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Verslag Haydn Jeugd Strijkorkest 2016 
(seizoen september 2015 – augustus 2016) 
 
 
Afgelopen jaar was muzikaal gezien een heel goed jaar. Het orkest had een bijzonder 
hoog niveau en daarom was het mogelijk de Serenade voor Strijkers van Tschaikovsky te 
programmeren. Deze serenade geldt als een van de mooiste werken ooit geschreven 
voor strijkorkest. Het was dan ook een langgekoesterde wens van zowel dirigent als 
orkestleden om dit werk te spelen.  
 
Zakelijk gezien was het een spannend en uitdagend jaar. Met het wegvallen van onze 
hoofdsponsor GasTerra moest er een flink gat in de begroting worden gedekt, ondanks 
de structurele bijdragen van een groep trouwe sponsoren en de Gemeente en Provincie 
Groningen. GasTerra werd gelukkig bereid bevonden om het HJSO nog een jaar (in 
afgeslankte vorm) te ondersteunen, maar helaas was de dekking daarmee nog niet rond. 
Met dank aan de grote inzet van bestuursleden, directie, orkestleden en ouders werden 
voldoende aanvullende inkomsten gerealiseerd en kon het annuleren van de concertreis 
naar Schotland & Engeland worden voorkomen. Een week voor deze reis ging de 
materiaalwagen van het HJSO kapot, een op zijn minst gezegd ongelukkige timing. 
Dankzij korting en een betalingsregeling van VW Century Groningen kon op korte termijn 
een ander busje worden aangeschaft. We sluiten 2016 af met een klein positief resultaat 
van € 1.495.  
 
In 2016 werd het HJSO mede mogelijk gemaakt door: GasTerra, Gemeente Groningen, 
Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Stichting Beringer Hazewinkel, Sai & Schut 
Registeraccountants, Schilders de Vries, Visser Vastgoed, BEST Instruments, Prins Claus 
Conservatorium, CRM excellence, s’amuse, Catwalk, VW Century Groningen, 
MediationPoint, ParOVisie, Salespromotor®, Raaf, BravaNL klassiek, het Strijkershuis, 
Maeseo Internet Solutions, ouders van de leden en de Vrienden van het HJSO.  
 
Samenstelling HJSO 

Het HJSO telde in 2015-2016 36 leden; 13 daarvan woonden in de stad Groningen, 9 
elders in de provincie Groningen, 11 in Drenthe, 1 in Friesland en 2 in Duitsland (Emden 
en Aurich). De leden waren: Eerste violen: Julia Doornebosch, Eline de Vries, Tialda 
Brouwer, Lukas Schmid, Camille Buitenhuis, Niki Perdok, Loes Mevissen, Femke Nota, 
Azra Rustempasic, Liz U-A-Sai en Noa Staal; Tweede violen: Emma Wissink, Emma 
Wiersma, Annemarijn Brummer, Femke Klein, Noah Hassler-Forest, Femke Veldkamp, 
Wouter Torringa, Nienke Klein, Judith Dekkers, Benthe Klep en Elena Meyer; Altviolen: 
Méret de Wind, Ruth Bosboom, Márton Vineter, Marchien Boonstra, Inge Hoeksema en 
Victor Batenburg; Celli: Loïs van Malenstein, Caspar Westerman, Max Mevissen, Ischa 
Kooistra, Isabel Vaessen en Ramon Balster; Contrabassen: Florian Lansink en Juan Pablo 
Sànchez Granados.  
 
De artistieke leiding en directie was in handen van Jan-Ype Nota. Jan-Ype is 
plaatsvervangend aanvoerder cello van het Noord Nederlands Orkest, hoofdvakdocent 
cello, docent kamermuziek en coördinerend docent Jong Talent Klas van het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen en hoofdvak docent cello aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag.  
 
De solisten 2016 waren Ruth Bosboom (Groningen, altviool), Andrei Makarov (Groningen, 
piano), Charissa Vandikas (Canada, piano), Anne Wielink (Epe, zang, winnares Epe 
Talent Award), Pieter Jaap Idema (Zwolle, zang), Eurielle (Engeland, zang), Silvia ten 
Hove-Eissens (Delfzijl, leerling IVAK, zang), Robert Lis (NedPhO, viool), Sorin Orchinsci 
(NedPhO, contrabas), Hanneke Kappen (Groningen, zang) en Danique Staal (Leek, 
doedelzak). 
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Concerten 

13-12-2015 Familie Kerstconcert GasTerra in Restaurant Prinsenhof, Groningen 
20-12-2015 Besloten Kerstconcert in Lutherse Kerk, Groningen 
21-12-2015 Familie Kerstconcert GasTerra in Kloosterkerk, Ten Boer 
10-01-2016 Concert HJSO in Margarethakerk, Norg 
16-01-2016 Nieuwjaarsconcerten in Grote Kerk, Epe (matinee + avond) 
31-01-2016 Kamermuziekconcert in Prins Claus Conservatorium, Groningen 
13-02-2016 Concert HJSO in Kruiskerk, Delfzijl 
13-03-2016 Medewerking aan “WhatsApp Bach” van Esther Apituley’s Locomotion in 

Grand Theatre, Groningen 
20-03-2016 Concert HJSO voor Rotary Groningen Oost in Coendersborg, Groningen 
27-03-2016 Kamermuziekconcert in Ontmoetingskerk, Schiermonnikoog 
28-03-2016 Concert HJSO in Ontmoetingskerk, Schiermonnikoog 
09-04-2016 Meespeeldag HJSO in Prins Claus Conservatorium, Groningen 
17-04-2016 Concert HJSO in Vestingkerk, Oudeschans 
11-05-2016 Educatief concert bij OBS De Wissel, Haren 
28-05-2016 Concert HJSO in Protestantse Kerk, Vlieland 
04-06-2016 Zomerconcert HJSO in Nieuwe Kerk, Groningen 
18-06-2016 Concert HJSO in Music in the Woods, Exloo 
26-06-2016 Concert HJSO in Coenderborch, Nuis >>> geannuleerd 
09-07-2016 Concert HJSO in Openluchttheater de Koele, Appelscha 
14~25-07-2016 Concertreis Schotland & Engeland 
 
De bezoekersaantallen zijn te vinden in bijlage 1. 
 

Repertoire  
• Antonio Vivaldi – Concerto in Sol minore, RV 157 
• Giacomo Puccini - Crisantemi 
• Paul Hindemith – Trauermusik, per viola e orchestra d'archi 

Solist: Ruth Bosboom, altviool 
• Pjotr Iljitsj Tchaikovsky – Strijkersserenade in C majeur, Opus 48 
• Joseph Haydn – Piano Concerto in D major, Hob.XVIII:11 

Solist: Andrei Makarov, piano; Charissa Vandikas, piano 
• Philip Glass – Company, for string orchestra 
• Johannes van Bree – Allegro voor vier strijkkwartetten 
• Francesco Sartori & Lucio Quarantotto – Time to say goodbye (Con te partirò), 

arr. Gijs Philip van Schaik 
 Solisten: Anne Wielink & Pieter Jaap Idema, zang; Eurielle, zang 

• George Gershwin – Summertime, arr. Ben de Ligt 
Solist: Silvia ten Hove-Eissens, zang 

• Giovanni Bottesini - Gran Duo Concertante for double bass and violin 
Solisten: Robert Lis, viool & Sorin Orchinsci, contrabas 

• Trad. – Amazing Grace 
• Trad. – Oh, Danny Boy 
• John Lunn – It Won’t Be Easy (uit: Downton Abby)  

Solist: Eurielle, zang  
• Trad. – Hoe leit dit kindeke 

Solist: Hanneke Kappen, zang 
• Trad. – We wish you a Merry Christmas 

Solist: Hanneke Kappen, zang 
 
Kamermuziek 
Kamermuziekconcerten dragen bij aan de individuele ontwikkeling van de leden en 
stimuleren deelname aan diverse concoursen en de Jong Talent Klas van het Prins Claus 
Conservatorium. In het seizoen 2015-2016 organiseerde het Haydn Jeugd Strijkorkest 
twee openbare kamermuziekconcerten. De eerste op 31 januari in het Prins Claus 
Conservatorium. Het programma werd samengesteld door de concertmeesters van het 
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Haydn Jeugd Strijkorkest. Het Haydn Jeugd Strijkorkest stelde  pianisten beschikbaar. 
Het tweede kamermuziekconcert vond plaats op 27 maart in de Ontmoetingskerk op 
Schiermonnikoog en was onderdeel van het Kamermuziekweekend. Tijdens een 
driedaags verblijf op Schier werd onder leiding van professionele coaches gewerkt aan de 
voorbereiding van het concert. De coaches waren Fred Pot, Corine ’t Hoen, Ulrike Adam, 
Sorin Orchinsci en Jan-Ype Nota. De Inspecteur Boelensschool stelde lokalen ter 
beschikking voor de repetities. Daarnaast werd in dit weekend met het hele orkest 
gewerkt aan het Allegro voor vier strijkkwartetten van Johannes van Bree.  
 

Haydn Voorbereidend Strijkorkest 
De omvang van het Haydn Voorbereidend 
Strijkorkest (HVSO) is in seizoen 2015-2016 
nagenoeg gelijk gebleven. 11 leden komen uit 
de stad Groningen, 8 uit provincie Groningen, 5 
uit Drenthe en 1 uit Friesland. Het orkest 
repeteerde wekelijks en gaf een viertal 
presentaties in de regio.  
Het orkest werd geleid door Gijs Philip van 
Schaik, als eerste violist verbonden aan het 
Noord Nederlands Orkest en verder actief als 
docent, kamermusicus, dirigent en arrangeur.  
Ook organiseerden we de jaarlijkse HVSO Meespeeldag in maart, waarvoor zich dit jaar 
22 kinderen aanmeldden. Voor de audities in juni meldden zich vervolgens 10 kandidaten 
aan. Aan belangstelling geen gebrek! Bij deze audities hebben 4 HVSO-ers een succesvol 
proefspel voor het HJSO gedaan. Zij zijn per september 2016 doorgestroomd naar het 
HJSO.  
 
Studieweekend HJSO & HVSO 

Het studieweekend orkestspel vond plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015 in 
Natuurvriendenhuis Allardsoog voor Haydn Jeugd en Voorbereidend Strijkorkest samen. 
Allardsoog is de perfecte locatie: ruim, goed geoutilleerd en betaalbaar. Het weekend 
werd gebruikt om intensief te oefenen op samenspel en om elkaar beter te leren kennen; 
daarom bleven de leden eten en overnachten. Ouders verzorgden de catering; vervoer 
geschiedde per touringcar. Het Haydn Jeugd Strijkorkest werkte bovendien met 
professionele gastcoaches (musici uit het NNO) voor groepsrepetities. Het HVSO werd 
gecoacht door oud-leden van het HJSO die inmiddels aan het conservatorium studeren.  
 
Meespeeldagen 

Het HJSO organiseerde ook in 2016 weer twee meespeeldagen. De HJSO meespeeldag 
vond plaats op 9 april in het Prins Claus Conservatorium in Groningen, de HVSO 
meespeelmiddag op 19 maart. Er meldden zich 22 meespelers voor het HVSO en 6 voor 
het HJSO.  
 
Educatief Concert 

Op 11 mei verzorgde het HJSO een educatief concert bij de OBS De Wissel in Haren. 
Tijdens dit concert vertelde dirigent Jan-Ype Nota de aanwezige leerlingen op speelse 
wijze over het orkest en werd er een beroep gedaan op de verbeelding van de kinderen 
tijdens het luisteren naar de muziek. Ook mochten de kinderen zelf even het orkest 
dirigeren. Het orkest kreeg een staande ovatie van de jonge luisteraars. Alle kinderen 
gingen naar huis met een cadeautje: de nieuwste HJSO dvd.  
 
Audities 
Van de 17 auditiekandidaten werden in juni 2016 5 nieuwe leden toegelaten tot het 
Haydn Jeugd Strijkorkest (seizoen 2016-2017) en 9 tot het Voorbereidend Orkest 
(seizoen 2016-2017).  
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HJSO concertreis 14-25 juli: Schotland & Engeland 
 
We reisden op donderdag 14 juli met de nachtboot van DFDS 
Seaways van IJmuiden naar Newcastle. De bootreis ging prima 
- op een enkeling na bleken de orkestleden over goede 
zeebenen te beschikken. Eenmaal aan land vervolgden we 
vrijdag 15 juli onze reis per Arriva touringcar naar Edinburgh 
en genoten we onderweg van een lunch bij de Schotse grens. 
In de loop van de middag arriveerden we in ons hotel en kon 
iedereen even bijkomen van de reis. Zaterdag 16 juli was het, 
na een mooie rondwandeling o.l.v. onze tourgids Murray 
Edwards, eindelijk tijd voor het eerste concert, in de St. 
Cuthbert's Church. Een kleine, maar mooie kerk. Het orkest 
deed vlak voor het concert een kleine flashmob in het 
nabijgelegen park om het publiek op het concert te attenderen. 
’s Avonds was er nog even tijd om de berg in de stad Edinburgh te beklimmen en te 
genieten van het adembenemende uitzicht over de stad.  
 

Zondag 17 juli maakten we op weg naar 
Aberdeen een tussenstop in Stonehaven, om 
de Highland Games te bezoeken. We maakten 
kennis met de Schotse traditie van 
boomstamwerpen, hamer slingeren, 
doedelzak-competities (solo en in 
groepsverband) en 

volksdansen. Hans, uit Friesland, deed ook mee aan de Games en 
was erg verbaasd toen wij na het horen van zijn naam heel hard 
begonnen te juichen en 'hup Hans!' schreeuwden. Jan-Ype werd 
kort geïnterviewd door het lokale radiostation en kon zo ook ons 
concert ’s avonds in de St. Andrew’s Cathedral in Aberdeen 
aankondigen. Het publiek was heel ontroerd door ons optreden, 
mede dankzij onze special guest Danique Staal op doedelzak. Hij 
speelde – gekleed in Schotse kilt – met het orkest Amazing Grace. 
 

Maandag 18 juli hadden we weer een behoorlijke rit voor de 
boeg: van Aberdeen naar onze laatste bestemming in 
Schotland: Stirling. Opnieuw een fantastische concertlocatie; 
de Church of the Holy Rude heeft een houten plafond van 
meer dan 600 jaar oud, heel indrukwekkend! Na het concert 
was er nog wat vrijetijd om het stadje te verkennen of de 
klim naar het kasteel te maken.  We verbleven op de bosrijke 
campus van de Stirling University, compleet met konijntjes 

en eekhoorntjes in de tuin.  
 
Dinsdag 19 juli lieten we Schotland achter ons en reden we naar onze 
eerste concertlocatie in Engeland: Carlisle. In de wederom hele oude 
kathedraal speelden we een lunchconcert, dat enthousiast werd 
ontvangen. Veel applaus ook voor onze soliste Ruth Bosboom! Na een 
heerlijke lunch bij een van de organisatoren in de achtertuin, vroegen 
de orkestleden of ze nog een flashmob mochten doen op het pleintje. 
Uiteraard! Het publiek werd verrast en genoot 
zichtbaar. Een oudere dame kwam naar ons toe 
om te vertellen dat ze nog nooit zoiets had 
meegemaakt, ze was bijna in tranen. De 
muziek van het orkest werd vergezeld door de 
danspassen van een enthousiaste bejaarde 
man.  
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Daarna vervolgden we onze weg in zuidelijke richting en arriveerden we in York. Deze 
campus (hele luxe private high school!) was onze thuisbasis tot en met zondag. 
 
Woensdag 20 juli was er een vrije ochtend op de campus. 
Genoeg te zien en te doen op dit mooie schoolterrein! Een paar 
enthousiastelingen vertrokken in zwembroek naar het 
zwembad, maar deze mocht alleen gebruikt worden indien 
gereserveerd (en onder toeziend oog van de ingehuurde 
badmeester). Zaterdagochtend dan maar een nieuwe poging 
wagen. 's Middags brachten we een bezoekje aan York. Wat 
een prachtige, oude stad! Driemaal is scheepsrecht, zo  
bleek bij ons voornemen om spontaan ergens op een pleintje te spelen. Na twee keer te 
worden weggestuurd, mochten we uiteindelijk op een mooie plek op het terrein van het 
York Fringe Festival spelen. We hadden veel bekijks, wel bijna 300 man! Daarna hadden 
de orkestleden nog wat vrijetijd om York te bekijken en souvenirs te kopen. 
 

Donderdag vertrokken we op tijd naar Pickering voor een rit in 
de stoomtrein van de North York Moors Railway. Helaas moesten 
we de trein een uur later nemen, waardoor onze wandeling 
kwam te vervallen. Desalniettemin genoten we van het groene 
uitzicht en was er een interessante tussenstop in de 
stoomtreinwerkplaats in Grosmont. Eind van de middag werden 

we verwacht in Malton, waar we een concert speelden 
in de Milton Rooms. Met de celli en contrabas op het 
hoge podium was het een bijzonder fraaie opstelling! 
Er zat dubbel zo veel publiek als normaal bij klassieke 
concerten en de jonge orkestleden werden beloond 
met een staande ovatie (niet zo gewoon in 
Engeland). Na het concert genoten we van heerlijke 
pasta in Malton. 
 
Vrijdagochtend was er wat vrijetijd om de bonte avond voor te bereiden of nog even te 
knuffelen met de 4 kleine kittens die een paar weken geleden op de campus zijn 
geboren. We bezochten Fountains Abbey, de ruïnes van een klooster uit de 12e eeuw, 

met originele watermolen. Omdat we er toch waren, 
besloten we ook wat te spelen en dat werd zeer 
gewaardeerd door de aanwezige bezoekers. 's Avonds 
speelden we concert in de Town Hall van Masham. Een 
vergelijkbare zaal als in Malton, dus de celli en bas mochten 
weer prominent op het podium plaatsnemen. Masham was 
ons laatste 'echte' eigen concert. 

 
 
Zaterdagochtend repeteerden we met Eurielle, een zangeres uit de regio van Birstwith 
(onze concertlocatie 's avonds). 's Middags vertrokken we naar de aardbeienboerderij en 
werden we aangenaam verrast door deze bijzondere locatie. Op het gras, onder een 
kapschuurtje, maar met een fantastisch mooi uitzicht! Na de repetitie namen we afscheid 
van onze tourgids Murray Edwards. Het publiek arriveerde met klapstoeltjes, tuintafels 
en rijk gevulde picknickmanden. Vergezeld door een koor van schapen speelden we 
werken met alleen orkest en ook samen met zangeres Eurielle. Als klap op de vuurpijl 
was er de toegift met Danique op doedelzak. Menig orkestlid pinkte een traantje weg aan 
het einde van het optreden, want voor de orkestleden die het HJSO gaan verlaten, waren 
dit de allerlaatste noten. We sloten de dag natuurlijk af met de traditionele bonte avond. 
Vol spelletjes, zelfgeschreven liedjes en ook het officiële afscheid van de 
'orkestverlaters'. Jan-Ype bedankte iedereen voor weer een heel mooi jaar. Daarna werd 
er nog lekker tot in de late uurtjes gedanst. 
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Zondag 24 juli vertrokken we eind van de ochtend richting Newcastle en voeren we om 
18.00 uur weer richting Nederland. ’s Maandags aan het begin van de middag leverde 
onze vaste Arriva-chauffeur Piet Boer ons weer veilig af in Groningen.  
 
We kijken terug op een geweldige reis en willen iedereen die deze tournee mede mogelijk 
heeft gemaakt daarvoor nogmaals hartelijk bedanken! 
 

 
Een aantal reacties van bezoekers van onze concerten: 

 
“Thank you all from us all at MusicLive@Lunchtime for the superb performance you gave us 

yesterday and for such marvelous and wee run tour management. Everything worked a treat. We 

hope you all enjoyed your brief stop in Carlisle on the hottest day of the summer! 
The various  members of the audience I have come across since have been loud in the praises of 

the outstanding performance.” 

 
John Churchill 
 
 

“Thank you all for playing @ Masham Town Hall, last night. 
A good summer evening was made truly beautiful. 

Very best wishes to you all – exceptional people!” 
 

Mike & Diane Grace 
 
 
“Wonderful concert last night. An amazing group of very talented youngsters indeed. 

Congratulations and enjoy the rest of your tour!”  
 
David Reilly 

 



CD 2016 
De opnames voor de cd 2016 vonden plaats op zondag 11 en zaterdag 12 juni in de 
Lutherse Kerk in Groningen. Vanwege bezuinigingen 
te produceren. Op de cd staan werken van Vivaldi, Hindemith, Haydn en Glass. Solisten 
zijn Ruth Bosboom (altviool) en Andrei Makarov (piano). 
 
De opnames en montage zijn verzorgd door Arnoud van der Laan van AE Audio 
Productions uit Wildervank. Leendert Runia was klankregisseur. 
exemplaren.  
 
Organisatie  

Het bestuur van de stichting Haydn Jeugd Strijkorkest 
bestond in 2016 uit dhr. S.Y. (Seerp) Leistra
dhr. L.J.I. (Bas) Muller, dhr. E.M. (Eric) Jansen
M.J. (Marieke) Zwaving. De activiteiten w
door freelance of ingeleende 
(artistiek leider & dirigent), 
HVSO), Jacolien de Nooij 
Wassenaar (inspeciënt). Het 
stelde kantoorruimte en bur
Voor repetities huurde het orkest de Lutherse Kerk, mede 
vanwege de prima akoestiek. 
gebruik gemaakt van de AE-zaal in het Prins Claus Conservatorium. 
 
Marketing 

Landelijk en internationaal (op festivals) heeft het orkest wederom een kleine maar 
waardevolle ambassadeursfunctie vervuld. Marketing van het orkest we
met een cd/dvd, diverse nieuwsbrieven, sociale media
op facebook en heeft inmiddels al een vaste schare fans opgebouwd die via dit medium 
voorzien worden van de laatste informatie 
en foto’s van onze activiteiten. 
volgers is in 2016 gegroeid van 
532. Er is goed te zien dat het aantal 
‘vind-ik-leuks’ met name in het 
concertseizoen, wanneer we het meest 
zichtbaar zijn, steeg.  
 
De meeste concerten werden door de afnemende podia in de markt gezet. Voor 
concerten in eigen beheer voerde het orkest zelf promotie middels affiches, fly
persberichten, e-mailing. Werving van nieuwe leden geschiedde middels mailingen, flyers 
en affiches, waarbij het netwerk van strijkdocenten wederom heel waardevol bleek. De
website wordt beheerd door Maeseo
de audio-opnames voor de cd. 
 

Financiën 

Het Haydn Jeugd Strijkorkest wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van overheden, 
fondsen, bedrijven, podia, 
Ouders/verzorgers van de leden betalen een bijdrage, bestaande uit contributie, bijdrage 
tournee en weekenden. Voor wie dat een probleem is verleent de stichting op verzoek 
dispensatie.  
De omzet van de stichting bedroeg in 201
een positief resultaat van € 1.495
 
De bijdrage van bedrijven staat onder druk, het wordt steeds moeilijker om substantiële 
bijdragen van bedrijven, zeker voor een wat langere periode zeker te stellen. De mix van 
publieke en private ondersteuning blijft  de financiële  basis onder het HJSO.
(nog) ontbreken van een hoofdsponsor die, zoals lang het geval was, bereid is een groot 

opnames voor de cd 2016 vonden plaats op zondag 11 en zaterdag 12 juni in de 
ningen. Vanwege bezuinigingen werd besloten om dit jaar geen dvd 

te produceren. Op de cd staan werken van Vivaldi, Hindemith, Haydn en Glass. Solisten 
Bosboom (altviool) en Andrei Makarov (piano).   

De opnames en montage zijn verzorgd door Arnoud van der Laan van AE Audio 
Productions uit Wildervank. Leendert Runia was klankregisseur. De oplage 

Het bestuur van de stichting Haydn Jeugd Strijkorkest 
hr. S.Y. (Seerp) Leistra (voorzitter), 
dhr. E.M. (Eric) Jansen en mevrouw 

. De activiteiten werden gerealiseerd 
of ingeleende professionals, Jan-Ype Nota 

(artistiek leider & dirigent), Gijs Philip van Schaik (coaching 
, Jacolien de Nooij (management) en Frederik 

Het Prins Claus Conservatorium 
stelde kantoorruimte en bureau faciliteiten ter beschikking. 

het orkest de Lutherse Kerk, mede 
vanwege de prima akoestiek. Voor het kamermuziekconcert en de HJSO meespeeldag is 

zaal in het Prins Claus Conservatorium.  

Landelijk en internationaal (op festivals) heeft het orkest wederom een kleine maar 
waardevolle ambassadeursfunctie vervuld. Marketing van het orkest werd vooral gevoerd 

diverse nieuwsbrieven, sociale media en de website. Het HJSO is actief
op facebook en heeft inmiddels al een vaste schare fans opgebouwd die via dit medium 
voorzien worden van de laatste informatie 
en foto’s van onze activiteiten. Het aantal 

gegroeid van 455 naar 
Er is goed te zien dat het aantal 

met name in het 
, wanneer we het meest 

De meeste concerten werden door de afnemende podia in de markt gezet. Voor 
concerten in eigen beheer voerde het orkest zelf promotie middels affiches, fly

mailing. Werving van nieuwe leden geschiedde middels mailingen, flyers 
en affiches, waarbij het netwerk van strijkdocenten wederom heel waardevol bleek. De
website wordt beheerd door Maeseo Internet Solutions. AE audio productions ver

opnames voor de cd.    

Het Haydn Jeugd Strijkorkest wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van overheden, 
podia, concertbezoekers, donateurs en de verkoop van 

Ouders/verzorgers van de leden betalen een bijdrage, bestaande uit contributie, bijdrage 
tournee en weekenden. Voor wie dat een probleem is verleent de stichting op verzoek 

De omzet van de stichting bedroeg in 2016 € 127.718. Het boekjaar werd afgesloten met 
1.495, zonder reservering voor het lustrum 2019. 

De bijdrage van bedrijven staat onder druk, het wordt steeds moeilijker om substantiële 
n, zeker voor een wat langere periode zeker te stellen. De mix van 

publieke en private ondersteuning blijft  de financiële  basis onder het HJSO.
(nog) ontbreken van een hoofdsponsor die, zoals lang het geval was, bereid is een groot 

 

opnames voor de cd 2016 vonden plaats op zondag 11 en zaterdag 12 juni in de 
besloten om dit jaar geen dvd 

te produceren. Op de cd staan werken van Vivaldi, Hindemith, Haydn en Glass. Solisten 

De opnames en montage zijn verzorgd door Arnoud van der Laan van AE Audio 
De oplage is 600 

de HJSO meespeeldag is 

Landelijk en internationaal (op festivals) heeft het orkest wederom een kleine maar 
rd vooral gevoerd 

en de website. Het HJSO is actief 
op facebook en heeft inmiddels al een vaste schare fans opgebouwd die via dit medium 

De meeste concerten werden door de afnemende podia in de markt gezet. Voor 
concerten in eigen beheer voerde het orkest zelf promotie middels affiches, flyers, 

mailing. Werving van nieuwe leden geschiedde middels mailingen, flyers 
en affiches, waarbij het netwerk van strijkdocenten wederom heel waardevol bleek. De 

AE audio productions verzorgde 

Het Haydn Jeugd Strijkorkest wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van overheden, 
concertbezoekers, donateurs en de verkoop van cd/dvd’s. 

Ouders/verzorgers van de leden betalen een bijdrage, bestaande uit contributie, bijdrage 
tournee en weekenden. Voor wie dat een probleem is verleent de stichting op verzoek 

Het boekjaar werd afgesloten met 
reservering voor het lustrum 2019.  

De bijdrage van bedrijven staat onder druk, het wordt steeds moeilijker om substantiële 
n, zeker voor een wat langere periode zeker te stellen. De mix van 

publieke en private ondersteuning blijft  de financiële  basis onder het HJSO. Bij het 
(nog) ontbreken van een hoofdsponsor die, zoals lang het geval was, bereid is een groot 
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bedrag bij te dragen, is blijvende financiële ondersteuning door overheden essentieel 
voor de continuïteit van het HJSO. Wij zijn dan ook blij dat de overheden de functie van 
het HJSO steeds erkennen en financieel blijven bijdragen in de periode 2017-2020.  
 
Het HJSO moet toenemend creatief en ondernemend opereren om uit de private sector 
meer steun te genereren. Ook zal een groter beroep (moeten) worden gedaan op 
fondsen die culturele activiteiten ondersteunen. Kostenreductie is een dagelijkse prioriteit 
in de in financieel opzicht al zeer bescheiden huishouding van het HJSO, waarbinnen zeer 
veel inspanningen en activiteiten worden verricht (zowel artistiek al organisatorisch) 
tegen een niet de feitelijke kosten dekkende vergoeding. Het HJSO prijst zich gelukkig 
met de bevlogen inzet van de beperkte personele bezetting. 
 
Een overzicht van de jaarrekening staat op de volgende pagina.  
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Begroting Verslag Verslag Verslag 

 

2016 2016 2015 2014 

 
10-9-2015 20-3-2017 24-3-2016 5-3-2015 

   

  

Opbrengsten € 130.300 € 127.718 € 157.125 € 116.776 

Subsidies € 48.300 € 43.100 € 28.300 € 39.800 

Bedrijven sponsoring € 40.000 € 21.685 € 33.685 € 31.685 

Opbrengst cd/dvd + SENA € 1.000 € 816 € 1.252 € 1.333 

Bijdragen leden € 27.500 € 33.200 € 30.870 € 26.808 

Recettes en uitkoop € 12.500 € 12.955 € 16.526 € 7.014 

Donaties € 1.000 € 15.962 € 784 € 10.136 

   
  

Kosten € 124.850 € 126.232 € 158.940 € 111.510 

Personeelskosten € 30.700 € 33.556 € 31.921 € 28.754 

Afschrijvingen € 500 € 1.230 € 750 € 750 

Productie € 66.150 € 65.667 € 57.953 € 52.938 

Instroom € 1.500 € 506 € 476 € 0 

Vervoerskosten € 10.650 € 9.056 € 11.567 € 8.044 

Marketing € 3.000 € 2.132 € 1.976 € 2.398 

Organisatie € 12.350 € 14.085 € 17.968 € 18.626 

   

  

Bedrijfsresultaat € 5.450 € 1.486 € -11.698 € 5.266 

   
 

 

Financiële baten en lasten € 100 € 9 € 65 € 109 

   
 

 

Resultaat € 5.550 € 1.495 € -11.633 € 5.375 

  

    
Toelichting 

 

Sponsoring: Het werven van nieuwe sponsoren bleek wederom een uitdaging. Een aantal 
bijdragen van bedrijven is geschaard onder de post ‘Donaties’, aangezien er geen 
tegenprestatie wordt verlangd. Bedrijven hebben het HJSO voor ruim €30K ondersteund.   
 
Donaties: Hieronder is zoals gezegd ook een aantal bijdragen van bedrijven geschaard. 
Het aandeel in donaties door particulieren is gestegen, maar we zien hier zeker nog 
groeimogelijkheden. In dit kader wordt momenteel gewerkt aan een wervingscampagne.  
 
Kosten: De kosten zijn min of meer gerealiseerd zoals begroot. Geen bijzonderheden.   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Haydn Jeugd Strijkorkest 
Postbus 1385  
9701 BJ Groningen 
06-55123461 
info@hjso.nl 
www.hjso.nl  
 
  

Ontmoetingskerk, Schiermonnikoog, 28 maart 2016 
HJSO met Robert Lis (viool) en Sorin Orchinsci (contrabas) 
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Bijlage 1: Bezoekersaantallen concerten 
 

 
 

Stad Regio NL Buitenland

13-12-2015 Prinsenhof, Groningen 105 0 0 0

20-12-2015 Kerstconcert, Groningen 150 107 20 4

21-12-2015 Kloosterkerk, Ten Boer 5 57 0 0

10-01-2016 Margarethakerk, Norg 0 86 0 0

16-01-2016 Grote Kerk, Epe 0 0 616 8

31-01-2016 Kamermuziek, Groningen 50 15 0 0

13-02-2016 Kruiskerk, Delfzijl 6 260 0 0

13-03-2016 WhatsApp Bach, Groningen 80 20 0 0

20-03-2016 Coendersborg, Groningen 110 20 0 0

27-03-2016 Ontmoetingskerk, Schiermonnikoog 0 0 50 0

28-03-2016 Ontmoetingskerk, Schiermonnikoog 0 0 80 0

09-04-2016 Meespeeldag, Groningen 36 24 0 0

17-04-2016 Vestingkerk, Oudeschans 0 123 0 0

11-05-2016 Educatief concert, Haren 0 21 0 0

28-05-2016 Protestantse kerk, Vlieland 0 0 200 0

04-06-2016 Nieuwe Kerk, Groningen 283 136 31 4

18-06-2016 Music in the Woods, Exloo 0 0 78 0

09-07-2016 Openluchttheater, Appelscha 0 0 47 0

TOTAAL 825 869 1122 16

16-07-2016 St. Cuthbert's Church, Edinburgh 6 2 0 97

17-07-2016 St. Andrew's Cathedral, Aberdeen 2 4 0 52

18-07-2016 Holy Rude's Church, Stirling 2 2 0 113

19-07-2016 Carlisle Cathedral, Carlisle 2 0 0 60

20-07-2016 Centrum, York 0 0 0 500

21-07-2016 Milton Rooms, Malton 0 0 0 124

22-07-2016 Fountains Abbey, Harrogate 0 0 0 350

22-07-2016 Masham Town Hall, Masham 0 4 0 39

23-07-2016 Strawberry Farm, Birstwith 2 4 0 73

TOTAAL 14 16 0 1408

T O T A A L   B E Z O E K E R S 839 885 1122 1424


