
 
Jaarverslag LOK over 2008. 
 

Het jaar 2008 is een wat vreemd jaar in het bestaan van de LOK: Het was een rustig jaar 
in de zin dat er weinig spectaculaire zaken plaatsvonden; maar ook was het een hectisch 
jaar. In de ALV van 2008 namen we node afscheid van onze voorzitter Jan Huls.  
Helaas was er op dat moment niemand om de vacature te vervullen. En nu, een jaar 
later, moeten we constateren dat er nog steeds niemand is die de taak van voorzitter op 
zich wil nemen…  
 
2008 was ook het jaar waarin we afscheid moesten nemen van ons oud-bestuurslid de heer Wolter 
van der Hoek. Hij bereikte de leeftijd van 71 jaar. Volgens de statuten van de LOK behoorde Wolter 
tot de mannen van het eerste uur.  Wij willen in dit jaarverslag ook zijn familie gedenken en hen 
kracht en sterkte wensen om dit verlies te dragen. 
 

We zijn als organisatie springlevend, maar tegelijk merken we dat de leden (te) weinig 
gebruik maken van de diensten die de LOK aanbiedt. Dit kan een aantal dingen 
betekenen: of u bent zelf volledig op de hoogte met de stand van de techniek, of u bent 
niet bekend met de diensten die de LOK aanbiedt. Wij als bestuur zijn zo vrij te 
veronderstellen dat het laatste vaak het geval is.  
 

Twee jaar geleden hebben wij onze produktenflyer het licht laten zien, en vorig jaar is 
het geheel vernieuwde handboek LOK onder onze leden verspreid. Al met al feiten die 
naar ons gevoel duidelijk maken wat wij doen en waarvoor u bij ons terecht kunt. En dat 
is allang niet meer de oude, vertrouwde kerktelefoon die door KPN nog steeds geleverd 
wordt, maar waarin niet meer geïnvesteerd wordt door KPN. Dit laatste betekent dat het 
netwerk nog wel draaiende wordt gehouden maar dat er geen geld meer gestoken wordt 
in innovatie of vernieuwing. Vroeg of laat komt dan ook het moment dat KPN aankondigt 
het netwerk buiten gebruik te stellen, en dan…? Als uw kerk of parochie nog gebruik 
maakt van de KPN wordt het hoog tijd u te oriënteren op de alternatieven die de markt 
biedt en waar ook de LOK aan heeft bijgedragen dat deze alternatieven er zijn. 
 

Zoals al eerdergenoemd, hebben wij als LOK een vacature voor voorzitter, en dat niet 
alleen, we missen een secretaris, en om u nog beter van dienst te kunnen zijn zouden wij 
ook graag uitbreiding willen in onze commissie Techniek. En om het verhaal compleet te 
maken: in het jaar 2008  heeft u een nummer van LOK-actueel ontvangen en een 
nieuwsbrief met daar in opgenomen het verslag van de ALV van 2008. Wij hadden u 
graag ieder kwartaal een nieuw nummer van LOK-actueel aangeboden. Echter door dat 
er geen redacteur is, is het voor ons niet mogelijk gebleken aan deze wens te voldoen. 
 

Vorig jaar op de ALV heeft u één en ander kunnen zien met betrekking tot het gebruik 
van “beeld in de kerk”. Zowel door een van onze leveranciers als door een kerkelijke 
gemeente zijn daar boeiende presentaties over gehouden. Eén ding werd uit beide 
presentaties wel duidelijk: we staan pas aan het begin van een geheel nieuwe 
ontwikkeling. Een ontwikkeling die eigenlijk al de kinderschoenen ontgroeid is. Nu wil dat 
helemaal niet zeggen dat uw gemeente of parochie  “achter” loopt als zij daar nu nog 
niets mee doet. Het wil wel zeggen dat op een bepaald moment mensen die thuis de 
diensten en vieringen naar tevredenheid mee beluisteren, ook behoefte zullen krijgen om 
te zien wat er in de kerk gebeurt. En dan bent u aan zet! U als kerktelefooncommissie of 
commissie van beheer of hoe uw organisatie ook genoemd wordt. Op zo’n moment is het 
heel belangrijk dat u weet welke kant u uit moet. Waar u advies moet vragen en wie u 
dus kan adviseren. De LOK! 
 

De laatste jaren worden we geconfronteerd met een teruggang in ledenaantal. Ook in 
2008 is dat niet anders geweest. Gelukkig bleef het ledenverlies beperkt tot 27 leden. 
Gevolgen van opzegging zijn de plaatselijke fusies van Hervormde gemeenten en 
Gereformeerde kerken tot  Protestantse Gemeenten; de landelijke trend van steeds 
verdergaande ontkerkelijking waardoor noodgedwongen kerkgebouwen gesloten worden. 
Maar helaas zien we ook andere redenen; en dan redenen in de trant van: “We hebben 
onze keuze gemaakt voor een nieuw systeem, en nu hebben we de LOK niet meer 
nodig”. Het is jammer, als dit een reden is om voor het lidmaatschap te bedanken.  



 
 
Ook dit jaar hebben wij voor diverse gemeenten hun belangen bij leveranciers kunnen 
behartigen. Door zowel het verrichten van metingen en het geven van advies, alsook 
door op te treden als onafhankelijke deskundige bij conflicten tussen de kerk enerzijds en 
de leverancier anderzijds. Hierbij komt vaak naar voren dat in eerste instantie gekozen is 
voor een plaatselijke leverancier die op zich goed werk verricht. Maar het leveren, 
installeren en inregelen van een geluidsinstallatie in een kerk blijkt nogal eens niet goed 
uit te pakken. Vooral door gebrek aan ervaring bij het betreffende bedrijf. Als dan na 
vaak moeizame gesprekken een voor de kerk positief resultaat bereikt kan worden stemt 
dat de betreffende LOK-vertegenwoordiger tevreden. 
Inmiddels zijn alle aanloopproblemen uit de beginfase en de meest voorkomende 
kinderziekten in alle vormen van kerkomroep opgelost en zijn de systemen stabiel te 
noemen. Het aantal klachten is gedurende het jaar steeds verder afgenomen.  
 

De goede contacten met de NVVS zijn er, maar in 2008 zijn deze nog niet 
geïntensiveerd. Hier wordt wel naar gestreefd. 
 

Na vele jaren van voorbereiding heeft onze nieuwe handleiding tijdens de ALV van 2008 
het licht gezien. Aan alle leden is in de maand april 2008 een exemplaar gezonden. In 
het boek hebben we een cd opgenomen met daarop de tekst van het boek. Door de vele 
nieuwe technieken die steeds weer beschikbaar komen is het uitbrengen van een 
handleiding als deze geen sinecure. Immers je loopt het risico verouderde technieken te 
beschrijven en nieuwe technieken te vergeten.  Omdat je, als je dat wilt voorkomen, 
nooit meer een handboek zult uitbrengen, hebben wij besloten op enig moment een 
streep te zetten en “voor lief” te nemen dat we niet volledig kunnen zijn.  
 

Op bestuurlijk niveau, het is al genoemd, hebben we vorig jaar op de ALV afscheid 
genomen van de voorzitter Jan Huls. Na een periode waarin Jan eigenlijk alle facetten 
van het werk binnen de LOK had doorlopen, heeft Jan besloten zijn functie neer te 
leggen. Iets wat ons als bestuur zeer spijt maar wat we ook willen respecteren. Het 
gevolg is wel, dat er veel kennis en ervaring uit het bestuur is verdwenen.  
We hebben u boven al aangegeven welke “lege stoelen” er binnen ons bestuur bestaan. 
Het bestuur van de LOK moet, net als alle andere besturen van verenigingen, oppassen 
dat zij contact met de achterban houdt zodat ze weet wat er onder de leden leeft. En ook 
moet ze zorgen dat ze bij de tijd blijft wat betreft de ontwikkelingen op technisch gebied. 
Dat is veel werk. Dat klopt!  Maar het is ook werk dat veel voldoening geeft. Immers, 
iedere vraag, iedere opmerking, elk probleem waar je mee te maken krijgt als 
rayonvertegenwoordiger of   als “gewoon” bestuurslid, zorgt er voor dat je meer kennis 
van zaken krijgt. Juist dat maakt het zo leuk en interessant om als bestuurslid van de 
LOK te werken. 
 

Tenslotte hebben wij in het licht van het vorenstaande een aantal malen binnen het 
bestuur uitgebreid van gedachten gewisseld over de toekomst van de LOK. Wij vieren dit 
jaar wel een 25-jarig jubileum maar daarna, kunnen we dan opnieuw 25 jaar mee? Of 10 
jaar?  Of 5 jaar? Wij zijn daar nog niet uit!  
Wel weten we, en u heeft dat meer of minder kunnen volgen, dat de LOK, 25 jaar jong, 
dingen voor elkaar heeft weten te krijgen die vooraf niet voor mogelijk werden 
gehouden. Wie had immers voor mogelijk gehouden dat er op zo’n korte termijn allerlei 
alternatieven ontwikkeld zouden worden voor de kerktelefoon? En dan ook nog tegen een 
concurrerende prijs? Bovendien, wie had 25 jaar geleden kunnen bedenken dat 
kerktelefoon, wat toen al bijna honderd jaar bestond, op (korte) termijn zal uitsterven? 
We hadden 25 jaar geleden nog nooit aan de mogelijkheid gedacht dat we te maken 
zouden krijgen met beeld en geluid uit de kerk!  
Men zegt de techniek staat voor niets! Als we die techniek goed weten te gebruiken voor 
het doel waarvoor de LOK mede is opgericht dan heeft de LOK reden om met blijdschap 
haar 25 jarig jubileum te gedenken en te vieren.  
 
Nijkerk, 9 februari 2009. 
Bert Rozendaal, penningmeester – waarnemend secretaris. 


