
Jaarverslag Sophia’s Vereeniging 2020 
 
Algemeen 
Het jaar 2020 was het jaar van de coronapandemie. Daags na carnaval werd bekend dat de eerste 
officiële Nederlandse coronapatiënt een inwoner van Loon op Zand betrof. Social distancing en de 
anderhalvemetersamenleving werden de norm. Het virus had de wereld in zijn greep. Voor Sophia 
betekende dit dat vrijwel alle geplande activiteiten moesten worden afgelast. In sommige maanden 
kon niet gerepeteerd worden en in sommige maanden kon met maximaal 30 muzikanten met een 
onderlinge afstand van 1,5 meter worden gerepeteerd. Een teleurstellend jaar. Temeer omdat het 
harmonieorkest in mei 2020 zou deelnemen aan het European Championship for Wind Orchestras 
(ECWO) in Amiens. Gelukkig kon in december 2020 weer wat hoop ontstaan door het beschikbaar 
komen van vaccins. Hopelijk wordt het in de loop van 2021 weer mogelijk om met de voltallige 
orkesten voor een zaal vol publiek concerten te geven.  
 
 
Bestuur 

• Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden: 
Peter Essers , voorzitter 
Gosse Hoekstra, penningmeester 
Marije Reitsma, secretaris 
Jan van Esch, vertegenwoordiger van het harmonieorkest en de opleiding  
Peter van Esch, vertegenwoordiger van het harmonieorkest 
Bram Nieuwenhuisen, vertegenwoordiger van SOL 
Frans van Dongen, vertegenwoordiger van SPE 
Paul Veltman, aandachtsgebied sponsoring 

• Het bestuur heeft in 2020 10 keer (veelal digitaal) vergaderd. 

• De raad van Advies bestond in 2020 uit 6 leden. De Raad heeft een keer vergaderd. 
 
Harmonieorkest 

• Het orkest stond het hele jaar onder leiding van dirigent Jos Schroevers.  

• Op zondag 26 januari 2020 vond het traditionele Nieuwjaarsconcert in de Wetering plaats. 
Tijdens dit concert werd onder andere de Danse Satanique van Alexandre Kosmicki  ten gehore 
gebracht. Dit betrof het verplichte werk voor de European Championship for Wind Orchestras 
(ECWO) in Amiens. Het publiek was zeer enthousiast.   

• In het voorjaar van 2020 werd hard gerepeteerd voor de deelname aan het ECWO op 23 mei 
2020. Voorafgaande aan deze kampioenschappen zouden enkele mooie try out concerten 
plaatsvinden. Helaas kon alles vanwege de corona-uitbraak niet doorgaan. Het ECWO is 
inmiddels uitgesteld tot mei 2022. 

• Op 22 november 2020 zijn met een samengesteld ensemble, Josephina Louise Hoogstad 
(sopraan) en Nick van Kuipers (tenor) twee aria’s uit de opera Tosca van Giacomo Puccini 
opgenomen. Deze aria’s zullen gebruikt worden voor een nieuwe Nederlandse film (De Oost) die 
in 2021 in de Nederlandse bioscopen zal draaien. 

 
Sophia’s Percussion Ensemble 

• SPE stond dit jaar weer onder leiding van Bart Holleman. 

• Het jaar werd geopend met het Nieuwjaarsconcert op zondag 26 januari 2020. Dit is jaarlijks een 
van de gelegenheden waarbij SPE zich aan een groot publiek kan laten horen.  

• In februari 2020 verzorgden de leden van SPE en de slagwerkers uit de opleiding een 
koffieconcert in de Blokkendoos.  

• Zaterdag 29 augustus werd het nieuwe seizoen geopend met het jaarlijkse uitstapje. De leden 
van SPE en SOL bezochten de Beekse Bergen. Het was een heel gezellige dag. 



• Op 27 november was er een Sinterklaas surpriseavond. De leden van SOL en SPE hadden voor 
elkaar surprises en gedichten gemaakt.  

 
Sophia’s Opleidingsorkesten Loon op Zand (SOL) 

• Dit jaar stond SOL weer onder leiding van Hadewych van Leeuwen. 

• SOL startte het jaar met het Driekoningenblazen op 6 januari en het Nieuwjaarsconcert op  
26 januari. 

• In februari werd een koffieconcert verzorgd door de blazersleerlingen. 

• In oktober 2020 vond het Basisscholenproject weer plaats. Ondanks alle coronamaatregelen 
vond het project op verzoek van de scholen toch plaats. Tijdens dit project krijgen de leerlingen 
van de groepen 5 en 6 les op een slagwerkinstrument of blaasinstrument. Het afsluitende 
concert voor de familieleden en alle leerlingen van de school kon helaas niet doorgaan.  

• Op 29 augustus gingen de leden van SOL een gezellig dagje naar de Beekse Bergen. 

• Op 27 november vond ook voor de leden van SOL de jaarlijkse surpriseavond plaats.  
 
Overige zaken 

• Van de gemeente werd een positief besluit op onze subsidieaanvraag ontvangen. Het 
toegekende bedrag werd verhoogd ten opzichte van de voorgaande jaren.  

• In de Wetering werd carnaval gevierd op zaterdag 22 februari en maandag 24 februari. De 
organisatie was weer mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers van onze vereniging. 

• Op 11 juni 2020 vond een Zoommeeting plaats met alle leden van de vereniging.  

• De (uitgestelde) jaarlijkse ledenvergadering vond plaats op 28 september 2020. 

• Ondanks het feit dat in 2020 bijna geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden is het 
verenigingsblad Klankbord het hele jaar door verschenen.  

• In 2020 hadden we veel jubilarissen: Piet van de Velden (65 jaar), Ad Leijtens (65 jaar), Cis 
Damen (60 jaar), Piet van den Nieuwenhuizen (60 jaar), Ad van den Nieuwenhuizen (60 jaar), 
Tiny van den Nieuwenhuizen (60 jaar), Marty IJpelaar (40 jaar), Noortje van der Meulen (25 
jaar), Renée Damen (12,5 jaar), Wim Lamers (12,5 jaar) en Bram Nieuwenhuisen (12,5 jaar).  
Normaliter worden de jubilarissen voorafgaande aan het Nieuwjaarsconcert gehuldigd. Omdat 
het Nieuwjaarconcert in januari 2021 niet door kan gaan zal de huldiging worden uitgesteld tot 
de tweede helft van 2021. 
 

 
Marije Reitsma 
24 januari 2021 
 
 


