Bestuurlijk jaarverslag 2015
Periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
Bestuur
Op 31 december 2015 was de samenstelling van het bestuur:
 Thomas Oltheten, voorzitter
 Suzanne van Berkum, secretaris
 Sander Bakker, penningmeester
 Freek Sluijs, innovatie
 Dick Hanemaayer, eindverantwoording ‘De Fagot’
 Ilonka Luhrman, beheer website en sociale media
Formeel nog wel bestuurslid, maar als zodanig op dit moment niet actief is:
- Renée Knigge, jongerencontacten
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2015 zijn Sander Bakker en Suzanne van
Berkum officieel toegetreden tot het bestuur, respectievelijk als penningmeester en secretaris.
Daarmee heeft Dick Hanemaayer zijn functie als (interim) penningmeester definitief over
kunnen dragen en is Wim van den Ende als secretaris opgevolgd.
Het bestuur vergaderde in 2015 zes keer, op:
 13 maart
 28 april
 24 juni
 28 augustus
 13 oktober
 19 november
Bij de vergadering op 19 november waren tevens aanwezig Maurits Haenen en Bubo Damen,
respectievelijk voorzitter en producent van het FagotFestival, i.v.m. het naderende festival in
2016.
De volgende zaken kwamen een of meerdere malen in de bestuursvergaderingen aan de orde:
 Voorbereidingen FagotFestival en concoursen t.g.v. het Jaar van de Fagot in 2016;
 Mogelijkheden voor de uitwerking en realisatie van andere extra activiteiten in 2016;
 Voorbereiding en evaluatie van de Algemene Ledenvergadering;
 Voorbereiding voor en evaluatie van de diverse evenementen in 2015: de
Jeugdfagotdag, Avond van de Fagot en Dag van de Fagot (zie ‘Evenementen’);
 Voorbereidingen voor de Jeugdfagotdag 2016 op 14 februari;
 Meerjarenplan voor evenementen als (jeugd-)fagotdagen en een vervolg op het GBF;
 Verstrekken van een compositieopdracht voor het amateurconcours;
 Verstrekking compositieopdracht voor een dubbelconcert voor amateurfagottisten;
 Opvolging voor de functies van penningmeester en evenementencoördinator;







Aanschaf van een nieuw online boekhoudsysteem;
Werving van nieuwe leden, en in het bijzonder ook van professionele fagottisten;
Taakomschrijving voor het ambassadeurschap en adviseurschap van de vereniging;
Vernieuwing van de website van het Fagotnetwerk;
De oprichting van het Brian Pollard Fonds.

Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond plaats op 31 mei 2015 in ‘De Aventurijn’ in
Loenen (Gld.). Er waren vijf bestuursleden en acht andere leden van het netwerk aanwezig.
Aan de orde kwamen onder andere:
 De toetreding tot het bestuur door Sander Bakker en Suzanne van Berkum;
 Het festival in 2016 ter gelegenheid van 500 jaar fagot;
 Het bestuurlijk- en financieel jaarverslag van 2014;
 De begroting voor 2015.
Leden
Op 1 januari 2015 stonden 264 (255) leden ingeschreven. Gedurende 2015 hebben 14 leden
(16) een welkomstbrief ontvangen omdat zij zich als lid hebben ingeschreven. In de loop van
2015 hebben tien leden hun lidmaatschap opgezegd. Na de berichten over de contributieinningen in november en december volgde nog een aantal opzeggingen. Per 1 januari 2016 zal
zodoende van nog acht leden het lidmaatschap beëindigd worden. Daarmee hebben in totaal
18 (8) leden zich dit jaar laten uitschrijven. Dit betekent een kleine afname van het totale
ledenaantal tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016.
Mededelingen aan de leden zijn geïntegreerd in De Fagot of stuurt de secretaris per e-mail.
Aan 15 leden is in november een brief verstuurd met de vraag hun e-mailadres door te geven
wanneer zij dat hebben, aangezien van hen geen of een onjuist e-mailadres bij het
Fagotnetwerk bekend was.
NB: de getallen tussen () zijn de aantallen in 2014.

Evenementen
Jeugdfagotdag
Sinds 2012 is de Jeugdfagotdag een vast element in de jaarlijkse activiteiten van het
Fagotnetwerk. Vanwege vacatures in het bestuur waren de voorbereidingen voor de Jeugddag
van 2015 aanvankelijk nog niet zo van de grond gekomen, waardoor deze uiteindelijk later in
het jaar viel dan de eerdere keren. Niettemin was het ook dit jaar weer een heel feestelijke
dag.
De Jeugddag vond plaats op zondag 31 mei in ‘De Aventurijn’ in Loenen (Gld.) Er waren
docenten en fagottisten uit het hele land aanwezig om de jonge fagottisten (eveneens uit heel
Nederland) workshops te geven en te begeleiden bij het samenspel.
De 22 jonge fagottisten hebben deelgenomen aan de volgende activiteiten:
 Samenspelen in groepjes ingedeeld op basis van spelniveau (o.l.v. docenten Thomas
Oltheten, Ellen Kruithof en Hanneke Nijs);
 Schilderen op muziek van de ‘Schilderijententoonstelling’ (o.l.v. Anja Brons);
 Rieten maken (o.l.v. Florian Krouwel);







Cursus onderhoud van de fagot (o.l.v. Yasmin Sollie);
Contrafagot spelen (o.l.v. Quinten Hendriks);
Versterkt spelen (o.l.v. Hans Vos en Mirjam Hendriks);
Workshop orkestpartijen voor de gevorderde
deelnemers (o.l.v. Freek Sluijs);
Het Groot FagotEnsemble (o.l.v. Hans Vos).

Tijdens de Jeugdfagotdag worden er heel serieus
rieten gemaakt.

–---Ook de contrafagot is populair

De afsluiting van de Jeugddag werd gevormd door een presentatie met stukken van alle
samenspeelgroepjes, de docenten en het Groot FagotEnsemble, die door Hannah de
Vos-Beckers in een heel mooi verhaal met elkaar verbonden werden.

Een gedeelte van het Groot FagotEnsemble, terwijl de ‘Drunken Sailor’ gespeeld
wordt. `

De Jeugddag is na afloop geëvalueerd met de docenten die aanwezig geweest waren
(begeleiders van de samenspeelgroepjes en degenen die workshops hadden gegeven). Het
belangrijkste evaluatiepunt was, dat de locatie niet zo goed bereikbaar was geweest, vooral
voor hen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Om diverse andere redenen was de
locatie echter juist heel geschikt. Het programma werd als positief ervaren, zowel qua
invulling als wat betreft de tijdsduur van de verschillende onderdelen en de dag als geheel
verliep heel soepel. De Jeugddag was weer een groot succes en voor de Jeugdfagotdag van
2016 zijn de voorbereidingen in het najaar van 2015 dan ook alweer begonnen.
Avond van de Fagot
Na de Jeugdfagotdag op 31 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats en aansluitend
daaraan de ‘Avond van de Fagot’. Aan deze avond namen zo’n tien fagottisten deel. Het
programma bestond uit:
 Workshop orkestwerken (door Freek Sluijs)
 Workshop oude muziek (door Thomas Oltheten)
 Samenspel (o.l.v. Hans Vos en Florian Krouwel)
Het was een leuke avond en een mooie toevoeging aan de Algemene Ledenvergadering, maar
vanwege de beperkte lengte geen evenement om ‘los’ gedurende het jaar te organiseren.
Dag van de Fagot
Op zondag 11 oktober vond in Codarts Rotterdam weer een Dag van de Fagot plaats.
Naast de bijna 30 deelnemers, afkomstig uit alle hoeken van Nederland, waren diverse
professionele fagottisten uit Nederland en Vlaanderen aanwezig.
Op het programma stonden:
 Samenspel in trio’s en kwartetten ingedeeld op grond van spelniveau (o.l.v. Johan
Steinmann, Margaretha den Hollander, Hans Vos en Thomas Oltheten);
 Workshops orkestspel door Freek Sluijs;
 Een workshop lichte muziek door Hans Vos en Mirjam Hendriks;
 Workshops oude muziek door Thomas Oltheten;
 Een demonstratie van moderne fagottechnieken door Florian Krouwel;
 Het Groot FagotEnsemble o.l.v. Hans Vos;
 Masterclasses door hoofdvakdocent Pieter Nuytten voor jong talent, amateurs op Dniveau en conservatoriumstudenten;
 Een afsluitend concert door Pieter Nuytten en zijn studenten aan de conservatoria in
Gent en Rotterdam, als ook een van de deelnemers aan de masterclasses.

Traditiegetrouw ook het
Groot FagotEnsemble,
onder leiding van Hans Vos
tijdens de repetitie van
'Watermusic'.

Aangezien 11 oktober de ‘International Bassoon Day’ bleek te zijn, heeft na afloop van de
Dag van de Fagot op initiatief van Hannah de Vos-Beckers nog een aantal deelnemers en
docenten meegedaan aan de ‘Fagotflashmob’: op het plein voor de Rotterdamse Schouwburg
voerden zij, onder leiding van Hans Vos, het arrangement van ‘Eine kleine Nachtmusik’ voor
fagotkwartet uit. Een mooie spontane actie in het kader van ‘Red de Fagot’!

De flashmob aansluitend aan de Dag van de Fagot op het Schouwburgplein in Rotterdam
Jong en oud, beginner en professional en iedereen er tussenin heeft het als een heel leuke en
inspirerende dag ervaren. De sfeer was goed, alles verliep soepel en de locatie was heel
geschikt. Op grond van de evaluerende reacties van deelnemers en docenten zal het
Fagotnetwerk de Dag van de Fagot regelmatig blijven organiseren.
De organisatie van de bovenstaande evenementen lag bij de secretaris van het netwerk.

Vooruitblik op 2016
In 2016 zullen in elk geval de volgende evenementen plaatsvinden:
 Jeugdfagotdag op 14 februari;
 Fagotfestival in het kader van 500 jaar fagot;
 Concoursen voor amateurs en voor professionals;
 Dag van de Fagot in oktober 2016.

