Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest
JAARVERSLAG Seizoen 2018-2019
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over zijn activiteiten in het
afgelopen seizoen. Ook in dit verslagjaar, dat liep van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019,
heeft het bestuur zich, overeenkomstig het doel van de Vereniging, ingezet om het NNO
te steunen.
1. Bestuur.
De samenstelling van het bestuur was het afgelopen seizoen als volgt:
Voorzitter
Vicevoorzitter
1ste Secretaris
Penningmeester
Contactpersoon vrijwilligers en
de dienst Markt en Publiek
Beleid en Contactpersoon
vrijwilligers

:
:
:
:
:

Vera Kerremans
Jeroen Koning, tevens 2de secretaris
Dinie Wijnmaalen
Herman Weggemans
Carla Oortwijn

:

: Klaas de Winter

2. Bestuursvergaderingen,
Het bestuur is in het seizoen 2018-2019 tien keer bij elkaar gekomen. Hieronder lichten
de bestuursleden toe wat er aan de orde kwam en wat de resultaten zijn van de
actiepunten uit ieders portefeuille.
3. Interne en externe contacten
Zoals gebruikelijk vonden er gewaardeerde contacten met de directie van het NNO
plaats. Gespreksonderwerpen: vrijwilligers, ondersteuning administratie, beloning
uitvoerenden van de kamermuziekconcerten, contacten instrumentenfonds, financiele
kwesties, o.a. een verzoek om bij te dragen aan het Mahler 8 concert in 2020. Bij het
Vriendenconcert in november 2019 zal een nieuwe bok aan het orkest worden
aangeboden.
Met de medewerker onlinemarketing is de nieuwe website ingevuld voor de
Vriendenvereniging.
De mogelijke samenwerking met de Vrienden van het Conservatorium, besproken met
de voorzitter, lijkt voorlopig op niets uit te lopen.
Met de directeur van Forum Bibliotheken is gesproken over ervaringen met vrijwilligers
(contracten, taken, personeelsbeleid).
De uitreiking van het Gouden Viooltje aan Annemarie Kremer tijdens het
Nieuwjaarsconcert is weer mogelijk gemaakt door de bijdrage van de
Vriendenvereniging.
Het bestuur is bezig de onderlinge communicatie, en de communicatie met de Vrienden,
aan te passen aan de nieuwste eisen: gegevens opslaan in de Cloud, een eigen domein op
de NNO-website.
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4. Voortgang activiteitenplan
Het tijdens de vorige ALV gepresenteerde activiteitenplan diende 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 streven was gericht op het behalen van de volgende vijf doelstellingen:
- 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
De resultaten voor het seizoen 2018-2019 zijn als volgt samen te vatten:
- een huishoudelijk reglement is opgesteld, en vastgesteld door het bestuur op 1
oktober 2019
- in het najaar van 2019 worden de ideeën voor de nieuwe wervingsacties
voorgelegd aan de vrijwilligers, na overleg met Markt en Publiek. Ook de banden
met de trouwe Vrienden zijn aangehaald: uitnodiging voor de Meet and Greet bij
het Vriendenconcert, mogelijke aanwezigheid van Vrienden bij educatieve
concerten, indien uitvoerbaar: repetities met een Meet & Greet gedeelte voor de
Vrienden. De vrijwilligers hebben een middag in het museum in Drachten
bijgewoond, met muzikale omlijsting door een NNO-strijktrio.
- vrijwilligerscontracten zijn opgesteld, evenals taakomschrijvingen
- nieuwe lidmaatschappen, vooreerst een duo-lidmaatschap, zijn ingevoerd
- rooster van aftreden is gecheckt, en vanwege het terugtreden van Dinie
Wijnmaalen is een kandidaat-lid voor het bestuur gevonden
- externe en interne contacten zijn aangehaald: regulier overleg met directeur en
met Markt en Publiek, met het Instrumentenfonds
- met het NNO is een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit is nodig omdat een
medewerker van het NNO de ledenadministratie voor de vereniging bijhoudt en
dus voor ons bewerkingen uitvoert. De verwerkersovereenkomst is te
raadplegen op de website.
5. Ledenwerving en vrijwilligers
De ledenwerving heeft als doel om minimaal het aantal leden op hetzelfde peil (aantal)
te houden en bij voorkeur te verhogen. 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. Dat hebben we laten zien met het aanbieden van een bijeenkomst/
concert in Drachten. 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 en vragen of men lid wil worden van de Vereniging. Het
ledental staat met ingang van dit seizoen op 2646 leden.
Het duo-lidmaatschap is een resultaat van besprekingen over meer passende formules.
Dit houdt in dat twee personen op 1 adres voor minimaal 50,00 euro Vriend kunnen
worden. Dan zijn er twee welkomstkaarten voor een concert naar keuze in Drachten,
Leeuwarden of Groningen. Ook voor het Vriendenconcert kan men dan zelf een
potentiele Vriend uitnodigen.
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Het bruist van de ideeën over werving en binding. Niet alles is binnen een jaar te
realiseren; overleg met Markt en Publiek is nodig om het enthousiasme soms wat te
temperen. Ook binnen het Platform Vriendenverenigingen is dit onderwerp tot thema
van het jaar verheven.
6. Huishoudelijk reglement
Het afgelopen jaar is gewerkt aan de totstandkoming van een Huishoudelijk Reglement,
als vervolg op de statuten, die vorig verenigingsjaar het licht zagen. Dit reglement wordt
aan de ALV voorgelegd.
7. 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 het seizoen 2018-2019 hebben de volgende educatieve activiteiten, projecten voor
leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs en informatiebijeenkomsten
plaatsgevonden:
Pieter Roelf Jeugdconcert, schoolconcert groep 6, 7 en 8
Het NNO organiseerde van 29 mei t/m 18 juni 2019 de 20e editie van het Pieter Roelf
Jeugd Concert i.s.m. Het Houten Huis voor de groepen 6, 7 en 8 van alle basisscholen in
de noordelijke provincies. In ‘Gevleugeld’ zoekt huismuzikant Martin Franke van
Het Houten Huis samen met het orkest naar de meest gevoelige snaar die er bestaat.
Over iets dat niet gaat zoals het zou moeten gaan en over de moed om dat te veranderen.
Dit seizoen is PRJC onderdeel geweest van de volgende cultuurmenu’s: Cultuurmenu
Groningen en Cultuurmenu Noordenveld van K en C uit Groningen, Cultuurmenu
Midden-Drenthe van Lifestyle Kits Primair uit Beilen en het Cultuurmenu van De
Tamboer uit Hoogeveen.
Een Cultuurmenu is een op maat gemaakt programma van culturele activiteiten en
receptieve cultuurontmoetingen voor het basisonderwijs. Via het Menu bereikt het NNO
ook scholen die eerdere edities niet hebben bijgewoond en hiermee zijn er op voorhand
gegarandeerde bezoekersaantallen. ‘Gevleugeld’ is bezocht door 7638 leerlingen (en
1322 begeleiders).
Schoolconcert groep 1/2
Carnaval van de Dieren is dit seizoen onderdeel geweest van Kunstmenu Leeuwarden.
1345 leerlingen uit groep 1/2 hebben meegedaan met dit succesvolle Meedoe-concert.
In april zijn 4 musici en een begeleidster met dit concert drie dagen naar scholen in
Emmen geweest waar namens het NNO 7 concerten zijn gegeven.
In dit meedoe-concert leren kinderen hoe ze zich door muziek en beweging -maar
zonder kostuum- kunnen veranderen in verschillende dieren. De musici spelen en
helpen bij dit proces. De muziek die ze spelen is uit ‘Le Carnaval des Animaux’ van de
Franse componist Saint-Saëns.
Concerten Voortgezet Onderwijs
In de periode oktober-november 2018 is er een groot educatieproject geweest in het
kader van het War Requiem. Activiteiten: musici in de klas, workshops en leerlingen
konden repetities bijwonen.
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Op 30 maart 2019 was Move it!, een initiatief van dansgezelschap Club Guy & Roni en
het Noord Nederlands Orkest. Choreografen van het gezelschap en musici van het orkest
hebben in 10 weken tijd een voorstelling gemaakt samen met 150 leerlingen van vmboinstellingen in Groningen en Winschoten. Het NNO speelde symfonische muziek uit
bekende games als Destiny, Assassin’s Creed Syndicate, Horizon Zero Dawn, Journey en
Killzone. De jongeren dansten voor het orkest, verzorgden slagwerkpartijen en
presenteerden creaties die voortgekomen zijn uit de workshops.
Presentaties
Het NNO heeft presentaties gegeven over de invulling van educatie bij het NNO aan HBO
studenten (Prins Claus Conservatorium, KCM, NHL Stenden Hogeschool), interne cultuur
coördinatoren van basisscholen uit Groningen en Cultuurambtenaren uit Noord
Nederland.
20 september is het convenant MMIK Friesland ondertekend in De Lawei in Drachten;
uiteraard was het NNO erbij!
Repetitiebezoek
Dit seizoen hebben we 17 repetitiebezoeken verzorgd, waarvan 6 bezoeken werden
afgesloten met een Meet & Greet. Basisscholen maken graag gebruik van deze formule,
maar ook het voortgezet onderwijs is geweest.
Andere concerten
Leerlingen en studenten hebben in klassenverband reguliere concerten bewoond, zoals
de Protestsongs, Bach, Matthäus Passion, War Requiem
8. De Kamermuziekserie
Naast de educatie is de kamermuziekserie een activiteit die door de Vriendenvereniging
mogelijk gemaakt wordt. Deze unieke serie zorgt er voor dat muziek naar de mensen
toe komt: in alle drie provincies vinden optredens plaats door kleine ensembles van
NNO-musici: van Workum tot Emmen, van Schiermonnikoog tot Oudeschans.
Siela Engwirda voert deze activiteit in nauw contact met de Vriendenvereniging uit.
Bij elk kamermuziekconcert 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 zaken als akoestiek en verlichting.
Dit jaar is er weer op meer locaties gespeeld, zijn er meer bezoekers geweest en kiezen
meer musici naast hun baan als NNO-musicus voor het spelen in een kamermuziekensemble. Genoemd dient ook te worden dat de Vrienden jaarlijks 3 prijzen toekennen
bij het Prinses Christina Concours Noord, het geven van een concert in de kamermuziekserie. Deze concerten zijn ieder jaar weer een groot succes, zowel voor de jonge
deelnemers als voor het publiek.
De resultaten zijn: 35 uitvoeringen op 15 locaties, die in totaal bezocht zijn door bijna
2600 bezoekers.
9. Landelijk Overleg Platform Vrienden Symfonische orkesten
Het doel van de bijeenkomsten van de voorzitters van de diverse Vrienden Verenigingen
is om hun de gelegenheid te bieden informatie uit te wisselen en over de toekomst te
spreken. Daar wordt steeds weer benadrukt hoe belangrijk een stevig verankerde
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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 zal in de
toekomst van invloed zijn op de subsidiestromen. In juni heeft het Platform een
studiedag georganiseerd over Jeugd en Muziek. Concertgebouw Amsterdam en Tivoli
Vredenburg Utrecht vertelden over hun aanpak om meer jeugdige bezoekers te trekken.
Leerlingen van scholen in Hilversum brachten hun gedachten over het ideale
concertbezoek over het voetlicht. Een verslag is binnenkort te vinden op de website, of
tegen een geringe vergoeding in geprinte vorm beschikbaar.
10. Financiën
Voor de bespreking van het financiële verslag is aparte informatie toegevoegd in de
vorm van een jaarrekening 2018-2019 , een verslag van de kascommissie, die dit jaar
bestond uit de heren Ronhaar en Postma. De heer Van Kampen is in december 2018
benoemd als plaatsvervangend commissielid. Ook is de begroting voor het seizoen
2019-2020 opgesteld.
Rooster van herbenoeming c.q. aftreden bestuursleden
Naam
Functie
Intrededatum Herbenoeming / aftreden
Vera Kerremans
Jeroen Koning
Dinie Wijnmaalen
Herman Weggemans
Carla Oortwijn
Klaas de Winter

Voorzitter
Vice-voorzitter
1ste Secretaris
Penningmeester
PR en Vrijwilligers
Vrijwilligers

ALV 2015
ALV 2015
ALV 2015
ALV 2013
ALV 2015
ALV 2017

ALV
ALV
ALV
ALV
ALV
ALV

2019 1ste termijn
2019 1ste termijn
2019 1ste termijn
2021 2de termijn
2019 1ste termijn
2021 1ste termijn
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