Jaarverslag 2017
Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017:
Drs. R.A. Schenk, Amsterdam - voorzitter
A.M. van Beek, Soest – secretaris
J.C. Janse, Middelburg – penningmeester
J.D. Beek, Leeuwarden – webmaster
C.A.J. Campagne, Doetinchem – public relations
Bestuur
Ook in 2017 heeft het bestuur via diverse kanalen getracht jongeren te werven voor
een bestuursfunctie. Dit heeft wederom geen resultaat opgeleverd.
Donateurs
Het aantal donateurs is in 2017 door overlijden en opzegging met 27 verminderd tot
146. Het gemiddeld donatiebedrag bedroeg ruim €. 41,-Er zijn geen nieuwe donateurs ingeschreven.
Vergaderingen en overleg
Het bestuur heeft in 2017 twee maal vergaderd in de ter beschikking gestelde ruimte
van museum Speelklok te Utrecht. Een derde vergadering is gehouden in oktober in
het Van der Valk restaurant te Zaltbommel, vooruitlopend op een bezoek aan de
werkplaats van Conrads Draaiorgelbouw in Kerkdriel waar de gerestaureerde
"Gouwe" kon worden beluisterd.
Aankoop 89 toets Gavioli “De Leeuw” door SKO.
De stichting vrienden van het Gavioli-orgel “De Leeuw” heeft besloten de exploitatie
van het 89 toets Gavioli-orgel “De Leeuw” te stoppen. De stichting heeft met het NFD
hierover contact gezocht om het orgel een nieuwe bestemming te geven. Het NFD
heeft, na onderhandeling met genoemde stichting en de Stichting "Het Kunkelsorgel"
te Haarlem (SKO), bereikt dat het Gavioli-orgel aan SKO is verkocht en in het
Draaiorgelmuseum in Haarlem is geplaatst. Het NFD heeft deze aankoop
ondersteund met €.19.000,--. Op 28 oktober 2017 is het orgel in het
Draaiorgelmuseum van SKO gepresenteerd.
Lopende subsidieprojecten
De restauratie van het draaiorgel “De Gouwe” is voltooid. Op 27 oktober 2017 heeft
het bestuur het resultaat van de restauratie kunnen horen. Hiermee was het orgel op
het front na gereed. De restauratie van het front is in volle gang bij het NBC in
Tilburg. In overleg met het bestuur van SKO is besloten de presentatie van "De
Gouwe" te laten plaatsvinden in het Draaiorgelmuseum van SKO in Haarlem zodra
het orgel gereed is. Met het Amsterdam Museum is een bruikleenovereenkomst
gesloten voor de 2 zijbeelden van "De Gouwe", die door de erven Perlee op het
draaiorgel "Het Snotneusje waren geplaatst, dat thans eigendom van genoemd
museum is.
Er staat nog een toekenning van subsidie open voor het plaatsen van vervangende
Gavioli trombones in het orgel "De Negen Beelden", momenteel in restauratie bij
Conrads Draaiorgelbouw.
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Promotieactiviteiten
Via de website is er dit jaar doorlopend aandacht besteed aan het NFD en werd
verslag gedaan van de restauratie van De Gouwe en de aankoop van het Gavioliorgel “De Leeuw” door SKO in Haarlem.
Informatie
De donateurs kregen ook dit jaar weer twee keer een informatieblad toegestuurd met
nieuws over de activiteiten van het NFD, o.m. de restauratie van De Gouwe en de
aankoop van SKO Haarlem van het Gavioli-orgel “De Leeuw”.
Financiën
Zie financieel jaarverslag van de penningmeester.

Soest, 11 april 2018.

A.M. van Beek
Secretaris NFD
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