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Jaarverslag 2020 
 
 
2020 wat een jaar! 
Het jaar 2020 zal ons nog lang heugen. 
Op 19 februari 2020, nog net voor de corona uitbraak, hebben we de ledenvergadering 
gehouden in de Schakel. Hierbij waren 47 leden aanwezig. 
 
Door de coronapandemie hebben we nauwelijks samen kunnen repeteren. Tot in maart 
hebben we 8 keer gerepeteerd. Toen kwam alles stil te liggen. 
In juni mochten we weer, maar met de anderhalf meter regeling. De Schakel was veel 
te klein, dus ging het bestuur naarstig op zoek naar een grotere locatie. Met dank aan 
de meedenkende leden werd de Goede Herder kerk onze nieuwe repetitie ruimte. Voor 
de zomervakantie hebben we daar 3 x gerepeteerd. 
Ook na de zomervakantie hebben we daar nog 3 keer gerepeteerd. We konden er niet 
blijven en het spelen was er ook erg lastig door de galm. 
 
Het bestuur ging weer op zoek naar een andere locatie en zo kwamen we in Gendt 
terecht. R.B. kende de locatie en gaf aan dat het heel geschikt voor ons zou zijn. Voor 
sommige leden een hele afstand, maar de meeste mensen gingen er toch voor. 
Ook dit was niet van lange duur, want door de tweede corona golf mocht er weer niet 
worden gerepeteerd. 
 
In december kregen we groen licht, maar dan met maximaal 30 personen.  
Dit kon wel weer in de Schakel. Het bestuur maakte een indeling in 2 groepen. Beide 
groepen zijn 1 x aan de beurt geweest.  
Sindsdien is het stil rondom NSO. En wat missen we elkaar en het muziek maken! 
Het bestuur stuurde de leden in juni een kaartje om elkaar een hart onder de riem te 
steken. 
Namens het bestuur stuurde de voorzitter in de periodes dat we niet repeteerden 
wekelijks een brief over de stand van zaken, de verjaardagen, enkele 
wetenswaardigheden, soms een grapje en altijd een muziekje.  De eerste periode ”het 
SONnetje”, de “Generale pauze” en daarna “Vol Verwachting”. Veel leden keken en 
kijken nog steeds uit naar de wekelijkse berichten, die we langzamerhand ook zullen 
gebruiken voor noodzakelijke verenigingszaken. 
. 
De woensdag voor Kerst verraste het bestuur de leden met een attentie in de vorm van 
een amaryllisbol in een vaas. Veel leden kwamen naar de parkeerplaats van de 
Schakel om hun presentje op te halen. Leden die er niet waren kregen door andere 
leden van NSO het presentje thuisgebracht. 
 
Ledenaantal: 
Per 1  januari hadden we 58 leden en eind december 53. 

Nieuwe leden in 2020 zijn: 

 H. d. V op trompet 

 J.L. op trombone 

 P.D. op saxofoon 

 E.E. op klarinet 

 B.v.d. H. op klarinet 

 H.S. op es-klarinet 
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 N.B. op hobo 

 K.R. op hoorn 

 A.K. op saxofoon 
 

Leden die hun lidmaatschap opgezegd hebben zijn: 

 A.v. E. op bas 

 H. E. op Hoorn 

 H. K. op klarinet 

 M. F. op saxofoon 

 H. S. op es-klarinet 
Enkele leden die om gezondheidsredenen  moesten opzeggen, hebben langer op de 
ledenlijst gestaan, om nog de gelegenheid te krijgen om afscheid te nemen. Ook dit is 
vanwege de corona niet gebeurd. 

 
Helaas zijn in 2020 een aantal leden en oud-leden overleden: 

 Op 7 maart 2020 overleed H. D. Hij was oud-lid van N.SO. 

 Op 6 mei 2020 overleed totaal onverwacht W. H. Hij bespeelde de basklarinet. 

 Op 1 juli overleed J.B. Hij speelde jarenlang de Es-bas bij NSO. 

 Op 25 juli overleed S.H. Hij speelde in de trombonesectie. 
 
 

Subsidie: 
Onze subsidieaanvraag bij de gemeente  was in eerste instantie afgewezen.  
Dankzij zeer adequaat reageren van onze penningmeester is dit besluit toch herzien en 
krijgen we voor het komende jaar nog subsidie. 
 
E.T. secretaris 
20 maart 2021 

 
 


