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Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest (VVRO)  

Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2021-2022 

(1 september 2021 t/m 31 augustus 2022) 
 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest was gedurende het afgelopen 

verslagjaar als volgt samengesteld: 

 

Naam Functie Benoemd 
Herbenoemd in 

verenigingsjaar 

Aftreden/ 

herbenoeming 

Han Moraal Voorzitter 2009 2012+2015+2018+2021 2024 

Philip Wielenga Secretaris 2019  Afgetreden 2022 

Louise Koopman Secretaris 2021  2024 

Caroline Lagerwaard Penningmeester 2019  2022 

Bart Lammers Lid 2019  2022 

Leontien Kröner Lid  2012 2015+2018+2021 2024 

Ward Koopmans Lid 2006 2011+2014+2017+2021 2024 

 

Ondersteuning vanuit het Residentie Orkest 

Yolande Zuijdgeest tot juni 2022 

Teun van Roosmalen per juni 2022 

 

Vrijwilligers 

Mevrouw Marijke D. Busquet Ledenadministratie tot juni 2022 

Mevrouw Monica A. Meijering Activiteiten 

Mevrouw Louise H. Schepel Activiteiten 

 

Ereleden 

De heer A.A. Nijkerk   Erelid 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar vier keer vergaderd, al dan niet digitaal. Daarnaast 

heeft het in kleinere samenstellingen enkele keren gesproken over o.a. de financiën en de activiteiten. 

In een van de bestuursvergaderingen heeft het bestuur een toelichting gekregen op de marketing 

strategie van het orkest. Ook is er een bijeenkomst geweest met de staf van het Residentie Orkest 

over de geefstructuur en is er één vergadering geweest met het bestuur van Fonds RO. De voorzitter 

en de penningmeester zijn tevens voorzitter respectievelijk penningmeester van de Stichting 

Instrumenten Fonds Residentie Orkest. 

Het bestuur heeft niet kunnen deelnemen aan de online vergadering in 2022 van het Platform 

Vrienden van Symfonieorkesten. 
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Steun aan het Residentie Orkest 

De VVRO heeft het afgelopen verenigingsjaar het Residentie Orkest financieel ondersteund. De steun 

is geoormerkt voor de volgende projecten: 

• Ontdek het Orkest – dirigeerproject voor scholieren  

• Compositieopdracht jong talent 

• Divali concert (Hindoestaans Lichtjesfeest) Nieuwe Kerk 

• Galatafel The Hague Grand Gala 

• Stichting Instrumentenfonds 

• Jubileumcadeau bijdrage aan de aanschaf van de contrafagot 

 

Deze steun was mogelijk dankzij de inkomsten van de VVRO uit contributies, eenmalige donaties, 

periodieke schenkingen en rendement op het vermogen. Individueel hebben de Vrienden nog eens 

€25.618,50 bijeengebracht voor de aanschaf van de nieuwe contrafagot. 

 

Vriendenactiviteiten 

• In voorgaande jaren moest tot twee keer toe het jubileumfeest voor het 75-jarig bestaan van de 

VVRO worden uitgesteld in verband met de corona-maatregelen. 

• De coronamaatregelen lieten zich gedurende het verenigingsjaar in verschillende periodes nog 

gelden maar het werd steeds meer mogelijk om activiteiten te laten plaatsvinden.   

• Het college over het Requiem van Verdi op 20 mei 2022 werd bezocht door 53 Vrienden en  

30 studenten van het Koninklijk Conservatorium; 

• De dag ervoor bezochten 65 Vrienden de repetitie voor datzelfde Requiem; 

• Op 1 juni 2022 kon een aantal Vrienden een stukje van het educatieprogramma Ontdek het 

Orkest ervaren; 

• De repetitie voor Schubert’s Vijfde Symfonie 5 juli kon rekenen op 190 Vrienden.  

• Ook het Zomerconcert voor Gouden en Platina Vrienden kon doorgang vinden. Ensemble Tableaux 

Vivants gaf op 24 juni op twee tijdstippen een optreden in het Nationaal Museum Sophiahof te 

Den Haag voor totaal 233 aanwezigen. De zgn. kavel die de VVRO had gekocht tijdens het  

The Hague Grand Gala in oktober 2021 is hiermee verzilverd. 

• De bestuursleden zijn allen ook Vriend en streven er naar alle activiteiten bij te wonen en 

zichtbaar voor de leden te zijn.  

 

Ledental 
Het ledental op 1 september 2022 was als volgt:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Het ledental is netto met 92 leden gegroeid.  
 

  

Type Vriend Aantal 2022 Aantal 2021 Verschil 

Vriend  677 659 +18 

Vriend + mede-Vriend 257 231 +26 

Gouden Vriend 145 139 +6 

Gouden Vriend + mede-Vriend 94 85 +9 

Platina Vriend 30 26 +4 

Platina Vriend + mede-Vriend 38 41 +3 

Totaal Vrienden 1241 1181 +66 

Totaal mede-Vrienden 389 357 +32 

TOTAAL 1630 1538 +92 
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Ondersteuning VVRO  
De Vereniging Vrienden werd tot medio 2022 door drie vrijwilligers ondersteund. Marijke Busquet 
heeft in voorjaar 2022 aangegeven na bijna 18 jaar te stoppen met het beheer van de leden-

administratie. Het bestuur is haar zeer erkentelijk hoe zij deze niet geringe taak al die jaren  
heeft vervuld. Monica Meijering en Louise Schepel zijn onze vertrouwde gezichten (en handen) bij de 
activiteiten. Het bestuur bedankt Monica in het bijzonder voor haar inzet bij het zomerconcert 2022  
en ook Louise voor haar continue betrokkenheid bij de VVRO.  
 
Het bestuur prijst zich gelukkig met de professionele ondersteuning vanuit het stafbureau van het 
Residentie Orkest. Tot juni 2022 was dat in de persoon van Yolande Zuijdgeest. Zij is opgevolgd door 

Teun van Roosmalen, medewerker Development & Relations bij het Residentie Orkest. Teun is 
daarmee het aanspreekpunt voor het bestuur en het gezicht voor de Vrienden. Hij is daarnaast 
verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en communicatie en aanwezig bij elke bestuurs-
vergadering als schakel tussen het orkest en het bestuur.  
 

In de zomer 2022 heeft het bestuur persoonlijk afscheid genomen van Yolande en Marijke om hen  

te bedanken voor wat zij voor het bestuur en de VVRO hebben betekend. 

 
Relatie Residentie Orkest 
De relatie met de directie van het Residentie Orkest is onverminderd goed. Wanneer de agenda 
daarom vraagt, schuift ook Miranda van Drie (zakelijk directeur) aan bij de bestuursvergaderingen. 

Een belangrijk gespreksonderwerp tussen het bestuur en de zakelijk directeur is de financiële 
ondersteuning van de VVRO aan specifieke projecten van het RO.   
Daarnaast wordt het bestuur van de VVRO ook uitgenodigd voor andere gelegenheden, zoals het 
Prinsjesdagconcert en de activiteiten van de Business Circle, om de VVRO hier te vertegenwoordigen.  
 
Algemene Ledenvergadering  
De Algemene Ledenvergadering van 2021 leek als fysieke bijeenkomst in november te kunnen 

plaatsvinden maar moest als gevolg van de corona-maatregelen alsnog worden uitgesteld. De digitale 
vergadering op 17 januari 2022 werd online bijgewoond door 28 leden. De bestuursleden, de directie 
van het RO en Yolande Zuijdgeest waren, met inachtneming van de corona-maatregelen, gezamenlijk 
fysiek aanwezig.  

 
* * * 

 
 


