
 

 

Jaarverslag 2021 
 

Verenigingsactiviteiten 

Het verenigingsjaar 2021 werd voor De Vriendschap, net als voor vele andere verenigingen, 

gekenmerkt door de maatregelen ten gevolge van de corona-pandemie. Dat heeft onze 

muzikale en verenigingsactiviteiten behoorlijk negatief beïnvloed, maar gelukkig niet 

compleet tot stilstand gebracht.  

Van januari tot en met juni konden de wekelijkse repetities, belangrijk voor de muzikaliteit en 

de saamhorigheid van de leden, niet doorgaan. Pas in augustus kwam het bericht van de 

overheid dat musiceren onder bepaalde voorwaarden weer was toegestaan.  

Mede door de komst van enkele nieuwe huurders werd de Boet tegen de coronaverdrukking 

in weer het muziekcentrum dat ons voor ogen staat.  

In december kwamen er opnieuw beperkende maatregelen die het alleen nog voor kleine 

bands mogelijk maakten om, alleen overdag, te oefenen. 

De Vriendschap moest weer een repetitiestop inlassen. 

Gelukkig heeft dit niet lang geduurd, want in januari 2022 werden alle activiteiten weer 

mogelijk, binnen de corona-regels van 1,5 meter afstand houden en dergelijke. 

 

Door de corona-beperkingen hebben we ook geen optredens en andere muzikale 

evenementen kunnen organiseren of bijwonen. Een optreden tijdens de kerst-in van de 

Hervormde kerk in Schoorl werd bijvoorbeeld op het laatste moment afgezegd. 

 

Met veel enthousiasme heeft de vereniging zijn bijdrage geleverd aan de Schoorlse kunsten, 

door het belangeloos beschikbaar stellen van de Boet. Een aantal kunstenaars hebben daar 

hun werk in de mooi opgeknapte Boet kunnen exposeren. Verspreid over een aantal 

zonovergoten dagen in het weekend van 23 tot en met 26 september 2021 hebben enkele 

tientallen bezoekers kunnen genieten van de tentoongestelde kunst en tijdens een muzikaal 

optreden van een band kennis kunnen nemen van ons muziekcentrum. 

 

Om de verenigingssfeer te ondersteunen en de moede erin te houden organiseerde het 

bestuur een kleine kerst drive-along. Onze leden konden in gespreide clubjes hun kleine 

kerstattentie ophalen en elkaar weer even kort ontmoeten. Het werd een positief weerzien. 

 

Onderhoudswerkzaamheden 

Niet kunnen repeteren en optreden kan een demotiverend effect op onze leden hebben. 

Daarvan was gelukkig ook dit jaar weinig te merken. We zijn dan ook trots, dat vrijwilligers 

van onze vereniging de Boet verder hebben opgeknapt. De belangrijkste gerealiseerde 

zaken zijn: 

 

 Noodzakelijke dakreparaties (o.a. bouten vervangen, regenafvoeren aanbrengen) 
 De vloerbedekking in de grote zaal en de barruimte is geheel vervangen.  
 De oefenzaal en barruimte zijn geschilderd.  
 De drie afsluitbare muziekkasten zijn afgemaakt  
 Overige werkzaamheden: Bestrating bij voordeur gerepareerd, bovenramen tochtvrij 

gemaakt en andere tochtgaten gedicht, solar verlichting boven de voordeur 
gemonteerd en verder de nodige opruimwerkzaamheden  

 



Financiële zaken 

In het laatste kwartaal zijn drie huurders gevonden die tegen een geringe vergoeding kunnen 

repeteren. Zo kunnen we van De Boet weer een centrum voor (amateur) muziek maken en 

een klein deel van de kosten van onderhoud en gebruik van De Boet dekken. 

En dat is noodzakelijk om onze financiële huishouding zo gezond mogelijk te houden. 

Dat andere in komsten bronnen nodig zijn bleek we uit een minder prettig bericht over de 

structurele vermindering van de subsidie van de Gemeente Bergen. Deze was voor 2021 

reeds verminderd, maar voor het jaar 2022 betreft het bedrag alleen een bijdrage aan de 

vergoeding voor de dirigent. De subsidie voor jeugdleden is daarmee geëindigd, hetgeen 

begrijpelijk is omdat de vereniging al jaren geen jeugdleden meer heeft. 

 

Bestuurszaken 

Het ledental is gegroeid van 15 aan het begin van 2021 naar 18 aan het einde hiervan. 

 

De Algemene ledenvergadering heeft een nieuw Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 

Verder is een besluit genomen voor een minimaal vermogen, waardoor we voldoen aan de 

eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De interne regelgeving is hiermee 

compleet geworden en voldoet aan de wettelijke vereisten. 

 

Het eind 2020 aangetreden bestuur is ongewijzigd gebleven en bestaat uit: 

- Hugo Koeman (voorzitter) 

- Ellen Rozeboom (secretaris) 

- Bas de Way (penningmeester) 

- Johan Tillema (algemeen bestuurslid).  

 

Tot slot 
Ondanks het feit, dat de beperkingen die corona ons oplegde weinig effect hadden op de 

betrokkenheid van onze leden bij de vereniging, hopen we toch echt dat we in 2022 met 

muziek weer mensen (onszelf en luisteraars in de gemeente Bergen en omgeving) blij 

kunnen maken.  

Uiteindelijk is dat het doel waarvoor we in 1898 zijn opgericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muziekvereniging De Vriendschap repeteert elke donderdagavond vanaf 19.30 in ons Muziekcentrum De Boet, 

Nieuwedam 3 (achter de brandweerkazerne) te Schoorl.  

Meer weten? Stuur een berichtje naar sceretaris Mevr. Ellen Rozeboom, rozeboomellen@hotmail.com 


