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Vergaderingen en overleg
Het NFD-bestuur heeft in 2014 twee maal vergaderd (4 april en 10 oktober) in museum
Speelklok te Utrecht. Bij die gelegenheden is er tevens contact geweest met de directeur van
Speelklok, mevrouw Vera Carasso en later met de directeur ad interim, de heer Klaas
Bruintjes. Verder is er veelvuldig overleg geweest met het initiatiefcomité ter oprichting van
een "Stichting Stadsdraaiorgel Leeuwarden", waaraan het orgel De Gouwe na restauratie zou
kunnen worden overgedragen.
50 jarig jubileum
Op 8 mei 2014 vond de viering van het 50 jarig jubileum van het NFD plaats in museum
Speelklok. De heer Paul Smits stelde belangeloos zijn orgel “De Klok” beschikbaar om samen
met “De Zeventiger” van het museum te spelen voor de genodigden. De feestelijke
bijeenkomst werd bijgewoond door 65 donateurs. Na de voorzitter hebben ook Wim
Snoerwang, voorzitter van de Kring van Draaiorgelvrienden en Vera Carasso, directeur van
het museum een inleiding gehouden.
Lopende en afgeronde subsidieprojecten.
"De Marenghi van Koek" was nog het enig "lopend" project. De restauratie was al in 2013
voltooid, maar er werd nog gewerkt aan het front. De huidige eigenaar, de heer M. Peereboom
heeft echter te kennen gegeven geen gebruik meer te willen maken van de aan zijn in 2012
overleden moeder toegezegde subsidie voor de restauratie van het orgel.
Nieuwe projecten.
Er zijn geen nieuwe aanvragen binnen gekomen.
Project draaiorgel “De Gouwe”
In het voorjaar heeft het NFD bestuur de drie door het NFD erkende restaurateurs gevraagd
om een offerte in te dienen voor de restauratie van het draaiorgel De Gouwe. Deze zijn tijdig
ingediend. Helaas kon door het uitblijven van de oprichting van een "Stichting Stadsorgel
Leeuwarden" nog geen besluit worden genomen over de opdracht tot restauratie omdat
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daarvoor overleg met het bestuur van de beoogde stichting gewenst was. Het bestuur heeft
besloten alternatieve mogelijkheden voor de bestemming van het orgel te onderzoeken voor
het geval de beoogde stichting niet op korte termijn wordt gevormd.
Promotieactiviteiten
Het NFD heeft ook in 2014 vergunning gekregen om een aantal zaterdagen in het centrum van
Amsterdam op te treden met een handgedraaid en -geduwd draaiorgel. Er is op twee
zaterdagen gespeeld, t.w. 8 juni met het draaiorgel “De Zeventiger” beschikbaar gesteld door
museum Speelklok en op 7 september met het draaiorgel “Het Stijvebeeldje” van de heer
Mertens. Genoemd orgel is gerestaureerd met financiële steun van het NFD.
In 2014 verschenen nr.: 1 en 2 van de 6e jaargang van het Informatieblad Voor
Ondersteunende Donateurs en wel in juni en november 2014.
De stand van de NFD was twee keer aanwezig op een draaiorgelmanifestatie, op 18 mei
tijdens de KDV Draaiorgeldag in het Openluchtmuseum te Arnhem en op 9 juni op de
manifestatie “Haarlem draait door”.
Financiën
Zie het verslag van de penningmeester.
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