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Nieuwjaarstoespraak 2023 
 
Goedemiddag allemaal. De nieuwjaarsreceptie. In 2020 was de laatste en er is in die tijd een 
hoop gebeurd. Corona, gelukkig kunnen we weer een beetje gewoon doen en daar waren we wel 
heel erg aan toe. Binnen onze vereniging zijn we er gelukkig behoorlijk goed vanaf gekomen, in 
die zin dat er niemand is overleden. Wel hebben we een paar leden die er langdurige klachten 
aan overhielden en die wensen we daar natuurlijk heel veel sterkte mee. 
 
In Europa hebben we sinds februari te maken met oorlog. Iets wat we niet voorstelbaar achtten. 
Het is wel heel dicht bij huis en dat merken we. Nederland en de rest van Europa, maar ook 
Hillegom wordt geconfronteerd met Oekraïense mensen die de vreselijke oorlog ontvlucht zijn. 
Maar we merken het ook inmiddels aan de prijzen van energie e.d. Zo was onze gasrekening in 
december €1750, driemaal zo hoog als in december 2021, terwijl we maar 10% meer gas 
gebruikt hebben. 
 
Als we terugkijken naar 2022 waar het de Hillegomse Harmonie Kapel betreft dan zien we dat we 
daar weer lekker actief geweest zijn en dat er een hoop gebeurd is. In februari zijn we weer met 
normale repetities begonnen. De HangKousen hebben er geen gras over laten groeien en 
hebben meteen op 19 februari opgetreden bij de opening van het Julianapark. Het was koud en 
muzikaal kon je ook wel een beetje horen dat er te weinig was gerepeteerd, maar iedereen vond 
het een geweldig feest. Er was weer muziek!!!!! 
 
We hebben weer veel opgetreden het afgelopen jaar. Denk aan 

- Koningsdag en Dodenherdenking 
- Het Voorjaarsconcert met z’n allen. Harmonie, HHooK en Blokfluitjes. 
- Het optreden in het Eiland door het HHooK en de HangKousen 
- Hillegom Romantique. Hiervoor een groot compliment voor de organiserende commissie. 

Zij hebben, ondanks de beperkende omstandigheden een heel goed resultaat neergezet. 
- Het Pompconcert. Daarbij mochten we niet klagen over het weer, maar er zijn wel 

mensen verbrand. 
- En recentelijk het Kerstconcert wat ook weer een groot succes was. 
 
- Dan hebben we sinds jaren weer een solistenavond gehad. Eerlijk gezegd heb ik wel 

eens gedacht:  “Wat moet het worden”, maar mede door de inzet van Coen is dat een 
groot succes geworden. En Coen heeft zich daarbij een ware cabaretier getoond. 
 

- We hebben ook een nieuw fenomeen in de vereniging, de instuif. Op 2 september was er 
een instuif voor mensen die geïnteresseerd waren om een instrument te gaan spelen bij 
de HHK. In december een kerstinstuif i.s.m. de Hillegomse Muziekschool. Een 
samenwerking die steeds inniger wordt. Een voorbeeld hiervan zijn ook de activiteiten 
rond 300 jaar Ambachtsheerlijkheid, gecombineerd met het 40-jarig jubileum van de 
muziekschool. Renske heeft hier heel veel energie in gestoken. 

 
Ik zal vast nog optredens, zoals die van de HangKousen vergeten zijn, maar we zijn in elk geval 
lekker bezig geweest dit jaar. 
 
Tijdens het Voorjaarsconcert hebben we aandacht besteed aan onze 5 jubilarissen. Door 
omstandigheden hebben we ze niet de eer gegeven die ze toekomt en we trekken ons dat aan. 
Vandaar dat ik vandaag toch nog even stil wil blijven staan bij deze kanjers, want trouwe leden 
zijn toch de basis van onze vereniging. Al deze mensen hebben op hun eigen wijze hun steentje 
bijgedragen aan onze prachtige vereniging. Over wie hebben we het. 

- 2 leden die 25 jaar lid waren 
o Bernadette de Groot 
o Josien Kleijwegt 

- Een 40-jarige jubilaris 
o Bert Dekkers 

- 2 leden die niet minder dan 50 jaar lid waren 
o Andrea Notenboom 
o Suzanne Colijn 

Allemaal heel erg bedankt. We zijn echt trots op jullie. 
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Ook hebben we dit jaar weer een gedecoreerde binnen onze vereniging gekregen. Marjolijn 

Eisenga is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De benoeming heeft ze onder andere 

gekregen voor haar werk binnen de HHK. Typisch weer zo’n iemand die op een heel bescheiden 
manier heel veel werk verzet. Marjolijn, we zijn er trots op je in ons midden te hebben.  

 
De vrijwilligers zijn ook bij de HHK de olie die de vereniging laten draaien. We hebben helemaal 
niet te klagen over de inzet van de vrijwilligers, maar de basis van deze groep mensen wordt 
steeds ouder. En als je ouder wordt dan wil je misschien wel, maar het lukt niet meer allemaal. 
Daarom ontkomen we er niet aan een beroep te gaan doen op de jongere mensen. Maar we 
zullen jullie hiervoor de komende tijd ook persoonlijk gaan benaderen. 
 
Na de corona zijn we aan de slag geslagen met een grotendeels nieuw bestuur. Het vernieuwde 
bestuur is in de coronaperiode aangetreden. In die tijd ging alles heel moeizaam, maar de 
bestuursleden hebben toen zeker niet stil gezeten.  
In die periode zijn we helaas geconfronteerd met het overlijden van onze voorzitter Paul van 
Ommeren. Na de coronaperiode is in het afgelopen jaar het echte werk voor het vernieuwde 
bestuur begonnen. De opvolger van Paul is helaas maar kort gebleven en op dit moment neem ik 
de functie van voorzitter op interim basis waar. 
 
Het komende jaar gaan we o.a. gebruiken om een duidelijke structuur binnen het bestuur en de 
commissies te realiseren. Het functioneren als een team wordt hierin heel belangrijk. Ook willen 
we heel transparant zijn naar de leden. Wij denken dat het belangrijk is dat de leden weten waar 
het bestuur mee bezig is. Over het algemeen is er niets geheims aan. Aan de andere kant vragen 
wij ook openheid van de leden naar het bestuur. Als je vragen hebt of je bent het ergens niet mee 
eens, kom dan naar ons toe, dan kunnen we er iets mee. Vind je het lastig om bestuursleden 
direct aan te spreken, stuur dan een mailtje. Er wordt altijd serieus naar gekeken en je krijgt altijd 
antwoord. Deze belofte doe ik hier ter plekke. Want weet, de bestuursleden vertegenwoordigen 
de vereniging, dus jullie. En om dat goed te doen, moeten we wel weten hoe jullie over zaken 
denken. En alleen een jaarvergadering is daar echt niet genoeg voor. 
 
Het bestuur heeft buiten de normale werkzaamheden dit jaar een aantal uitdagingen. Voor een 
deel is hier al mee gestart. 
Dit jaar gaan we ons onder ander bezighouden met 

- Het verlengen van de erfpacht van De Bestemming die in 2025 afloopt. De gemeente 
heeft al aangegeven dat er niets op een verlenging tegen is, maar wij hebben wel eerst 
die handtekening nodig om verder te kunnen. 

- Verduurzaming van het gebouw. Te denken valt dan aan energiebeperkende 
maatregelen, zonnepanelen en LED lampen. In dit kader hebben we dit jaar een subsidie 
uit het Meerlandenfonds ontvangen voor de aanschaf van een WIFI thermostaat, zodat 
we de verwarming op afstand kunnen regelen. 

- Om het groot onderhoud te financieren hebben we fondsen, subsidies en donateurs 
nodig. Deze moeten geworven gaan worden. 

- We gaan de diverse orkesten doorlichten en kijken of we daar wat kunnen schuiven en 
aanvullen, zodat ze allemaal maximaal kunnen functioneren. 

- We gaan de banden met externe partijen aanhalen om sterker in de grote boze 
buitenwereld te staan. Denk hierbij aan de gemeente Hillegom, de muziekschool, de 
harddraverijvereniging, het Oranje comité en de pers. 

 
Maar het allerbelangrijkst is dat we lekker, op een gezellige manier samen muziek kunnen 
maken. Laten we daar op een positieve manier de schouders onder zetten, hiervan genieten en 
de kracht van de Hillegomse Harmonie Kapel uitdragen. 
 
Graag wil ik een toast uitbrengen op een heel muzikaal 2023. En dat we dit allemaal mogen 
beleven in een hele goede gezondheid. 
 
Santé!!!!!!  
 
 


