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Bestuurssamenstelling per 1 januari 2015:
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
M. Lakeman, Wijk bij Duurstede – public relations en fondsenwerving
J.H. van den Berg, Nieuwegein – restauratieadviseur
Bestuur
Op 2 oktober 2015 heeft de heer J.H. van den Berg te kennen gegeven wegens persoonlijke
omstandigheden niet langer deel te kunnen uitmaken van het bestuur. Wel blijft hij op afroep
beschikbaar wanneer het NFD bestuur behoefte heeft aan advies over technische zaken
betreffende restauraties. Getracht wordt een opvolger te vinden. Deze zal geen deel uitmaken
van het bestuur.
De heer M. Lakeman heeft dit jaar zitting genomen in het bestuur en zal zich toeleggen op de
public relations en fondsenwerving.
Donateurs
Het aantal donateurs is in 2015 door overlijden en opzegging verminderd tot 183. Het
gemiddelde donatiebedrag is met € 38,- iets hoger dan in 2014.
Vergaderingen en overleg
Het bestuur heeft in 2015 twee maal vergaderd en daarvoor dankbaar gebruik gemaakt van de
ruimte in museum Speelklok te Utrecht.
T.b.v. de restauratie van draaiorgel De Gouwe heeft een delegatie van het bestuur meermalen
voortgangsoverleg gehad met de drie door het NFD erkende restaurateurs die de restauratie
gaan uitvoeren.
Lopende subsidieprojecten
Aan de drie erkende restaurateurs M. Conrads, E. Pluer en A. Heesbeen werd in maart
opdracht gegeven tot restauratie van draaiorgel De Gouwe. De restauratie is inmiddels in volle
gang. De coördinatie van het project berust bij M. Conrads.
In 2015 is ook gestart met de restauratie van het Gavioli-orgel van de fam. Hinzen, De Negen
Beelden. Voor dit project heeft het bestuur besloten een deelsubsidie te verstrekken ter
ondersteuning van het initiatief om dit voormalige Nederlandse kermisorgel terug te halen naar
Nederland. Het subsidiereglement is hiervoor aangepast.
De voorzitter en de heer Campagne zijn de contactpersonen voor beide restauratieprojecten.
Promotieactiviteiten
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Ondanks herhaalde toezeggingen van de dienstdoende ambtenaar van de gemeente
Amsterdam-centrum om over alternatieve mogelijkheden van optredens met NFD-orgels te
bespreken is daarover niets meer vernomen. Het bestuur heeft besloten van verdere
verzoeken af te zien.
De stand van het NFD is dit jaar alleen aanwezig geweest op de manifestatie
"Haarlem Draait Door" op 2e Pinksterdag.
Op 11 oktober 2015 vond een zeer geslaagde donateurbijeenkomst in de werkplaats/ruimte
van de fa. G. Perlee. Behalve de daar aanwezige orgels was ook de Cello van Hans Hegi
aanwezig. Ruim 70 bezoekers bezochten deze bijeenkomst.
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 Negen Beelden en
de voorbereidingen voor de vernieuwing van de website. Het bestuur streeft er naar de nieuwe
website begin 2016 operationeel te hebben.
Overlijden prof. Smalhout
Op 2 juli is onze sympathisant prof. Bob Smalhout overleden. Hij was zeer betrokken bij de
presentatie van de gerestaureerde Cello op 6 juni 2010 in het Nederlands Openlucht museum.
Financiën
Zie financieel jaarverslag van de penningmeester.

