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VERSLAG HAYDN JEUGD STRIJKORKEST 2020 
(SEIZOEN SEPTEMBER 2019 – AUGUSTUS 2020) 

 

ALGEMEEN  

 

Het Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO) is een jeugdstrijkorkest in Noord-Nederland met de ambitie om 

een hoog muzikaal niveau te bereiken. Het orkest werd in 1989 opgericht als onderdeel van het Haydn 

Instituut en opereert sinds 1998 als een zelfstandige stichting. De stichting Haydn Jeugd Strijkorkest stelt 

zich ten doel het opsporen en begeleiden van extra getalenteerde jonge strijkers in de leeftijd van 9 t/m 

19 jaar. Het orkest is samengesteld uit violen, altviolen, celli en contrabassen en repeteert wekelijks in 

de Lutherse Kerk te Groningen. Het HJSO is het enige jeugdstrijkorkest in de drie noordelijke provincies 

en vervult daarmee een belangrijke functie voor de gehele noordelijke regio. Het orkest beweegt zich 

sinds de start op een zeer hoog artistiek niveau. Toelating tot het orkest is mogelijk na een auditie. Het 

Haydn Jeugd Strijkorkest biedt het jong talent training in samenspel en begeleidt de leden zo mogelijk 

tot het niveau van de muziekvakopleiding. 

 

Het Haydn Jeugd Strijkorkest is voor veel orkestleden een belangrijke stap in hun talentontwikkeling. 

Jonge strijkers met enige ervaring en aanleg kunnen vanaf de leeftijd van ongeveer negen jaar terecht 

in het Haydn Voorbereidend Strijkorkest (HVSO). Om na een paar jaar door te kunnen stromen van het 

HVSO naar het HJSO, moet opnieuw auditie worden gedaan. De aanwas van nieuwe leden blijft 

onverminderd groot: een plaats in het orkest is gewild. 

Veel oud-leden hebben na hun tijd in het HJSO een studie aan het conservatorium afgerond en maken 

nu naam als musicus of docent, of bekleden managementfuncties in het muziekleven. Vaak hebben zij 

hun jaren bij het HJSO als zeer belangrijk ervaren voor hun ontwikkeling op weg naar een plaats in de 

professionele muziekwereld. Concertmeester en soliste (seizoen 2020-2021) Yasminder Rozeboom: “Het 

spelen in dit orkest is heel leerzaam. Sinds het HVSO heb ik mij mogen ontwikkelen en heb ik veel geleerd. 

Ik ben heel dankbaar dat deze ontwikkeling zich heeft geuit tot het punt waar ik nu sta.” 

 

2020 is net als voor iedereen ook voor ons een uitzonderlijk jaar geweest. Halverwege ons seizoen (dat 

altijd na de zomervakantie van start gaat) veroverde het coronavirus de wereld en waren we 

genoodzaakt om onze activiteiten tijdelijk te staken. Achteraf gezien zijn we erg blij dat we tijdens de 

eerste helft van ons seizoen nog zoveel hebben kunnen repeteren en concerteren, wat op het moment 

van schrijven haast onmogelijk lijkt. Ieder jaar na de zomervakantie starten we met een nieuwe 

orkestsamenstelling. Doorgaans beginnen we met een aantal maanden repeteren en treden we vooral 

na de kerstvakantie op. Gelukkig hebben we in seizoen 2019-2020 ook voor de kerst al een aantal 

optredens mogen geven, en hebben we aan het eind van het seizoen een deel van onze activiteiten 

kunnen inhalen in aangepaste vorm. Helaas is ook een deel van de gemaakte plannen niet door kunnen 

gaan in verband met de corona maatregelen. Dit is vanzelfsprekend van invloed geweest op onze 

orkesten en ook op onze financiën.  

 

Mede dankzij de bijdrages van GasTerra, Gasunie en een groep trouwe sponsoren naast de structurele 

ondersteuning vanuit de Gemeente en Provincie Groningen, hebben we onze activiteiten dit jaar (voor 

zover corona dat toeliet) kunnen uitvoeren. Door de coronamaatregelen hadden we minder inkomsten 

dan begroot (recettes, donaties, bijdrage leden tournee, etc.), maar tegelijkertijd maakten we ook minder 

kosten (busvervoer naar concerten, catering, cd opnames, etc.). Met name het annuleren van onze 

buitenlandse concertreis heeft veel kosten bespaard. Dit heeft ertoe geleid dat we dit jaar positief 

afsluiten en een aantal reserveringen kunnen maken voor de toekomst. Hiermee sluiten we 2020 af met 

een bescheiden positief resultaat van € 3.914. Bij het gedeelte ‘Financiën’ wordt hier verder op in gegaan. 

Zie ook onze jaarrekening voor meer informatie. 
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In 2020 werd het HJSO mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Groningen, Provincie Groningen, 

Provincie Drenthe, GasTerra, Gasunie, Sai & Schut Registeraccountants, Visser Vastgoed, Schilders de 

Vries, Hanzehogeschool Prins Claus Conservatorium, Strijkershuis, Prins Bernhard Cultuurfonds, Catwalk, 

BEST Instruments, Maeseo Internet Solutions, raaf.eu, ouders van de leden en de Vrienden van het HJSO. 

 

In dit jaarverslag blikken wij terug op ons seizoen 2019-2020; een bijzonder jaar, dat we niet snel zullen 

vergeten. 

SAMENSTELLING HJSO 

Het HJSO telde in 2019-2020 25 leden; vijftien daarvan woonden in de stad Groningen, zeven elders in 

de provincie Groningen en drie in Drenthe. De leden waren:  

 

• Eerste violen: Anna Maring, Femke Nota, Yasminder Rozeboom, Liz U-A-Sai, Julia Raggers, 

Sophie Jackson, Margaux Luchtenberg, Cilia Wu; 

• Tweede violen: Noa Staal, Lottie Bezemer, Lyke Nota, Eline van der Horst, Stella Buitenhuis, 

Ratna Roovers, Berend Alstein, Niek de Boer;  

• Altviolen: Mirjanne Horlings, Emma van den Hoed, Ruben de Jong, Noémi Lak;  

• Celli: Joost de Boer, Rosalie Lagerburg, Sietse Kolnaar, Laura de Armas Fernández;  

• Contrabas: Tadas Čeliauskas. 

 

De artistieke leiding en directie was in handen van Jan-Ype Nota. Hij is plaatsvervangend aanvoerder 

cello van het Noord Nederlands Orkest, hoofdvakdocent cello, docent kamermuziek en coördinerend 

docent Jong Talent Klas aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en hoofdvak docent cello aan 

het Koninklijk Conservatorium Den Haag.  

In het verleden werd bij het orkest gesoleerd door op dat moment nog onbekende jonge musici zoals 

de violisten Janine Jansen, Sonja van Beek, Simone Lamsma, Marlene Hemmer, Nadia Wijzenbeek, Birthe 

Blom, Lisa Jacobs en vele anderen. 

De solisten in 2020 waren Anna Maring (Groningen, viool) en de winnaars van de Epe Talent Award: Leon 

Moorman (zang), Elea Schoon (piano), Iris Luytjes (zang) en Arla Brandsma (zang). Bij het Haydn 

Voorbereidend Strijkorkest soleerden Nina Vasquez de Tietge (cello) en Esther Drijver (cello). In verband 

met het coronavirus zijn de optredens van de winnaars van het Haydn Muziek Festival en Peter de Grote 

Festival in 2019 verplaatst naar seizoen 2020-2021. 

Concertmeester en soliste (seizoen 2020-2021) Lottie Bezemer: “Het is bijzonder om te bedenken hoe ik 

als 13-jarige achteraan in het orkest begon en nu helemaal vooraan mag zitten. Eén van de leukste dingen 

aan het orkest vind ik dat ons repertoire zo breed is. We spelen zowel moderne muziek, popmuziek als 

klassiek, dat vind ik echt gaaf!”   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haydn Jeugd Strijkorkest 2019-2020 o.l.v. Jan-Ype Nota  
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CONCERTEN & ACTIVITEITEN 

 

• 10-11-2019 HJSO concert tijdens Soundsofmusic Festival in Grand Theatre, Groningen 

• 28-11-2019 Night of the Classics in Harens Lyceum, Haren 

• 29-11-2019 Night of the Classics in Harens Lyceum, Haren 

• 14-12-2019 HVSO concert met de Strijkersstudio in Lutherse Kerk, Groningen 

• 22-12-2019 Besloten Kerstconcert in Lutherse Kerk, Groningen 

• 18-01-2020 Nieuwjaarsconcerten in Grote Kerk, Epe (matinee + avond) 

• 02-02-2020 Kamermuziekconcert HVSO & HJSO in Prins Claus Conservatorium, Groningen 

• 07-03-2020 HJSO concert in MFC Kabzeël, Appingedam 

• 28-03-2020 HJSO concert in Kloosterkerk, Ten Boer – geannuleerd  

• 19-04-2020 HJSO concert in De Onlanderij, Eelderwolde – geannuleerd 

• 27-05-2020 Educatief concert op de Haydnschool, Groningen – geannuleerd  

• 06-06-2020 HJSO concert Rotary Groningen Oost bij Hoornse Meer, Groningen –  

geannuleerd 

• 20-06-2020 HJSO concerten bij verzorgingstehuizen ZINN: De Pelster, Groningen en De 

Dilgt, Haren 

• 01-07-2020 Zomerconcert HVSO in Nieuwe Kerk, Groningen 

• 04-07-2020 Zomerconcert HJSO in Nieuwe Kerk, Groningen 

 

In verband met het coronavirus zijn de geplande concerten tijdens de buitenlandse concertreis in 

Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk (3 t/m 12 juli 2020) helaas komen te vervallen. Het gebruikelijke 

reisverslag ontbreekt dan ook in dit jaarverslag. We hopen van harte onze tourneeplannen in de zomer 

van 2021 te mogen inhalen.  

 

De bezoekersaantallen zijn te vinden in bijlage 1. 

REPERTOIRE  

Het orkest laat de jonge musici kennismaken met alle facetten van het repertoire door naast traditionele 

klassieke en romantische werken ook barokmuziek, hedendaags repertoire en cross-overs te 

programmeren. De programma’s van het Haydn Jeugd Strijkorkest zijn altijd avontuurlijk, zowel voor de 

orkestleden als voor het publiek. Het repertoire in seizoen 2019-2020 bestond uit: 

 

• Grażyna Bacewicz - Concerto for String Orchestra 

• Carl Nielsen – Little Suite for Strings, Op. 1 

• Arcangelo Corelli – Concerto Grosso in G minor, op. 8 no. 6 "Christmas Concerto" 

• Ferenc Farkas – Piccola Musica di Concerto   

• Georg Philipp Telemann – Concert for Two Violas 

• Louis Andriessen – ... miserere... for string quartet 

• Maxim Shalygin – Lullaby for string orchestra 

• Manuel de Falla – Danse espagnole de <La vida breve> (arr. Chris Duindam) 

• Vrijheidsmelodie (arr. Ben de Ligt) 

• Queen – Bohemian Rhapsody (arr. Ben de Ligt en Gijs Philip van Schaik) 

• A Whiter Shade of Pale (arr. Gijs Philip van Schaik) 

• Antonín Dvořák – New World Symphony (Symphony nr. 9) (arr. Jeff Manookian) 

• Georges Bizet - The Toreadors (Carmen) (arr. Jeff Manookian) 

HAYDN VOORBEREIDEND STRIJKORKEST  

De omvang van het Haydn Voorbereidend Strijkorkest (HVSO) is in seizoen 2019-2020 vrijwel gelijk 

gebleven ten opzichte van vorig jaar. Van de 27 leden kwamen er veertien uit de stad Groningen, vier 

uit de provincie Groningen en negen uit Drenthe. Het orkest repeteerde wekelijks en trad dit seizoen 
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vier keer op: tijdens het Kerstconcert van de StrijkersStudio, tijdens het HVSO & HJSO kerstconcert, na 

de meespeelmiddag en bij het HVSO slotconcert als afsluiting van het seizoen. Het jaarlijkse optreden 

bij UMCG KinderTV werd vanwege het coronavirus helaas geannuleerd, evenals een optreden in het 

voorprogramma van het Noord Nederlands Orkest en een concert bij verzorgingstehuis ZINN.  

   

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. Het HVSO staat bekend om zijn 

‘pop-medleys’: arrangementen waarbij in één stuk verschillende bekende popnummers voorbij komen, 

gearrangeerd door dirigent en arrangeur Gijs Philip van Schaik. Ieder seizoen maakt hij een nieuw 

arrangement. Een absolute favoriet bij zowel de orkestleden als het publiek. 

De jaarlijkse HVSO Meespeeldag vond plaats op 7 maart en was met maar liefst 19 deelnemers een 

geweldig succes (zie ook ‘Meespeeldagen’). Meer dan de helft van de deelnemers meldde zich later aan 

voor de audities voor het HVSO (zie ook ‘Audities’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haydn Voorbereidend Strijkorkest 2019-2020 o.l.v. Gijs Philip van Schaik 

STUDIEWEEKEND HJSO & HVSO 

Het studieweekend orkestspel vond plaats op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019 in 

Groepsaccommodatie Allardsoog in Een-West (bij Bakkeveen). Het weekend werd gebruikt om intensief 

te oefenen in samenspel en om elkaar beter te leren kennen; daarom bleven de leden tevens eten en 

overnachten. Ouders verzorgden de catering en Arriva Touring het vervoer. Onze orkestleden worden 

van jongs af aan gevormd in ‘teamsport’: samenwerking, naar elkaar luisteren en met elkaar omgaan in 

de unieke setting van een strijkorkest. Een onmisbare aanvulling op ieders individuele les.   

Voor de groepsrepetities werkte het Haydn Jeugd Strijkorkest samen met professionele gastcoaches 

(musici uit het NNO). Het HVSO werd gecoacht door oud-leden van het HJSO die inmiddels aan het 

conservatorium studeren. Afsluitend vond er een fotoshoot plaats, om de orkesten in hun nieuwe 

samenstelling vast te leggen. Deze foto’s zijn het hele jaar door gebruikt voor de website, social media, 

programmaboekjes, flyers en posters.  

Orkestlid Joost de Boer vertelt: “Het is fijn om met andere mensen samen te spelen en de passie voor 

muziek te kunnen delen. Je beleeft de muziek echt met elkaar. Zowel in repetities als concerten. Als orkest 

trek je erg met elkaar op en leer je ook veel van anderen.” 

FESTIVAL SOUNDSOFMUSIC 

Sinds een aantal jaar is het HJSO vaste gast bij Soundsofmusic, het festival voor nieuwsgierige oren. Dit 

jaar speelde het orkest ‘... miserere... for string quartet’ van Louis Andriessen en ‘Lullaby for string 

orchestra’ van Maxim Shalygin, op zondag 10 november in het Grand Theatre in Groningen.  
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Met de uitdagende, moderne muziek die bij Soundsofmusic wordt geprogrammeerd is dit een absolute 

toevoeging voor het repertoire van ons orkest. Belangrijk om te realiseren is hoe bijzonder het is dat 

een jeugdstrijkorkest wordt uitgenodigd voor een festival van niveau, waar internationale topmusici zich 

presenteren. Dat het HJSO hier nu al een aantal keer voor is uitgenodigd, bevestigt de kwaliteit en de 

krachtige combinatie van discipline en plezier, die zo kenmerkend is voor het HJSO.  

NIGHT OF THE CLASSICS & IVAK/KUNSTDELTA 

Een groep die vaak tussen wal en schip valt zijn de middelbare scholieren. Na het succes van vorig 

jaar heeft het HJSO besloten om haar samenwerking met het Harens Lyceum tijdens de ‘Night of the 

Classics’ te verlengen. Deze samenwerking is voor het orkest een perfecte gelegenheid om zich op een 

intensieve en actieve manier aan middelbare scholieren te presenteren. Bovendien zit de zaal vol met 

enthousiaste vrienden en familieleden van de scholieren; een nieuw en breed publiek, dat normaliter 

doorgaans geen klassieke concerten bezoekt. Ook in 2020 stonden daarom weer twee avonden op het 

programma waarop het HJSO ruim 100 leerlingen van het Harens Lyceum muzikaal begeleidde en 

daarnaast eigen muziek presenteerde.                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Night of the Classics, Harens Lyceum 

 

Samenwerking met jong talent in de regio uit zich tevens in de benefietconcerten die het HJSO al 20 

jaar lang geeft in Delfzijl, in samenwerking met het IVAK (de culturele netwerkorganisatie van de 

gemeente Eemsdelta, voorheen gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum) en Kunstdelta (een 

docentencollectief voor dans, muziek, beeldende kunst en theater). Tijdens deze concerten spelen 

leerlingen van het IVAK mee met het HJSO, soms als solist. Jaar na jaar keren bezoekers terug en elk jaar 

komen er weer nieuwe bezoekers bij. In 2020 trad het HJSO op in MFC Kabzeël in Appingedam. De 

opbrengst ging dit keer naar het Districtsziekenhuis in Lukulu, Zambia. 

NIEUWJAARSCONCERTEN EPE 

Traditiegetrouw geeft het HJSO ieder jaar een nieuwjaarsconcert in Epe, inclusief een besloten matinee 

voor ouderen uit verzorgingstehuizen. Tijdens deze concerten treedt het HJSO op met de winnaars van 

de Epe Talent Award. Voor deze samenwerking worden speciale arrangementen gemaakt van 

popnummers en wordt samengespeeld met popinstrumenten. Dit jaar speelde het orkest onder meer 

‘Bohemian Rhapsody’ van Queen en ‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum, met zanger Leon 

Moorman en achtergrondzangeressen Iris Luytjens en Arla Brandsma, Elea Schoon op piano en Jan Bertil 

Pool op gitaar. 
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KAMERMUZIEK 

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

aan diverse concoursen (zoals het Prinses Christina Concours) en de Jong Talentklas van het Prins Claus 

Conservatorium. In het seizoen 2019-2020 organiseerden de concertmeesters van het HJSO een 

kamermuziekconcert op het conservatorium in Groningen, waarbij leden van het HVSO en HJSO in kleine 

ensembles konden optreden. De concertmeesters van het HJSO stelden onder andere het programma 

op en maakten het repetitierooster, waardoor zij tevens leerzame ervaring opdeden met het 

organisatorische aspect.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamermuziekconcert, Prins Claus Conservatorium 

       

MEESPEELDAGEN & EDUCATIEF CONCERT  

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

orkest ziet het als zijn taak om toekomstige generaties strijkers te inspireren door het tonen van het 

speelplezier, de sociale cohesie en het niveau van het Haydn Jeugd Strijkorkest. Het HVSO & HJSO zijn 

de natuurlijke opvolger voor kinderen die in de klas of elders met klassieke muziek in aanraking zijn 

gekomen en zo hun talent en liefde voor muziek hebben ontdekt. Het is ontzettend belangrijk dat er 

een plaats is voor kinderen om hun talent verder te ontwikkelen.  

Ook voor veel docenten in de stad en regio zijn onze orkesten erg belangrijk. Samenspel is een belangrijk 

onderdeel om verder te groeien en jezelf te ontwikkelen. Individuele docenten kunnen dit niet bieden, 

omdat er vaak teveel verschillende instrumenten zijn en het aantal leerlingen juist te laag is. Voor deze 

getalenteerde jongeren is het dus van wezenlijk belang dat er een jeugdorkest op hoog niveau is, waar 

ze ervaring kunnen opdoen met het geven van concerten en samenspel en ook om andere getalenteerde 

strijkers uit de regio te leren kennen. 

 

In 2020 organiseerde de stichting op 7 maart een meespeelmiddag voor het HVSO, waarvoor 19 

enthousiaste jonge talenten zich hebben aangemeld. Geïnteresseerde jonge strijkers mochten 

meespelen met het orkest en konden sfeerproeven: hoe is het om samen met anderen muziek te maken, 

en wat is het niveau? Alle deelnemers werkten tezamen met de leden van het HVSO en een aantal 

HJSO’ers ter ondersteuning aan een orkestwerk en voerden dit aan het eind van de dag uit voor familie 

en vrienden. Voor het HJSO stond op 4 april een meespeelrepetitie gepland, maar in verband met het 

coronavirus is deze verplaatst naar volgend seizoen. 
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Naast meespeeldagen geeft het Haydn Jeugd Strijkorkest elk jaar een educatief concert op een 

basisschool.  Tijdens deze educatieve concerten leggen we veel uit over de instrumenten, het orkest en 

de muziek, maar wordt vooral ook het plezier van samen muziek maken benadrukt. Helaas kon het 

geplande concert op de Haynschool, waarvoor we bovendien een nieuw muziekstuk hadden 

gearrangeerd bij het lokale schoollied, niet doorgaan in verband met het coronavirus. Deze plannen zijn 

daarom uitgesteld naar seizoen 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVSO meespeeldag, Lutherse Kerk 

CD-OPNAMES 

Het opnemen van één of meerdere muziekstukken, waarbij de uitvoering tot in de puntjes verzorgd 

moet zijn, vormt een belangrijk onderdeel van onze opleiding. In verband met de educatieve functie is 

het wenselijk om ieder jaar opnames te maken. Afgelopen seizoen hebben we de opnames helaas 

moeten annuleren, vanwege de corona maatregelen. Voor het volgende seizoen staat daarom een 

uitgebreid opnameweekend gepland.  

De komende jaren zullen we tevens mogelijkheden onderzoeken voor alternatieven voor een cd, zoals 

het veel gebruikte online kanaal Spotify en het maken van video’s. Online media zijn een geschikte 

manier om de jongere doelgroep beter te kunnen bereiken. 

OPTREDENS BIJ VERZORGINGSLOCATIES ZINN  

Op 20 juni 2020 gaf het HJSO zijn eerste concert na de corona lockdown van het voorjaar van 2020. 

Samen met Arriva Touring en zorgorganisatie ZINN sloegen we de handen ineen. Door de maatregelen 

rondom het coronavirus zijn veel concerten van het HJSO in de periode hieraan voorafgaand niet 

doorgegaan, en zo ook de geplande busritten met Arriva Touring. Voor de bewoners van 

verzorgingstehuizen gold dat ze al die tijd geen bezoek mochten ontvangen. Op zaterdag 20 juni kwam 

daar verandering in. Leden van het HJSO werden met een bus van Arriva Touring langs een aantal 

verzorgingstehuizen in Groningen en Haren gereden, om daar op te treden voor de bewoners. 

 

De concerten werden op kleine schaal en met inachtneming van de afstandsregels georganiseerd, zodat 

de bewoners veilig van de klanken van het HJSO konden genieten. Medewerker bij ZINN Agnes van 

Linschoten vertelde: “In deze rare tijd waarin de verzorgingshuizen op slot zijn en stilte overheerst, is het 

zo fijn dat af en toe iets of iemand langs komt. Al is het buiten, de bewoners waarderen het dat er mensen 

zijn die aan ze denken. We genieten er met elkaar van. Want muziek verbindt, en in muziek kun je emotie 

kwijt.”  
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Concert bij ZINN De Brink, Groningen 

AUDITIES 

In 2020 hebben zich maar liefst 26 auditiekandidaten gemeld: elf voor het Haydn Voorbereidend 

Strijkorkest en vijftien voor het Haydn Jeugd Strijkorkest. De audities stonden gepland voor 28 juni, een 

paar weken nadat de lockdown van het voorjaar van 2020 was afgelopen. In de aanloop naar de audities 

begrepen we van verschillende docenten dat online lesgeven bij lange na niet in de buurt komt van 

fysiek lesgeven. Met een scherm ertussen is het moeilijker om goed contact met elkaar te krijgen, en de 

kwaliteit van het geluid is digitaal niet te evenaren en daarom ook lastig te beoordelen. Hoewel de één 

op één muzieklessen in die periode langzaam weer op gang kwamen, drong de tijd voor auditanten om 

zich goed voor te bereiden op hun auditie, en voor docenten om hun leerlingen daarvoor klaar te 

stomen. Gezien de bijzondere omstandigheden en uitdagingen voor de leerlingen, en voor docenten 

om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de audities, hebben we daarom besloten om de audities 

in 2020 anders vorm te geven. 

In plaats van de reguliere audities hebben onze dirigenten (Jan-Ype Nota voor het HJSO en Gijs Philip 

van Schaik voor het HVSO) in deze periode contact opgenomen met de docenten van alle 

auditiekandidaten, om te bespreken welke leerlingen volgens hen in aanmerking kwamen voor een plek 

in onze orkesten. Onze dirigenten hebben de eisen die binnen onze orkesten gelden toegelicht en met 

de docenten overlegd over het niveau van hun leerlingen. Op basis van dit overleg is voor de zomerstop 

bepaald wie voorlopig werden toegelaten tot onze orkesten. Leerlingen die werden toegelaten mochten 

tot de herfstvakantie mee op proef spelen met het HVSO of HJSO, zodat beide partijen konden zien of 

alles naar wens verliep. Na het studieweekend is vervolgens bepaald wie definitief werden toegelaten. 

CORONA MAATREGELEN 

Ons optreden op 7 maart 2020 in Appingedam was het laatste concert dat we gaven in een normale 

setting. Niet lang daarna ging ons land op slot om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk 

tegen te gaan. Voor ons betekende dat dat er een streep ging door de repetities en concerten van half 

maart t/m mei.  

Contact met onze leden en achterban verliep in deze periode grotendeels online, door middel van 

mailings en nieuwsbrieven met updates en posts op sociale media. Zo organiseerden we de projecten 

‘HJSO & HVSO @ Home’, waarbij we met behulp van muzikale filmpjes en fotocollages de wereld kennis 

lieten maken met onze orkesten en leden. Ook maakten we met behulp van een clicktrack een video van 

één van de stukken die dit seizoen in ons repertoire zat, zodat onze orkestleden op afstand toch nog 

met elkaar konden samenspelen. Op onze Facebookpagina zijn al deze filmpjes en collages terug te 

vinden. Tevens werkte het HJSO op Bevrijdingsdag mee aan het ‘We’ll Meet Again’-initiatief van Reinout 

Douma (Noordpool Orkest) en Karin Noeken (Theater De Steeg), een hommage aan de vrijheid van de 

cultuursector in Groningen. Door deze verschillende initiatieven bleef het Haydn Jeugd Strijkorkest 

tijdens de coronacrisis actief.  

https://www.facebook.com/haydnjeugdstrijkorkest
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We’ll Meet Again 

 

We informeerden onze leden blijvend over de huidige stand van zaken; een goede communicatie is 

belangrijk, en we hebben ook gemerkt dat dat wordt gewaardeerd.  

Vanaf juni konden we onze repetities weer opstarten. Dit gebeurde in goed overleg met de leden en 

repetitielocatie de Lutherse Kerk, aan de hand van een protocol met strikte richtlijnen voor afstand, 

looproutes en hygiëne. Per 1 juli waren er weer 100 bezoekers toegestaan op concertlocaties en daarom 

sloten wij ons seizoen begin juli af met twee concerten in de Nieuwe Kerk in Groningen. 

Geïnteresseerden die in verband met de corona beperkingen het concert niet konden bezoeken, konden 

meekijken via een livestream op onze Facebookpagina. Hiermee bereikten we bijna 3.000 kijkers en we 

ontvingen tal van enthousiaste reacties. Na een periode van stilte was ons publiek duidelijk weer erg blij 

‘live’ te kunnen genieten van onze jonge talenten. Een afsluitend etentje was gelukkig ook mogelijk, 

omdat de afstandsregels onder jongeren inmiddels weer waren opgeheven. Al hadden we het jaar 

vanzelfsprekend het liefst afgesloten met onze geplande buitenlandse concertreis, waar onze 

orkestleden altijd enorm naar uit kijken en wat voor de oudste leden bovendien de afsluiting is van hun 

tijd bij het HJSO, op deze manier konden we ons seizoen binnen de geldende maatregelen alsnog een 

mooie afsluiting geven. 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVSO repetitie op anderhalve meter afstand 
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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 toen afscheid en droeg het stokje over aan Dhr. Anton Buijs, die per 1 

januari 2020 de nieuwe bestuursvoorzitter van de stichting is. Eind 2020 bestond het bestuur uit dhr. 

A.J.P. (Anton) Buijs, 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.  

Het management werd verzorgd door 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 bureaufaciliteiten ter beschikking. Voor 

repetities huurde het orkest de Lutherse Kerk, mede vanwege de goede akoestiek. Voor het 

kamermuziekconcert en een aantal repetities is gebruik gemaakt van de AE-zaal in het Prins Claus 

Conservatorium.  

Het HJSO streeft ernaar de richtlijnen van de Code Cultural Governance, de Code Culturele Diversiteit 

en de Fair Practice Code zo goed mogelijk na te leven. Sinds 2015 leeft de stichting de Code Cultural 

Governance na. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel bestuur als directie zijn 

verwoord in een bestuursreglement en een directiereglement. De stichting stelt een meerjarenplan op 

en werkt de details uit in een jaarplan. Ieder jaar wordt een inhoudelijk verslag van de activiteiten 

gemaakt. De accountant verzorgt de administratie en de jaarrekening. Het bestuur komt gemiddeld zes 

à tien keer per jaar bijeen. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, wordt vaker vergaderd. De zakelijk 

leider is doorgaans bij deze vergaderingen aanwezig. Verslagen worden in het archief bewaard. 

Ieder jaar wordt gekeken wat de stand van zaken is rondom de bestuurstermijnen en of de bestuursleden 

officieel moeten aftreden, of herkiesbaar zijn. Op deze manier blijft de kijk van het bestuur op het HJSO 

fris en vernieuwend. Bij de keuze van nieuwe bestuursleden wordt gekeken naar de diversiteit van het 

bestuur in leeftijd, geslacht en achtergrond, waarbij verschillende zienswijzen juist wenselijk zijn.   

Ook de Fair Practice Code is een aandachtspunt bij het HJSO. Vanuit eigen gedrevenheid wordt net als 

bij vele andere culturele organisaties soms extra tijd in het orkest geïnvesteerd door de zakelijk leider, 

dirigenten en orkestinspiciënt. We streven er echter naar om in redelijke verhouding tot de hoeveelheid 

werk te verlonen. Ieder jaar wordt daarom extra budget gereserveerd voor personeel. Ook vinden we 

het belangrijk om coaches, solisten en remplaçanten die zich voor het HJSO inzetten eerlijk te betalen. 

Op deze posten willen we dan ook niet bezuinigen.  

Met onze activiteiten, ons repertoire en de locaties waar we optreden, denken we na over hoe we binnen 

onze mogelijkheden een zo divers mogelijk publiek kunnen bereiken en kunnen bijdragen aan de Code 

Culturele Diversiteit. Voorbeelden hiervan zijn onze jaarlijkse concerten bij verzorgingstehuizen, UMCG 

KinderTV, basisscholen en middelbare scholen en brede programmering. Hoewel de drempel voor 

toetreding tot het orkest qua niveau relatief hoog is, is de drempel voor concertbezoek dat dus juist 

niet. Het HJSO streeft ieder jaar naar enkele vrij toegankelijke binnen- en buitenoptredens zodat zowel 

de echte liefhebbers als het brede publiek worden bereikt en het orkest zichtbaar is als jeugdstrijkorkest 

van het noorden. Ook zoeken we actief bepaalde doelgroepen op door op scholen en in 

verzorgingstehuizen te spelen, zoals reeds toegelicht bij ‘Concerten en Activiteiten’.  

Dankzij de interactieve presentatie van dirigent Jan-Ype Nota zijn de concertprogramma’s voor iedere 

luisteraar (jong of oud, leek of ervaren) heel toegankelijk. Hij geeft iedereen op zijn eigen  niveau een 

handvat om naar de muziek te luisteren en ervan te genieten. Het HJSO genereert met zijn concerten zo 

een verbindende waarde. Het HJSO is toegankelijk voor ieder jong talent. Wanneer contributie of het 

betalen van een instrument een probleem is verleent de stichting op verzoek dispensatie of wordt een 

beroep gedaan op het Jeugdcultuurfonds; het HJSO wil gelijke kansen en talentontwikkeling faciliteren 

voor iedereen. Het HJSO maakt dit ook duidelijk in zijn uitingen, mede door een opvallende banner op 

de website en informatie in de brochures. Daarnaast stellen we voor onze eigen concerten altijd een 

ruim aantal vrijkaarten beschikbaar voor onze leden en tevens voor andere jongeren, zodat een ieder 

kan komen luisteren en kijken naar onze jonge talenten. Zo ontvangen we bij ons jaarlijkse zomerconcert 

ook altijd leerlingen van het Harens Lyceum, naar aanleiding van de ‘Night of the Classics’ (zie ‘Concerten 
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& Activiteiten’). Muziekdocenten van het Harens Lyceum Jasper Verkuil en Kirsten Holwerda: “Bij het 

HJSO spat het plezier eraf, zodat onze leerlingen andere jongeren super hard zien werken aan een muzikale 

toekomstdroom. Het is heel inspirerend om te zien en daardoor een muzikale ontmoeting die meer 

betekent dan alleen het bezoeken van een klassiek concert.” 

 

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 seizoen 2019-2020 gegroeid van 714 naar 

796 volgers; een toename van bijna 10%.  

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 coronavirus en de concert annuleringen die hiermee gepaard gingen, is dit seizoen aan marketing 

minder budget besteed dan gemiddeld. 

Werving van nieuwe leden gebeurde in verband met het coronavirus dit seizoen online, waarbij het 

netwerk van strijkdocenten wederom heel waardevol bleek. Mede door het organiseren van 

meespeeldagen en educatieve concerten maken we jong talent enthousiast voor onze orkesten.  

De website wordt beheerd door Maeseo Internet Solutions. Doorgaans verzorgt AE audio productions 

de audio-opnames voor de cd, maar in verband met het coronavirus zijn de opnames in 2020 

geannuleerd. In plaats daarvan verzorgden zij dit jaar de editing van de ‘HJSO @ Home’ filmpjes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebookpagina Haydn Jeugd Strijkorkest  
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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 en een bijdrage voor de tournee en 

studieweekenden. Voor wie dat een probleem is verleent de stichting op verzoek dispensatie, in 

samenwerking met het Jeugdcultuurfonds.  

De omzet van de stichting bedroeg in 2020 € 73.930. Het boekjaar werd afgesloten met een positief 

resultaat van € 3.914. 

 

De mix van publieke en private ondersteuning blijft de financiële basis van 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 dat de 

Gemeente Groningen dat ook in de volgende beleidsperiode zal blijven doen.  

Naast de structurele ondersteuning vanuit de Gemeente en Provincie Groningen is mede dankzij de 

bijdrage van GasTerra, Gasunie en een groep trouwe sponsoren de begroting dit jaar goed rond 

gekomen. Vanzelfsprekend is de coronacrisis van invloed geweest op onze financiën. De laatste vier 

maanden van seizoen 2019-2020 hebben wij geen betaalde concerten kunnen geven, waardoor we dit 

jaar minder inkomsten hebben uit recettes. Anderzijds hebben we ook kosten bespaard doordat 

activiteiten niet door konden gaan (zie de toelichting verderop voor meer informatie).  

 

Met name het annuleren van onze buitenlandse concertreis is van invloed geweest op onze begroting. 

De kosten die zijn bespaard door het annuleren van deze reis zijn ingezet voor diverse 

bestemmingsreserves (zie jaarrekening). Hiermee komen we uit op een bescheiden positief resultaat van 

€ 3.914 en kunnen we de uitvoering van onze activiteiten voorlopig waarborgen. Deze reserveringen zijn 

voor ons van groot belang. 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 en 2021 heeft GasTerra nog een laatste bedrag van € 10.000 vrij kunnen 

maken voor het HJSO, maar het vinden van een nieuwe hoofdsponsor (of meerdere kleine sponsors en 

aanvullende fondsen) staat nog met stip op de agenda.  

Het wegvallen van onze hoofdsponsor was aanleiding om voor de periode 2021-2024 een hoger 

subsidiebedrag aan te vragen dan in de vorige periode. In oktober 2020 is duidelijk geworden dat het 

HJSO opnieuw is opgenomen in de culturele basisinfrastructuur van de Gemeente Groningen voor de 

beleidsperiode 2021-2024, maar minder subsidie zal ontvangen dan aangevraagd: € 31.000 in plaats van 

de aangevraagde € 40.000. Dit bedrag is overeenkomstig met wat we de voorgaande periodes hebben 

ontvangen van de Gemeente en Provincie Groningen samen en biedt dus een goede basis. Structurele 

financiële ondersteuning door overheden is essentieel voor de continuïteit, dus we zijn erg blij met deze 

meerjarige subsidieregeling vanuit de Gemeente Groningen.  

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 en een toelichting op de cijfers staat op de volgende pagina’s.  
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Toelichting 

 

Subsidies  

Naast de structurele subsidie van de Gemeente Groningen (€ 15.000) en Provincie Groningen (€ 15.000) 

deed de stichting in 2020 een aantal aanvullende subsidieaanvragen. Aangezien gemiddeld een derde 

van onze leden uit Drenthe komt en omdat we regelmatig concerten of andere activiteiten organiseren 

in Drenthe, 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 in 2019 is destijds subsidie aangevraagd 

bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Het bedrag van € 3.500 werd toegewezen en is in de zomer van 2020 

uitbetaald, toen het compositieproject werd afgerond.  

 

Sponsoring & Donaties  

In een tijd waarin de bijdrage van bedrijven onder druk staat, is het steeds moeilijker om substantiële 

bijdragen van bedrijven vast te stellen, zeker voor een wat langere periode. De huidige pandemie en 

crisis maken het vinden van nieuwe sponsoren niet gemakkelijker. We zijn dan ook blij dat we het 

begrootte sponsorbedrag van € 25.000 in 2020 hebben kunnen realiseren, maar zien hier wel een 

uitdaging voor de toekomst.  

Door het coronavirus konden we afgelopen seizoen minder concerten geven, wat heeft geleid tot een 

afname in donaties. Met name het moeten annuleren van het concert van Rotary Groningen-Oost is 

Begroting Verslag Verslag Verslag

2020 2020 2019 2018

29-9-2019 23-3-2021 25-3-2020 22-3-2019

Opbrengsten € 110.150 € 84.221 € 124.761 € 130.861

Subsidies € 40.000 € 37.800 € 41.000 € 40.000

Bedrijven sponsoring € 25.000 € 23.185 € 39.010 € 31.709

Opbrengst cd/dvd + SENA € 500 € 145 € 631 € 526

Bijdragen leden € 22.950 € 15.138 € 28.436 € 28.390

Recettes en uitkoop € 11.700 € 5.160 € 11.364 € 17.242

Donaties € 10.000 € 2.793 € 4.320 € 12.994

Kosten € 118.500 € 80.144 € 122.415 € 122.102

Personeelskosten € 34.800 € 33.124 € 37.019 € 37.970

Afschrijvingen € 2.150 € 2.020 € 2.020 € 2.020

Productie € 51.700 € 11.258 € 52.009 € 54.426

Instroom € 1.000 € 462 € 506 € 406

Vervoerskosten € 8.450 € 4.151 € 7.549 € 9.642

Verkooplasten € 0 € 0 -€ 486 € 1.140

Marketing € 3.500 € 2.433 € 5.035 € 1.604

Organisatie € 16.900 € 26.696 € 18.763 € 14.894

Bedrijfsresultaat -€ 8.350 € 4.077 € 2.346 € 8.759

Financiele baten en lasten € 100 -€ 163 € 0 € 5

Resultaat -€ 8.250 € 3.914 € 2.346 € 8.764
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hierbij van invloed geweest, omdat we specifiek voor dit concert hadden ingezet op een flink aantal 

donaties. Het aandeel in maandelijkse donaties door Vrienden van het HJSO is vrijwel gelijk gebleven, 

en we zien hier zeker nog groeimogelijkheden. In dit kader wordt de Vriendenwervingscampagne 

doorgezet.  

Voor de komende jaren zullen we tevens de mogelijkheden onderzoeken voor aanvullende fondsen, om 

het verwachte tekort bij sponsoring op te kunnen vullen. Zo is onder meer een meerjarenaanvraag 

ingediend bij het FB Oranjewoud Fonds. Ook zijn we opgenomen in de cultuurnota van de Provincie 

Drenthe, met een bedrag van € 5.000 voor de periode 2021-2024.  

 

Baten & Lasten 

In de begroting voor het beleidsplan 2020 werd uitgegaan van € 110.150 aan baten, in april 2020 (ten 

tijde van de eerste lockdown) werd dit bijgesteld naar € 93.000 en de lasten werden tevens met ca. € 

20.000 verlaagd. In verband met het coronavirus hebben we een aantal maanden geen concerten 

kunnen geven, waardoor we minder inkomsten haalden uit recettes, donaties en cd-verkoop. 

Tegelijkertijd maakten we minder kosten en bespaarden we op zaken als vervoer, catering en 

muziekrechten. Ook de cd-opnames zijn uitgesteld, omdat hier na de lockdown niet genoeg repetitietijd 

voor overbleef. Zo liepen de misgelopen inkomsten in eerste instantie min of meer gelijk op met de niet 

gemaakte kosten. Later in het jaar werd duidelijk dat we de buitenlande concertreis dienden te annuleren 

in verband met de reisbeperkingen, waardoor we de lasten verder omlaag brachten naar circa € 63.000.  

Ook de opbrengsten moesten verder naar beneden worden bijgesteld, omdat met het annuleren van de 

tournee ook de bijdrage die onze leden hiervoor doen kwam te vervallen. Over het geheel gezien hebben 

we door het moeten annuleren van de tournee meer kosten bespaard dan dat we inkomsten zijn 

misgelopen. Door deze besparing hebben we een aantal reserveringen kunnen maken voor de toekomst: 

voor de tournee, het volgende lustrum in 2024 en algemene kosten. 

 

Het resultaat van de opbrengsten is € 84.221 versus € 80.144 aan lasten, wat neerkomt op een 

bescheiden positief resultaat van € 3.914 (met verrekening van de financiële baten en lasten). In verband 

met het coronavirus is de realisatie anders dan de begroting die we in september 2019 maakten, zoals 

hierboven toegelicht. Gezien de uitdagingen op het gebied van sponsoring zijn we erg blij met de 

reserves die we nu hebben kunnen opbouwen. Deze reserves zijn reeds verwerkt in de jaarrekening. 

Hierdoor is de post organisatiekosten gestegen ten opzichte van de begroting. Met de toevoeging aan 

deze reserves is onderaan de streep dus min of meer quitte gedraaid. De reserveringen die we de 

afgelopen jaren hebben gedaan blijken nodig en worden daadwerkelijk gebruikt. Met het oog op de 

onzekere financiële situatie voor de komende jaren en de crisis waar de gehele culturele sector in 

verkeert, zijn deze reserves voor ons van groot belang.  

 

Zie onze jaarrekening voor een gedetailleerd overzicht van alle lasten en baten. Mocht aanvullende 

informatie gewenst zijn, dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  

 

Anna de Vries  

Zakelijk leider HJSO 

 

Haydn Jeugd Strijkorkest 

Postbus 1385    

9701 BJ Groningen     KvK 02064402 

06-42840512      IBAN: NL10 INGB 0002 8044 01 

info@hjso.nl      BIC: INGBNL2A  

www.hjso.nl      t.n.v. Stichting HJSO te Groningen 

  

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

 

 

CONCERTEN  

 Aantal bezoekers 

28/29-11-19, Night of the Classics, Harens 

Lyceum 

639 

18-01-2020 Grote Kerk, Epe 600 

07-03-2020 MC Kabzeël, Appingedam 225 

04-07-2020, Nieuwe Kerk, Groningen 72 

 

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

gebaseerd op een steekproef van een aantal concerten. 

 

 

DEELNEMERS  

 Aantal deelnemers  

Leden Haydn Jeugd Strijkorkest 25 

Leden Haydn Voorbereidend Strijkorkest 27 

Meespeelmiddag HVSO 19 

Audities HVSO & HJSO 26 

Meespelers concert Appingedam 6 

Deelnemers Night of the Classics 156 

  

TOTAAL ACTIEVE DEELNEMERS 259 

 

 

 

VRIJWILLIGERS  

 Aantal vrijwilligers 

Cateringouders Haydn Jeugd Strijkorkest 30 

Cateringouders Haydn Voorbereidend Strijkorkest 35 

Orkestinspiciënt 1 

  

TOTAAL ACTIEVE VRIJWILLIGERS 61 

 

 

 

 

 
 


