(Bijlage 2)

Jaarverslag 2018

Na het jubileumjaar 2017 en het afscheid van oprichter en dirigent Willy Hautvast werd 2018
onder leiding van Ruud Böhmer een jaar van wennen, opnieuw bouwen, aandacht voor ritme en
muzikaliteit en veel nieuwe muziek. Ons slagwerk is enigszins uitgebreid en we hebben enkele
muziekstukken kunnen overnemen van Die Urndorfer Muzikanten.
Het NSO had aan het begin van het jaar 46 leden. een lid heeft helaas zijn lidmaatschap wegens
ziekte moeten beëindigen. Enkele leden waren langdurig en/of ernstig ziek. We hebben vijf
nieuwe leden kunnen verwelkomen die snel in het orkest zijn opgenomen zodat we eind 2018 50
leden telden.
Dit jaar hadden wij 40 repetities die goed werden bezocht. De Schakel is voor ons een prima
repetitieruimte, de contacten verlopen makkelijk en vlot.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april werd de tijdelijke aanstelling van Ruud Böhmer
met algemene stemmen en applaus omgezet in een definitieve aanstelling.
Voor het eerst in haar geschiedenis had NSO begin 2018 een volledig bestuur bestaande uit vijf
leden. De secretaris moest na enige maanden wegens persoonlijke omstandigheden besluiten het
bestuur te verlaten.
Bovendien werd een muziekcommissie ingesteld met als opdracht klankbord te zijn voor leden en
dirigent en een adviserende taak ten aanzien van de muziekkeuze. Deze commissie zoekt nog naar
haar plaats en mogelijkheden binnen de vereniging.
In mei 2018 trad de wet op de Algemene Verordering Gegevensbescherming in werking. De KNMO
heeft hiervoor een 15-stappenplan ontwikkeld, via deze mogelijkheid heeft NSO de licentie
aangevraagd en verkregen. Wij zullen hier jaarlijks tijdens de ALV aandacht aan besteden zodat we
allen bewust zijn en aandacht hebben voor de privacy van de leden.
Het NSO gaf in 2018 vier concerten, voorts namen we deel aan het Podium voor de Stad in de
Vereeniging en voor het eerst in jaren namen wij deel aan een Senioren Festival. In totaal
speelden wij bij onze optredens 25 verschillende nummers, waarvan 13 stukken in 2018 voor het
eerst op de lessenaar stonden of opnieuw werden gestudeerd. Het merendeel van deze stukken
zijn arrangementen van bekende ouvertures, marsen, concertstukken en liederen van de hand van
Willy Hautvast en van Ruud Böhmer.
18 april 2018
22 april 2018
25 februari 2018
16 september 2018
3 oktober 2018
12 december 2018

concert de Hoge Hof in Herveld
concert in de Schakel in Nijmegen
deelname aan het Podium voor de Stad
matinee Oud Burgeren Gasthuis
deelname aan het Senioren Festival in Beusichem
kerstconcert in de Ontmoetingskerk, Nijmegen-Dukenburg
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