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VERSLAG HAYDN JEUGD STRIJKORKEST 2021 
(SEIZOEN SEPTEMBER 2020 – AUGUSTUS 2021) 

 

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 gelukkig 

groot. Wel merken we de effecten van de coronacrisis, evenals gevolgen van bezuinigingen bij 

muziekscholen; maar een plaats in het orkest is en blijft 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. Zoals topvioliste Simone Lamsma, die waardevolle herinneringen heeft aan 

haar tijd in het HJSO: "Wat een bijzondere tijden heb ik mogen beleven bij het HJSO. Muziek verbindt, en 

kent geen verschillen of grenzen. Het op hoog niveau samen muziek maken geeft niet alleen ontzettend 

veel vreugde en positiviteit, maar is ook enorm leerzaam. Voor veel jonge mensen is hun tijd bij het HJSO 

een basis, een fundament geweest – niet alleen op muzikaal vlak, maar ook op menselijk vlak. Het HJSO 

is een uniek instituut in het noorden van Nederland en een prachtige plek waar talentvolle jonge strijkers 

zich kunnen verbinden en verenigen.” 

 

Seizoen 2020-2021 bleek opnieuw een jaar vol coronamaatregelen en annuleringen, met voor het HJSO 

als grootste teleurstelling het voortijdig afbreken van de buitenlandse concertreis. Dit is vanzelfsprekend 

van invloed geweest op onze orkesten en ook op onze financiën, waarover verderop in dit verslag meer. 

Maar het was ook het jaar van actie voeren met als resultaat het behouden van de subsidie van de 

Gemeente Groningen, het spelen van het Grunnens Laid vanaf het dak van het Forum in samenwerking 

met de stadsbeiaardier van de Martinitoren, het corona-proof studieweekend verspreid over meerdere 

locaties, het geven van concerten via livestreams, een mooie meespeeldag voor enthousiaste nieuwe 

leden, en aan het eind van het seizoen ook eindelijk weer het spelen voor live publiek en het horen van 

live applaus. Ook dit jaar was het Haydn Jeugd Strijkorkest weer creatief en heeft het orkest door diverse 

(deels online) initiatieven niet stil gezeten. 

 

Mede dankzij een laatste bijdrage van GasTerra en een groep trouwe sponsoren naast de structurele 

ondersteuning vanuit de Gemeente Groningen, hebben we onze activiteiten dit jaar (voor zover corona 

dat toeliet) kunnen uitvoeren. Een welkome toevoeging is de bijdrage van het FB Oranjewoud Fonds 

Cultuur, dat ons voor de periode 2021-2024 structureel zal ondersteunen. Dit fonds voorziet daarmee 

voor een deel in het tekort dat is ontstaan door het wegvallen van de bijdragen van GasTerra, Gasunie 

en de Provincie Groningen. 
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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, muziekrechten, buitenlandse concertreis, etc.). Omdat we door corona weinig concerten 

konden geven en via die weg dus minder in beeld konden zijn, hebben we dit jaar extra ingezet op 

marketing. We sluiten 2021 af met een licht negatief resultaat van € 1.161. Bij het gedeelte ‘Financiën’ 

wordt hier verder op in gegaan. Zie ook onze jaarrekening voor meer informatie. 

 

In 2021 werd het HJSO mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Groningen, Provincie Drenthe, 

GasTerra, FB Oranjewoud Fonds Cultuur, Sai Registeraccountants, Visser Vastgoed, Schilders de Vries, 

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

ouders van de leden en de Vrienden van het HJSO. 

 

In dit jaarverslag blikken wij terug op ons seizoen 2020-2021; wederom een bijzonder jaar, dat de 

weerbaarheid van het Haydn Jeugd Strijkorkest des te sterker heeft doen blijken. 

SAMENSTELLING HJSO 

Het HJSO telde in 2020-2021 31 leden; zeventien daarvan woonden in de stad Groningen, negen elders 

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

 

• Eerste violen: Yasminder Rozeboom, Lottie Bezemer, Lyke Nota, Sophie Jackson, Margaux 

Luchtenberg, Cilia Wu, Stella Buitenhuis, Ratna Roovers, Niek de Boer, Quinten van Brummen; 

• Tweede violen: Femke Nota, Liz U-A-Sai, Berend Alstein, Alieke Poelman, Elisabeth Kramer, 

Johan van der Tak, Mariko Hummel, Maxime Kemler, Nedim Rustempasic, Runar van Zanden;  

• Altviolen: Ruben de Jong, Noémi Lak, Angkan Westmaas, Marlene Herrmann, Mauro Yeoman;  

• Celli: Joost de Boer, Rosalie Lagerburg, Sietse Kolnaar, Esther Drijver, Nina Vasquez Tietge;  

• 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. Zo nam violiste Janine Jansen haar eerste cd op met het HJSO. Nu is 

ze onder meer te horen in de Nederlandse speelfilm Süskind, in het stuk ‘Zomer 1945’; speciaal voor 

haar werd deze vioolsolo geschreven door de componisten Bob Zimmerman en Nando Eweg. Ook vele 

andere oud-leden zijn bekende solisten en kamermuziekspelers geworden of zijn in professionele 

symfonieorkesten in Nederland terechtgekomen, zoals het Concertgebouworkest.  

De solisten in 2021 waren Yasminder Rozeboom (Groningen, viool), Lottie Bezemer (Eelde, viool) en 

Joost de Boer (Zuidhorn, cello). Bij het Haydn Voorbereidend Strijkorkest soleerden Ella Kootstra (viool) 

en Felicia Jayawardhana (viool). In verband met het coronavirus zijn de optredens van de winnaars van 

het Haydn Muziek Festival en Peter de Grote Festival verplaatst naar seizoen 2021-2022. 

Concertmeester en soliste van 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!”  
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Haydn Jeugd Strijkorkest 2020-2021 o.l.v. Jan-Ype Nota  

 

 

CONCERTEN & ACTIVITEITEN 

 

• 26-09-2020 Openbaar concert, Forum Groningen 

• 17/18-10-2020 Natuurvriendenhuis Allardsoog, Een-West + Prins Claus Conservatorium  

Groningen: studieweekend HVSO & HJSO  

• 30-10-2020 Cello Biënnale, Amsterdam (geannuleerd) 

• 07-11-2020 Festival Soundofmusic, Groningen (geannuleerd) 

• 22-11-2020 Haydn Muziek Festival, Groningen: optreden tijdens finale (geannuleerd) 

• 26/27-11-2020 Harens Lyceum, Haren: Night of the Classics (geannuleerd) 

• 20-12-2020 Lutherse Kerk, Groningen: Kerstconcert HVSO & HJSO (verplaatst naar  

voorjaar 2021, als teaser voor de Zomerconcerten) 

• 10-01-2021 Prins Clause Conservatorium, Groningen: Kamermuziekconcert HVSO & HJSO  

(geannuleerd) 

• 16-01-2021 Grote Kerk, Epe: Nieuwjaarsconcert (+ besloten matinee voor ouderen uit  

verzorgingstehuizen) (geannuleerd) 

• 06-02-2021 Kruiskerk, Delfzijl (geannuleerd) 

• 07-03-2021 Bonifatiuskerk, Vries (geannuleerd) 

• 14-03-2021 Kloosterkerk, Ten Boer (geannuleerd) 

• 28-03-2021 Verzorgingstehuis Het Hoge Heem, Grootegast (geannuleerd) 

• 18-04-2021 Kerk Oudeschans (geannuleerd) 

• 25-04-2021 De Onlanderij, Eelderwolde (geannuleerd) 

• 01-05-2021 Lutherse Kerk, Groningen: teaser Zomerconcerten HVSO & HJSO (via  

livestream) 

• 19-05-2021 Haydnschool, Groningen: educatief concert (geannuleerd) 

• 30-05-2021 Kerk Peize (geannuleerd) 

• 13-06-2021 ZINN De Brink: concerten HVSO & HJSO  

• 19/20-06-2021 Lutherse Kerk, Groningen: cd-opnames (geannuleerd; vervangen door opnames  

voor videoclip in het voorjaar) 

• 27-06-2021 Prins Claus Conservatorium, Groningen: audities 

• 03-07-2021 Lutherse Kerk, Groningen: HVSO concert met de Strijkersstudio 

• 03-07-2021 Nieuwe Kerk, Groningen: HJSO Zomerconcert 

• 07-07-2021 Nieuwe Kerk, Groningen: HVSO Zomerconcert  

• 09/16-07-2021 Tournee Zuid-Frankrijk (geannuleerd) 
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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 (zie ook de toelichting hieronder bij het repertoire van het Haydn 

Voorbereidend Strijkorkest). Het repertoire in seizoen 2020-2021 bestond uit: 

 

• Robert Fuchs – Serenade nr. 1 (D dur) für Streichorchester, Op. 9 

• Robert Volkmann – Serenade nr. 3, Op. 69 

• Thomas Prchal – HJSO Sinfonietta for String Orchestra 

• Franz Schubert – Winterreise, 3 liederen voor cello en strijkorkest D.911 (arr. Marijn van 

Prooijen) 

• Astor Piazzola - Verano Porteno 

• Antonio Vivaldi – De Vier Jaargetijden, Winter  

• The Rolling Stones – Bitter Sweet Symphony (arr. Todd Parrish) 

• Radiohead – Paranoid Android (arr. Eric Gorfain) 

 

HAYDN VOORBEREIDEND STRIJKORKEST  

De omvang van het Haydn Voorbereidend Strijkorkest (HVSO) is in seizoen 2020-2021 vrijwel gelijk 

gebleven ten opzichte van vorig jaar. Van de 25 leden kwamen er vijftien uit de stad Groningen, zes uit 

de provincie Groningen en vier uit Drenthe. Het orkest repeteerde wekelijks en trad dit seizoen vier keer 

op: tijdens de teaser voor de HVSO & HJSO zomerconcerten, voor nieuwe potentiële leden tijdens de 

meespeelmiddag, bij verzorgingstehuis ZINN en bij het HVSO slotconcert als afsluiting van het seizoen. 

Het jaarlijkse optreden bij UMCG KinderTV werd vanwege het coronavirus helaas geannuleerd, evenals 

het HVSO & HJSO kerst- en kamermuziekconcert en een optreden in het voorprogramma van het Noord 

Nederlands Orkest. Al deze plannen worden volgend jaar ingehaald. 

   

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 Gijs Philip van Schaik. Ieder seizoen maakt hij een nieuw arrangement. Een absolute 

favoriet bij zowel de orkestleden als het publiek. Dit jaar was dat ‘A Bad stop Mama Maria! Yellow Roller 

Look Si Guy…’, de zesde pop-medley van het HVSO. Zowel de medley zelf als de titel komen tot stand 

door een keuze uit de favoriete popliedjes van de orkestleden (10-14 jaar). Inzending ervan gebeurt in 

de WhatsApp groep van het orkest, waarna dirigent en orkestleden gaan husselen en klutsen tot een 

geheel. Tijdens de repetities worden vaak nog wat elementen toegevoegd, zoals zitten en staan en 

vingersnaps, en altijd ook de vaste traditie van het cello-draaien. Bijzonder dit jaar was dat zowel de 

oude als de nieuwe nummer één uit de Top 2000 in de medley verwerkt zaten.  

Naast klassiekers van Vivaldi en Gardel speelde het HVSO tevens een nieuw stuk dat dirigent en 

arrangeur Gijs Philip van Schaik zelf componeerde tijdens de eerste Covid-19 lockdown in april 2020, 

geïnspireerd op de nieuwsberichten over de dolfijnen in Venetië, die door het plotselinge wegblijven 

van alle toeristen opeens weer in de kanalen verschenen: ‘Symphony 4 Strings’. Het eerste deel begint 

met een langzame introductie waar de hoofdmelodie van het stuk voor het eerst verschijnt. Het gaat 

over in een levendig Allegro dat spectaculair eindigt. Deel twee is het lied van de dolfijn die door Venetië 

zwemt. Van alles komt voorbij: een vrolijk zingende gondelier, een donkere wolk hoog in de lucht, een 

andere dolfijn die meezingt en jolige stadsbewoners die feesten. Aan het einde kun je de dolfijn in de 

verte horen wegzwemmen. Deel drie is een Scherzo: een scherts, oftewel een grap. Een raar ritme in 

afwisselende maatsoorten en de hoofdmelodie die opeens heel anders tevoorschijn komt. Deel vier 

begint met een variatie op de introductie uit deel één, gevolgd door opnieuw enkele opgewekte snelle 
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melodieën. Het is een levendig stuk dat spreekt tot de verbeelding, waardoor de theorie achter de 

muziek bovendien meer gaat leven voor de jonge orkestleden.  

HVSO-lid Noa van Wieren schreef tevens een eigen compositie: een kort stuk, door Noa oorspronkelijk 

voor solo-viool geschreven en in 2021 uitgevoerd door het HVSO. Het werd een opgewekte compositie 

met veel fantasie en technieken die kenmerkend zijn voor een strijkinstrument: arpeggio’s, dansritmes 

en melodieën. 

Het repertoire van het Haydn Voorbereidend Strijkorkest toont temeer hoe gevarieerd en vernieuwend 

het programma van onze jeugdorkesten jaar na jaar is.  

 

De jaarlijkse HVSO Meespeeldag vond plaats op 12 mei 2021, in verband met de coronamaatregelen in 

aangepaste vorm zonder publiek. Met een maximum van tien deelnemers (om de afstand tussen de 

orkestleden te kunnen waarborgen) was dit alsnog een geslaagde middag, waarin we weer nieuwe 

kinderen hebben kunnen laten ervaren hoe mooi het is om samen muziek te maken (zie ook 

‘Meespeeldagen’). De helft van de deelnemers meldde zich later aan voor de audities voor het HVSO 

(zie ook ‘Audities’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haydn Voorbereidend Strijkorkest 2020-2021 o.l.v. Gijs Philip van Schaik 

 

FOTOSHOOT 

Dit seizoen organiseerden we onze fotoshoot direct aan het begin van het seizoen (op 26 september 

2020) op een bijzondere locatie: het dak van het Forum in Groningen, met uitzicht over Stad en 

Ommeland en met de Martinitoren op de achtergrond. Er is bewust voor gekozen om niet alleen foto’s 

in concertkleding te maken (zoals gebruikelijk), maar onze jongeren ook in hun favoriete dagelijkse outfit 

vast te leggen, om zo het jonge, vrolijke en frisse karakter van onze organisatie aan te tonen. Naast 

professionaliteit en discipline staat plezier in het spelen voorop, en dat wil het Haydn Jeugd Strijkorkest 

dan ook uitstralen. Hiermee hopen we bovendien meer mensen te laten zien dat klassiek niet ‘stoffig’, 

‘saai’ of ‘moeilijk’ is, zoals soms nog wordt gedacht. Want ook als je er wat meer buiten staat, hoeft dat 

niet te betekenen dat je niet van een concert kunt genieten of dat je de muziek niet mooi kan vinden. 

De nieuwe foto’s zijn vervolgens gebruikt voor de website, social media, programmaboekjes, flyers en 

posters.  

Aansluitend gaf het HJSO die dag een openbaar en gratis toegankelijk optreden in de buitenlucht, in 

samenwerking met Auke de Boer. Vanuit de Martinitoren speelde hij als stadsbeiaardier van Groningen 

met ons orkest mee op het carillon: “Geweldig om d’Olle Grieze in te zetten voor dit fantastische 

jeugdorkest. Een mooi initiatief, waar ik graag aan wilde meewerken.” Met dit soort openbare en 
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laagdrempelige acties weet het HJSO steeds weer een nieuw publiek te bereiken, dat zo bovendien 

enthousiast wordt gemaakt voor een concertbezoek in de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaar concert HJSO, Forum Groningen 

FEEST 

Op 8 oktober 2020 kwam voor ons het 

geweldige nieuws dat de Gemeente & Provincie 

Groningen samen de klassieke muziek in 

Groningen willen blijven steunen, en dat het 

Haydn Jeugd Strijkorkest als belangrijke 

instelling op het gebied van talentontwikkeling 

ook in de periode 2021-2024 subsidie blijft 

ontvangen van de Gemeente Groningen. 

Hiermee werd het regionale belang van het 

HJSO & HVSO erkend.  

In het advies van de Kunstraad dreigde de 

infrastructuur voor klassieke muziek, naast het 

Noord Nederlands Orkest, te verdwijnen. Gezien 

de positie van Groningen als conservatorium-stad, het daarmee samenhangende belang van 

talentontwikkeling en de keten rondom het Noord Nederlands Orkest, werd besloten de subsidie voor 

de instellingen die in de gemeente Groningen al structureel waren gefinancierd te behouden - 

waaronder dus ook het Haydn Jeugd Strijkorkest. Door uitgebreid actie te voeren en met behulp van 

onze trouwe achterban – die onze petitie voor behoud van onze orkesten massaal tekende, en ook 

anderzijds hun steun deed blijken – hebben we de Gemeente Groningen kunnen overtuigen van het 

belang van onze orkesten en de kracht van onze jonge talenten. Het opleiden en ontwikkelen van jong 

talent is onze kernactiviteit. Dit is waar we ons met een klein maar gepassioneerd team het hele jaar 

door en jaar na jaar mee bezighouden. We geloven dat onze jonge strijkers dit verdienen en nodig 

hebben om door te kunnen groeien. We zijn dan ook ontzettend blij dat de Gemeente Groningen dit 

heeft erkend, en dat we hier voorlopig mee kunnen doorgaan.  

STUDIEWEEKEND HJSO & HVSO 

In het weekend van 17 en 18 oktober 2020 hebben het HVSO en het HJSO zich teruggetrokken in 

respectievelijk Natuurvriendenhuis Allardsoog in Een-West en het Prins Claus Conservatorium in 

Groningen om intensief aan samenspel te werken. Allardsoog is al jarenlang vaste locatie voor het 

studieweekend. Gelegen in de provincie Drenthe, vlakbij het drie-provinciën punt met Friesland en 
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Groningen, en met volop geschikte oefenruimtes is Allardsoog de perfecte locatie voor onze orkesten. 

Gezien de destijds geldende maatregelen omtrent het coronavirus, is het studieweekend afgelopen jaar 

uitgebreid met een tweede locatie, te weten het conservatorium in Groningen, zodat we de 

groepsgrootte konden beperken. Beide orkesten repeteerden gedeeltelijk in secties onder leiding van 

professionele coaches; musici uit het Noord-Nederlands Orkest werkten met het HJSO en het HVSO 

werd gecoacht door conservatorium studenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieweekend 2021 – Sectierepetitie celli o.l.v. NNO-celliste Corine ‘t Hoen 

 

Orkestlid en solist 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 & CELLO BIËNNALE 

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

jaar zou het orkest hier ‘Bitter Sweet Symphony’ van The Rolling Stones en ‘Paranoid Android’ van 

Radiohead uitvoeren, op zaterdag 7 november 2020 in het Grand Theatre in Groningen. Speciaal voor 

dit concert werd ons orkest uitgebreid met een drummer en een bassist, beide net als onze leden 

middelbare scholieren. Samenwerking met andere instrumenten is voor onze jonge strijkers interessant 

en leerzaam, en is een mooie uitbreiding van ons repertoire.   

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.  

 

Een absoluut hoogtepunt voor het HJSO zou het geplande concert op 30 oktober 2020 zijn, tijdens de 

Cello Biënnale in Amsterdam: het grootste cellofestival ter wereld. Te worden uitgenodigd voor een 

dusdanig prestigieus festival als de Cello Biënnale is een enorme kans voor ons als jeugdorkest, en we 

zijn dan ook ruim een jaar lang bezig geweest met de voorbereidingen voor dit concert.  

Helaas konden beide optredens niet door gaan, in verband met de destijds aangescherpte maatregelen 

tegen het coronavirus. Hoe jammer het ook is dat het zo is gelopen, we zien de uitnodigingen als een 

bijzondere eer en we hopen later opnieuw onze opwachting te kunnen maken.   

NIGHT OF THE CLASSICS & IVAK/KUNSTDELTA 
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Een doelgroep die in de klassieke muziek niet altijd goed wordt bereikt is middelbare scholieren. Sinds 

een aantal jaar werken wij daarom samen met het Harens Lyceum, waar we met hun leerlingen twee 

avonden een concert verzorgen voor 600 mensen. Deze concerten in een bomvol auditorium zijn jaarlijks 

een geweldig succes. Veel jonge mensen zijn in de aanloop naar deze concerten bezig met klassieke 

muziek – en dat terwijl in het land juist steeds minder leerlingen voor het vak muziek kiezen. 

Muziekdocenten en projectleiders Jasper Verkuil en Kirsten Holwerda zijn dan ook ontzettend blij met 

de samenwerking met het HJSO. “De deelname van het HJSO aan onze klassieke muziekavonden is voor 

onze leerlingen die buiten school meestal niet in aanraking komen met klassieke muziek, de perfecte 

kennismaking met dit genre. Dat geldt ook voor alle familieleden, vrienden en klasgenoten die komen 

kijken, waarvan een groot deel gebruikelijk niet naar klassieke concerten zou gaan. In het levendige 

muzikale schoolklimaat dat we op het Harens Lyceum hebben, vinden we klassieke muziek naast pop en 

jazz dan ook net zo belangrijk, wat tegenwoordig in het voortgezet onderwijs een uitzondering is.” Niet 

alleen de docenten, maar ook de leerlingen van het Harens Lyceum zijn enthousiast over de 

samenwerking met het HJSO. Oud-leerling van het Harens Lyceum Wilko Koekoek: "De samenwerking 

met het HJSO bij mij op school was een fantastische ervaring. Het komt namelijk niet zo vaak voor dat ik 

muziek maak met een orkest vol mensen van mijn eigen leeftijd en jonger, die zóveel passie voor klassieke 

muziek uitdragen. Ik denk dat dat gekoesterd moet worden." 

Na het succes van de voorgaande jaren heeft het HJSO dan ook besloten om de samenwerking met het 

Harens Lyceum tijdens de Night of the Classics te verlengen. Deze samenwerking is voor het Haydn 

Jeugd Strijkorkest een perfecte gelegenheid om zich op een intensieve en actieve manier aan middelbare 

scholieren en hun families te presenteren. Ook dit seizoen stonden daarom weer twee avonden op het 

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

daarnaast eigen muziek zou presenteren, op 26 en 27 november 2020.  

Samenwerking met jong talent in de regio uit zich tevens in de concerten die het HJSO al 20 jaar lang 

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

Eemsdelta, voorheen 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. Het eerstvolgende concert stond gepland op 6 februari 2021 in de Kruiskerk in Delfzijl.  

 

Helaas moesten ook deze beide concerten worden geannuleerd, gezien de aangescherpte maatregelen 

omtrent het coronavirus in november en vervolgens de lockdown vanaf eind december. De Night of the 

Classics werd omgevormd naar een online editie waarin werd teruggeblikt op de afgelopen jaren. Het 

HJSO leverde hiervoor ook een bijdrage, door met een aantal leden een video in te sturen. 

Vanzelfsprekend zullen we later een nieuwe poging doen om onze plannen uit te voeren.  

 

CREATIEF MET CORONA 

Bovenstaand genoemde annuleringen waren slechts 

het begin; ook door het kerstconcert, het 

nieuwjaarsconcert in Epe, het kamermuziekconcert 

en diverse andere concerten verspreid door de 

noordelijke provincies ging door corona een streep. 

Van half december t/m half maart konden we door 

de coronamaatregelen niet samenkomen. Door 

middel van mailings, pakketjes met de post en Zoom 

bleven we in contact met onze leden. Onze 

achterban hielden we op de hoogte door regelmatig 

berichten te posten over onze orkestleden en onze 

plannen voor de toekomst.   

Gelukkig kregen we als jeugdvereniging halverwege 

maart weer groen licht om onze repetities op te pakken, zodat onze jongeren in ieder geval weer samen 
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konden komen en konden werken aan hun individuele ontwikkeling en aan samenspel. En dat is 

belangrijk, zeker in tijden van lockdowns en harde maatregelen. Zoals orkestleden Rosalie, Cilia, Niek, 

Marlene, Ratna en Mauro het zelf zeiden: “De sfeer is hier altijd gezellig en iedereen draagt bij aan het 

goede samenspel. Wij vinden het spelen in het HJSO zo leuk, omdat het altijd heel gezellig is met iedereen 

en iedere repetitie leren we weer iets nieuws. Iedereen kan zich hier ontwikkelen in beter samenspel op 

hoog niveau, wat wij echt super tof vinden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orkestleden Rosalie, Cilia, Niek, Marlene, Ratna en Mauro 

 

Na zes weken repeteren gaven we op 1 mei 2021 vanuit de Lutherse Kerk in Groningen een concert via 

een livestream; zonder publiek in de zaal, maar met in totaal bijna 2.000 views een groot succes. 

 

Om actief te blijven binnen de mogelijkheden van de toen geldende coronabeperkingen en om in 

contact te blijven met het publiek, ontstond in deze periode tevens het idee voor het maken van een 

videoclip. Concerten werden geannuleerd, maar samen repeteren en opnames maken kon nog wél. Het 

stuk dat hiervoor is gebruikt is ‘Paranoid Android’ van Radiohead, dat we oorspronkelijk tijdens het 

Soundsofmusic festival in november zouden spelen. Dit ritmische en uitdagende popnummer sluit aan 

bij de persoonlijke voorkeuren van de orkestleden en leerde hen veel over hedendaagse composities. 

Door het maken van een videoclip kon het orkest de uitvoering van het betreffende stuk optimaliseren 

en bovendien kon het orkest zo aan de slag met een nieuw project, in een tijd waarin veel activiteiten 

noodgedwongen werden geannuleerd. De orkestleden hebben dan ook actief meegedacht met de 

invulling van deze clip. Ook hebben zij zelf een deel van het camerawerk verzorgd. Dit zorgde niet alleen 

voor betrokkenheid van de orkestleden, maar ook voor een frisse en eigentijdse beeldvorming. Idee was 

om de clip als een soort vlog vorm te geven, die een indruk geeft van het orkest: wie zijn de leden van 

het Haydn Jeugd Strijkorkest, en wat houdt ze bezig? 

Met behulp van een professionele videocrew 

is een basisopname van het stuk gemaakt. 

Deze opname is in concertkleding en zorgt 

voor een sterke basis: een mooie gefilmde 

video met een goede geluidskwaliteit. De 

basisopname wordt afgewisseld met korte 

filmpjes gemaakt door de orkestleden zelf, op 

plekken die voor hen belangrijk zijn: thuis, op 

school, in de trein, in het park, etc. Op deze 

manier is de clip een mix geworden van 

artistieke kwaliteit, ambitie, discipline én 

speelplezier en toegankelijkheid.   

               Filmcrew 
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Met de clip wil het Haydn Jeugd Strijkorkest een indruk geven van het orkest en andere mensen kennis 

laten maken met het HJSO. Ook zal de videoclip worden ingezet als marketinginstrument, om andere 

jongeren te inspireren en hen kennis te laten maken met het Haydn Jeugd Strijkorkest. Via deze weg 

kan het HJSO laten zien hét jeugdstrijkorkest van het noorden te zijn en zowel toekomstige jonge 

talenten als een breed publiek aanspreken. De clip is hier te bekijken. 

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 2021 organiseerde de stichting op 12 mei een meespeelmiddag voor het HVSO, waaraan door de 

coronamaatregelen dit jaar een beperkte maar enthousiaste groep van tien jonge talenten meedeed. 

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? HVSO-er Saar vertelde hoe zij destijds 

bij de meespeeldag heeft geleerd “dat het niet erg is om fouten te maken, want daar kun je juist van 

leren”. Het orkest speelde zijn befaamde pop medley en studeerde samen met de meespelers een nieuw 

stuk in. Bij het HJSO, dat van zichzelf al een grotere groep is, werd besloten om op twee 

zaterdagochtenden tijdens de reguliere repetitie een beperkt aantal meespelers uit te nodigen. Zo 

konden ook deze jongeren (grotendeels HVSO-leden) binnen de geldende maatregelen toch ervaren 

hoe het is om mee te spelen met het HJSO.   

 

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 2021-2022. 

OPTREDENS BIJ VERZORGINGSLOCATIE ZINN  DE BRINK 

Op 13 juni 2021 gaven het HJSO & HVSO hun eerste concert na de corona lockdown, net als in het 

voorjaar van 2020. Want net als in 2020 gold ook in 2021 voor de bewoners van verzorgingstehuizen 

dat ze al die tijd geen bezoek mochten ontvangen. 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. "Subliem!", "We hebben genoten" en "Wat heerlijk om eindelijk weer naar live 

muziek te kunnen luisteren." De bewoners van Zinn locatie De Brink werden verrast met twee optredens: 

's ochtends speelde het Haydn Jeugd Strijkorkest en in de middag volgde het Haydn Voorbereidend 

Strijkorkest. Andersom was het voor onze orkesten heerlijk om weer voor publiek te mogen spelen. 

 

https://www.hjso.nl/videoclip/
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Concert bij ZINN De Brink, Groningen 

AUDITIES 

De aanmeldingen voor de audities waren dit jaar beperkt: waar we gemiddeld rond de 20 à 25 

kandidaten zitten, bleef dit aantal in 2021 steken op tien aanmeldingen. Een duidelijk gevolg van de 

lange lockdown, waardoor docenten hun leerlingen niet goed konden voorbereiden op de audities. Acht 

van de tien kandidaten zijn aangenomen. Bij de selectie is rekening gehouden met de gevolgen van de 

coronacrisis, zonder daarbij af te doen aan het niveau van onze orkesten. Doordat zowel het HJSO als 

het HVSO dit jaar een grote omvang hadden, leidt het kleinere aantal nieuwe leden vooralsnog niet tot 

problemen.   

ZOMERCONCERTEN 

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. Op 3 juli 2021 liet het Haydn Jeugd 

Strijkorkest het resultaat horen van een jaar hard werken aan prachtige muziekstukken. Dit jaar stonden 

onder meer werken van Robert Volkmann, Antonio Vivaldi, Robert Fuchs en Astor Piazzolla op het 

programma, met mooie uitvoeringen van onze solisten Yasminder Rozeboom, Joost de Boer en Lottie 

Bezemer, én een gastoptreden van bassist Lynn Barsema van het Harens Lyceum. We ontvingen een 

staande ovatie en tevens enthousiaste reacties van over hele wereld op onze livestream: 

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

namelijk meekijken via een livestream op onze Facebookpagina. Op 7 juli 2021 volgde het Haydn 

Voorbereidend Strijkorkest, en ook zij speelden de sterren van de hemel. Ook dit concert was voor 

iedereen te volgen via een livestream.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staande ovatie na zomerconcert HJSO, Nieuwe Kerk Groningen 
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TOURNEE 

Na de tournee-annulering van vorig jaar waren we extra blij dat we dit jaar weer plannen durfden te 

maken voor een buitenlandse concertreis. Wel pasten we die plannen aan; in plaats van een rondreis 

door drie landen zetten we in op Zuid-Frankrijk: relatief dicht bij huis en een land waar de maatregelen 

relatief mild waren, wat voor ons mogelijkheden bood om daar met onze jongeren naartoe te reizen en 

concerten te geven. Spannend was het wel, want reizen in coronatijd is niet zonder risico – maar het 

aantal besmettingen in Europa was al geruime tijd dalende, de vooruitzichten leken goed en na anderhalf 

jaar corona waren we des te gemotiveerder alles op alles te zetten. Op 8 juli gingen we met zijn allen 

naar de teststraat, om er zeker van te zijn dat we veilig met elkaar op reis konden gaan. Gelukkig bleken 

er nul besmettingen binnen de groep te zijn, en dus waren we klaar om te gaan.  

Het was nog vroeg in de ochtend toen we op 9 juli Groningen uitreden. In Arnhem stapte onze 

vertrouwde buschauffeur Piet op. Eigenlijk moest hij al lang met pensioen, maar hij vindt het zó leuk om 

het HJSO rond te rijden, dat hij in overleg met Arriva Touring deze reis nog mocht maken. Dit zou zijn 

laatste tournee met het HJSO worden, extra bijzonder dus. In de bus hebben we ons vast voorbereid op 

de toegift van dit jaar: ‘Aux Champs Elysées’. In Dijon brachten we de nacht door, om de volgende dag 

verder te reizen naar Zuid-Frankrijk. Maar zover komen we niet. 

De volgende ochtend meldt één van de leden zich met verkoudheidsklachten bij het ontbijt. Na eerst 

een zelftest en vervolgens een PCR-test krijgen we de uitslag waar we al voor vreesden: positief, waar 

deze persoon twee dagen eerder dus nog negatief testte. We volgen het vooraf met zorg opgestelde 

protocol en testen de hele groep opnieuw, waarna ook een tweede orkestlid positief blijkt. Amper 

begonnen komt onze tournee ten einde; want zodra er één orkestlid besmet is, eindigt de tournee voor 

iedereen, zoals vooraf met elkaar afgesproken. Wat zo'n mooie week had moeten worden, is voor ons 

allemaal vroegtijdig geëindigd. Een enorme domper voor iedereen. Want wat keken we uit naar deze 

reis, wat is er hard gewerkt om het mogelijk te maken, en wat is het jammer dat het zo is gelopen.  

 

Maar het HJSO laat zich niet kisten; dat heeft het de afgelopen jaren al eerder bewezen, en dus deden 

we dat uiteraard ook nu niet. Alle orkestleden werden veilig thuisgebracht en in de weken hierna, toen 

iedereen in quarantaine zat, werd op afstand intensief contact gehouden met elkaar. Degenen die 

besmet zijn geweest zijn gelukkig weer volledig hersteld, en een paar maanden later hebben we (dichtbij 

huis) alsnog een mooie afsluiting van het seizoen met elkaar kunnen beleven. Met de reisorganisatie zijn 

goede afspraken gemaakt; met behulp van een voucher kunnen we volgend jaar een nieuwe poging 

doen, zonder opnieuw te hoeven opdraaien voor de kosten. Op naar een nieuwe ronde en nieuwe 

kansen! 
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ORGANISATIE  

 

In 2021 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. Voor de komende jaren is dit bovendien een extra 

aandachtspunt. We zullen voortaan een extra kostenpost opnemen in onze begroting, waarmee we ons 

streven naar een hogere vergoeding concreter maken. Dit betekent dat we ook extra inkomsten zullen 

moeten verwerven, om dit te compenseren.   

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. Zorgmedewerker bij ZINN Agnes van Linschoten vertelt: “Het is zo fijn 

dat en af en toe iets of iemand langskomt. 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.” Een 

mooi voorbeeld van de kracht van inclusie, waar het HJSO op bescheiden wijze aan probeert bij te 

dragen.   

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 
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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 

& 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 

 

Dit jaar is besloten om extra aandacht te besteden aan de marketing van het Haydn Jeugd Strijkorkest; 

om in beeld te kunnen blijven bij ons publiek en nieuwe jonge talenten, maar ook om te werken aan 

onze uitstraling. Marketing van het orkest werd vooral gevoerd met sociale media en de website, 

cd’s/dvd’s/usb’s en diverse nieuwsbrieven. 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. De afgelopen jaren is sterker ingezet op online zichtbaarheid. Het aantal volgers 

van het HJSO is in seizoen 2020-2021 daarom gegroeid van 796 naar 1.028; dat is een toename van bijna 

30%. 

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. 

Daarnaast is in 2021 aandacht besteed aan de website: in samenwerking met Smeedijzer Internet is een 

compleet vernieuwde website ontwikkeld, die een fris en eigentijds beeld geeft van het orkest. 

 

Voor concerten in eigen beheer voert het 

orkest zelf promotie middels affiches, flyers, 

persberichten en e-mailing. Door meerdere 

livestreams is dit jaar veel nieuw publiek 

bereikt. 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 sinds 2021 beheerd door 

Smeedijzer Internet. Doorgaans verzorgt AE 

audio productions de audio-opnames voor de 

cd, maar in verband met het coronavirus zijn de 

opnames in 2020 geannuleerd. Wel verzorgde 

hij de livestreams van onze zomerconcerten, 

waardoor het geluidsniveau erg goed was en 

de klanken van het HJSO huiskamers  over de 

hele wereld binnentraden. De opnames en                                

montage van de videoclip werden verzorgd 

door Veerle Schütz en partners.   

   
 

                  Poster zomerconcerten  

https://www.hjso.nl/
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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 2021 € 84.294. Het boekjaar werd afgesloten met een licht negatief 

resultaat van € 1.161. 

 

De mix van publieke en private ondersteuning blijft de financiële basis van het HJSO. Naast sponsoren 

en donateurs die bereid zijn 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 door de jaren heen hebben erkend en financieel hebben bijgedragen. Het HJSO waardeert 

dat de Gemeente Groningen dat ook in de huidige beleidsperiode (2021-2024) blijft doen.   

Naast de structurele ondersteuning vanuit de Gemeente Groningen is mede dankzij de bijdragen van 

een groep trouwe sponsoren, een laatste bijdrage van voormalig hoofdsponsor GasTerra, en een aantal 

aanvullende fondsen de begroting dit jaar goed rond gekomen. Op pagina 18 en 19 wordt dit verder 

toegelicht.  

Vanzelfsprekend is de coronacrisis van invloed geweest op onze financiën. In het merendeel van seizoen 

2020-2021 hebben wij geen (betaalde) concerten kunnen geven, waardoor we dit jaar veel minder 

inkomsten hadden uit recettes. Anderzijds hebben we ook kosten bespaard doordat concerten en 

andere activiteiten niet door konden gaan, zoals kosten voor vervoer, catering en muziekrechten. Net 

als in 2020 liepen de gemiste inkomsten en niet gemaakte kosten grotendeels gelijk op. En net als in 

2020 is met name het annuleren van onze buitenlandse concertreis van invloed geweest op onze 

jaarcijfers.  

Bij het opstellen van de begroting voor 2021 gingen we er vanuit dat we dat jaar weer een buitenlandse 

concertreis zouden kunnen maken. In tegenstelling tot 2020 zijn we in 2021 ook daadwerkelijk op pad 

gegaan, maar helaas hebben we deze reis op de tweede dag alweer moeten afbreken, zoals toegelicht 

op pagina 13. Met de reisorganisatie zijn op voorhand gelukkig goede afspraken gemaakt. Door middel 

van een voucher wordt het merendeel van de kosten doorgeschoven naar volgend jaar. In de zomer van 

2022 zullen wij dus een nieuwe poging wagen voor deze tournee in Zuid-Frankrijk.  

Anders dan in 2020 zijn er in 2021 dus wel kosten gemaakt voor de tournee, zoals het busvervoer op de 

eerste twee dagen, de hotelovernachting in Noord-Frankrijk en marketingkosten, waardoor de post 

‘Productie’ hoger ligt dan in 2020 – maar alsnog veel lager dan gemiddeld. Alle orkestleden hebben hun 

bijdrage voor de tournee volledig teruggekregen, waardoor de post ‘Bijdragen leden’ een stuk lager is 

uitgevallen dan begroot.  

De kosten die in 2021 zijn bespaard door het vroegtijdig annuleren van deze reis zijn ingezet voor de 

bestemmingsreserves lustrum en voor een nieuwe bestemmingsreserve, te weten loonkosten. Deze is 

bestemd voor de toekomstige stijging van de loonkosten in het kader van de Fair Practice Code, zoals 

toegelicht bij ‘Organisatie’ (blz. 14).   

 

Hiermee zijn we uitgekomen op een licht negatief resultaat van € 1.161 en kunnen we de uitvoering van 

onze activiteiten voorlopig waarborgen. De reserves die we de afgelopen jaren hebben kunnen 

opbouwen zijn voor ons van groot belang, en we verwachten dat we deze de komende jaren hard nodig 

zullen hebben. Doordat de afgelopen jaren diverse sponsors zijn weggevallen (St. Beringer Hazewinkel, 

GasTerra, Gasunie), heeft het HJSO een aantal financiële uitdagingen. Sinds de economische crisis is het 

lastig gebleken om nieuwe sponsors te werven, en daarom is in 2021 een begin gemaakt met het sterker 

inzetten op aanvullende fondsen. Het werven van extra inkomsten, vanuit nieuwe sponsors dan wel 

overige fondsen, blijft een aandachtspunt voor de komende jaren. Gelukkig is het HJSO de coronacrisis 

zelf zonder al teveel kleerscheuren doorgekomen, doordat misgelopen inkomsten grotendeels opliepen 

met niet gemaakte kosten.   
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Kostenreductie is daarnaast een dagelijkse prioriteit in de in financieel opzicht al zeer bescheiden 

huishouding van het HJSO. De reserves waarover de stichting beschikt maken het mogelijk een eventueel 

tekort voor komend jaar op te kunnen vangen, maar dit biedt uiteraard geen structurele oplossing. Er 

wordt daarom actief verder gezocht naar aanvullende financiering.  

 

Zie hieronder voor het overzicht van de jaarrekening, en pagina 18 en 19 voor een verdere toelichting 

op de cijfers. 

 

 

 
 

 

  

Begroting Verslag Verslag Verslag

2021 2021 2020 2019

29-1-2021 31-3-2022 23-3-2021 25-3-2020

Opbrengsten € 128.600 € 101.852 € 84.221 € 124.761

Subsidies € 51.000 € 59.500 € 37.800 € 41.000

Bedrijven sponsoring € 35.000 € 18.185 € 23.185 € 39.010

Opbrengst cd/dvd + SENA € 250 € 100 € 145 € 631

Bijdragen leden € 30.100 € 17.461 € 15.138 € 28.436

Recettes en uitkoop € 7.250 € 3.562 € 5.160 € 11.364

Donaties € 5.000 € 3.044 € 2.793 € 4.320

Kosten € 127.575 € 102.917 € 80.144 € 122.415

Personeelskosten € 35.300 € 39.537 € 33.124 € 37.019

Afschrijvingen € 2.150 € 2.020 € 2.020 € 2.020

Productie € 62.700 € 25.849 € 11.258 € 52.009

Instroom € 1.000 € 499 € 462 € 506

Vervoerskosten € 7.500 € 4.682 € 4.151 € 7.549

Verkooplasten € 0 € 0 € 0 -€ 486

Marketing € 3.500 € 8.439 € 2.433 € 5.035

Organisatie € 15.425 € 21.891 € 26.696 € 18.763

Bedrijfsresultaat € 1.025 -€ 1.065 € 4.077 € 2.346

Financiele baten en lasten € 100 -€ 96 -€ 163 € 0

Resultaat € 1.125 -€ 1.161 € 3.914 € 2.346
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Toelichting 

 

Subsidies  

Het wegvallen van onze hoofdsponsor was in 2019 aanleiding om voor de periode 2021-2024 een hoger 

subsidiebedrag aan te vragen bij de Gemeente & Provincie Groningen dan in de vorige beleidsperiode. 

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.  

Naast de structurele subsidie van de Gemeente Groningen deed de stichting in 2021 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 aanvraag 

gedaan voor opname in de Cultuurnota 2021-2024 van de Provincie Drenthe. Deze aanvraag is 

gehonoreerd met een jaarlijkse bijdrage van € 5.000.  

Voor onze videoclip (zoals toegelicht op pagina 10) is subsidie aangevraagd bij het Prins Bernard 

Cultuurfonds. Vanuit dit fonds kregen we een bedrag van € 3.500 toegewezen. 

Zeer welkom was de toekenning van onze meerjaren-aanvraag bij het FB Oranjewoud Fonds Cultuur. In 

de periode 2021-2024 kunnen we rekenen op een bijdrage van € 20.000.  

 

Sponsoring & Donaties  

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

sponsoring van bedrijven vast te stellen, zeker voor een wat langere periode. De gevolgen va de 

coronacrisis maken het vinden van nieuwe sponsoren niet gemakkelijker. Daarnaast zijn de afgelopen 

jaren diverse sponsors weggevallen. We zijn dan ook blij dat we in 2021 een laatste bijdrage van GasTerra 

hebben ontvangen, waarmee we samen met onze trouwe groep kleinere sponsoren alsnog een bedrag 

van ruim € 18.000 aan sponsoring hebben verworven. Dit bedrag ligt een stuk lager dan zoals in januari 

2021 begroot, maar door de bijdrage van het FB Oranjewoud Fonds leidt dit op de balans niet tot 

problemen. Het werven van nieuwe sponsoren blijft een aandachtspunt voor de toekomst.   

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

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

gebleven en tevens ontvingen we een onverwachte donatie van € 1.000, waardoor we dit verlies beperkt 

hebben kunnen houden. Wat betreft donaties zien we zeker nog groeimogelijkheden. In dit kader wordt 

de Vriendenwervingscampagne doorgezet.  

 

Baten & Lasten 

In de begroting voor het beleidsplan 2021 werd uitgegaan van € 128.600 aan baten en € 127.575 aan 

lasten. Na een aantal maanden coronabeperkingen in het najaar van 2020, hoopten we in de tweede 

helft van seizoen 2020-2021 veel concerten te kunnen inhalen en activiteiten weer op te kunnen pakken. 

Helaas zaten we net als eind 2020 ook de eerste maanden van 2021 opnieuw in lockdown, en konden 

we pas in het voorjaar weer concerten geven.  

Door alle coronamaatregelen en lockdowns haalden we minder inkomsten 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. Dit educatieve aspect van de stichting is vervangen door het project rondom de 

videoclip, waar aanvullende subsidie voor is aangevraagd. Zo liepen de misgelopen inkomsten in eerste 

instantie min of meer gelijk op met de niet gemaakte kosten.  

Doordat we weinig concerten konden geven en dus minder in beeld konden zijn, is dit jaar meer 

aandacht besteed aan (online) marketing. Deze post valt daarom hoger uit dan begroot. 
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Later in het jaar werd duidelijk dat we de buitenlande concertreis op dag twee dienden te annuleren in 

verband met een coronabesmetting, waardoor we de lasten verder omlaag brachten naar circa € 

103.000. 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.  

Met de reisorganisatie is een voucher overeengekomen, waardoor het merendeel van de kosten die we 

reeds in 2021 hebben betaald kunnen worden doorgeschoven naar 2022. De kosten die in de 

jaarrekening nu als overlopende activa zijn opgenomen ten bedrage van € 14.933 zijn weliswaar betaald 

in 2021, maar hebben betrekking op 2022. Vandaar dat we in de jaarrekening 2021 twee dotaties hebben 

kunnen doen aan reserves; enerzijds aan de bestemmingsreserve lustrum voor het eerstvolgende 

lustrumjaar in 2024, anderzijds voor een nieuwe bestemmingsreserve, te weten loonkosten. Doordat de 

afgelopen jaren meer aandacht wordt geschonken aan de Fair Practice Code, is ook het HJSO zich hier 

meer in gaan verdiepen. Net als bij veel culturele organisaties blijken de vergoedingen bij het HJSO aan 

de lage kant te zitten. Daarom zal de stichting in toekomstige begrotingen een nieuwe kostenpost 

opnemen: de invoering van ‘fair pay’, waarmee we de splitsing tussen de huidige beloning en de wens 

om stapsgewijs naar een fair pay te gaan duidelijk willen maken. Met de jaarrekening 2021 is hier een 

eerste stap toe gezet, door een bedrag van € 5.000 te reserveren voor een stijging van loonkosten de 

komende jaren, die we geleidelijk zullen doorvoeren.  

 

Het resultaat van de opbrengsten is € 101.852 aan baten versus € 102.917 aan lasten, wat neerkomt op 

een licht negatief resultaat van € 1.161 (met verrekening van de financiële baten en lasten). In verband 

met een tweede jaar waarin we moesten leven met het coronavirus is de realisatie opnieuw anders dan 

de begroting die we in januari 2021 maakten, zoals hierboven toegelicht. Gezien de uitdagingen op het 

gebied van sponsoring zijn we erg blij met de aanvullende fondsen die we in 2021 hebben verworven 

en de reserves die we de afgelopen jaren hebben kunnen opbouwen. Deze reserves zijn reeds verwerkt 

in de jaarrekening. Hierdoor zijn de posten ‘Organisatiekosten’ (dotatie reserve lustrum) en 

‘Personeelskosten’ (dotatie reserve loonkosten)  gestegen ten opzichte van de begroting. Met de 

toevoeging aan deze reserves en de voucher voor een buitenlandse concerteis in 2022 in ons bezit, is 

onderaan de streep dus min of meer quitte gedraaid. 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,  

 

Rogier Pouw 

Zakelijk leider HJSO 

 

Haydn Jeugd Strijkorkest 

Postbus 1385    

9701 BJ Groningen     KvK 02064402 

06-39852202      IBAN: NL10 INGB 0002 8044 01 

info@hjso.nl      BIC: INGBNL2A  

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

  

Voor akkoord

Anton Buijs
Voorzitter Stichting HJSO

http://www.hjso.nl/
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BIJLAGE: BEZOEKERSAANTALLEN CONCERTEN 

 

 

CONCERTEN  

 Aantal bezoekers 

26-09-2020 Openbaar concert Forum, 

Groningen 

100 

01-05-2021 Livestream concert vanuit de 

Lutherse kerk, Groningen 

1.882 weergaven 

13-06-2021 Concerten HVSO & HJSO bij ZINN 

De Brink, Groningen 

150 

03-07-2021, Zomerconcert Nieuwe Kerk, 

Groningen 

125 publiek en 820 weergaven via livestream 

 

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 31 

Leden Haydn Voorbereidend Strijkorkest 25 

Meespeelmiddag HVSO 10 

Audities HVSO & HJSO 10 

Deelnemers Night of the Classics 150 

  

TOTAAL ACTIEVE DEELNEMERS 226 

 

 

 

VRIJWILLIGERS  

 Aantal vrijwilligers 

Cateringouders Haydn Jeugd Strijkorkest 35 

Cateringouders Haydn Voorbereidend Strijkorkest 35 

Orkestinspiciënt 1 

  

TOTAAL ACTIEVE VRIJWILLIGERS 71 

 

 

 

 

 
 




