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Verslag Haydn Jeugd Strijkorkest 2018 
(seizoen september 2017 – augustus 2018) 
 
 
Muzikaal gezien was het een levendig jaar, waarin ook aan het begin van het seizoen al 
diverse optredens op de planning stonden. Waar we doorgaans pas vanaf de kerst 
optreden,  hadden we dit jaar rond kerst al twee projecten achter de rug. De dynamiek 
was daardoor in seizoen 2017-2018 anders, in positieve zin. Deze lijn gaan we dan ook 
doorzetten in het volgende seizoen. Muzikale hoogtepunten waren voor het HJSO de 
optredens in Epe en tijdens het Zomerconcert; voor het HVSO het optreden in het 
voorprogramma van het NNO en het slotconcert.  
 
Dankzij de bijdragen van hoofdsponsor GasTerra en een groep trouwe sponsoren naast de 
ondersteuning vanuit de Gemeente en Provincie Groningen, hebben we zakelijk gezien een 
goed jaar gedraaid. De liquiditeit van de stichting is op orde en met een positief resultaat 
van € 8.764 kunnen we de uitvoering van onze activiteiten voorlopig waarborgen. In de 
nabije toekomst ligt een aantal financiële uitdagingen, aangezien de steun van St. Beringer 
Hazewinkel per 2019 wegvalt en GasTerra het hoofdsponsorschap eind 2019 zal 
beëindigen. De voorbereidingen voor het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor zijn in 
gang gezet en daarnaast bereiden we ons voor op de aanvraag voor opname in de culturele 
basisinfrastructuur bij de Gemeente en de Provincie Groningen voor de beleidsperiode 
2021-2024.   
 
In 2018 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, Will & 
Wim Boot Stichting, Bulthuis Truck en Traileronderdelen, Het Strijkershuis, s’Amuse, 
Catwalk Groningen, Best Instruments, Raaf.eu, Maeseo Internet Solutions, 
SalesPromotor®, ouders van de leden en de Vrienden van het HJSO. 
 
Samenstelling HJSO 
Het HJSO telde in 2017-2018 35 leden; 15 daarvan woonden in de stad Groningen, 11 
elders in de provincie Groningen en 9 in Drenthe. De leden waren: Eerste violen: Camille 
Buitenhuis, Azra Rustempasic, Loes Mevissen, Anna Maring, Femke Nota, Liz U-A-Sai, Noa 
Staal, Anna de Bruijn, Annemarijn Brummer, Yasminder Rozeboom; Tweede violen: Femke 
Veldkamp, Wouter Torringa, Nienke Klein, Judith Dekkers, Benthe Klep, Lyke Nota, Yong 
Hui Zhou, Nadia Mevissen, Lottie Bezemer, Eline van der Horst; Altviolen: Luca Altdorfer, 
Femke Klein, Mirjanne Horlings, Emmy Zhang, Emma van den Hoed, Julia Raggers; Celli: 
Loïs van Malenstein, Caspar Westerman, Ischa Kooistra, Ramon Balster, Reinout de Vey 
Mestdagh, Mare Keja, Joost de Boer; 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 2018 waren Azra Rustempasic (Groningen, viool), Susanne Kokot (Groningen, 
zang), Thomas Prchal (Utrecht, cello, Peter de Grote Festival solistenprijs), Luna van 
Leeuwen (Bilthoven, viool, Peter de Grote Festival solistenprijs), Gerrit van der Heide, 
Freek van der Heide, Pieter Jaap Idema & Romée Vlasveld (Epe, zang, winnaars Epe Talent 
Award).  
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Concerten 
05-11-2017 Soundsofmusic Festival in Grand Theatre, Groningen 
14-12-2017 Night of the Classics in Harens Lyceum, Haren 
15-12-2017 Night of the Classics in Harens Lyceum, Haren 
23-12-2017 Besloten Kerstconcert in Lutherse Kerk, Groningen 
07-01-2018 Randmeerconcert in NH hotel, Nunspeet 
20-01-2018 Nieuwjaarsconcerten in Grote Kerk, Epe (matinee + avond) 
25-01-2018 HJSO concert in Theater Geert Teis, Stadskanaal 
04-02-2018 HJSO concert in Wijkcentrum De Schakel, Wijchen 
16-02-2018 Vivaldi Code Rood in Posthuistheater, Heerenveen 
17-02-2018 HJSO concert in Kruiskerk, Delfzijl 
18-02-2018 Vivaldi Code Rood in De Klinker, Winschoten 
24-03-2018 HJSO optreden bij DisCon Rotary in WTC, Leeuwarden 
08-04-2018 HJSO concert in Bonifatiuskerk, Vries 
13-04-2018 Vivaldi Code Rood in Wildlands Atlas Theater, Emmen 
11-05-2018 Vivaldi Code Rood in De Lawei, Drachten 
13-05-2018 HJSO concert bij ZINN: locatie De Brink, Groningen 
30-05-2018 Educatie concert op OBS Joseph Haydn, Groningen 
03-06-2018 HJSO concert bij ZINN: locatie De Dilgt, Haren 
10-06-2018 Benefietconcert Rotary Groningen Oost in Coendersborg, Groningen 
16-06-2018 Zomerconcert HJSO in Nieuwe Kerk, Groningen 
30-06-2018 Actiedag HJSO in Lutherse Kerk & binnenstad, Groningen 
 
Een strijkorkest bestaande uit HJSO-alumni heeft meegewerkt aan het project ‘Groninger 
Vergezichten’ van het Noordelijk Vocaal Ensemble o.l.v. Leendert Runia. 
27-05-2018 Margarethakerk, Norg 
02-06-2018 Nicolaïkerk, Appingedam 
03-06-2018 San Salvatorkerk, Groningen 
 
En ook zeker het vermelden waard: leden en oud-leden 
Camille Buitenhuis, Eline de Vries, Ruth Bosboom en Caspar 
Westerman traden tijdens het Jubileumconcert van het 
Prinses Christina Concours op samen met harpist Remy van 
Kesteren.  
 
Tournee Italië 
15-07-2018 Loggia dei Lanzi, Florence 
16-07-2018 Terme Tettuccio, Montecatini Terme 
17-07-2018 Biblioteca Lazzerini, Prato 
18-07-2018 Chiesa di San Michele, Lucca 
19-07-2018 Castle of San Gaudenzio, Cervesina (Ultrapadum Festival) 
20-07-2018 Cortile Federico II, Cremona (Cremona Summer Festival) 
21-07-2018 Teatro Duse, Asolo (Gioie Musicali Festival) 
 
De bezoekersaantallen zijn te vinden in bijlage 1. 
 
Repertoire  

 Johann Sebastian Bach – Vioolconcert in a mineur. BWV 1041 
 Pietro Locatelli – Concerto Grosso no. 2 in c minor 
 Dmitri Shostakovich – Kammersinfonie (nach dem 8. Streichquartet) 
 Thomas Prchal – Rapsodie voor cello en strijkorkest 
 Antonio Vivaldi - Concerto for strings and basso continuo in g minor, RV 156 
 Edvard Grieg – Holberg Suite 
 Dolly Parton – I will always love you (arr. Gijs Philip van Schaik) 
 Giuseppe Verdi – La Donna è Mobile (arr. Gijs Philip van Schaik) 
 Leonard Cohen – Hallelujah (arr. Gijs Philip van Schaik) 
 Bob Dylan – To Make You Feel My Love (arr. Gijs Philip van Schaik) 
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 George Gershwin – Summertime (arr. Ben de Ligt) 
 Turlough O'Carolan – O’Carolan’s Draught (arr. Luca Altdorfer) 

 
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 2017-2018 organiseerde het Haydn Jeugd Strijkorkest een 
openbaar kamermuziekconcert op 11 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 2017-2018 
nagenoeg gelijk gebleven. 14 leden komen uit de stad Groningen, 8 uit de provincie 
Groningen en 5 uit Drenthe. Het orkest repeteerde wekelijks en trad dit seizoen 6 keer op: 
tijdens het kerstconcert van de StrijkersStudio, tijdens het HVSO & HJSO kerstconcert, in 
het voorprogramma van het NNO, na de meespeelmiddag, bij UMCG KinderTV en het 
seizoen werd afgesloten met het HVSO slotconcert.   
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.  
De jaarlijkse HVSO Meespeeldag vond plaats op 
17 maart. Er waren 19 deelnemers. Voor de 
audities in juni meldden zich vervolgens 11 
kandidaten aan. Aan belangstelling geen 
gebrek! Bij deze audities hebben 4 HVSO-ers 
een succesvol proefspel voor het HJSO gedaan. 
Zij zijn per september 2018 doorgestroomd 
naar het HJSO.  
 
Studieweekend HJSO & HVSO 
Het studieweekend orkestspel vond plaats op zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017 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 in 2018 één meespeeldag. De HJSO meespeeldag werd wegens te 
weinig aanmeldingen geannuleerd, maar de jongeren die zich hadden aangemeld, hebben 
wel tijdens een reguliere repetitie meegespeeld. De HVSO meespeelmiddag vond plaats op 
17 maart. Er meldden zich 19 meespelers voor het HVSO en 3 voor het HJSO.  
 
Educatief Concert 
Op woensdagavond 30 mei verzorgde het HJSO een educatief concert bij OBS Joseph 
Haydn in Groningen. 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: een cd of dvd van het HJSO!  
 
Audities 
Van de 15 auditiekandidaten werden in juni 2018 4 nieuwe leden toegelaten tot het Haydn 
Jeugd Strijkorkest (seizoen 2018-2019) en 9 tot het Voorbereidend Orkest (seizoen 2018-
2019).  
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HJSO concertreis 13-22 juli: Italië 
 
Vrijdag 13 juli Even na 17.00 uur werden we door de ouders uitgezwaaid en vertrokken 
we, zonder onze eigen Piet maar met Piet 2 als chauffeur, voor onze 
Italië tournee richting Toscane. Na een voorspoedige reis kwamen 
we rond middernacht aan in het NH hotel in Mannheim Viernheim 
voor we onze eerste overnachting. 
 
Zaterdag 14 juli  
Na een prima nacht vertrokken we rond 09.15 uur en vervolgden 
we de reis met als eindbestemming Montecatini Terme, Hotel 
Universo. Halverwege wisselden we van  chauffeur en onze eigen 
Piet bracht ons naar de eindbestemming. Om 00.00 uur werd het 
“lang zal ze leven” massaal ingezet voor het jarige orkestlid. Na een 
lange reisdag werden we ontvangen door Teresa, onze tourgids. Zij 
zou tijdens de gehele tournee bij ons zou blijven. 
 
Zondag 15 juli 
Een vrije ochtend stond op het programma en die konden we goed gebruiken om het hotel 
met zwembad en omgeving te verkennen. Frederik sloot zich aan bij de groep en we waren 
compleet. Na de lunch vertrokken we naar Florence waar we tot aan het diner vrije tijd 
hadden om deze prachtige stad te bezichtigen. Ons eerste concert was een buiten concert 
in Loggia dei Lanzi op het Piazza della Signoria. Er was veel publiek wat af en aan liep, 
bleef staan of ging zitten op het plein. Jan-Ype nodigde bij de toegift het publiek uit om 
vooral mee te klappen en te zingen. Toen de torenklok ook nog ging slaan, nam Jan-Ype 
professioneel de slagen van de klok mee in de muziek, wat veel hilariteit opleverde. 
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Maandag 16 juli 
Vandaag zonder bus en lopend naar de Funicolare (kabelbaan) 
die ons naar Montecatini Alto zou brengen. Een klein stadje met 
250 inwoners op de berg met een schitterend uitzicht, kleine 
straatjes en bijzondere winkeltjes. Hier hadden we vrije tijd en 
was ook de lunch geregeld. Na terugkomst in het hotel kon 
iedereen zich vermaken in het zwembad of werden de eerste 
inkopen in Montecatini gedaan. Na het diner gingen we te voet 
naar de concertlocatie. Het was wederom een buitenconcert 
maar nu in Terme 
Tettuccio in 
Montecatini Terme. 
Mooie serene 
omgeving waar het 
publiek aandachtig 
en ademloos bleef 
luisteren. In de 
zwoele avondlucht 
vermengde de 

muziek zich met het kletterende water van de 
fontein. Het was een meer dan geslaagde 
avond. 
 
Dinsdag 17 juli 
Na ontbijt gewapend met een lunchpakket van het hotel richting strand Marina di 
Vecchiano. De hoge golven waren voor de één dolle pret en voor de ander een overwinning 

om te doorstaan. Het was een ontspannen 
ochtend met veel plezier. Terug naar hotel en 
schoon gedoucht van al het zand wat overal in 
was gaan zitten, gingen we richting Prato voor 
een volgend concert. Het concert werd gegeven 
in Biblioteca Lazzerini. In eerste instantie een 
ietwat tegenvallende plek qua uitstraling, maar 
die toch veel publiek trok en waar een geweldig 
concert werd gegeven. Het publiek bleef lang 
staan en klappen en sprak lovende woorden na 
afloop. 
 
 
Woensdag 18 juli 

Lucca stond vandaag op het programma met een fietstocht over de stadsmuur. De één 
had een “gewone” fiets, de ander een tandem weer een ander een elektrische fiets en 2 
groepen gingen op pad in een soort van Riksja. Vanaf de fiets en op hoogte zie je de stad 
vanuit een heel ander perspectief. Tijdens de tocht werd de hele middag druk geflyerd om 
ruchtbaarheid te geven aan het concert van de avond. We beleefden een vrolijke en zeer 
geslaagde ochtend. 
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Deze avond stond een Concert in Chiesa di San Michele 
in Foro op het programma. Een schitterende kathedraal 
midden in Lucca. Met een soort van Flashmob 
enthousiasmeerden de HJSO-ers het publiek en nodigden 
ze hen muzikaal uit om het concert bij te wonen. 
Kathedraal was schitterend maar ook erg warm en dit 
was niet alleen een aanslag op de orkestleden, maar ook 
op het publiek. Hier werd een prachtig concert gegeven. 
Wat de orkestleden buiten muzikaal beloofden hebben ze 
binnen zeer zeker gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 19 juli 
Vandaag hebben we het zo vertrouwde hotel verlaten en 
gingen we richting het nieuwe onderkomen hostel Casa Belotte 
in Pontenure. Een onderkomen in de middle of nowhere, 
helemaal voor onszelf. Een eenvoudig onderkomen, maar met 
een prima keuken. Het concert in Castle of San Gaudenzio in 
Cervesina was het eerste concert waarvoor de bezoekers 
entree moesten betalen. Dit resulteerde in een concert voor 
een kleine, selecte groep. Het werd een sfeervol concert wat 
uitstekend paste in de omgeving. 
 
Vrijdag 20 juli 
Na het ontbijt gingen we richting Cremona. Een stadje waar de HJSO-
ers hun hart op konden halen. Alles in Cremona ademde viool en 
muziek. Velen gingen vioolbouwers bezoeken en kwamen ogen en oren 
te kort. De rondleiding in de Academia Cremonensis, waar 
vioolbouwers worden opgeleid, was een succes. Als klap op de vuurpijl 
kwam daarna nog een bezoek aan het Museo del Violino. Een walhalla 
voor ons allemaal. Een bezoek wat diepe indruk heeft achter gelaten.  
De lunch buiten onder de corridor was even een rustmoment, waarna 
iedereen zijns weegs ging. 
 
Het concert stond gepland in Cortile Frederico Il. Door de regen werden we bijna 
gedwongen binnen te spelen, maar de creativiteit van Frederik en Jan-Ype zorgde ervoor 
dat het wel buiten te realiseren was, maar onder de corridor. Een prachtig concert met een 
feestelijk finale. Het hele orkest straalde en wist niet van ophouden. Het was een vrolijk 
en aanstekelijk spektakel toen het orkest op een ander podium vrolijk verder ging met 
spelen. Het voelde als het laatste concert terwijl we nog een te gaan hadden. 
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’s Avonds in het hostel vierden we de bonte avond met de bekende acts, spelletjes, 
wedstrijden en uiteraard het afscheid van de 10 vertrekkende orkestleden. Zij zongen een 
eigen tekst op het lied  Formidable van Stromae. Het bleef nog lang gezellig. 
 
Zaterdag 21 juli 
Ook dit onderkomen moesten we weer verlaten en we gingen 300 km richting het noorden 
naar het Instituti Filippin in Paderno del Grappa. Een nog in gebruik zijnde internaat waar 
ook tijdens onze aanwezigheid studenten wonen en studeren. Gelukkig was er buiten een 
plaats waar we met elkaar gezellig samen konden zijn zonder de bewoners te storen. Ook 
hier weer een prima keuken met een uitgebreide keuze voor de lunch. Na de lunch vertrek 
richting Asolo, een klein maar aangenaam plaatsje. Het was een binnenconcert in Teatro 
Duse. Het was een laatste concert waardig waar, na de laatste noten, langzaam de tranen 
kwamen en het besef dat het echt over en uit is. Menig meegereisde ouder moest eveneens 
een traantje wegpinken. Een emotioneel moment, mooi in de muziek samengevat. 

Terug in Paderno del Grappa werden 
buiten in de zwoele Toscaanse nacht de 
tournee en de belevenissen nog eens 
doorgesproken en genoten we allen van 
de laatste avond in Italië.  
 
Zondag 22 juli   
Vertrek richting Groningen. We hadden 
een lange reis voor de boeg. Jan-Ype ging 
met Frederik in het busje alvast vooruit en 
wij kwamen er met de bus achteraan. Een 
enkeling werd door de ouders gehaald om 

van hieruit vakantie te gaan vieren. Hier namen we ook afscheid van Teresa, die ons de 
afgelopen week als tourgids had bijgestaan en een deel van de groep was geworden. 
Het werd een vermoeiende en lange reis, waarin velen onderweg de o zo nodige slaap 
probeerden in te halen. Bij tijde was het stil in de bus maar bij tijde ook levendig en vol 
gezang. 
Halverwege de rit moesten we afscheid nemen van onze eigen vertrouwde Piet (een 
absolute kunstenaar met de bus) en kwam Piet 2 hem aflossen. De beoogde eindtijd van 
00.00 uur werd niet gehaald, maar om 03.55 reden we dan eindelijk het terrein van Arriva 
in Groningen op. Gelukkig waren er vele ouders die ons in het donker binnenhaalden en 
zich weer ontfermden over de eigen kinderen. 
 
We kijken terug op een zeer geslaagde tournee vol gezelligheid en saamhorigheid, maar 
bovenal vol schitterende muziek op bijzondere locaties. Onze fantastische, jonge 
orkestleden hebben zeker hun visitekaartje afgegeven.  
 
Onze bijzondere dank gaat uit naar allen die het HJSO een warm hart toedragen en deze 
tournee  mede mogelijk gemaakt hebben. 
 



 

Verslag HJSO 2018 pag. 9 

CD 2018 
De opnames voor de cd 2018 vonden plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni in de 
Lutherse Kerk in Groningen. De opnames worden samen met die van 2017 uitgegeven als 
Jubileum-dubbelCD 30 jaar HJSO (verschenen op: 22 maart 2019). Op de cd 2018 staan 
werken van Grieg, Prchal en Shostakovich. Solist is Thomas Prchal (cello).     
 
De opnames en montage zijn verzorgd door Arnoud van der Laan van AE Audio Productions 
uit Wildervank. Leendert Runia was klankregisseur. De oplage van de jubileum-CD is 600 
exemplaren.  
 
Organisatie  
Het bestuur van de stichting Haydn Jeugd Strijkorkest bleef in 
2018 ongewijzigd. Eind 2018 bestond het bestuur uit dhr. S.Y. 
(Seerp) Leistra (voorzitter), mevr. M.J. (Marieke) Zwaving en 
dhr. F.R. (Fokke) Fennema. Dhr. Muller is vanwege zijn 
jarenlange inzet voor de stichting in 2017 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 (inspiciënt). 
Jacolien de Nooij werd tijdens haar zwangerschapsverlof (okt ’17 – mrt ’18) en tijdens de 
tournee vervangen door Babs Steeneken. 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 een 
aantal repetities 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 cd’s/dvd’s, 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 2018 gegroeid 
van 611 naar 658. Er is een grote toename te zien rondom de samenwerking met leerlingen 
van het IVAK in Delfzijl (17 feb) en de start van Vivaldi Code Rood (18 feb). Ook is er, net 
als ieder jaar, een stijging tijdens de tournee (eind juli) waar te nemen.    
 
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 de tweede maal een Actiedag om geld in te zamelen 
voor de concertreis. Op zaterdag 30 juni hebben orkestleden en ouders gezamenlijk zoveel 
mogelijk geld opgehaald. De dag begon met een koffieconcert in de Lutherse Kerk, waarbij 
prachtige zelfgebakken taarten zijn verkocht.  
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’s Middags waren er diverse korte optredens in de Groninger binnenstad en werd er op 
diverse andere manieren geld ingezameld. We sloten de dag af met een barbecue voor 
ouders en orkestleden, de opbrengst daarvan kwam uiteraard ook ten goede aan de 
concertreis. In totaal werd er ruim €1.400 opgehaald.  
 
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 2018 € 94.791. Het boekjaar werd afgesloten met 
een positief resultaat van € 8.764.   
 
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 bijdragen in de periode 2017-2020.  
 
Dankzij de bijdragen van hoofdsponsor GasTerra en een groep trouwe sponsoren naast de 
ondersteuning vanuit de Gemeente en Provincie Groningen, hebben we zakelijk gezien een 
goed jaar gedraaid. De liquiditeit van de stichting is op orde en met een positief resultaat 
van € 8.764 kunnen we de uitvoering van onze activiteiten voorlopig waarborgen. In de 
nabije toekomst ligt een aantal financiële uitdagingen, aangezien de steun van St. Beringer 
Hazewinkel per 2019 wegvalt en GasTerra het hoofdsponsorschap eind 2019 zal 
beëindigen. De voorbereidingen voor het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor zijn in 
gang gezet en daarnaast bereiden we ons voor op de aanvraag voor opname in de culturele 
basisinfrastructuur bij de Gemeente en de Provincie Groningen voor de beleidsperiode 
2021-2024.   
 
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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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 werd onze aanvraag afgewezen. Ofwel omdat we geen 
amateurorkest zijn dat deelnemers in een brede doelgroep werft, maar ook geen 
professioneel ensemble; ofwel omdat we geen projecten in een bepaald thema 
organiseren.  
 
Recettes en uitkoop: Deze inkomsten zijn hoger dan begroot, mede doordat in de loop van 
het jaar een aantal extra activiteiten in het najaar 2018 zijn ingepland. Dit leverde ons ca. 
€3.500 extra inkomsten op. (Inhoudelijk verslag van deze activiteiten komt in het 
jaarverslag seizoen 2018-2019).  
 
Donaties: Hieronder is 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 lager gerealiseerd dan begroot. Dat komt met name doordat de 
tournee ca. €35K ipv €45K kostte. Bij het opstellen van de begroting is de bestemming 
van de reis meestal nog niet bekend en wordt daarom enigszins ruim begroot. Voor het 
lustrum in 2019 is een reservering van €2.500 opgenomen.     
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Haydn Jeugd Strijkorkest 
Postbus 1385  
9701 BJ Groningen 
06-55123461 
info@hjso.nl 
www.hjso.nl  
 
  

Kruiskerk, Delfzijl, 17 februari 2017 
Applaus voor de meespelers van het IVAK 

Foto: Peter J. Reese 
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Bijlage 1: Bezoekersaantallen concerten 
 

 
 
 
 

Aantal bezoekers

14/15-12-2017 Night of the Classics, Haren 646

17-02-2018 Kruiskerk, Delfzijl 263

16-06-2018 Nieuwe Kerk, Groningen 382

juli 2018 Tournee Italië 2420

* Met toestemming van Evelien Klunder (mail van 17 mei 2018) is de registratie van onze 

bezoekers gebaseerd op een steekproef van 3 concerten. 

Aantal deelnemers

Leden Haydn Jeugd Strijkorkest 35

Leden Haydn Voorbereidend Strijkorkest 27

Meespeelmiddag HVSO 19

Meespeeldag HJSO 3

Audities HVSO & HJSO 15

Meespelers Delfzijl concert 12

Deelnemers Night of the Classics 91

T O T A A L   A C T I E V E   D E E L N E M E R S 202

Aantal vrijwilligers

Cateringouders Haydn Jeugd Strijkorkest 38

Cateringouders Haydn Voorbereidend Strijkorkest 22

Orkestinspiciënt 1

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 61


