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Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud.
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2016.
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J.D. Beek, Leeuwarden – webmaster
C.A.J. Campagne, Doetinchem – public relations
Bestuur
Door omstandigheden van persoonlijke aard heeft de heer Lakeman zich
teruggetrokken uit het bestuur. Omdat twee bestuursleden binnenkort het bestuur
zullen verlaten is op de website en in het Informatieblad wederom een oproep
gedaan om tot het bestuur toe te treden, vooralsnog zonder succes.
Donateurs
Het aantal donateurs is in 2016 door opzegging en overlijden wederom verminderd
en wel met 10 tot 173. Het gemiddelde donatiebedrag is met € 35.- iets lager dan in
2015.
Vergaderingen en overleg
Het bestuur heeft in 2016 twee maal vergaderd en daarvoor dankbaar gebruik
gemaakt van de ter beschikking gestelde ruimte in museum Speelklok te Utrecht.
Ook dit jaar heeft het bestuur regelmatig overleg gehad met de restaurateurs belast
met de restauratie van De Gouwe en De Negen Beelden.
Lopende subsidieprojecten
De restauraties van De Gouwe en De Negen Beelden zijn in volle gang. Veel
onderdelen van de Gouwe, zoals de kast, de blaasbalg en de windlade zijn gereed
gekomen en aan met de restauratie en herschildering van het front is een begin
gemaakt. Het middenbeeld van de Gouwe kon worden aangekocht van de erven
Perlee. Met het Amsterdammuseum is overleg gestart over het verkrijgen van
kopieën van de originele zijbeelden van de Gouwe die nu op het Snotneusje staan.
Van de Negen Beelden zijn de blaasbalg en de windlade gereviseerd. De
verwachting is dat beide orgels in 2017 weer hun klanken kunnen laten horen.
In 2016 zijn geen nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning van restauraties
en aankopen ingediend.
Promotieactiviteiten.
In 2016 is de website van het NFD grondig vernieuwd en van start gegaan. Daarvoor
is veel belangstelling. De website wordt regelmatig up-to-date gehouden.
Wegens gebrek aan voldoende belangstelling is besloten in 2016 geen NFD stand in
te richten op manifestaties.
Informatie

De donateurs en sympathisanten hebben ook dit jaar twee keer een informatieblad
toegestuurd gekregen, waarin zij o.m. uitvoerig zijn geïnformeerd over de
restauraties van De Gouwe en De Negen Beelden.
Financiën.
Zie financieel jaarverslag van de penningmeester op de website en in het
Informatieblad.
Soest, 20 februari 2017, A.M. van Beek, secretaris.

