
 

Jaarverslag 2018  
 
Inleiding  
Volgens de jaarplanning hebben we dit jaar weer twee programma’s voorbereid met 
uitvoeringen in maart en in 
september. Winterkamp en 
zomerkamp in het Koos 
Vorrinkhuis op de Lage 
Vuursche waren weer 
hoogtepunten in het jaar. 
Daarnaast waren er twee 
bijzondere projecten. 
Verder heeft dit jaar in het 
teken gestaan van 
zoektocht naar nieuwe 
bestuursleden. Er is ook 
veel aandacht besteed aan 
de invoering van de AVG, 
de vernieuwde 
privacywetgeving. We 
hadden dit jaar een 
recordaantal van 110 orkestleden. Leuk, maar ook lastig vanwege de beperkte ruimte in het 
Koos Vorrinkhuis bij de kampen. Max. 95 leden blijft het streven zoals ook is geformuleerd in 
het beleidsplan. 
 
Winterconcerten 
Programma:  

• Dukas: L’apprenti sorcier   
• Sibelius: Lemminkäinen suite opus 22 no1 en no2   
• Tsjaikovsky : Symfonie no 4  

 
Zaterdag 10 maart 2018: Ter Coulsterkerk, Heiloo.   
Zaterdag 17 maart 2018: Oosterkerk, Hoorn.   
Zondag 18 maart 2018: Dominicuskerk, Amsterdam  
 
Zomerconcerten 

• C. Nielsen: Aladdin Suite opus 34 
• G. Mahler: Symfonie nr 1 in D „Titan“ 

 
Zaterdag 1 september 2018 Muziek Centrum van de 
Omroep (MCO) in Hilversum – openbare repetitie 
 
Zaterdag 8 september 2018  Dominicus kerk, Amsterdam  
   
Zondag 9 september 2018  Theater De Vest, Alkmaar
	 	 	



 

Bijzondere projecten 
Begeleidingsorkest bij koorproject 
Op 8 en 9 april heeft het een deel van het NHJO meegewerkt aan een jubileumproject van het 
koor Puisque tout Passe olv René Nieuwint in Haarlem. Uitgevoerd werden Der Lindberghflug 
en Down in the Valley van Kurt Weill in de Lichtfabriek Haarlem. Hiervoor hebben een aantal 
orkestleden extra gerepeteerd om het koor te kunnen begeleiden. 
 
Te gast bij Klassiek op het Amstelveld 
Het NHJO werd gevraagd om op te treden op het festival “Klassiek op het Amstelveld” 
(klassiekophetamstelveld) op zaterdag 15 september. Het was weer een prachtig feest van de 
klassieke muziek met grote namen en jong talent en voor ons een grote eer om mee te mogen 
doen. Het (gratis) concert begon op 
20.30 uur op het open podium op 
het Amstelveld. Op het programma 
staan  
• Mahler 1e symfonie deel 3 en 4 
• Bruch: 1e vioolconcert, solist 

Niek Baar 
• Delibes: Les filles de Candix, 

solist trompet Omar Tomasoni 
• Rachmaninoff: Zdes’ Khorosho, 

solist trompet Omar Tomasoni 
• Bizet: Intocht van Escamillo uit 

de opera Carmen, met 
Amsterdams Opera koor 

• Verdi: Slavenkoor uit de opera 
Nabucco, met het Amsterdams 
Opera koor 

 
Initiatiefneemster en artistiek leider van het internationaal muziekfestival ‘Klassiek op het 
Amstelveld’ is Tatiana Chevtchouk.  
Het festival werd gepresenteerd door Tatiana Chevtchouk en Dominic Seldis.  
 
Bestuurswisseling 
Eind vorig jaar werd bekend dat zowel de voorzitter als de penningmeester het stokje wilden 
overdragen. Beiden hadden een lange staat van dienst. Marianne Gouwetor, de voorzitter is 
22 jaar kapitein van het schip geweest en de Pieter Jan Aartsen, de penningmeester heeft de 
financiën 15 jaar beheerd. Na een zorgvuldige procedure is het gelukt om beide vacatures te 
vervullen. Als nieuwe voorzitter kunnen we Lowine Versteegh-Leenstra verwelkomen. Zij is zelf 
gevormd als NHJO lid in de jaren ’80, heeft er haar echtgenoot ontmoet (die nu ook 
organisatietaken gaat vervullen) en haar kinderen spelen nu in het orkest. De overdracht vindt 
plaats in januari 2020. Tot die tijd wordt zij ingewerkt door Marianne. Ook de nieuwe 
penningmeester, Inge Bouwer, heeft korte tijd in het NHJO gespeeld en heeft een kind in het 
huidige orkest. Zij gaat het penningmeesterschap per januari 2019 overnemen. 
 
Privacyregeling 
Met ingang van 25 mei 2018 moesten alle organisaties die met persoonsgegeven werken 
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming). Het NHJO heeft haar privacyreglement aangescherpt en in het 
zomerkamp hebben alle orkestleden hier schriftelijk akkoord op gegeven. Nieuwe leden geven 
vanaf nu akkoord via een vinkje op het auditieformulier.  
Meer informatie op www.nhjo.nl 



 

Personalia 
 
Dirigent    

Bas Pollard Dirigent 
Repetitoren   
 Walter van Egeraat Contrabassen  

Jet Sprenkels Harpen 
 

Ruben Sanderse Altviolen  
Henk Veldt Koperblazers  
Rob van der Sterren Slagwerk 

 
Edith Blog 1e violen  
Johan Olof 2e violen  
Teeken, Jos celli  
Meijers, Carla Houtblazers 

NHJO bestuur    
Marianne Gouwetor Voorzitter  
Ilse Verstappen Secretaris  
Berrie Hendriksen Ledenadministratie  
Ellen van der Grijn Bibliothecaris  
Inge Bouwer Auditie coördinator  
Lowine Versteegh-Leenstra Concertorganisatie 

 
Joost Versteegh Concertorganisatie 

Vrienden bestuur   
 Monda Dorssers Voorzitter  

Els de Groot  Penningmeester 
 

Frans Brieffies Secretaris  
Gaby Neijndorff Bestuurslid 

Comité van aanbeveling   
 Otto de Jong Dirigent Regionaal Jeugdorkest Alkmaar 
 Peter Brunt Violist 

 Bart Schneemann Artistiek leider Ned. Blazers Ensemble 
 Lucas Vis Dirigent 
Aanvoerders   

 Pauli Paananen Concertmeester, AV eerste violen 
 Amber Boots AV-tweede violen 
 Philip Venema AV-altviolen 
 Bjarne Bouwer AV celli 
 Yannai de Keizer AV-contrabassen 
 Sarah Warnau AV-hout 
 Victor Zumpolle AV-koper 
 Hedwig Brieffies AV harpen 
 Marc Sentenie AV-slagwerk 

 


