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Dit verslag biedt een overzicht van de werkzaamheden van Stichting 
ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, in het jaar 2021. Vanwege de COVID-19 

pandemie heeft in 2021 de tournee in een alternatieve vorm plaatsgevonden. Dit 
verslag gaat eerst in op bestuursactiviteiten en vervolgt met een overzicht van 

de tournee en de activiteiten rondom de tournee.  
 

OVERZICHT BESTUURSACTIVITEITEN 
 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Begin 2021 bestond het bestuur uit: 

• Voorzitter    - Jochem van Velthoven 
• Secretaris   - Marjon Brouwer 
• Penningmeester  - Sabine Jongerius 

• Artistiek leider  - Alphons van Stenis 
• Projectleider   - Stef van den Berg 

• Algemeen lid - PR  - Matthijs van Ganzewinkel 
• Algemeen lid  - Frank Brouwers 

 

Gedurende 2021 hebben er twee bestuurswisselingen plaatsgevonden. De 
termijn van Matthijs van Ganzewinkel en Jochem van Velthoven verliepen. 

Beiden hebben zij afscheid genomen van het bestuur. Na een 
sollicitatieprocedure heeft het bestuur Sjack Esmyer benoemt als nieuwe 
voorzitter van ZomerOrkest Nederland. De vacature voor een bestuurslid PR 

staat eind 2021 nog open.  
 

Eind 2021 bestond het bestuur uit: 
• Voorzitter    - Sjack Esmyer 
• Secretaris   - Marjon Brouwer 

• Penningmeester  - Sabine Jongerius 
• Artistiek leider  - Alphons van Stenis 

• Projectleider   - Stef van den Berg 
• Algemeen lid - PR  - vacant  

• Algemeen lid  - Frank Brouwers 
 

VERGADERINGEN 

Het bestuur kwam in 2021 acht keer bijeen tijdens een bestuursvergadering op 7 

februari, 13 maart, 11 april, 30 mei, 29 juli, 29 augustus, 22 oktober en 18 
december. Een groot deel van de vergaderingen vond online plaats.  
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ACTIES EN BESLUITEN 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste besluiten en acties in 2021 

(naast de activiteiten rondom het organiseren van een tournee in alternatieve 
vorm): 

• Sollicitatieprocedure nieuwe voorzitter, gevolgd door benoeming Sjack 
Esmyer; 

• Automatisering aanmeldingen deelnemers via de website; 
• Opstellen van functieprofielen voor alle functies binnen bestuur; 

• Grafische vormgeving beleidsplan 2021-2023; 
• Eerste aanzet gedaan tot opzet ambassadeursnetwerk; 
• Livestreaming van Vrienden van.. concert tijdens tournee; 

Zie de notulen van de bestuursvergaderingen voor verdere informatie. 
 

HET PROJECT 

PROJECTGROEP 

De projectgroep bestond tijdens het project van 2021 uit: 
• Stef van den Berg  -  Projectleider / Tourneeleider 

• Anneloes Hobé  - Orkestchef 
• Freek van der Heijden -  Orkestchef / Logistiek 
• Luuk Meeuwis  - Huisvesting & voeding / PR 

• Marina Hommersom - Concertacquisitie  / ZON Academy 
• Margot van den Eijnde - Huisvesting & voeding 

• Sabine Jongerius  -  Financiën / PR 

ALTERNATIEVE VORM TOURNEE 

Net als in 2020 heeft Nederland in 2021 te maken met de pandemie rondom het 

COVID-19-virus. Aan het begin van het jaar was het onzeker of en in welke vorm 

de tournee van ZON2021 mogelijk was. Het bestuur en de projectgroep van ZON 

hielden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Vanaf het begin van het jaar 

werd door bestuur en projectgroep onderzocht binnen welke kaders er toch een 

tournee georganiseerd kon worden. Er werden verschillende scenario’s door de 

projectgroep uitgewerkt waarbij het uitgangspunt was om zoveel mogelijk 

activiteiten (repetities, concerten, overnachtingen en avondactiviteiten) op één 

locatie te laten plaatsvinden om zo het aantal reisbeperkingen te beperken. Op 

deze manier kon een “bubbel”/besmettingsvrije zone gecreëerd worden. In het 

uitwerken van de verschillende scenario’s hebben het bestuur en de projectgroep 

veelvuldig contact gehad met de betrokken veiligheidsregio en gemeente. Bij het 

opstellen van de scenario’s is er diverse malen gesproken met verschillende 

bestuurders van andere projectorkesten (NSO, NJFO, Ad Hoc) om kennisdeling 

rondom het organiseren van een tournee met COVID-19-beperkingen te 

stimuleren. Uiteindelijk heeft het ‘best case scenario’ van de uitgewerkte 

scenario’s kunnen plaatsvinden. De tournee van ZON2021 heeft kunnen 

doorgaan in een alternatieve vorm en vond plaats in Stadskanaal.  
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Alle activiteiten van de tournee vonden plaats op één locatie. Daarnaast had de 

alternatieve tournee korter van lengte dan een gebruikelijke tournee, te weten 7 

dagen. Binnen de COVID-19-maatregelen was het mogelijk om drie concerten te 

verzorgen. Uniek element hierbij was dat voor het eerst in de geschiedenis van 

ZomerOrkest Nederland het Vrienden van … concert is uitgezonden via 

livestream.  

ORKEST EN DIRIGENTEN 
Voor het orkest waren 51 deelnemers geselecteerd. Deelnemers uit ZON2020 

mochten zich met voorrang inschrijven voor de tournee van 2021, aangezien de 

tournee in 2020 geen doorgang heeft kunnen vinden. De dirigenten van 

ZON2020 waren Geert Jan Kroon en Vincent Verhage.  

COMPOSITIEOPDRACHT 

Vanwege de steeds wisselende COVID-19-maatregelen voorafgaand aan de 

tournee, was het lange tijd niet zeker of een voltallig orkest op tournee kon 

gaan. Om deze reden, en de reden dat de tournee korter van lengte was, is 

besloten om in 2021 geen compositieopdracht uit te voeren.  

SOLIST 

Solist dit jaar was Michiel de Boer. Hij voerde op trombone het stuk ‘Concertino 

for Trombone and Wind Orchestra’ van Gordon Jacob uit.  

PROGRAMMA 
Vanwege het kortdurende karakter van de alternatieve tournee bevatte het 

volledige programma minder stukken dan gebruikelijk. Het programma bestond 

uit de volgende werken: 

 Titel Componist Arrangeur 

1. Overture 2000 Henk van Lijnschooten  

2. Concertino for 

Trombone and Wind 
Orchestra 

Gordon Jacob  

3. American Graphity  Naohiro Iwai 

4. Balkan Dance Etienne Crausaz  

5. Eilean Nan Gobhar Geert Jan Kroon  

6. Sunset Serenade Thomas Doss  

7. Patchwork Restitched Johan de Meij  

8. Peruldio and Capriccio Alfred Reed  

9. Bright lights, city nights Paul Hart  

10. Guus Meeuwis Medley Guus Meeuwis Jasper Staps 
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REPETITIES 

Vanwege de COVID-19-maatregelen was het niet mogelijk om een inzeepdag en 

repetitieweekend te organiseren. 

DE TOURNEE 
De tournee vond plaats van maandag 26 juli 2021 t/m zondag 1 augustus 2021. 

Er werd gestart met vijf repetitiedagen en vervolgens werden drie concerten 

gegeven.  

Vrijdag 30 juli 2021 20:00 uur Stadskanaal  

(Vrienden van Concert .. via livestream) 

Zaterdag 31 juli 2021 15:00 uur Borger (openluchttheater) 

Zondag 1 augustus 2021  uur Stadskanaal (besloten concert voor familie 
deelnemers) 

  

BEZOEKERS 

Het livestreamconcert van vrijdag 30 juli 2021 werd door 450 unieke apparaten 

bekeken. Waarschijnlijk hebben 900 tot 1000 mensen dit livestreamconcert 

gezien.  

Het bezoekersaantal van het concert in Borger op zaterdag 31 juli 2021 was 103. 

In Stadskanaal bezochten op zondag 1 augustus 2021 42 familieleden van 

orkestleden het concert.  

Het totale bezoekersaantal van de tournee van ZON2021 was daarmee 1145. 

 

 



FINANCIEEL JAARVERSLAG

STICHTING ZOMERORKEST

NEDERLAND

2021



BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Overige activa en 
Overlopende activa 2.100
Debiteuren -                

2.100

Liquide middelen 9.008

TOTAAL 11.108

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 9.929

9.929

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en
Overlopende passiva 1.179

TOTAAL 11.108

€
2021



RESULTATENREKENING

In 2021 heeft een alternatieve "tournee" plaatsgevonden in verband met Covid-19

OPBRENGSTEN

Deelnemersbijdragen 9.975
Concertopbrengsten 0
Subsidies en sponsoring 1.397
Ondersteuning Covid19 0
Overige opbrengsten 0
Som der opbrengsten 11.372

KOSTEN

Huisvesting en voeding 10.397
Pers en Promotie 333
Artistiek 3.345
Logistiek 1.187
Instrumentarium en materiaal 55
Organisatorische kosten 2.510
Onvoorziene kosten 0
Som der kosten 17.825

Financiële baten &
lasten 0

RESULTAAT -6.453

2021
€
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