Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest

JAARVERSLAG Seizoen 2019-2020
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over zijn activiteiten in het
afgelopen seizoen. Ook in dit verslagjaar, dat liep van 1 augustus 2019 t/m 31 juli
2020, 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
Penningmeester
1e Secretaris
Vicevoorzitter, tevens 2e secretaris
Contactpersoon vrijwilligers en Publiek & Markt
Beleid en contactpersoon vrijwilligers

:
:
:
:
:
:

Vera Kerremans
Herman Weggemans
Barbara Drijver
Jeroen Koning
Carla Oortwijn
Klaas de Winter

2. Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in het seizoen 2019-2020 tien keer bij elkaar gekomen. In de
coronamaanden niet, en daarna eerst bij leden thuis. Vanaf september deels in het
kantoor, later in de vorm van Zoom-vergaderingen. 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
Ook dit verenigingsjaar vonden er gewaardeerde gesprekken met de directie van het
NNO plaats. Gespreksonderwerpen: coronaproblemen, oplossingen door het orkest
en de directie, vrijwilligers, vriendenwerving, beloning uitvoerenden van de kamermuziekconcerten en eigen fondsen ten behoeve van kamermuziek, sponsoring van
de Vriendenvereniging, financiële kwesties, o.a. een verzoek om bij te dragen aan het
Mahler 8 concert in 2020. Die belofte, gedaan tijdens de ALV van 2019 wordt later
waargemaakt. Bij het Vriendenconcert in november 2019 is een nieuwe bok aan het
orkest aangeboden. Het Vriendenconcert 2020 is nog een verrassing. Er zijn twee
Magazines verschenen, waarin ruim aandacht voor de Vrienden en de kamermuziek.
De uitreiking van het Gouden Viooltje aan Thijs de Vlieger van Noisia, tijdens het
Beethovenconcert op 15 februari is weer mogelijk gemaakt door de bijdrage van de
Vriendenvereniging. Ook heeft de Vriendenvereniging bijgedragen aan het Prinses
Christinaconcours, door drie winnaars van het concours Noord concerten te laten
geven in de kamermuziekserie.
4. Voortgang activiteitenplan
Ons beleidsplan ofwel meerjarenplan loopt van 2018 tot 2021. Dat betekent dat we
eigenlijk nog niet aan herziening toe zijn. Toch denken we dat het goed is ons
meerjarenplan gelijk op te laten lopen met dat van het NNO.
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Het meerjarenplan van het NNO loopt van 2021 tot 2024 en is vastgesteld. Dat
betekent dat we dit najaar een nieuw meerjarenplan gaan schrijven.
Uit het meerjarenplan is het activiteitenplan voortgekomen. Het 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 2019-2020 zijn voor een deel niet gehaald. Dat heeft
alles te maken met de coronacrisis. Hieronder de toelichting op de resultaten:
- Het inventariseren van buitenconcerten, kunst- en cultuurmarkten en
mogelijkheden om daar zichtbaar te zijn. In afwachting van wanneer we weer
vrijwilligers kunnen inzetten is dit verschoven naar 2021.
- Bij educatieconcerten vriendenselectie uitnodigen. Wegens corona is ook dit
verschoven naar 2021.
- Exclusieve openbare repetitie met meet-and-greet. Wegens corona verschoven
naar 2021.
- Regulier overleg met directie NNO. Heeft meerdere malen plaatsgevonden.
- Bij concerten NNO buiten primair werkgebied, bus met Vrienden mee met een
speciaal programma. Wegens corona verschoven naar 2021.
- In het kader van Vrienden werven Vrienden: aparte balie voor bestaande vrienden
met iets extra’s als ze die een avond een vriend aanbrengen. Wegens corona
verschoven naar 2021.
- Onderzoek of vriendenspeld haalbaar is. Kosten zijn meer dan € 2.000,-. Het
bestuur heeft geconcludeerd dat we liever aan de musici of het NNO besteden.
Wel gaan we de mogelijkheid onderzoeken of we dit kunnen doen voor leden die
al erg lang lid zijn.
- Met afdeling Publiek & Markt brainstormen hoe we jonge vrijwilligers kunnen
werven voor bijv. de cross-over concerten. We zijn in contact geweest met
Rotaracters als potentiele vrijwilligers in Groningen. Zij reageerden enthousiast op
de uitnodiging. Maar ook hier: de uitwerking is voor 2021 gepland.
- Aanmeldkaart aanpassen, ook digitaal. Met medewerkers van het team Publiek &
Markt is overleg over aantallen en teksten geweest. De procedure is enigszins
gewijzigd: individuele lidmaatschappen: een vrijkaart en een gratis tweede kaart
voor Vriendenconcert, twee lidmaatschappen op hetzelfde adres: twee vrijkaarten,
en eveneens twee mogelijkheden om vrienden mee te nemen naar het
Vriendenconcert. Ook is een begin gemaakt met een andere vorm van pasjes:
onderaan de rekening voor komend jaar zal het lidnummer en het jaar van
lidmaatschap bepalend zijn voor geldigheid.
- Contact opnemen met Hogescholen voor jonge vrijwilligers, verschoven naar
2021.
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5. Ledenwerving en vrijwilligers
De ledenwerving heeft als doel om minimaal het aantal leden op hetzelfde peil te
houden en bij voorkeur te verhogen. Door het wegvallen van concerten konden de
vrijwilligers geen nieuwe leden werven.
-

Leden 31-7-2019
Leden 01-01-2020
Leden 31-07-2020

-

Nieuwe leden in seizoen 2019/2020 60
Bedankt in seizoen 2019/2020
113

2646
2618
2533 waarvan 36 duo-lidmaatschappen

In de eerste helft van 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.
Helaas heeft verschil van inzicht over een aantal uitgangspunten, bijvoorbeeld
sommige beslissingen van het bestuur, geleid tot het vertrek van het merendeel van
de groep vrijwilligers Drenthe en Groningen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de
jarenlange inzet voor onze vereniging en hun betrokkenheid bij het NNO. De groep
vrijwilligers in Friesland is in zijn geheel nog actief.
Tijdens de jaarlijkse brainstormdag bekijken we als bestuur hoe we om willen gaan
met de inzet van vrijwilligers. Dat heeft ook te maken met de zogenaamde productmarkt-combinaties (pmc’s) zoals het NNO die heeft vastgesteld, waardoor er naast de
reguliere klassieke concerten ook sprake is van avontuurlijke programmeringen. Hier
past deels ook ander publiek bij. Om die reden willen wij als bestuur kijken wat dat
voor consequenties heeft voor de werving van nieuwe vrijwilligers.
6. Educatie
Het orkest kan door de extra gelden van de Vrienden meer aandacht besteden aan
educatie. Twee medewerkers ontwikkelen, coördineren en evalueren alle educatieve
activiteiten. Hun bijdrage volgt hieronder:
In het seizoen 2019-2020 zijn verschillende educatieve activiteiten voor leerlingen
van basisscholen en het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Er zijn prachtige resultaten!
Er zijn echter ook mooie projecten geïnitieerd en uitgewerkt, maar uiteindelijk door de
coronacrisis en de sluiting van de scholen dientengevolge niet doorgegaan.
Pieter Roelf Jeugdconcert, schoolconcert groep 6, 7 en 8
Het NNO organiseerde van 28 mei t/m 23 juni 2020 ‘Concert voor Rafiq’, de 21e
editie van het Pieter Roelf Jeugd Concert voor de groepen 6, 7 en 8 van alle
basisscholen in de noordelijke provincies. Wegens corona is het concert verplaatst
naar 2 tot en met 18 juni 2021.
Het concert is een interactief kinderconcert op basis van de muziek van de Eerste
symfonie van Mahler. Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een klassiek
concert mag nu juist wel. Zingen, dansen, een regenkoor maken, bodypercussie.
Samen met het NNO en verteller Eric Robillard zingen de leerlingen het ontroerende
en spannende verhaal over de negenjarige Rafiq. Een concert over vrijheid, oorlog en
familie.
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Dit seizoen is PRJC onderdeel geweest van de volgende cultuurmenu’s: Cultuurmenu
Noordenveld van K en C uit Groningen, Cultuurmenu Assen van het ICO,
Cultuurmenu Drachten van Schouwburg De Lawei en het Cultuurmenu van De
Tamboer uit Hoogeveen. 64 individuele scholen hebben zich opgegeven voor dit
concert.
Voor dit seizoen verwachtten we 5698 leerlingen (en 682 begeleiders). Met daarbij de
kanttekening dat vanaf eind maart de aanmeldingen stagneerden wegens de sluiting
van de scholen en de onzekere periode die volgde. Elk jaar geven zich altijd nog veel
scholen zich op tussen maart en mei.
Schoolconcert groep 3/4
De vier dappere muisjes is dit seizoen onderdeel geweest van Kunstmenu
Leeuwarden. Met dit schoolconcert zouden we in maart en april 1369 leerlingen uit
groep 3/4 bedienen. Door het coronavirus is echter deze scholentour niet
doorgegaan.
Met De vier dappere muisjes hebben we vanaf schooljaar 2015-2016 de basisscholen
in Noord Nederland bezocht. Dit jaar hebben we in het sprookje De Hutspotprins een
prachtige opvolger gevonden! Violist Michiel Klep is de initiator van dit concert.
Op 8 januari hebben we de try out
gespeeld op CBS De Tamarisk in
Groningen.
Daarna hebben we in de maanden
januari, februari en maart de eerste
scholentour gegeven op de scholen
die gebruik maken van
Cultuurmenu Groningen. Hiermee
werden 1245 leerlingen bereikt. De
laatste week hebben we scholen
niet meer kunnen bezoeken
wegens de sluiting van de scholen
door corona.
Schoolconcert groep 1/2
In januari hebben we drie dagen het kleuterconcert Carnaval van de Dieren gespeeld
voor de scholen uit Cultuurmenu Aa en Hunze. 420 enthousiaste kleuters van 14
basisscholen hebben meegedaan met dit zeer gewilde meedoe-concert.
In deze maand zijn de 4 musici en een begeleidster met dit concert ook twee dagen
naar Emmen geweest. Zij hebben daar 8 concerten gegeven voor 360 kinderen.
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.
De gemeente Smallingerland wilde dit concert ook twee dagen naar de basisscholen
halen. Helaas hebben we dit moeten verplaatsen naar volgend jaar.
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Concerten Voortgezet Onderwijs
Beethoven 9
Woensdag 15 april 2020 stond het schoolconcert Beethoven 9 gepland. Tien scholen
uit Groningen, Assen, Stadskanaal en Winschoten hadden zich opgegeven voor dit
evenement. Door de leerlingen zelf actief bij het concert te betrekken wilde het NNO
ze een unieke live ervaring meegeven. Samen met koorleden van het Noord
Nederlands Concertkoor zou het Ode an die Freude gezongen worden, met
begeleiding van het Noord Nederlands Orkest. Helaas is dit concert wegens het
coronavirus niet doorgegaan.
Voorafgaand aan het concert konden de docenten de leerlingen op twee manieren
voorbereiden op het bezoek. Er was een prachtige digitale lesbrief ontwikkeld en er
waren op deze scholen workshops gepland die 426 leerlingen zouden bijwonen.
Deze workshops werden gegeven door musici van het orkest.
Bij de lesbrief zat een PowerPointpresentatie waarin de leerlingen aan de hand van
diverse video’s en lesmateriaal werden voorbereidt op het schoolconcert. In de
video’s nam slagwerker Stefan Kirschbaum de leerlingen mee in de wereld van
Beethoven, zijn ideeën over muziek en over broederschap, vrijheid en vrede. Voor
het meezingen tijdens het schoolconcert was er divers oefenmateriaal toegevoegd
om Ode an die Freude goed te leren zingen.
In Vrijheid
Het NNO vroeg jonge artiesten begin 2020 om een eigen song of spoken word te
schrijven over vrede, vrijheid of democratie ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid in
Nederland én het 250e geboortejaar van Beethoven. Uit de vele inzendingen heeft de
jury 10 inzendingen geselecteerd die tijdens het concert In Vrijheid & Beethoven 7
hun song of spoken word voor groot publiek gingen vertolken.
Samen met een team van creatieve producenten en professionele musici zijn de
deelnemers aan de slag gegaan om de acts naar een nóg hoger niveau te tillen. Er
werd voor elke song een arrangement gemaakt. Een aantal musici van het NNO en
het Prins Claus Conservatorium hebben meegespeeld.
De concerten zijn uitgevoerd op 9 september in Groningen, 10 september in
Drachten, 11 september in Groningen en op 12 september in Assen. Tijdens deze
concerten heeft het NNO heeft ook Beethovens Zevende symfonie gespeeld.
De deelnemers van In Vrijheid: Deborah de Graaf en Tessa van Merle, Roelof Meijer,
Lisa Ploeger, Jorick Bouwman, Madelief en Yrsa, Sifra Huisman, de band Bakvla,
Nina Beurskens, de band Melloow, Lucas Kazemier en de band The Seagulls.
De songs werden beoordeeld door een jury bestaande uit Marcel Mandos, Kees van
der Meer en Gijs van Rhijn en Mark Vondenhoff van het Prins Claus Conservatorium.
Op 5 mei is de song Zweef Weg van Madelief en Yrsa in online première gegaan.
Move it!
Voor Move it! is in het voorjaar van 2020 een plan ontwikkeld voor de periode 20212023. Move it! is een initiatief van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Orkest
waarbij de twee instellingen in de periode 2021 en 2023 gaan samenwerken met 12
scholen (vmbo/praktijkonderwijs/vso) uit de provincies Groningen en Drenthe.
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In een periode van drie jaar wordt
er toegewerkt naar twee grote
multidisciplinaire podiumkunstproducties. Een unieke en intense
ervaring voor de jongeren en alle
meewerkende professionals (van
leerkracht tot workshopdocenten),
waarbij de culturele horizon van
jongeren wordt verbreed en er
tevens wordt gewerkt aan
deskundigheidsbevordering van de
docenten van het voortgezet
onderwijs en workshopdocenten uit
de cultuursector.
Repetitiebezoek
Dit seizoen hebben we 4 repetitiebezoeken verzorgd, waarvan twee bezoeken
werden afgesloten met een Meet & Greet.
Congres
Op 13 november 2019 heeft het NNO meegedaan aan een congres Beats in je
Bovenkamer in De Biotoop in Haren met onder andere spreker Erik Scherder. Het
NNO heeft bijgedragen aan de organisatie en met een workshop Een kijkje in het
orkest van Nelleke Diepeveen.
Overleggen
Elk jaar is het NNO vertegenwoordigd bij zowel regionale als landelijke overleggen
over cultuureducatie en muziekeducatie van onder meer: KenC in Groningen
(Cultuurmenu Groningen), Kunstkade in Leeuwarden (Kunstmenu Leeuwarden),
stuurgroep Meer Muziek in de Klas, werkgroep educatie van de landelijke orkesten.
Nieuwsbrief
Er zijn 3 Nieuwsbrieven verstuurd naar het onderwijs. 957 leerkrachten, icc’ers,
directeuren van het basisonderwijs en docenten van het voortgezet onderwijs
ontvangen deze Nieuwsbrief.
7. De Kamermuziekserie
Naast de educatie is de kamermuziekserie een activiteit die door de Vereniging
Vrienden 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 Emmen tot Schiermonnikoog, van Oudeschans tot
Workum.
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 problemen. Dit jaar zijn er helaas
twee concerten uitgevallen door ziekte en een vijftal concerten door de corona
maatregelen en dat scheelde zeker 650 bezoekers. Deze concerten worden bijna
allemaal doorgeschoven naar seizoen 20-21.
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De resultaten zijn: 23 uitvoeringen op 15 locaties, die in totaal bezocht zijn door bijna
1800 bezoekers.
Meer musici kiezen naast hun baan als NNO-musicus voor het spelen in een
kamermuziekensemble. In dit seizoen hebben zich 71 ensembles aangemeld,
variërend van solo tot octet, onder andere 21 trio’s en 13 kwartetten.
8. Landelijk Overleg Platform Vrienden Symfonische orkesten
Het doel van de bijeenkomsten van de voorzitters van de diverse Vrienden
Verenigingen is om 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.
Enthousiaste plannen om Werving en Vrijwilligers tot speerpunt te maken in het
afgelopen jaar zijn voorlopig opgeschort tot we weer bij elkaar kunnen komen.
9. Financiën
Financieel waren er in het seizoen 2019-2020 geen grote verschuivingen. Door de
coronacrisis en het vroegtijdig afbreken van het muzikale seizoen is vanaf maart 2020
de ledenwerving tot stilstand gekomen. Dat resulteerde in een lichte terugloop van
het aantal leden, en daarmee van de contributie-inkomsten. Toch kan het jaar met
een klein positief saldo worden afgesloten.
Om het NNO ook in de toekomst financieel te kunnen blijven ondersteunen is het
noodzakelijk vol in te zetten op het werven van leden. Tijdens de ledenvergadering
van 2019 is 30.000 euro toegezegd ten behoeve van het realiseren van het Mahler 8concert. Vanwege de beperkende maatregelen kon dit concert niet gehouden
worden, in december. De toezegging blijft staan in afwachting van beter tijden. Op de
website vindt u de financiële verslaglegging over het jaar 2019-2020.
10. Lief en leed
Wanneer orkestleden en/of kantoormedewerkers (langdurig) ziek zijn, dan wordt er
een beterschapskaartje gestuurd vanuit de Vriendenvereniging. Zo ook in het
afgelopen jaar. Jubilarissen werden verrast met een boeket en een cadeaucheque.
Een orkestlid dat vader of moeder is geworden, wordt verblijd met een kaartje en een
klein presentje, zoals bijvoorbeeld het boekje "Nijntje & Vriendjes" of een slabbetje
met een leuke tekst erop. Aan het eind van dit jaar zal de Vriendenvereniging nog
met een originele 'Hart onder de riem' attentie komen voor alle orkestleden, directie
en medewerkers op kantoor.
Rooster van herbenoeming c.q. aftreden bestuursleden
Naam
Functie
Intrededatum
Vera Kerremans
Voorzitter
ALV 2015
Herman Weggemans Penningmeester
ALV 2013
Barbara Drijver
1e secretaris
ALV 2019
Jeroen Koning
2e secretaris, vicevz ALV 2015
Carla Oortwijn
PR/Vrijwilligers
ALV 2015
Klaas de Winter
Beleid/Vrijwilligers
ALV 2017

Herbenoeming / aftreden
ALV 2019 2e termijn
ALV 2021 aftredend
ALV 2023 1e termijn
ALV 2019 2e termijn
ALV 2019 2e termijn
ALV 2021 1e termijn
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