
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag secretaris over 2016 
 
  

Zoals elk jaar zijn we het jaar begonnen met de Nieuwjaarsborrel op 8 januari. Hierbij worden 
traditioneel de kei(en) uitgereikt. Deze keer was hij voor Rik van der Knaap. Dit voor het vele werk 
dat hij verzet voor de vereniging. Zoals het vervoer van het slagwerk van de Concert Band en het 
beheer van het instrumentarium van de vereniging. 
 
Een dag later was er het Nieuwjaarsconcert. Deze keer geleid door Martin Aalbregt, aangezien Ellen 
nog steeds niet hersteld is van haar blessure. 
 
Een week later is Peter Habraken begonnen als inval dirigent. Hij heeft Ellen vervangen tot het 
moment dat zij lichamelijk weer in staat was te kunnen dirigeren. Peter was op advies van Ellen 
voorgedragen als vervanger en heeft de rest van het jaar voor de Concert Band gestaan. 
 
Op maandag 8 februari is de Marching Band vertrokken naar Bonn. Dit optreden hebben wij op 
uitnodiging van Show- & Twirlvereniging De Glazenstad met hen verzorgd. Hier werd een optreden 
verricht tijdens de Rosenmontag in Bonn. Het ging er nog even om spannen of het optreden door 
zou gaan, vanwege de storm. Uiteindelijk is het toch door gegaan, waarbij wel de grootste wagens 
uit de stoet werden gehaald. 
 
Op zondag 6 maart heeft de Marching Band twee optredens verzorgd in de Efteling. Bij deze 
optredens was het nodige publiek aanwezig. Als tegenprestatie mochten de leden de rest van de 
dag gratis de Efteling in. De dag werd uiteraard afgesloten met een bezoek aan de McDonald’s. 
 
Het Voorjaarsconcert was dit jaar op 9 april. Hierbij was en groot deel van de avond teruggebracht 
naar het Flower Power tijdperk. Zowel het Leerlingenorkest en Marching Band onder leiding van 
Martin Aalbregt als de Concert band onder leiding van Peter Habraken brachten diverse stukken uit 
die tijd. 
 
De Marching Band had op 27 april diverse optredens op het programma staan. Eerst was er de 
aubade in Hoek van Holland. Waarbij de uiteraard het Wilhelmus niet mocht ontbreken.  Tussen de 
optredens door hebben we gegeten bij de familie van Jesper Boon. Aansluitend zijn we richting 
Schiedam afgereisd voor de begeleiding van een Lampionnenoptocht. Die weer afgesloten werd met 
een groot vuurwerk. 
 
Op 4 mei was de jaarlijkse Dodenherdenking. Hierbij werd door de Concert band en enkele 
slagwerkers hun bijdrage geleverd. De slagwerkers liepen voorop bij de tocht waarna op de 
begraafplaats de muzikale omlijsting werd verricht door het hoor Together en de Concert Band. 
 
De Concert Band heeft op zondag 29 mei optreden bij de kofferbakverkoop langs de Waterweg. 
Voor het terras van de Jutter hebben nog net voor de bui begon een aantal nummers in 2 sessies 
kunnen afwerken.  
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Zaterdag 4 juni was het de dag van de bouw. De een delegatie Marching Band was gevraagd om dit 
muzikaal te omlijsten bij de bouwplaats van een parkeergarage bij de Hofvijver in Den Haag. Dat 
niet de gehele Marching Band er naartoe kon, had te maken met de beschikbare ruimte. We hebben 
in ieder geval laten zien dat we met 12 man ook een muzikale prestatie kunnen leveren. 
 
’s Avonds was er het Leerlingenconcert. Hierbij kunnen de leerlingen laten zien hoever zij zijn met 
de lessen en waarbij dan menig ouder trots in de zaal zit. Het Leerlingenorkest sloot deze avond af 
met een optreden. 
 
Een week later, op 10 juni, was de intocht van de avondvierdaagse in Monster. Samen met de 
majorettes van De Maranto’s werden de wandelaars door Monster begeleid. 
 
Op 2 juli heeft de gehele vereniging bij de afsluiting van het seizoen gespeeld op het recreatieoord. 
Als eerste heeft de Marching Band een rondgang gelopen over het gehele terrein. Aansluitend gaf 
het Leerlingenorkest een optreden in het nieuwe gebouw op het recreatieoord. Als laatste heeft ook 
de Concert Band nog de nodige nummers gespeeld, waarbij het publiek enthousiast mee zong. Het 
eindfeest die oorspronkelijk ook daar gehouden zou worden, kwam te vervallen. Dit mede door het 
festival was op dezelfde dag gehouden werd aan de Waterweg. 
 
Na een week of 4 rust was voor de Marching Band de vakantie al weer voorbij. Op vrijdag 12 
augustus werden de lopers van de Avondvierdaagse in Hoek van Holland binnen gehaald.  
 
Een dag later, zaterdag 13 augustus, werd er voor de Hoekse winkeliers opgetreden. Hierbij is de 
Marching Band een aantal keren het dorp rondgegaan en is er bij diverse winkeliers ook stilstaand 
muziek gemaakt. 
 
Vrijdag 19 augustus was het vroeg opstaan voor iedereen van de Marching Band. Rond een uur of 4 
’s morgens stond er bij De Hoekstee een bus met aanhanger klaar om zowel ons als Thalita uit 
Vlaardingen en een Majorette groep uit Breda naar Le Touquet Paris Plage te brengen. ’s Middags 
was er een optocht waar door de Marching Bands aan mee gedaan werd. Aansluitend was er ook 
nog een Taptoe. Vanwege de terreurdreiging in Frankrijk was de optocht ’s avonds afgelast. De 
volgende dag heeft de Marching Band ’s morgens nog een optreden verzorgd in Merlimont en ’s 
avonds nog een lichtjesoptocht in het Belgische Gent. Het weekeinde werd afgesloten op zondag 
met de druivenoptocht in Overijse. Het weer zat dat weekeinde ook mee, tot de laatste 10 minuten 
in Overijse, waardoor de Marching Band uiteindelijk doorweekt aankwam bij het eindpunt. 
 
Op zaterdag 27 augustus was ervoor de Marching Band hetzelfde optreden als op 13 augustus. Al 
werd er deze keer extra gestopt bij Ron van Reenen vanwege zijn jubileum. 
 
Donderdag 15 september heeft de Marching Band een optreden gebracht bij Chris van Leeuwen. Ed 
van Hattem heeft vaker met Chris gesproken over de Marching Band en hij zou een keer komen 
kijken als we in de buurt zouden zijn. Dit bleek niet zo eenvoudig en daarom is de Marching Band 
bij hem langs geweest. Chris had ALS en inmiddels is hij helaas overleden, maar heeft hij ons toch 
nog wel kunnen horen en zien. 
 
Zondag 18 september mocht de Marching Band weer richting Frankrijk. Deze keer was het de beurt 
aan Orchies. Hier heeft de Marching Band weer een muzikale bijdrage geleverd aan de plaatselijk 
optocht. 
 
Zaterdag 24 september verzorgde de Marching Band een serenade voor Kees Mosterd die zijn 65-
jarige verjaardag vierde. 
 
De Marching Band kon de vrijdag erop, 30 september, weer aan de slag bij de Furieade in Maassluis. 
De route was deze keer korter en ook het vuurwerk aan het einde was er niet, maar de opkomst van 
de mensen was toch weer behoorlijk groot. 
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Het weekeinde van 8 en 9 oktober stond in het teken van het WFM-festival. Op 8 oktober ging de 
Concert Band onder leiding van Peter Habraken zijn muziek ten gehore brengen, wat resulteerde in 
een mooi cijfer: 8,33 . Een dag later mocht het Leerlingenorkest ook haar stukken komen spelen. 
Ook dit resulteerde in een mooie beoordeling van de jury (dezelfde Peter Habraken). 
 
Eind oktober staat altijd in het teken van Halloween. Zaterdag 29 oktober was het zover in 
Schiedam. Daar werd in Schiedam Noord een Halloween optocht georganiseerd. Hierbij 
ondersteunde de Marching Band de majorettes van Adencia. 
 
De vrijdag erop, 4 november was het in Hoek van Holland Halloween. Hierbij gingen twee 
slagwerkers met de kinderen (en ouders) het bos in en bleef de rest van de Marching Band spelen, 
totdat de laatste van de vele deelnemers ook in het bos waren verdwenen. 
 
Op zaterdag 12 november was de landelijk Sinterklaasintocht in Maassluis. Dat betekende tevens 
dat de intocht in Hoek van Holland een week werd verzet.  
Die zaterdag stond al de intocht van Sinterklaas in Ter Heijde op het programma, maar aangezien 
dit ’s morgens is en in Hoek van Holland ’s middags hebben we hem gewoon 2x op een dag binnen 
gehaald.  
 
Het Najaarsconcert werd dit jaar op26 november gehouden. Naast de uitvoeringen van het 
leerlingenorkest, Marching Band en Concert Band stond er voor één iemand nog iets speciaals op 
het programma. Cees Vermeulen werd op die dag benoemd tot Erelid van de vereniging. Buiten 
deze toekenning door de vereniging kreeg Cees ook nog eens de Hoek van Holland-speld uitgereikt 
voor zijn grote inzet voor de diverse verenigingen in Hoek van Holland. 
 
Het jaar werd door de vereniging afgesloten door twee kerstoptreden van het Leerlingenorkest. De 
eerste was op woensdag 21 december. Hier werd op het schoolplein, in de regen, de kinderen 
begeleid met het zingen van een aantal kerstliederen. De school waardeerde het zeker dat we toch 
gespeeld hebben, ondanks het weer. 
Op kerstavond hebben we, voorafgaand aan de kinderdienst in De Hoekstee, gespeeld voor de 
mensen die daarbinnen kwamen.  
 
 
 
 
 
De vereniging heeft dit jaar dus zeker niet stil gezeten. Zo werden er 33 optredens verzorgd. 
Daarnaast hebben de leden de nodige repetities waarbij ze aanwezig zijn. Voor sommige zelfs bij 
alle drie de onderdelen en dat betekent dat die leden ongeveer 140 repetities per jaar bezoeken. 
Daarnaast is de vereniging ook dit jaar weer met het Scholenproject begonnen. Twee basisscholen 
zijn al bezocht en de derde zal in het voorjaar van 2017 bezocht worden. Hierbij de scholen bezocht 
en de kinderen mogen hierbij ook zelf instrumenten bespelen. Het doel hiervan is om meer 
leerlingen te krijgen, wat ook deze keer weer gelukt is. 
 
Op de Ledenvergadering van 17 februari 2016 is de Commissie 100 jaar Rotterdam aan Zee in het 
leven geroepen. Vanaf dat moment heeft zij al veel werk verzet voor de jubileum activiteiten die in 
2017 zullen plaatsvinden in het kader van het 100-jarig jubileum van de vereniging.  
Op dezelfde Ledenvergadering is besloten om ongeveer 30.000 euro te investeren in nieuwe 
instrumenten en uniformen. Dit alles wel onder de voorwaarde dat de financiering rondkomt. 
 
De vereniging heeft zich ook dit jaar weer goed op de kaart gezet. Niet alleen bij de mensen waar 
het optreden verzorgd wordt, maar ook via de pers. Zowel de krant, internet als op televisie. 
 
Naast de bovengenoemde activiteiten heeft de vereniging nog tal van andere bezigheden op het 
programma staan waarbij één of meerdere leden van de vereniging vertegenwoordigd zijn. Zoals: 
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-Bestuursvergaderingen 
-Algemene Ledenvergadering 
-Marching Band bestuursvergaderingen 
-Jubileumcommissie 
-WFM-vergaderingen 
-ZHBM/KNMO-vergaderingen 
-Bijeenkomsten Ondernemers Vereniging Hoek van Holland 
-Werkgroep 4 mei 
-Vergaderingen Nieuwjaarsconcert 
-Jeugd- en Activiteitencommissie 
-Besprekingen met Hoekse basisscholen over leerlingenproject 
Daarnaast zijn er ook nog andere overleggen die door diverse leden van de vereniging worden 
bijgewoond: 

- Diverse overleggen/bijeenkomsten met derden  
- Diverse overleggen met dirigent, instructeurs en docenten. 
- Diverse bijeenkomsten van de uniformen- en muziekcommissies. 

 
 
Diverse mensen verzorgen de bladmuziek voor de drie onderdelen. Hier worden ook de nodige 
uren aan voorbereidende werkzaamheden gespendeerd. 
 
 
 
Tot zover het jaarverslag 2016 van de secretaris. 
 
 


