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Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest 
 
                            JAARVERSLAG Seizoen 2020-2021 
 
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over zijn activiteiten in het 
afgelopen seizoen. Ook in dit verslagjaar, dat liep van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021, 
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    :  Vera Kerremans 
Penningmeester   :  Herman Weggemans 
Vicevoorzitter   :  Jeroen Koning, tevens 2de secretaris 
1ste Secretaris   :  Barbara Drijver 
Contactpersoon vrijwilligers en       :  Carla Oortwijn  
Publiek & Markt        
Beleid en Contactpersoon  :  Klaas de Winter  
vrijwilligers     
 
2. Bestuursvergaderingen  
Het bestuur is in het seizoen 2020-2021 voornamelijk digitaal bij elkaar gekomen. Vanaf 
het voorjaar 2021 waren weer fysieke vergaderingen mogelijk. 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. Besloten werd tot een gezamenlijk project om de Vrienden beter 
te leren kennen en in kaart te brengen door middel van een enquête. Verderop in dit 
jaarverslag vindt u daar een uitwerking van. Er zijn twee Magazines verschenen, waarin 
ruim aandacht voor de Vrienden en de kamermuziek. 
 
Het vertrek van Aaltje Wouda, die onze ledenadministratie onder haar hoede had, was 
een tegenslag. De aankondiging van Jacob Fröhlich en later Britt van der Wall, dat zij het 
NNO per 1 oktober 2021respectievelijk 1 november van dit jaar, gaan verlaten, moet nog 
‘verwerkt’ worden. Alle drie waren belangrijke steunpilaren voor de Vriendenvereniging. 
Gelukkig hebben we nu in de ondersteuning van de ledenadministratie Erica Weijer 
kunnen verwelkomen. 
 
Ook het vertrek van de directeur van het NNO, Ingeborg Walinga, is voor de Vereniging 
een verlies. De goede contacten zullen hopelijk voortgezet worden met de nieuwe 
directeur. 
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4. Voortgang activiteitenplan 
Ons beleidsplan of wel meerjarenplan loopt van 2018 tot 2021. Dat betekent dat we aan 
herziening toe zijn.  
 
Omdat de uitkomsten van de enquête zowel bij het NNO als bij de VVNNO nog diepgaand 
besproken worden, heeft het niet zoveel zin nu een beleidsplan te schrijven. Bij het 
ontwikkelen van een nieuw beleidsplan nemen we uiteraard de resultaten van de enquête 
mee. 
 
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 activiteiten voor het seizoen 2020-2021 zijn voor een deel niet uitgevoerd. 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 en hoe we weer vrijwilligers 
kunnen inzetten is dit verschoven naar 2021-2022. 

- Bij educatieconcerten vriendenselectie uitnodigen. Wegens corona is ook dit 
verschoven. 

- Exclusieve openbare repetitie met meet-and-greet. Wegens corona verschoven. 
- 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. 
- 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. 

- 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. 
In december 2020 hebben 25 Vrienden die al 25 jaar lid zijn, een toneelkijker 
ontvangen.  

- 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 later gepland.  

- Aanmeldkaart aanpassen, ook digitaal. Met Publiek & Markt is overleg over aantallen 
en teksten geweest. De procedure is enigszins gewijzigd: individuele 
lidmaatschappen: een vrijkaart en een gratis 2e kaart voor Vriendenconcert, twee 
lidmaatschappen op zelfde adres: twee vrijkaarten, en eveneens twee mogelijkheden 
om vrienden mee te nemen naar Vriendenconcert.  
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- 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 2022. 
 
Een van de belangrijkste zaken heeft het afgelopen jaar wel doorgang gevonden:  
 
Een onderzoek naar het profiel van de vriend van het NNO.   
 
De Vereniging Vrienden van het NNO merkt dat het in de afgelopen coronaperiode het 
lastiger was om het contact en de binding met leden te behouden. Het bestuur van de 
Vrienden Vereniging vindt het belangrijk om binding te behouden en wil in 
samenwerking met het NNO voor de komende jaren de binding vormgeven. De doestelling 
hiervan is tweeledig: bestaande leden behouden en nieuwe leden aantrekken. De eerste 
stap daarin is een onderzoek om huidige Vrienden beter te leren kennen. Dit eerste 
project is geleid door Anthonie Feenstra en Jacob Frölich van Markt & Publiek van het 
NNO en Carla Oortwijn, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het NNO.   
 
Door middel van een eerste onderzoek wil het bestuur van de Vrienden Vereniging van 
het NNO in samenwerking met het NNO een beter inzicht krijgen in de wensen, behoeften 
van de Vrienden van het NNO. Wie ís de Vriend van het NNO? Om tot een profiel van de 
Vriend te komen en ook inzicht te verkrijgen in de overige NNO-concertbezoekers, is een 
juiste vraagformulering essentieel. Daarom zijn er vier gerenommeerde 
onderzoeksbureaus benaderd om offerte uit te brengen om een plan te maken. Jacob 
Frölich en Anthonie Feenstra van Publiek & Markt van het NNO en Carla Oortwijn, 
bestuurslid van de VVNNO hebben gekozen voor het onderzoeksbureau Motivaction om 
samen licht te werpen op de Vriend van het NNO. 
 
De doelstelling van het onderzoek is: Inzicht bieden in het profiel, de wensen, 
motieven en gedragen van (potentiële) Vrienden, om de strategie voor 
ledenbehoud en het aantrekken van nieuwe leden voor de komende jaren vorm te 
geven. 
 
De onderzoeksvragen die onder andere hieruit voortvloeiden zijn:  
• Waarom is men Vriend van het NNO?  
• Wat waarderen Vrienden in het lidmaatschap? Wat gaat er goed? Wat kan er beter?  
• Hoe ziet het profiel van Vrienden eruit qua sociaal demografische kenmerken?  
• Is er interesse onder overige bezoekers van NNO-concerten om Vriend te worden? 
Waarom wel? Waarom niet?  
• Hoe ziet de muzikale interesse van Vrienden en bezoekers eruit? 
 
Inmiddels is de enquête uitgevoerd en de onderzoeksresultaten, conclusies en 
aanbevelingen bekend, welke gedeeld zullen worden op de ALV op 6 november 2021. 
 
5. Ledenwerving en vrijwilligers 
De ledenwerving heeft als doel om minimaal het aantal leden op hetzelfde peil te houden 
en bij voorkeur te verhogen. Dat was en wordt lastig als er geen concerten gegeven 
kunnen worden. 
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Leden per 31-7-2020    :  2533 
Leden per 31-7-2021   :  2388 
 
Nieuwe leden in seizoen 2020/2021 : 26 
Bedankt in seizoen 2020/2021  : 171 
 
Er zijn 10 vrijwilligers werkzaam in de drie provincies. Hun belangrijkste taak is de 
bezoekers ontvangen, informatie en programma’s uitdelen en bezoekers wellicht 
interesseren voor een lidmaatschap van onze vereniging. Helaas is hun inzet het 
afgelopen seizoen niet nodig geweest door de coronamaatregelen. Vanuit het bestuur is 
er wel contact geweest met hen en hebben ze in december een attentie toegestuurd 
gekregen. 
 
Het NNO is zich continu aan het ontwikkelen. Dat heeft onder andere tot gevolg dat 
verschillende doelgroepen worden aangesproken: zowel de liefhebbers van het klassieke 
symfonisch repertoire als ook liefhebbers van zogenaamde cross-over muziek en 
gamemuziek. Dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de inzet van vrijwilligers. 
 
Samen met de directeur en marketingmedewerkers van het NNO hebben we op 14 juni 
2021 gesproken over hoe we vrijwilligers willen inzetten in het licht van de 
ontwikkelingen bij het NNO. Belangrijkste uitkomst is dat we in Friesland voorlopig 
doorgaan op de vertrouwde manier. In Groningen en Drenthe willen we experimenteren 
met een nieuwe manier van werken, zoals inzet van vrijwilligers passend bij de doelgroep 
die het concert bezoekt. 
 
Op 24 augustus is met een delegatie van het bestuur en NNO hierover verder gesproken. 
Bedoeling was om dit verder uit te werken maar door de vele wisselingen bij het NNO 
(vertrek directeur Ingeborg Walinga en medewerker marketing, Jacob Frölich) hebben 
we hieraan slechts een eerste aanzet kunnen geven. In het activiteitenplan wordt 
opgenomen om voor juli 2022 hierover meer duidelijkheid te hebben. 
 
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: 
 
Pieter Roelf Jeugdconcerten editie 2021 ‘Spring in het Orkest’ 
Op donderdag 3 juni 2021 om 12:30 uur was het zover! Die dag streamde het Noord 
Nederlands Orkest een hele speciale editie van het Pieter Roelf Jeugdconcert ‘Spring in 
het Orkest’ in samenwerking met Omrop Fryslân en RTV Drenthe. Leerkrachten en 
begeleiders konden onder schooltijd samen met hun klas het vrolijke jeugdconcert gratis 
bekijken. Hosts Freek en Eric, beide spelers bij muziektheatergezelschap Percossa en zeer 
ervaren muziekdocenten, namen de kijkers mee in een wervelende muzikale beleving.  
 
In deze speciale concerteditie van ‘Spring in het Orkest’ konden de leerlingen in 45 
minuten kennis maken met het NNO en haar musici. De leerlingen werden aangemoedigd 
om mee te dansen, te zingen en om zelf instrumenten te maken. 
 

https://youtu.be/5z57Ge2ySL8
https://youtu.be/5z57Ge2ySL8


 

5 
 

Door middel van ‘The Young Person’s Guide to the Orchestra” van Benjamin Britten 
werden alle instrumentgroepen besproken. Freek en Eric gaven tijdens de livestream ook 
allerlei interactieve opdrachten die de leerlingen zelf in de klas of thuis konden doen. 
 
Voor de scholen die op 3 juni om 12:30 uur niet konden kijken en voor ouders die het 
jeugdconcert thuis met hun kinderen wilden meemaken, werd de registratie vanaf 14 juni 
ook tijdelijk gratis aangeboden op de website van het NNO. 
 

 
 
Live concert ‘Spring in het Orkest’ 
Het ‘Concert voor Rafiq’ dat gepland stond voor 2021 als Pieter Roelf Jeugdconcert heeft 
het NNO vervangen voor ‘Spring in het Orkest’, een live uitvoering van ‘The young persons 
guide to the orchestra’ van Benjamin Britten. Het programma met Rafiq was met een erg 
groot symfonieorkest, inclusief zang en meedoe-activiteiten. Dit werd niet geschikt 
genoeg bevonden binnen de coronamaatregelen. 
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Foto’s: live concert ‘Spring in het Orkest’ en kinderen volgen het online programma, credit Mariska de Groot 
fotografie 

 
Exclusief online lesprogramma ‘Spring in het Orkest’ voor basisscholen 
Het concert dat op 3 juni werd uitgevoerd, was de live versie van het onlineprogramma 
‘Spring in het Orkest’ en geschikt voor leerlingen van groep 5, 6, 7 èn 8.  Vanwege het 
coronavirus kon het NNO in 2020 veel minder leerlingen, leerkrachten en ouders 
verwelkomen bij repetities, educatie-voorstellingen en (familie)concerten. Om leerlingen 
uit het basisonderwijs ook in deze tijden kennis te laten maken met het NNO, werd dit 
nieuwe online lesprogramma ontwikkeld. Leerkrachten op school en ouders tijdens het 
thuiswerken, konden hiermee kosteloos hun leerlingen of kinderen meenemen op een 
ontdekkingsreis door het orkest.  
 
Vanaf 15 februari 2021 was ‘Spring in het Orkest’ gratis beschikbaar voor alle 
basisscholen en ouders via een link die zij na aanmelding ontvingen. Vanaf die dag werd 
er acht weken lang elke maandag om 08.00 uur een nieuwe aflevering inclusief lesbrief 
gedeeld. De laatste aflevering viel samen met de Kindermuziekweek 2021 van 9 tot en 
met 18 april 2021.  Het online lesprogramma was ook via de site van de 
Kindermuziekweek te bekijken. Het NNO is sinds 2021 partner van de 
Kindermuziekweek.  
 
884 leerkrachten en ouders hebben zich aangemeld voor het lesprogramma. Aan elke 
aflevering werd een aparte lesbrief gekoppeld met luistervragen, kijkvragen, 
zoekopdrachten en doe-opdrachten. Na acht afleveringen hebben de leerlingen het 
orkest, de klank en de spelers goed leren kennen middels The Young Persons Guide to the 
Orchestra, een compositie van Benjamin Britten. 
 
‘Spring in het Orkest’ is naar een concept van Freek & Eric en Johannes Terpstra. Met 
medewerking van presentator Freek Koopmans, regisseur Eric Robillard, filmmaker Rens 

https://nno.nu/lesmateriaal-siho
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Polman, dirigent Frans-Aert Burghgraef, producent Marleen Godlieb, leader Jan 
Groenteman, mix leader Tom Gelissen, audio Aliud Records Joure.  
 
In de filmpjes van het lesprogramma zijn leerlingen uit groep 5 en 6 van de St. 
Michaelschool en de Borgmanschool en enkele kinderen uit Stad Groningen te zien. 
 
 
Bezoekersaantallen educatie 2021 
 
Schoolconcerten in school 
 
De Hutspotprins, groep 3/4 
Kunstmenu Leeuwarden 

Schoolgebonden 
voorstelling 

 

Februari 2021 (niet doorgegaan wegens corona)  

Deelnemers: 1319 (29 concerten)  

 
Stem Kwijt, groep 1/2 
Cultuurmenu Groningen 

Schoolgebonden 
voorstelling 

Voorjaar 2021 (niet doorgegaan wegens corona)  

Deelnemers: rond de 1500 (33 concerten)  

 
Stem Kwijt, groep 1/2 

Tour mei/juni: scholen Drachten, Emmen, Groningen 

Schoolgebonden 

voorstelling 

Mei/juni (gaat wel door)  

Deelnemers: rond de 1400 (35 concerten)  

 
Stem Kwijt, groep 1/2 
tour sept/nov: Cultuurmenu Groningen, nog andere scholen 

Schoolgebonden 
voorstelling 

Sept/nov  

Deelnemers: rond de 1500 (33 concerten)  

 
Workshop in school 
 
Workshop Stefan Kirschbaum,  Move It 
Leon van Gelder, VO 

Schoolgebonden 
activiteit  

Februari  

Deelnemers: 15  

 
Talentontwikkeling  
 
Workshops Stefan Kirschbaum & Anna Britala,  GoClassic    

Augustus (18,19 & 20 aug 2021)  

Deelnemers: 8  
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Schoolconcerten Zalen 
 
Pieter Roelf Jeugdconcerten 2021 
Spring in het Orkest 

Schoolgebonden 
voorstelling 

Juni (wegens corona niet doorgegaan)  

Deelnemers: 1041 (10 concerten)  

 
Gamemuziek 2021 - repetitiebezoek 
Groningen  

Schoolgebonden 
voorstelling 

22/23 september   

Deelnemers: 200 - 2 groepen, 100 per dag ivm coronaregels   

 
Repetitiebezoek  
 
 Schoolgebonden 

voorstelling 

27 augustus Groningens Ontzet  

Deelnemers: GSV 80  

 
 Schoolgebonden 

voorstelling 

Maandag 15 november  

Deelnemers: Alfacollege 40  

 
 Schoolgebonden 

voorstelling 

Dinsdag 16 november  

Deelnemers: Alfacollege 40  

 
 Schoolgebonden 

voorstelling 

Maandag 13 december  

Deelnemers: Alfacollege 40  

 
Online lesprogramma 
 
Spring in het Orkest online lesprogramma 2021  Schoolgebonden 

voorstelling 

Februari/maart/april   

Deelnemers: 884 scholen/ouders  
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Familieconcert  
 
Familieconcert De Hutspotprins 
Reeks Abdijconcerten, Aduard 

Niet-
schoolgebonden 
voorstelling 
 

Maart (niet doorgegaan wegens corona)  

Deelnemers: rond de 100  

 
Annuleringen primair onderwijs 
In 2021 zijn de schoolconcerten voor de twee grootste menu’s helaas wegens corona niet 
doorgegaan. Zo stond in Leeuwarden voor het Kunstmenu het schoolconcert ‘De 
Hutspotprins” de hele maand februari gepland. En in Groningen voor het Cultuurmenu de 
muzikale theatervoorstelling in samenwerking met het Houten Huis “Stem Kwijt” in het 
voorjaar van 2021 gepland.  Beide concerten zullen in schooljaar 2021-2022 alsnog 
gespeeld worden. “Stem Kwijt” in september/oktober 2021 en “De Hutspotprins” 
januari/februari/maart 2022.   
 
Om toch goed zichtbaar te blijven bij de basisscholen tijdens deze coronaperiode, hebben 
we het online lesprogramma ‘Spring in het Orkest” in het najaar van 2020 ontwikkeld. In 
februari 2021 is deze reeks van 8 lessen online gegaan. Elke week een aflevering. 884 
scholen/ouders hebben zich hiervoor aangemeld.  
 
Familieconcert “De Hutspotprins” zouden we in de reeks van Abdijconcerten spelen in 
maart, is door de organisatie afgezegd wegens corona.   
 
Annuleringen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
Wegens corona hebben we geen enkel schoolconcert voor het voortgezet onderwijs en 
mbo in een zaal georganiseerd. Wel hebben we contact gehouden met aan de scholen die 
mee willen doen aan Move It! editie 2022 en alternatieve activiteiten aangeboden. Helaas 
hebben de scholen wegens de beperkingen die corona met zich meebracht,  geen gebruik 
kunnen maken van deze activiteiten zoals een repetitiebezoek, een Meet en Greet of een 
workshop in de klas. Slagwerker Stefan Kirschbaum heeft toch nog op 1 school een 
workshop gegeven. 
 
Repetitiebezoekjes zijn na de zomervakantie 2021 weer voorzichtig opgestart.  
 
7. De Kamermuziekserie  
Naast de educatie is de kamermuziekserie een activiteit die door de Vriendenvereniging 
mogelijk gemaakt wordt. Deze unieke serie zorgt ervoor 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.  
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In het najaar 2020 zijn er helaas weer zes concerten niet doorgegaan door de 
coronamaatregelen. Deze concerten werden bijna allemaal doorgeschoven naar seizoen 
21-22. Wel konden de grotere zalen nog een zestal concerten organiseren van 2x een uur 
zodat er toch 2x 30 mensen konden genieten van de muziek. In het voorjaar van 2021 was 
de ramp compleet. 17 concerten konden niet plaatsvinden. Helaas ook niet op nieuwe 
locaties Warns en Klein-Wetsinge. 
 
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 
Voor de bespreking van het financiële verslag is aparte informatie toegevoegd in de vorm 
van een jaarrekening 2020-2021 en een begroting 2021-2022 en een verslag van de 
kascommissie, die dit jaar bestond uit de heren Van Kampen en Hoogewoning. Mevrouw 
Elly de Jong wordt voorgesteld als plaatsvervangend kascommissielid. 
 
Rooster van herbenoeming c.q. aftreden bestuursleden. 

Naam Functie Intrededatum  
 

Herbenoeming / aftreden 

Vera Kerremans Voorzitter  ALV 2015 ALV  2019 2e termijn 
Jeroen Koning Vicevoorzitter ALV 2015 ALV  2019 2e termijn 
Barbara Drijver 1ste Secretaris ALV 2019 ALV  2023 1ste termijn 
Herman Weggemans Penningmeester ALV 2013  ALV  2021 aftredend, 

herkiesbaar voor een 
bonusjaar, zie agenda 

Carla Oortwijn PR en Vrijwilligers ALV 2015 ALV  2019 2e termijn 
Klaas de Winter Vrijwilligers ALV 2017 ALV  2021 2e termijn, 

herkiesbaar 
 
Annelies Schwartz wordt voorgesteld als lid van het bestuur. 


