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RSO Luctor et Emergo 
Regionaal Senioren Orkest  (RSO) Luctor et Emergo is opgericht op 9 januari 1986 
en is een vereniging, waarvan de statuten neergelegd zijn bij Hoogenboom 
Notarissen te Eck en Wiel. 
 
Doelstelling RSO Luctor et Emergo 

Volgens de statuten van RSO Luctor et Emergo heeft de vereniging ten doel om door 
samenwerking de instrumentele toonkunst te bevorderen. De vereniging tracht dit 
doel statutair te bereiken door: 

a. Het onder leiding van een dirigent houden van repetities; 
b. Het geven van concerten en het deelnemen aan muziekfestivals; 
c. Alle andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel. 

Leden van de vereniging kunnen natuurlijke personen zijn, die de leeftijd van 
vijfenvijftig jaren hebben bereikt; onder bepaalde voorwaarden kan het bestuur 
dispensatie verlenen aan personen jonger dan vijfenvijftig jaar. 
 
RSO Luctor et Emergo wil met haar leden op een zo hoog mogelijk niveau 
musiceren, rekening houdende met de beperkingen van senioren en wil dit niveau 
ten gehore brengen bij verschillende doelgroepen. Enerzijds wil zij haar niveau aan 
collega-muzikanten presenteren en laten toetsen, maar anderzijds wil zij met haar 
optredens ook een bijdrage leveren aan verbetering van het  maatschappelijke 
gebeuren in de regio, vanwaar uit zij haar leden betrekt. Dit laatste wil zij doen door 
het geven van concerten in verzorgingshuizen,  ouderen(mid)dagen, festivals, etc. 
met een aan de doelgroepen aangepast repertoire. Bij dit alles staat het plezier in het 
musiceren door onze leden zelf ook hoog in het vaandel.          
 
Uitwerking van de doelstellingen  
Bevorderen casu quo handhaven muzikale niveau 
RSO Luctor et Emergo wil een harmonieorkest zijn met een muzikaal niveau van de 

3de  á 4de  divisie KNMO. Om dit niveau überhaupt te kunnen behalen wordt gestreefd 

naar een orkestbezetting tussen de 50 á 60 leden met een goede verdeling van 

geroutineerde muzikanten over de houtinstrumenten, de hoge en lage koper 
muziekinstrumenten en het slagwerk.  
De muzikanten zijn afkomstig uit de regio’s Utrecht, Lingerwaard, Bommelerwaard, 
Veluwe en Betuwe en vormt de regio waarin we actief willen zijn.  De leden zijn 
vijfenvijftig jaar en ouder en de meeste leden bespelen tientallen jaren een 
instrument in één of meer harmonieën en/of fanfares in genoemde regio. De werving 
van nieuwe leden geschiedt actief door de zittende leden, maar voor een belangrijk 
deel ook via onze optredens.  Bij de aanname van nieuwe leden wordt steeds naar 
een harmonieus evenwicht tussen genoemde muziekgroepen gestreefd. 
 
Het aannemen/aantrekken van geroutineerde muzikanten is hierbij een belangrijk 
uitgangspunt. RSO Luctor et Emergo heeft géén opleidingsfaciliteiten en/of –orkest.  
Een tweede belangrijk uitgangspunt is het in dienst hebben van een professionele 
dirigent, die op een enthousiaste en deskundige wijze het gewenste  muzikale niveau 
bewaakt en verhoogd. Dit wordt nagestreefd in de wekelijkse repetities van ca. 2 uur 
op de donderdagmiddagen in dorpshuis “In de Gaard” te Ingen. 



Daarnaast neemt RSO Luctor et Emergo ook deel aan zogeheten muziekfestivals, 
waar seniorenorkesten uit andere delen van Nederland aan deelnemen en waar de 
muzikale prestatie van ons orkest ten opzichte van de andere deelnemende orkesten 
collegiaal  beoordeeld wordt. 
  
Deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren in de regio 
Een belangrijke doelstelling van RSO Luctor et Emergo is het leveren van een 
bijdrage aan het  maatschappelijke gebeuren in de regio, vanwaar zij haar leden 
betrekt. 
RSO Luctor et Emergo geeft daartoe jaarlijks een aantal concerten in de regio. In het 
voor- en najaar geeft RSO Luctor et Emergo twee gratis toegankelijke concerten 
beurtelings  in Ingen en Beusichem om zoveel mogelijk publiek te trekken uit de 
verschillende delen van de regio. Tijdens deze concerten willen we ons niveau aan 
een breed publiek laten horen. Onze  optredens worden begeleid door een 
publicitaire campagne om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan ons orkest. 
Daarnaast treedt RSO Luctor et Emergo zeer regelmatig op in de regio in 
verzorgingshuizen, in tehuizen voor (meervoudig) gehandicapten, op 
senioren(mid)dagen georganiseerd in verschillende gemeenten, bij publieke 
festiviteiten, etc. Met onze optredens leveren wij een zeer gewaardeerde bijdrage 
aan het welzijn van genoemde doelgroepen; het repertoire tijdens deze optredens 
stemmen wij af op de interesse van de betreffende doelgroepen. Daarvoor 
onderhouden wij een operationeel  repertoire van ca. 50 verschillende 
muziekstukken, variërend van klassieke ouvertures, marsen, walsen, modernere 
stukken en popmuziek.  
 
Vergroten van de naamsbekendheid  
Dikwijls ervaren wij tijdens en na een optreden dat de toehoorders aangenaam 
verrast zijn door de kwaliteit en het repertoire van het orkest, hetgeen resulteert in 
nieuwe donateurs en aspirant leden. Daarom zullen wij de publiciteit met name 
rondom onze  optredens in het voor- en najaar intensiveren  door persberichten aan 
de regionale kranten aan te bieden en door journalisten gericht uit te nodigen voor 
een interview. Door onze naamsbekendheid te verbeteren zullen we naar 
verwachting meer toehoorders naar onze concerten trekken en zullen ook meer 
senior muzikanten belangstelling krijgen voor een lidmaatschap van RSO Luctor et 
Emergo, waardoor we ons ledental en kwaliteit op peil kunnen houden.   
 
Verbeteren financiële positie 

RSO Luctor et Emergo wil en moet een ‘low-budget’ orkest zijn om zodoende 
voldoende leden aan zich te binden; de meeste leden zijn immers lid van één of 
meer andere orkesten en vanwege het regionale karakter van het orkest ontvangen 
we geen subsidie van géén enkele gemeente in de regio. We zijn een ‘zittend’ orkest  
en daarom behoeven we géén of weinig kosten te maken voor het showelement in 
de vorm van dure uniformen.  De muzikanten brengen ook  hun eigen instrumenten 
mee; RSO Luctor et Emergo heeft alleen de pauken en klein slagwerk in eigendom. 
De belangrijkste kosten zijn de kosten van de dirigent en de huur van de 
repetitieruimte in dorpshuis “In de Gaard” te Ingen.  Regelmatig worden 
muziekwerken aangeboden door de leden en drukken derhalve niet op de exploitatie. 
De contributies van de leden dekken een deel van de kosten, onze donateurs 
leveren ook een deel van de inkomsten.  



 Tenslotte ontvangen we ook gelden van donateurs en privé personen in de vorm 
van stortingen; het handhaven van de ANBI status van onze vereniging maakt het 
interessanter voor privé personen om bij te dragen aan een gezonde financiële 
positie van RSO Luctor et Emergo.   
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