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Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 was een jaar met blije maar ook met verdrietige momenten.
Blije momenten waren bijvoorbeeld de mooie concerten die we mochten geven.
Verdrietige momenten waren er toen we afscheid moesten nemen van een aantal jarenlange
trouwe leden van NSO.
Op 13 februari 2019 overleed Steef W. , op 3 april 2019 Henk L., een oud-lid van NSO en
op 7 december 2019 Ton. J.
Zij waren zeer gewaardeerde leden binnen onze vereniging.
Helaas kan door ziekte Jan B. de repetities niet meer bezoeken, maar is nog steeds lid van
NSO.
Het NSO had in het begin van 2019 50 leden en aan het eind van 2019 hadden we 53 leden.
We mochten 5 nieuwe leden verwelkomen,t.w.: Leo v.d. H, Wim D, Piet V., Koos B en Ton B.
Dit jaar hadden we 40 goed bezochte repetities. De samenwerking met de Schakel is
prima. Toen wij meer ruimte nodig hadden voor de bibliotheekkasten en voor de aan te
schaffen pauken, heeft men alles gedaan om ons ter wille te zijn. Het heeft heel wat
voeten in de aarde gehad maar het is uiteindelijk gelukt een goede oplossing te realiseren
Inmiddels zijn we aan de dirigent gewend en hij aan ons. Het orkest heeft een goede
ontwikkeling door gemaakt, alhoewel dynamiek en intonatie wel speerpunten blijven.
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen. De bibliothecaris heeft helaas het bestuur
verlaten. We zoeken nu een nieuw bestuurslid.
Het NSO gaf in 2019 acht concerten. Deze concerten werden goed bezocht door een
enthousiast publiek.
In totaal speelden we bij onze optredens 29 nummers, bijna al deze muziekstukken zijn
gecomponeerd of gearrangeerd door Willy Hautvast en Rudy Böhmer
17 maart 2019
10 april 2019
2 juni 2019
13 oktober 2019
27 november 2019
15 december 2019
18 december 2019
22 december 2019

Podium voor de stad
Concert in de Schakel voor de Bezoekers van de dagopvang
Nijmegen klinkt
Concert in de Schakel voor de buurt bewoners.
Concert in de Schakel voor de bezoekers van de dagopvang
Kerstconcert in de Groenestraatkerk Nijmegen
Kerstconcert in de Ontmoetingskerk Meijhorst Nijmegen
Kerstconcert in de H. Antonius Abt Kerk Malden

NSO heeft een mooie nieuwe website t.w. nijmeegsseniorenorkest.nl
Deze website is,i.v.m. de wet op de privacy, voorzien van een ledengedeelte waarvoor de
leden een wachtwoord nodig hebben om deze te openen. Op dit ledengedeelte staan de
ledenlijst, statuten en huishoudelijk reglement. Op de website worden ook filmpjes en
foto,s van ons optreden geplaatst. De webmaster zet hier ook informatie over de te geven
concerten op. NSO heeft ook een facebook pagina.
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