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Vereniging Viotta Jeugdorkesten
Jaarverslag 2019-2020
In dit jaarverslag staan de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten van het
verenigingsjaar 2019-2020 van de vereniging Viotta Jeugdorkesten. De volgende
zaken komen aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.

Orkesten
Organisatie
Infrastructuur
Donaties en fondsenwerving
Activiteiten

1.

Orkesten

Het verenigingsjaar begon op 7 september 2019 en verliep rustig met
studieweekends, studiedagen en twee concerten in december. Ook waren er veel
voorbereidingen gaande voor de tournee van het Symfonieorkest naar Slovenië in
juli 2020. In het nieuwe jaar maakten we echter het zeer onverwachte mee. Door de
coronapandemie die begin maart 2020 ook Nederland lam legde, hebben we
repetities, concerten, studiedagen, een studieweekend en een tournee moeten
afgelasten. De door de overheid afgekondigde “intelligente lockdown” maakte dat
er in de periode van vrijdag 13 mrt 2020 tot zaterdag 13 juni 2020 geen
gezamenlijke muzikale activiteiten mogelijk waren. Met pijn in het hart zijn de
volgende activiteiten niet doorgegaan, zie Tabel I.
Tabel I: Muzikale activiteiten afgelast als gevolg van de coronamaatregelen
Datum

Activiteit

Orkest

Locatie

22 mrt 2020

Concert

JO en JS

Bergkerk

29 mrt 2020

concert

SO, VBE en JE

Koninklijk Conservatorium

meerdere

Lezingen ‘meer
over muziek’

Alle

HML
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Datum

Activiteit

Orkest

Locatie

16-17 mei 2020

studieweekend

JS

Austerlitz

2 jun 2020

Concert

JS

Zuiderkerk, Amsterdam

6 jun 2020

Studiedag

VBE en JE

HML

13 jun 2020

Archeonfestival

VBE en JE

Archeon

4 jul 2020

Concert

SO en JE

Bergkerk

5 jul 2020

Concert

JO, JE, VBE

Lourdeskerk

5 jul 2020

Studiedag

SO

HML

17-24 jul 2020

Tournee

SO

Slovenië

De repetities zijn met halve orkesten hervat op 13 juni 2020. Er zijn voor de
zomervakantie nog vijf daaropvolgende repetities (20, 27 juni, 4 en 11 juli) gehouden
zonder een afsluitend concert. Na de laatste repetitie is per orkest wel een informeel
muzikaal optreden georganiseerd in de grote aula van het HML.
Het totaal aantal Viottaleden was begin november 2019 230 en fluctueerde in de
loop van het jaar nauwelijks.
1.1 Voorbereidend ensemble (VBE)
Het Voorbereidend Ensemble bestond aan het begin van het verenigingsjaar uit ruim
30 leden. Na de kerstvakantie stroomde een aanzienlijk aantal leden door naar het
Juniorensemble en begonnen er ook weer nieuwe leden in het VBE. Het VBE heeft
twee studiedagen gehad en verzorgde slechts één concert. Dit was een gezamenlijk
optreden met JE en JS in de sfeervolle, uitverkochte Lourdeskerk in Scheveningen
op 14 december 2019.
1.2 Juniorensemble (JE)
Het Juniorensemble heeft in dit seizoen net als het VBE slechts één concert kunnen
geven door de coronapandemie. Desondanks werd er vlak voor de zomervakantie
na de lockdown weer enthousiast gemusiceerd. Het orkest bestond in juli 2020 uit
bijna 40 leden.
1.3 Jeugdorkest (JO)
Het Jeugdorkest begon dit jaar met 57 leden en groeide in de loop van het jaar tot
65 leden. JO is in oktober op studieweekend geweest in Austerlitz en gaf één
concert op 1 december 2019 in het Koninklijk Conservatorium.
1.4 Jeugdsinfonietta (JS)
Het ledenaantal van Jeugdsinfonietta bleef min of meer stabiel met net iets meer
dan 30 leden. Eind september 2019 was één studiedag en op 14 december gaf JS
een concert in de Lourdeskerk tezamen met VBE en JE.
1.5 Symfonieorkest (SO)
Dit verenigingsjaar heeft SO maar één concert gegeven, op 1 december 2019. Het
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jaar zou voor SO worden afgesloten met een tournee naar Slovenië waar de vijfde
symfonie van Prokofjev gespeeld zou worden. Veel orkestleden hadden zich ingezet
om de uitgebreide bezetting die dit stuk vereiste te realiseren. De teleurstelling was
enorm groot toen in maart 2020 besloten moest worden allereerst het concert eind
maart en uiteindelijk ook het concert in juli en de tournee niet door te laten gaan.
Het was niet realistisch om na de lockdown de Prokofjev weer op de lessenaar te
zetten omdat er slechts met halve orkesten kon worden gerepeteerd. Na de
lockdown zijn andere stukken ingestudeerd en zijn een paar delen van de vijfde
symfonie van Prokofjev bij wijze van afscheid alsnog gespeeld op de laatste
repetitie voor de zomervakantie.
Het Symfonieorkest had aan het begin van dit seizoen 70 leden en aan het einde
van het verenigingsjaar 61 leden.

2.

Organisatie

2.1 Bestuur
Het bestuur bestond dit verenigingsjaar uit zes bestuursleden. Ingrid Beckers is
door de ALV op 2 november 2019 als nieuw bestuurslid benoemd. In de loop van
het seizoen zijn twee nieuwe aspirantleden aangesloten bij de bestuursvergaderingen: Luit van Velzen (sinds februari 2020) en Dorinda Thostrup (juni 2020).
Zij zullen bij de ALV van 12 november 2020 worden voorgedragen om te worden
benoemd als bestuursleden met respectievelijk de volgende taken: Artistieke Zaken
en Interne communicatie.
In het voorjaar van 2020 heeft Eva Platzer aangegeven dat zij zich niet opnieuw
verkiesbaar stelt na afloop van de statutaire bestuurstermijn van vier jaar. We zijn
Eva zeer erkentelijk voor haar inzet gedurende de afgelopen vier jaar. Om de
continuïteit binnen het bestuur te waarborgen, heeft Eva haar taken geleidelijk
overgedragen aan een zittend bestuurslid, Anick van de Craats. Anick was vanaf 17
juni 2020 waarnemend voorzitter.
Tabel II: Bestuursleden seizoen 2019-2020
Bestuursfunctie

Naam

voorzitter

Eva Platzer

penningmeester

Dennis Petri

secretaris

Eelko Bolt

artistieke zaken

Anick van de Craats

operationele zaken

Joost Moulijn

materiaalbeheer

Ingrid Beckers
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2.2 Dirigenten

Er zijn in dit seizoen geen wijzigingen geweest in de dirigenten van de vijf Viottaorkesten, zie Tabel III.
Tabel III: Dirigenten seizoen 2019-2020
Orkest

Naam

VBE

Esther Damsma-in ’t Groen

JE

Marijn Drolsbach

JO

Coen Stuit

JS

Coen Stuit

SO

René Gulikers

2.3 Orkestbegeleiders en overige vrijwilligers
De Orkestbegeleiders zorgen voor het praktische reilen en zeilen van een orkest. Ze
houden presentielijsten bij, schrijven wekelijks emails met informatie voor de leden,
organiseren de opstelling en het opruimen van stoelen en instrumenten, en ze
vertegenwoordigen het orkest in het overleg bij het Operationeel Platform. Bij het
Symfonieorkest komt er ook de taak bij om invallers te regelen.
Tabel IV: Orkestbegeleiders seizoen 2019-2020
Orkest

Orkestbegeleiders

VBE

Joost van den Muijsenberg, Anouska Wagenaar

JE

Dorinda Thostrup, Hélène Perrotin, Jantine Bosker

JO

Oeta Kumara, Ewout Boelsums, Johanna Fusfeld

JS

Liselot Meijer, Edwin Lakerveld

SO

Joost Moulijn, Nicole Stolk

Naast de orkestbegeleiders en orkesthulpouders waren afgelopen seizoen de
volgende mensen actief in belangrijke vrijwilligersfuncties, zie Tabel V.
Tabel V: Overige vrijwilligers seizoen 2019-2020
Taak

Vrijwilligers

Tourneecommissie

Rodette van Dunné, Jeroen Walta, Marjolijn Blom, Diebrichje
Brands, Ingrid Beckers

Drukwerk

Casper Knoester

Inkopen catering

Agnes Plantenberg
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Taak

Vrijwilligers

Coördinatie deurwacht en
catering

Pinar Cerman

Instrumentbeheer en digitaal
archief

Renske Ligtmans

Websitebeheer

Jan Abrahamse, Anick van de Craats

Bladmuziek SO

Maurice van Lieshout

Onder de naam “Operationeel Platform” wordt elke maand overlegd over zaken van
organisatorische en praktische aard die voor meerdere orkesten van belang zijn,
zoals bij voorbeeld de organisatie van een bepaald concert. Het bestuurslid
Operationele Zaken zorgt dat het overleg plaatsvindt en zit de vergadering voor. Alle
orkestbegeleiders en de vaste vrijwilligers met operationele taken nemen deel aan
dit overleg. Deze structuur helpt om informatie uit te wisselen tussen de
verschillende onderdelen van de vereniging (bestuur, orkestbegeleiders,
commissies).
Naast de hiervoor genoemde vrijwilligers zijn er veel andere ouders die een
waardevolle bijdrage leveren aan de activiteiten van de vereniging. Het gaat daarbij
om verschillende hand- en spandiensten zoals instrumententransport, opbouwen en
opruimen op concertlocaties, opruimen kelder, deurwacht en catering.
Het bestuur vindt het van groot belang dat er zoveel mogelijk ouders meehelpen en
dat de grotere taken door teams van ouders worden verricht, zodat het voor
iedereen plezierig is en blijft om mee te doen. In dit verenigingsjaar is de keuze
gemaakt om alle ouders in te delen voor de gecombineerde taak catering en
deurwacht.
Vooral bij SO blijkt het moeilijk om ouders bereid te vinden om mee te helpen. Er is
daarom in de eerste helft van het verenigingsjaar, in de aanloop naar de tournee,
een beroep gedaan op de oudere leden om meer verantwoordelijkheid te nemen en
taken op te pakken. Dit was succesvol, al zijn veel activiteiten in de kiem gesmoord
door de lock-down in maart in verband met het coronavirus.

2.4 Coaching Symfonieorkest
Omdat dit jaar de uitdagende vijfde symfonie van Prokofjev op de lessenaar stond,
is al vroeg in het jaar geïnvesteerd in verschillende groepsrepetities. De volgende
professionals hebben deze groepsrepetities geleid.
Tabel VI: Coaches bij groepsrepetities van het Symfonieorkest
Sectie

Coach

1e violen

Frank de Groot, Tinka Regter, Marijn Drolsbach, Sidonie Riha

2e violen

Annemarie van Prooijen, Valentine Blangé, Esther Damsma
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Sectie

Coach

altviolen

Ursula Skaug, Jasmijn Burger, Julia Dinerstein, Jan Buizer, Tanja
Trede

celli

Marinke VIsser, Tom van Lent, Caecilia van Hoof

contrabassen

Astrid Schrijner

houtblazers

Ali Groen

koperblazers

Henk Oenema

2.5

Comité van Aanbeveling

Aan het einde van het verenigingsjaar bestond het Comité van Aanbeveling uit zes
leden: Bernard Haitink, Frederieke Saeijs, Anthony Zielhorst, Daan Manneke, Bart
Schneemann en Edwin Rutten. Het aantal leden neemt al een paar jaar af, en het is
ook afgelopen verenigingsjaar onvoldoende gelukt om nieuwe leden voor het
Comité te werven. Het bestuur is begonnen om ideeën te ontwikkelen met
betrekking tot de samenstelling en de rol van het Comité.

3.

Infrastructuur

3.1 Huisvesting
In oktober 2018 is het meest recente contract met het HML gesloten voor gebruik
van de school voor de repetities en studiedagen van Viotta. Dit contract is
aangegaan voor een periode van twee jaar (1 januari 2019 – 31 december 2020).
Het contract wordt automatisch telkens met een jaar verlengd, behalve als het
wordt opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden.
Dit betekent dat Viotta jaarlijks met het HML in overleg treedt over voortzetting. In
maart 2020 is besproken dat Viotta gelukkig ook in 2021 van het HML gebruik kan
maken.
3.2 ICT en privacybeleid
Het bestuur werkt intern met Google Drive om de belangrijkste bestuurlijke
documenten voor alle bestuursleden beschikbaar te hebben. Alle bestuursleden zijn
zich ervan bewust dat opgeslagen documenten ook gevoelige informatie kunnen
bevatten. De regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens
heeft ertoe geleid dat het bestuur steeds weer kritisch kijkt naar de gegevens die
van onze leden worden “verwerkt” (verzameld en opgeslagen) en de wijze waarop
dat gebeurt. Op de website is het Privacy Statement van Viotta te vinden.
3.3 Ledenadministratie
De ledenadministratie is geïntegreerd in het boekhoudpakket e-Boekhouden,
waardoor nu op één plek alle ledengegevens opgeslagen zijn. Dit is een verbetering,
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omdat er eﬃciënter en nauwkeuriger gewerkt kan worden, nu er niet langer
verschillende ledenbestanden naast elkaar hoeven te bestaan.
3.4 Instrumenten
Dit verenigingsjaar zijn twee nieuwe instrumenten aangeschaft, een kleine marimba
voor gebruik door de jongere Viottaleden in het VBE en JE, en een nieuwe xylofoon.
De xylofoon is deels bekostigd uit de donatie van het Van Lith-Dumont Fonds.

4.

Donaties en fondsenwerving

In dit seizoen heeft het Van Lith-Dumont Fonds onze vereniging financieel
ondersteund middels een donatie. Daarnaast ontvangt Viotta de volgende subsidies
van Cultuurschakel, het subsidieloket van de Gemeente Den Haag: een
basissubsidie per orkest voor de vaste lasten en ook verschillende presentatiesubsidies per concert. Ook zijn plannen gemaakt voor een crowdfundingsactie ten
bate van de Tournee naar Slovenië. Deze actie is niet gestart aangezien de tournee
werd gecanceld.
5. Activiteiten
5.1 Chronologisch overzicht van muzikale activiteiten 2019-2020
Tabel VII: Overzicht muzikale activiteiten 2019-2020
Datum

Wat

Wie

Locatie

7 sep 19

Eerste repetitie
verenigingsjaar

Alle orkesten

Haags Montessori Lyceum

29 sep 19

Studiedag

JS

Haags Montessori Lyceum

5-6 okt 19

Studieweekend

JO en SO

Austerlitz

13 okt 19

Studiedag

JE en VBE

Haags Montessori Lyceum

1 dec 19

Concert

SO en JO

Koninklijk Conservatorium

14 dec 19

Concert

VBE, JE en JS

Lourdeskerk, Scheveningen

4 jan 20

Nieuwjaarsconcert

Alle orkesten

Haags Montessori Lyceum

7 mrt 20

Studiedag

JE en VBE

Haags Montessori Lyceum

8 mrt 20

Studiedag

SO

Haags Montessori Lyceum

5.2 Educatieve projecten
In november 2019 is Coen Stuit begonnen met een serie “Meer-over-Muziek
(MOM-)lezingen” die op zaterdagavonden na de reguliere repetities zijn gehouden
(op 23 nov 2019, 18 januari 2020 en 8 februari 2020). Slechts drie van de zeven
geplande lezingen konden worden gehouden door de lockdown. In dit
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verenigingsjaar waren ook workshops voor gepland die echter niet uitgevoerd
konden worden vanwege dezelfde reden.
Viotta heeft al jaren een goede samenwerking met het Prinses Christina Concours,
met een educatieve insteek. De Viotta-prijs stelt een jonge prijswinnaar in de
gelegenheid om met een orkest op te treden en zo ervaring op te doen als solist.
Voor de leden van onze orkesten is het een waardevolle ervaring om een solist te
begeleiden. Zeker als de solist een leeftijdgenoot is, is deze samenwerking
inspirerend voor onze leden en draagt zo bij aan hun muzikale ontwikkeling.
In overleg met de directie van het Prinses Christina Concours is besloten om in
2020 de Viotta-prijs niet uit te reiken. Omdat er al optredens met solisten gepland
stonden, zou het begeleiden van een prijswinnaar dit jaar niet goed in het
programma van onze orkesten passen.
5.3 Algemene Ledenvergadering
In het afgelopen jaar is er één algemene ledenvergadering gehouden op 2
november 2019 voor de financiële afhandeling van het afgelopen seizoen
2018-2019. Ook werd besloten over de toetreding van een nieuw bestuurslid Ingrid
Beckers.
5.4 Bestuursvergaderingen
Door de intelligente lockdown die de muzikale activiteiten in dit verenigingsjaar
verstoorde, heeft het bestuur veel vaker overlegd dan gebruikelijk. In maart 2020
heeft Viotta een abonnement genomen op digitale overlegsoftware die veelvuldig is
gebruikt. Er zijn drie informatiebrieven vanuit het bestuur aan de leden verstuurd
(d.d. 2 apr, 27 for en 21 mei 2020) om hen te informeren over de ontwikkelingen
rondom de lockdown en de consequenties voor de verenigingsactiviteiten. Ook is er
een Viotta Coronaprotocol opgesteld op basis van de instructies van het RIVM en
de koepelorganisatie KNMO. Het eerste protocol was gedateerd op 2 juni 2020 is
geüpdatet op 18 juni en 3 juli.
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