
 

 

 
1 

 

Jaarverslag 2020 

 

Inleiding 

In het beleidsplan NHJO 2016-2021 is de globale koers van het orkest vastgelegd. Vanwege de 

coronacrisis kon het grootste deel van de repetities, kampen en concerten – de ruggengraat van het 

orkest – niet doorgaan volgens plan. Toch hebben wij in 2020 niet stilgezeten. De coronapandemie 

heeft een groot beroep gedaan op onze creativiteit; we hebben alle zeilen bijgezet om zoveel als 

mogelijk actief te blijven en hiervoor mogelijkheden te zoeken, te vinden en te benutten. In dit 

jaarverslag vertellen we hoe we dit hebben aangepakt en wat we, ondanks de coronasituatie, 

hebben weten te realiseren in 2020.  

Een nadere toelichting op een aantal belangrijke aspecten van het orkestleven zoals fondsenwerving, 

PR en beheer van het instrumentarium, is te vinden in het jaarverslag van de Stichting Vrienden van 

het NHJO. Beide jaarverslagen vullen elkaar aan. 

 

 
Openluchtconcert op het grasveld voor de Cultuurkoepel, ter afsluiting van de Zomerweek 2020 

 

Bestuur 

Het bestuur heeft sinds 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter (Lowine Versteegh-Leenstra) aan het 

roer. Zo’n eerste jaar met een nieuwe voorzitter is natuurlijk altijd spannend, maar in 2020 des te 
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meer, gezien de ongekende uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht. Die uitdagingen zijn 

vol energie en enthousiasme opgepakt door het bestuur, onder de bezielende leiding van de nieuwe 

voorzitter.  

In mei heeft een wissel plaatsgevonden van de secretaris; Gaby Neijndorff (voorheen lid van het 

bestuur van Stichting Vrienden) is Ilse Verstappen in deze rol opgevolgd. Sinds september is het 

bestuur op zoek naar een nieuwe bibliothecaris, na het vertrek van Ellen van der Grijn. Bestuurslid 

Berrie Hendriksen neemt voor zolang haar taken waar.  

 

Concerten 

Planning 

Op de planning voor 2020 stonden oorspronkelijk de volgende concerten waarvan het merendeel 

geen doorgang kon hebben vanwege de uitbraak van de coronapandemie: 

• Voorjaar: 7, 14 en 15 maart in resp. de ter Coulsterkerk te Heiloo, de Oosterkerk te Hoorn en 

de Dominicuskerk te Amsterdam. 

• Zomerkamp in combinatie met buitenlandreis: 8 tot en met 16 augustus (vier dagen in het 

Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche en vijf dagen naar Duitsland (Thüringen). 

• Najaar: 23 en 30 augustus in de Dominicuskerk te Amsterdam resp. Theater de vest. 

• 12 sept.: Klassiek op het Amstelveld. 

• 23 oktober: Jaarconcert Provincie Noord-Holland (besloten) in de Philarmonie te Haarlem. 

 

Gerealiseerd 

Wat hebben we wel gedaan in 2020? 

• Het concert op 7 maart 2020 in de Ter Coulsterkerk te Heiloo is het enige concert dat volgens 

de oorspronkelijke planning en onder ‘normale’ omstandigheden en met groot succes is 

gegeven. Daarna kwam alles tot stilstand en hadden we te maken met lockdownperiodes en 

beperkende maatregelen.   

• Zomerweek van 10 t/m 15 augustus. Ons traditionele zomerkamp in het Koos Vorrinkhuis te 

Lage Vuursche kon geen doorgang vinden, omdat het daar onmogelijk bleek de 

anderhalvemetermaatregel na te leven. In plaats daarvan hebben we een ‘Zomerweek’ 

georganiseerd. Hiervoor hebben we een mooie, geschikte locatie gevonden op het landgoed 

Willibrordus in Heiloo, in de voormalige kapel van de psychiatrische inrichting: de 

Cultuurkoepel. Deze wordt tegenwoordig geëxploiteerd als concertzaal. Orkestleden 

logeerden bij degenen die in de buurt wonen. Het eten werd verzorgd door de firma 

Vlasman, onze vaste cateraar. De organisatie van deze Zomerweek is mede mogelijk gemaakt 

dankzij de hulp van onze vrijwilligers. 

• Op 15 augustus vond ter afsluiting van de Zomerweek de generale, openbare repetitie plaats 

in de vorm van een openluchtconcert op het grote grasveld voor de Cultuurkoepel. Hier 

kwamen zo’n 150 bezoekers op af.   

• Op 30 augustus heeft het concert dat we oorspronkelijk in Theater de Vest hadden gepland 

toch nog kunnen plaatsvinden, met dank aan de constructieve medewerking van De vest. 

Met een uitgebouwd podium waar het voltallige orkest op veilige afstand van elkaar 
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opgesteld kon worden en voor een publiek van 150 mensen kon het orkest in 2020 nog één 

keer goed uitpakken met een programma waar – noodgedwongen door de corona-

omstandigheden – een heel jaar aan was gewerkt.  

De kaartverkoop vond alleen digitaal plaats en niet zoals gewoonlijk ook fysiek aan de zaal.  

• De buitenlandreis/-tournee naar Thüringen is uitgesteld naar de zomer van 2022 (tevens 60-

jarig jubileumjaar van het NHJO).  

• Ondanks de beperkingen hebben we het jaar op muzikale, creatieve wijze kunnen afsluiten in 

samenwerking met de Provincie Noord-Holland. Zij zochten naar een manier om hun relaties 

te bedanken als alternatief voor het jaarconcert dat was geschrapt vanwege de 

coronarestricties. Het NHJO heeft hier op ingespeeld door een film te maken waarbij de 

leden van het orkest – geheel coronaproof – individueel of in tweetallen opnames hebben 

gemaakt vanaf mooie, karakteristieke locaties in Noord-Holland. In deze opnames speelden 

zij hun partij mee (zonder geluid) en deze opnames zijn gekoppeld aan de geluidsopname 

van het concert dat op 30 augustus in de Vest in Alkmaar is gegeven. De film heeft de 

toepasselijke titel ‘Uit de nieuwe wereld’ gekregen (bijnaam van de 9e symfonie van Dvorák). 

Het resultaat overtrof de verwachtingen van zowel orkest als opdrachtgever en kan worden 

gezien als een hommage aan de veerkracht van het NHJO, zowel in artistiek opzicht als qua 

inzet van de leden, de dirigent, het bestuur en de vrijwilligers. De film is te bekijken via deze 

link: https://youtu.be/7ZLsneb9b7I of via onze website www.nhjo.nl 

 

 
Koperaanvoerder Victor Zumpolle, hier bij de toegangspoort van Haarlem (opname uit bovengenoemde film ‘Uit 

de nieuwe wereld’). 
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Repetities 

• In mei heeft het NHJO twee digitale repetities gehouden. De leden speelden hun partij 

individueel thuis terwijl ze de dirigent volgden op het scherm. Hiervan zijn opnames gemaakt 

en ingestuurd, waarvan een compilatie is gemaakt die ’s avonds ’live’ op YouTube is gezet. 

• Op 7 juni kon weer met een groep van 30 orkestleden in de muziekschool worden gespeeld, 

met uitzondering van blazers waarvoor van overheidswege nog geen groen licht was 

gegeven. Er werden twee groepen van 30 personen samengesteld, zoveel mogelijk in 

orkestbezetting De ochtendgroep bestond uit eerste en tweede violen, altviolen, celli, 

contrabassen en een slagwerker. Bij de middaggroep maakten de contrabassen en het 

slagwerk plaats voor de harpen. 

• Behalve beperkingen heeft de coronasituatie het NHJO ook nog iets positiefs opgeleverd. De 

zomerweek in de Cultuurkoepel in Heiloo is van beide kanten zo goed bevallen dat wij met 

de verhuurder overeenstemming hebben bereikt over gebruik in de toekomst. Verder blijft 

de Muziekschool in Heiloo onze basis.  

 

Stichting Vrienden van het NHJO 

In het jaarverslag van de Stichting Vrienden is te lezen wat er in 2020 is gebeurd op het gebied van:  

• OrCo (Organisatiecomité bestaande uit leden van het orkest) 

• Instrumentarium  

• Drukwerk (zoals programmaboekjes, posters en flyers)  

• Geluidsopnamen  

• Nieuwsbrief  

• Hulp van vrijwilligers 

 

Personalia 

Naam Rol 

Dirigent  

Bas Pollard Dirigent 

Repetitoren  

Peter de Leeuw Viool 1 

Johan Olof Viool 2 

Raven Mischke Viool 2 (invaller) 

Ruben Sanderse Altviool 

Frank Brakkee Altviool (online) 

Jos Teeken Cello 

Walter van Egeraat Contrabas 

Jet Sprenkels Harpen 

Carla Meijers Hout 

Henk Veldt Koper 

Rob van der Sterren Slagwerk 
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NHJO-bestuur  

Lowine Versteegh-Leenstra Voorzitter 

Ilse Verstappen  Secretaris tot 1 mei 2020 

Gaby Neijndorff  Secretaris sinds 1 mei 2020 

Joost Versteegh Orkest-/concertorganisatie 

Inge Bouwer Auditiecoördinator, penningmeester, 

ledenadministratie 

Ellen van der Grijn Bibliothecaris (tot september 2020) 

Berrie Hendriksen Plv. bibliothecaris 

Bestuur St. Vrienden  

Monda Dorssers Voorzitter 

Els de Groot Penningmeester 

Frans Brieffies Secretaris (tot 1 jan. 2021) 

Comité van aanbeveling  

Otto de Jong Dirigent RJOA 

Peter Brunt Violist 

Bart Schneemann Artistiek leider Nederlands Blazersensemble 

Lucas Vis Dirigent 

 

 


