Voorzitter NHJO
Over het NHJO
Het NHJO is een symfonieorkest voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het orkest
bestaat al ruim 50 jaar waarvan de laatste 16 Jaar onder de bezielende artistieke
leiding van dirigent Bas Pollard.
Het NHJO kent een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een
secretaris en daarnaast een aantal algemene leden met een specifieke portefeuille:
ledenadministratie en bibliotheek.
Daarnaast is er ook een bestuur van de Vrienden van het NHJO, dat zich bezighoudt
met ondersteunende zaken ten behoeve van het NHJO, zoals de aansturing en het
werven van vrijwilligers, de catering van zomer- en winterkamp, het instrumentarium
van het orkest en het werven van donateurs. Bestuur NHJO en het bestuur van de
Vrienden van het NHJO vergaderen apart maar bij de bestuursvergaderingen van het
NHJO is altijd een afvaardiging van de Vrienden aanwezig..
Over de voorzitter
De voorzitter heeft binnen het bestuur een uitgesproken rol, allereerst als
eindverantwoordelijke voor de gang van zaken binnen het NHJO maar ook als
vertegenwoordiger van het orkest naar buiten.
De voorzitter werkt nauw samen met de dirigent van het orkest, kan goed
samenwerken maar kan ook doortastend optreden als dat nodig is. Het is aan de
voorzitter om het overzicht te houden over alles wat er binnen het NHJO gebeurt
maar hierbinnen kan ook gedelegeerd worden naar andere bestuursleden of andere
betrokkenen bij het orkest. De voorzitter hoeft geen kenner van symfonische
klassieke muziek te zijn maar moet wel een duidelijke affiniteit met dit genre hebben.
Daarnaast heeft de voorzitter affiniteit met de leefwereld van jongeren.
Taken voorzitter NHJO
1. De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur voor en bereidt deze
vergaderingen voor in samenspraak met de secretaries
2. De voorzitter leidt de organisatie van het NHJO en draagt hiervoor de
eindverantwoordelijkheid
3. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de dirigent van het NHJO.
4. De voorzitter leidt de onderhandelingen en onderhoudt het contact met
concert- en repetitielocaties en met extra projecten naast de reguliere
concerten. Ook onderhoudt de voorzitter de contacten met vervangers
(inhuur), repetitoren en orkestleden, alles passend binnen de begroting.
5. De voorzitter bewaakt de planningen
6. De voorzitter vertegenwoordigt het orkest naar buiten.
Het bestuur van het NHJO vergadert circa 6 keer per jaar, doorgaans op
zondagochtenden tijdens repetities van het NHJO, van 10 tot 12.30 uur.
Voor meer informatie: neem contact op met Ilse Verstappen, info@nhjo.nl.
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