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♫

NEO; de vereniging

verenigingsjaar 2020
NEO bestuur 2020 (7 bestuursleden + 1 stagiair):
Patrick Smeekens (v) Toos van Dongen (p) Jack de Rooij (s)
Jan Dekkers (vv)
Claudia de Rooy
Simone Tuyl
Liesbeth Aldelhof
Anke Smeekens (stagiare)

harmonie (A-orkest):
55 muzikanten, dirigent Rob Sloekers;
laatste bondsconcours 26-11-‘17 (Veldhoven): 80,5p (3de divisie);

jeugdorkest (B-orkest):
22 muzikanten, dirigent Sander van Dorst;

instaporkest ‘De Notenkrakers’ (C-orkest):
6 muzikanten, dirigent Sander van Dorst;

slagwerkgroep:
slagwerkgroep: 7 muzikanten; instructeur Corné Pas
jeugdgroep: 6 muzikanten; instructeur Corné Pas

majoretten “The Butterflies”:
6 leden; instructrice Angela Timmermans; begeleidster Simone Tuyl (bestuur)
majorettewedstrijden 2020: geen.
afscheidsoptreden: 4 oktober 2020
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♫

voorwoord

In mijn functie als secretaris van NEO heb ik de eer u mijn 20ste
jaarverslag te presenteren.
Verenigingsjaar 2020 zou voor NEO de boeken in hebben moeten
gaan als het jaar van het 140-jarig jubileum. Toch zeker na de
geweldige opening van het feestjaar in januari 2020. Maar dat pakte
helaas anders uit ... ik hoef u niet uit te leggen waarom; maar het
was iets met de “V” van vleermuis en virus en de “C” van Covid of
Corona. We hebben er al meer dan genoeg over kunnen horen en
lezen, dus laat ik daar niet te veel woorden meer aan vuil maken. Ik
probeer me te beperken tot de dingen die wél doorgingen en de
alternatieve activiteiten, initiatieven en lichtpuntjes van 2020.
Wederom dank aan mijn mede-bestuursleden voor de prettige
samenwerking in 2020, alsook dank aan het thuisfront voor de
steun om mijn functie als secretaris te kunnen vervullen.
Deze keer een bijzonder woord van dank aan de muzikale en
artistieke leiding; ofwel de dirigenten, instructrice en opleiders van
NEO. Er is heel veel niet door gegaan in 2020, maar desondanks
kwamen er uit diverse hoeken steeds originele ideeën om toch iets
te kunnen organiseren. Dank voor ieders enthousiaste inbreng.
Tot slot van dit voorwoord, namens het gehele bestuur, natuurlijk
dank aan alle NEO-leden, ouders e.a. vrijwilligers voor getoonde
inzet en betrokkenheid gedurende dit lastige jaar 2020.
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♫

inleiding

Dit jaarverslag betreft de activiteiten van NEO in de periode vanaf
de vorige jaarvergadering (27 februari 2020), tot aan deze jaarvergadering (18 februari 2021).
Inhoudelijk is het verslag opgebouwd zoals voorgaande jaren. Alle
activiteiten worden per maand vermeld. Een toelichting op enkele
activiteiten wordt beschreven in een algemene terugblik op 2020.
Aan het begin van dit verslag staan wat zakelijke gegevens m.b.t.
de vereniging vermeld. Aan het eind, onder de kop ‘geteld &
getild’ zijn enkele getallen toegevoegd. Het ledenbestand per
januari 2020 en 2021 is weergegeven en er wordt vermeld hoeveel
oud-papier NEO het afgelopen jaar heeft opgehaald.
Wederom komen de meeste foto’s in dit jaarverslag van onze eigen
website www.harmonieneo.nl, waarop u overigens nog veel meer
foto’s en informatie m.b.t. onze vereniging kunt vinden. Heeft u
overigens ideeën of tips voor onze website, schroom dan niet om
ze met onze webmaster Joris van Opdorp te delen.
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♫

activiteiten NEO 2020

2020
01 za.
05 wo.
14 vr.
22 tm 25
27

FEBRUARI
oud-papier
bestuursvergadering
rikavond NEO
carnaval 2020
ALV (jaarvergadering) NEO

2020
04 wo.
07 za.
12 do.
20 vr.
29 zo.

MAART
bestuursvergadering
oud-papier
KSE prava Femke van Elven
rikavond NEO
voorspeelochtend
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zie lijst M.Buijs
bestuur
Leo
bestuur-leden

bestuur
zie lijst M.Buijs
jeugdorkest
Leo
leerlingen

pagina 5 van 20

2020
01 wo.
04 za.
05 zo.
17 vr.
25 za.
27 ma.

APRIL
bestuursvergadering
oud-papier
uitwisselingsconcert Brassband R’daal
rikavond NEO
Champions Trophy (maj.) Waalwijk
Koningsdag – geen bijdrage NEO

2020
02 za.
03 zo.
04 ma.
05 di.
06 wo.
07 do.
08-09-10
17 zo.
24 t/m 30 mei

MEI
oud-papier
repetitie Eldorado
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag/inhalen bevrijdingsvuur
bestuursvergadering
generale repetitie Eldorado
uitvoeringen Eldorado (9 mei première)
majoretteconcours Drunen
Anjercollecte (digitaal i.p.v. huis-aan-huis)

2020
03 wo.
05-06-07
06 za.
12 vr.
13 za.
19 t/m 22
21 zo.
21 zo.
28 zo.
28 zo.

JUNI
bestuursvergadering
kampweekend NEO
oud-papier
examen Sander van Dorst (Den Haag)
majoretteconcours Kerkdriel
Kermis
Braderie / Rucphense Feesten
meezingconcert/Sing-a-long NEO-140
majoretteconcours Waalwijk
uitreiking ere-medaille BBM Toon de Jong

2020
01 wo.
04 za.

JULI
bestuursvergadering
oud-papier

bestuur
zie lijst M.Buijs

2020
01 za.

AUGUSTUS
oud-papier

zie lijst M.Buijs
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bestuur
zie lijst M.Buijs
Ha
Leo
M

zie lijst M.Buijs
Ha
Ha-S
bestuur
M

bestuur
jeugd/leiding
zie lijst M.Buijs
Ha
M

M
bestuur (P/J)
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2020
02 wo.
03 do.
05 za.
06 zo.

SEPTEMBER
bestuursvergadering
repetitie / buitenconcert
oud-papier
jeugdactiviteit (ipv NEO kamp)

2020
03 za.
04 zo.
07 wo.
10 za.
11 zo.

OKTOBER
oud-papier
zie lijst M.Buijs
laatste optreden The Butterflies
M
bestuursvergadering
bestuur
uitvoering project NEO-140 of NEO-ledenuitje
uitvoering project NEO-140 of NEO-ledenuitje

2020
04 wo.
07 za.
07 za.
28 za.
28 za.

NOVEMBER
bestuursvergadering
oud-papier
GMC
concert met Gerard van Maasakkers
release digitaal GMC + huldiging jubilarissen

bestuur
zie lijst M.Buijs
Ha-S
Ha

2020
02 wo.
05 za.
26 za.

DECEMBER
bestuursvergadering
oud-papier
kerstconcert NEO + huldiging jubilarissen

bestuur
zie lijst M.Buijs

2021
06 wo.
09 za.

JANUARI
bestuursvergadering
oud-papier

2021
03 wo.
06 za.
13 t/m 16
18 do.
21 zo.

FEBRUARI
bestuursvergadering
bestuur
oud-papier
zie lijst M.Buijs
carnaval 2021
ALV (jaarverg.) NEO + huldiging jubilarissen
NEO’s “net-geen-pubkwis”
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♫

terugblik 2020

Zoals bij de inleiding al vermeld, begint dit jaarverslag waar het
vorige eindigde: bij de jaarvergadering van 27 februari 2020.
Tijdens deze jaarvergadering werden Claudia de Rooij en Patrick
Smeekens beiden bij acclamatie opnieuw gekozen tot bestuurslid.
Marijke Schrauwen stopte als bestuurslid en Anke Smeekens heeft
zich aangemeld om een jaar als ‘stagiaire’ mee te draaien in het
bestuur alvorens ze zich definitief verkiesbaar stelt als bestuurslid.
Een bijzonder druk bezochte jaarvergadering overigens deze keer,
maar dat had ongetwijfeld te maken met het feit dat ook het passen
van de nieuwe uniformen op diezelfde avond was gepland.
Mijn vorige jaarverslag eindigde met een beschrijving van de eerste
activiteit en feestelijke aftrap van NEO’s jubileumjaar op zondag 19
januari in Agora:
“Deze ‘140ste van NEO’ was geen traditionele receptie met bestuursleden
achter een tafel of staand in een rijtje om de gasten te ontvangen. Bezoekers
werden bij de entree van Agora uiteraard hartelijk welkom geheten, maar
kregen daarna alle vrijheid om zelf op NEO-ontdekkingsreis te gaan door het
gebouw. In meerdere ruimtes van Agora waren foto’s, filmbeelden, geluidsopnames, oorkondes, medailles e.a. archiefstukken te bewonderen. Elke
ruimte vertegenwoordigde een bepaald tijdvak uit de geschiedenis van NEO”.

Het blijkt achteraf de enige activiteit die we in 2020 ter gelegenheid
van ons 140-jarig jubileum hebben kunnen organiseren. Veel meer
leuke optredens, concerten en andere activiteiten stonden begin
van het jaar op het programma. Aanvankelijk hoopten we nog dat er
in het najaar van 2020 weer wat meer mogelijk zou zijn, maar
gaandeweg het jaar werd het tegendeel helaas werkelijkheid. In het
jaaroverzicht met data (enkele pagina’s terug) gaat letterlijk een
streep door alle geplande optredens en activiteiten. Slechts enkele
lichtpuntjes, mede dankzij originele initiatieven en enthousiaste
NEO-ers die het presteren toch een mooi eindproduct te realiseren.
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Wat allemaal niet door is gegaan, ga ik niet specifiek benoemen in
dit jaarverslag. Ik beperk me tot het vermelden van de spaarzame
activiteiten die wél konden en mochten doorgaan in 2020.
De eerste NEO-activiteit na de vorige jaarvergadering betrof het
ophalen van oud-papier op zaterdag 7 maart. Al vele jaren een
vaste bron van inkomsten voor NEO. We kunnen ook al vele jaren
rekenen op de inzet van leden, ouders, partners etc. om het oudpapier huis-aan-huis op te halen. Enkele maanden (april t/m juni)
moesten we toezien hoe Renewi het oud-papier ophaalde met
eigen personeel. Desondanks mistten we daardoor gelukkig geen
inkomsten. Wat u verder opgevallen zal zijn is dat de ‘beladers’
(onze vrijwilligers) sinds enkele maanden verplicht een helm
moeten dragen. Daar zal ongetwijfeld eerst iemand z’n hoofd voor
gestoten hebben, en dan heeft dat eigenlijk nog best lang geduurd.
Zeker ook de moeite van het vermelden waard zijn de vaste
koffieadressen waar al vele jaren gepauzeerd wordt onder het
genot van een ‘Bakske leut’ en een Brabants worstenbroodje. Dank
aan Annie Tak, Mart & Annemiek Schrauwen en Cor & Jeanne
Bulkmans. Dit alles wordt steeds in goede banen geleid door
Martijn Buijs, de oud-papiercoördinator van NEO.
Er is wel enige zorg naar de toekomst omtrent het oud-papier. NEO
krijgt al jaren een vast bedrag per maand voor het ophalen van oudpapier, maar het oud-papier zelf brengt nagenoeg niets meer op.
Ophalen en verwerken wordt daarentegen wel steeds duurder. Dat
was ook de reden dat we enkele jaren geleden met het zgn.
‘bedrijvenrondje’ gestopt zijn. Het is dus niet vanzelfsprekend dat dit
een vaste bron van inkomsten blijft voor de desbetreffende
verenigingen (waaronder NEO) in de gemeente Rucphen.
De jaarlijkse Anjercollecte werd digitaal in plaats van huis-aan-huis
gehouden. De opbrengst voor NEO was vergelijkbaar met
voorgaande jaren, maar de reden daarvoor was een andere
onderlinge verdeling en uitkering. De totaalopbrengst was helaas
een stuk minder dan voorgaande jaren, met huis-aan-huis collecte.
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NEO prijst zich gelukkig met haar jeugdleden, maar we ervaren dat
het steeds lastiger wordt om leerlingen te werven en vooral om ze
te behouden. De samenwerking met de St.Martinusschool werd
begin 2020 nog intensiever opgepakt door een zgn. schoolorkest te
introduceren. Dat bleek, met 26 aanmeldingen, een groot succes.
De eerste repetitie stond gepland op donderdag 5 maart, en kort
daarna ... mocht er niets meer. Het was natuurlijk geen garantie dat
al deze 26 kinderen uiteindelijk ook lid zouden worden van NEO,
maar het was wel een groep waar je een serieuze start mee kon
maken. Digitaal lesgeven is voor beginners die het instrument nog
niet kennen en veelal nog geen noten kunnen geen optie. Gelukkig
zijn een aantal kinderen van deze groep inmiddels toch lid van NEO
geworden en krijgen ze alsnog muziekles. We gaan het zeker weer
oppakken zodra de omstandigheden dit toelaten.
Het niet kunnen of mogen samenkomen om te repeteren, op te
treden, bij te praten, te proosten, enz. misten we ongetwijfeld het
meest in dit gekke jaar. Het niet samen musiceren hebben we in het
voorjaar een beetje kunnen compenseren met “Samen Zijn”, het
eerste digitale project van NEO. Iedere muzikant heeft z’n eigen
partijtje ‘individueel’ ingespeeld, maar voor de neutrale kijker kwam
het hopelijk toch over als ‘samen’ musiceren.

Digitale uitvoering A-orkest NEO: “Samen Zijn”
NEO Jaarverslag 2020
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De jubilarissen van NEO worden sinds enkele jaren gehuldigd op
tweede kerstdag, meteen na het kerstconcert. Dat was ook de
bedoeling voor de jubilarissen van 2020. Voor ons lid Toon de Jong
hebben we echter een uitzondering gemaakt. Hij vierde dit jaar z’n
75-jarig lidmaatschap van NEO, maar aangezien hij ernstig ziek
was wilden we niet wachten tot kerstmis. We hebben hem zondag
28 juni thuis opgezocht om te huldigen en de ere-medaille van de
BBM te overhandigen. Op gepaste afstand heeft onze voorzitter
hem toegesproken en gefeliciteerd namens bestuur en leden van
NEO. Toon en z’n familie waardeerden dit enorm. Later in het jaar,
op 14 september is hij overleden. Moge hij ruste in vrede. De
huldiging van de overige jubilarissen van 2020 zal op een nog
nader te bepalen moment in 2021 alsnog geschieden.

Toon de Jong; 75-jaar lid van NEO in 2020
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De individuele muzieklessen van de NEO-leerlingen zijn gelukkig
wel zo veel mogelijk doorgegaan. Docenten verzorgden digitale
muzieklessen. Niet ideaal, maar beter dan niets en van belang voor
de continuïteit. Zowel voor als na de zomer-vakantie waren er
enkele weken dat ook de repetities en trainingen van de diverse
NEO-geledingen onder bepaalde voorwaarden door konden gaan.
Er gold een maximaal aantal personen, een routing, een opsteling
met 1,5 of 2m afstand tussen de muzikanten, bijhouden wie
aanwezig was, gesloten bar, e.d. Bij het maximum van 30 personen
kon het A-orkest helaas al niet meer voltallig repeteren. Sinds half
december liggen alle repetities stil en is Agora gesloten. We kijken
er naar uit om elkaar weer te zien en samen te musiceren.

1,5m repetitie jeugdorkest NEO in Agora (18 juni 2020)

De slagwerkgroep van NEO is onder leiding van Corné Pas aan
een opmars bezig. Het aantal leden en leerlingen groeit jaarlijks.
Omdat veel repetities vóór de zomervakantie waren uitgevallen en
bijna niemand op vakantie ging hebben zij afgesproken tijdens de
zomervakantie ‘gewoon’ door te repeteren. Goed initiatief !

NEO Jaarverslag 2020
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Kort voor de zomervakantie werden diverse pogingen ondernomen
op donderdagavond een buitenrepetitie te plannen. Vanwege regen
helaas steeds afgelast. Maar donderdag 3 september ging het dan
toch gebeuren. Met een aanhanger vol slagwerkinstrumentarium,
ieder z’n eigen stoeltje, instrument en muziek onder de arm trokken
we naar Centrum voor Wonen & Zorg “Kerkakkers” in Rucphen.
Een bewust onaangekondigd buitenoptreden, wat toch door al dan
niet toevallige voorbijgangers en omwonenden werd gewaardeerd.

Coronaproof buitenconcert A-orkest NEO bij Kerkakkers (3 september 2020)
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Het NEO-Kampweekend wordt sinds 1992 jaarlijks georganiseerd.
We verbleven al op diverse locaties; Kasterlee, Someren en
Hengstdijk. Altijd een behoorlijk eindje rijden vanaf Rucphen. De
laatste jaren verblijven we bij ’t Ossekopke in Rucphen. Helaas kon
het begin juni niet georganiseerd worden zoals we de afgelopen
jaren gewend zijn. Desondanks vond de kampcommissie dat er
toch iets voor de jeugd georganiseerd moest worden. Op zaterdag
6 september stond een jeugddag gepland; geheel ‘corona-proof’ !
Gelukkig was het lekker weer en konden alle spellen buiten
plaastvinden. Prima georganiseerd en natuurlijk afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd. Als toegift werden filmopnames en foto’s van
kampweekenden uit het verre verleden vertoond. Hilarisch !

Jeugddag NEO i.p.v. Kampweekend (6 september 2020)

Jeugddag NEO: slotmaaltijd en uitreiking prijzen !

NEO Jaarverslag 2020
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Het onderdeel majorettes maakt sinds 1975 deel uit van NEO.
Aangezien dit onderdeel een zeer afwijkende agenda heeft en een
andere vorm van organisatie vraagt dan de overige geledingen van
onze muziekvereniging, is enkele jaren geleden besloten geen
nieuwe leden meer te werven dit onderdeel. Daarbij afgesproken
dat de leden van The Butterflies door mochten gaan zolang zij
wilden, mits het organisatorisch en financieel redelijkerwijs haalbaar
bleef. In 2019 hadden de leden besloten nog 1 jaar door te gaan,
ofwel 2020 zou sowieso het laatste jaar The Butterflies worden.
Uiteindelijk kon in 2020 niet aan concoursen worden deelgenomen.
De spaarzame woensdagen dat er getraind mocht worden werden
besteed aan de voorbereiding van het afscheidsoptreden op
zondag 4 oktober. Een laatste optreden, vooral voor ouders en
bekenden, want er mochten maximaal 30 personen samenkomen
in sporthal De Vijfsprong. Een emotioneel moment uiteraard. Ze
kunnen terugkijken op veel optredens, met prima resultaten tijdens
lokale, provinciale, landelijke en zelfs europese concoursen.
Dames, heel erg bedankt voor jullie enthousiaste inzet al die jaren !

Laatste optreden van onze majorettes The Butterflies (4 oktober 2020)
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Het niet doorgaan van het gemeentelijk muziekconcours (GMC)
was voor NEO aanleiding om met de andere muziekverenigingen
uit de gemeente Rucphen na te denken over alternatieven. Ook zij
waren enthousiast om daar aan mee te werken. Het is er echter
nog niet van gekomen om daar per vereniging concreet invulling
aan te geven, omdat de meeste verenigingen inmiddels al maanden
niet kunnen repeteren. Achter de schermen wordt ondertussen wel
gewerkt aan een digitaal platform waar de Rucphense muziek- en
majoretteverenigingen zich kunnen presenteren. Uiteraard met een
koppeling naar de eigen website en andere social media, alsook
naar het gemeentelijke “ontdek R”.
De jeugd van NEO zou tijdens het jaarlijkse kerstconcert van NEO
in 2020 een grote(re) rol spelen. Het werd echter geen kerstconcert
in Agora, maar een digitaal alternatief. Maar, nog wel steeds met
een hoofdrol voor de jeugd van NEO. De input van een jeugdige,
enthousiaste werkgroep en de inzet van alle dirigenten heeft geleid
tot een bijzonder fraai eindresultaat. Zonder de rest te kort te doen,
een speciaal ‘dank-je-wel’ voor Sander van Dorst vanwege zijn
bijdrage. Dit digitale kerstconcert, op eerste kerstdag gelanceerd
(op youtube inmiddels meer dan 870 keer bekeken), was NEO’s
laatste muzikale traktatie van 2020. Van verschillende personen en
verenigingen al veel complimenten en leuke reacties ontvangen.

diverse foto’s digitaal kerstconcert NEO 2020
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Wat ik nog wil benoemen is dat enkele NEO-leerlingen tussen de
beperkingen door met succes examen gedaan. Een heel bijzonder
examen was er natuurlijk voor Sander van Dorst. Aanvankelijk
zouden we met het A-orkest van NEO zijn compositie “Themes and
Variations for Multi-instrumental Soloist” op het conservatorium in
Den Haag ten gehore brengen. Aangezien ook dat dus niet op die
manier door kon gaan, heeft hij uiteindelijk zelf maar alle harmoniepartijen ingespeeld. Absoluut bijzonder! Tot slot hebben we onze
leden Carola (& Sjors) en Leo (& Wilma) nog gefeliciteerd met een
digitale serenade vanwege hun resp. huwelijk en Gouden Bruiloft.
Tot slot een dankwoord aan jullie allen; bestuur, dirigenten,
docenten, leden en overige vrijwilligers. Het was een lastig jaar en
ook komend jaar is alles nog niet terug normaal. Dank voor jullie
inzet, geduld en enthousiasme. Om mee te denken in
mogelijkheden in plaats van beperkingen. Voor het verzinnen en
uitwerken van nieuwe initiatieven, creatieve ideeën, enz. Voor 2021
zijn er de nodige plannen, maar laten we eerst maar weer eens
gewoon lekker samen repeteren, muziek maken, bijkletsen, enz. Ik
kijk er in ieder geval naar uit, de rest komt vanzelf. Blijf gezond !
Hiermee naderen we het einde van mijn terugblik op een wel heel
bijzonder 2020. Onlangs zag ik de spreuk “Niet samen. Da’s apart !”
voorbijkomen. Heel toepasselijk voor het afgelopen jaar.
Rest mij nog me bij voorbaat te verontschuldigen voor personen
en/of zaken die ik vergeten ben te vermelden. Het is niet mijn
bedoeling bewust iets achterwege te laten in dit verslag.
Tot zover mijn jaarverslag over het verenigingsjaar 2020.
Jack de Rooij, secretaris
RKKE Harmonie NEO
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NEO 2014

♫

geteld & getild

GETELD:

ledenbestand NEO:

NEO-geleding

1 jan. 2019

1 jan.2020

1 jan.2021

majorettes
6
slagwerkgroep
7
jeugdgroep slagwerk
5
leerlingen + blokfluit *)
6
Notenkrakers (instaporkest) 6
jeugdorkest (harmonie B)
18
harmonie A
53
rustende leden **)
13

6
8
6
2
7
22
55
13

7
6
7
6
22
55
12

totaal aantal leden:

92

95

*)
**)

91

dit zijn leerlingen die alleen maar les krijgen, en nog niet bij een van de
opleidingsorkesten van harmonie of slagwerkgroep zitten;
bij ‘overige leden’ worden alleen de rustende leden vermeld.

Opmerking: het totaal aantal leden komt NIET overeen met de som van de
aantallen per NEO-geleding. Enkele leden zijn actief bij meerdere onderdelen
van NEO en zijn bij elk onderdeel meegeteld.

GETILD:

door NEO opgehaald oud-papier in 2020:

januari:
februari:
maart:
april:
mei:
juni:
“kliko ronde”
totaal 2018:
totaal 2019:
totaal 2020:

24.610 kg
12.130 kg
20.750 kg
18.500 kg
17.810 kg
22.140 kg

juli:
augustus:
september:
oktober:
november:
december:

17.090 kg
15.930 kg
18.700 kg
15.820 kg
22.990 kg
17.860 kg

223.559 kg
217.130 kg
224.330 kg

NEO Jaarverslag 2020

pagina 20 van 20

