
  

 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2019 

Het jaar 2019 hebben we afgetrapt met de inmiddels traditionele Nieuwjaarsborrel. Op vrijdag 4 
januari 2019 werd deze gehouden in de foyer van LCC De Hoekstee. Vast onderdeel bij de 
Nieuwjaarsborrel is de KEI. Hierbij worden leden in het zonnetje gezet die zich extra verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de vereniging. Dit jaar viel de eer te beurt aan Ilonka Truren. Door voor het 
vele werk wat zij verzet voor de Jeugd- en Activiteitencommissie. Daarnaast organiseert zij ook vele 
verkoopacties, waardoor de vereniging geld binnen krijgt.  
 
Op zaterdag12 januari vond Nieuwjaarsconcert plaats in De Hoekstee. Hier verleenden het 
Jeugdorkest en de Concert Band hun medewerking aan. Naast nummers van het Najaarsconcert 
werd uiteraard de Radetzky Marsch ten gehore gebracht. 
 
Vrijdag 25 januari was de Show & Marching Band gevraagd om een serenade te brengen bij 
restaurant Jutter Eten & Drinken. Dit voor de 85-jarige verjaardag van een Hoekse inwoonster. 
 
Eén dag later was de uitreiking van de Hoekse Helden. In categorie Muziek waren wij ook 
genomineerd. Helaas hebben we deze categorie niet gewonnen, maar heeft de Show & Marching 
Band wel enkele nummers gespeeld die avond. 
 
Voor de Show & Marching Band was op maandag 4 maart inmiddels de traditionele 
Rosenmontagzug in Bonn. Aan deze grote Carnavalsoptocht doen ruim 5000 deelnemers mee en 
lopen ongeveer 30 muziekkorpsen tussen de wagens, hieronder waren dus de Show & Marching 
Band samen met De Glazen Stad. 
 
Het Voorjaarsconcert werd dit jaar gehouden  
op 6 april. Het thema van dit concert was Let’s  
Dance. Door alle drie de onderdelen van de  
vereniging werden allerlei soorten dansmuziek  
gespeeld. Dit varieerde van The Lord of the  
Dance tot aan de Danse Macabre. 
 
De Show & Marching Band was gevraagd om  
op zaterdag 13 april mee te doen aan het  
Bloemencorso van de Bollenstreek. Er werd  
gelopen van Bennebroek naar het eindpunt in  
Haarlem. Het weer was dit jaar niet zo mooi als  
bij de vorige editie, maar desondanks was het  
toch weer een mooi optreden.  
 
Zaterdag 27 april was het Koningsdag. De Show & Marching Band speelden naast het Wilhelmus 
ook enkele stukken uit hun repertoire bij Huis van de Wijk De Hoekstee. Aansluitend werd voor de 
tweede keer dit jaar een serenade gebracht bij restaurant Jutter Eten & Drinken. Deze keer in 
verband met een 90-jarige verjaardag! 



  

 

 
Op vrijdag 4 mei was de jaarlijkse Dodenherdenking op de begraafplaats in Hoek van Holland. Hier 
werd, samen met Oecumenisch koor Together, een muzikale bijdrage geleverd door de Concert 
Band van Rotterdam aan Zee en een aantal slagwerkers van de Show & Marching Band.  
 
Vrijdag 24 mei werd de avondvierdaagse in Monster door de Show & Marching Band begeleid op de 
laatste avond. Direct na afloop werd er alweer gevraagd of we ook in 2020 aanwezig kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het weekend van 31 mei tot en met 3 juni stond in teken van Bands Across The Sea (BATS). De 
Concert Band en Show & Marching Band reisden op vrijdagavond met de Stena Line richting 
Harwich. Op zaterdagmorgen stonden leden va de Tendring Brass Band klaar met een echte 
Engelse dubbeldekker voor een muzikaal en vooral gezellig weekend. Zowel op zaterdag en zondag 
werden diverse optredens op verschillende plaatsen in de buurt van Harwich verzorgd. Mede door 
het mooie weer, dat we dat weekend hadden, is het een geslaagd evenement geworden. Moe maar 
voldaan reisden de leden op zondagavond weer richting Hoek van Holland. 
 
Op zaterdag 6 juli werd het seizoen weer afgesloten. Alle onderdelen van de vereniging hebben ‘s 
middags opgetreden op en rond het Brinkplein in Hoek van Holland. Het publiek genoot van de 
muziek totdat de weergoden besloten om de kranen open te zetten. De Concert Band heeft 
daardoor slechts de helft van haar programma kunnen uitvoeren. 



  

 

‘s Avonds werd het seizoen echt afgesloten met het eindfeest. Chantal Looije en Aniek Veltman 
waren deze keer degenen die de organisatie op zich namen. Waar het nodig was, werden ze 
geholpen door de leden van de Jeugd- en Activiteitencommissie. 
 
Vrijdag 23 augustus heeft de Show & Marching Band de wandelaars van de avondvierdaagse in 
Hoek van Holland binnengehaald. Het blijft ieder jaar moeilijk om genoeg leden bij elkaar te krijgen, 
aangezien dit midden in de schoolvakantie valt, maar dit jaar is dat toch weer gelukt. 
 
Op zaterdag 31 augustus kwam er een groep wielrenners aan bij Bondi Beachclub in Monster. Zij 
hadden een route gereden door Nederland om hiermee geld op te halen voor een goed doel. De 
Show & Marching Band was gevraagd om ze muzikaal te onthalen bij de finish. 
 
Zondag 22 september mocht de Show & Marching weer afreizen naar Frankrijk. Deze keer was er 
een optocht in Dechy, wat iets onder Lille ligt. 
 
Op vrijdag 11 oktober was er weer de Lichtjesavond op de begraafplaats in Hoek van Holland. 
Deze keer begeleidde de gehele Show & Marching Band de stoet die vanaf De Hoekstee vertrok. Op 
de begraafplaats namen de slagwerkers het over. 
 
Op 12 oktober werd er in Rotterdam de New York Minimarathon gehouden. Na het optreden in 2018 
was de Show & Marching Band dit jaar weer gevraagd om te komen. Ondanks de regen was het 
uiteindelijk toch wel een leuk optreden.  
 
Zaterdag 16 november kwam Sinterklaas weer in de Berghaven. De Show & Marching Band heeft 
de Sint van de Berghaven naar het Brinkplein begeleid. Door de andere opstelling van het podium 
en publiek, kon de Show & Marching Band veel meer muziek maken bij de Berghaven zelf. Hierdoor 
was dit het leukste Sinterklaasoptreden sinds jaren. 
 
Op zondag 3 november werd een repetitiemiddag gehouden voor de Concert Band. In verband met 
de wat late planning van deze middag, was alleen de houtsectie zo goed als compleet. Uiteindelijk 
heeft de houtsectie het eerste deel van de middag apart gerepeteerd en zijn daarna de koperblazer 
en slagwerkers aangesloten. De middag werd afgesloten met een hapje in de foyer van De 
Hoekstee. Uiteindelijk een zeer geslaagde  
middag en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Op 23 november had de Jeugd- en Activiteiten- 
commissie een Sinterklaas bijeenkomst  
georganiseerd. Na een korte speurtocht konden  
de leden genieten van een hapje en drankje bij  
Sabine. De avond werd vervolgd bij de voorzitter 
 thuis, waar onder genot van diverse lekkernijen  
de avond gezellig werd afgesloten. 
 
Op 30 november was het Najaarsconcert.  
Het thema was deze keer Keep RAZ Great.  
De muziekstukken die gespeeld werden  
hadden allemaal betrekking op de Verenigde  
Staten.  



  

 

 
Er was ook een wereldpremière: Het werk “Cerro Rico”, gecomponeerd door Peter  
Habraken, werd voor het eerst voor publiek uitgevoerd door onze Concert Band. 
De avond was weer een doorslaand succes. Een afgeladen volle zaal met publiek en veel 
enthousiaste reacties na afloop. 
 
Zaterdag 14 december was een minder koud dan in 2018, maar de wind was er des te meer.  
Ideaal weer voor een Kerstparade dus. De eerste wagen werd voor aanvang als kapot  
geblazen door de wind, waarop de organisatie besloot om de route te veranderen. Hierdoor hoefde 
men met de praalwagens niet langs de Houtmanflat te rijden.  
 
De laatste jaren ging de Show & Marching Band op de laatste repetitieavond va het jaar altijd iets 
leuks doen met elkaar. Deze keer was besloten om dit voor de gehele vereniging te organiseren. 
Daarop zijn we op 27 december 2019 gaan bowlen in De Lier. 
 
In 2019 heeft de vereniging weer heel wat nodige optredens verzorgd.  
Er werden dit jaar 23 optredens verzorgd in binnen- en buitenland. Daarnaast hebben de leden de 
nodige repetities waarbij ze aanwezig zijn. Een aantal van de leden is actief in alle drie de 
onderdelen en dat betekent alleen al zo’n 140 repetities per jaar. 
 
Nadat in 2017/2018 de Commissie 100 jaar Rotterdam aan Zee het nodige werk had, was het in 
2018/2019 de commissie Band Across The Sea (BATS) die een weekend in Harwich moest 
organiseren. Er mag wel gezegd worden dat dat goed gelukt is.  
 
Dat de vereniging heeft zich ook dit jaar weer goed op de kaart gezet mag wel duidelijk zijn. 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: 

 
-Bestuursvergaderingen 
-Algemene Ledenvergaderingen 
-Bijeenkomsten m.b.t. de Hoekstee. 
-Bijeenkomsten m.b.t. muziekproject(en)  
 op de basisscholen. 
-Show & Marching Band bestuursvergaderingen 
-Commissie Bands Across The Sea 
-ZHBM/KNMO-vergaderingen 
-Bijeenkomsten Ondernemers Vereniging  
 Hoek van Holland 
-Werkgroep 4 mei 
-Vergaderingen Nieuwjaarsconcert 
-Jeugd- en Activiteitencommissie 
 
 
 



  

 

 
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. 

 
 
De verzorging van bladmuziek voor alle 3 de onderdelen is een hele klus. Dit is tegenwoordig deels 
papierwerk en deels digitaal. Diverse leden steken hier de nodige vrije tijd in om ervoor te zorgen dat 
iedereen op tijd de juiste muziek heeft. 
 
 
 
Ook is de vereniging momenteel hard bezig met een investeringsplan. Zo zijn er inmiddels al 50 
nieuwe muziekstandaard aangeschaft. Zullen er voor de Show & Marching Band nieuwe petten 
besteld moeten, aangezien de oude echt aan vervanging toe zijn. Ook zullen een aantal 
instrumenten nieuw aangeschaft of vervangen moeten worden. 
 
 
De leden van het Jeugdorkest hebben inmiddels ook allemaal een t-shirt gekregen van de 
vereniging. Dit zijn dezelfde shirt die de Show & Marching Band ook al heeft. De shirts van het 
jeugdorkest zijn, nadat Brendan en Nevan Truren hier allebei een wens hadden ingediend, 
gesponsord door de Kringloopwinkel in Maasdijk. 
 
 
 
 
Tot zover het jaarverslag over 2019 van de secretaris. 


