Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest
JAARVERSLAG Seizoen 2017-2018

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over zijn activiteiten in het
afgelopen seizoen. Ook in dit verslagjaar, dat liep van 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018,
heeft het bestuur zich, overeenkomstig het doel van de Vereniging, ingezet om het NNO
te steunen.
1. Bestuur
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 18 november 2017 is de heer Henk
Poelman afgetreden als bestuurslid.
De heer Klaas de Winter is op die datum toegetreden als bestuurslid. De samenstelling
van het bestuur is vanaf dat moment als volgt:
Voorzitter
Vicevoorzitter
1e Secretaris
Penningmeester
Lid
Contactpersoon vrijwilligers en
team Publiek & Markt
Contactpersoon vrijwilligers

:
:
:
:
:
:

Vera Kerremans
Jeroen Koning, tevens 2e secretaris
Dinie Wijnmaalen
Herman Weggemans
Marius Kooyman
Carla Oortwijn

: Klaas de Winter

2. Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in het seizoen 2017-2018 tien keer bij elkaar gekomen. De volgende
punten zijn daarbij de revue gepasseerd en waar mogelijk afgehandeld:
- Bestuurssamenstelling. Het herbenoemen van de heer Weggemans als bestuurslid
heeft kort na de ALV plaatsgevonden tijdens een voor dat doel ingelaste ALV. Een
geactualiseerd rooster van aftreden is aan dit verslag toegevoegd en in te zien op de
website
- Post verzenden per e-mail. Het bestuur heeft aan alle leden met een bij ons bekend
e-mailadres, via Survey-monkey1 gevraagd hen voortaan per e-mail te mogen
oproepen voor de ALV. In totaal hebben 995 leden gereageerd, waarvan 695 leden
positief. 22 leden willen per post worden opgeroepen en van 278 leden was de
reactie onbruikbaar. Het doel van deze actie is de kosten te reduceren.
- Het voorbereiden van het opstellen van een huishoudelijk reglement. Het bestuur
heeft de mogelijkheden voor een Huishoudelijk Reglement verkend. Tijdens de
brainstormdagen in februari en augustus heeft het bestuur hiervoor input
verzameld. Het Huishoudelijk Reglement is bedoeld als een aanvulling op de
Statuten en zal o.a. regels omtrent het lidmaatschap bevatten en de
bestuursverantwoordelijkheden. De uitvoering hiervan is doorgeschoven naar
2019.

1 Survey-Monkey is een internetapplicatie die het mogelijk maakt om enquêtes onder leden te houden; de resultaten
van de enquêtes worden door de applicatie bijgehouden en inzichtelijk gemaakt.
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Het opstellen van een beleidsplan, dat het beleid voor de komende jaren vastlegt, en
dat boven het jaarlijks vast te stellen activiteitenplan komt te hangen. Dit plan is
gerealiseerd.
Contact met het bestuur van het Instrumentenfonds. Er zijn twee besprekingen
geweest tussen een aantal bestuursleden van de Vriendenvereniging en het bestuur
van het Instrumentenfonds.
Actie met betrekking tot de sinds 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Het bestuur heeft het afgelopen jaar een Privacystatement
opgesteld en gepubliceerd op de vriendenpagina op de website www.nno.nu.
Hiermee heeft de vereniging aan haar plichten voldaan.
Het zilveren viooltje is uitgereikt aan Saleem Khan, trompettist en oud-student van
het PCC.

3. Beleids- en activiteitenplan
Om op de middellange termijn richting te geven aan onze werkzaamheden en daar
doelgerichte acties aan te verbinden, heeft het bestuur een beleidsplan tot 2021
opgesteld. Tevens is het activiteitenplan aangepast. Dit activiteitenplan dient als
toetssteen voor alle activiteiten van het bestuur: Dragen acties van het bestuur bij aan
de doelstellingen, zoals die in het beleidsplan zijn geformuleerd? Het gaat daarbij om vijf
uitdagende aspecten:
- We zijn een actieve Vriendenvereniging met aandacht voor haar leden.
- De Vriendenvereniging is de spin in het web van de muzikale en culturele omgeving.
- De Vriendenvereniging is de spreekbuis namens de omgeving van het NNO.
- De Vriendenvereniging heeft een professioneel en modern imago.
- De Vriendenvereniging is in staat blijvend ondersteuning te bieden aan het NNO.
4. Ledenwerving
In het afgelopen seizoen hebben de vele vrijwilligers weer een belangrijke bijdrage
geleverd aan de binding van bezoekers met het NNO en specifiek met onze vereniging.
Zij hebben dit geheel belangeloos en met zichtbaar veel plezier gedaan. We zijn als
bestuur hen dan ook veel dank verschuldigd voor hun inzet. Bij de ledenwerving tijdens
de concerten van het NNO spelen de vrijwilligers, die o.a. de programmaboekjes
uitdelen, de hoofdrol. Zij heten gasten welkom, maken een praatje, vragen of de gasten al
Vriend zijn en bieden een aanmeldingskaart aan. Het ledental staat met ingang van dit
seizoen op 2685 leden.
De ledenadministratie is geactualiseerd. Tijdens twee telefonische acties, waarin aan een
aantal Vrienden verschillende vragen gesteld werden over NAW-gegevens,
tevredenheid, wensen, en ook gevraagd werd naar de mogelijkheid de Vriendenbijdrage
te verhogen, werden verrassende resultaten bereikt:
- Veel mensen bleken bereid om wat meer te betalen dan het minimumbedrag: 60%
van de ondervraagden heeft de bijdrage ruim verhoogd.
- Leden bleken bereid incidenteel iets te doen voor het NNO.
- Vrijwel elke Vriend vond het prettig gebeld te worden en op die manier een vorm
van contact te hebben met het bestuur.
Het bestuur heeft besloten dat bestaande Vrienden meer en andere aandacht moeten
krijgen dan alleen via de ALV, de nieuwsbrieven en het Magazine. We hebben tijdens een
brainstorm ideeën kunnen spuien, die uitgewerkt gaan worden. De gedachten gaan uit
van een ‘meet-and-greet’ bij concerten, lezingen, reizen naar meer digitale
communicatie en een enquête.
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Ook heeft het bestuur zich ingespannen om de Vriendenvereniging beter zichtbaar en
bereikbaar te laten zijn op de vernieuwde NNO-website.
5. Educatie
Het orkest kan door de extra gelden van de Vrienden meer aandacht besteden aan
educatie. Een parttime medewerkster ontwikkelt, coördineert en evalueert alle
educatieve activiteiten.
In 2018 hebben tot nog toe de volgende educatieve activiteiten en projecten voor
leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs plaatsgevonden:
- Een nieuw ontwikkeld kleuterconcert ‘Carnaval van de Dieren’ dat op de scholen
gespeeld is.
- De Instrumententocht is opnieuw gespeeld voor leerlingen van groep 5 & 6.
- Een nieuw Pieter Roelf Jeugdconcert “Stel je voor…” voor groep 6, 7 en 8. Dit
jeugdconcert is gemaakt in samenwerking met de Wëreldbänd. Net als voorgaande
jaren heeft het NNO in samenwerking met het Noorderpoort College voorbereidende workshops op de scholen gegeven. De workshops werden gegeven door
studenten van de MBO-4 opleiding Artiest Muziek.
- Het in klassenverband bijwonen van een deel van de orkestrepetitie. Dit wordt
dikwijls gecombineerd met een meet & greet met musici en/of de dirigent en zelfs
een keer met de solist Wibi Soerjadi. Deze activiteit leent zich goed voor veel
doelgroepen: Zowel scholen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het
speciaal onderwijs, het MBO en buitenschoolse opvang hebben een orkestrepetitie
bezocht.
- Een groot educatieproject voor het Voortgezet Onderwijs en MBO in het kader van
het War Requiem. Er zijn diverse educatieve activiteiten aangeboden, zodat de
scholen een op-maat-pakket konden samenstellen. De activiteiten betroffen een
lespakket, musici in de klas, repetitie- en concertbezoek, een workshop Spoken
Word en de mogelijkheid voor het inzenden van je eigen protestsong. Hierbij is een
selectiegroep begeleid naar een optreden in het voorprogramma van het NNOconcert War Requiem.
- Daarnaast hebben leerlingen uit het VO en studenten MBO en HBO ook reguliere
concerten van het NNO bijgewoond.
- In 2017 heeft het NNO het convenant Meer Muziek in de Klas Groningen
ondertekend. In 2018 is dit initiatief ook in de Friesland opgezet en heeft het NNO
ook daar het convenant mede ondertekend.
- Met bovenstaande activiteiten zijn tot nog toe circa 10.500 kinderen en jongeren
bereikt.
6. De Kamermuziekserie
Naast de educatie is de kamermuziekserie een activiteit die door de Vriendenvereniging
financieel ondersteund wordt. Deze serie zorgt er op een unieke manier voor dat
muziek naar de mensen toe komt; er wordt in de drie noordelijke provincies opgetreden
door kleine ensembles van NNO-musici: van Workum tot Schiermonnikoog, van
Oudeschans tot Emmen. Siela Engwirda voert deze activiteit in nauw contact met de
Vriendenvereniging uit. Bij elk kamerconcert is een bestuurslid van de Vrienden
aanwezig om de programma’s uit te delen, bezoekers te attenderen op de Vriendenvereniging en de uitvoerende orkestleden bij te staan met praktische problemen. Dit jaar
is er weer op meer locaties gespeeld, zijn er meer bezoekers geweest en kiezen meer
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musici naast hun baan als NNO-musicus voor het spelen in een kamermuziekensemble:
28 uitvoeringen op 16 locaties, die in totaal bezocht zijn door bijna 2500 bezoekers.
Er is door het Messiaen ensemble medewerking verleend aan de 4-mei herdenking in
Workum. Voor een eigen productie van het kinderprogramma is bij l’Histoire du Soldat
en Peter en de Wolf samengewerkt met VRIJDAG in Groningen.
7. Landelijk Overleg/Platform Vrienden Symfonische orkesten
Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om de voorzitters van de diverse Vrienden
Verenigingen de gelegenheid te bieden informatie uit te wisselen en over de toekomst te
spreken. Daar wordt steeds weer benadrukt hoe belangrijk een stevig verankerde
Vriendenvereniging is voor het bestaansrecht van de regionale orkesten. Met veel
Vrienden toont het orkest aan dat een breed publiek achter hen staat en dat kan in de
toekomst van invloed zijn op de subsidiestromen.
De landelijke contacten hebben het bestuur gestimuleerd om na te denken over variaties
in lidmaatschappen: voor kinderen, jongeren, gezinnen, studenten, grootouders en
kleinkinderen. Vooralsnog richten we ons op het invoeren van een duo-lidmaatschap
voor (echt)paren.
8. Financiën
De jaarrekening 2017-2018 en een begroting voor het seizoen 2018-2019 kunt u vinden
op de website van het NNO (nno.nu/vriendenvoordelen, onder het kopje ‘Recente
officiële stukken & verslagen).
9. Jaarlijkse toekomstgerichte brainstorm
In februari en augustus 2018 heeft het bestuur tijdens een brainstormdag van gedachten
gewisseld over de vraag hoe we in een beleids- en activiteitenplan nog meer mensen,
jong en oud, enthousiast kunnen maken voor het ondersteunen van het NNO.
Over de talrijke ideeën die op tafel zijn gekomen, is met de directie van het NNO
gesproken: Welke voorstellen zijn realistisch en haalbaar in tijd, mankracht en geld,
welke zijn kansrijk qua inhoud, welke sluiten mooi aan bij initiatieven van het NNO zelf?

Rooster van herbenoeming c.q. aftreden bestuursleden
Naam

Functie

Intrededatum Herbenoeming / aftreden

Vera Kerremans
Jeroen Koning

Voorzitter
Vicevoorzitter/
2e Secretaris
1e Secretaris
Penningmeester
PR en Vrijwilligers
lid
Vrijwilligers

ALV 2015
ALV 2015

ALV 2019 1e termijn
ALV 2019 1e termijn

ALV 2015
ALV 2013
ALV 2015
ALV 2011
ALV 2017

ALV
ALV
ALV
ALV
ALV

Dinie Wijnmaalen
Herman Weggemans
Carla Oortwijn
Marius Kooyman
Klaas de Winter

2019 1e termijn
2021 2e termijn
2019 1e termijn
2019 2e termijn
2021 1e termijn
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