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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de vereniging Harmonieorkest Vleuten. Een bruisende vereniging 

waar, 70 jaar na de oprichting nog steeds muziek in zit. Sterker nog, de vereniging bloeit als nooit 

tevoren! Iedere keer weer verbaas ik me bij het samenstellen en schrijven van zo’n jaarverslag over 

de veelheid aan - en kwaliteit van de activiteiten die we met elkaar weten te realiseren. Bewust 

schrijf ik ‘met elkaar’, want het grootste deel van de benodigde inzet wordt geleverd door betrokken 

vrijwilligers. Zonder hun inzet en betrokkenheid zouden we niet staan waar we nu staan en wat 

hebben we ook in 2019 weer veel hoogtepunten mogen beleven! 

Als bestuurder van het HOV ben ik zeer verheugd met het feit dat er het afgelopen jaar 2 orkesten 

aan de vereniging zijn toegevoegd. Het voornemen stond al wel in het meerjarenbeleidsplan, maar 

dan moet het nog wel ‘even’ gerealiseerd worden. Met deze beide nieuwe orkesten mogen we 

stellen dat we als HOV een wel heel inclusieve vereniging zijn, waar iedereen op zijn eigen niveau op 

een plezierige manier samen met anderen muziek kan maken en welkom is. 

Vlak voor de zomer is het Overdagorkest gestart – een orkest voor de ‘wat in leeftijd gevorderde 

muzikant’ die graag op een ontspannen manier muziek wil blijven maken.  

Vlak voor de herfstvakantie is het G-orkest, een orkest waar mensen met een beperking elkaar 

kunnen ontmoeten en samen muziek kunnen maken, gestart. Juist voor deze groep is muziek heel 

belangrijk en ik ben dan ook blij dat er na jaren van afwezigheid in het Utrechtse nu weer een goede 

mogelijkheid is om met elkaar muziek te maken – en dan ook nog in binnen de setting van een 

muziekvereniging.  

Voorts zijn er natuurlijk heel veel optredens geweest waar we heel trots op mogen zijn. Die variëren 

van een Boerderijconcert tussen de geitjes en een uitwisselingsconcert met een slagwerkgroep tot 

deelname aan een gerenommeerd blaasmuziekfestival in het Oostenrijkse Schladming en een 

concert met ‘de ambassadeur van de bloasmuziek’ – Gé Reinders. De JeugdProms en PromsNacht 

mogen in dit rijtje eigenlijk ook niet onvermeld blijven, evenals het optreden in de grote zaal van 

Tivoli Vredenburg; daar te mogen spelen is een droom voor iedere muzikant. En wat te denken van 

het geslaagde HOV #UtrechtBlaast Jeugdorkesten festival en het examenconcert…….. 

Het is weer een indrukwekkend lijstje activiteiten geworden dit jaar.  

Daar kunt u natuurlijk in dit jaarverslag veel meer over lezen. Ik nodig u van harte uit dat te doen om 

vervolgens ook zelf tot de conclusie te komen dat 2019 voor HOV een heel mooi dynamisch jaar vol 

ontwikkeling is geweest en dat de vereniging bruist!  En dat zal, gezien de ontwikkelingen en de 

plannen, komend jaar niet minder worden..... 

 

 
 
Namens het bestuur, 
 
Robert de Bruijne 
Voorzitter 
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De vereniging 
 
De vereniging Harmonieorkest Vleuten werd in 1949 opgericht door een klein aantal enthousiaste 
muzikanten, onder de naam Christelijke Harmonie Vleuten. In 1985 werd de huidige naam gekozen 
en statutair vastgelegd. Anno 2019 bestaat de vereniging uit 7 orkesten;  het A-, B-, C-, D-, E-, G- en 
O-orkest. De orkesten E t/m A lopen op in niveau. HOV-G, het ‘nieuwste’ orkest binnen Harmonie-
orkest Vleuten, is een orkest voor muzikanten van 16 jaar of ouder met een beperking, die graag met 
anderen willen musiceren en op een podium willen staan. Het in juni 2019 gestarte HOV-O ten slotte, 
is ons Overdagorkest voor de ‘iets in leeftijd gevorderde muzikant’. 
Vereniging Harmonieorkest Vleuten is zeer divers, zowel in het soort optredens als in de mix van 
leden. De verbindende factor is het gezamenlijke doel om met ambitie en plezier muziek te maken. 
De drive om verrassende en ambitieuze concerten te verzorgen wordt gecombineerd met een goede 
verenigingssfeer. 

Missie  

Harmonieorkest Vleuten wil een muziekvereniging zijn waarbinnen de leden met ambitie en plezier 

muziek kunnen maken en waarbij de muzikale ontwikkeling van zowel de individuele leden als de 

orkesten hoog in het vaandel staan. Daarnaast wil de vereniging voor zowel de stadsdelen Vleuten en 

Leidsche Rijn als de stad Utrecht in zijn geheel een cultureel educatieve en sociaal maatschappelijke 

rol van betekenis spelen door muziek in te zetten als middel voor verbinding en verwondering. 

Visie  

Wij zien Harmonieorkest Vleuten als 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. Middels een goede balans tussen traditie, vernieuwing, (lokale) samenwerkingen, presentatie 

en educatie wordt invulling gegeven aan publiekswerking en creatief vermogen. We zorgen ervoor 

dat muziek voor iedereen bereikbaar is en dat naast de groeiende vaste kern van trouwe volgers er 

steeds weer verbinding wordt gezocht met nieuwe publieksgroepen. 

Harmonieorkest Vleuten wil maatschappelijk relevant zijn. Dit komt tot o.a. tot uiting in samenwer-

kingsverbanden 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. 
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Organisatiestructuur

 
 

Bestuur 
Robert de Bruijne   Voorzitter  
Marleen Dijkhuizen  Penningmeester  
Carien Hoogstraten  Secretaris  
Lysbeth van den Berg   Algemeen bestuurslid (Jeugd en opleidingen) 
Marcel van Dijk   Algemeen bestuurslid (PR) 
Hedwich Kuipers  Algemeen bestuurslid (Vrijwilligers, afgetreden in 2019) 

 
In 2019 zijn er 9 reguliere bestuursvergaderingen geweest: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 
mei, 4 juni, 3 september, 5 november en 10 december.  Daarnaast is door het bestuur veelvuldig 
tussentijds afgestemd en overleg gevoerd en is er een extra vergadering ingelast op 19 februari.  

Leden 

 

Op 31 december 2019 telde de vereniging 187 leden.  

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Totaal 187 188 182 176 167 151 143 

A-Orkest 77 77 76 70 66 66 61 

B-Orkest 32 27 30 24 26 19 18 

C-Orkest 24 29 28 25 11 17 25 

D-Orkest 14 30 30 31 22 20 20 

E-Orkest 18 20 11 15 37 12 0 

O-Orkest 9       

G-Orkest 7       

Leden met alleen les 2 0 2 5 1 13 15 

Slapend lid 1 2 2 3 1 1 1 

Ereleden 3 3 3 3 3 3 3 

 

N.B.  Er zijn leden die in meerdere orkesten spelen. In de telling zijn deze leden meegeteld in het 
hoogst spelende orkest. 
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Dirigenten 

In 2019 stond het A-orkest onder leiding van Arjan Gaasbeek. Het B-orkest werd na het vertrek van 
Matthijs van Ganzewinkel in de eerste helft van het jaar afwisselend geleid door Christiaan van der 
Weij en Erik Rozendom, na de zomerstop is Erik Rozendom benoemd tot dirigent van HOV-B.  
Het C-, D- en E-orkest stonden onder leiding van Christiaan van der Weij.  
 
De leiding van het O-orkest was vanaf juni 2019 in handen van Herman Wiegers en de dirigent van 
het G-orkest was Paulien Kamphuis-Slaa. Vanwege zwangerschapsverlof is Paulien van oktober 2019 
tot half januari 2020 vervangen door theatermaker/muzikant Jan-Willem Slotboom.  
 
Per einde 2019 waren de volgende dirigenten bij het HOV werkzaam: 
 
 

Arjan Gaasbeek  

Arjan Gaasbeek (1983) begon op vierjarige leeftijd op klarinet en 
kreeg les van zijn opa en later bij de opleiding van de Koninklijke 
Harmonie Pieter Aafjes in Culemborg. Op jonge leeftijd soleerde hij 
op verschillende concoursen, o.a. het Prinses Christina Concours. 
Zijn klarinetstudie vervolgde hij bij Frans de Jong op het Fontys 
Conservatorium in Tilburg en bij Céleste Zewald aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht. In mei 2017 ronde hij zijn studie 
HaFaBra-directie bij Tijmen Botma aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen af. Hij heeft met zijn orkesten 
(Harmonie K&V uit Maurik, het Groot Orkest van Harmonie Pieter 
Aafjes uit Culemborg, Harmonie Sub Umbra uit Veldhoven en 
Harmonieorkest Vleuten) diverse klinkende successen behaald, 
o.a. het winnen van de Betuwe Cup en diverse promoties op KNFM-concoursen.  
Arjan dirigeert HOV-A.  
 

Erik Rozendom 

Erik Rozendom (1979) startte als 6-jarige met blokfluitles, om na 

een korte tussenstap op trompet, op 9-jarige leeftijd voor de 

hoorn te kiezen. Dit leidde uiteindelijk tot een studie aan het 

Codarts conservatorium in Rotterdam, die hij in 2007 cum laude 

afrondde. Als remplaçant speelde Erik in onder andere in het 

Metropole Orkest, Marinierskapel en het Orkest van het Oosten. 

Hij is hij zeer actief in de musical- en entertainmentwereld. Zo 

speelde hij o.a. in The Wiz, Tarzan, Les Misérables en Soldaat van 

Oranje. In mei 2017 sloot hij zijn studie HaFaBra-directie bij 

Tijmen Botma en Klaas v/d Woude aan het Prins Claus 

Conservatorium in Groningen af. Momenteel is Erik dirigent bij 

Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo uit Middelharnis-Sommelsdijk, Harmonie St. Caecilia 

uit Made en Koninklijk Erkende Fanfare Concordia uit Hooge Zwaluwe. M.i.v. september 2019 is Erik 

dirigent van HOV-B. 
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Christiaan van der Weij  

Christiaan van der Weij (1985) begon als 10-jarige met saxofoon 

spelen en behaalde al op jonge leeftijd prijzen op verschillende 

concoursen, waaronder het Internationaal Solistenconcours in 

Kerkrade en het Prinses Christina Concours. Zijn bachelor Saxofoon 

behaalde hij aan de HKU bij Johan van der Linden en zijn master-

opleiding ronde hij af aan het conservatorium van Amsterdam bij 

saxofoonvirtuoos Arno Bornkamp. In juni 2018 rondde Christiaan 

aan het Amsterdams Conservatorium de opleiding ‘Docent muziek’ 

met als bijvak HaFaBra-directie met succes af. Christiaan musiceert 

in diverse kamermuziekensembles en remplaceert bij verschillende 

symfonieorkesten. Daarnaast presenteert Christiaan muziek-

producties voor scholen bij de Classic Express van het Christina Concours.  

Christiaan dirigeert HOV-C, HOV-D en HOV-E. 

 

Herman Wiegers 

Herman Wiegers (1954) is dirigent en trompettist. Zijn muzikale 

loopbaan startte bij het plaatselijk harmonieorkest. Na twee jaar les 

op de muziekschool werd hij in 1972 toegelaten tot het Utrechts 

Conservatorium met als hoofdvak trompet. In 1979 kreeg hij een 

aanstelling als trompettist bij het toenmalig Utrechts Symfonie 

Orkest. Door een fanfareorkest in het naburige dorpje Cothen kwam 

Herman in augustus 1985 weer in contact met de amateurblaas-

muziek. Deze hernieuwde kennismaking beviel hem zo goed, dat hij 

in 1989 zijn dienstverband bij het symfonieorkest opgezegde en 

sindsdien fulltime als dirigent HaFaBra-orkesten werkzaam is. 

Daarnaast verzorgt hij bij enkele verenigingen de leerlingen-

opleiding. Herman is tevens examinator voor HaFaBra examens. Sinds juni 2019 is Herman dirigent 

van HOV-O, het Overdagorkest van Harmonieorkest Vleuten. 

 

Paulien Kamphuis-Slaa 

Paulien Kamphuis – Slaa (1992) begon op 5-jarige leeftijd met 

blokfluitles, om op 7-jarige leeftijd de overstap naar accordeon te 

maken. Na een korte tussenstop tijdens haar jeugd, begon ze op 16-

jarige leeftijd met pianoles en pakte haar accordeonles weer op om 

haar ambities voor het conservatorium waar te maken. Ze werd 

toegelaten tot de opleiding Docent Muziek op het conservatorium 

ArtEZ in Enschede met als hoofdinstrument accordeon. In haar 

tweede jaar wisselde ze naar hoofdinstrument piano. Tijdens haar 

studie heeft ze muzieklessen gegeven en ervaring opgedaan in het 

werkveld van mensen met een fysieke of verstandelijke uitdaging.  

Na het afronden van haar studie is Paulien gaan werken als muziek-

docent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast volgde ze een master Muziekwetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. Naast haar werk in het VO doet ze diverse muziekprojecten, zoals ‘Muziek is de 

Basis! Vanaf januari 2020 pikt Paulien haar rol als muzikaal leider van het HOV-G weer op.  
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De orkesten en ensembles 
Eind 2019 telde de vereniging 7 orkesten. Daarnaast zijn enkele ensembles actief. In onderstaande is 
per orkest/ensemble een korte beschrijving opgenomen en worden enkele in het oog springende 
optredens kort belicht.  

E-orkest 

Het E-orkest is het beginnersorkest. Leden die ‘net’ gestart zijn met muzieklessen leren in dit orkest 

de beginselen van het samenspelen en van het spelen o.l.v. een dirigent. 

Vanuit het muziekeducatieproject ‘Muziek is de Basis!’ (vanaf 2011 jaarlijks georganiseerd door HOV 

maar gesitueerd in de basisscholen), zijn er ieder jaar ongeveer 10-15 nieuwe leden die, na een zestal 

instrumentele lessen op de muziekschool en aansluitend in het project ook al in orkestsamenstelling 

te hebben gemusiceerd, instromen. 

Wij geven deze instromers graag de kans om door te gaan met samen muziek maken in het E-orkest. 

De ervaring leert dat hier een stimulerende werking van uitgaat. Instroom in het E-orkest staat ook 

open voor leerlingen uit andere leerlijnen, die hier qua niveau bij passen. De bezetting van de 

instrumentgroepen is onvolledig en kan van jaar tot jaar verschillen. Dit wordt volledig bepaald door 

het aanbod van instromers. Het orkest laat kinderen ervaren dat je al na een paar muzieklessen heel 

veel plezier kunt beleven aan het samen musiceren! 

De repetitie van 45 minuten vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij.  

D-orkest 

Leerlingen die spelen in het D-orkest beheersen hun instrument dusdanig, dat ze op een goede 

manier met elkaar kunnen samenspelen en aanwijzingen van dirigent begrijpen en kunnen opvolgen. 

In de praktijk betekent dit dat leerlingen ongeveer een jaar les hebben gehad.  

Het orkest bestaat uit 20 tot 35 leerlingen, met liefst een redelijke verdeling over de verschillende 

instrumentgroepen. Naast het blijven enthousiasmeren en motiveren van de leden van het orkest 

wordt tijdens de repetities aandacht besteed aan: de rol van de verschillende instrumentgroepen, 

muzieksoorten, alle maatsoorten, dynamiek en afwisseling in de muziek.  

De repetitie van 45 minuten vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij. 

C-orkest 

Het C-orkest bestaat uit ongeveer 25 leden die het HaFaBra A-examen hebben gehaald of spelen op 

een vergelijkbaar niveau. De dirigent bepaalt in overleg of iemand in het C-orkest kan gaan spelen. 

Het C-orkest heeft zo veel mogelijk een echte orkestbezetting. 

In het C-orkest is het nodig dat er ook thuis regelmatig wordt geoefend. De optredens duren namelijk 

wat langer dan die van het D- en E-orkest en vinden plaats op andere locaties en voor ander publiek. 

Het C-orkest geeft ongeveer 4 à 5 optredens per jaar. Ook neemt het orkest soms deel aan 

bijvoorbeeld een jeugdfestival. 

De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij. Dit was 45 

minuten en is halverwege het jaar naar 60 minuten verlengd.  
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Een greep uit de concerten en activiteiten van het C-, D- en E-orkest 

 
HOV-E  Muziek bij de geitjes, 10 juni 2019  

Op 10 juni 2019 heeft het E-orkest in de middag een concert gegeven bij 

geitenboerderij De Geertje’s Hoeve in Haarzuilens.  

Op deze zonnige 2e Pinksterdag speelde het E-orkest o.l.v. Christiaan van 

der Weij vrolijke muziek rondom het thema “boerderij” en “dieren”. Zo 

werden o.a. de muziekstukken Housepets, Old Mc Donalds, Op Safari en On 

the Dancefloor gespeeld. Het concert vond buiten plaats, vlak naast de stal 

van de geitjes. De meeste kinderen uit het orkest zaten op strobalen, het 

was dus een echt boerderijconcert.  

Er was veel publiek bij dit concert en de kinderen uit het publiek werden 

door dirigent Christiaan van der Weij actief betrokken.  

 

 

HOV-E  Leidse Rijn Festival, 8 september 2019 

Zondag 8 september organiseerde Cultuur19 het Leidsche Rijn Festival, een cultuurfestival voor 

kinderen (2-12 jaar) in Castellum Hoge Woerd. Om warm te draaien en publiek te trekken werd er 

eerst door het E-orkest zelf gespeeld, daarna had Christiaan een leuk en ‘educatief’ praatje over 

verschillende instrumenten. Daarbij legden de jeugdige orkestleden kort iets uit over hun instrument 

en hoe je er geluid uit krijgt. Het optreden had een actief participerend karakter; kinderen uit het 

publiek zijn uitgenodigd om mee te doen met dwarsfluit, trompet of slagwerk.  

Na wat tekst en uitleg door Christiaan mochten ook diverse HOV-E-muzikanten zich als buddy 

ontfermen over ‘hun leerling’. Met succes werd o.a. de Boomwhacker beat met elkaar gespeeld! 

Deze ‘workshop’ is om 11.15 en 12.15u aangeboden en viel duidelijk in de smaak bij het publiek. 
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HOV-D  Afsluiting project Muziek is de Basis!, 18 april 2019 

In de grote zaal van Pathé Leidsche Rijn werd door alle deelnemers van het project ‘Muziek is de 
Basis!’ samen met DJ Ferry G en ‘Joz de Boss’ in een wervelende doorlopende show een muzikale 
wereldreis gemaakt. Trotse ouders in de zaal en leerlingen van de Torenpleinschool, de 
Willibrordschool, de Bonifatiusschool en de Krullevaar op het podium. Op hetzelfde podium ook het 
Projectorkest bestaande uit leerlingen die nog maar een paar weken een instrument bespelen en 
o.l.v. Henk Veldt toch al heel leuk samen muziek kunnen maken. Ze werden daarbij ‘ondersteund’ 
door HOV-D o.l.v. Christiaan v/d Weij.  

 

 

HOV -D  All you need is Music….., 18 december 2019 

Op woensdag 18 december was het tijd voor All You Need is… Music. 

Verdeeld over een aantal kleine ensembles speelden de muzikanten van  

HOV-D kerstconcertjes op diverse zorglocaties in Vleuten en Leidsche Rijn  

om mensen daar alvast een beetje in de kerstsfeer te brengen.  

Na afloop kwam het orkest weer bijeen in de CultuurCampus voor een 

afsluitend kerstconcertje voor ouders, familie en vrienden. All you need  

werd besloten met een door de jeugdcommissie verzorgd gezellig samen  

zijn met iets lekkers. 
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HOV-D  JeugdProms, 5 oktober 2019 

Voorafgaand aan de PromsNacht, een welbekend optreden voor de leden van het A orkest, was er 

dit jaar ook weer de JeugdProms. Een muzikale voorstelling voor, door en met kinderen. Met dit jaar 

als thema: het Wilde Westen. Uitgedost als hun favoriete Wild West personage speelde HOV-D, 

begeleid door Chief Awan (verteller) en een acrobaten duo onder meer Cowboy suite, Cowboys en 

Indianen en Young Soloist, waarbij diverse jonge muzikanten soleerden. Voorafgaand aan het 

optreden konden er workshops en spelletjes worden gedaan, was er voor iedereen popcorn en 

limonade en maakte indiaan Arie ballonfiguren. 

 

 

HOV-C  AdeZi Dubbelconcert Rhythms on the move & HOV-C, 23 maart 2019 

Op zaterdag 23 maart hebben HOV en Cultuur19 in samen-werking met de Dutch Percussion 

Community een uniek AdeZi-dubbelconcert georganiseerd, waarbij het slagwerkensemble Rhythms 

On The Move en HOV-C samen hebben opgetreden; twee zeer uiteenlopende disciplines binnen de 

muziekwereld die samen een gevarieerd concert verzorgden. 

Het programma bestond uit een muzikale wereldreis langs de 

diverse continenten. Braziliaanse Samba, opzwepende Afrikaanse 

ritmes, meer westerse muziek en ook Nederlandse muziek 

wisselden elkaar in vlot tempo af. De Intrada, waarbij het HOV-C 

en de slagwerkers van Rhythms on the Move samen speelden, 

was indrukwekkend. Het effect werd versterkt doordat de 

slagwerkers op het podium- en de blazers vanaf het balkon 

speelden. HOV-C liet een gevarieerde mix van popsongs, 

filmmuziek en speciaal voor blaasorkesten geschreven stukken 

horen zoals; Skyfall (Adele), Accidentaly in love (Adam F. Duritz) 

en Romeo and Juliet (Nino Rotha).  
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HOV-C  HOV-jeugdfestival, 16 november 2019 

Na een succesvolle eerste editie in 2017, organiseerde HOV in november 2019 opnieuw een 

jeugdmuziekfestival; een festival speciaal voor jeugdorkesten met als thema ‘Reis door de ruimte’.  

Het HOV UtrechtBlaast Jeugdorkestenfestival is in zijn opzet uniek vanwege drie elementen die op 

andere festivals ontbreken. Op het festival (1) speelt ieder orkest een ‘verplicht werk’, (2) wordt 

gevraagd het ‘verplichte werk’ artistiek te verrijken en (3) volgen leden van de verschillende orkesten 

gezamenlijk muzikale workshops (o.a. improviseren, muzikale escape room, quiz).  

Het ‘verplichte werk’ Space Mission is als opdrachtcompositie speciaal voor het festival geschreven 

door de bekende Nederlandse componist Ivo Kouwenhoven en beleefde tijdens het festival dan ook 

de wereldpremière! Het verplichte werk is beoordeeld op muzikale uitvoering én op artistieke / 

creatieve verrijking door een jury bestaande uit Ivo Kouwenhoven en Luca Stappers.  

Er namen 9 orkesten deel aan het festival en er zijn 9 totaal verschillende uitvoeringen neergezet. De 

ochtend is ingevuld door deelnemende fanfares en ’s middags hebben de harmonieorkesten 

opgetreden. HOV-C heeft deelgenomen aan het festival.  

Het jeugdorkest van Kunst & Vriendschap uit Maurik o.l.v. Jooske van Andel is de overall ‘winnaar’ 

van het festival geworden.  
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HOV-C  Eftelingconcert, 20 oktober 2019 

Op uitnodiging van De Efteling speelde HOV-C op 

20 oktober in dit attractiepark. Het orkest heeft 

twee keer opgetreden in de muziektent. Het 

publiek reageerde heel spontaan op de herkenbare 

melodieën, die door het orkest werden gespeeld. 

Samen muziek maken is best cool! Daarnaast was 

er natuurlijk ook ruimschoots de tijd om samen te 

genieten van alles wat dit attractiepark te bieden 

heeft. Hoe gaaf is dat. Een dergelijk concert draagt 

zeker bij aan het versterken van de sociale cohesie 

binnen de groep. 

 

 

B-orkest 

HOV-B is met circa 40 muzikanten het tweede volledig bezette harmonieorkest binnen de vereniging. 

Het orkest speelt op 4e divisie niveau en bestaat voor het grootste deel uit jongeren – meestal nog 

lessende leden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Er wordt regelmatig deelgenomen aan een festival of 

concours en er worden jaarlijks diverse uitdagende optreden gegeven. 

HOV-B heeft als opleidingsorkest binnen de vereniging een belangrijke functie in de ontwikkeling van 

onze (jonge) leden. Dit geldt niet alleen voor hun muzikale vorming, maar ook voor hun 

betrokkenheid bij de organisatie van de vereniging. Zo wordt van de muzikanten gevraagd actief deel 

te nemen in commissies en te helpen bij het organiseren van eigen optredens. Het repertoire wordt 

in overleg met de eigen muziekcommissie gekozen, zodat dit zo veel mogelijk aansluit bij het niveau 

en de interesse van de muzikanten zelf. Hierdoor is HOV-B een zelfstandig en ‘volwassen’ orkest 

binnen de vereniging. 

Vanuit het B-orkest stromen regelmatig jongeren door naar het A-orkest. Als vereniging zijn we trots 

op deze goede muzikanten uit eigen kweek! Voorheen werd van doorstromers verwacht dat ze nog 

een periode in het B bleven spelen. Die situatie is per einde 2018 veranderd – het is geen verplichting 

meer - omdat het B-orkest sinds januari 2019 op de vrijdagavond is gaan repeteren. De repetitie is 

verschoven naar de vrijdag om de repetitietijd uit te kunnen breiden. Bovendien is dit een avond 

waarop bijvoorbeeld huiswerk geen belemmering hoeft te zijn om naar de repetitie te komen en 

bestaat de mogelijkheid voor een gezellige ‘derde helft’ na afloop. 

 

In het voorjaar van 2019 zijn de wegen van dirigent Matthijs van Ganzewinkel die het orkest vele 

jaren heeft gedirigeerd en HOV-B gescheiden. De repetities zijn tijdelijk geleid door Christiaan v/d 

Weij en Erik Rozendom. Na een uitvoerige sollicitatieprocedure, waarbij het HOV zich mocht 

verheugen in een fors aantal sollicitanten, is na proefdirecties door de drie ‘meest kansrijke’ 

kandidaten besloten om het advies van de sollicitatiecommissie over te nemen en Erik Rozendom 

aan te stellen als dirigent van HOV-B. Na de zomer is Erik als ‘vaste dirigent’ van HOV-B gestart. 

De repetitie van het B-orkest vindt plaats op vrijdagavond is 120 minuten op de vrijdagavond.  
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Een greep uit de activiteiten van het B-orkest  

 

2019 was voor het HOV-B ondanks de wisseling van dirigent een jaar met diverse grote optredens. 

 

UtrechtBlaastBinnen 9 maart 2019 

Het Utrechtse netwerk voor blaasmuziek UtrechtBlaast organiseerde op 9 maart in Tivoli Vredenburg 

het evenement UtrechtBlaastBinnen. Een hele dag lang traden diverse orkesten uit de regio op in de 

grote zaal van muziekcentrum Tivoli Vredenburg. Namens HOV trad het B-orkest op. Onder leiding 

van Matthijs van Ganzewinkel presenteerde HOV-B een indrukwekkend programma. Gespeeld 

repertoire bestond uit Pilatus; Mountain of Dragons (Steven Reineke), Jihlava (Andreas van Zoelen)  

Can you dig it (Brian Tyler). 

 

 

Jubileum Kunstencentrum Nieuwe Vaart  16 juni 2019 

Kunstencentrum Nieuwe Vaart, de instelling voor amateurkunsteducatie waar veel leerlingen van 
HOV muzieklessen volgen bestond 50 jaar. Dit werd gevierd met een groot lustrum evenement in de 
tuinen van Kasteel De Haar. In zowel de middagvoorstelling als de avondvoorstelling speelde het 
orkest o.l.v. Erik Rozendom een speciaal op deze dag afgestemd programma. Bij een aantal stukken 
speelden ook andere leerlingen van Nieuwe Vaart mee. De muzikale voorstelling draaide om het 
verhaal van de verplaatsing van het dorp Haarzuilen omdat de baron de ruïne van het kasteel weer in 
volle glorie wilde herbouwen. Repertoire bestond onder andere uit: Deliver us, Manderley in 
Flammen, Eastwick knows en Het lied van de Haar en Pilatus, Mountain of Dragons. 
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Examenconcert  24 mei 2019 

Op 24 mei heeft het HOV-B o.l.v. Erik Rozendom een uitvoering gegeven in de CultuurCampus. 

Tijdens dit examenconcert heeft Eline Meyer (alt saxofoon) haar HaFaBra D-examen behaald en 

behaalden twee andere muzikanten uit het B-orkest (Lotte van Ganzewinkel – fluit & Twan den 

Dikken – trompet) hun C-examen. Allemaal speelden ze een solo werk met begeleiding van het 

orkest. Eline slaagde met een 9 en ook de beide andere kandidaten slaagden met mooie cijfers. Het 

was een mooie avond die in het teken van talentontwikkeling binnen HOV stond. 

 

 

 

Kerstconcert 15 december 2019 

Het HOV-B sloot 2019 in stijl af met een kerstconcert tijdens de 

Wintermarkt in de Metaal kathedraal in De Meern. De Metaal  

Kathedraal is partner van HOV binnen de Leidsche Rijn Connectie,  

het samenwerkingsverband van cultureel ondernemers in Leidsche  

Rijn. Het publiek van de druk bezochte wintermarkt genoot zichtbaar  

van het optreden van het HOV-B dat voor deze gelegenheid naast  

The Belgian Paratrooper March en Polar Express natuurlijk ook diverse 

kerstklassiekers ten gehore bracht (o.a. Jingle Bells en Driving home  

for Christmas). 

  



Harmonieorkest Vleuten - 20 -              Jaarverslag 2019 

A-orkest 

Het A-orkest is het vlaggenschip van Harmonieorkest Vleuten en komt sinds 2014 uit in de eerste 

divisie. HOV-A is een ambitieus orkest dat op een zo hoog mogelijk niveau muziek wil maken en ook 

nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. 

De afgelopen jaren is dit orkest flink gegroeid en beschikt met 77 vaste muzikanten over een 

volledige harmoniebezetting. Deze groei bestaat voor een belangrijk deel eigen aanwas: jonge 

muzikanten die vanuit de opleidingsorkesten doorstromen naar het A. Afhankelijk van het 

instrument beschikken zij daarbij minimaal over het niveau van B+, C, of D van de HaFaBra-leerlijn. 

Daarnaast is ook sprake van veel ‘zij-instroom’; muzikanten die in de buurt zijn komen wonen en op 

zoek gaan naar een vereniging en orkest dat past bij de manier waarop zij graag willen musiceren. 

Ook van nieuwe leden van buitenaf wordt verwacht dat zij over voldoende niveau beschikken om in 

het orkest in te kunnen stromen. Om toegelaten te worden tot het orkest moet daarom eerst 

worden voorgespeeld bij de dirigent en de sectieleider. 

Het repertoire van het A-orkest is zeer divers evenals de optredens van dit orkest. Er worden 

regelmatig succesvolle concerten gegeven in samenwerking met diverse solisten en ook 

internationaal zijn er al bijzondere concerten gegeven, zoals in Berlijn en Schladming.  

De tweejaarlijkse PromsNacht is inmiddels een landelijk bekend evenement dat meer dan 1000 

bezoekers trekt en niet meer weg te denken is van de sociaal culturele agenda van Vleuten. 

De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 20.00 tot 22.15 uur o.l.v. Arjan Gaasbeek in De 

CultuurCampus aan de Burchtpoort 5, 3452 MD in Vleuten (Vleuterweide). 

 

Een greep uit de activiteiten van het A-orkest in 2019 

 

Verrassende Ontmoetingen  17 februari 2019 

Het A-orkest begon het jaar met een zondagmiddagconcert in 

de gerenommeerde concertserie  Verrassende Ontmoetingen, 

waarin telkens twee toporkesten een professioneel en 

bijzondere podium wordt geboden om kwalitatief goede 

blaasmuziek bij een breed publiek onder de aandacht te 

brengen. 

Tijdens dit concert in de grote concertzaal van Theaters Tilburg 

was HOV-A gekoppeld aan Harmonie Eendracht Maakt Macht 

uit Budel. Dot orkest staat onder leiding van voormalig dirigent 

van HOV Hans van der Velde. HOV-A bracht een afwisselend 

programma met de concertmars Entry of the Boyars van Johan 

Halvorson, het Tweede klarinetconcert van Oscar Navarro 

(solist: Jooske van Andel), Interlude van Wilhelm Stenhammer 

en Third Suite for Band van Alfred Reed. De zaal was goed 

gevuld en het publiek was enthousiast over het optreden van 

het HOV. 
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Oetbloaze! i.s.m. Gé Reijnders  30 maart 2019  

Eind maart stond HOV-A samen met Gé Reinders, de Limburgse Ambassadeur van de Blaosmuziek, 

op de planken in een prachtige samenwerkingsproductie met de titel Oetbloaze! Het optreden was 

een gezamenlijk initiatief van Theater Podium Hoge Woerd en HOV-A.  

Het orkest moest stevig repeteren op de speciaal voor deze voorstelling geschreven arrangementen. 

De arrangementen zijn van de hand van bekende blaasmuziek-grootheden als Hardy Mertens en 

Peter Kleine Schaars. Tijdens de repetities met Gé Reinders vielen alle puzzelstukjes op hun plek en 

ontstond er iets heel moois. Maar toen het eenmaal bijna zo ver was en Gé kwam repeteren in 

Vleuten ontstond er iets prachtigs. Samen brachten we zowel nieuwe nummers als zijn veel geprezen 

successen, waaronder Blaosmuziek en d’n Haof. In de prachtige muziek kreeg de zaal alle 

klankkleuren van het orkest te horen, van zachte harmonieën tot overweldigende tutti.  

Het was een heel bijzonder optreden. Daar waren publiek én de leden van het orkest het over eens.  

 

 

Mid Europe - Schladming  9 – 14 juli 2019 

Het A-orkest heeft in juli deelgenomen aan het gerenommeerde internationale 

festival voor blaasmuziek in het Oostenrijkse Schladming. Het is een van de grootste 

internationale festivals in Europa en trekt jaarlijks enkele duizenden muzikanten van 

over de hele wereld (35 orkesten / bands uit 15 landen). Om deel te mogen nemen moesten 

opnames van het orkest en het voorgenomen programma aan de organisatie worden overlegd.  

Met deelname aan dit festival is het HOV vanuit Nederland in de voetsporen van de Douane-

harmonie en het Nationaal Jeugd Fanfareorkest getreden. HOV-A heeft op het festival 3 concerten 

gegeven. Twee concerten op het hoofdpodium op de ‘Hauptplatz’ en een concert in de grote 

‘Congresshalle’.van Schladming. Voor de buitenconcerten was een ander concertprogramma 

ingestudeerd dan voor het binnenconcert in de Congresshalle. 

 

In de week voorafgaand aan het vertrek heeft het orkest in de CultuurCampus een uitzwaaiconcert 

gegeven om zo ook het thuispubliek te kunnen laten horen met welke concertprogramma’s het 

orkest naar Oostenrijk zou afreizen.  
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De publieke belangstelling voor de buitenconcerten was groot. Met een verrassende mix van wat 

modernere blaasmuziek (Innuendo – Queen) en ook typisch Oostenrijks repertoire – zoals de 

Alphornzauber (solist Hans Spies) en Böhmischer Traum maakte HOV een goede indruk.  

Voor het binnenconcert was een wel heel bijzondere solist met het orkest meegereisd; Perry 

Hoogendijk, Bas tubaïst van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het programma voor dit concert 

bestond uit: Die Fledermaus Overture (Joh. Straus jr.), Four Temperaments for Tuba (Michael Brand), 

Nimrod (arr A. Reed), Third suite for band (A. Reed), Czardas – met bas tuba solo (arr. W. Hautvast) 

en Arabesque (S.R. Hazo). Het publiek was heel enthousiast over het optreden en ook van de 

organisatie heeft het HOV-A de nadrukkelijke complimenten met het voortreffelijke optreden in 

ontvangst mogen nemen. Een dergelijke reis is bijzonder goed voor de sociale cohesie binnen het 

orkest en voor het opdoen van leuke internationale muzikale connecties. Het was een zeer geslaagde 

reis. Complimenten voor de reiscommissie, die dit tot in de puntjes heeft voorbereid, zijn op zijn 

plaats. 
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PromsNacht XXIV 5 oktober 2019 

Begin oktober stond de 24e editie van de HOV PromsNacht op het programma. Deze vond plaats bij 

manege van Vulpen in Vleuten. Alle 1000 kaarten waren verkocht! 

Het orkest bracht onder leiding van Arjan Gaasbeek en in samenwerking met 4 vocalisten een 

fantastisch repertoire ten gehore dat geheel voldeed aan een echt PromsNacht programma volgens 

de formule “van klassiek tot pop”. De avond begon daarom met een ouverture: Die Fledermaus 

Ouverture van Johann Strauss jr. Andere stukken voor de pauze waren o.a. Innuendo, Don’t cry for 

me Argentina en een Elvis Medley. Bijzonder waren de solo op alpenhoorn (door Hans Spies) die de 

zaal even mee nam naar de sfeer van de concertreis en een prachtig duet voor trompet (solist Wim 

Hoogstraten) en zang (Kim Reizevoort), in het nummer Concerto pour une Voix.  

 

Na de pauze begon het echte feestgedeelte. De opening van dit gedeelte met The best of Earth, Wind 

& Fire zorgde al direct voor een goede sfeer. Bij nummers die volgden met zang van Jason Bouman, 

Robin Visser en Melissa Jansen ging het publiek los en zong men uit volle borst mee met de hits van 

onder meer Marco Borsato, André Hazes en Anouk. 

Een hoogtepunt van een andere orde was de benoeming van Jaap Vermeulen tot erelid van het HOV, 

vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging én de Proms.  

 

Na afloop van het concert ging het feest onder leiding van DJ Ferry nog tot in de vroege uurtjes door. 

 

O-orkest 

In juni van dit jaar is het Overdagorkest gestart. Met de oprichting van het Overdagorkest is de 

langgekoesterde wens ingevuld om naast alle jeugdorkesten van het HOV ook een orkest voor de 

‘wat in leeftijd gevorderde muzikant’ op te richten. Hiermee sluit HOV aan op het streven van 

Utrecht om een ‘age friendly city’ te willen zijn. 
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Het Overdagorkest biedt ruimte aan muzikanten uit ‘de ruime regio Utrecht’, die het leuk vinden om 

met leeftijdsgenoten op ontspannen wijze mooie muziekmomenten te beleven. Hiermee willen we 

de veteranen binnen de wereld van de blaasmuziek een goede maar vooral ook gezellige thuishaven 

bieden. Met de leeftijden wordt soepel omgesprongen: er is geen vaste ondergrens en zeker geen 

bovengrens! 

Het orkest wil zich graag op allerlei gelegenheden muzikaal manifesteren, maar zal niet deelnemen 

aan concoursen. Van muzikanten verwachten we enige beheersing van het instrument (HaFaBra 

niveau A/B). Het repertoire is gevarieerd en de leden van het orkest hebben zelf ook inbreng in de 

keuze van de muziek. 

De repetitie vindt wekelijks plaats op vrijdag van 16.00-17.30 uur o.l.v. Herman Wiegers in De 

CultuurCampus in Vleuterweide, Burchtpoort 5, 3452 MD Vleuten. 

Het orkest heeft in 2019 nog geen optredens verzorgd. Het zal zijn debuut maken op het Vrienden-

festival begin 2020. 

 

G-orkest 

Muziek is voor iedereen! Daarom is Harmonieorkest Vleuten in oktober 2019 gestart met een nieuw 

orkest: het HOV-G. Het HOV-G is een orkest voor muzikanten van 16 jaar of ouder met een 

beperking. Er zijn vrijwilligers voor begeleiding, maar er is geen mogelijkheid voor 1:1 begeleiding en 

de aanwijzingen van een dirigent / orkestbegeleider moeten wel opgevolgd kunnen worden. Qua 

bezetting wijkt het orkest af van de harmoniebezetting in de andere orkesten binnen het HOV. 

Beschikbare instrumenten zijn keyboard, accordeon, diverse slagwerk- en percussie instrumenten. 

Om snel een beeld bij dit orkest te hebben wordt wel eens gezegd dat het HOV-G de Utrechtse 

Jostiband kan worden. Natuurlijk is er naast samen muziek maken ook ruimte voor gezelligheid, 

bijvoorbeeld tijdens de inloop en in de pauze. Mooi dat er hiermee voor deze doelgroep in Utrecht 

nu ook een goede mogelijkheid is om muziek te maken. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. 

 

 

 

De repetities van het orkest zijn op vrijdagavond van 19.30-21.00 uur o.l.v. Paulien Kamphuis-Slaa in 

De CultuurCampus in Vleuterweide, Burchtpoort 5, 3452 MD Vleuten.  

De totstandkoming van dit orkest is mede mogelijk gemaakt door giften van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, het KF Heinfonds, het Elise Mathildefonds, Handicap.nl, Rabobank Utrecht e.o. en het 

initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. 

Het G-orkest heeft in 2019 nog geen optredens verzorgd. De verwachting is dat zij hun debuut gaan 

maken op Koningsdag 2020 op het Dorpsplein in Vleuten. 
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Bloaskapel 

Naast de orkesten is er ook een Bloaskapel verbonden aan de vereniging. De kapel bestaat uit ca. 15 

enthousiaste muzikanten, die feesten, partijen en evenementen in de omgeving muzikaal 

opluisteren. Ze spelen een heel breed repertoire en zijn echte sfeermakers. 

Op Koningsdag is de Bloaskapel een vaste waarde ter verhoging van de feestvreugde op het Dorps-

plein in Vleuten. Andere gelegenheden waar de kapel de vaste muzikale partner is zijn: 

De Haaringparty Haarzuilens, de Haarse Kermis en bij de intocht van Sinterklaas in Vleuten en Haar-

zuilen. Daarnaast zijn er verspreid over het jaar diverse serenades bij jubilea, trouwpartijen en 

verjaardagen verzorgd. Eind oktober heeft de Bloaskapel als Tirolerkapel opgetreden tijdens het 

Oktoberfest op het Dorpsplein in Vleuten. Door het type evenementen waar de Bloaskapel Vleuten 

optreedt is het publieksbereik vrijwel altijd groot. 

 

 

Saxofoonkwartet ‘Hova Zembla’ 

Saxofoonkwartet Hova Zembla wordt alweer ruim 

vijf jaar gevormd door Karin van Beek, Patrick 

Leliveld, Julia Moormann en Matthijs van 

Ganzewinkel. Het kwartet vertegenwoordigt HOV 

op evenementen, waarbij een bijdrage van een 

geheel orkest niet mogelijk of niet passend is.  

Hova Zembla heeft een uitgebreid repertoire en 

kan daardoor gevarieerde optredens verzorgen. 

Ook het afgelopen jaar werden er weer diverse 

optredens verzorgd, waaronder tijdens het HOV 

Vriendenfestival en tijdens meerdere recepties 

van HOV-relaties. Hova Zembla werd daarnaast 

door het Berlage Saxofoonkwartet gevraagd om in 

april 2019 mee te doen aan een masterclass voor 

kwartetten, waaraan vooral gevorderde 

conservatoriumstudenten en professionele 

saxofonisten deelnamen.  
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In december nam Hova Zembla deel aan de gerenommeerde HRFSTWND concertcyclus. Samen met 

Phil Brass werd voor een uitverkocht huis een concert verzorgd in Kasteel Cannenburgh in Vaassen. 

Er werd bij dit optreden grotendeels nieuw repertoire gespeeld. 

Voor komend jaar wordt verder gewerkt aan nieuw repertoire en is het de ambitie om naast de 

reguliere optredens weer 1 of 2 'grotere' concerten te geven. Daarnaast is het de bedoeling dat Hova 

Zembla in juni haar medewerking verleent aan een cd-opname. 

De Bandit’s  

De Bandit’s is ontstaan als een gelegenheidsband voor het Vriendenfestival vanuit HOV-B. De leden –

Nienke, Thomas, Sonja, Joram, Eline, Mark, Julia en Nhi – brachten hier popmuziek ten gehore die ze 

zelf met elkaar uitgezocht en ingestudeerd hebben.  

Daarnaast het Vriendenfestival hebben ze ook op een straatfeest in Vleuterweide opgetreden. 

 

 

Klarinetensemble Brandhout 

Het klarinetensemble is een ensemble dat per optreden een wisselende samenstelling kent. 

Voorafgaand aan een optreden wordt onder klarinettisten geïnventariseerd wie er mee kan doen en 

dan wordt een bij de gelegenheid passend repertoire ingestudeerd. Brandhout heeft een optreden 

verzorgd tijdens het Vriendenfestival.  

Blaaskwintet  

Het blaaskwintet is ontstaan vanuit een initiatief om in 

ensemble vorm op het Vriendenfestival te spelen. 

 Daarnaast heeft het kwintet opgetreden op een 

verjaardagsfeest van een relatie van het HOV en zou het 

optreden op een door de Lions Club georganiseerde 

benefiet picknick. Dit evenement heeft helaas geen 

doorgang gevonden.  
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Concerten met meerdere orkesten & overige HOV-activiteiten 

 

Vriendenfestival – 12 februari 2019  

In een bruisende CultuurCampus vond zondag 12 februari de eerste editie plaats van het HOV 

Vriendenfestival. Ruim 400 bezoekers konden genieten van een gevarieerde middag vol muziek, en 

andere activiteiten (o.a. schminken, oudhollandse spelletjes en een wandelende grabbeljurk).  

 

Het festival ging in stijl van start met een spectaculair openingsstuk vanaf het balkon met alle deel-

nemende trompettisten en enkele andere muzikanten uit het HOV-C. Daarna kon het publiek in 2 

zalen en in de lobby bij de bar drie uur lang genieten van de grote muzikale diversiteit die het HOV te 

bieden heeft. Dat waren in de eerste plaats HOV-B olv Matthijs van Ganzewinkel en HOV-C, -D en -E 

olv Christiaan van der Weij. Daarnaast gaven de ensembles Hova Zembla, Brandhout en HOV-band 

The Bandits acte de préséance. 

 

Vanwege voorbereidingen voor een optreden in de concertreeks Verrassende Ontmoetingen 

schitterde HOV-A door afwezigheid. Dit werd echter ruimschoots goedgemaakt door speciaal voor dit 

festival opgerichte gelegenheidsgezelschappen, zoals een euphonium-pianoduo, een fluitkwartet, 

een blaaskwintet, en een slagwerkgroep o.l.v. de bekende Braziliaanse percussionist Alaor Soares. 

 

De organisatie van het festival was in handen van de Stichting Vrienden van Harmonieorkest Vleuten 

(VHOV).  
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Koningsdag   27 april 2019     HOV-A, HOV-B & HOV-E 

Voor Harmonieorkest Vleuten is musiceren op een oranjegekleurd druk en gezellig Dorpsplein altijd 

één van de hoogtepunten. Door de verwachte lage temperaturen was de kans dat er schade zou 

ontstaan aan de houten blaasinstrumenten echter heel erg groot. Om die reden is de officiële 

opening van de festiviteiten in fanfarebezetting gedaan. Dit was de derde keer op rij dat we 

gedwongen door omstandigheden deze keuze moesten maken. Ook de concerten konden door het 

weer niet in de tent plaatsvinden en zijn verplaatst naar de Torenpleinkerk. Over publieke 

belangstelling hadden de orkesten ook in de kerk niet te klagen. Toen ’s middags toch ook het 

Oranjezonnetje nog doorbrak, kon de Bloaskapel de feestvreugde op een volgestroomd Dorpsplein 

(>1000 mensen!) verder vergroten. 

Nationale herdenking   4 mei 2019     HOV-A, HOV-C + ensemble 

HOV-A (voor deze gelegenheid o.l.v. dirigent Willem van Zee) verzorgde de 

muzikale omlijsting bij de herdenking in Vleuten.  

Het D-orkest o.l.v. Christiaan van der Weij speelde bij de herdenking van het 

comité 4 en 5 mei Leidsche Rijn op het Berlijnplein. Daar maakte de jonge Rein 

Min indruk door het signaal Taptoe te spelen. Een blazersensemble vanuit de 

vereniging was aanwezig bij de herdenking op De Brink in Haarzuilens.  

 

Seizoensafsluiting  - 17 juli 2019      Alle orkesten 

Bij de seizoensafsluiting hebben alle orkesten een optreden verzorgd.  

Het was de eerste editie in onze nieuwe huisvesting de CultuurCampus.  

Vanwege eventuele geluidsoverlast is het op het Burchtplein bij de Campus  

niet toegestaan om (zonder evenementenvergunning) buiten muziek te maken.  

De (gratis) optredens waren dit jaar dus binnen – in de Binnentuin van het Amadeuslyceum 

concerteerden alle orkesten van de vereniging. Voor de leden en gasten die zich hiervoor hadden 

aangemeld was er in plaats van de vertrouwde BBQ een lekker chinees buffet geregeld, zodat 

iedereen op een ontspannen en gezellige manier het muzikale seizoen kon afsluiten als opmaat voor 

een zonnige zomervakantie.  

 

 
 

Dit is tevens het moment om diverse vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging eens even goed 

in het ‘zonnetje’ te zetten, want zonder al deze mensen kan een club als HOV niet draaien. Het 

bedanken van vrijwilligers wordt traditiegetrouw gedaan door de LDC – De Leuke Dingetjes 

Commissie – die er ieder jaar weer in slaagt om daar iets bijzonders van te maken door o.a. steeds 

weer originele ‘Awards’ te bedenken. De seizoensafsluiting ‘nieuwe stijl’ was een mooie 

verenigingsavond, waarbij het credo ‘Muziek maken met ambitie zonder daarbij de gezelligheid uit 

het oog te verliezen’ heel tastbaar is gemaakt. 
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UtrechtBlaastBuiten  2 juni & 14 september   HOV-C & HOV-D 

Tijdens de zomer kregen twee HOV-jeugdorkesten de kans zich te presenteren op de Stadhuisbrug, 

midden in het centrum van Utrecht. HOV-D liet daar op zaterdag 2 juni van zich horen in het kader 

van UtrechtBlaastBuiten, een initiatief vanuit het blaasmuzieknetwerk #UtrechtBlaast. 

UtrechtBlaastBuiten wordt altijd in het eerste weekend van juni georganiseerd en is bedoeld om  

blaasmuziek meer bekendheid te geven in de stad. 

 

Het werd die dag zomers warm. De leden van het orkest en de meegereisde begeleiders waren dan 

ook blij dat het optreden vóór de middag plaatsvond. Een groot aantal kinderen kreeg de kans als 

solist aan het winkelend publiek te laten horen en zien wat zij muzikaal in huis hadden.  

Mede dankzij de creativiteit van dirigent Christiaan van der Weij werd het een bruisend afwisselend 

optreden waar we achteraf door de organisatie duidelijk de complimenten voor hebben gekregen. 

 

Op zaterdag 14 september mocht HOV-C in het kader van het Utrechts Uitfestival op de Stadhuisbrug 

laten horen wat het in zijn mars heeft. Dit optreden hadden we te danken aan het optreden van 

HOV-D in juni. Omdat het optreden zoveel plezier en vrolijkheid uitstraalde wilde men op het 

Uitfeest graag een jeugdorkest van HOV op deze plek laten spelen. Ook op deze dag was het prachtig 

weer en mocht het orkest zich verheugen op veel belangstelling van het winkelend publiek. Op het 

programma stonden vijf stukken, waaronder drie met zangeres Maria Oppelaar, leerling bij Vocal 

Arts Academy uit De Meern. Maria is voor het HOV-C geen onbekende meer….. Tijdens dit concert 

speelde het orkest en zong Maria onder andere I dreamed a dream (Les Miserables),  Mamma mia 

(Abba) en Rolling in the deep (Adele). Het optreden viel overduidelijk in de smaak en werd afgesloten 

met een smakelijke traktatie passend bij het mooie weer. 

Beide optredens gaven HOV een mooie kans om de jeugdorkesten te presenteren aan een groter 

publiek uit Utrecht en omgeving. Maar ook voor de muzikanten is het heel leuk om een keer op een 

dergelijke locatie te spelen. Het waren twee zeer geslaagde optredens!  
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Talentontwikkeling 
 

Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt binnen HOV. Op diverse manieren wordt hier invulling 

aan gegeven. We stimuleren leerlingen muzieklessen te (blijven) volgen en ook de bijbehorende 

examens te doen. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van muzikanten door hen in het orkest 

uitdagend repertoire te laten spelen en regelmatig muzikanten uit eigen geledingen te vragen om 

eens een solowerk te spelen. Onderstaand een overzicht van activiteiten die gericht zijn geweest op 

talentontwikkeling en verdieping van het artistieke niveau.  

Muzieklessen en - examens 

In 2019 volgden 91 leden actief muzieklessen. Deze leden volgen (meestal) wekelijks muzieklessen bij 

een professionele muziekdocent, waarbij HOV de docenten vraagt om gebruik te maken van het 

HaFaBra-raamwerkleerplan. Dat betekent dat op gestructureerde manier alle aspecten van de 

muzikale ontwikkeling worden gestimuleerd en periodiek de bijbehorende examens worden 

afgelegd. Alle leerlingen die dit jaar opgingen voor hun A-, B- of C-examen slaagden met heel mooie 

cijfers. Tijdens de seizoensafsluiting zijn ze gefeliciteerd en even in het zonnetje gezet. 

 

Achterste rij: Sander, Tim, Jeanine, Maura, Rein, Eline, Twan. 
Middelste rij: Margreeth, Sasja, Emilie, Koen, Lotte, Dennis, Olaf, Sonja, Leon, Camiel 
Voorste rij: Myrthe, Xaveria, Ilse, Megan, Rayven. 

Studiedagen en sectierepetities 

Naast de lessen en de reguliere orkestrepetities is tijdens sectierepetities (HOV-A en HOV-B) en 

tijdens de studiedagen (HOV-A, HOV-B en HOV-C) gewerkt aan verdere muzikale ontwikkeling 

(verdieping). Ook bij het muziekkamp voor HOV-D is actief gewerkt aan het verbreden en verdiepen 

van de muzikale ontwikkeling. Vorderingen die worden gemaakt tijdens een studiedag of 

studieweekend zijn vaak groot en duidelijk waarneembaar. 

Het A-orkest heeft dit jaar 3x een studiedag gehad (17 maart i.v.m. Oetbloaze, 8 september i.v.m. 

Proms, 22 december i.v.m. Nieuwjaarsconcert). HOV-B heeft studiedagen gehad t.b.v. het Utrecht 

BlaastBinnen optreden en in de aanloop naar het Jubileumconcert van Nieuwe Vaart zijn eveneens 

extra repetities georganiseerd (samen met de leerlingen van Nieuwe Vaart).  
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Studieweekend B-orkest  29 nov – 1 dec 

HOV-B is op een studieweekend geweest. Aanleiding voor het studieweekend was het kerstconcert in 

de Metaal Kathedraal op 15 december. Het orkest verbleef in een groepsaccomodatie in  

Er zijn enkele tuti-repetities geweest o.l.v. Erik Rozendom, maar er is o.l.v. diverse groepsrepetitoren 

ook in secties gerepeteerd (hot, koper en slagwerk). Er zijn goede muzikale vorderingen gemaakt. 

Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning o.a. met een zeer geslaagde pub-quiz en om elkaar beter 

te leren kennen.  

 

 

Muziekkamp HOV-D   28/29 september 

Zoals ieder jaar wordt er een kamp voor een jeugdorkest georganiseerd. Omdat er dit jaar i.v.m. de 

voorbereiding van de JeugdProms veel repetitietijd nodig was, ging het D-orkest op kamp annex 

studieweekend. Het kamp had het zelfde thema als de JeugdProms “Het Wilde Westen” en vond 

plaats in Het Boshuis in Driebergen. Er is o.l.v. Christiaan van der Weij heel veel gerepeteerd; ook 

met de acrobaten (Tjibbe & Sander) en de verteller (Rooie Arie Gresnigt). Ter plekke zijn nog diverse 

acts ter aanvulling van de show bedacht. Toch was er ook nog ruim voldoende tijd voor sport en spel 

activiteiten en een gezellig kampvuur. Omdat het kamp in teken stond van de JeugdProms was er 

geen afsluitend concert. 
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Solisten 

Met enige regelmaat wordt in de verschillende orkesten (bewust) gekozen voor muziekstukken 

waarin sprake is van solistische passages of van een solist die door het orkest wordt begeleid.  

Solisten stijgen vaak boven zichzelf uit kunnen en kunnen een geweldige muzikale prestatie 

neerzetten. Hiermee vervullen ze voor met name de jongere leerlingen maar ook voor 

medemuzikanten de functie van ‘rolmodel’. Het motiveert en stimuleert om zelf ook door te groeien. 

 

Afgelopen jaar is veelvuldig solistisch of met solist opgetreden. Bij de jeugd- & opleidingsorkesten 

hebben veel kinderen kunnen ervaren hoe het is om solo te spelen en hoe spannend, maar ook hoe 

gaaf het is om als solist voor het orkest te mogen staan. Bij de JeugdProms hebben diverse jonge 

muzikanten uit het HOV-D een solo gespeeld evenals tijdens het UtrechtBlaastBuiten concert. Bij 

HOV-C heeft Rein Min op 4 mei een hele bijzondere solo gespeeld – tijdens de herdenking speelde hij 

het signaal Taptoe bij de herdenking op het Berlijnplein. Maar ook bij andere concerten is regelmatig 

een solist te horen geweest. HOV-C heeft dit jaar twee keer opgetreden met een jonge getalenteerde 

zangeres uit de wijk. Maria Oppelaar zong met het orkest op het Campusfestival en bij het optreden 

in Utrecht. Bij het HOV-B springt natuurlijk direct het examenconcert er uit als het om solistische 

optredens gaat. Eline, Lotte en Twan speelden allen een groot stuk met orkestbegeleiding.  

 

Binnen het A-orkest spelen muzikanten regelmatig solistische passages. In Schladming steeg fluitiste 

Joyce boven zichzelf uit bij haar uitvoering van Arabesque. Tijdens het Verrassende ontmoetingen 

concert in de concertzaal in Tilburg voerde Jooske van Andel het 2e klarinetconcert van Navarro uit. 

Daarnaast heeft het orkest met diverse andere solisten – amateur en professional opgetreden – bijv. 

bij het concert met Gé Reinders, het concert voor bas tuba en orkest in Schladming uitgevoerd met 

Perry Hoogendijk en de diverse zangers bij de PromsNacht. 

Deelname projectorkesten en andere muzikale projecten 

Diverse leden kiezen er op vrijwillige basis voor om deel te nemen aan projectorkesten, play-inns of 

andersoortige muziekprojecten. Vanuit de vereniging wordt deelname gestimuleerd door informatie 

te delen en leden te wijzen op de muzikale kansen die hier voor hen liggen. In 2019 hebben leden 

van HOV deelgenomen aan:  Nationaal JeugdProjectOrkest (JPO), Ad Hoc – vakantie projectorkest en 

ZON – ZomerOrkest Nederland 
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Overzicht Commissies binnen HOV 

Onderstaand volgt een overzicht van de verschillende commissies die actief zijn binnen de 

vereniging. Deze commissies zijn ‘belast’ met de meestal praktische invulling van bepaalde 

activiteiten binnen HOV. Bij een aantal commissies zijn de meest in het oog springende activiteiten 

van afgelopen jaar beknopt weergegeven. 

Concertcommissie A-orkest 

De concertcommissie A-orkest regelt de organisatie van concerten voor het HOV-A. Dit start met het 

vaststellen van een datum en een (artistiek) format / concept om dit vervolgens praktisch en 

operationeel uit te werken tot en met het optreden zelf.  Voor een overzicht van de georganiseerde 

concerten wordt verwezen naar de bijlage met de details van concerten en evenementen. 

In 2019 bestond de concertcommissie uit: Daniel Nečas-Niessner, Joyce Meijer, Marieke Verhagen, 

Marloes Hoogstraten en Reinie Nečas-Niessner. 

 

Muziekcommissie A-orkest 

De muziekcommissie zoekt passend repertoire uit voor de optredens van het A-orkest. Zij bepalen in 

overleg met de dirigent welke muziek er gespeeld gaat worden en proberen daarbij oog te hebben 

voor de bezetting en de wisselende persoonlijke voorkeuren van de muzikanten in het orkest. 

Het was voor de muziekcommissie een gevarieerd jaar van uitersten – van een hoogstaand klassiek 

programma tijdens Verrassende Ontmoetingen in februari tot een enorm muziekfeest tijdens de 

PromsNacht in oktober en ‘tussendoor’ nog 2 verschillende programma’s voor de concertreis naar 

Oostenrijk samenstellen.  

In 2019 bestond de muziekcommissie van het A-orkest uit: Arjan Gaasbeek (dirigent), Marcel van 

Dijk, Hedwich Kuipers, Suzanne van Vliet en Harmen Wijnia. Hanco Spaan was bibliothecaris. 

 

Reiscommissie A-orkest 

De reiscommissie heeft zich vanaf januari 2018 bezig gehouden met het opzetten en organiseren van 

de concertreis voor het A-orkest. Er is gestart met een aantal brainstormsessies, waarna enkele 

ideeen op haalbaarheid zijn getoetst door deze een slag dieper uit te werken. In overleg met het 

bestuur en de dirigent is uiteindelijk een scenario overgebleven en dit is verder uitgewerkt. 

Een van de uitdagingen voor de commissie was de bekostiging van de reis. Er is een mix aan 

inkomstenbronnen aangesproken. Om een vrij groot gat in de begroting te dichten is door de 

commissie een grote veiling van producten en diensten georganiseerd – geheel in Tiroler stijl.  

 

De producten én diensten werden aangeboden door de leden zelf. 

De avond werd geleid door twee  veilingmeesters. Het was een hele 

gezellige avond en er werd fanatiek geboden op de ter veiling 

aangeboden kavels. De opbrengsten van de veiling overtroffen de 

verwachtingen ruimschoots. Het gat in de begroting was gedicht en 

de avond was alleen om die reden al een groot succes!  

De reiscommissie bestond uit: Daniel Nečas-Niessner, Harmen 

Wijnia, Jan Uit den Bosch Julia Moormann, Marieke Verhagen, en 

Tim Kaizer. 
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Concertcommissie B-orkest 

De concertcommissie B-orkest regelt de organisatie van concerten voor het HOV-B. Dit start met het 

vaststellen van een datum en een (artistiek) format / concept om dit vervolgens praktisch en 

operationeel uit te werken tot en met het optreden zelf. De commissie is in 2019 gestart en past 

binnen de ontwikkeling die voor het orkest is voorzien – een volledig orkest met een volwaardig 

concertprogramma. In 2019 bestond de concertcommissie uit: Dominic Tsoi, Eline Meyer, Marijke 

van der Wal en de orkestouders Julia Donker en Annet van Rooijen.  

Muziekcommissie B-orkest 

De muziekcommissie zoekt passend repertoire uit voor de optredens van het A-orkest. Zij bepalen in 

overleg met de dirigent welke muziek er gespeeld gaat worden en proberen daarbij oog te hebben 

voor de bezetting en de wisselende persoonlijke voorkeuren van de muzikanten in het orkest. 

De muziekcommissie va het B-orkest bestaat uit: Dirigent HOV-B, Eline Meyer, Julia Moormann, 

Marijke van der Wal, Marjolein Bart, Olaf Weergang, Rutger Spek, Wikke Meyer aangevuld door 

orkestouders Julia Donker en Annet van Rooijen. 

Barcommissie 

Sinds HOV zijn intrek heeft genomen in de CultuurCampus kunnen we gebruik maken van de keuken- 

en barfaciliteiten die Abrona op deze locatie heeft. HOV moet de rest echter zelf verzorgen. De 

barcommissie regelt benodigde aanvullende faciliteiten, de inkoop, verkoop en de bemensing van de 

bar rondom de repetities, maar in overleg met concertorganisatiecommissies ook bij evenementen 

die HOV op deze locatie organiseert. In 2019 bestond de barcommissie uit: Jan Uit den Bosch, Jeron 

Ven, Fred Weergang en Carien Hoogstraten.  

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie organiseert concerten en activiteiten voor het E-, D- en C-orkest. Twee 

belangrijke uitganspunten zijn: het stimuleren van de muzikale ontwikkeling en samen genieten van 

muziek maken inclusief het stimuleren van de sociale cohesie binnen de orkesten. Voor elk orkest is 

een gevarieerd programma samengesteld, afgestemd op het niveau en de belevingswereld van de 

kinderen. 

Voorbeelden van activiteiten die afgelopen jaar georganiseerd zijn: Workshop 

muziek maken tijdens het Leidsche Rijn festival, het kamp voor het D-orkest,  

de JeugdProms, het Sinterklaasconcertje en All you need is Music.  

De organisatie van de concerten en activiteiten wordt steeds door enkele leden 

van de jeugdcommissie gedaan i.s.m. de dirigent en orkestouders.  

Bij de verdere uitwerking worden steeds ook andere vrijwilligers gevraagd om  

een bijdrage te leveren. 

De jeugdcommissie bestond in 2019 uit: Gideanne Bakker (ouder), Laurien Broekman (lid A-orkest), 

Lysbeth van den Berg (bestuurslid), Manon Streng (ouder), Marco Dijkhuizen (ouder) en Nienke van 

Geest (ouder). Na de zomervakantie is Christine de Bruijne (ouder) aangesloten i.v.m. het vertrek van 

Laurien en Nienke. 

 

 

 



Harmonieorkest Vleuten - 35 -              Jaarverslag 2019 

Leuke-dingetjes-commissie (LDC) 

De LDC van Harmonieorkest Vleuten is een 'informele commissie' die zorgdraagt voor de gezellige 

aankleding van de diverse activiteiten van de vereniging en voor leuke extra's, met steeds wisselende 

insteek. Een essentieel uitgangspunt is dat de 'leuke dingetjes' die georganiseerd worden, spontaan 

zijn en niet noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de vereniging.  

Zo verzorgde de commissie in 2019 onder andere zelfgebakken 

taart met meer dan 90 kaarsjes bij de  verjaardag van mevrouw 

Bransen, onze 90-jarige koffiedame.  

Tijdens de concertreis van het HOV-A werd onder andere 

gezorgd voor een busbingo, diverse leuke versnaperingen en  

op de terugreis is een buspubquiz gedaan.  

Toen Jaap Vermeulen aangaf te stoppen bij het HOV-A, heeft  

de LDC een ‘50jaar Jaap bij HOV' fotocollage samengesteld en 

overhandigd. Ook heeft de LDC dit jaar samen met alle leden 

een kerstpakket samengesteld voor alle vijf dirigenten van de 

vereniging en hebben ze samen met alle leden het bestuur 

bedankt door ze een zondagochtendconcert met aansluitende 

lunch aan te bieden.  

De ‘Lief-en-Leed’ afdeling van de LDC draagt zorg voor kaartjes bij ziekte en kraamcadeaus bij 

gezinsuitbreiding van leden. 

De LDC werd in 2019 gevormd door: Eveliene Wormgoor, Harmen Wijnia, Hedwich Kuipers, Inez 

Visser, Manon Streng, Marit van Gelderen, Reinie Nečas-Niessner, Suzanne van Vliet, Ton Boerman 

en Wilma Roorda. 

Kledingcommissie 

De kledingcommissie denkt na over de verenigingsoutfit (uniform en shirts voor de jeugd) en verzorgt 

de kledingvoorschriften voor de diverse concerten van alle orkesten.  

De kledingcommissie bestond in 2019 uit Lida Versluis en Marleen Dijkhuizen. 
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Huisvesting 
Sinds jaar en dag maakte HOV gebruik van buurtcentrum De Schakel in de kern van Vleuten. Door de 

groei van de vereniging in leden en in visie was de Schakel niet langer toereikend en zodoende zijn 

we in het najaar van 2018 met de hele vereniging verhuisd naar de CultuurCampus in Vleuterweide. 

Door de verhuizing is er niet alleen letterlijk meer ruimte voor de leden, maar heeft HOV-B een eigen 

repetitieavond gekregen en de andere orkesten meer tijd op de woensdag.  

HOV is in 2016 gestart met een initiatief dat moet leiden tot een ‘eigen’ accommodatie. Ondanks de 

verhuizing, waardoor een deel van de zaken die urgentie gaven aan de realisatie van een eigen 

accommodatie minder urgent zijn geworden, heeft dit initiatief in 2019 opnieuw meer vorm 

gekregen. 

Redenen / aanleidingen (soms aan elkaar gerelateerd en/of elkaar versterkend) die ten grondslag 

lagen aan het initiatief dat  moet leiden tot een ‘eigen’ accommodatie zijn nog steeds actueel:  

1. Groei van de vereniging - beschikbare repetitieruimte & tijd ontoereikend 

2. Gebrek aan flexibiliteit – geen ruimte beschikbaar i.v.m. bezettingsgraad De Schakel  

3. Starten O- & G-orkest i.v.m. bijdrage inclusiviteit - versterkt bovenstaande punten 

4. Continuïteit amateurkunsteducatie borgen – huisvesting muziekschool staat onder druk 

5. De HOV-identiteit versterken en blijvend verbinden met de omgeving 

Na opleveren van een initiële haalbaarheidsstudie eind 2016 is de huisvestingscommissie niet meer 

als geheel bij elkaar gekomen. Vanuit het bestuur zijn de vervolgacties geïnitieerd. Het afgelopen jaar 

heeft in het teken gestaan van bestuurlijk overleg met diverse functionarissen binnen de gemeente 

Utrecht, West8 (supervisor Máxima Park), De Vrienden van het Máxima Park, de ‘Parkorganisatie’ 

(publiek-privaat samenwerkingsorgaan).  

In de loop van 2019 bleek dat De Vrienden van het Máxima Park ook snel een alternatieve 

accommodatie nodig hadden als vervanging voor de huidige ‘Parkschuur’ aan de Alendorperweg. 

Verkennende gesprekken hebben geleid tot de aanstelling van een programmamanager door de 

gemeente Utrecht. Er zijn door hem een viertal workshops georganiseerd waarbij alle stakeholders 

aanwezig waren. Op verzoek van HOV is Cultuur19 hierbij ook aangeschoven. We zien in de realisatie 

van de accommodatie namelijk ook een kans om een actieve bijdrage te leveren aan de invulling van 

(een deel van de functies voor) jongerencultuur. Het college van Utrecht heeft zichzelf tot doel 

gesteld om een Jongeren Cultuurhuis voor Leidsche Rijn op te leveren. Vanuit de LeidscheRijn 

Connectie hebben we ingezet op realisatie van functies voor jongerencultuur met een geografische 

spreiding over de wijk i.p.v. deze te concentreren in 1 gebouw zonder gebruik te maken van wat er al 

aanwezig is in de wijk. 

Eind 2019 is in de programmawerkgroep een keuze gemaakt voor een zogenaamd ‘Erf-model’. Dit is 

een inrichting met meerdere gebouwen die een verschillende functie kunnen hebben, maar qua 

‘compositie’ zich tot elkaar verhouden en samenhang uitstralen. Dit scenario kent brede gedragen-

heid. Er zijn in 2019 ook enkele gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de afdeling 

Culturele zaken – waar beschikbaarheid van huisvesting presentatieruimte en ruimte ‘voor makers’ 

een belangrijk aandachtspunt is. 

Begin 2020 komen we op het punt dat kan worden overgegaan op een fase waarin dit initiatief weer 

door een enthousiaste commissie opgepakt kan gaan worden om de realisatie van wat is bedacht ter 

hand te nemen. 
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PR en communicatie 
PR en communicatie zijn belangrijk. Enerzijds voor bereiken van publiek, maar ook voor een stukje 

‘branding’ van HOV en het bereiken van andere stakeholders zijn de diverse kanalen die HOV voor de 

PR en communicatie gebruikt van belang. 

 

Pers  

Harmonieorkest Vleuten is in 2019 opnieuw veelvuldig in het nieuws geweest. Minimaal maandelijks, 

maar veelal met een hogere frequentie was er wel een bericht over Harmonieorkest Vleuten terug te 

vinden in de regionale huis-aan-huismedia VAR Nieuwsblad en/of de Brug. En als er geen plek was in 

de gedrukte editie kon Harmonieorkest Vleuten altijd rekenen op plaatsing in de (goed bezochte) 

online editie van deze kranten. Harmonieorkest Vleuten wordt ook zelf benaderd voor een bijdrage. 

Met de eindredactie van de regionale kranten vindt eigenlijk altijd vooraf overleg plaats over de 

aankomende berichtgeving, zowel over de inhoud, de lengte als de plek in de krant. De berichten 

varieerden van een vermelding in de agenda tot aan grotere en inhoudelijke artikelen. Enkele 

voorbeelden van artikelen – groot en klein – zoals verschenen in 2019 staan in onderstaande collage. 

 

 

 

Twitter 

Het twitteraccount @hov_1949 is vast onderdeel geworden van de 

communicatiemix van HOV. Niet alleen om twitterende leden en fans te 

informeren, maar ook om andere stakeholders van de vereniging op de 

hoogte te brengen van de activiteiten en te reageren op tweets die met 

amateurkunst en muziek te maken hebben. In 2019 zijn 163 tweets 

verstuurd. Andere statistieken zijn niet beschikbaar. 
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Facebook 

Op Facebook is Harmonieorkest Vleuten actief aanwezig. De Facebookpagina is bijzonder populair bij 

leden en fans. Bij grote events van de vereniging weten ook eerdergenoemde stakeholders HOV op 

Facebook te vinden – en te liken. Het aantal ‘likes’ van de pagina van HOV is door de grens van 800 

gegaan en berichten wordt veelvuldig geliked, gedeeld en getagd. Het bereik wordt daardoor ook 

steeds groter. Hiermee is Facebook voor HOV nog steeds een belangrijk medium in de communicatie-

strategie geworden. Voor de communicatie met de eigen leden van het A- en het B-orkest wordt 

gebruik gemaakt van twee besloten groepen. 

 

Instagram 

HOV is sinds dit jaar ook op Insta. Bij evenementen of 

andere gebeurtenissen wordt er een post gedaan. 

Instagram is toegevoegd aan de ‘media – mix’ van HOV 

om binding te houden met de jeugd die veelal geen 

presence meer heeft op Facebook en Twitter, maar wel 

actief gebruik maken van Instagram. Effectief gebruiken 

van Insta moet nog verder ontwikkeld worden.-  

Website 

De website werd in 2019 onderhouden door Marcel van Dijk. Door de populariteit van Facebook en 

het gemak waarmee berichten geplaatst en gedeeld kunnen worden, is de website voor de leden niet 

meer de primaire informatiebron. Toch worden regelmatig nieuwsberichten en verslagen geplaatst 

en biedt de agenda een overzicht van komende activiteiten. Patrick Leliveld is samen met de 

ontwikkelaar van de site bezig geweest om enkele aanvullende functionaliteiten te onderzoeken en 

te ontwikkelen. 

TV 

Regionale omroep RTVUtrecht maakt het programma ’U in de wijk….’. In de U in de wijk Leidsche Rijn 

is in 2019 een uitzending geweest waarin het dubbelconcert van HOV-C met DPC in beeld is gebracht 

middels een reportage. De reportage is nog te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=pZjbXv-hkE0 

Tijdens een reportage over het Mid Europe festival in Schladming is HOV bij een uitzending van de 

ORF in beeld geweest. 

Overigen 

Omdat HOV dit jaar 70 jaar bestond – dit lustrum is overigens binnen de vereniging niet uitgebreid 

gevierd omdat we onze kaarten zetten op 75jaar HOV – is er een artikel over HOV verschenen in het 

tijdschrift van de Historische Vereniging. Eveneens is een artikel verschenen in ‘Ons LR Magazine’.  

In november heeft Regio Leidsche Rijn een artikel geplaatst over het G-orkest. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZjbXv-hkE0
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Stichting PromsNacht  
De Stichting PromsNacht is in 2005 opgericht om daarmee voor de vereniging Harmonieorkest 

Vleuten de financiële risico’s die verbonden zijn aan de organisatie van de PromsNacht te beperken.  

De PromsNacht is een grootst muziekfestijn dat inmiddels niet meer weg te denken is in de 

evenementenkalender voor Vleuten, Leidsche Rijn en omstreken.  

Het A-orkest van Harmonieorkest Vleuten, zangers, dansers en een spectaculaire lichtshow vormen 

de ingrediënten voor een vertrouwd recept dat iedere keer weer garant staat voor een zeer 

feestelijke muziekavond waarbij muzikale hoogtepunten worden afgewisseld met bekende 

meezingers en verrassende optredens. Aansluitend aan het optreden van het orkest neemt DJ Ferry 

(lokaal wereldberoemd) het stokje  over om er tot in de kleine uurtjes een mooi dorpsfeest van te 

maken.   

In 2019 was de 24e editie in de Proms, zie kopje concerten A orkest. Op naar Proms XXV! 
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Stichting Vrienden van HOV 

Sinds 2001 bestaat de Stichting Vrienden van Harmonieorkest Vleuten (VHOV) en 

deze heeft als doel om het Harmonieorkest Vleuten financieel te ondersteunen.  

De Stichting wordt beheerd door het bestuur VHOV. Mede dankzij de steun van de 

Vrienden kan een orkest als het HOV blijven bestaan.  

Vrienden doneren een jaarlijkse bijdrage van 25 euro aan de stichting VHOV. De inkomsten worden 

gebruikt voor het aanschaffen van nieuwe instrumenten voor de vereniging en andere aankopen die 

ten goede komen aan de muziek en concerten. Inmiddels is het Harmonie Orkest Vleuten uitgegroeid 

tot vijf orkesten met muzikanten van heel jong tot senior. 

Om onze Vrienden op de hoogte te houden van het reilen 

 en zeilen binnen HOV wordt regelmatig een nieuwsbrief,  

De Opmaat, per e-mail verzonden. Zo blijft iedereen op de 

hoogte van de concerten, activiteiten en overige zaken die 

spelen binnen de vereniging. In 2019 zijn 5 uitgaven van  

De Opmaat verschenen . 

In 2019 is het traditionele Vriendenconcert omgetoverd tot 

een festival, het Vriendenfestival,  speciaal georganiseerd  

om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze middag presenteren 

alle jeugdorkesten zich. Daarnaast is er ruimte voor optre-

dens van diverse ensembles. Muziek maak en beleef je met 

z’n allen –en zeker tijdens het Vriendenfestival doen we dat 

voor en met onze Vrienden! 

De Stichting Vrienden van Harmonieorkest Vleuten zoekt 

nieuwe bestuursleden. Interesse? Stuur een mail naar 

secretaris@vriendenhov.nl 

 

mailto:secretaris@vriendenhov.nl
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Deel 2:  

 
Terugblik 2019, 

Partners & Samenwerking, 

Fondsen & Projecten 
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Terugblik 2019 aan de hand van criteria Cultuurnota 
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen en hoogtepunten van 2019. 

Voor een meer gedetailleerd overzicht van alle uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar bijlage A. 

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. 

HOV-A 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 

 

HOV-B heeft tijdens ‘Utrecht Blaast Binnen’ in de grote zaal van Tivoli Vredenburg 

een heel mooi visitekaartje afgegeven. 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 2x een C-examen en 1x een D-

examen in de HaFaBra leerlijn! 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 langeretermijndoelen (3e divisie niveau) die er voor dit orkest 
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Criterium / 

Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

gesteld zijn. Dit is nodig om vanuit HOV-B naar HOV-A te kunnen blijven 

doorstromen. 

HOV-C heeft in de AdeZi concertserie een heel verrassend dubbelconcert gegeven 

met slagwerkensemble Rhythms 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 

november nam HOV-C deel aan het HOV Jeugdfestival UtrechtBlaast! – een soort 

concours voor jeugdorkesten. Door het festival te organiseren stimuleert HOV 

eveneens de artistieke ontwikkeling van de andere deelnemende orkesten. 

 

 
AdeZi optreden HOV-C & Rhythms 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 Bandit’s. In deze band spelen jongeren uit het orkest, aangevuld met 

een pianiste. Tijdens All you need is Music! Is door ensembles uit het D-orkest een 

muzikale kerstgroet gebracht op diverse zorglocaties. 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 13.000 mensen bereikt. 
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Criterium / 

Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

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 op de 

Haarse Kermis en bij de huiskamerconcertjes van ‘All you need is Music’ duidelijk 

zichtbaar.  

‘All you need is Music’- bij Johannes Hospice door ensembles D-orkest – Vleuten 

December 2019 
 

Rondom het faillissement van het UCK heeft HOV een verbindende rol gespeeld om 

de continuïteit van muziekonderwijs voor scholen die gebruik maken van de 

‘regeling Impuls muziekonderwijs’ 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 

Utrecht Blaast-activiteiten. 

Optreden HOV-C in het kader van Utrecht Blaast Buiten, 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 papiercontainer, 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: de overige opbrengsten worden door het Oranjefonds lokaal ingezet voor 

sociale projecten. Op deze manier draagt HOV breder zijn 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 hier bij het verstrekken 

van de subsidie 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 vinden, moet ook worden gezien als ondernemerschap. Samen met 

Gemeente Utrecht (Culturele zaken & Ruimtelijke ontwikkeling), Projectbureau 

Leidsche Rijn, West8, Vrienden van het Máxima Park en Cultuur19 is gewerkt aan 

een ruimtelijk voorstel dat wordt voorgelegd aan het College en overige 

stakeholders. 
 

 
 Artist impression West8 – ‘Erf’ bij hoofdingang MaximaPark  

 

Onderscheidend

-heid 

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 zo veel jeugd.  
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Criterium / 

Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

HOV is door zijn 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 redelijk 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. 

 

Het A-orkest heeft deelgenomen aan een prestigieus internationaal muziekfestival in 

het Oostenrijkse Schladming. Het treedt 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 o.a. de bekende Nederlandse componist Jacob de 

Haan, veel lof. 

 

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

(Oostenrijk) 

 

Publieksbereik Met de optredens en evenementen heeft HOV in 2019 circa 12.800 mensen weten 

te bereiken, waarvan circa 10.500 binnen de eigen gemeentegrenzen. 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 Leidsche Rijn Festival en 

evenementen als het Uitfeest/Utrecht Blaast. 
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Criterium / 

Uitgangspunt 

Bereikt in 2019 

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. Door ook 

heel bewust lokale samenwerkingen (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.  

 

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), vernieuwen-

de samenwerkingen (o.a. bij Rhythms 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 Utrecht Blaast-

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 

Talent-

ontwikkeling 

Ook in 2019 heeft HOV op diverse 

vlakken aandacht besteed aan 

talentontwikkeling. Er zijn het 

afgelopen jaar wederom ruim 20 

nieuwe leerlingen gestart en een grote 

groep leerlingen (21 jongeren) heeft 

een HaFaBra-examen afgelegd aan de 

muziekschool. Een van deze leerlingen 

heeft een D-examen – het hoogste 

niveau – 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 was duidelijk gericht op stimuleren 

van wijkgerichte cultuurparticipatie en verbinding met amateurkunst (amateur-

muziek in het bijzonder). Bewust optreden dicht bij de mensen, de bijdragen aan het 

Campusfestival in de maand van de amateurkunst (in samenwerking met Cultuur19) 

en deelname aan het Uitfeest zijn hier enkele voorbeelden van. De focus heeft bij 

deze activiteiten met name gelegen op het 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 binnen de 

vereniging en in de samenleving staat bij dit orkest voorop 

 

In oktober is gestart met het G-orkest voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 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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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 in verband met het 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 uit het Jaarplan 2019 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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Partners (muziek) 
 
Muziekscholen en instrumentdocenten 

HOV werkte nauw samen met muziekscholen in de 
directe omgeving: Kunstencentrum Nieuwe Vaart 
(NV), De Saxschool en het Utrechts Centrum voor 
de Kunsten (UCK – ging in de loop van 2019 failliet). 
Daarnaast lessen enkele leerlingen bij een privé 
vakdocent. Ook hiermee is regelmatig overleg. 
 
De samenwerking met de muziekscholen en privédocenten is randvoorwaardelijk om invulling te 
geven aan de door de vereniging gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot talentontwikkeling 
en artistieke ontwikkeling; leerlingen worden gestimuleerd de geboden kansen optimaal te benutten 
voor hun muzikale ontwikkeling. HOV doet zijn best om de instrumentlessen en de orkestrepetities 
goed bij elkaar te laten aansluiten. Hiertoe is er meerdere keren per jaar overleg met de individuele 
instrumentdocenten, evenals met de organisaties van de muziekscholen.  Ook de dirigenten van de 
leerlingenorkesten van HOV onderhouden contact met de docenten en wordt er in voorkomende 
gevallen over en weer gebruik gemaakt van elkaars materialen. 
 

Conservatorium Utrecht (HKU) & Rotterdam (Codarts)  

Onder andere door het project ‘Muziek is de Basis’ is er een  

samenwerkingsverband ontstaan tussen Harmonieorkest  

Vleuten en het Conservatorium Utrecht (onderdeel van HKU).  

De contacten met het Conservatorium Utrecht zorgden ervoor  

dat diverse conservatoriumstudenten in de loop van de jaren een bijdrage hebben geleverd aan het 

project ’Muziek is de Basis!’. In sommige gevallen werd deze bijdrage ook gekoppeld aan een 

schoolopdracht. Ook kunnen getalenteerde instrumentalisten die studeren aan het conservatorium 

als solist optreden in concerten van HOV-A. 

 

ZIMIHC -  #UtrechtBlaast 

Met ZIMIHC – het huis voor de amateurkunst in Utrecht - wordt 
samengewerkt in het platform voor de amateurblaasmuziek 
#UtrechtBlaast of #UtrechtBrass. Naast het gezamenlijk invulling 
geven aan evenementen voor blaasmuziek in Utrecht, staat 
kennisuitwisseling en versterken van de amateurmuziek ook 
nadrukkelijk op de agenda. HOV levert hierin zowel een organisatorische als ook een muzikaal 
inhoudelijke bijdrage. Daarnaast is er met ZIMIHC als wijkcultuurhuis regelmatig afstemming over 
beleid en gemeentelijke ontwikkelingen op gebied van amateurkunst (o.a. inzake Cultuureducatie, 
wijkgericht werken en PACT). Eind 2018 zijn met ZIMIHC en Cultuur19 gesprekken geïnitieerd om 
anticiperend op het wegvallen van het UCK een aantal zaken te regelen en afspraken te maken (mn 
rondom continuïteit van de uitvoering van de regeling Impuls Muziekonderwijs).  
 
Cultuur19 
De contacten met Cultuur19 zijn – niet alleen vanwege het feit dat we 

‘samenwonen’ in de CultuurCampus -  intensief.  HOV profileert zich 

nadrukkelijk als wijkgerichte speler die wil bijdragen aan actieve 

cultuurparticipatie. De visie en activiteiten van Cultuur19 sluiten hier heel 

goed bij aan. Dit resulteert in concrete samenwerkingen in uitvoering (Campus Festival, Leidsche Rijn 

Festival, Zingende Beelden) en ook op organisatorisch vlak (Adezi-activiteiten, HaFa-weekend met 

jeugdfestival en voorbereiden Utrechts convenant Meer Muziek in de Klas). 
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Lokale partners 
 
Leidsche Rijn Connectie 

De Leidsche Rijn Connectie is een vereniging van culturele organisaties die werkzaam zijn in Vleuten, 

De Meern en Leidsche Rijn. Het doel van de Leidsche Rijn Connectie is om samenwerking te 

stimuleren en een breder draagvlak te creëren voor Kunst en Cultuur in Leidsche Rijn.  

 

De culturele organisaties die deelnemen aan de Leidsche Rijn Connectie zijn: 

Amadeus Lyceum, Ateliers Kersenboomgaard, Bibliotheek Utrecht, Cultuur19, 

Dans Atelier 42, Harmonieorkest Vleuten, Metaal Kathedraal, Muziek in De 

Meern, Nieuw Utrechts Toneel, Podium Hoge Woerd, RAUM, Sharing Arts 

Society, De Vrijstaat, Vocal Arts Academy en de Zingende Toren.  

 

Voorzitter Robert de Bruijne van Harmonieorkest Vleuten heeft het afgelopen jaar de vergaderingen 

van de Leidsche Rijn Connectie bijgewoond, namens HOV bijgedragen aan vorming van visie en de 

koers van de LRC. 

 
 
Oranje Stichting Wilhelmina 

Harmonieorkest Vleuten heeft goed contact met de Oranje Stichting Wilhelmina 

uit Vleuten. Zij organiseren de activiteiten omtrent Koningsdag en de herdenking 

op 4 mei, waaraan de leden en orkesten van HOV een bijdrage leveren. HOV 

ondersteunt deze activiteiten graag vanwege de belangrijke sociaal 

maatschappelijke functie.  

 

 

Stichting 4 & 5 mei Leidsche Rijn 

Sinds 2016 vindt er ook in Leidsche Rijn op het Berlijnplein een herdenking 

plaats op 4 mei. In de voorbereidingen van deze eerste herdenking is HOV 

‘last minute’ in contact gekomen met de organisatie. Vanaf 2017 vormt een 

optreden van een HOV jeugdorkest vast element in de georganiseerde 

herdenking. In 2019 heeft het D-orkest opgetreden op het Berlijnplein.  

Een jeugdige trompettist uit het orkest speelde het signaal Taptoe. 

 

 

Pathé Leidsche Rijn 

Pathé Leidsche Rijn (voorheen Cinemec Utrecht) is een goede 

samenwerkingspartner van HOV. Voor de projectafsluiting van ‘Muziek 

is de Basis!’ kunnen we bij hen terecht in de grote bioscoopzaal, zodat 

de afsluiting voor alle kinderen die daarin staan te ‘shinen’, een 

optreden om nooit meer te vergeten wordt.  
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Gemeente Utrecht 

Met diverse contactpersonen/afdelingen van de gemeente is een 

prima samenwerkingsrelatie ontstaan. Op wijkniveau zijn de 

contacten met de ‘wijkregisseur’ zeer goed te noemen. Er is enkele 

keren per jaar overleg over stand van zaken en ontwikkelingen.  

Dit maakt dat de lijntjes kort zijn en contacten snel zijn gelegd op 

momenten dat daartoe een aanleiding bestaat. 

Met de afdeling Culturele Zaken is eveneens meerdere keren per jaar contact. Deze contacten 

variëren van ‘formele’ voortgangsgesprekken en bijeenkomsten in het kader van beleidsontwikkeling 

tot het per mail uitwisselen van wetenswaardigheden m.b.t. ontwikkelingen in de amateurkunst.  

 

 

Stichting Vrienden van het Máximapark 

Met de Vrienden van het Máximapark wordt al jaren een goede relatie 

onderhouden. Afgelopen jaar zijn deze contacten waardevol gebleken 

omdat de Vrienden niet alleen een belangrijke stakeholder zijn in de 

plannen om een eigen HOV-gebouw te stichten binnen de grenzen van het 

Lint (vanwege hun aandeel in de publiek-private samenwerking binnen de 

parkorganisatie), maar ook precies weten hoe het (openbaar) bestuur 

rondom het park werkt en ons daarin hebben kunnen adviseren. 

 

 

Stichting Vlinderhof 

Na een zeer geslaagd midzomeravondconcert in 2016 is het contact met de stichting warm gebleven. 

Toen de Vlinderhof in de zomer van 2019 geconfronteerd werd met vandalisme en inbraak, heeft 

HOV bij het uitzwaaiconcert begin juli een inzamelingsactie gehouden en onderstaande cheque 

kunnen aanbieden als bijdrage in de geleden schade. Mogelijk dat in 2020 weer een concert in de 

Vlinderhof gegeven zal gaan worden. 
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Gemeentelijke subsidie 
 

Cultuurnota 2017-2020 

Harmonieorkest Vleuten ontvangt op basis van een meerjarenplan 

subsidiering vanuit de Cultuurnota 2017-2020. Aangezien de regeling 

(eigenlijk) primair bedoeld is voor subsidiering van de ‘professionele 

kunsten’ is het een unieke en vernieuwde stap dat de gemeente Utrecht 

een vereniging als HOV in 2017 liet toetreden tot deze regeling. 

 

In oktober 2018 heeft de visitatiecommissie van de gemeente HOV getoetst op voortgang en 

realisatie van de plannen. De visitatiecommissie bezocht in 2019 onder andere het HOV 

UtrechtBlaast Jeugdorkestenfestival. Na afloop van de optredens gaf de voorzitter van de commissie 

aan erg onder de indruk te zijn van de algehele opzet en artistieke inhoud van het festival.  

Lesgeldsubsidie 

De vereniging ontvangt vanuit de gemeente een lesgeldsubsidie voor leerlingen die binnen de 

gemeente Utrecht wonen en muzieklessen volgen bij een van de muziekscholen. Deze subsidie wordt 

een op een doorberekend aan de lessende jeugdleden door deze in mindering te brengen op de 

kosten die er vanuit de muziekscholen aan HOV worden gefactureerd. Vanuit de gemeente is 

aangegeven dat de regeling in zijn huidige vorm eind 2021 in zijn huidige vorm zal stoppen. In de 

begroting is daarom vanaf 2021 geanticipeerd op het wegvallen van deze subsidie. 

 

Initiatievenfonds 

De gemeente Utrecht kent een wijkgerichte subsidieregeling om sociale initiatieven in de wijk te 

stimuleren. Hiertoe kunnen lokaal aanvragen worden ingediend bij het Initiatievenfonds. Vanuit het 

Initiatievenfonds is een bijdrage beschikbaar gesteld ten behoeve van het oprichten van HOV-G. 
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Fondsen  

Het Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds bevordert de betrokkenheid in de samenleving. Het 

Fonds heeft als doel de sociale samenhang en sociale participatie te 

bevorderen, waardoor eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen in 

de samenleving wordt voorkomen en mensen gestimuleerd worden om 

samen verder te komen. Het OranjeFonds heeft een bijdrage geleverd aan de oprichting van het G-

orkest en ten behoeve van het project ‘Muziek is de Basis! – Extra’. MidB-Extra is een additioneel 

project waarbij activiteiten zijn uitgevoerd om het educatieproject Muziek is de Basis! te versterken 

en nog beter te verankeren In dit kader zijn aanvullende muzieklessen gefaciliteerd en is een MidB-

handboek ontwikkeld. 

 

HandicapNL 

HandicapNL was voorheen Fonds Verstandelijk gehandicapten (o.a. bekend 

van jaarlijkse Knoop Gala op TV). HandicapNL droomt van een Nederland 

waarin je met een handicap echt kunt meedoen. HandicapNL stimuleert 

daarom onder andere de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar de 

mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke 

kansen!”. Het jaarplanthema van HOV over 2019 ‘Muziek maken we samen!’ en de visie op 

inclusiviteit sluit daar erg goed op aan. Daarom heeft HandicapNL een mooie bijdrage geleverd om 

het G-orkest te kunnen realiseren. HOV heeft als dank voor de medewerking aan oprichten van het 

HOV-G in Vleuten gecollecteerd voor HandicapNL. 

 

Fentener van Vlissingen Fonds 

Het Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies 

en de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs kunst -en cultuurprojecten in de 

provincie Utrecht. Het Fentener van Vlissingen Fonds heeft een bijdrage 

geleverd aan het Utrecht Blaast! Jeugdorkestenfestival. 

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie werd in 2009 opgericht en heeft als 

opdracht de kwaliteit van de amateurkunst in Nederland te bevorderen en 

ervoor te zorgen dat meer mensen mee kunnen doen. Dat doet het Fonds 

met diverse subsidieregelingen. Er is contact met het fonds inzake de 

regeling Impuls Muziekonderwijs die door het FCP wordt uitgevoerd en waar 

diverse scholen die participeren in het educatieproject Muziek is de Basis!  

gebruik van maken. 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur, natuur en wetenschap in 

Nederland met financiële bijdragen voor projecten. Het Cultuurfonds 

onderscheidt zeven werkterreinen: beeldende kunst, monumentenzorg, 

geschiedenis & letteren, theater, muziek, natuur en wetenschap.  

Het Prins Bernhard Cultuur Fonds heeft Harmonieorkest Vleuten dit jaar o.a. 
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met de aanschaf van muziekinstrumenten, de oprichting van het HOV-G en het UtrechtBlaast 

Jeugdorkestenfestival ondersteund.  

 

Stimuleringsfonds Rabobank Utrecht e.o. 

Elk jaar schenkt Rabobank Utrecht een deel van de winst aan het 

Stimuleringsfonds. Via dit fonds wil Rabobank Utrecht kleinschalige 

projecten in het werkgebied van de bank een steuntje in de rug geven. Projecten die de samenleving 

verrijken op het gebied van leefbaarheid, educatie, zorg, welzijn en/of milieu. Ten behoeve van de 

oprichting van het G-orkest heeft HOV een financiële bijdrage uit het stimuleringsfonds mogen 

ontvangen.  

 

Het Elise Mathilde fonds 

Het Elise Mathilde fonds ondersteunt personen en organisaties materieel en 

financieel bij de realisatie van projecten en activiteiten die een algemeen 

sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze 

stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en 

statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam. HOV heeft een bijdrage uit het 

fonds ontvangen ten behoeve van de oprichting van het G-orkest en ten behoeve van het Utrecht 

Blaast! Jeugdorkestenfestival. 

 

K.F. Hein fonds 

Dit fonds geeft financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur, 

maatschappelijk werk, podiumkunst, monumentenzorg, natuurbehoud en 

volksgezondheid in de provincie Utrecht. Bij de viering van het 80-jarig 

bestaan van het fonds op 16 juni 2018 heeft het D-orkest op verzoek van het fonds in Tivoli 

Vredenburg een optreden verzorgd voor de genodigden. In 2019 mochten we een bijdrage 

ontvangen ten behoeve van de oprichting van het HOV-G. 
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Muziek is de Basis! Schooljaar 2018-2019 
Muziek is de Basis! is het muziekeducatieproject van 
Harmonieorkest Vleuten dat sinds 2012 jaarlijks op diverse 
basisscholen in Vleuten en Vleuterweide wordt uitgevoerd.  
 
In het najaar van 2018 zijn de eerste activiteiten voor het 

schooljaar 2018-2019 gestart. Dit jaar deden leerlingen uit 

groepen 5 en/of 6 mee van de Torenpleinschool, de 

Willibrordschool, de Bonifatiusschool en de Krullevaar.  

De opzet van het project is in grote lijnen gelijk aan de 

voorgaande jaren. 

Fase 1 [oktober-december] 2018: Bij de deelnemende 

groepen op de scholen 6 keer een les geven van een uur 

gegeven een muziekdocent van het project. Dit is een 

algemene introductie in de muziek: stijlen, geluiden, 

notering, instrumenten, samenspelen, enzovoort.  

Fase 2 [januari-februari 2019]: De kinderen die dit willen, 

konden in deze periode een (blaas)instrument leren 

bespelen. Voor de leerlingen zich hiervoor hebben 

opgeven, zijn er buitenschools in kleine groepjes 

muzieklessen gegeven door instrumentdocenten. Het 

instrument kregen de leerlingen van HOV in bruikleen. Voor deze fase is een kleine eigen bijdrage 

gevraagd van de ouders. 

Fase 3 [maart-april 2019]: De muziekdocenten zijn voor een periode van 6 weken terug in de klas 

geweest om samen met de leerlingen de workshops te doen die leiden tot een muzikale act. Alle acts 

zijn onderdelen van het eindoptreden (= de projectafsluiting). De kinderen die een instrument 

hebben leren bespelen in fase 2, zijn als echt orkest in fase 3 buitenschools verder gegaan met 

musiceren. Het projectorkest stond onder leiding van Henk Veldt. Bij het eindoptreden op 18 april in 

de grote zaal van bioscoop Pathé Leidsche Rijn hebben ze als Projectorkest zowel zelfstandig als 

samen met een jeugdorkest van HOV enkele muziekstukken uitgevoerd. 

De in Vleuten en omstreken wereld-

beroemde DJ Ferry G en zijn fan ‘Joz de 

Boss’ reisden over de hele wereld en 

overal kwamen ze mensen tegen die op 

hun eigen manier muziek maakten. 

Deze muziek en kenmerkende thema’s 

vormden de inspiratie voor de acts van 

de schoolkinderen. Er zijn in de 

workshops heel veel leuke, bijzondere 

en muzikale manieren bedacht om het 

thema ‘tot leven’ te brengen. De 

staande ovatie na afloop was door de 

deelnemende kinderen dan ook meer 

dan verdiend!  
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Uit de groep kinderen die een instrument heeft leren bespelen is, net als de andere jaren, weer een 

groep leerlingen voortgekomen die verder wilde gaan met muziek maken. Zij hebben hun 

buitenschoolse muzieklessen gecontinueerd en zijn in mei 2019 ingestroomd in het E-orkest.  

Toekomst 

De wijze waarop Harmonieorkest Vleuten muziek in de scholen brengt, past geheel bij de visie die 

wordt uitgedragen vanuit ‘Meer muziek in de klas!’ (publiek-privaat initiatief vanuit o.a. Ministerie 

van Onderwijs en de VandeEnde Foundation) en de regeling Impuls Muziekonderwijs die door het 

Fonds Cultuurparticipatie is ontwikkeld. De aanpak van HOV heeft een 100 procent match met deze 

ontwikkelingen. Dat blijkt uit het feit dat voor iedere school waarvoor de subsidie is aangevraagd, 

deze ook is toegekend. Het betekent dat HOV ook de komende jaren op minstens 7 scholen actief 

aan de slag zal gaan met muziekeducatieve activiteiten. Doordat de scholen vanuit de subsidie een 

grotere eigen bijdrage kunnen voldoen en HOV vanuit de gemeentelijke subsidiegeld kan aanwenden 

t.b.v. educatie, is de dekking van het project voor de komende jaren zo goed als rond. De Impuls-

regeling begint echter op zijn einde te lopen. Met de scholen zullen we het gesprek aan gaan om te 

bezien op welke wijze het project voor de kinderen toch gecontinueerd kan worden. 
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Deel 3: Jaarrekening 
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Bijlage 1 

 

Overzicht 

activiteiten 2019 
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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 Amadeus College. 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 

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 

 

1000 
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Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

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: 

Pathé LR 

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 

7-6 Start O-orkest O  Nieuw ‘Overdagorkest’ voor de muzikant op leeftijd van start gegaan  
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Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

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 

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 
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Datum Activiteit Orkest Doel Opmerking / Toelichting Publieksbereik 

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 

ondernemers georganiseerd en richt zich op sociale cohesie  

 

450 
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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 t  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 

 

Bovenstaande overzicht is overgenomen uit het bij de gemeente ingediende jaarplan 2020 

 


