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Bestuurszaken
Guusje Hoogveld is op de jaarvergadering van 25 juni 2020 teruggetreden als bestuurslid.
De Vereniging is Guusje zeer erkentelijk voor het goede werk dat zij heeft verricht.
Heloïse Jonkers is tijdens de vergadering toegetreden als bestuurslid. Heloïse zal zich bezig
houden met de coördinatie van de vrijwilligers die een rol spelen bij de ontvangst van het
publiek. Michiel Flipse blijft de coördinatie verzorgen van de lunch voor het orkest.
De jaarvergadering moest in 2020 helaas digitaal plaats vinden.
Ondersteunende activiteiten door de Vrienden
2020 was een bijzonder jaar. Op de nieuwjaarsconcerten en de concerten in september na,
vervielen de concerten als gevolg van het coronavirus. Ook de Vrienden waren daardoor
minder actief.
In maart zou klarinettist Marco van Dulmen bij de concerten een inleiding verzorgen over de
muziek. Het Zeeuws Orkest en De Vrienden werkten samen bij deze activiteit. Op de dag
van het eerste concert werd echter bekend dat concerten niet meer toegestaan waren.
Gelukkig hebben de Vrienden nog wel een praktische en financiële rol kunnen spelen bij een
bijeenkomst voor de musici op Landgoed Rijckholt op Noord-Beveland. De Vrienden hebben
heel wat pizza’s gebakken en rondgebracht.
De Recitant
Ook in 2020 is De Recitant verschenen. In het blad een interview met Ivan Meylemans over
de tijd van corona. Ook een artikel waarin verteld werd over de geschiedenis van Het
Zeeuws Orkest, een geschiedenis die terug gaat tot 1888. Wie De Recitant nog terug wil
lezen, kan hem vinden op de site van Het Zeeuws Orkest.
Financieel jaarverslag 2020
Het eerste dat opvalt aan de balans is dat er in 2020 een behoorlijke overschot op de balans
was. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen; ten eerste is de contributie per 1 januari
2020 verhoogd met € 7,50 voor een eenpersoonslidmaatschap en met € 8,00 voor een
lidmaatschap voor een stel en ten tweede heeft de vereniging t.g.v. de coronacrisis,
waardoor er veel geplande concerten niet doorgingen, helaas weinig kosten hoeven maken
voor b.v. lunches bij generale repetities en representatie. Wel hadden we al in het begin van
2020, dus voor de coronacrisis toesloeg, besloten om alle leden een CD te schenken met de
muzikale hoogtepunten van Het Zeeuws Orkest van 2019; dit kostte een aardig bedrag,
maar hierdoor konden alle leden, ook toen we allemaal zoveel mogelijk thuis moesten
blijven, toch naar ons Zeeuws Orkest luisteren. Ook hebben we mee kunnen betalen aan
een gezellige samenkomst van de orkestleden in de zomer.

Bovendien maakte in 2020 een behoorlijk aantal leden wat extra geld over als donatie voor
het orkest en de vereniging, vaak met de toevoeging: in verband met de moeilijke
omstandigheden. Langs deze weg wil ik iedereen die soms met zeer gulle hand geschonken
heeft, hiervoor heel hartelijk bedanken. Het totale bedrag aan donaties ziet u terug op de
balans. Ook in 2021 hebben we al enkele mooie donaties mogen ontvangen. We gaan
hiervoor een mooi doel uitzoeken.
Kortom, door de flinke toestroom, maar geringe uitstroom van geld is ons eigen vermogen
gegroeid. Hiervoor gaan we een liefst in het orkest hoorbaar doel uitzoeken, want daar doen
we het voor.
Om de boekhouding overzichtelijker te maken wordt in 2021 toch opnieuw overgegaan op
een systeem van e-boekhouden, dit op nadrukkelijk verzoek van de kascommissie. Als
penningmeester ga ik hier gaarne in mee.
Eind 2021 wordt de vroegere ABNAMRO-bankrekening gesloten; dat was een privé
rekening. Inmiddels hebben we bij dezelfde bank een zakelijke rekening waar de meeste
mensen ook daadwerkelijk hun contributie op overmaken
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