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Foto voorblad:  
HOV-B optreden in Tivoli Vredenburg bij evenement ‘Utrecht Blaast Binnen’ d.d. 09-03-
2019 
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Inleiding 
Harmonieorkest Vleuten is een amateurmuziekvereniging waar met passie, ambitie en plezier muziek wordt 
gemaakt. Dat doen we niet alleen voor en met elkaar, maar in de overtuiging dat de vereniging een functie heeft 
in de sociaal-maatschappelijke context van onze omgeving: de wijken Vleuten en Leidsche Rijn en de stad 
Utrecht.  

In dit jaarplan 2020 wordt kort achterom gekeken naar het verenigingsjaar 2019. Een jaar waarin de vereniging 70 
jaar is geworden en, ondanks de respectabele leeftijd, op meerdere fronten stappen zijn gezet en zich verder 
heeft ontwikkeld.  Het is een heel mooi jaar geweest, waarin de orkesten samen met het publiek en 
samenwerkingspartners wederom mooie hoogtepunten hebben mogen beleven. Muziek maken we samen en is 
voor iedereen – dat  maakt samen muziek maken zo mooi!  
 
Daarom ligt er ook voor komend jaar weer een mooi plan, waar voor alle partijen muziek in zit en waarmee 
Harmonieorkest Vleuten een onderscheidende bijdrage levert aan het Utrechtse culturele leven.  
De plannen voor 2020 bevatten naast muzikale ambitie vooral ook een sterke wijkgerichte- en 
samenwerkingsgerichte oriëntatie. Met dit gevarieerde programma hopen we minimaal weer net zoveel mensen 
te bereiken als het afgelopen jaar en met veel (lokale) partners op een plezierige en succesvolle wijze samen te 
werken. De organisatorische ambities liggen met name op het vlak van huisvesting en het toekomstbestendig 
houden van het HOV. De groei in het aantal orkesten en leden, het aantal optredens en de stijgende artistieke 
kwaliteit vraagt om een herbezinning op de organisatiestructuur en werkwijze. Hierin zal, in de aanloop naar een 
nieuwe planperiode voor de Cultuurnota ook zeker het thema Diversiteit een passende plek moeten krijgen.  
 
Al met al op meerdere fronten mooie ontwikkelingen en plannen waar, zoals ook eerder al gesteld, absoluut 
‘muziek in zit!’. Daarmee zijn we terug bij de start van een avontuur waar het HOV als ‘vereniging waar muziek in 
zit’ ruim drie jaar geleden aan is begonnen. We hebben in deze periode veel bereikt. Na dit jaar zijn we weer 
helemaal klaar voor een volgende periode van 4 jaar, waarvoor nu al ambitieuze en verrassende plannen in het 
vat zitten…. 
 



Harmonieorkest Vleuten - 5 - Jaarplan 2020 
 
 

Hoofdstuk 1 Missie, Visie en hoofddoelstelling  

Onderstaande tekst is overgenomen uit het meerjarenplan 2017 – 2020.  
De beschreven missie, visie en doelstellingen zijn nog actueel. 
 
Missie  
Harmonieorkest Vleuten (HOV) is een Utrechtse muziekvereniging waar we met ambitie en plezier muziek maken. 
De muzikale ontwikkeling van de leden en orkesten staan hoog in het vaandel. We vervullen lokaal een cultureel-
educatieve en sociaal-maatschappelijke rol van betekenis door muziek in te zetten als middel voor verbinding en 
verwondering. 
 
Visie  
Harmonieorkest Vleuten is een actieve, bloeiende muziekvereniging waarin ieder lid volop de kans krijgt zich 
muzikaal te ontwikkelen. Ambitie en plezier zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een goede sfeer 
wordt iedereen uitgedaagd muzikaal het beste uit zichzelf te halen. Harmonieorkest Vleuten richt zich op 
verschillende muziekstijlen en biedt een afwisselend repertoire, waarbij verrassende combinaties en nieuwe 
werken steevast op het jaarprogramma staan. De balans tussen traditie, vakmanschap en vernieuwing zorgt 
ervoor dat naast de vaste kern van trouwe volgers er steeds weer nieuw publiek afkomt op optredens. 
Harmonieorkest Vleuten wil maatschappelijk relevant zijn. Dit komt tot o.a. tot uiting in samenwerkingsverbanden 
met andere culturele en educatieve organisaties. Het doel hiervan is het creëren van nieuwe ervaringen voor 
zowel orkestleden als publiek (verdieping), een verbreding van het publiek en het stimuleren van de muzikale 
creativiteit bij de jeugd.  
 
Hoofddoelstelling 
Harmonieorkest Vleuten staat midden in de Utrechtse samenleving en is verankerd in Vleuten. Van muzieklessen 
tot optredens voor en door basisschoolleerlingen, concerten voor speciale doelgroepen (zoals senioren en 
mensen met een beperking) en participatie in (nieuwe) lokale culturele initiatieven: muziek stimuleert 
verbeelding, verbindt en moet toegankelijk zijn voor iedereen.  Door een project als ‘Muziek is de Basis!’ draagt 
HOV bij aan de maatschappelijke doelstelling om muziekonderwijs een impuls te geven. Het feit dat HOV eind 
2018 6 orkesten telt, waaronder 4 opleidingsorkesten en het ledenaantal van de vereniging de laatste jaren 
verdubbeld, geeft aan dat deze aanpak succes heeft. De vereniging maakt in artistiek opzicht een grote groei door. 
Het A-orkest heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig 1e divisie orkest, het B-orkest speelt de stukken die het A-
orkest een paar jaar geleden speelde en het C-orkest gaat naar het festival dat enkele jaren geleden door het B-
orkest is gewonnen. Daarmee is de weg ingeslagen om op hoog niveau blaasmuziek te (blijven) maken.  
 
De hechte band met de achterban in Vleuten/Leidsche Rijn en Utrecht wordt gekoesterd door te participeren in 
lokale initiatieven, op te treden op evenementen en het voortouw te nemen in het promoten van (blaas)muziek.  
De ontwikkeling van de vereniging gaat echter verder. Aanwas van nieuwe doelgroepen is essentieel en 
avontuurlijke programmering draagt daar zeker ook aan bij. Op die manier streeft Harmonieorkest Vleuten ernaar 
om het publiek en de leden te boeien, te binden en te behouden.   
 
Ambitie is een woord dat past bij HOV. Ambities voor de periode 2017-2020 gebaseerd op bovenstaande missie, 
visie en doelstelling zijn: 

¨ Het A-orkest ontwikkelt zich tot hét blaasorkest van de gemeente Utrecht; het ontwikkelt zich op muzikaal 
en artistiek vlak verder tot volwaardig eerste divisie orkest met een goede reputatie in de HaFaBra-sector. 
Dit is een logische vervolgstap in de reeds ingezette ontwikkelingslijn. 

¨ Het B-orkest ontwikkelt zich van opleidingsorkest tot een volwaardig orkest met een eigen 
concertprogramma en langere repetitietijd. 
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Deelname A-orkest aan prestigieuze concertserie Verrassende Ontmoetingen – mei 2016 

 

¨ Het uitbouwen van de vereniging door activiteiten te bieden voor senioren (S-orkest) en mensen met een 
verstandelijke beperking (G-orkest). Deze activiteiten voorzien in een behoefte die voor senioren in 
Utrecht-West en voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio niet wordt ingevuld. Het sluit 
aan op demografische ontwikkeling en het streven naar een inclusieve samenleving. 

¨ Op basis van strategisch cultureel partnership met diverse scholen in Vleuten/Leidsche Rijn en partnership 
met andere culturele organisaties (o.a. Cultuur 19, UCK, ZIMIHC, Leden van Leidsche Rijn Connectie) borgen 
van de continuïteit van actieve cultuurparticipatie van leerlingen in het primair onderwijs. Daardoor worden 
leerlingen en hun directe omgeving (ouders, familie, wijk) betrokken bij culturele activiteiten. Bovendien 
stimuleert het de toeleiding naar andere culturele evenementen en actieve participatie in de amateurkunst.  
 

 
Projectafsluiting ‘Muziek is de Basis! 2019 – CineMec / Pathé Leidsche Rijn   April 2019 
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Hoofdstuk 2  Terugblik 2019 
 
In dit hoofdstuk wordt kort teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen en hoogtepunten van 2019. 
Voor een meer gedetailleerd overzicht van alle uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar bijlage A en /of naar 
het jaarverslag (verschijnt begin 2020). Als kapstok voor de terugblik zijn de criteria en uitgangspunten voor de 
planperiode 2017-2020  gebruikt.  
 
Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

Artistieke 
kwaliteit 

De stijgende lijn in muzikale ontwikkeling heeft zich ook in 2019 binnen de gehele vereniging 
doorgezet. Het jaar begon met het ‘Vriendenfestival’ . In plaats van een concert waar de diverse 
orkesten van de vereniging optraden is gekozen voor een opzet waarin veel ruimte is voor 
ensembles en solisten. Voor de muzikanten bij uitstek een gelegenheid om te laten zien en horen 
welke artistieke kwaliteiten ze in huis hebben. Het was in alle opzichten een zeer geslaagde opzet. 
Het A-orkest heeft kunnen werken aan artistieke verdieping in de aanloop naar het concert in de 
concertserie ‘Verrassende Ontmoetingen’ in de concertzaal in Tilburg, een concert met 
ambassadeur van de blaasmuziek Gé Reinders en deelname aan het internationale 
blaasorkestenfestival in het Oostenrijkse Schladming.  Elk van deze concerten kende een zeer 
uitdagende programmering. Hiermee kon de door dirigent Arjan Gaasbeek uitgezette lijn om 
invulling te geven aan artistieke / muzikale ontwikkeling van de individuele muzikant en van het 
orkest als geheel worden doorgezet.  
 

 
Oet Bloaze – Concert met Gé Reinders  - 30-03-2019  Podium Hoge Woerd 

 
Het HOV-B heeft tijdens ‘Utrecht Blaast Binnen’ in de grote zaal van Tivoli Vredenburg een heel 
mooi visitekaartje afgegeven (foto op voorblad).  Er is hard gewerkt om een muzikaal pittig 
programma te brengen op ‘het mooiste muziekpodium van Nederland’. Eind mei heeft het orkest 
een concert gegeven waarbij 3 jongeren uit het orkest middels een solowerk met orkest examen 
hebben gedaan voor respectievelijk 2x een C-examen en 1x een D-examen! Hier gaan artistieke 
ontwikkeling en talentontwikkeling hand in hand. 
In juni vormde het orkest de muzikale ‘Haarlemmer olie’ bij het Lustrumconcert van 
Kunstencentrum Nieuwe Vaart in de tuinen van Kasteel De Haar. Na de zomer is een nieuwe 
dirigent gestart om met het orkest verder te kunnen bouwen aan het niveau van het orkest en 
hiermee invulling te geven aan een van de langere termijndoelen (3e divisie niveau) die er voor dit 
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Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

orkest gesteld zijn. Dit is nodig om vanuit HOV-B naar HOV-A te kunnen blijven doorstromen. 
Het C-orkest heeft in de AdeZi concertserie een heel verrassend dubbelconcert gegeven met 
slagwerkensemble Rhytmns on the move – een projectensemble dat op hoog niveau speelt en 
waarbij de spelers uit het hele land afkomstig zijn. Muzikanten uit beide orkesten hebben ook 
samen enkele nummers ten gehore gebracht.  In het november 2019 staat deelname aan het HOV 
UtrechtBlaast Jeugdfestival – een soort concours voor jeugdorkesten - op het programma. Door 
het festival te organiseren stimuleert HOV eveneens de artistieke ontwikkeling van de andere 
deelnemende orkesten. 
 

 
AdeZi optreden HOV-C & Rhytms on the move  24-03-2019 CultuurCampus Vleuterweide 

 
Ensemble spel heeft mede naar aanleiding van het Vriendenfestival een impuls gekregen. Er is 
een blaaskwintet gestart. Eveneens is vanuit HOV-B een band ontstaan; The Bandits. In deze band 
spelen jongeren uit het orkest aangevuld met een pianiste. Het spelen in dit soort ensembles 
stimuleert de artistieke ontwikkeling van muzikanten.  
. 

Betekenis 
voor de stad 

Met 32 openbare optredens, waarvan 26 binnen de grenzen van de gemeente Utrecht (veelal 
wijkgericht – Vleuten / Leidsche Rijn) heeft HOV zich veelvuldig aan het publiek gepresenteerd. 
Daarbij zijn circa 10.000 mensen bereikt met onze muziek. 
De sociaal maatschappelijke functie van het HOV is zeker bij gelegenheden als Koningsdag en de 4 
mei herdenking (op 3 locaties aanwezig), maar ook bij een optreden de 
Kindervakantieontspanning, op de Haarse Kermis en bij de huiskamerconcertjes van ‘All you need 
is Music’ heel duidelijk zichtbaar.  
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Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

 
‘All you need is Music’- bij Johannes Hospice door ensembles C-orkest – Vleuten December 2018 
 
Rondom het faillissement van het UCK heeft HOV een verbindende rol gespeeld om de 
continuïteit van muziekonderwijs voor scholen die gebruik maken van de ‘Impuls 
Muziekonderwijs regeling’ te garanderen. Uitvloeisel hiervan is dat samen met de partners 
Cultuur19, ZIMIHC en de Stichting Meer Muziek in de klas gewerkt wordt aan een Utrechts 
Muziekakkoord met als doel het muziekonderwijs voor zoveel mogelijk Utrechtse kinderen 
structureel te verbeteren. De voorbeeldfunctie op gebied van jeugdbeleid en educatie wordt 
breed gezien. Verenigingen uit het hele land benaderen HOV met verzoeken om informatie en 
ook het LKCA verwijst in voorkomende gevallen door naar HOV.   
Samen met ZIMIHC is invulling gegeven aan #UtrechtBlaast activiteiten.   
 
 

#UtrechtBlaastBuiten optreden van HOV-C met jong talent van Vocal Arts Academy uit De Meern – 

Stadhuisbrug 14-09-2019 
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Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

Ondernemer-
schap 

Vrijwilligers zetten zich in om extra financiële middelen voor de vereniging te verwerven door 
diensten te draaien bij de oud papier container, er is een grote veiling van producten en diensten 
aangeboden door leden van het HOV georganiseerd en we hebben gecollecteerd voor het 
Oranjefonds. De collecte dient twee doelen; (1) een deel van de opbrengst in voor HOV en (2) niet 
minder belangrijk – het overige opbrengsten worden door het Oranjefonds lokaal ingezet voor 
sociale projecten. Op deze manier draagt HOV breder haar steentje bij aan lokale verbinding. 
 
In 2019 zijn zowel het Overdagorkest (seniorenorkest) als het G-orkest (voor mensen met 
verstandelijke beperking) gestart! Ondanks het feit dat bij het verstrekken van de subsidie hier 
geen rekening mee is gehouden heeft HOV toch doorgezet. Via fondsen zijn de middelen 
verkregen om de benodigde instrumenten aan te schaffen. Ook zijn instrumenten overgenomen 
uit de boedel van de Maarssense Accordeonvereniging. Zo worden nog zeer bruikbare 
instrumenten hergebruikt in de doelgroepenorkesten. 
 
De plannen om te komen tot een ‘eigen’ gebouw, waarin ook diverse andere instellingen / 
verenigingen die wijkgerichte cultuurparticipatie bevorderen een plek kunnen gaan vinden, moet 
ook worden gezien als ondernemerschap. Samen met enkele partijen en partners zijn 
verkenningen opgestart die hopelijk zullen leiden tot een ‘eigen’ gebouw. 
 

 
 

Onderschei- 
dendheid 

HOV is een unieke vereniging, niet alleen binnen Utrecht; het wordt steeds duidelijker dat vanuit 
heel Nederland de blik gericht is op HOV. Er is voor zover we kunnen nagaan op dit moment in 
Nederland geen andere muziekvereniging met 7 goed draaiende orkesten en zoveel jeugd.  
HOV is door haar opzet, activiteiten en deelname aan netwerken wederom in staat geweest om 
de gehele keten van amateurkunst, cultuureducatie, talentontwikkeling, productie en 
presenteren te faciliteren en in te vullen rondom het thema (blaas)muziek. Daarbij is 
samengewerkt met muziekscholen, C19, ZIMIHC, KNMO, Meer Muziek in de Klas en andere 
partijen. Uit contacten met andere verenigingen en organisaties maken we op dat deze externe 
gerichtheid en samenwerkingsgerichtheid voor een muziekvereniging uniek te noemen is. 
 
Qua werkwijze (afstemmen repertoire op concerten en de daarbij bepaalde publieksdoelgroep – 
soort vraaggerichte benadering) is HOV zeker ook onderscheidend te noemen. Het nadenken over 
bedienen van diverse publieksgroepen en de events / concerten daarop afstemmen is nog geen 
gemeengoed in HaFaBra-land. 
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Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

 
 
Het A-orkest heeft deelgenomen aan een prestigieus internationaal muziekfestival in het 
Oostenrijkse Schladming. Het treed hiermee in de voetsporen van de Douane Harmonie en het 
NJFO (Nationaal jeugd fanfare orkest). In Oostenrijk zijn optredens verzorgd met de meegereisde 
bas tubaïst van het Concertgebouworkest! Het optreden oogstte niet alleen bij de organisatie en 
het aanwezige publiek, maar ook bij de bekende Nederlandse componist Jacob de Haan, veel lof. 
 

 
HOV-A in concert met Perry Hoogendijk (KCO) – 13-07-2019 Congress Halle Schladming (Au) 

 
Publieks-
bereik 

Met de optredens en evenementen heeft HOV in 2019 circa 12.800 mensen weten te bereiken, 
waarvan circa 10.500 binnen de eigen gemeente grenzen. Dat is voor een harmonieorkest 
bijzonder veel.  Het aantal betalende bezoekers is relatief laag. Dat wordt veroorzaakt door het 
grote aantal optredens in openbare ruimte en op gratis toegankelijke evenementen, zoals 
Koningsdag, het Leidse Rijn Festival en evenementen als het Uitfeest / #UtrechtBlaast.  
 
HOV heeft zich ook dit jaar weer heel bewust gericht op diverse publieksgroepen.  Door 
programma’s af te stemmen op locatie en publiek bereikt HOV een zeer gemengd publiek. Jong 
en oud komen kijken en luisteren naar optredens / uitvoeringen. Door ook heel bewust lokale 
samenwerkingen (bijv. Vocal Arts, DanceNl, Podium Hoge Woerd etc) aan te gaan en op andere 
momenten juist te kiezen voor professionals (zoals bijv. Gé Reinders en Perry Hoogendijk), wordt 
een groot en gevarieerd publiek bereikt.  Liefhebbers van kwalitatief hoogstaande blaasmuziek 
konden terecht op het Verrassende Ontmoetingen concert, het Uitzwaaiconcert en de optredens 
bij UtrechtBlaastBinnen in Tivoli Vredenburg.  Workshops op het Leidsche Rijn Festival, de 
projectafsluiting van Muziek is de Basis! En het kinderboerderijconcert richtten zich nadrukkelijk 
op jonge kinderen.  Het HOV UtrechtBlaast Jeugdfestival richt zich op jongeren en jeugdorkesten. 
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Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

Projectafsluiting Muziek is de Basis! Editie 2018/2019   19-04-2019  Pathé Leidsche Rijn 

 

Via social media wordt een steeds grotere groep mensen bereikt. HOV is dit jaar ook Instagram 
gaan gebruiken.  Het aantal volgers op FB en Twitter stijgt nog steeds. Berichten bereiken op deze 
manier redelijk eenvoudig enkele duizenden mensen.  
 

Verbreden & 
Verbinden 

Door publieke openbare optredens (LeidscheRijn Festival, Koningsdag), vernieuwende 
samenwerkingen (o.a. bij Rhytms on the move) en het continueren van de samenwerkingen met 
Podium Hoge Woerd en Cultuur19 bereiken we nieuw publiek. Repertoire dat wordt gespeeld is 
aangepast op de locatie en gelegenheid. Zo hopen we nieuw publiek in eerste instantie kennis te 
laten maken met (de muziek van) HOV en hopen hen ook bij andere evenementen terug te zien. 
 
Ook in 2019 heeft HOV samen met ZIMIHC bijgedragen aan de #UtrechtBlaast activiteiten. De 
samenwerking met Cultuur19 is op diverse vlakken verstevigd. Met de wijkcultuurhuizen en 
Stichting Meer Muziek in de Klas is een traject gestart dat moet gaan leiden tot een Utrechts 
Muziekakkoord (voorheen muziekconvenant genoemd). Om dit doel te bereiken worden 
gesprekken met diverse schoolbesturen, gemeente en bedrijfsleven gevoerd. HOV is hier als enige 
‘grotere’ aanbieder van onderschoolse cultuureducatie vanuit de HaFa-sector in Utrecht intensief 
bij aangehaakt. 
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Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

Talentontwik
keling 

Ook in 2019 heeft HOV op diverse vlakken aandacht 
besteed aan talentontwikkeling.  
Er zijn het afgelopen jaar wederom ruim 20 nieuwe 
leerlingen gestart en heeft een grote groep leerlingen 
(21 leerlingen) een HaFaBra-examen afgelegd aan de 
muziekschool. Er is een leerling geweest die een D-
examen heeft afgelegd! Voor deze leerling en 2 
leerlingen die een C-examen hebben gedaan is een 
Examenconcert georganiseerd waarbij de kandidaten 
met het HOV-B een solowerk hebben gespeeld. Bij 
diverse andere optredens is samengewerkt met jonge 
talenten vanuit andere instellingen en organisaties – 
bijvoorbeeld Vocal Arts Academy uit De Meern. 
 
Binnen HOV zijn (jeugd)leden op diverse vlakken 
betrokken bij (organisatorische) zaken binnen de 
vereniging waardoor zij niet alleen hun muzikale- 
maar ook andere talenten in de vorm van 
vrijwilligerswerk kunnen ontwikkelen. 

 
Amateurkunst 
& Participatie 

Een groot aantal activiteiten van HOV in 2019 waren duidelijk gericht op stimuleren van 
wijkgerichte cultuurparticipatie en verbinding met amateurkunst (amateurmuziek in het 
bijzonder).  Bewust optreden dicht bij de mensen, de bijdragen aan het Campusfestival in de 
maand van de amateurkunst (ism Cultuur19) en deelname aan het Uitfeest zijn hier enkele 
voorbeelden van. Focus heeft bij deze activiteiten met name gelegen op betrekken van jeugd. 
 
Daarnaast zijn vanuit de visie op participatie van het HOV in 2019 2 nieuwe orkesten gestart . 
Voor de zomer is het ‘Overdagorkest’ van start gegaan. Dit orkest richt zich primair op de ‘wat 
oudere’ muzikant. Zonder al te veel ambitie op een prettige manier muziek (kunnen blijven) 
maken en zo mee kunnen blijven doen in de samenleving staat bij dit orkest voorop. 
In oktober is het G-orkest gestart. HOV wil een actieve bijdrage leveren aan het inclusiever maken 
van de sector door ook mensen met een verstandelijke beperking te mogelijkheid te bieden om 
samen het plezier van muziek maken te ervaren. Dat de leden van het G-orkest plezier beleven 
aan muziek maken werd op de introductie & informatieavond in september al wel duidelijk. 
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Criterium / 
Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

 
Cultuur 
educatie 

Door middel van de 8e editie van het project Muziek is de Basis! zijn dit jaar weer ruim 400 
kinderen met blaasmuziek in aanraking gebracht en is een bijdrage geleverd aan muziekonderwijs  
op 5 basisscholen. Muzieklessen zijn allen verzorgd door professionals waarvan een groot deel 
verbonden aan de lokale muziekscholen.  
 

 
Projectafsluiting Muziek is de Basis! 2019   Pathé Leidsche Rijn – april 2019 

 

Toen duidelijk werd dat het UCK de uitvoering van de regeling Impuls Muziekonderwijs – waar ze 
voor ruim 20 scholen penvoerder van was – niet kon continueren ivm beëindigen van de 
organisatie, heeft HOV initiatief genomen en contact gezocht met de wijkcultuurhuizen om tot 
een ‘reddingsplan’ te komen. Voor de korte termijn is hierin voorzien. Voor de langere termijn is 
HOV betrokken bij een samenwerking waarbij ook de Stichting Meer Muziek in de Klas is 
aangehaakt om te komen tot een Utrechts Muziekakkoord, waarmee op de langere termijn beter 
muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Utrecht geregeld moet gaan worden.   
 
Doordat HOV een grote groep leerlingen heeft die lessen volgt aan de muziekscholen (Nieuwe 
Vaart & UCK – momenteel circa 90 lessende leden) draagt HOV hiermee direct bij aan 
instandhouding van muziekonderwijs in de wijken Vleuten & Leidsche Rijn. 

 
Conclusie terugblik 
HOV heeft een mooi muziekjaar achter de rug. Beschreven plannen zijn vrijwel volledig uitgevoerd en HOV heeft 
zich op zeer uiteenlopende momenten en gelegenheden kunnen laten zien aan diverse publieksgroepen.  
 De start van het G-orkest en het O-orkest zijn mooie mijlpalen en getuigen van cultureel ondernemerschap. 
Punt van aandacht voor komend jaar is het verduurzamen van de interne (vrijwilligers)organisatie, zodat het grote 
aantal verenigingsactiviteiten praktisch uitvoerbaar blijft. 
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Hoofdstuk 3    Plannen 2020 
 
Ambities 2020 
 
Het programma voor komend jaar laat zien dat het totaal aantal geplande evenementen iets lager is dan de twee 
voorgaande jaren. Het is duidelijk geworden dat de agenda wel heel erg vol zat. Dit was niet bevorderlijk voor de 
(muzikale) kwaliteit en begon tot weerstand te leiden bij de leden van de vereniging. Vandaar dat voor komend 
jaar is ingezet op iets minder optredens. Bij deze optredens zetten we echter nog meer dan in het verleden al het 
geval was op lokale samenwerking met partners en andere kunst disciplines (m.n. zang en dans) en op optredens 
‘met een plus’. 
 
‘Age Friendly City’ & ‘Cultuur voor Iedereen’ – het O & G-orkest 
Met het starten van het Overdagorkest en het G-orkest in 2019 heeft het HOV grote stappen gezet om invulling te 
geven aan meer inclusiviteit in de amateurmuziek. Beide orkesten moeten na een eerste aanloop in 2019 het 
komende jaar in alle opzichten worden ‘uitgebouwd’ (zowel artistiek als qua omvang en organisatie). Hier zal 
komend jaar de aandacht naar uitgaan. De ambitie is om beide orkesten minimaal 2x te laten optreden. Voor het 
Overdagorkest zijn al wel enkele optredens in het jaarplan opgenomen. Daarnaast wordt bezien in hoeverre 
bijvoorbeeld een samenwerking met de ‘Hangplek voor ouderen’ synergie kan opleveren. 
Voor het G-orkest zijn deze nog niet heel concreet gepland. Wel zijn er evenementen en optredens benoemd waar 
het G-orkest mogelijk op zou kunnen aansluiten.  
 
Samen met ZIMIHC en het Jeugdfonds Sport & Cultuur is eind 2018 gestart met een project ‘Blaas je Rijk’ – een 
project dat er op is gericht om kinderen uit ‘minder draagkrachtige’ gezinnen toch de kans te geven een 
muziekinstrument te leren bespelen. Deze lijn wordt in 2020 doorgezet onder de naam UMake&Move; een traject 
dat er op is gericht om kinderen die leven in armoede vaker en beter in aanraking te brengen met sport en 
cultuur. Daarbij wordt gezocht naar de verbinding tussen sport en cultuur. HOV is partner in dit project. 
Zodra de ingediende plannen goedgekeurd zijn, kunnen deze verder geoperationaliseerd worden en 
bijdragen aan ‘Cultuur voor iedereen’.  

 
 
Met deze ontwikkelingen sluit Harmonieorkest Vleuten actief aan op het beleid van de gemeente Utrecht als het 
gaat om actieve cultuurparticipatie voor ouderen (Age Friendly City) en ook het recent weer nadrukkelijk 
geformuleerde beleidsspeerpunt ‘Cultuur voor Iedereen’. 
 
Adezi 
In samenwerking met Cultuur19 zullen 2 AdeZi acitviteiten worden georganiseerd. Samen met Cultuur19 wordt 
bezien op welke wijze de AdeZi evenementen meer wijkgericht kunnen worden opgezet door ze een meer 
participatief karakter te geven.  Het past binnen het streven om de CultuurCampus te positioneren als wijkgericht 
‘centrum’ voor amateurkunst. Deze lijn willen we ook in de komende planperiode voor de Cultuurnota 
doortrekken.  
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Huisvesting 
In 2019 heeft het traject om te komen tot ‘eigen’ huisvesting voor het HOV een wending gekregen. Voor De 
Vrienden van het MaximaPark en de publiek-private Parkorganisatie is duidelijk geworden dat zij op relatief korte 
termijn andere huisvesting moeten hebben. Onder leiding van een programmamanager van de gemeente Utrecht 
worden verkennende gesprekken gevoerd om te onderzoeken in hoeverre huisvesting met een gecombineerde 
functie haalbaar is. HOV is in principe voorstander van een gecombineerde gebruiksfunctie.  
 
De gemeente Utrecht heeft in het coalitie akkoord onderkend dat Leidsche Rijn een jongerencultuurhuis zou 
moeten krijgen. HOV en Cultuur19 zijn van mening dat het niet zozeer om een fysieke locatie zou hoeven gaan als 
wel om invulling van functies die wenselijk zijn voor een goed jongerencultuurklimaat in de wijk. Daarom maken 
we van de verkenningsfase met de gemeente Utrecht direct gebruik om ook de muziekgerichte functies tbv 
jongerencultuur in de plannen mee te nemen (bijv faciliteren van bandjes). HOV heeft immers al heel veel jeugd 
en is op dit vlak dus ook nu al een speler in dit veld.  
 
Gesprekken over de verschillende scenario’s zijn eind 2019 gevoerd en dit traject krijgt ook in 2020 een vervolg. 
 
Programma / Activiteiten 
Voor 2020 is in overleg met betrokken activiteitencommissies, concertcommissies, muziekcommissies en artistiek 
leiders gezamenlijk een jaarprogramma samengesteld, waarin alle orkesten binnen de vereniging worden ingezet 
om een aanbod te realiseren dat recht doet aan de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten en de wensen 
van de vereniging (leden en artistieke leiding).  
 
Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de aspecten Publieksbereik, Verbreden & Verbinden, Talentontwikke-
ling, actieve wijkgerichte Cultuurparticipatie en betrokkenheid bij Cultuureducatie. Deze aspecten zijn in bijlage B 
verwerkt in 5 ‘categorieën’ en daarin is tevens aangegeven hoe dit zich vertaalt naar een optreden / event.  
In onderstaande figuur is gevisualiseerd hoe verhoudingsgewijs de verdeling is tussen de benoemde ‘categorieën’ 
in het voor 2020 geplande programma. Goed om te zien dat de bottum-up coöperatieve manier om te komen tot 
het nieuwe jaarprogramma heeft geleid tot een mooie verdeling. Overigens dient hierbij wel vermeld te worden 
dat een optreden meerdere ‘labels’ kan hebben. Een publieksgericht optreden kan voor het orkest eveneens 
ontwikkelingsgericht zijn afhankelijk van het repertoire en mogelijk ook samenwerkingsgericht als voor realisatie 
en uitvoering inhoudelijk en/of tbv productie met andere partijen wordt samengewerkt. 

 
 

19,1

31,925,5

23,4
0,0

Procentuele verdeling ‘categorieën’ over 
geplande activiteiten 2020

Sociaal / Maatschappelijk

Publieksgericht

Ontwikkelingsgericht

Samenwerkingsgericht

Internationaliseringsgericht
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In 2020 staan 26 optredens gepland, waarvan 25 binnen de grenzen van de gemeente Utrecht.  Het hierbij 
behorende publieksbereik wordt geraamd op circa 11.000 personen. Een gespecificeerd overzicht van alle voor 
2019 geplande activiteiten is opgenomen in bijlage B. Omdat de afgelopen jaren het programma voor de orkesten 
wel heel erg vol zat was beschikbare repetitietijd soms onvoldoende voor het instuderen van nieuw repertoire 
en/of goed uitdiepen van de muziekstukken. Bovendien legde het een groot beslag op de leden en vrijwilligers van 
HOV. Daarom is voor 2020 gekozen voor een opzet met iets minder optredens. Daarbij is echter wel steviger 
ingezet op samenwerking met andere lokale cultuurpartners door cross-overs met theater, dans en zang aan de 
optredens toe te voegen. Optredens moeten hierdoor gevarieerder en daarmee aantrekkelijker worden voor 
zowel uitvoerenden als voor publiek. 

Voor het A-orkest zullen het Nieuwjaarsconcert, het Mid Zomeravondconcert en het optreden met Vincent 
Houdijk in een theaterconcert ongetwijfeld hoogtepunten voor 2020 worden.  Met optredens bij Zingende 
Beelden, het Mid Zomeravondconcert en een eigen Popconcert heeft ook het B-orkest een aantal in het oog 
springende optredens in het vooruitzicht. Enkele andere optredens die op deze plek genoemd dienen te worden 
zijn het EuroVisie Concert van het C-orkest en de voorstelling ‘Melodietje’ waarbij het E-orkest en het 
Overdagorkest samen een verhalende voorstelling zullen neerzetten.  
Voor de overige opleidingsorkesten is een evenwichtig programma samengesteld met optredens passend bij de 
niveaus van deze orkesten.  
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Hoofdstuk 4
 
Artistieke kwaliteit 

 

Ambitie:  
Harmonieorkest Vleuten is een vereniging waar met ambitie muziek wordt gemaakt. Dat betekent dat we bij de 
besten willen horen. Dit wordt zichtbaar in de kwaliteit van de muziek die gespeeld wordt, de programmering, 
repertoirekeuze en in het streven om jaarlijks deel te nemen aan een vooraanstaande concertserie.  
Deze ambitie heeft zich voor komend jaar vertaald in onder andere een groot Nieuwjaarsconcert, deelname aan 
Zingende Beelden, een Mid Zomeravondconcert in De Vlinderhof, een theaterconcert in Podium Hoge Woerd 
waarbij verbinding met professionele kunst wordt gelegd. Hierbij ligt een duidelijk accent op ‘lokaal’ en ‘samen’. 
 
De ambitie met betrekking tot muzikale ontwikkeling is duidelijk merkbaar. Het niveau van de orkesten blijft 
stijgen. Dit betekent tevens dat de niveauverschillen tussen de orkesten goed bewaakt moeten worden om 
interne doorstroom van leerlingen mogelijk te maken. Dit zal ook voor 2019 aandachtpunt blijven. 
Ambitie wordt mede daarom ook getoond in het traject dat is gericht op de realisatie van een eigen 
accommodatie en blijkt uit deelname aan landelijke netwerken. De ambitie om structureel bij te dragen aan 
muziekeducatie in het PO in Vleuten en Leidsche Rijn door middel van het programma ‘Muziek is de Basis!’ zal 
weer ingevuld worden met een educatieproject. Daarnaast is HOV als kernpartner betrokken bij de 
totstandkoming van het Utrechts Muziekakkoord – een convenant tussen gemeente, onderwijs, cultuur en 
bedrijfsleven gericht op structureel verbeteren van muziekonderwijs op Utrechtse basisscholen 
 

 
“Speelplezier en muzikale ontwikkeling gaan hand in hand” – MidB-projectafsluiting – april 2019 
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Plezier 
Harmonieorkest Vleuten is een vereniging waar mensen lid 
van worden, omdat ze plezier halen uit het samen muziek 
maken. De beste resultaten worden bereikt als de sfeer 
binnen de vereniging goed is en het orkest waarin ze spelen 
qua niveau passend is bij het niveau van de muzikant. 
Harmonieorkest Vleuten werkt daarom actief aan een goede 
sfeer binnen de vereniging. Hierbij gaan muzikale 
ontwikkeling en (speel)plezier veelal hand in hand. We 
betrekken leden actief bij keuzes die er in de vereniging 
gemaakt worden (muziek & concerten/evenementen, maar 
ook beleidsmatig) en creëren daarmee betrokkenheid. We 
organiseren ook in 2020 weer studieweekenden en een 
muziekkamp (voor C en D orkest), een BBQ-concert en 
koppelen een sociaal event (zoals samen eten) aan een 
optreden. Tenslotte zorgt de LDC (LeukeDingetjesCommissie) op gezette tijden door het jaar heen voor een 
‘vrolijke noot’ en levert zo een niet meer weg te denken bijdrage aan sociale cohesie binnen de vereniging. 
 
Vakmanschap & professionaliteit 
De artistieke leiding van de orkesten is in handen van geschoolde professionals met goede sociale vaardigheden. 
Een goede benaderbare dirigent die mee kan denken vanuit het verenigingsperspectief, maar daarbij altijd zijn 
artistieke geweten raadpleegt, is een belangrijke succesfactor voor een orkest. Bij diverse concerten wordt 
samengewerkt met professionele solisten om verbinding tussen amateursector en professionals te realiseren.  
HOV wordt binnen de netwerken waarin we participeren zowel lokaal als regionaal en landelijk gezien als 
professionele samenwerkingspartner. 
 
Voor de begeleiding van sectierepetities worden ervaren professionals  ingezet die hun sporen in de muziekwereld 
hebben verdiend. Hiermee wordt de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van de muzikant en de 
collectieve kwaliteiten van een orkest gestimuleerd.  
 
Leden worden aangemoedigd deel te nemen aan (externe) masterclasses, workshops en (landelijke) 
projectorkesten (zoals ZON, Ad Hoc, AdeZi, Play-inn etc.). We gaan er vanuit dat er komend jaar evenals in 2019 
het geval was weer een mooie delegatie HOV-ers deelneemt aan deze leerzame projecten. Dit is namelijk heel 
goed om de individuele muzikale horizon te verbreden en andere orkestervaring op te doen. Foto: Veel HOV-ers bij 

ZON-Academy in Bergeijk – juli 2019 
 
Afwisselend repertoire 
De ingezette koers, Harmonieorkest Vleuten richt zich in alle orkesten op verschillende muziekstijlen en biedt een 
afwisselend repertoire passend bij doelgroep en locatie, blijft ook in 2020 ongewijzigd. Deze visie op muziek 
maken en de muziek laten aansluiten bij het publiek zal met de voorliggende programmering worden versterkt.  
HOV programmeert concerten en producties voor uiteenlopende publieksgroepen om zo actief te werken aan 
vernieuwing en verbreding van publiek.  Het neerzetten van een artistiek verantwoorde- en kwalitatief goed 
optreden is daarbij altijd het uitgangspunt. Door iets minder optredens te plannen is er meer voorbereidingstijd 
beschikbaar om met een nog beter passende programmering te komen en deze verder uit te diepen (zie ook 
zeggingskracht).  
 
Zeggingskracht 
Thematisch werken om zeggingskracht te vergroten en repertoire aanpassen aan de gelegenheid, locatie en 
beoogde publieksgroep zal in 2020, worden versterkt. Een concert moet een totaalbeleving zijn; een ervaring die 
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er toe doet. Hier ligt een kans om onderscheidend te zijn ten opzichte van veel andere muziekverenigingen, zeker 
als hierbij aansluiting wordt gezocht bij de omgeving en wat daar gebeurd. Concertcommissies en 
muziekcommissies zullen hier bij de geplande optredens nadrukkelijk invulling aan geven. 
Het muzikale afwerkingsniveau moet zeker voor het A & B-orkest hoog zijn zodat de zeggingskracht, die muziek 
van nature in zich heeft, overgebracht kan worden op het publiek. Hier wordt komend jaar nadrukkelijk op 
ingezet. Bij de orkesten voor jonge leerlingen ligt de nadruk meer op enthousiasmeren en samenspel, maar ook 
daar zal in programmering rekening worden gehouden met bovenstaande aspecten.  
 
Wijkgericht 
Programmering voor komend jaar is meer nog dan andere jaren wijkgericht. Er is aansluiting gezocht bij een aantal 
culturele evenementen om (1) samen met de culturele partner synergie te bereiken op artistiek vlak (voorbeelden 
zijn een orkest bij Zingende Beelden, Dance concert met orkest en dansschool, EuroVisie concert met lokaal vocaal 
talent), (2) om hiermee ook andere publieksgroepen te bereiken en (3) door co-producties aan te gaan de kosten 
te beperken en kans op succes te vergroten. Het betekent tevens dat bij het zoeken naar interessante samenwer-
kingspartners in eerste instantie wordt gezocht naar een lokale partner – liefst uit de wijk, maar toch zeker uit 
Utrecht. Zo zullen samenwerkingen met Zimihc, Cultuur19, NL Dance, Vocal Arts Academy, Dansatelier42, Podium 
Hoge Woerd e.a. ook komend jaar terug te zien zijn in de diverse producties van het HOV.  
Educatieve activiteiten (Muziek is de Basis!) en bijdragen aan festivals (Leidsche Rijn Festival & Campus festival – 
beiden i.s.m. Cultuur19) richten zich op actieve participatie. Daarbij wordt gezocht naar werkvormen waarbij 
publiek en bezoekers actief betrokken worden bij het maken- en uitvoeren van de muziek  
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Hoofdstuk 5   Betekenis voor de stad 

Ten opzichte van vorig jaar is het jaarplan op dit onderdeel  eigenlijk ongewijzigd. 
Richting gevend voor dit onderdeel blijft het citaat van de adviescommissie:  
“De betekenis voor de stad Utrecht is groot. HOV is met haar concerten en andere activiteiten sterk met de 

wijk en de stad betrokken, en speelt een belangrijke rol in het pluriforme culturele weefsel. Tekenend voor de 

band met Utrecht is de in het plan geformuleerde ambitie om “hét blaasorkest van de stad” te worden.” 
De nota Open Ruimte van de gemeente Utrecht stelt: “De rol van kunst en cultuur in de wijk  is een bijzonder 

thema in de cultuurnota. Kunst en cultuur in de wijk draagt bij aan het herkennen en ontwikkelen van talent, 

cultuurparticipatie en beoefening, ontmoeting en samenhang in de wijk, en bouwt mee aan maatschappelijke 

effecten als sociale cohesie en de ontwikkeling van burgerschap.”  
 
De programmering voor 2020 heeft een heel wijkgerichte oriëntatie en is sterk gericht op (actieve) 
participatie. Dit doen we door voor veel evenementen en optredens actief samen te werken met andere 
organisaties uit de wijk en de stad. Niet alleen met culturele partners binnen de Leidsche Rijn Connectie 
(waar HOV al jaren lid van is), maar ook met andere organisaties zoals Vrienden van het Máximapark, 
Anafora, De Vlinderhof, Abrona en Welzijnsorganisaties. 
Met 25 optredens binnen de grenzen van de gemeente Utrecht en een geschat publieksbereik van circa 
11.000 mensen is HOV een belangrijke speler binnen de amateurmuziek in Utrecht. Naast de muzikale 
activiteiten ‘blaast HOV haar partijtje mee’ in lokale en boven lokale overlegstructuren met betrekking tot 
muziekeducatie en jeugd-& jongerenbeleid in de HaFaBra wereld. HOV blijft op deze vlakken nog steeds een 
voorbeeldfunctie vervullen. Een ontwikkeling die waarschijnlijk in 2020 zal doorlopen is de betrokkenheid bij 
een Utrechts Muziekakkoord (voorheen Muziek Cnvenant genoemd) waarin wordt samengewerkt met 
diverse schoolbesturen, de gemeente en de stichting Meer Muziek in de Klas. 
 
In 2019 zal verder worden gebouwd aan de profilering als hét symfonische blaasorkest van Utrecht. Dit doen 
we vanuit de inhoud; neerzetten van goede aansprekende evenementen en een groot publieksbereik, 
bewezen succesvol beleid en tijdig innoveren. Met de eerder geschetste ambities denken we hier op een 
hele goede manier invulling aan te kunnen geven.  
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Hoofdstuk 6 
 
Ondernemerschap 

Harmonieorkest Vleuten is en blijft een ondernemende club. Alleen al het aantal geplande optredens en het 
daarbij geprognosticeerde publieksbereik getuigen van een gezonde dosis ondernemerschap. Het feit dat zowel 
het Overdagorkest als ook het G-orkest toch zijn gestart , de plannen voor een eigen accommodatie worden 
doorgezet, dat HOV aanhaakt bij bovenlokale initiatieven om daar de wereld van de HaFaBra-verenigingen te 
vertegenwoordigen en de betrokkenheid bij een Utrechts Muziekakkoord, versterken dit beeld.   
 
In 2020 zal er bovengemiddeld aandacht zijn voor: 

1. Duurzame vrijwilligersinzet en vrijwilligersbeleid 
2. Huisvesting 
3. Onderhouden van (wijkgerichte) samenwerkingsverbanden 
4. Positionering van de vereniging  

 
Ad 1.  Duurzame inzet vrijwilligers 
Het is ook voor HOV steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor ‘structurele’ werkzaamheden binnen de 
vereniging. Voor incidentele en losse klussen zijn nog wel mensen te vinden. Een vereniging, en zeker een 
vereniging die sterk in ontwikkeling is (groei in leden, groei in aantal orkesten, groei in professionaliteit), is  voor 
een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van gemotiveerde competente vrijwilligers.  
Bestuur en betrokken leden buigen zich over een toekomstbestendige werkbare organisatiestructuur en 
bijpassende werkwijze (zie paragraaf bedrijfsvoering in volgende hoofdstuk) om meer vrijwilligers duurzaam aan 
de vereniging te verbinden (met name ook uit de periferie van de vereniging) en de betrokkenheid van vrijwilligers 
te vergroten door hen meer ruimte te geven. Dit punt wordt in toenemende mate als knelpunt ervaren en zal dus 
komend jaar -  zeker nu er ook een nieuw meerjarenplan moet worden opgesteld – veel aandacht krijgen. 
 
Ad 2.  Huisvesting 
Zie ook paragraaf Huisvesting in hoofdstuk 3. De in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen vragen om een 
gezonde dosis cultureel ondernemerschap. De wens om over eigen huisvesting te kunnen beschikken – en deze te 
delen met enkele lokale partners – dringt zich met de recente uitbreidingen van de vereniging steeds harder op. In 
2020 zal huisvesting daarom prominent op de verenigingsagenda blijven staan.  
 
Ad 3.  Onderhouden van (wijkgerichte) samenwerkingsverbanden 
HOV heeft afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het opbouwen van samenwerkingsrelaties en een sterk cultureel 
netwerk. Dit netwerk moeten we koesteren en dus onderhouden, want het is heel waardevol voor de vereniging. 
Het biedt kansen voor vernieuwende samenwerkingen en maakt dat we ‘meedoen’ in het veld van de 
amateurkunst in Utrecht en in de HaFa-sector (boven lokaal). In het programma voor 2020 is stevig ingezet op 
samenwerkingen met partners uit het netwerk en andere lokale partijen.  

 
Ad 4.  Positionering van de vereniging 
Hoewel de positionering van het HOV in het culturele landschap van Utrecht en in de HaFaBra-sector al best heel 
goed is, vraagt dit continu aandacht. Vertegenwoordigers van andere verenigingen in het land benaderen HOV om 
kennis te nemen van in hun ogen ‘de best practices’ van Harmonieorkest Vleuten.  
Vasthouden van deze positie is alleen mogelijk door het continu blijven leveren van kwalitatief goede en 
herkenbare producties en anderzijds door beeld daar waar mogelijk ook nadrukkelijk zelf uit te dragen.  
Zie verder ook onder communicatie & marketing.  
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Hoofdstuk 7   Bedrijfsvoering & organisatie 

In het jurycommentaar bij de Verkiezing van De Vereniging van het Jaar werd opgemerkt dat HOV een strak, bijna 
bedrijfsmatig, georganiseerde vereniging is. Dat is gezien de omvang van de vereniging, het aantal optredens dat 
op het programma staat en de ambities ook wel nodig. Overigens zonder afbreuk te doen aan vrijwillige inzet van 
mensen en goede sfeer binnen de vereniging. 
 
De initieel in het meerjarenplan aangevraagde verenigingsondersteuner wordt ondertussen wel steeds vaker 
gemist. Dit zorgt voor extra druk op de vrijwilligers binnen de vereniging om de ambities en plannen waar te 
kunnen blijven maken. Dat maakt dat voortdurende aandacht voor vrijwilligersbeleid en organisatie van 
werkzaamheden binnen de vereniging nodig is. Eind 2019 is een ‘denk-tank’ vanuit de vereniging geformeerd die 
samen met het bestuur nadenkt over aanpassingen in de organisatie om deze passend te maken op de 
toegenomen omvang van de vereniging en te komen tot een toekomstbestendige organisatiestructuur en 
werkwijze.  Vrijwilligers in alle lagen van de vereniging blijven een hele belangrijke rol vervullen in het reilen en 
zeilen van de vereniging en zij zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de in dit jaarplan beschreven 
richting en activiteiten. 
 
Harmonieorkest Vleuten is een vereniging. Dat betekent dat het bestuur wordt gecontroleerd door de leden. 
Verantwoording naar de leden wordt afgelegd in een algemene ledenvergadering. Het bestuur vergadert 
maandelijks. Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit: 

 
Robert de Bruijne            Voorzitter 
Carien Hoogstraten        Secretaris 
Marleen Dijkhuizen        Penningmeester 
Lysbeth v/d Berg             Jeugd & Opleidingen  
Vacature                           Concertorganisatie  
Marcel van Dijk               PR & communicatie 

 
Het bestuur handelt conform de code Cultural Governance en onderschrijft de ‘Fair Practice Code’.  
De code Culturele Diversiteit is door Harmonieorkest Vleuten (nog) niet geïmplementeerd. Samen met Cultuur19 
gaan we ons beraden op een bij de vereniging en de wijk passende invulling omdat dit thema in de komende 
planperiode voor de Cultuurnota een zeer prominente plek heeft gekregen. 
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Hoofdstuk 8   Publieksbereik, marketing & communicatie 

Publieksdoelgroepen Harmonieorkest Vleuten 
 
Harmonieorkest Vleuten weet met optredens veel publiek te bereiken. We richten ons daarbij op verschillende 
publieksgroepen. De algemene publieksdoelgroep (breed publiek) wordt gevormd door (potentiële) 
muziekliefhebbers in de breedste zin van het woord. Doordat de programmering divers is en er binnen de 
vereniging een fraaie mix is in niveau en leeftijd voelen velen zich aangesproken.  
Basisscholieren maken kennis met muziek en de orkesten bij het educatieproject Muziek is de Basis! en zien het 
plezier dat hun leeftijdsgenoten hebben in de jongste jeugdorkesten. Het eigentijds repertoire, de frisse uitstraling 
en het verrassende niveau van het B-orkest spreekt veel jongeren aan. HOV-A kent een vrij grote groep trouwe 
volgers die uiteenlopende optredens bezoeken. De tijd dat alleen de familieleden van de orkestleden op 
concerten afkwamen is allang verleden tijd. Kaartverkoop komt eerder op gang en voorstellingen zoals de Proms 
en Gé Reijnders zijn vooraf uitverkocht. Om nieuw publiek te bereiken wordt er om die reden juist ook voor 
gekozen om optredens te doen gekoppeld aan andere grote culturele evenementen zoals het Leidsche Rijn 
Festival, Zingende Beelden en natuurlijk midden in het hart van de samenleving tijdens Koningsdag.  
Daarnaast neemt HOV jaarlijks in de programmering enkele concerten voor speciale doelgroepen op.  
Voor komend jaar zijn dit het concert waarin de samenwerking wordt gezocht met Catching Cultures 
(vluchtelingen), het Kinderboerderijconcert (kinderen met verstandelijke beperking) en All you need is Music 
(mantelzorgers, bijzondere vrijwilligers, ouderen etc). 
Voor 2020 is de verwachting dat we met de nu geplande optredens bijna 11.000 mensen / bezoekers  bereiken. 
Dat is voor een muziekvereniging heel veel. 
 

    
Zomeravondconcert door lokaal orkest Amersfoort  22 bezoekers – Paar honderd bezoekers bij zomerconcert Vlinderhof HOV A & B 

 
 
Communicatiestrategie en -middelen 
De communicatiestrategie blijft voor 2020 ongewijzigd. Deze is erop gericht met kleine interventies en tegen lage 
kosten een groot effect te bereiken. Het doel in het algemeen is de naamsbekendheid en zichtbaarheid van 
Harmonieorkest Vleuten te vergroten. Daarvoor worden in eerste instantie de vaste communicatiemiddelen voor 
ingezet: de website, de wekelijkse e-mail naar leden, de periodieke nieuwsbrief voor leden, Vrienden en 
belangstellenden, Facebook en Twitter. Voor evenementen en concerten vinden er additionele pr-activiteiten 
plaats, via de vaste communicatiemiddelen en gerichte campagnes met posters, flyers en free publicity in de 
regionale pers (kranten, tv, radio). Kernwaarden binnen Harmonie-
orkest Vleuten zijn plezier, ambitie, niveau, toegankelijk en laag-
drempelig. De communicatie, of het nou een poster betreft of een 
persbericht, straalt deze kernwaarden uit. Herkenbaarheid is 
geborgd door juist gebruik van de huisstijl. Bovenstaande zal in  
2020 worden aangevuld met frequenter gebruik van Instagram, 
om langs deze weg ander, veelal jonger, publiek voor het HOV te 
interesseren en aan de vereniging te verbinden.  
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Marketing 
Harmonieorkest Vleuten zoekt bij het organiseren van een concert of evenement veelal naar een 
samenwerkingspartner of locatie/event waar publiek is of eenvoudig bereikt kan worden. Samenwerkingen met 
Pathé LeidscheRijn, Podium Hoge Woerd, Geertjes Hoeve en Anafora zijn op dit principe gebaseerd. Door op deze 
manier samenwerkingen aan te gaan kunnen producties betaalbaar op een aansprekende locatie worden 
neergezet en kan via de samenwerkingspartner een nieuw publiek benaderd worden. Het opzetten van een co-
productie levert financieel vaak een beter resultaat op.  
Voorts wordt actief gebruik gemaakt van social media om evenementen en de vereniging in zijn algemeenheid 
onder de aandacht te brengen. Het bereik via social media is groot. In 2020 zal worden vastgehouden aan deze 
koers en zal Instagram aan de communicatie mix worden toegevoegd. 
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Hoofdstuk 12   
 
Agenda22 – ‘Cultuur voor Iedereen’ 

In de nieuwe Cultuurnota voor de stad Utrecht is veel aandacht voor Inclusiviteit en Diversiteit. Het thema 
heeft onder de noemer ‘Samen naar Cultuur van, voor en door iedereen’ een prominente plek gekregen in 
het beleid.  Met de titels voor de jaarplannen van 2018 en 2019 respectievelijk ‘Muziek is voor iedereen’ en 
‘Muziek maken doen we samen’ heeft Harmonieorkest Vleuten hier de afgelopen jaren al stevig werk van 
gemaakt. Met de oprichting van een Overdagorkest sluiten we aan op de beweging rondom Utrecht, Age 
Friendly City, met de start van het orkest voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking 
en “Blaas je Rijk” zetten we goede stappen richting ‘inclusiviteit’ en brengen we “Muziek voor iedereen” 
actief een stap dichterbij.  Harmonieorkest Vleuten wil een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om  'de 
inclusieve vereniging' en goede maatschappelijke integratie – vergelijkbaar met het concept ‘open club’ van 
NOC-NSF / Rabobank. 

Komend jaar zullen we gebruiken om de in 2019 daadwerkelijk gestarte initiatieven voor ouderen en mensen 
met een beperking uit te bouwen, te verankeren binnen de vereniging en meer zichtbaarheid te geven.  
Harmonieorkest Vleuten loopt hiermee binnen de HaFaBra sector gezien ‘voor de muziek uit’. 

Samen met onder andere Cultuur19 zullen we ons komende maanden beraden op een bij het werkgebied en 
HOV passende invulling van het thema Diversiteit.    
 

 
 
Flyer gebruikt in Q3 2019 om muzikanten te werven. Het orkest is 11 oktober gestart!
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        Bijlage A – Terugblik 2019 – bijlage bij activiteitenplan HOV 2020 

Bijlage A Terugblik over gerealiseerde programma 2019 

Onderstaand een overzicht van activiteiten georganiseerd door HOV of waarbij HOV in uitvoering en/of organisatie bij betrokken is.  
Voor toelichting op gebruikte begrippen in kolom ‘doel’ wordt verwezen naar bijlage B. 

Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

25-1 Open repetitie B Samenwerkingsgericht Open repetitie tijdens Openhuis van AmadeusCollege. Bezoekers van het openhuis 
konden een kijkje nemen bij de repetitie van HOV-B. Zeer enthousiaste reactie van 
schoolleiding over orkest waarin ook veel leerlingen van Amadeus spelen 

150 

10-2 Vriendenfestival B,C,D,E & 
ensembles 

Publieksevenement CultuurCampus Vleuterweide -  
Vriendenconcert heeft nieuwe ‘festival-achtige’ opzet gekregen, waardoor er meer 
ruimte is voor optredens – ook van diverse ensembles. Publiek kan hierdoor gespreid 
worden.  

400 

 

17-2 Verrassende 
Ontmoetingen 

A Artistieke ontwikkeling & 
Samenwerkingsgericht 

Op uitnodiging van de vooraanstaande concertserie Verrassende Ontmoetingen is 
een concert verzorgd in de grote concertzaal in Tilburg, waarin is samengewerkt met 
de Brabantse 1e divisie orkest EMM uit Budel Solist bij HOV-A was de jonge 
getalenteerde klarinettiste Jooske van Andel 

450 

9-3 UtrechtBlaast B Artistieke ontwikkeling & 
Samenwerkingsgericht 

Optreden in Tivoli Vredenburg om meer bekendheid te geven aan Utrechtse 
blaasmuziekcultuur. Het orkest heeft een heel uitdagend programma ingestudeerd 
voor dit hoogtepunt in hun muzikale agenda 

500 

17-3 Studiedag A Artistieke ontwikkeling Verbeteren artistieke kwaliteiten -Kwaliteitsimpuls m.b.t. samenspel en 
speelmanieren voor zowel orkest als individuele muzikant 

  75 

23-3 AdeZi  concert C Verbinden & Verbreden Dubbelconcert HOV-C en Rhytmn on the Move project (percussie) ism Cultuur19 125 

30-3 Oet Bloaze A Verbinden & Verbreden 
Samenwerkingsgericht 

Muzikaal uitdagend repertoire & samenwerken met professional – brengen van 
concert voor breed publiek – nieuw publiek bereiken – Tonen kwalitatief hoogstaand 
programma aan lokaal publiek  

275 
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Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

18-4 Muziek is de Basis 
- projectafsluiting 

D & P Verbinden & Verbreden 

Samenwerkingsgericht 

Grootse afsluiting van educatief project op basisscholen in Vleuten en Leidsche Rijn.  
In een eerste fase worden een aantal muzikale grondbeginselen bijgebracht, waarna 
de kinderen snel zelf aan de slag gaan met creëren / scheppen van een eigen 
muziekstuk en dit ook gaan uitvoeren. Daarnaast krijgt een deel van de kinderen de 
kans om een instrument te leren bespelen. Beide stromingen worden samen 
gebracht in een grote projectafsluiting waar kinderen een optreden verzorgen. Het 
D-orkest van HOV speelt hier ter ondersteuning van de projectorkestklas.  Locatie: 
Cinemec LR 

 

1000 

500 

27-4 Koningsdag A, B & E Maatschappelijk- en 
Publieksgericht 

- Aubade met volkslied bij verzorgingshuis voor bewoners.  
- Openen feestelijkheden met Wilhelmus. 
- Aansluitend concert met gevarieerd repertoire door 3 orkesten op dorpsplein.  
- Gedurende de gehele middag is Bloaskapel Vleuten op het dorpsplein aanwezig met 
‘muziek voor feesten en partijen’ ter verhoging van de feestvreugde. 
 

60 
200 
300 
1500 

4-5 Herdenking A, C & 
ensemble 

Sociaal Maatschappelijk Leveren van niet weg te denken bijdrage aan herdenking op 3 locaties in Utrecht 
(wijkgericht ). Voor leerlingenorkest zit er aan dit optreden ook een duidelijk 
ontwikkelingsgericht karakter. 
- Vleuten: A-orkest - Lopen van een stille tocht naar monument. Spelen Wilhelmus, 
taptoe en muzikale bijdrage bij herdenking 
- Haarzuilen:  Ensemble - Bij monument spelen van Wilhelmus, taptoe en aansluitend 
muzikale bijdrage bij herdenking 
- Leidsche Rijn (Berlijnplein): C- orkest - Muzikale ondersteuning door 
leerlingenorkest. Herdenking op deze locatie wil zich juist richten op jeugd. 
Locaties: Vleuten, Haarzuilen, LR Berlijnplein 

500 

24-5 Examenconcert B Ontwikkelingsgericht Talentontwikkeling: Drie leden uit het B-orkest hebben tijdens dit concert het praktijk 
deel van hun HaFaBra examen (2xC en 1x D diploma!) afgerond. Zij speelden allen 
een solowerk met begeleiding van het orkest.  

200 
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Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

7-6 Start O-orkest O  Nieuw ‘Overdagorkest’ voor de muzikant op leeftijd van start gegaan  

10-6 Kinderboerderij 
concert 

E Ontwikkelingsgericht 

Sociaal Maatschappelijk 

Optreden van E-orkest; optreden van groep jongste muzikantjes aan het begin van 
muzikale ontwikkelpad. Openbaar optreden bij kinderboerderij Geertjes Hoeve voor 
belangstellenden. Kinderen en jongeren met een beperking zijn speciaal uitgenodigd. 

150 

16-6 Lustrumconcert 
Nieuwe Vaart 

B Verbinden en Verbreden 

Samenwerkingsgericht 

Ontwikkelingsgericht 

Samenwerkingsgericht evenement in kasteeltuin van Haarzuilens, waarbij het B-
orkest de verbindende schakel was en heeft opgetreden samen met alle disciplines 
van het Kunstencentrum (dans, zang, musical, muziek) – Ruimte voor jonge talenten 
om zich met goed orkest aan publiek te presenteren – daarmee bijdrage aan 
talentontwikkeling.  Aan optreden zijn 2 studiedagen vooraf gegaan voor leden van 
projectorkest (eveneens olv dirigent HOV). 

1000 

3-7 Uitzwaaiconcert A Ontwikkelingsgericht 

Publieksgericht 

A-orkest heeft voor ‘thuisblijvers’ tijdens concert het volledige repertoire (zowel 
binnenconcert programma als ook buitenconcertrepertoire) gespeeld dat ook in 
Oostenrijk gespeeld is.  

260 

6-7 Campusfestival C Samenwerkingsgericht 

Ontwikkelingsgericht 

Invulling geven aan doelstellingen van maand van de amateurkunst (Ik Toon) 
Profilering Campus t.b.v. amateurkunst 
Stimuleren van wijkgerichte cultuurparticipatie   Promotie #UtrechtBlaast 

In samenwerking met Cultuur19 en jonge solist van Vocal Arts Academy. Voor jonge 
vocale soliste kans om met orkest op te treden voor publiek - talentontwikkeling 

200 

11-7 
t/m 
15/7 

Mid Europe 
Festival 

A Internationaal 

Ontwikkelingsgericht 

Samenwerkingsgericht 

Nederland vertegenwoordigd op prestigieus internationaal blaasmuziekfestival in 
Schladming – Oostenrijk. Internationale uitwisseling en presteren op hoog niveau.  
Tijdens het festival zijn 3 concerten verzorgd. Perry Hoogendijk (KCO) is meegereisd 
om als solist met het orkest op te treden. Mooie link met professionele kunsten. 

 
  400 
1100 
  450 

17-7 BBQ-concert B,C,D & E Publieksgericht Orkesten verzorgden een optreden voor leden van andere orkesten, familie, relaties 
van het HOV en bezoekers onder genot van hapje en drankje als afsluiting van het 
seizoen – in Binnentuin van Amadeus Lyceum. 

250 
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Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

8-9 LeidscheRijn 
Festival 

D Publieksgericht 

Verbinden en Verbreden 

HOV heeft wederom enkele muzikale workshops verzorgd voor jonge jeugd om 
actieve participatie te stimuleren en hen enthousiasmeren voor muziek. 
Profilering HOV als actieve lokaal betrokken gezelschap. Ism Cultuur19 

225 

9-9 Informatieavond 
HOV-G 

 Sociaal Maatschappelijk Workshops en Informatie avond tbv de start van het HOV-G orkest; het orkest voor 
mensen met een verstandelijke beperking 

40 

14-9 UitFeest - 
#UtrechtBlaast 

C Publieksgericht Optreden op Stadhuisbrug in centrum Utrecht om HOV aan breed publiek te 
presenteren en blaasmuziek – speciaal voor en door jeugd – te promoten. Bij het 
optreden is samengewerkt met ZIMIHC en Vocal Arts Academy 

350 

28 & 
29-9 

Studieweekend D Ontwikkelingsgericht Studieweekend / kamp voor D-orkest dit keer echt ontwikkelingsgericht weekend in 
voorbereiding op JeugdProms. In programma wordt samengewerkt met een zanger 
en een acrobaten duo 

 

5-10 JeugdProms D Publieksgericht 

Ontwikkelingsgericht 

D-orkest – Verrassend muzikale voorstelling met theatrale elementen voor jonge 
kinderen (4-10jr). Publieksgericht evenement voor kinderen waarbij participatie van 
publiek belangrijk is. Voor leden van het D-orkest ontwikkelingsgericht evenement 
vanwege uitdagend karakter van evenement en samenwerking met andere artiesten 

300 

5-10 PromsNacht A Publieksgericht 

 

Muzikaal feest met grote artistieke kwaliteit volgens de formule van “The Night of 
the Proms” – orkest speelt herkenbare muziek voor breed publiek, waarbij diverse 
solisten en vocalisten optreden. Muziek varieert van klassiek tot pop en  wat daar 
tussen zit. Niet meer weg te denken in culturele agenda van Vleuten 

1100 

20-10 Eftelingconcert C Publieksgericht Goed concert geven voor nieuw publiek – goed voor artistieke ontwikkeling en 
podiumervaring. Sociale cohesie binnen het orkest versterken om zo juist de jeugd te 
behouden voor de amateurmuziek 

250 

27-10 Tiroler 
Oktoberfest 

Ensemble Publieksgericht 

Verbinden en Verbreden 

Tirolerkapel – bestaande uit Bloaskapel Vleuten, aangevuld met blazers uit A-orkest 
speelt tijdens het Tirolerfest (georganiseerd door de ondernemersvereniging 
Vleuten) 3 of 4 keer afgewisseld door andere Tiroler- en Böhmische blaaskapellen 
afkomstig uit het gehele land. Dit muzikale festijn is in samenwerking met lokale 

450 
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Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

ondernemers georganiseerd en richt zich op sociale cohesie  
 

16-11 HOV 
#UtrechtBlaast 
Jeugdorkesten 
Festival 

D en 9 
andere 
orkesten 

Ontwikkelingsgericht 

Verbinden en Verbreden 

Samenwerkingsgericht 

HOV  organiseert  een  festival  voor  jeugdorkesten  (soort  concours  met  open  
inschrijving).  Er  is  een  verplicht  werk  (speciale  opdrachtcompositie  –  
geschreven)  met  daarbij  de  opdracht  om  dit  werk  artistiek  te  verrijken  bijv met  
beelden,  poëzie  oid.  Professionele  jury  beoordeeld  de  uitvoering  en  orkesten  
ontvangen  jury  rapport.  Naast  optredens  voor  deelnemende  muzikanten  
verrassende  leerzame  workshops.  Een  festival  met  diverse  vernieuwende  
aspecten  –zoals  er  momenteel  in  Nl  nog  niet  is.  Ism  Cultuur19  (Adezi  
activiteit). HOV neemt zelf ook deel met jeugdorkest. Artistieke  verdieping  &   
Talentontwikkeling  van deelnemende orkesten als ook van de individuele jonge 
muzikant. Verbinden door het samen optrekken van leden van de verschillende 
verenigingen tijdens de workshops. 

400 

4-12 Sinterklaas 
concert 

D/E Sociaal Maatschappelijk 
Publieksgericht 

Woensdagmiddagconcert waarbij Sinterklaas op bezoek komt – gericht op jonge 
jeugd en gehandicapte kinderen uit Kindercentrum Reinaerde worden uitgenodigd.  

150 

14-12 Kerstconcert B Publieksgericht 

Verbinden en Verbreden 

Kerstconcert met toegankelijke muziek voor een breed publiek. Er wordt ingezet op 
samenwerking met jonge solisten en vocalisten - wijkgericht 

200 

18-12 All you need is 
music 

D&A Sociaal Maatschappelijk ‘All you need is music’ –  is na 3 jaar inmiddels een vaste waarde geworden; 
muzikanten van HOV geven in kleinere ensembles huiskamer-concertjes bij mensen 
die dit echt verdiend hebben (ernstig ziek, mantelzorgers, hospice etc) om zo de 
kerstboodschap middels kerstliedjes / kerstmuziek bij mensen thuis te brengen. 

150 

 

Aantal ‘openbare’ optredens / concerten in 2019 totaal = 33    Totaal Publieksbereik in 2019:                12.800  
waarvan 28 binnen gemeente Utrecht       waarvan binnen gemeente Utrecht ca  10.500 
en 5 buiten de gemeente  (Tilburg, Kaatsheuvel, 3x Oostenrijk)    waarvan bij optredens met entreegeld   4.300
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Specificatie bij Activiteitenplan HOV 2019 

Activiteiten die HOV in 2019 wil gaan realiseren zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën: 
- Sociaal-maatschappelijke activiteiten (M) 
- Publieksgerichte activiteit (P) 
- Ontwikkelingsgerichte activiteiten (O) 
- Samenwerkingsgerichte activiteiten (S) 
- Op internationalisering gerichte activiteiten (I) 

Onderstaand zijn deze ‘stromen’  en de activiteiten die daarin vallen in meer detail uitgewerkt 

(M) Toelichting bij sociaal-maatschappelijke activiteiten 

Sociaal-maatschappelijke activiteiten zijn activiteiten, waaraan een duidelijk sociaal en/of maatschappelijk doel kan worden toegeschreven. Over het algemeen 
zijn het activiteiten die wijk- of doelgroepgericht zijn. Dat betekent dat zowel locatie als programma / repertoire toegankelijk moet zijn en afgestemd is op de 
gelegenheid / activiteit. De sociaal-maatschappelijke optredens zijn veelal gratis toegankelijk voor publiek. Ze vinden plaats in de openbare ruimte of er is sprake 
van een doelgroepgerichte activiteit bijvoorbeeld voor ouderen / gehandicapten of in een ziekenhuis. 

(P) Publieksgerichte activiteiten 

Publieksgerichte activiteiten zijn activiteiten, waarbij de programmering er op is gericht om een publieksbereik te verbreden (bereiken nieuwe groepen). Dit vraagt 
nadrukkelijk om toegankelijk repertoire en/of nieuwe verrassende uitvoeringslocaties en concepten om het nieuwe publiek te kunnen bereiken en de verbinding 
te kunnen maken. Publieksgerichte activiteiten worden veelal samen met een partner of in openbare ruimte gerealiseerd. Dit zijn deels activiteiten waar entree 
voor wordt gevraagd. 

(O) Ontwikkelingsgerichte activiteiten 

Ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn activiteiten die in eerste instantie gericht zijn op artistieke ontwikkeling van een orkest en/of de individuele muzikant. Ze 
dragen bij aan de ambitie om binnen de vereniging op hoog niveau muziek te maken en dragen daarmee ook bij aan talentontwikkeling van de individuele 
amateurmuzikant. 
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(S) Samenwerkingsgerichte activiteiten 

Bij samenwerkingsgerichte activiteiten is altijd sprake van een samenwerking met 1 of meer andere (culturele) partners. De samenwerking is gericht op het 
bereiken van synergie om doelen van de activiteit te versterken. Samenwerking op zich is geen doel op zich. Zo kan bijvoorbeeld een samenwerking met een lokale 
culturele partner het wijkgerichte karakter en/of de participatie doelstelling versterken en kan een samenwerking met een ander orkest of professional bijdragen 
aan artistieke ontwikkeling (bijv cross-over tussen verschillende disciplines) en/of het bereiken van een breder publiek. 

(I) Internationaal gerichte activiteiten 

HOV zal door te participeren in UtrechtBlaast (programma van ZIMIHC) en door actief te zoeken naar aanknopingspunten bijdragen aan het promoten van  
(1) blaasmuziek in Utrecht, (2) de goede naam van Utrecht bijv. door ‘host’ of gastheer te zijn van een buitenlands orkest en daar waar mogelijk een samenwerking 
aan te gaan. Periodiek geeft HOV zelf ook concerten in het buitenland – bijvoorbeeld bij de 5 jaarlijkse concertreis van het A-orkest. Hiermee wordt o.a. een 
bijdrage geleverd aan de city marketing doelstellingen van Utrecht. Voor 2020 zijn geen internationaal gerichte activiteiten voorzien.  

Activiteitenoverzicht  2020 

Activiteit Omschrijving / Concept Doel Doelgroep Prognose  
Publiekbereik 

M P O S I 

Nieuwjaarsconcert 

18 januari 
HOV-A – Mooi nieuwjaarsconcert in stijl met 
passend repertoire – muzikaal uitdagend én voor 
breed publiek herkenbaar 
Locatie: Podium Hoge Woerd 

Artistieke verdieping van A-orkest 
combineren met een voor een breed 
publiek aantrekkelijk optreden 

Breed publiek 250  X X   

Vriendenconcert 

16 februari 

B t/m G orkest - Concert waar alle orkesten van de 
vereniging samen optreden. Volgens in 2019 
geïntroduceerde ‘festival-concept’ – meerdere 
orkesten en ensembles treden gelijktijdig op en 
publiek kan kiezen waar ze willen gaan luiteren en 
wanneer ze willen wisselen. Altijd veel 
belangstelling van familie en bekenden van 
spelende leden. Stichting Vrienden van HOV draagt 
bij in organisatiekosten van dit concert  
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide 

Tweeledig: (1)  Tonen aan directe kring 
vaste supporters (Vrienden HOV en 
familieleden & kennissen van spelende 
leden) wat de orkesten in hun mars 
hebben en (2) leerlingen uit opleidings-
orkesten krijgen een goed beeld van de 
mogelijkheden binnen de vereniging in 
‘hogere’ orkesten en kunnen hier 
inspiratie en motivatie uithalen  

 
Vrienden HOV 
Familie, vrienden en 
kennissen van leerlingen 
Relaties van de vereniging 
 
Leerlingen binnen HOV 

 
400 

 X X   
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Uitwisselings-

concert 

5 april 

A-orkest – AdeZi concert – HOV-A speelt 
uitwisselingsconcert met OBK Zeist – bekend 1e 
divisieorkest olv A. Span 
 
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide. 

Promotie blaasmuziek en amateurkunst. 
De betere orkesten van Nederland een 
podium geven. Goede PR voor HOV om 
deelnemer in deze concertserie te 
mogen zijn.  

Liefhebbers van goede 
orkesten / blaasmuziek 

250   X X  

“Melodietje” 

Ntb april 

O-orkest & E-orkest – Jongste orkest en 
ouderenorkest spelen samen een jeugdvoorstelling 
Dit stuk gaat over een jongetje dat een deuntje in 
zijn hoofd heeft dat er maar niet uit wil. Hij reist 
met zijn teletijdmachine door de geschiedenis 
langs allerlei bekende componisten die hem samen 
met de HOV-orkesten helpen uitvinden welk 
melodietje hij nou in zijn hoofd heeft. Een leuke 
gevarieerde voorstelling voor jeugd 
Locatie: Zimihc Zuilen of CultuurCampus 
Vleuterweide  

Integratie jongeren en ouderen – door 
O-orkest met iets meer muzikale 
vaardigheden te koppelen aan het E-
orkest krijgt jeugd de mogelijkheid om 
‘interessanter’ programma te spelen 
voor ander en groter publiek.  
 

Primaire doelgroep 
Kinderen en jonge 
gezinnen. 
Overwogen wordt om de 
voorstelling ook in een 
verpleeghuis te spelen. 

250 
 
 
50 

 X X X  

Koningsdag 

27 april 

B,D– Wellicht ook G-orkest; afhankelijk van 
vorderingen. In samenwerking met Oranjestichting 
Wilhelmina: 
 - Aubade met volkslied bij verzorgingshuis voor 
bewoners.  
- Openen feestelijkheden met Wilhelmus. 
Aansluitend concert met gevarieerd repertoire 
door 2-3 orkesten (B, D en G-orkest) op dorpsplein.  
- Gedurende de gehele middag is Bloaskapel 
Vleuten op het dorpsplein aanwezig met ‘muziek 
voor feesten en partijen’ ter verhoging van de 
feestvreugde.  
Locatie: Centrum Vleuten 

-.Sociaal maatschappelijk publieks- 
evenement. Muzikale bijdrage leveren 
aan feestelijkheden rondom Koningsdag 
ten behoeve van de gemeenschap 
(wijkgericht). 
Met optreden G-orkest eveneens 
bijdragen aan inclusiviteit – juist op dit 
soort momenten 

 
 
 
Ouderen in Parkhof 
 
Inwoners van Vleuten & 
LR 
 

Inwoners van Vleuten, LR 
en omgeving 

 
 
 
50-60 
 
300  
 
 

1500 

X X    
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Nat. Herdenking 

4 mei 

A-orkest & D- orkest - Muzikale omlijsting van 
herdenking op 4 mei 
- Vleuten: A-orkest - Lopen van een stille tocht 
naar monument. Spelen Wilhelmus, taptoe en 
muzikale bijdrage bij herdenking 
- Haarzuilen:  Ensemble - Bij monument spelen van 
Wilhelmus, taptoe en aansluitend muzikale 
bijdrage bij herdenking 
- Leidsche Rijn (Berlijnplein): D- orkest - Muzikale 
ondersteuning door leerlingenorkest. Herdenking 
op deze locatie wil zich juist richten op jeugd. 
Locaties: Vleuten, Haarzuilen, LR Berlijnplein 

Sociaal maatschappelijk publieks 
evenement - Leveren van niet weg te 
denken bijdrage aan herdenking op 3 
locaties in Utrecht (wijkgericht ). Voor 
leerlingenorkest zit er aan dit optreden 
ook een duidelijk ontwikkelingsgericht 
karakter. 

Inwoners van Vleuten & 
LR 

 
 
300 
 
 
100 
 
 
450 

X  X   

Zingende Beelden 

 

17 mei 

B-orkest – Deelname van het B-orkest aan 
evenement ‘Zingende Beelden’ ism Cultuur19 in 
MaximaPark. Vernieuwend element om dans op 
locatie uit te voeren met live muziek 
locatie: MaximaPark Leidsche Rijn 

Bijdragen aan groot cultureel 
evenement in de wijk. Voor orkest zeker 
gericht op artistieke verdieping, nieuw 
element is samenwerking met discipline 
dans op locatie. 

Breed publiek – bezoekers 
Zingende Beelden 

1500  X X X  

EuroVisie concert 

22 mei 

C-orkest – In de periode waarin het EuroVisie 
Songfestival in Nederland plaatsvindt een concert 
neerzetten met herkenbare songfestival 
melodieën. Natuurlijk kan hier zang door jong 
talent uit de wijk niet bij ontbreken. Samenwerking 
wordt gezocht met Amadeus Lyceum, Vocal Arts 
Academy en koren 
Locatie: Zimihc Zuilen of CultuurCampus 
Vleuterweide  

Talentontwikkeling en artistieke 
verdieping met voor breed publiek 
aansprekend programma in aansluiting 
op ‘culturele actualiteit’  

Breed publiek 275  X X X  

Muziek is de Basis! 

28 mei 

D-orkest & projectorkest - Project op basisscholen 
in Vleuten en Leidsche Rijn. In een eerste fase 
worden een aantal muzikale grondbeginselen 

Stimuleren muzikale ontwikkeling van 
leerlingen in het basisonderwijs, het 
leveren van een bijdrage aan structurele 

Leerlingen, 
medeleerlingen en 
leerkrachten betrokken 

1000 
 
 

X  
 
 

   



 

         Bijlage B – Activiteitenplan HOV 2020 

Activiteit Omschrijving / Concept Doel Doelgroep Prognose  
Publiekbereik 

M P O S I 

bijgebracht, waarna de kinderen snel zelf aan de 
slag gaan met creëren / scheppen van een eigen 
muziekstuk en dit ook gaan uitvoeren.  
Daarnaast krijgen de kinderen de kans om een 
instrument te leren bespelen. Beide stromingen 
worden samen gebracht in een grote project-
afsluiting. Het D-orkest van HOV speelt hier ter 
ondersteuning van de projectorkestklas.  
 Locatie: Pathé LR 

verbetering van muzikale vorming in het 
basisonderwijs in Vleuten & Leidsche 
Rijn, het onder de aandacht brengen van 
(blaas)muziek en #UtrechtBlaast en 
daarmee stimuleren van kinderen en 
hun sociale omgeving naar (actieve) 
cultuurparticipatie.  

scholen (wijkgericht)  

Eindoptreden (ouders, 
familie etc) 

 

500 

 
 
X 

#UtrechtBlaast 

Buiten concert 

6 juni 

A/B orkest - Optreden in centrum Utrecht om HOV 
aan breed publiek te presenteren en blaasmuziek –
te promoten. Ism ZIMIHC en andere 
kunstdiscipline (zang of dans - ntb) 
Locatie: Utrecht Centrum 

- Bekendheid geven aan Utrechtse 
blaasmuziekcultuur.  
- Nieuw publiek bereiken 
- Netwerken / sociale functie met 
andere Utrechtse muziekverenigingen 

Breed publiek 400 X   X  

Mid Zomer avond 

concert 

20 juni 

A & B-orkest – Optreden in De Vlinderhof in het 
MaximaPark. Midzomeravondconcerten, waarvan 
HOV enkele jaren geleden het eerste verzorgde,  
zijn inmiddels een traditie geworden. Voorstel 
thematisch repertoire gebaseerd op 
midzomernacht tbv  vieringen in Scandinavië. in 
prachtige entourage van Vlinderhof 
Locatie: Vlinderhof MaximaPark 

Muzikaal ruimte voor artistieke 
verdieping en vanuit inhoudelijke 
samenwerking bijdrage leveren aan 
verbindend cultureel evenement in de 
wijk 

Breed publiek 500  X X X  

Pretpark concert 

Eind juni 
(kan ook op ander 
moment in het jaar 
zijn) 

Ntb orkest – is mede afhankelijk van mogelijkheid / 
datum - Met het orkest naar een pretpark om daar 
een concert te geven. Naast het leveren van een 
muzikale prestatie rest van de dag sociaal met 
elkaar op stap in een uitnodigende omgeving 
Locatie: Efteling of ander pretpark 

Goed concert geven voor nieuw publiek 
– goed voor artistieke ontwikkeling en 
podiumervaring. Sociale cohesie binnen 
het orkest versterken om zo juist de 
jeugd in puberleeftijd te kunnen 
behouden voor de amateurmuziek 

Leden orkest 
 
Publiek in pretpark 

30 
 
250 

 X X   
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Campusfestival 

Juni 2017 

G-Orkest en/of ensemble 
Amateurkunstfestival ism Cultuur19 op de 
Cultuurcampus Vleuterweide. HOV levert passende 
op participatie gerichte bijdrage.  
 
Locatie: Theater Vleuterweide of buitenpodium 

Invulling geven aan doelstellingen van 
maand van de amateurkunst (Ik Toon) 
Profilering Campus t.b.v. amateurkunst 
Stimuleren van wijkgerichte cultuur-
participatie   Promotie #UtrechtBlaast 

Inwoners van Vleuten,  
De Meern en Leidsche Rijn 

250  X X X  

BBQ-concert 

16 Juli 

A t/m G orkest - Seizoensafsluiting met gehele 
vereniging. Alle orkesten (A t/m G) verzorgen een 
optreden voor leden van andere orkesten, familie, 
relaties van het HOV en bezoekers. Een muzikaal 
en ook duidelijk sociaal event.  
 
Locatie: CultuurCampus LR 

 (1) Binding met vereniging door ont-
moeting in ongedwongen setting, (2) 
Tonen aan publiek en relaties wat de 
orkesten in hun mars hebben en (3) 
leerlingen uit opleidings-orkesten halen 
inspiratie uit zien ‘hogere’ orkesten. 

Eigen leden HOV 
Familie, vrienden,  relaties 
HOV en overige bezoekers 

250  X    

Leidsche Rijn 

Festival 

Augustus 

Workshops & ensemble – ism Cultuur19 
Een cultureel festival voor kinderen. HOV zal 
tijdens LRF enkele workshops aanbieden die 
gericht zijn op actieve participatie door kinderen. 
Dit sluit goed aan op doelen van LRF. 
Het is vanwege planning (festival zo kort na 
zomervakantie) eigenlijk niet mogelijk om op te 
treden met een orkest (ivm ontbreken 
repetitietijd). 
 
Locatie: Festivalterrein Castellum Hoge Woerd 

Actieve participatie jonge jeugd en hen 
enthousiasmeren voor muziek 
Profilering HOV als actieve lokaal 
betrokken gezelschap 

Bezoekers LRF 250 X X  X  

Uitfeest  

1e weekend sept 
Ensembles en/of B-orkest - Evenals voorgaande 
jaren zal HOV zich muzikaal presenteren op het 
Uitfeest .  
Locatie: LeidscheRijn of Utrecht Centrum 

Maak HOV zichtbaar als actieve 
hedendaagse muziekvereniging en als 
speler in het culturele veld van Vleuten 
– De Meern – Leidsche Rijn 

Bezoekers Uitfeest  350  X X X  
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Muziekkamp 

4 oktober 

D/E -orkest – jaarlijks terugkerend studieweekend 
/ kamp voor jeugdleden van D & E orkest. Naast 
musiceren is ook ontwikkelen van sociale band 
belangrijk .Thema: Dieren & Dierendag 
Locatie: Paasheuvelgroep Austerlitz 

- Enthousiasmeren van en gevoel van 
betrokkenheid stimuleren bij jeugdleden 
door samen muziek te maken en vooral 
ook veel leuke dingen samen te doen. 

Leden D orkest 

 
 

35 

 

  X   

Studieweekend 

12/13 oktober 

HOV-B – Studieweekend waarin het orkest middels 
tutti- en sectierepetities actief werkt aan 
kwaliteitsverbeteringen in samenspel en klank. 
m.n. repertoire-gebonden in aanloop naar het 
popconcert (begin november) 
Locatie  ntb  

Artistieke verdieping en 
orkestontwikkeling 
Versterken sociale cohesie 

Leden B-orkest 40   X   

Tiroler 

Oktoberfest 

 

3e weekend 
oktober 

Tirolerkapel – bestaande uit Bloaskapel Vleuten, 
aangevuld met blazers uit A-orkest speelt tijdens 
het Tirolerfest (georganiseerd door de 
ondernemersvereniging Vleuten) 3 of 4 keer 
afgewisseld door andere Tiroler- en Böhmische 
blaaskapellen afkomstig uit het gehele land. 
Locatie: Feesttent Dorpsplein Vleuten 

Verbinden en verbreden – in 
samenwerking met lokale ondernemers 
en andere blaaskapellen wordt een feest 
voor de bewoners van 8-80 uit de wijk 
georganiseerd  

Wijkgericht 400  X  X  

Popconcert 

Begin november 

Analoog aan PromsNacht en Top2000 concert 
(2018) wordt een ‘popconcert’ gegeven. Hierbij 
wordt samengewerkt met diverse (lokale) 
vocalisten. 
Locatie: Poppodium Azotod of Ampco studio’s 

Bereiken nieuw publiek - jongeren laten 
zien dat blaasmuziek ‘cool’ is 
Talentontwikkeling 

(oudere) jongeren 
 

200  X X X  

Studiedag 

Begin november 

A-orkest – Studiedag m.n. repertoire-gebonden in 
aanloop naar Theaterconcert met Vincent Houdijk 
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide 

- Verbeteren artistieke kwaliteiten -
Kwaliteitsimpuls m.b.t. samenspel en 
speelmanieren voor zowel orkest als 
individuele muzikant 
 

Leden A-orkest 75 leden   X   
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Studieweekend & 

Dance Concert 

16 november 

HOV-C - Studieweekend waarin het orkest middels 
tutti- en sectierepetities actief werkt aan 
kwaliteitsverbeteringen. Het weekend werkt toe 
naar het afsluitende Dance Concert samen met 
dansschool NL Dance. Kinderen van NL Dance 
nemen ook deel aan het weekend. 

Locatie: ntb 

Artistieke verdieping en 
orkestontwikkeling 
Versterken sociale cohesie 
Samenwerken met andere 
kunstdiscipline (dans) 

Gericht op uitvoering Dance concert 

Leden C-orkest en 
dansgroep NL Dance 

 

 
Breed publiek 

75 
 

 

 
250 

 X X X  

Theaterconcert 

28 november 

HOV-is benaderd door Vincent Houdijk 
(professioneel musicus, docent conservatorium & 
theatermaker 
https://www.vincenthoudijk.com/biography) om 
samen een voorstelling te maken. Is co-productie 
met podium Hoge Woerd  
Locatie: Podium Hoge Woerd 

Artistieke verbreding en interessante 
cross over met theater 
Innovatie – vernieuwende voorstelling 
Bereiken nieuw publiek 

Breed (nieuw) publiek 275  X X X  

Sinterklaasconcert 

2 december 

E-orkest geeft optreden in Sinterklaasthema –
Kinderen worden uitgenodigd voor gezellige 
muzikale middag. Samenwerking met 
zorginstellingen en Sinterklaas! Overwogen wordt 
om ook G-orkest hierbij te betrekken 
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide 

Doelgroepconcert 
Ontwikkeling D-orkest – spelen voor 
publiek 

Jonge kinderen en 
gehandicapten 

75 X   X  

All you need is 

music 

 

December 

D & A-orkest - ‘All you need is music’ –  is na 3 jaar 
inmiddels een vaste waarde geworden; muzi-
kanten van HOV geven in kleinere ensembles 
huiskamer-concertjes bij mensen die dit echt 
verdiend hebben (zie doelgroep) om zo de 
kerstsfeer middels kerstliedjes / kerstmuziek bij 
mensen thuis te brengen. 
Locatie: Diverse (zorg)locaties  

Sociaal maatschappelijke functie en 
kracht van muziek inzetten om 
kerstgevoel te brengen op plekken en bij 
mensen die dit ‘verdienen’ en/of zelf 
niet meer naar de muziek toe kunnen. 

Zieken, ouderen, 
mantelzorgers, 
zorgverleners etc. 

100 X X    
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Sectierepetities & 

workshops 

(3-4x / sectie / jr) 

A & B-orkest - Om extra aandacht te kunnen 
besteden aan verdieping van artistieke kwaliteit 
wordt 3-4x per jaar in kleine groepen (secties) 
gerepeteerd. Een sectierepetitie is specifiek 
bedoeld voor verdiepen van kwaliteit (repertoire 
gebonden) terwijl bij workshops naast verdieping 
ook verbreding een rol speelt. In workshops is 
aandacht voor zaken die gerelateerd zijn aan het 
spelen op een instrument (blaastechniek, 
intonatie, omgaan met rieten voor houtblazers, 
effect van mondstukken voor koperblazers etc.)  
Locatie: Diverse -  

Verdieping en verbreding van de 
(artistieke) kwaliteiten van de 
individuele muzikant en de sectie waarin 
deze speelt ten dienste van 
orkestontwikkeling, zodat dit uiteindelijk 
resulteert in betere optredens van het 
orkest 
(intern ontwikkelingsgericht) 

Leden A & B orkest 110   X   

Ad hoc optredens 

(ntb) 
Flexibel proberen in te spelen op vragen uit omge-
ving en van partners om een vorm van muzikale 
ondersteuning. Als gevolg van jaarplanning en 
benodigde repetitietijd is mogelijkheid om in te 
gaan op verzoeken vrij beperkt. Indien er geen 
orkest kan spelen zal een ensemble gevraagd 
worden invulling te geven aan de vraag. 
Locatie: Ntb 

Naast lang geplande optredens toch ook 
in staat zijn om in te spelen op ad hoc 
vragen vanuit samenwerkingspartners 
en social-maatschappelijke omgeving 

ntb ntb      

 

Totalen voor programma 2020 

Onderstaande cijfers zijn sommaties van bovenvermelde evenementen. Interne activiteiten (studiedagen etc) zijn hierin niet meegerekend. 
 

Aantal ‘openbare’ optredens / concerten in 2020 totaal = 26   Prognose Publieksbereik totaal is geschat op 10.900  
waarvan 25 binnen gemeente Utrecht      waarvan binnen gemeente Utrecht ca 10.650 
en 1 buiten de gemeente  (Kaatsheuvel)      waarvan betalende bezoekers = 2000 


