
 

Jaarverslag 2019 
 
Inleiding 
In het beleidsplan NHJO 2016-2021 hebben wij de globale koers van het orkest vastgelegd. In 
dit jaarverslag vertellen we hoe het ons in 2019 is vergaan en in hoeverre het ons is gelukt om 
onze voornemens waar te maken. Een nadere toelichting op een aantal belangrijke onderdelen 
van het orkestleven –  georganiseerd door de Stichting Vrienden van het NHJO – is te vindenin 
het jaarverslag van de Stichting Vrienden van het NHJO. Beide verslagen vullen elkaar aan. 
 
Concerten 
De repetities, kampen en concerten die de ruggengraat van het orkest vormen, werden weer 
geheel volgens planning uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van de programma’s, 
concertdata en locaties van de concerten: 
 
Winterconcerten 

• Leonard Bernstein, Ouverture Candide 
• Anton Bruckner, Symfonie nr 7 in E majeur, 1e deel: Allegro moderato 
• Maurice Ravel : Daphnis et Chloé orkestsuite 1 en 2 

 
Zaterdagavond 9 maart, 20.15 uur, Ter Coulsterkerk in Heiloo 
Zaterdagavond 16 maart, 20,15 uur, Oosterkerk in Hoorn 
Zondagmiddag 17 maart, 15.00 uur Dominicuskerk in Amsterdam 
 
Zomerconcerten 

• Sjostakovich, tiende Symphonie 
• Rachmaninoff, Dodeneiland 

 
Zondagmiddag 1 september om 15.00 uur, Dominicuskerk te Amsterdam 

 
Zondagmiddag 8 
september om 
15.00 uur, Taqa-
theater de Vest te 
Alkmaar 
 
 
Foto: concert in de 
Vest 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Provincieconcert 
Het NHJO was uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het jaarconcert van de Provincie 
Noord-Holland. Dit vond plaats op vrijdag 11 oktober in het concertgebouw in Haarlem. Te gast 
waren burgemeesters en topambtenaren van de provincie voor wie dit evenement een 
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. 
Bij dit programma werd samengewerkt met pianiste Iris de Hond. 
 
Omvang van het orkest 
Het recordaantal van 110 orkestleden dat werd vermeld in het jaarverslag van 2018 is een 
punt van zorg. Met pijn in het hart werd het aantal plekken dat wordt aangeboden bij audities 
beperkt, met name bij de violen. We streven naar een maximale orkestomvang van 100 leden, 
inclusief de invallers om overbelasting van de beschikbare repetitieruimte in de muziekschool 
en in het Koos Vorrinkhuis te voorkomen. 
 
Bestuurswisseling 
Onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft eind 
vorig jaar geleid tot nieuwe benoemingen van 
penningmeester en voorzitter (zie jaarverslag 2018). 
Inge Bouwer is gestart met haar werk als 
penningmeester per januari 2019. Lowine Versteegh-
Leenstra (links op de foto) heeft het stokje officieel 
overgenomen van de huidige voorzitter Marianne 
Gouwetor (rechts op de foto) op 1 januari 2020. Het hele 
jaar 2019 was voor haar een inwerkperiode. Er is een 
goed voornemen om deze periode te gebruiken om 
draaiboeken te maken van o.a. concertorganisatie en 
winter- en zomerkamp om zo de organisatorische basis 
van het NHJO te verstevigen en minder 
persoonsafhankelijk te maken. 
 
 
Buitenlandreis 
Al in 2019 waren de voorbereidingen gestart voor een concertreis naar Thüringen, Duitsland. 
Deze reis zou worden gekoppeld aan zomerkamp. Plan is dat de eerste dagen van 
zomerkamp plaatsvinden in het Koos Vorrinkhuis. Dan wordt vooral met de repetitoren 
gewerkt. Het was de bedoeling dat het orkest daarna met bussen reist naar een jeugdherberg 
in Thüringen waar twee concerten worden gegeven. In verband met de coronacrisis zijn de 
plannen inmiddels herzien en is de buitenlandreis uitgesteld naar zomer 2021.  
 
Activiteiten van de Stichting Vrienden van het NHJO 
In het jaarverslag van de Vrienden wordt weergegeven wat er in 2019 is gebeurd op het 
gebied van: 

• OrCo 
• Instrumentarium 
• Programmaboekjes, posters en flyers 
• Geluidsopnamen 
• Nieuwsbrief 
• Hulp van vrijwilligers 

  



 

Personalia 
  

naam taak 
Dirigent    

Bas Pollard Dirigent 
Repetitoren   

 Walter van Egeraat contrabassen  
Jet Sprenkels Harpen  
Ruben Sanderse Altviolen  
Henk Veldt koperblazers  
Rob van der Sterren Slagwerk 

 
Peter de Leeuw 1e violen  
Frank Heerze 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 auditiecoordinator  
Lowine Versteegh-
Leenstra 

concertorganisatie 
 

Joost Versteegh concertorganisatie 
Vrienden bestuur   

 Monda Dorssers Voorzitter  
Els de Groot  penningmeester,   
Frans Brieffies secretaris  

 
Gaby Neijndorff Orco begeleiding 

Comité van aanbeveling   

 Otto de Jong dirigent RJOA 

 Peter Brunt Violist 

 

Bart Schneemann Artistiek leider Ned. Blazers 
Ensemble 

 Lucas Vis Dirigent 
 


