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Verslag Haydn Jeugd Strijkorkest 2017 
(seizoen september 2016 – augustus 2017) 
 
 
Afgelopen jaar was muzikaal gezien wederom een geslaagd jaar. Het orkest bracht een 
afwisselend en uitdagend programma ten gehore, mede dankzij de twee solisten uit eigen 
gelederen. De Nederlandse componist Peter Kooreman was eregast tijdens het 
Zomerconcert, omdat zijn werk ‘Arco Iris’ werd uitgevoerd door Eline de Vries met het 
HJSO. Kooreman bezocht voorafgaand aan het concert nog een repetitie om met het orkest 
aan zijn muziek te werken. Tijdens de concertreis (maar ook in Nederland) oogstte ‘Arco 
Iris’ veel lovende reacties.   
 
Zakelijk gezien begon 2016 spannend. Er was nog geen nieuwe hoofdsponsor gevonden 
en daardoor moest nog een aanzienlijk gat in de begroting worden gedicht. In de loop van 
het jaar bleek GasTerra haar steun aan het orkest door te willen zetten in de periode 2017-
2019. Begin 2018 kreeg het bestuur bericht dat de sponsorbijdrage met terugwerkende 
kracht voor deze periode werd verdubbeld.  
Mede dankzij de bijdrage van GasTerra en een groep trouwe sponsoren naast de structurele 
ondersteuning vanuit de Gemeente en Provincie Groningen, is de begroting dit jaar goed 
rond gekomen. Het orkest heeft momenteel weer een bescheiden reserve, die de afgelopen 
jaren onontbeerlijk is gebleken. We sluiten 2017 af met een positief resultaat van € 9.571.  
 
In 2017 werd het HJSO mede mogelijk gemaakt door: GasTerra, Gemeente Groningen, 
Provincie Groningen, Stichting Beringer Hazewinkel, Visser Vastgoed, Schilders De Vries, 
Sai & Schut Registeraccountants, Hanzehogeschool Prins Claus Conservatorium, 
Dommerholt Advocaten, Boer & Croon, Geveke Bouw & Onderhoud, Optimix, GP 
bedrijfshuisvesting, Het Strijkershuis, s’Amuse, Catwalk Groningen, Raaf.eu, Maeseo 
Internet Solutions, SalesPromotor®, ouders van de leden en de Vrienden van het HJSO. 
 
Samenstelling HJSO 
Het HJSO telde in 2016-2017 33 leden; 13 daarvan woonden in de stad Groningen, 9 elders 
in de provincie Groningen en 11 in Drenthe. De leden waren: Eerste violen: Julia 
Doornebosch, Eline de Vries, Emma Wissink, Emma Wiersma, Azra Rustempasic, Femke 
Nota, Liz U-A-Sai, Noa Staal, Noah Hassler-Forest; Tweede violen: Camille Buitenhuis, Loes 
Mevissen, Nienke Klein, Annemarijn Brummer, Femke Veldkamp, Wouter Torringa, Judith 
Dekkers, Benthe Klep, Anna de Bruijn, Yong Hui Zhou; Altviolen: Ruth Bosboom (vanaf 
februari vervangen door Luca Altdorfer), Femke Klein, Inge Hoeksema, Emmy Zhang, 
Mirjanne Horlings; Celli: Loïs van Malenstein, Caspar Westerman, Ischa Kooistra, Isabel 
Vaessen, Ramon Balster, Reinout de Vey Mestdagh; Contrabassen: Juan Pablo Sànchez 
Granados, Gediminas Zamulskis. 
 
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 2017 waren Camille Buitenhuis (Groningen, viool), Eline de Vries (Peize, viool), 
Jean Guihen Queyras (cello), Julia Doornebosch (Groningen, viool), Emma Wissink 
(Eelderwolde, viool), Loes Mevissen (Haren, viool), Anna Maring (Groningen, viool), Caspar 
Westerman (Zuidhorn, cello), Merlin Fiene & Carlijn Stoffers (Epe, zang, winnaressen Epe 
Talent Award), Suzanna Lascu (Groningen, zang), Susanna Kokot (Groningen, zang).   
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Concerten 
20-10-2016 Besloten optreden voor GasTerra in Hermitage, Amsterdam 
29-10-2016 Soundsofmusic Festival in Grand Theatre, Groningen 
11-11-2016 Sint Martinus Pronkjewail in Martinikerk, Groningen 
27-11-2016 Finale Haydn Muziek Festival in Prins Claus Conservatorium, Groningen 
17-12-2016 Besloten Kerstconcert in Lutherse Kerk, Groningen 
21-01-2017 Nieuwjaarsconcerten in Grote Kerk, Epe (matinee + avond) 
12-02-2017 HJSO concert bij ZINN: locatie De Es, Groningen 
04-03-2017 HJSO concert in Kruiskerk, Delfzijl  
19-03-2017 HJSO concert bij ZINN: locatie De Dilgt, Haren 
26-03-2017 Kamermuziekconcert HJSO & HVSO in PCC, Groningen 
02-04-2017 HJSO concert in Groate Kerk, St. Jacobiparochie 
15-04-2017 Meespeeldag HJSO in Prins Claus Conservatorium, Groningen 
07-05-2017 Benefietconcert Rotary Groningen Oost in Coendersborg, Groningen 
21-05-2017 HJSO concert in De Onlanderij, Eelderwolde 
03-06-2017 Actiedag HJSO in De Lutherse Kerk & binnenstad, Groningen 
10-06-2017 Zomerconcert HJSO in Nieuwe Kerk, Groningen 
28-06-2017 Educatief concert op GSV, Groningen >>> geannuleerd 
09-07-2017 HJSO concert bij ZINN: locatie De Brink, Groningen 
09-09-2017 Lingehavenconcert, Gorinchem 
 
Tournee Hongarije  
16-07-2017 Schloss Schönbrunn, Wenen, Oostenrijk 
16-07-2017 St. Martin's Cathedral, Eisenstadt, Oostenrijk 
17-07-2017 Cultural Centre, Siófok, Hongarije 
18-07-2017 Helikon Castle, Keszthely, Hongarije 
19-07-2017 Institute of Musicology, Boedapest, Hongarije 
20-07-2017 Kertem City Park, Boedapest, Hongarije 
20-07-2017 Festetics Palota, Boedapest, Hongarije 
21-07-2017 Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Hongarije 
22-07-2017 Czech Museum of Music, Praag, Tsjechië 
 
De bezoekersaantallen zijn te vinden in bijlage 1. 
 
Repertoire  

• Anton Arensky – Variations of a theme of Tchaikovsky 
• Carl Reinecke – Serenade for Strings in G minor 
• Antonio Vivaldi – Concerto for Four Violins and Cello in B minor, RV 580 
• Béla Bartók – Romanian Folk Dances  
• Peter Kooreman – Arco Iris 
• Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Souvenir d’un lieu cher 
• Harold Arlen – Over the Rainbow (arr. Ben de Ligt) 
• Bob Dylan – To Make You Feel My Love (arr. Gijs Philip van Schaik) 
• Strauss – Neue Pizzicato Polka 

 
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 2016-2017 organiseerde het Haydn Jeugd Strijkorkest een 
openbaar kamermuziekconcert op 26 maart in het Prins Claus Conservatorium. Het 
programma werd samengesteld door de concertmeesters van het Haydn Jeugd 
Strijkorkest. Het Haydn Jeugd Strijkorkest stelde pianisten beschikbaar. 
 
Haydn Voorbereidend Strijkorkest 
De omvang van het Haydn Voorbereidend Strijkorkest (HVSO) is in seizoen 2016-2017 
gelijk gebleven. 11 leden komen uit de stad Groningen, 8 uit de provincie Groningen, 5 uit 
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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 23 
kinderen aanmeldden. Voor de audities in juni 
meldden zich vervolgens 11 kandidaten aan. Aan 
belangstelling geen gebrek! Bij deze audities hebben 
8 HVSO-ers een succesvol proefspel voor het HJSO 
gedaan. Zij zijn per september 2017 doorgestroomd naar het HJSO.  
 
Studieweekend HJSO & HVSO 
Het studieweekend orkestspel vond plaats op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016 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 2017 weer twee meespeeldagen. De HJSO meespeeldag 
vond plaats op 15 april in het Prins Claus Conservatorium in Groningen, de HVSO 
meespeelmiddag op 18 maart. Er meldden zich 23 meespelers voor het HVSO en 14 voor 
het HJSO.  
 
Educatief Concert 
Op 28 juni zou het HJSO een educatief concert verzorgen bij de GSV in Groningen. Helaas 
heeft de directie het concert 5 dagen voor aanvang geannuleerd vanwege een ingelaste 
ouderbijeenkomst. Het was helaas te kort dag om een vervangend concert te plannen op 
een andere school.  
 
Audities 
Van de 22 auditiekandidaten werden in juni 2017 10 nieuwe leden toegelaten tot het Haydn 
Jeugd Strijkorkest (seizoen 2017-2018) en 8 tot het Voorbereidend Orkest (seizoen 2017-
2018).  
 
 
HJSO concertreis 14-23 juli: Hongarije 
We vertrokken vrijdagavond 14 juli om 21.00 uur uit 
Groningen vanaf Arriva Touring. Tot aan Frankfurt met 
een andere chauffeur op pad, maar rond 4.00 uur ’s 
nachts pikten we onze eigen Piet Boer op (onder luid 
gejuich van de orkestleden). Zaterdag 15 juli eind van 
de middag kwamen we aan bij Hostel Hutteldorf in 
Wenen en konden we ons na de lange busreis even 
opfrissen en dan aanschuiven bij het diner. ’s Avonds 
ging het merendeel van de groep het centrum van 
Wenen bekijken, met Jan-Ype en Frederik. Anderen 
doken lekker vroeg in bed.  
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Zondag 17 juli vertrokken we na het ontbijt richting Schloss 
Schönbrunn, we speelden op het plein een kort pop-up 
concert en trokken veel bekijks; onder andere van een 
bruidspaar dat nog een dansje waagde voor de 
huwelijksvideo. Na het concert kregen we een rondleiding 
door het paleis en was er tijd om de prachtige tuinen te 
bezoeken. Na de lunch reden we door naar ‘Haydnstad’ 
Eisenstadt, vlakbij de Hongaarse grens. We waren door de 
Domkirche zum Heiligen Martin uitgenodigd voor een 
concert, maar helaas hadden ze niet zoveel publiek op de 
been gebracht.  
 
Na het concert aten we (het kan niet missen) bij Restaurant 
Haydnbräu.  
 
Maandagochtend 17 juli lieten we Wenen alweer achter ons 
en vertrokken we richting Balatonmeer. Onderweg was er 
een tussenstop bij het Fertőd-Esterházy paleis. We bekeken 
daar o.a. de prachtig versierde muziekzaal waar Joseph 
Haydn zijn concerten gaf, hij was namelijk bijna 30 jaar lang 
kapelmeester aan dit hof 
van de Esterházy’s.  
In de loop van de middag 

arriveerden we in Siófok, de grootste badplaats aan het 
Balatonmeer. ’s Avonds speelden we hier een 
openluchtconcert op het centrale plein in het stadje. 
Gedurende het concert stroomde het plein vol, er 
moesten al gauw bankjes worden bijgezet op deze 
heerlijke zomeravond.  
Daarna was het nog zo’n 15 uur rijden naar ons hotel in 
Héviz, aan de andere kant van het Balatonmeer.  
 
Dinsdagochtend 18 juli hadden we een vrije ochtend. We troffen het, want ons hotel heeft 
een prachtig zwembad! Na de lunch vertrokken we naar Keszthely, de oudste stad aan het 
Balatonmeer. Onze concertlocatie, Helikon Castle, was adembenemend. De bouw van dit 
barokke paleis duurde meer dan een eeuw. Er kwam zoveel publiek op ons optreden af, 
dat niet iedereen in de Spiegelzaal paste en er nog 5 rijen mensen op de gang zaten om 
toch te kunnen genieten van onze muziek. Tijdens de toegift trok Jan-Ype een 
nietsvermoedende Jacolien uit de coulissen voor een dansje op Strauss’ Neue Pizzicato 
Polka.  
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Woensdag 19 juli reed chauffeur Piet ons veilig naar 
Boedapest in onze HJSO-bus. Na een hele klim naar 
Buda Castle was er gelukkig airco in het Institute for 
Musicology. We hadden wat tijd om de oude 
instrumenten in het museum te bewonderen en 
voorbijgangers op ons concert te attenderen met 
flyers in het Engels en Hongaars. De airco bleek de 
grote hoeveelheid mensen ’s avonds bij ons concert 
niet helemaal aan te kunnen en de temperaturen 
liepen dan ook flink op in de concertzaal. Dat mocht 
de pret niet drukken; het orkest speelde een 
fantastisch concert. Na afloop namen we de 
complimenten van Ambassadeur Scheltema en zijn 
vrouw in ontvangst, die speciaal naar ons concert 
kwamen luisteren.  
 
Donderdagochtend 20 juli stond er een rondleiding 
(o.l.v. een grappig gids met ietwat zwoel Engels 
accent) in het indrukwekkende parlement in 
Boedapest op het programma. Wat een prachtig 
gebouw! Daarna vertrokken we voor de lunch naar de 
populairste openluchtbar in de stad: Kertem, in het 

stadspark. Er was een grote beker koude limonade voor iedereen en een lekkere burger. 
Met 38 graden op de thermometer besloten we ons pop-up concert bij Kertem iets in te 
korten. Applaus voor het orkest, dat met deze temperaturen toch een mooi optreden 
neerzette! Ons optreden werd gefilmd door de NL Ambassade in Hongarije en gedeeld op 
hun facebookpagina.  

 
’s Avonds speelden we in weer een prachtige spiegelzaal, ditmaal in Festetics Palota in 
Boedapest. In het publiek veel bekenden: meereizende familieleden en vrienden van het 
orkest. De temperatuur in de concertzaal was dankzij de airco heel aangenaam en mede 
daardoor speelde het orkest het beste concert van de tournee!  
 

Vrijdagochtend 21 juli hadden we een vrije ochtend in het 
centrum van Boedapest, zodat er wat souvenirs konden worden 
ingeslagen. Eind van de ochtend reden we naar Tata, een 
uurtje ten westen van Boedapest, voor een drakenbootrace. 
Het orkest werd verdeeld in twee teams en roeide o.l.v. de 
tromslagers naar de overkant van het meer en weer terug. De 
overduidelijke winnaars meerden onder luid gejuich weer aan 
bij de steiger.  
Daarna vervolgden we onze weg naar Tatabánya, waar ons 
orkestlid Luca opgroeide. Het Tatabányai Múzeum had ons 
uitgenodigd voor een concert en hier was veel publiek op 
afgekomen. Zelfs de lokale omroep was bij het concert 
aanwezig. Bij de toegift droeg Jan-Ype het stokje over aan een 
van de vele jonge concertbezoekers.  
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Zaterdag 22 juli zat onze reis in Hongarije 
er alweer op en reden we via Slowakije 
naar de Tsjechische hoofdstad Praag. 
Dankzij wegwerkzaamheden en een dikke 
file vanwege een ongeluk, bereikten we de 
concertlocatie helaas niet op tijd. Ons 
concert was om 17.00 uur gepland in het 
Czech Museum of Music. Frederik 
arriveerde om 17.15 uur en zette 
razendsnel de opstelling klaar. De 
orkestleden hadden zich in de bus alvast 
omgekleed, arriveerden om 17.25 uur en 
om 17.30 uur begonnen we het concert. 
Petje af voor het orkest en de soliste!  
 
Het publiek had gelukkig begrip voor de situatie en genoot zichtbaar van ons optreden. 
Het laatste optreden van deze tournee. Vanwege de adrenaline bleven de bekende tranen 
bij de orkestverlaters uit (normaal vloeien die rijkelijk tijdens het laatste nummer van het 
laatste concert). Maar ach, die werden ’s avonds tijdens de bonte avond ruimschoots 
ingehaald.  
 
In ons hotel sloten we de tournee officieel af met de 
traditionele bonte avond met diverse acts door 
orkestleden, de lessenaarestafette en natuurlijk het 
namenspel. De orkestverlaters bedankten het orkest 
voor alle mooie jaren met hun afscheidslied. Het bleef 
gezellig tot in de laatste uurtjes.  
 
Zondag 23 juli kon de gemiste slaap ruimschoots worden ingehaald, want we vertrokken 
om 8.00 uur weer richting huis. Rond half acht ’s avonds zette Piet ons weer veilig af in 
Groningen, waar we werden onthaald door alle ouders.  
 
We kijken terug op een geweldige reis en willen iedereen die deze tournee mede mogelijk 
heeft gemaakt daarvoor nogmaals hartelijk bedanken! 
 
 
CD 2017 
De opnames voor de cd 2017 vonden plaats op zaterdag 10 juni tijdens het Zomerconcert 
en op zaterdag 17 juni in de Nieuwe Kerk in Groningen. Vanuit kostenoogpunt werd ook 
dit jaar geen dvd geproduceerd. Op de cd staan werken van staan werken van Kooreman, 
Reinecke en Arensky. Soliste is Eline de Vries (viool).    
 
De opnames en montage zijn verzorgd door Arnoud van der Laan van AE Audio Productions 
uit Wildervank. Leendert Runia was klankregisseur. De oplage is 600 exemplaren.  
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Organisatie  
Het bestuur van de stichting Haydn Jeugd Strijkorkest 
onderging eind 2016 en in 2017 een bestuurswissel. Dhr. 
Muller en Dhr. Jansen namen afscheid als bestuursleden. Eind 
2017 bestond het bestuur uit dhr. S.Y. (Seerp) Leistra 
(voorzitter), mevr. M.J. (Marieke) Zwaving en dhr. F.R. 
(Fokke) Fennema. Dhr. Muller werd vanwege zijn jarenlange 
inzet voor het HJSO benoemd tot Erevoorzitter.  
De activiteiten werden gerealiseerd door freelance of 
ingeleende professionals, Jan-Ype Nota (artistiek leider & 
dirigent), Gijs Philip van Schaik (coaching HVSO), Jacolien de 
Nooij (management) en Frederik Wassenaar (inspeciënt). Het Prins Claus Conservatorium 
stelde kantoorruimte en bureau faciliteiten ter beschikking. Voor repetities huurde het 
orkest de Lutherse Kerk, mede vanwege de prima akoestiek. Voor het kamermuziekconcert 
en de HJSO meespeeldag is 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 werd 
vooral gevoerd met een cd, 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 volgers is in 207 
gegroeid van 532 naar 611. Er is goed te zien dat het aantal ‘vind-ik-leuks’ met name 
tijdens de nieuwjaarsconcerten in Epe (januari) en de concertreis naar Hongarije (juli) het 
meeste 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, flyers, persberichten en 
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 Internet Solutions. AE audio productions verzorgde de audio-
opnames voor de cd.    
 
Dit jaar organiseerde het HJSO voor het eerst een Actiedag om geld in te zamelen voor de 
concertreis naar Hongarije. Op zaterdag 3 juni, een week voor het Zomerconcert, hebben 
orkestleden en ouders gezamenlijk zoveel mogelijk geld opgehaald. De dag begon met een 
koffieconcert in de Lutherse Kerk. ’s Middags waren er diverse korte optredens in de 
Groninger binnenstad en waren er allerlei andere creatieve acties: bijvoorbeeld met 
zelfgebakken muffins langs de buren. Het cellokwartet van dirigent Jan-Ype Nota verzorgde 
een Soirée Musicale bij bestuursvoorzitter Seerp Leistra thuis. We sloten de dag af met 
een barbecue voor ouders en orkestleden. Tijdens de Actiedag werd ruimschoots reclame 
gemaakt voor het Zomerconcert. 
 
Financiën 
Het Haydn Jeugd Strijkorkest wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van overheden, 
fondsen, bedrijven, podia, 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 
dispensatie.  
De omzet van de stichting bedroeg in 2017 € 128.335. Het boekjaar werd afgesloten met 
een positief resultaat van € 9.571.   



 

Verslag HJSO 2017 pag. 9 

 
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. We waren 
dan ook blij verrast toen GasTerra te kennen gaf de sponsorbijdrage voor 2017-2019 te 
willen verhogen. Daarnaast is met succes een aantal kleinere sponsoren geworven en is 
er steeds kritisch gekeken naar de uitgaven. Dit maakt het mogelijk om dit jaar weer 
geld te reserveren voor het op handen zijnde lustrum in 2019 (dan bestaat het HJSO 30 
jaar) en voor de toekomstige tournees.  
 
De mix van publieke en private ondersteuning blijft  de financiële  basis onder het HJSO. 
Naast een hoofdsponsor die bereid is een groot 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 blijven opereren om uit de private 
sector meer steun te genereren. Ook zal een groter beroep 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 

 2017 2017 2016 2015 

 30-10-2016 5-4-2018 20-3-2017 24-3-2016 

    
 

Opbrengsten € 139.000 € 128.335 € 127.718 € 157.125 

Subsidies € 65.000 € 40.000 € 43.100 € 28.300 

Bedrijven sponsoring € 30.000 € 35.585 € 21.685 € 33.685 

Opbrengst cd/dvd + SENA € 1.000 € 679 € 816 € 1.252 

Bijdragen leden € 28.500 € 31.443 € 33.200 € 30.870 

Recettes en uitkoop € 13.000 € 12.963 € 12.955 € 16.526 

Donaties € 1.500 € 7.665 € 15.962 € 784 

    
 

Kosten € 131.250 € 118.772 € 126.232 € 158.940 

Personeelskosten € 30.750 € 31.611 € 33.556 € 31.921 

Afschrijvingen € 1.500 € 2.020 € 1.230 € 750 

Productie € 69.850 € 53.261 € 65.667 € 57.953 

Instroom € 1.500 € 563 € 506 € 476 

Vervoerskosten € 8.450 € 6.188 € 9.056 € 11.567 

Marketing € 3.500 € 1.610 € 2.132 € 1.976 

Organisatie € 15.700 € 23.519 € 14.085 € 17.968 

    
 

Bedrijfsresultaat € 7.750 € 9.563 € 1.486 € -11.698 

    
 

Financiele baten en lasten € 100 € 8 € 9 € 65 

    
 

Resultaat € 7.850 € 9.571 € 1.495 € -11.633 

 
 
Toelichting 
 
Subsidies: We hadden gehoopt en verwacht een bijdrage van de Provincie Drenthe te 
krijgen, aangezien een derde van onze leden uit Drenthe komt. Helaas bleef deze bijdrage 
uit. Bij diverse fondsen valt het HJSO tussen wal en schip: we zijn geen amateurorkest dat 
deelnemers in een brede doelgroep werft, maar ook geen professioneel ensemble.  
 
Sponsoring: Het werven van nieuwe sponsoren bleek wederom een uitdaging, maar dit 
jaar wel met positief resultaat. Een aantal bijdragen van bedrijven is geschaard onder de 
post ‘Donaties’, aangezien er geen tegenprestatie wordt verlangd. Bedrijven hebben het 
HJSO voor ruim €40K 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 de Vriendenwervingscampagne doorgezet.   
 
Kosten: De kosten zijn min of meer gerealiseerd zoals begroot. Onder productiekosten is 
een dotatie van €10K aan bestemmingsreserve tournee opgenomen en onder 
organisatiekosten een dotatie van €8K aan bestemmingsreserve lustrum.   
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Haydn Jeugd Strijkorkest 
Postbus 1385  
9701 BJ Groningen 
06-55123461 
info@hjso.nl 
www.hjso.nl  
 
  

Grand Theatre, Groningen, 29 oktober 2016 
Soundsofmusic: HJSO met Jean Guihen Queyras (cello) 

http://www.hjso.nl/
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Bijlage 1: Bezoekersaantallen concerten 
 

 
 
 
 

Stad Regio NL Buitenland
20-10-2016 GasTerra Hermitage, Amsterdam 17 62 71 0
29-10-2016 Sounds of Music festival, Groningen 65 35 0 0
11-11-2016 Martinikerk, Groningen 380 20 0 0
27-11-2016 Haydn Muziek Festival, Groningen 53 39 10 0
17-12-2016 Kerstconcert, Groningen 73 122 28 0
21-01-2017 Grote Kerk, Epe 6 12 584 17
12-02-2017 ZINN: De Es, Groningen 80 0 0 0
04-03-2017 Kruiskerk, Delfzijl 6 270 0 0
19-03-2017 ZINN: De Dilgt, Haren 250 0 0 0
26-03-2017 Kamermuziekconcert, Groningen 20 40 0 0
02-04-2017 Groate Kerk, St. Jacobiparochie 0 0 83 0
15-04-2017 Meespeeldag, Groningen 16 33 0 0
07-05-2017 Coendersborg, Groningen 46 82 0 0
21-05-2017 De Onlanderij, Eelderwolde 0 75 0 0
03-06-2017 Diverse locaties, Groningen 1850 150 0 0
10-06-2017 Nieuwe Kerk, Groningen 143 176 24 0
28-06-2017 GSV, Groningen 0 0 0 0
09-07-2017 ZINN: De Brink, Groningen 150 0 0 0
09-09-2017 Lingehaven, Gorinchem 2 5 70 0

TOTAAL 3157 1121 870 17

16-07-2017 Schloss Schönbrunn, Wenen, Oostenrijk 4 0 0 500
16-07-2017 St. Martin's Cathedral, Eisenstadt, Oostenrijk 2 0 0 20
17-07-2017 Cultural Centre, Siófok, Hongarije 2 2 0 300
18-07-2017 Helikon Castle, Keszthely, Hongarije 2 4 0 150
19-07-2017 Institute of Musicology, Boedapest, Hongarije 2 2 0 150
20-07-2017 Kertem City Park, Boedapest, Hongarije 0 3 0 50
20-07-2017 Festetics Palota, Boedapest, Hongarije 4 2 0 35
21-07-2017 Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Hongarije 0 0 0 80
22-07-2017 Czech Museum of Music, Praag, Tsjechië 6 4 2 150
TOTAAL 22 17 2 1435

T O T A A L   B E Z O E K E R S 3179 1138 872 1452

regio
Noord

regio
Oost

regio
Westerkwartier

regio
Centraal

stad
Groningen

van buiten de
provincie

Leden Haydn Jeugd Strijkorkest 0 0 4 7 13 9
Leden Haydn Voorbereidend Strijkorkest 2 0 3 3 11 6
Meespeelmiddag HVSO 1 0 0 1 18 3
Meespeeldag HJSO 0 0 3 0 7 4
Audities HVSO & HJSO 2 0 2 1 8 9

T O T A A L   A C T I E V E   D E E L N E M E R S 5 0 12 12 57 31

regio
Noord

regio
Oost

regio
Westerkwartier

regio
Centraal

stad
Groningen

van buiten de
provincie

Cateringouders Haydn Jeugd Strijkorkest 0 0 4 7 13 9
Cateringouders Haydn Voorbereidend Strijkorkest 2 0 3 3 11 6
Orkestinspiciënt 0 0 0 0 1 0

T O T A A L   A C T I E V E   V R I J W I L L I G E R S 2 0 7 10 25 15


