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VERSLAG HAYDN JEUGD STRIJKORKEST 2019 
(SEIZOEN SEPTEMBER 2018 – AUGUSTUS 2019) 

 

ALGEMEEN 

 

In 2019 vierde het Haydn Jeugd Strijkorkest haar 30-jarig bestaan. Het orkest werd in 1989 opgericht als 

onderdeel van het Haydn Instituut en opereert sinds 1998 als een zelfstandige stichting. Het orkest 

beweegt zich sinds de start op een zeer hoog artistiek niveau. Veel oud-leden hebben een studie aan 

het conservatorium afgerond en maken naam als solist, orkestmusicus, kamermusicus, docent, of 

bekleden managementfuncties in het muziekleven. Vaak hebben zij hun jaren bij het HJSO ervaren als 

zeer belangrijk voor hun ontwikkeling op weg naar een plaats in de professionele muziekwereld.  

 

In verband met het jubileumjaar vonden in 2019 extra veel concerten en activiteiten plaats. 

Hoogtepunten uit dit feestelijke seizoen zijn de première van de documentaire “Common Senses” in 

samenwerking met Stichting Beeldlijn, ons optreden met Amsterdam Sinfonietta, de Jubileum-CD “30 

jaar HJSO”, het Jubileumconcert en het uitschrijven van een compositieopdracht. Net als voorgaand 

seizoen, waren de muzikale activiteiten ook dit jaar meer verspreid over het seizoen. In plaats van eerst 

een aantal maanden repeteren en vooral na de kerstvakantie optreden, vond in verband met het 

jubileum al een aantal optredens plaats in het najaar.  

 

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. 

Met een bescheiden positief resultaat van € 2.346 kunnen we de uitvoering van onze activiteiten 

voorlopig waarborgen. Op dit moment heeft het HJSO een aantal financiële uitdagingen, aangezien de 

steun van St. Beringer Hazewinkel per 2019 is weggevallen en GasTerra het hoofdsponsorschap in 2019 

heeft beëindigd. Voor 2020 heeft Gasterra nog een bedrag van € 10.000 vrij kunnen maken voor het 

HJSO, maar het vinden van een nieuwe hoofdsponsor (of meerdere kleine sponsors) staat met stip op 

de agenda. De stichting beschikt over enige reserves om een tekort voor komend jaar op te kunnen 

vangen, maar dit biedt uiteraard geen structurele oplossing. Er wordt daarom actief verder gezocht.  

Structurele financiële ondersteuning door overheden is essentieel voor de continuïteit. De stichting heeft 

zich in 2019 daarom voorbereid op de aanvraag voor opname in de culturele basisinfrastructuur bij de 

Gemeente en de Provincie Groningen voor de beleidsperiode 2021-2024. Deze aanvraag is eind 2019 

ingediend.  

 

In 2019 werd het HJSO mede mogelijk gemaakt door: hoofdsponsor GasTerra, de Gemeente Groningen, 

de Provincie Groningen, de Provincie Drenthe, Stichting Beringer Hazewinkel, Sai & Schut 

Registeraccountants, Visser Vastgoed, Schilders de Vries, Hanzehogeschool Prins Claus Conservatorium, 

het Strijkershuis, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Catwalk, GP Bedrijfshuisvesting, BEST Instruments, 

ISDP, Enigma Textiel, Maeseo Internet Solutions, raaf.eu, SalesPromotor®, ouders van de leden en de 

Vrienden van het HJSO. 

 

SAMENSTELLING HJSO 

Het HJSO telde in 2018-2019 29 leden; 13 daarvan woonden in de stad Groningen, 10 elders in de 

provincie Groningen en 6 in Drenthe. De leden waren:  

 

• Eerste violen: Loes Mevissen, Femke Veldkamp, Noa Staal, Liz U-A-Sai, Yasminder Rozeboom, 

Lottie Bezemer, Judith Dekkers, Lyke Nota, Nadia Mevissen; 

• Tweede violen: Anna Maring, Femke Nota, Anna de Bruijn, Yong Hui Zhou, Julia Raggers, 

Berend Alstein, Sophie Jackson, Margaux Luchtenberg, Stella Buitenhuis;  
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• Altviolen: Luca Altdorfer, Mirjanne Horlings, Emmy Zhang, Emma van den Hoed, Eline van der 

Horst;  

• Celli: Caspar Westerman, Ramon Balster, 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 in 2019 waren Loes Mevissen (Groningen, viool), Caspar Westerman (Zuidhorn, cello), Mare 

Keja (Rolde, cello, Haydn Muziek Festival solistenprijs), Quinten van Brummen (Marum, viool, Haydn 

Muziek Festival solistenprijs), Azra Rustempasic (Groningen, viool), Anne Wielink (Amsterdam, zang, 

winnaar Epe Talent Award), Carlijn Stoffers & Milan van Munster (Heerde, zang & Epe, trompet, winnaars 

Epe Talent Award).  

 

 

CONCERTEN 

 

• 06-10-2018 Try-Out “Common Senses” in Prins Claus Conservatorium, Groningen 

• 14-10-2018 HJSO concert tijdens Grieg Festival in Hippolytuskerk, Middelstum 

• 10-11-2018 Première “Common Senses” in Remonstrantse Kerk, Groningen 

• 29-11-2018 Night of the Classics in Harens Lyceum, Haren 

• 30-11-2018 Night of the Classics in Harens Lyceum, Haren 

• 23-12-2018 Besloten Kerstconcert in Lutherse Kerk, Groningen 

• 19-01-2019 Nieuwjaarsconcerten in Grote Kerk, Epe (matinee + avond) 

• 26-01-2019 Noorderkerkconcert in Noorderkerk, Amsterdam 

• 16-02-2019 Optreden met Amsterdam Sinfonietta in SPOT/De Oosterpoort, Groningen 

• 09-03-2019 HJSO concert in Kruiskerk, Delfzijl 

• 17-03-2019 HJSO concert in Theater de Stoomfabriek, Dalfsen 

• 31-03-2019 HJSO concert in Margarethakerk, Norg 

• 6/7-04-2019 Kamermuziekweekend HVSO & HJSO op Schiermonnikoog 

• 14-03-2019 HJSO concert in Walfriduskerk, Hellum 

• 15-05-2019 Educatief concert in Het Dok, Lewenborg (Vreedzame Wijk project) 

• 26-05-2019 Benefietconcert Rotary Groningen Oost in Coendersborg, Groningen 

• 15-06-2019 Jubileumconcert “30 jaar HJSO” in Nieuwe Kerk, Groningen 

• 22-06-2019 Benefietconcert Tanzania in Energy Barn, Groningen 

 

TOURNEE BOSNIË EN HERZEGOVINA 

• 05-07-2019 Army Hall, Sarajevo (Festival Bascarsijske noci) 

• 06-07-2019 Cultureel Centrum, Mostar 

• 07-07-2019 Cultureel Centrum, Jajce 

• 08-07-2019 Stadsplein, Gornji Vakuf-Uskoplje 

• 08-07-2019 Dr. Wagnerstraat, Bugojno 

• 09-07-2019 Centraal plein, Travnik 

• 10-07-2019 Banski Dvor, Banja Luka 

• 12-07-2019 Bosanski Cultureel Centrum, Zivinice 

 

De bezoekersaantallen zijn te vinden in bijlage 1. 
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REPERTOIRE  

• Ottorino Respighi – Antiche Danze ed Arie Suite No. 3 

• Johan Svendsen – Romance for Violin and Orchestra, Op. 26  

• Joseph Haydn – Cello Concert No. 1 in C major 

• Dag Wirén – Serenade for Strings, Op. 11 

• Antonín Dvořák – Serenade for Strings in E major, Op. 22 

• Pyotr Ilyich Tchaikovsky – String Quartet No. 1 in D major Op. 11 (deel II. Andante cantabile) 

• Joseph Haydn – Violin Concert in C major 

• Pietro Locatelli - Concerto Grosso no. 2 in c minor 

• Edvard Grieg – Fra Holbergs tid, Suite i gammel stil (Holberg Suite) 

• Giacomo Puccini - O mio babbino caro (arr. Gijs Philip van Schaik)    

• ABBA – Thank you for the Music 

• Jean-Philippe Rameau – Menuetten & Rondeau 

• Traditioneel - Drie Bosnische Liedjes: Moi dilbere, Cudna jada od Mostara grada & U lijepom 

starom gradu Visegradu (arr. Gijs Philip van Schaik) 

 

 

KAMERMUZIEK 

Kamermuziekconcerten dragen bij aan de individuele ontwikkeling van de leden en stimuleren deelname 

aan diverse concoursen en de Jong Talentklas van het Prins Claus Conservatorium. In het seizoen 2018-

2019 organiseerde de stichting het Haydn Kamermuziek Weekend op Schiermonnikoog. Dit weekend 

was toegankelijk voor orkestleden van het HJSO en HVSO, aangevuld met deelnemers van buiten. Een 

kamermuziekconcert door deelnemers aan het weekend werd gegeven op zondag 7 april in De Stag 

(voorheen Cultureel Ontmoetingscentrum Schier). Gedurende het weekend werden de ensembles 

gecoacht door diverse professionele musici. 

 

HAYDN VOORBEREIDEND STRIJKORKEST  

De omvang van het Haydn Voorbereidend Strijkorkest (HVSO) is in seizoen 2018-2019 iets gegroeid. 

Van de 29 leden komen er 15 uit de stad Groningen, zes uit de provincie Groningen en acht uit Drenthe. 

Het orkest repeteerde wekelijks en trad dit seizoen vijf keer op: tijdens het Kerstconcert van de 

StrijkersStudio, tijdens het HVSO & HJSO kerstconcert, in het voorprogramma van het NNO, na de 

meespeelmiddag en het seizoen werd afgesloten met het HVSO slotconcert. Het jaarlijkse optreden bij 

UMCG KinderTV werd vanwege een personele wisseling aldaar helaas geannuleerd.  

   

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 16 maart. Er waren 11 deelnemers. Voor 

de audities in juni meldden zich vervolgens 

zes kandidaten aan. Bij deze audities hebben 

vier HVSO-ers een succesvol proefspel voor 

het HJSO gedaan. Zij zijn per september 2019 

doorgestroomd naar het HJSO.  
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STUDIEWEEKEND HJSO & HVSO 

Het studieweekend orkestspel vond plaats op zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 in 

Groepsaccommodatie De Wolfskuylen in Gees (bij Coevorden). 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 2019 een meespeelmiddag voor het HVSO en een meespeelrepetitie voor het 

HJSO. De HVSO meespeelmiddag vond plaats op 16 maart; er speelden 11 jonge strijkers mee met het 

orkest. Aan de meespeelrepetitie van het HJSO op 20 april deden vier strijkers mee.   

 

EDUCATIEF CONCERT 

De jeugd heeft de toekomst. Daarom investeert het Haydn Jeugd Strijkorkest graag in de jeugd. Op 

woensdagavond 15 mei verzorgde het HJSO een educatief concert in het kader van het project 

“Vreedzame Wijk” in Het Dok in Lewenborg, 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. Leerlingen van drie basisscholen uit 

Lewenborg hadden de tekst voor een Vreedzaam Lied geschreven, die op muziek werd gezet door 

componist Remko Wind. Door een 50-koppig koor onder begeleiding van het HJSO ging het Vreedzame 

Lied die avond voor een volle zaal in première. Alle kinderen gingen naar huis met een cadeautje: een 

cd of dvd van het HJSO!  

 

CD-OPNAMES 

Op 22 maart 2019 verscheen de Jubileum dubbel-cd 30 jaar HJSO, met opnames uit 2017 en 2018. Op 

de cd staan werken van Grieg, Prchal en Shostakovich. Solist is Thomas Prchal (cello). De oplage van 

deze jubileum cd is 600 exemplaren.    

De opnames van 2019 vonden plaats op zaterdag 15 juni in de Nieuwe Kerk in Groningen. ’s Ochtends 

werden er diverse opnames gemaakt en ’s avonds werd het Zomerconcert opgenomen. De opnames en 

montage zijn (net als voor de jubileum-cd) verzorgd door Arnoud van der Laan van AE Audio Productions 

uit Wildervank. Leendert Runia was klankregisseur. Omdat een paar maanden voorafgaand aan de 

opnames van 2019 de jubileum-cd reeds verschenen was, wordt het presenteren van de nieuwe 

opnames bewaard voor een later moment, naar verwachting in combinatie met de opnames die in 2020 

worden gemaakt. In de komende jaren zullen we tevens mogelijkheden onderzoeken voor eventuele 

alternatieven op een cd, zoals het (veel gebruikte) online kanaal Spotify.   

 

AUDITIES 

Van de 17 auditiekandidaten werden in juni 2019 vijf nieuwe leden toegelaten tot het Haydn Jeugd 

Strijkorkest en tien tot het Voorbereidend Orkest (seizoen 2019-2020).  

 

 

HJSO CONCERTREIS 4-14 JULI 2019: BOSNIË EN HERZEGOVINA 

 

De jaarlijkse buitenlandse reis is in vele opzichten de climax van het seizoen: voor een onbekend publiek 

moet het ensemble zich waarmaken; er wordt dagelijks gerepeteerd en geconcerteerd; en familie en de 
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vertrouwde achterban is ineens ver weg. De tournee stelt hoge eisen aan de muzikale en persoonlijke 

vaardigheden van de leden. Tijdens haar concertreizen treedt het HJSO op als cultureel ambassadeur 

voor Noord-Nederland en wil het orkest graag leren van de muziekcultuur van het gastland. In 2019 

reisde het HJSO af naar de bijzondere bestemming Bosnië en Herzegovina.  

 

Donderdag 4 juli  

Met vaste chauffeur Piet vertrok de HJSO bus richting 

de luchthaven van Keulen/Bonn, waar we op het 

vliegtuig naar Sarajevo zouden stappen. In Keulen 

troffen we Pitou en Veerle, de laatste twee leden van de 

filmcrew, en was de groep compleet. Onze reis kon nu 

echt beginnen! Nadat reisleider Anes ons naar de juiste 

terminal had geloodst, diende de eerste uitdaging zich 

aan: er werd gedreigd met € 75,- boete per viool, 

aangezien de violen te groot zouden zijn om als 

handbagage door te kunnen gaan. Gelukkig was dit 

probleem snel opgelost en konden we inclusief alle 

violen en een volle portemonnee door de douane.  

Eenmaal in Sarajevo werden we opgewacht door 

Frederik, die een dag eerder al was aangekomen met het busje met de celli, promotiemateriaal en andere 

belangrijke spullen. ’s Avonds kregen we een Bosnisch feestmaal voorgeschoteld in restaurant Nanina 

Kuhinja, werden de eerste souvenirs gelijk ingeslagen en hebben we geproost op een mooie tournee. 

 

Vrijdag 5 juli 

Na een lekker ontbijtje in het ETN Hotel gingen 

we op weg naar de City Hall (Vijecnica), waar we 

een korte uitleg kregen en er vervolgens heel wat 

mooie kiekjes werden geschoten. Een zeer 

fotogenieke locatie, waar vooral de dames heel 

wat portretten hebben gemaakt. Na ook nog een 

bezoek aan de moskee en de katholieke kerk, 

kon iedereen op eigen houtje de stad verder 

ontdekken en lunchen bij de vele streetfood 

tentjes.  

 
 

Aan het eind van de middag vertrokken we 

naar onze eerste concertlocatie; de Army 

Hall in Sarajevo. Net als op vele andere 

plekken in de stad, waren bij dit gebouw de 

sporen van de oorlog duidelijk zichtbaar. 

Ondanks de kogelgaten aan de buitenkant, 

verscheen binnen een prachtige zaal met 

een mooie akoestiek. Een geweldige locatie 

voor ons eerste concert! Na de repetitie 

gingen we naar restaurant Klopa, waar in 

hoog tempo een heerlijk driegangenmenu 

werd geserveerd, met tussendoor speeches 

van een zeer enthousiaste ober.  

In de Army Hall speelde Azra een prachtige 

solo en we kregen hoog bezoek; Mina Noor 

van de Nederlandse ambassade in Bosnië 



 

Verslag HJSO 2019 
 pag. 7 

kwam langs, en was zeer onder de indruk van het niveau van het orkest en het plezier dat het orkest 

uitstraalt tijdens het spelen. Een mooie start van de tournee! 

 

Zaterdag 6 juli 

Na twee nachten in Sarajevo gingen we zaterdag vroeg uit de veren voor de reis naar Mostar; een 

prachtige rit door de bergen en langs het water. Onderweg bezochten we gebedsoord Blagaj Tekke en 

lunchten we langs de rivier bij Restoran Vrelo. Voor sommige orkestleden hun eerste ervaring met het 

fileren van een forel! Gelukkig schoten de obers te hulp.  

Eenmaal in Mostar was het warm, erg warm, maar ook erg mooi. Het concert ’s avonds op het pleintje 

voor het cultuurcentrum trok veel bekijks. HJSO bleek met knikkende ouderen en dansende kindjes in 

het publiek populair bij jong en oud!  

 

Zondag 7 juli 

Tijd voor uitslapen was er echter niet, want ook zondag stond er 

weer een reis op de planning. Ditmaal naar Bugojno, waar onze 

reisleider Anes (afkomstig uit Bosnië en vader van twee kinderen 

die in het HVSO en HJSO hebben gespeeld) is opgegroeid en waar 

hij met zijn gezin nog altijd vaak terugkeert. In Motel Genex-M 

werden we warm onthaald en kregen we een uitgebreide lunch 

voorgeschoteld. Hierna vertrokken we richting Jajce voor ons derde 

concert, met eerst een stop bij de watervallen. Wederom een 

prachtige locatie die ons bezoek meer dan waard was. Na een 

voorrepetitie bij cultuurcentrum Dom Kulture reed onze Bosnische 

buschauffeur Igor ons naar de zoveelste mooie locatie, voor een 

diner langs het water. Het concert van die avond verliep perfect; 

het orkest is in topvorm!  

 

 

 

Maandag 8 juli  

Een volle planning! ’s Ochtends brachten we 

een bezoek aan de muziekschool in Bugojno, 

waar het orkest repeteerde met de leerlingen 

daar. De meeste kinderen hier speelden 

gitaar, maar ook een viool en accordeon 

waren van de partij. Het was even proppen 

om iedereen in de bescheiden ruimte op z’n 

plek te krijgen, maar toen iedereen eenmaal 

gesetteld was hadden we een mooie en 

gezellige repetitie.  

 

 

Die avond zouden de leerlingen met ons meespelen tijdens een concert in Bugojno, maar niet voordat 

wij naar Gornji Vakuf waren afgereisd voor een ander optreden op het plaatselijke dorpsplein. De 

mensen die hier zijn komen kijken vonden het prachtig. In hoofdstad Sarajevo zijn concerten voor vrijwel 

iedereen toegankelijk, maar in een klein dorp als Gornji Vakuf is dit uniek – één van de redenen waarom 

wij er juist naartoe wilden. Het Bosnische repertoire werd hier uitgedeeld aan één van de jongste 

bezoekers die zelf ook viool speelt. Wie weet zien we haar later terug, als beroemd violiste in Bosnië. 

Na een traktatie van de directrice van het lokale cultuurcentrum, reden we snel door naar Bugojno. 

Pizza’s werden bezorgd op het stadspleinen toen was het alweer tijd voor het volgende concert. 

Voorafgaand zijn Jan-Ype, Anes en Azra geïnterviewd door de lokale televisie en dat heeft geholpen; 
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heel Bugojno leek te zijn uitgelopen om het HJSO te zien spelen. Het werd een prachtig concert, 

afgesloten met de leerlingen van de muziekschool.  

 

Dinsdag 9 juli 

De volgende dag, alweer over de helft 

van de tournee, vertrokken we naar 

Travnik. Onderweg lunchten we langs 

de rivier, waar Anna Maring en Azra 

nog een kort optreden verzorgden 

voor de geïnteresseerde obers. Anes 

leidde ons vervolgens naar Fortress 

Stari Grad, een 15e eeuws fort dat 

werd gebouwd als verdediging tegen 

het Ottomaanse rijk. We zaten net op 

tijd onder de luifels voor een kop 

koffie, toen de regen losbarstte. 

Gelukkig kon het concert van die 

avond, dat stond gepland op het stadsplein van Travnik, worden verplaatst naar het cultuurcentrum. 

Hierdoor was er wat minder publiek, maar het publiek dát er was, was net als bij de andere concerten, 

zeer enthousiast. Het onweerde flink toen we terugreden naar Bugojno, maar Igor wist ons zoals altijd 

veilig terug in het hotel te brengen. 

 

Woensdag 10 juli 

Op woensdag vertrokken we naar Banja Luka. Tijdens de rit klaarde de lucht op en eenmaal in Banja 

Luka was het alweer droog. Na wat vrije tijd verzamelden we bij Banski Dvor, waar we die avond zouden 

optreden – misschien wel de mooiste concertlocatie van de hele tournee. Hier troffen we Mirna Savić-

Banjac, oud conservatorium studente uit Groningen en inmiddels gemeenteraadslid in Banja Luka. Mede 

door Mirna en de directeur van de concertlocatie is er veel promotie gemaakt voor ons concert, en de 

avond blijkt dan ook volledig te zijn uitverkocht. ’s Avonds aten we weer heerlijk in restaurant Gatsby, 

en daarna was het tijd voor alweer ons één na laatste optreden. Ook hier werden vlak van te voren Jan-

Ype en Azra nog live geïnterviewd door de televisie – onze komst is niet onopgemerkt gebleven! Mare 

speelde hier haar laatste concert en sloot haar HJSO avontuur af met een prachtige solo. Wát een avond, 

wat een bijzondere locatie, wat een topprestatie van het orkest en wat een fijn publiek.  
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Donderdag 11 juli 

11 juli staat in Bosnië in het teken van nationale herdenking. Op deze dag worden de ruim 8.000 

slachtoffers van de genocide in Srebrenica herdacht. Anes Rustempasic heeft ons tijdens de tournee 

diverse indrukwekkende verhalen verteld en plekken laten zien die de sporen van de oorlog aantonen. 

Om de Bosniërs niet te storen vertrokken wij naar Kroatië, voor een vrije dag aan het strand bij Brela. 

Een heerlijke stranddag waarbij iedereen even kon bijkomen van deze toch wel intensieve tournee.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vrijdag 12 juli 

Na onze laatste nacht in Bugojno, waar we voor vijf nachten lang een mooi verblijf hebben gehad, 

vertrokken we naar onze laatste bestemming: Tuzla. De nog jonge directeur van de concertlocatie in 

Živinice verwelkomde ons warm, de hele organisatie was duidelijk erg blij met onze komst. We speelden 

ons slotconcert voor een groot en enthousiast publiek. Voor een groot deel van de groep was dit hun 

laatste optreden bij het HJSO. Loes en Caspar brachten nog eenmaal een adembenemende solo ten 

gehore en voor de laatste keer deze tournee ontving het orkest een staande ovatie.  

 

Toen het laatste publiek naar huis was, was de zaal voor 

ons en kon de bonte avond beginnen. Eén van de 

hoogtepunten was de traditionele lessenaarsestafette, 

die dit jaar in tweetallen moest worden uitgevoerd 

waarbij beide personen slechts één hand mochten 

gebruiken. Samenwerken was dus het credo! De 1e 

violen gingen er vandoor met de snelheidsprijs, de 2e 

violen werden door de jury als het meest charmant 

bevonden en de celli + altviolen kregen een wel heel 

bijzonder rapport; zij hebben ‘aanleg voor talent’ en 

zijn ‘de toekomst’. Ook het lied van Frederik, begeleid 

door Gediminas en Luca, zullen met name de 

orkestverlaters niet snel vergeten. Zelf brachten zij ook 

een mooi afscheidslied ten gehore, wat duidelijk aangaf hoe bijzonder hun tijd in het HJSO voor hen is 

geweest. Noa en Julia hadden leuke cadeautjes gekocht voor de orkestverlaters en de organisatie, en 

eenmaal terug in het hotel vertelde Jan-Ype dat het HJSO een bijzondere groep is en blijft, die hem na 

al die jaren nog altijd blijft verrassen.  

 

Zaterdag 13 juli  

De volgende ochtend zaten we met kleine oogjes aan het ontbijt, maar om stipt 11.00 uur was iedereen 

paraat voor het begin van onze terugreis, naar Sarajevo. Hier hadden we nog een relaxte middag met 

een afsluitend diner in Klopa, het restaurant waar we op één van de eerste avonden ook waren. ’s Avonds 
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laat vlogen we terug naar Keulen, waar buschauffeur Piet ons opwachtte. In alle vroegte kwamen we 

weer aan in het hoge noorden, waar alle familie en zelfs Frederik, die met zijn busje in razend tempo 

heel Europa heeft doorkruist, voor ons klaar stond om ons te verwelkomen. We kijken terug op een 

prachtige tournee, met grote dank aan Anes en Tineke, die ons hebben laten zien hoe mooi hun land is.  
 

Anes Rustempasic, afkomstig uit Bosnië en vader van twee kinderen die in het HVSO en HJSO hebben 

gespeeld, was nauw betrokken bij de organisatie van deze reis: “Wat mij het meeste heeft geraakt is hoe 

de kinderen van de muziekschool reageerden op Jan-Ype (red: dirigent), hun ogen en aandacht, en het 

plezier waarmee ze samenspeelden met het HJSO. Wat ik veel hoorde is dat mensen mij bedankten voor 

het brengen van zo’n goéd jeugdorkest naar Bosnië. Iedereen zei: wanneer komen jullie weer? We hebben 

de mensen in Bosnië en met name de jongeren laten zien dat muziek verbindt en geen grenzen kent. Als 

een paar Bosnische kinderen kiezen voor een toekomst in de muziek doordat ze het HJSO hebben horen 

spelen, dan is onze missie geslaagd.  

 

Hvala Bosna, en alle anderen die deze tournee mede mogelijk hebben gemaakt. 
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ORGANISATIE  

 

Het bestuur van de stichting Haydn Jeugd Strijkorkest onderging eind van het jaar 2019 een wisseling. 

Voorzitter Dhr. Seerp Leistra nam per 1 januari 2020 afscheid en droeg het stokje over aan Dhr. Anton 

Buijs. Eind 2019 bestond het bestuur uit dhr. S.Y. (Seerp) Leistra, mevr. M.J. (Marieke) Zwaving en dhr. 

F.R. (Fokke) Fennema. Per 1 januari 2020 is dhr. A.J.P. (Anton) Buijs de nieuwe bestuursvoorzitter van de 

stichting. Dhr. Muller is vanwege zijn jarenlange inzet voor de stichting in 2017 benoemd tot 

Erevoorzitter.  

De activiteiten werden gerealiseerd door freelance of ingeleende professionals. Ook in het management 

vond een personele wisseling plaats. Jacolien de Nooij nam na acht jaar afscheid en droeg haar taken 

per 1 september over aan nieuwe orkestmanager & zakelijk leider Anna de Vries. Jan-Ype Nota was 

algeheel artistiek leider & dirigent van het HJSO, Gijs Philip van Schaik dirigent van het HVSO en Frederik 

Wassenaar orkestinspiciënt.  

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 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 worden voorzien van de laatste informatie en foto’s van onze activiteiten. 

Het aantal volgers van het HJSO neemt gestaag toe en is in 2019 gegroeid van 658 naar 714. Net als 

ieder jaar is er een stijging in volgers tijdens de tournee (eind juli) waar te nemen.    

Ook via Instagram wordt de achterban op de hoogte gehouden. Dit kanaal, dat in vergelijking met 

Facebook meer wordt gebruikt door de orkestleden zelf en hun leeftijdsgenoten, wordt bijgehouden 

met behulp van een selectie van orkestleden. Op deze manier wordt actief een jonger publiek 

aangesproken. 

 

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. Vanwege 

het jubileumjaar is extra geld beschikbaar gesteld voor de marketing, zowel qua personeel als qua inzet 

van media. Hanna van der Leest coördineerde als zzp-er deze extra marketingactiviteiten en de productie 

van de jubileum-cd.  

Werving van nieuwe leden gebeurde door middel van 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, het drukwerk werd ontworpen 

door Gaya Communicatie.    
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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 2019 € 57.865. Het boekjaar werd afgesloten met een positief 

resultaat van € 2.346. 

 

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 hebben bijgedragen in de periode 2017-2020, en hopen op 

blijvende ondersteuning voor de komende jaren. Eind december is de aanvraag ingediend voor opname 

in de culturele basisinfrastructuur bij de Gemeente en de Provincie Groningen voor de beleidsperiode 

2021-2024.  

 

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. 

Met een bescheiden positief resultaat van € 2.346 kunnen we de uitvoering van onze activiteiten 

voorlopig waarborgen. Op dit moment heeft het HJSO een aantal financiële uitdagingen, aangezien de 

steun van St. Beringer Hazewinkel per 2019 is weggevallen en GasTerra het hoofdsponsorschap in 2019 

heeft beëindigd. Voor 2020 heeft Gasterra nog een bedrag van € 10.000 vrij kunnen maken voor het 

HJSO, maar het vinden van een nieuwe hoofdsponsor (of meerdere kleine sponsors) staat met stip op 

de agenda. Kostenreductie is een dagelijkse prioriteit in de in financieel opzicht al zeer bescheiden 

huishouding van het HJSO. De stichting beschikt over enige reserves om een tekort voor komend jaar 

op te kunnen vangen, maar dit biedt uiteraard geen structurele oplossing. Er wordt daarom actief verder 

gezocht.  

 

Een overzicht van de jaarrekening staat op de volgende pagina.  
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Toelichting 

 

Subsidies  

Aangezien gemiddeld een derde van onze leden uit Drenthe komt en omdat we in 2019 extra kosten 

hadden in verband met het jubileumjaar, hebben we een aanvullende bijdrage van € 7.500 gevraagd en 

ook toegewezen gekregen vanuit de Provincie Drenthe.  

Voor de compositieopdracht ter ere van het 30-jarig jubileum is subsidie aangevraagd bij het Prins 

Bernard Cultuurfonds. Het bedrag van € 3.500 werd toegewezen en wordt uitbetaald zodra het 

compositieproject is afgerond (naar verwachting in de zomer van 2020).   

 

Donaties  

Hieronder is ook een aantal bijdragen van bedrijven geschaard. Het HJSO ontving in 2019 minder 

donaties dan begroot en het verschil met 2018 is groot. Dit heeft met name te maken met het wegvallen 

van de bijdrage van St. Beringer Hazewinkel en de actiedag die in 2018 werd gehouden. Het aandeel in 

donaties door particulieren is vrijwel gelijk gebleven, maar we zien hier zeker nog groeimogelijkheden. 

In dit kader wordt de Vriendenwervingscampagne doorgezet.  

 

 

Begroting Verslag Verslag Verslag

2019 2019 2018 2017

27-9-2018 25-3-2020 22-3-2019 5-4-2018

Opbrengsten € 145.500 € 124.761 € 130.861 € 128.335

Subsidies € 52.500 € 41.000 € 40.000 € 40.000

Bedrijven sponsoring € 45.000 € 39.010 € 31.709 € 35.585

Opbrengst cd/dvd + SENA € 1.000 € 631 € 526 € 679

Bijdragen leden € 28.500 € 28.436 € 28.390 € 31.443

Recettes en uitkoop € 12.500 € 11.364 € 17.242 € 12.963

Donaties € 6.000 € 4.320 € 12.994 € 7.665

Kosten € 145.056 € 122.415 € 122.102 € 118.772

Personeelskosten € 34.806 € 37.019 € 37.970 € 31.611

Afschrijvingen € 1.500 € 2.020 € 2.020 € 2.020

Productie € 71.650 € 52.009 € 54.426 € 53.261

Instroom € 1.000 € 506 € 406 € 563

Vervoerskosten € 10.350 € 7.549 € 9.642 € 6.188

Verkooplasten - -€ 486 € 1.140 -

Marketing € 5.000 € 5.035 € 1.604 € 1.610

Organisatie € 20.750 € 18.763 € 14.894 € 23.519

Bedrijfsresultaat € 444 € 2.346 € 8.759 € 9.563

Financiele baten en lasten - - € 5 € 8

Resultaat € 444 € 2.346 € 8.764 € 9.571
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Kosten 

In de begroting voor het beleidsplan 2019 werd uitgegaan van € 145.500 aan baten, in april 2019 werd 

dit bijgesteld naar € 119.700 en de lasten werden tevens met ca. € 20.000 verlaagd. Dat komt met name 

doordat de tournee ca. € 35.000 in plaats van € 45.000 bleek te kosten. Bij het opstellen van de begroting 

is de bestemming van de reis meestal nog niet bekend en wordt daarom enigszins ruim begroot. Tevens 

werd duidelijk dat de opbrengsten naar beneden moesten worden bijgesteld.  

 

Het resultaat van de opbrengsten is € 124.761 versus € 122.415 aan lasten, dus een bescheiden positief 

resultaat van € 2.346. De realisatie komt grotendeels overeen met de begroting. Het HJSO ontving in 

2019 minder donaties dan begroot en maakte iets hogere kosten, maar het HJSO kreeg ook meer 

sponsoring dan verwacht (op basis van de prognose in april 2019). Er is dus min of meer quitte gedraaid. 

 

Lustrum & Compositieopdracht 

De afgelopen jaren is er steeds geld opzij gezet voor het lustrumjaar in 2019. Per 1 januari 2019 was de 

bestemmingsreserve voor het lustrum € 12.500, waarvan € 10.000 was gereserveerd voor een 

compositieopdracht ter ere van het 30-jarig jubileum van het HJSO. In de loop van 2019 werd duidelijk 

dat deze opdracht wordt uitgevoerd door de jonge, getalenteerde Thomas Prchal. De geplande 

vergoeding is gezien zijn leeftijd voor hem aan de hoge kant. Met het oog op de onzekere financiële 

situatie rondom een nieuwe hoofdsponsor, is in overleg met de Gemeente & Provincie Groningen in 

november 2019 besloten om het bedrag van € 10.000 dat voor de compositieopdracht stond 

gereserveerd te halveren naar € 5.000 en in te zetten om Thomas Prchal een beurs voor studie en/of 

masterclasses aan te kunnen bieden.  

De resterende € 5.000 wordt beschikbaar gehouden als bestemmingsreserve algemeen. Het betreft een 

bestemmingsreserve die gevormd wordt ten behoeve van uitgaven wanneer de inkomsten dusdanig 

gedaald zijn dat deze uitgaven niet meer voldaan kunnen worden. 

 

Voor het lustrum is in 2019 een reservering van € 2.500 opgenomen. De lustrum reserve komt daarmee 

op € 0 te staan. De reserveringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan blijken nodig en worden 

daadwerkelijk gebruikt. Indien de situatie het toelaat, willen we vanaf volgend jaar wederom een bedrag 

opzij zetten voor het volgende lustrum in 2024. De reservering voor de tournee blijft staan voor de 

komende periode, met het oog op de nu nog onzekere financiële situatie.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haydn Jeugd Strijkorkest  info@hjso.nl 

Postbus 1385    06-42840512 

9701 BJ Groningen   www.hjso.nl 

 

 

  

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

 

 
 

 
 

Aantal bezoekers

19-1-2019 Grote Kerk, Epe 644

17-03-2019 Theater de Stoomfabriek, Dalfsen 120

15-06-2019 Nieuwe Kerk, Groningen 348

juli 2019 Tournee Bosnië & Herzegovina 1500

* 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 29

Leden Haydn Voorbereidend Strijkorkest 29

Meespeelmiddag HVSO 11

Meespeeldag HJSO 4

Audities HVSO & HJSO 17

Meespelers Delfzijl concert 8

Deelnemers Night of the Classics 96

Meespelers Muziekschool Bugojno (Bosnië) 9

T O T A A L   A C T I E V E   D E E L N E M E R S 203

Aantal vrijwilligers

Cateringouders Haydn Jeugd Strijkorkest 35

Cateringouders Haydn Voorbereidend Strijkorkest 30

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

SPOT/De Oosterpoort, Groningen, 16 februari 2019 
Zij-aan-zij met Amsterdam Sinfonietta 


