
 

 

JAARVERSLAG 2019 
Stichting Vrienden van het Noordhollands Jeugdorkest 

Algemeen 
De Vriendenstichting vervult een aantal ondersteunende taken voor het orkest en zet daarvoor 
eigen financiële middelen in. Deze zijn afkomstig uit diverse bronnen (zie bijgevoegde 
jaarrekening) waarvan de donateursbijdragen de belangrijkste zijn. Het bestuur van de 
Stichting Vrienden van het NHJO bestond in 2019 uit: 
Monda Dorssers  voorzitter 
Frans Brieffies  secretaris 
Els de Groot  penningmeester 
Gaby Neijndorff  bestuurslid 

 

Ondersteuning OrCo 
De orkestcommissie (OrCo) wordt gekozen uit de orkestleden en heeft tot taak om de sociale 
cohesie binnen het orkest te bevorderen. De Vriendenstichting heeft ook dit jaar weer een 
aantal activiteiten gefinancierd zoals: 

• Spelen en feesten tijdens winter- en zomerkamp 
• Kerstdiner 
• Afscheidsceremonie na het winter- en zomerprogramma met een roos voor ieder 

vertrekkend orkestlid 
• Financiering van de door de OrCo ontworpen posters en flyers.  
• Het blad “de Orkestbak” bij winter- en zomerkamp 
• Voorfinanciering van de speciaal ontworpen sweaters tijdens zomerkamp  

 
Een speciale activiteit 
dit jaar was de 
kamermuziekavond 
in december voor en 
door orkestleden. De 
Vrienden namen de 
huur van de intieme 
Remonstrantse 
(schuil) kerk in 
Alkmaar voor hun 
rekening. 
 



 

Instrumentarium 
De Vriendenstichting is eigenaar van een omvangrijk instrumentarium (zie bijlage) dat gebruikt 
wordt door het orkest. Het bestaat uit: 

• Blaasinstrumenten 
• Strijkinstrumenten 
• Slagwerk 
• Overig  

Totale verzekerde waarde is €73.588  

Verzekering 
Ons instrumentarium is tegen nieuwwaarde verzekerd voor zover het aanschafbedragen 
boven de €150 betreft. Voor lagere bedragen loont het niet om een claim in te dienen. Dat 
regelen we uit ons eigen budget indien nodig. Deze instrumenten zijn niet opgenomen in het 
overzicht. 

Schade 
Helaas doen zich regelmatig incidenten voor waardoor een instrument schade oploopt. We 
prijzen ons gelukkig met een goede verzekering en ook dit jaar werden alle schadeposten 
vergoed. En dat was niet triviaal, want het repareren van de scheur in onze mooie vijfsnarige 
contrabas kostte €2000! 

Aanschaf 
Indien gewenst door het orkest worden nieuwe instrumenten aangeschaft.  

Dit jaar is een nieuwe triangel aangeschaft en 3 baskrukken.  De 
plannen om een nieuwe basklarinet aan te schaffen en de twee 
basklarinetten die we nu hebben in te ruilen zijn voor onbepaalde tijd 
uitgesteld. 
De wens voor een extra altviool is méér dan gehonoreerd want we 
hebben dit jaar twee mooie altviolen in bruikleen gekregen, beide van 
een donateur. Ze worden nu bespeeld door twee orkestleden die daar 
erg blij mee zijn. 
 

 
 

Onderhoud 
De strijk- en blaasinstrumenten moeten regelmatig nagekeken worden en kleine mankementen 
moeten worden verholpen. Deze instrumenten worden zoveel mogelijk voor de duur van een 
programma uitgeleend aan orkestleden. De signalering van noodzakelijk onderhoud en de 
praktische realisering wordt geregeld in goed overleg tussen de gebruiker en 



 

portefeuillehouder van de Vriendenstichting. Het speelklaar maken van één van de altviolen 
(€600) en de kleine beurt van de althobo (€400) waren dit jaar de grootste uitgaven.   

Programmaboekjes 
De Vriendenstichting betaalt de programmaboekjes en verzorgt de eindredactie. Ook dit jaar 

zijn voor de winter- en de zomerconcerten elk 500 boekjes 
geproduceerd die gratis worden uitgedeeld aan de 
bezoekers. We beschouwen dit als een visitekaartje van 
het orkest en service aan onze bezoekers. De omslag 
wordt gevormd door het poster ontwerp van de OrCo. 
Advertenties maken het mogelijk om de boekjes vrijwel 
budgettair neutraal te produceren. Naast informatie over 
het programma gebruikt de Vriendenstichting het boekje 
ook voor werving van donateurs en vrijwilligers. 

Posters/flyers 
Deze worden ontworpen en besteld door de OrCo. 
Orkestleden zorgen voor verspreiding. 

 

 

 

Winkeltje 
Alle merchandising die op initiatief 
van de OrCo verkocht wordt, wordt 
voorgefinancierd door de 
Vriendenstichting. Dit jaar waren dat 
de rode sweaters bij zomerkamp. Bij 
repetities zie je de truien en T-shirts 
uit de verschillende jaren terug. Ook 
Bas heeft een indrukwekkende 
collectie waar hij graag gebruik van 
maakt. 

 

 

 

Donateurs 
De Vriendenstichting had dit jaar weer 45 donateurs. Hoewel er wel mensen opzeggen en 
nieuwe donateurs zich melden blijft het totaalaantal donateurs dus constant. Minimum donatie 
is €25, maar er komen regelmatig hogere bedragen binnen. De wervingskaartjes die in 2017 
zijn gemaakt worden verspreid tijdens concerten. Ook worden orkestleden tijdens repetities 
opgeroepen om de kaartjes te verspreiden bij familie en vrienden. Ook dit jaar hebben we veel 
zorg en aandacht besteed aan het binden van onze huidige donateurs met nieuwsberichten en 
aardige inkijkjes in het orkestleven via foto’s en video’s. Dit wordt zeer positief gewaardeerd. 
 
 



 

Donatie aan de Stichting NHJO 
De Vriendenstichting organiseert en financiert een aantal vaste elementen van de NHJO-
organisatie, zoals hierboven beschreven. Daarnaast worden incidenteel donaties gedaan aan 
de Stichting NHJO. Zo is in het verleden een financiële bijdrage geleverd aan buitenlandse 
reizen. Dit jaar hebben de Vrienden een speciale scanner gekocht voor het NHJO waarmee 
bladmuziek van verschillende formaten relatief eenvoudig verwerkt kan worden tot A4-tjes die 
gebruikt kunnen worden door de orkestleden. 
 

Geluidsopnamen en CD’s van de concerten 
Van elke NHJO-concertserie wordt minstens 1 geluidsopname gemaakt. Deze wordt 
beschikbaar gesteld aan de NHJO leden op aanvraag. Ook wordt er een CD van gemaakt 
waarvan er dit jaar 20 verkocht zijn. We worden er dus niet rijk van, maar het zijn mooie 
visitekaartjes. Bas krijgt altijd de eerste CD van een concertserie feestelijk gepresenteerd ten 
overstaan van het orkest en dit jaar was het een welkom visitekaartje bij de voorbereidingen 
van het Provincieconcert dat in oktober plaatsvond. 

Nieuwsbrief 
Vanuit de Vriendenstichting wordt 4x per jaar een digitale nieuwsbrief verstuurd naar 
belangstellenden. Deze kunnen zich hiervoor opgeven via de website. Dit jaar telde de lijst 180 
belangstellenden. 
 Verschijning en globale inhoud in 2019: 

• Februari – aankondiging winterconcertserie, donateursoproep, nieuwe bestuursleden 
• Mei – resultaten van de audities, aankondiging zomerconcertserie, oproep om altviolen 

in bruikleen te geven aan het NHJO 
• Augustus direct na zomerkamp – opwarmer voor zomerconcertserie en leuke weetjes 

en foto’s uit zomerkamp 
• Oktober- aankondiging winterconcertserie, nieuwe aanvoerders, nieuwe bespeler van 

de bruikleen altviool en aankondiging geplande concertreis naar Duitsland in 2020, 
aansluitend aan zomerkamp.  

Hulp ouders 
Het orkest kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. Gelukkig zijn er voldoende ouders bereid 
om hand- en spandiensten te verlenen. De groep vrijwilligers wordt gecoördineerd vanuit de 
Vriendenstichting. De taken zijn o.a.: 

Aanwezigheid tijdens repetities 
Het team bestond dit jaar uit 8 ouders die bij toerbeurt een dagdeel aanwezig zijn bij de 
repetities en zorgen voor koffie/thee/koek en soep tussen de middag.  

Keukenploeg bij de kampen 
2x per jaar wordt een langere periode gerepeteerd in het Koos Vorrink (Nivon) huis in de Lage 
Vuursche. Een lang weekend in maart en een hele week in de zomer. Per dag zijn er minstens 
4 ouders aanwezig om te zorgen voor ontbijt, lunch, koffie en thee. De avondmaaltijd wordt 
gebracht door een cateraar. Daar waren dit jaar 12 ouders bij betrokken. 

Kaartverkoop bij concerten 
Per concert zijn 4 tot 6 vrijwilligers nodig om de kaartverkoop in goede banen te leiden. Ook 
hiervoor zijn makkelijk voldoende mensen te vinden. 
 
 
  



 

INSTRUMENT MERK 
NIEUW 

WAARDE 
althobo Fossati € 5.773,00 

basklarinet Selmer € 4.500,00 
contrafagot   € 7.500,00 
klarinet in A Buffet Crampon € 907,56 
klarinet in A Buffet Crampon € 969,30 

klarinet in A  Noblet € 453,78 
klarinet in Es Buffet Crampon RC € 2.817,00 
piccolo Yamaha € 932,52 
Piccolo  Philip Hammig 650/2 € 2.200,00 
altviool Kirsneck € 567,23 

altviool Garibaldi, Dresden; 1 975 € 1.134,45 
altviool Dr. Van Leeuwen, Den Haag € 2.042,01 
altviool met strijkstok Duits/Boheems, body 42 cm € 4.000,00 

altviool met strijkstok 
Handgebouwd door PZ(Peter 
Zoon) € 2.000,00 

contrabas Oscar Gütter,  € 3.750,00 

contrabas Pöllmann Bussettovorm,5 snaren € 12.500,00 
contrabas Duits 1970, gambamodel € 2.800,00 
grote trom premier   € 821,71 

grote trom premier Kofberg € 2.289,33 

klokkenspel + demper   € 958,39 
pauk 23" Adams € 1.538,08 
pauk 32" Adams € 4.687,00 
pauken set - big sound (26" en 29")   € 2.437,72 
Snaredrum Pearl PHA 1450 € 899,00 
tam-tam Wu Han Chau-lou € 678,41 

tam-tam gongstandaard Concorde € 270,00 
xylofoon Concorde € 1.705,31 
xylofoon    € 538,18 

zildjian 15" (bekkens) Classical orch.  € 310,00 
zildjian 17" (bekkens) Classical orch. € 240,00 
zildjian 18"  2x  (bekkens) Classical orch.  € 435,63 
zildjian 18" 2x  (bekkens) Classical Orchestra (slag) € 433,36 
zildjian 20"2x (bekkens) Symfonic French,  € 500,00 
    € 73.588,97 

 



 

VRIENDEN V/H NOORDHOLLANDS JEUGDORKEST  Realisatie en begrotingen  

  
begroting 
2020 

begroting 
2019 

begroting 
2018 

realisatie 
2019 

realisatie 
2018 

realisatie 
2017 

UITGAVEN             
Organisatiekosten 300 300 285 0,00 265,31 181,11 
OrCo  aktiviteiten 400 400 200 495,83 392,85 136,09 
Winkeltje investering 1.500 1.400 1.000 1.504,03 1.256,55 1.633,66 
Instrumenten 
aanschaf 1.000 6.000 1.000 428,54 68,30 1.450,00 
Instrumenten 
onderhoud 1.200 800 2.300 1.148,30 298,85 799,01 
Instrumenten 
schadekosten 1.000 500 0 2.122,35 900,00 1.815,00 
Instrumenten 
verzekering 700 740 700 677,54 736,48 697,36 
Donaties 0 0 0 626,00 0,00 0,00 
Programmaboekjes 500 400 400 493,68 403,91 449,62 
Posters/flyers 250 250 250 231,81 242,72 230,87 
CD productiekosten 150 150 150 0,00 180,00 205,00 
Concertkaartjes 
facilitering 150 150 150 160   
Totaal uitgaven 7.150 11.090 6.435 7.888,08 4.744,97 7.597,72 
INKOMSTEN             
Winkeltje verkoop 1.500 1.400 1.000 1.461,00 1.399,00 1.643,80 
Instrumenten 
aanschaf 
fondsbijdrage 500 1.500 700 250,00 0,00 0,00 

Instrumenten schade 
uitkeringen 1.000 500 0 2.122,35 900,00 1.815,00 
Instrumenten 
verhuur 300 250 400 500,00 270,00 405,00 
Donaties 2.000 1.750 2.000 1.958,75 1.725,00 1.691,00 
Programmaboekje 
advertenties 400 400 400 500,00 400,00 300,00 
CD verkoop 150 300 300 151,50 480,00 316,50 
Concertkaartjes 
facilitering 150 150 150 175 n.v.t. n.v.t. 
Totaal inkomsten 6.000 6.100 4.800 7.118,60 5.174,00 6.171,30 

Verschil 
inkomsten/uitgaven -1.150,00 -4.990 -1.635 -769,48 429,03 -1.426,42 
Activa       31-12-19 31-12-18 31-12-17 
ING betaalrekening       1383,15 421,82 492,69 
ASN Spaarrekening       18081,5 19.970,91 19.436,06 
Totaal beschikbaar 
bedrag       19464,7 20.392,73 19.928,75 

 


