SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016
STICHTING GOUWEHART ORKEST
Bestuur
Aaf Gerhardt, voorzitter
Petra Axt-Adam, secretaris
Wilbert Scheifes, penningmeester
Trudy de Nie, lid/PR
Het bestuur heeft in 2016 zeven keer vergaderd (26/2, 14/4, 15/6, 6/10, 5/11, 19/11, 5/12). Op de
eerste vergadering, 26 februari 2016, zijn Petra Axt en Trudy de Nie als nieuwe bestuursleden
benoemd. Petra als opvolgster van Marit van Vliet als secretaris en Trudy, die al vele activiteiten had
ontplooid binnen de organisatie van het GHO, als algemeen bestuurslid met speciale aandacht voor de
publiciteit. De benoemingen zijn officieel bij de Kamer van Koophandel gemeld. De vergaderingen
vonden plaats ten huize van Aaf, behalve op 5/12, toen zij in verband met ziekte afwezig was. Bij alle
vergaderingen is ook de dirigent, Jacques van der Meer, aanwezig geweest. Van de vergaderingen zijn
door de secretaris notulen gemaakt, die via google drive voor alle bestuursleden beschikbaar zijn
gesteld. De notulen zijn telkens op de eerstvolgende bestuursvergadering goedgekeurd.
Concertmeester
Na het afscheid van concertmeester Annemarie van Prooijen in december 2015 wordt gezocht naar
een adequate opvolgster. Het bestuur is blij deze gevonden te hebben in de persoon van Anna Britala.
Professionals. Bij alle concerten zijn de dirigent en de aanvoerders van de groepen (1e violen, 2e
violen, altviolen en celli/bas) (minimaal betaalde) professionals.
Repetitieruimte. De repetities vinden plaats in de Jan Ligthart School te Gouda.
Enquête
Om meer zicht te krijgen op de wensen van de deelnemers heeft het bestuur een enquête gehouden
onder alle spelers van het zomerproject. Hier zijn de volgende punten/aanbevelingen uit naar voren
gekomen:
- repetitieschema: voorkeur voor 6/7 zaterdagochtenden of 4 zaterdagochtenden en één hele dag
- meeste deelnemers zijn enthousiast en willen graag meedoen aan een volgend project
- de organisatie verloopt niet altijd vlekkeloos; info via mail is wel goed
- wat onrust tijdens de repetitie, de dirigent mag strenger zijn, efficiënter repeteren
- website actueel houden
- aandacht authentiek spelen; barokstok?
Draaiboek
Het draaiboek dat al eerder was gemaakt is geactualiseerd.
Concerten
Er zijn twee grote projecten geweest en - voor het eerst - een klein project waarin twee cantates ten
gehore zijn gebracht.

Programma zomerproject juni:
Jean-Philippe Rameau - Orkestsuite uit de opera Les Indes Galantes
Peter Warlock - Capriol suite
Antonio Vivaldi - Concerto RV 569
Solo's: viool, Anna Britala; hobo, Ingeborg de Lange en Anita den Boer; hoorn, Daphne de Jong en
Isabelle Roelofs
Johann Sebastiaan Bach - Clavecimbelconcert BWV 1055, Wohltemperierte klavier 2, Prelude en
fuga no 19
Solo: clavecimbel, Ilil Danin
Ottorino Respighi, delen uit Antiche Danze
Solo’s: cello, Jascha Bordon; hobo, Ingeborg de Lange; fluit, Daphne Dijkmans; fagot, Jan Wieringa
Franz Xaver Richter - Sinfonia con fuga
Bezoekersaantallen:
Reeuwijk (De Ark) : 41; Schoonhoven (Remonstrantse Kerk) : 28; Gouda (Oud Katholieke Kerk) : 64
In oktober zijn op een kort concert de cantate ‘Nimm was dein ist, und gehe hin’ van J.S. Bach en
‘Alles, was ihr tut mit Worten’ van D. Buxtehude uitgevoerd met de solisten Bethany Shepherd,
sopraan, Aleksan Chobanov, alt, Jasper Dijkstra, tenor, Jan de Geus, bas en Ilil Danin, orgel. De
Oud-Katholieke Kerk was goed gevuld. De toegang was gratis, waarbij er een vrijwillige bijdrage
gevraagd werd.
Ook bij het kerstproject zijn wederom drie concerten gegeven. Op het programma stonden:
G. F. Händel - Concerto Grosso opus 3 no 2 HWV 313 voor strijkers, hobo's en fagot
Solo’s: Anna Britala, viool, Celia Molina Gómez, viool, Ingeborg de Lange, hobo
P. I. Tchaikovsky - Elegie voor strijkers
E. Elgar - Salut d'amour
Solo: Aleksandra Kaspera, cello
J. Ch. Pez - Concerto Pastorale voor strijkers, blokfluiten en fagot
G. F. Händel
Aria ‘Heroes, when with glory burning’ uit Joshua, HWV 64
Pifa uit Messiah, HWV 56
Aria ‘But who may abide the day of his coming’ uit Messiah
Aria ‘He shall feed his flock like a shepherd’ uit Messiah
Solo: Aleksan Chobanov, counter-tenor
J. S. Bach - Brandenburg concert no. 4 voor viool, 2 blokfluiten en strijkers
Solo’s: Anna Britala, viool, Saskia Teunisse, blokfluit, Franca Post, blokfluit
De bezoekersaantallen waren beduidend hoger dan bij het zomerproject, te weten Reeuwijk 81,
Schoonhoven 36, Gouda 95.
De toegangsprijs is omhoog gegaan van €9 naar €10, maar dat is nu inclusief programmaboekje.
Vrienden
De Stichting telt inmiddels 23 vrienden.

Website/email
De website www.gouwehartorkest.nl wordt door Rosalie van der Meer, vaste speler bij de violen,
onderhouden. Omdat het bestuur de vormgeving niet ideaal vindt, wordt aan Robin Heij de opdracht
gegeven deze te vernieuwen. De gehele layout is veranderd. Het e-mailadres wordt vooral door Trudy
gecontroleerd, die ook de correspondentie met de ‘vrienden’ en de bezoekers onderhoudt.

