Stichting Orgelkring Peel en Maas
Jaarverslag 2019
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit:
A.C. van den Hout (voorz. / penningmeester)
J. Absil (secretaris/penningmeester)
W. Bellemakers (vertegenwoordiger Congregatie)
J. van Bommel (concertvoorbereiding)
W. Deen (regionale contacten)
Adviesraad
Incidenteel deed het bestuur een beroep op de leden van de adviesraad met name op
P. Keijsers (conservatorium contacten) en H. Dorssers (gemeentelijke muziekcontacten)
De financiële middelen
Met succes werd wederom subsidie verkregen van de gemeente Peel & Maas zonder
welke de orgelkring geen financiële basis zou hebben voor haar activiteiten.
De Orgelkring heeft met de gemeente Peel&Maas een betrokken subsidiënt.
Het bevestigt ons in onze overtuiging dat we de juiste keuzes voor de gemeenschap van
Peel en Maas hebben gemaakt en dat we die keuzes correct uitvoeren.
We hebben gezien de stijgende bezoekersaantallen blijkbaar wel veel vrienden van het
orgel, donateurs zijn er beduidend minder.
Uit het financiële overzicht 2019 blijkt als conclusie, dat we wederom dankzij donaties en
subsidies een sluitend financieel beleid hebben kunnen voeren waarbij inkomsten en
uitgaven met elkaar in evenwicht waren. Door de donaties kon ook nu weer met het oog
op de toekomst een noodzakelijke voorziening worden getroffen voor het onderhoud van
het orgel en de huur van de kapel.
Hoogtepunten
Muzikale hoogtepunten in het concertprogramma van 2019 zijn moeilijk te
onderscheiden.
Te noemen zijn ongetwijfeld het openingsconcert door het duo Toon Hagen(orgel) en
Corien kok (cello) en het optreden van de studenten klassieke saxofoon van het
conservatorium in Zwolle en Utrecht (ArtEZ/HKU Saxophone Orchestra).
Het bleek ook voor het toegestroomd publiek een voltreffer.
Eveneens succesvol was het optreden van aanstormend talent met koperblazers,
saxofoons en marimba hetgeen mede mogelijk gemaakt door een financiële
ondersteuning van 2WCF ICT.
Eigenlijk waren de andere concerten van Theo Jellema, Tannie van Loon, het Meijels
Mannenkoor even zo vele hoogtepunten.
In het bijzonder dient het koor To Be Continued genoemd te worden die met een prachtig
gezongen Adventsprogramma hun afscheid als koor aankondigde.
Hoewel dit met een zeer luid applaus door meer dan 100 bezoekers werd beloond, werd
van vele kanten het stoppen van dit koor betreurd. Het scholenproject met het
zelforgelbouw project vond dit jaar plaats voor kinderen van groep 7 en 8 uit Egchel.
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Activiteiten
In 2019 werden 10 concerten geprogrammeerd.
In het kader van het Orgelfestival Limburg verzorgde Theo Jellema (Groningen) het
orgelconcert.
Conform de doelstelling werd een seniorendag georganiseerd en een zeer succesvolle
concertavond met aanstormend jong muziektalent uit de gemeente Peel & Maas.
Het scholenproject waarbij dit jaar kinderen van groep 7 en 8 uit Egchel kennis maakten
met het orgel door er zelf een te bouwen en uit te proberen onder deskundige
begeleiding, was niet alleen een succes maar ook uniek omdat het project zowel in de
kapel bij het orgel als in de schoolsetting plaats vond. Dit was mede mogelijk door het
welwillend ter beschikking stellen door Orgelbouw Verschueren van de door hen
ontwikkelde DO/ki(s)t.
Tenslotte werd meegewerkt aan meerdere activiteiten van de Vereniging Kapelse
Initiatiefgroep.
Uitgevoerd programma in 2019
Maart 20 en 28
Scholenproject i.s.m. Basisschool Egchel met Do-ki(s)t
Zondag 19 mei
Openingsconcert Toon Hagen (orgel ) en Corien Kok (Cello)
Zondag 11 juni
Tania van Loon (Eindhoven)
Dinsdag 16 juli
Theo Jellema in het kader van het Orgelfestival Limburg
Zaterdag 10 aug.
Mutin - open orgeldag
Woensdag 21 aug. Invitatieconcert voor de Senioren en hun mantelzorgers
Zondag 15 sept.
Het Meijels Mannenkoor
Zaterdag 5 okt.
Aanstormend muzikaal talent uit de regio
Zaterdag 16 nov.
ArtEZ/HKU Saxophone Orchestra (o.l.v. Johan v. d Linden)
Zondag 1 dec.
Advents- afscheidsconcert in de kapel m.m.v. To Be Continued
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