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Staat van baten en lasten over 2021
Algemene grondslagen voor de jaarrekening
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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1. Een raar jaar!
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van Stichting AJSO (Almeers
Jeugd Symfonie Orkest). Wij schetsen een beeld van het afgelopen jaar en hoe wij
invulling hebben gegeven aan onze doelstellingen.
Wij kunnen wel stellen dat 2021 wederom een ongewoon jaar was voor de anders zo
actieve stichting. Wij schetsen kort de onmogelijkheden waarmee wij geconfronteerd
werden en de mogelijkheden die er nog wel waren.
Binnen de geldende coronamaatregelen is steeds gezocht naar de kansen om fysiek
bij elkaar te komen. Er is actief gecommuniceerd via nieuwsbrieven om iedereen
over deze zoektocht te informeren. Daarvoor zijn veel (digitale) vergaderingen
gehouden.
Om toch 'samen' muziek te kunnen maken heeft dirigent Daan Welle in 2020 een
muziekstuk gecomponeerd; ‘Van een Afstand’. In februari 2021 is het derde deel
gecomponeerd door dirigent Hans Welle en opgenomen door de leden van de
stichting. Wat ons betreft een prachtige compositie met een mooi eindresultaat.
In maart is een unieke AJSO muziek-challenge gehouden voor alle orkestleden. Op
onze website kunt u alle filmpjes vinden.
Eind mei mochten de kinderen van de opleidingsorkesten weer beginnen met
repeteren. In juni volgde het AJSO. Daarbij moest nog wel een splitsing gemaakt
worden tussen de strijkers en de blazers/slagwerk met het oog op de toegestane
groepsgrootte.
Helaas kon het geplande slotconcert in juni niet doorgaan. Toch is het gelukt om het
seizoen muzikaal af te ronden. De Orkestklas gaf een slotconcert op Stadslandgoed
De Kemphaan. Op 6 juli hielden het Juniororkest en het AJSO twee keer een
openbare repetitie op de stadsboerderij. Zo was het voor familieleden mogelijk om
op gepaste afstand te genieten van de orkesten en kon het seizoen toch nog
gezamenlijk worden afgesloten.
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2. Van de bestuurstafel
Stichting AJSO zorgt voor een doorlopende orkestlijn waarbij kinderen, jongeren en
(jong)volwassenen kunnen musiceren in een (symfonie)orkest. Dit biedt Almeerse
jongeren een uniek platform waarin talentontwikkeling, educatie, participatie en
plezier in het orkestspel samengaan.
De orkestlijn bestaat uit vier orkesten. Onder de vlag van de stichting is ook een
theaterorkest actief dat wordt ingehuurd voor het begeleiden van koren en
theaterproducties. Ook zijn er ensembles om kleine concerten te kunnen geven. Ons
cursusseizoen loopt parallel aan het schooljaar; van september tot en met juni. Het
jaarverslag volgt het boekjaar.
Binnen het bestuur is uitgebreid
gesproken over de gevolgen van
de coronamaatregelen voor de
stichting AJSO en haar orkesten.
Telkens moesten plannen voor
bijvoorbeeld repetities en
concerten op alternatieve locaties
worden aangepast aan de dan
geldende maatregelen. Dit vroeg
veel flexibiliteit van alle
medewerkers en vrijwilligers die
zich voor de orkesten inzetten. Zo
annuleerde het bestuur vlak voor
het jaarlijkse kerstconcert de
voorstelling. Ondanks alle
voorbereidingen en
voorzorgsmaatregelen vonden wij
het toch niet verantwoord om met
zo’n 150 kinderen die zingen en
musiceren op een podium te gaan
staan, in een tijd dat het aantal
besmettingen door Omikron fors
toenam.
Het bestuur heeft advies ingewonnen hoe we om moesten gaan met de taken van de
dirigenten. Met de dirigenten zijn vervangende werkzaamheden afgesproken in de
periode dat niet gerepeteerd kon worden.
Het coronajaar 2021 is ook gebruikt om na te denken over de toekomst van de
stichting. Dirigent Hans Welle heeft aangekondigd zijn werkzaamheden in het
seizoen 2022-2023, als het orkest 35 jaar bestaat, neer te willen leggen. Er is
uitvoerig gesproken over de consequenties van dit vertrek en de benodigde
opvolging voor de orkesten. In september is Daan Welle officieel aangesteld als 2e
dirigent van het AJSO. Hij zal in 2023 het stokje definitief van Hans overnemen.
Onze stichting is genomineerd voor de Lelyprijs 2021. Helaas heeft het bestuur van
het Prins Bernhard Cultuur Fonds Flevoland niet voor ons gekozen, maar wij waren
zeker blij met deze nominatie.

Jaarverslag 2021

4

Het bestuur heeft een oriënterend gesprek gevoerd met Brassband Almere en Het
Almeers Orkest. In deze fase is het goed dat Almeerse orkesten elkaar kennen. Een
muzikale samenwerking kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.
Er is een paar keer gesproken met directie en medewerkers van de Kunstlinie over
onze rollen als klant en partner van de Kunstlinie. Het gebouw aan de Esplanade is
onze thuisbasis en daar worden in principe alle repetities gehouden. In 2021 zijn alle
spullen verhuisd naar een mooie nieuwe opslagruimte. Er zijn afspraken gemaakt die
ervoor moeten gaan zorgen dat alle gebruikers van het gebouw zo goed mogelijk
kunnen samenwerken.
Deze relatief rustige periode heeft het bestuur ook gebruikt om een Governance
Code Cultuur op te stellen voor de stichting. De principes zijn gezamenlijk doorleefd
en aangevuld met de Fair Practice Code. Het document is te vinden op onze website.
Een gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers die zich bij de stichting inzetten,
wordt begin 2022 vastgesteld.
Het bestuur heeft de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
doorgenomen en de betekenis voor de stichting besproken. Er is vooralsnog geen
statutenwijziging nodig.
Stichting AJSO is lid van FEMU 1. De stichting is een ANBI instelling en verantwoordt
zich daar over op de website www.stichtingajso.nl.
B ESTUURSSAMENSTELLLING
In 2021 is afscheid genomen van twee bestuursleden. Wij bedanken de heren Betten
en Bouman voor hun inzet. Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Om een
duidelijk aanspreekpunt te hebben voor de orkestouders, is een bestuurslid
verantwoordelijk gemaakt voor orkestzaken. Het bestuur van de stichting bestond
ultimo 2021 uit vijf personen. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Naam
A. Luijcx
B. Ruiter
G. Jansen
F. Bijsterveld
S. Seppen

Functie
Secretaris
Vice-voorzitter/PR
Voorzitter
Orkestzaken
Penningmeester

Datum herbenoeming
16-12-2024
16-12-2024
01-06-2022
01-01-2024
18-02-2024

Leden van het bestuur worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Na die periode
volgt een evaluatiemoment. Dan kunnen de leden weer voor een periode van 3 jaar
worden herbenoemd.

3. De Strijkersklas
De Strijkersklas (violen en celli) wordt geleid door de ervaren viooldocent Harry
Vogel. Het plezier om samen te spelen voert de boventoon. De repetities starten na
de herfstvakantie. Onze Strijkersklas bestond in het seizoen 2020-2021 uit 6
violisten en 3 cellisten in de leeftijd tussen de 7 en 10 jaar. Helaas heeft de
Strijkersklas geen concert kunnen geven in 2021 als gevolg van de
coronamaatregelen.

De Federatie van Muziekauteurs en Uitgevers (FEMU) is een collectieve beheerorganisatie voor
auteursrechten en incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken
van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.
1
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Na de herfstvakantie (seizoen
2021-2022) is de Strijkersklas
begonnen met 5 violisten.
Ondanks de reclame die
daarvoor is gemaakt, valt dit
aantal tegen. Wij hebben ook
contact gezocht met alle viool
en cello docenten in Almere.
Helaas heeft dit niet tot een
toename van het aantal
kinderen geleid. Oorzaak kan
zijn dat minder kinderen
tijdens de coronaperiode op
muziekles zijn gegaan omdat
er tijdens de lockdowns alleen
online lesgegeven kon
worden. We beraden ons op
de mogelijkheden in het komende seizoen.
Wij bieden de Strijkersklas gratis aan. Zo willen we jonge mensen laagdrempelig
kennis laten maken met het orkestspel en binden aan de stichting. De kosten voor
de dirigent betaalden wij uit een legaat. Om dit meerjarig mogelijk te maken is geld
opgehaald via de Rabobank Club Support Actie.

4. De Orkestklas
De Orkestklas kent een heterogene orkestbezetting waarbij de kinderen (tussen de 8
en 12 jaar) wennen aan het eerste samenspel. Het repertoire is eenvoudig en gericht
op het plezier in het samen muziek maken. Ook maken ze dan kennis met
bijvoorbeeld de orkest-discipline: op tijd komen, opletten, samen de orkestopstelling
opbouwen en afbreken etc.
Op 4 juli heeft de Orkestklas twee keer een slotconcert gegeven. De overdekte
ruimte op stadslandgoed De Kemphaan was een prachtige locatie. De genodigden en
muzikanten waren blij dat het seizoen op deze manier samen afgesloten kon worden.
Het orkest bestaat ultimo 2021 uit 28 leden.

5. Het Juniororkest
Het Juniororkest is het “tussenorkest” van de Stichting AJSO. De leeftijd is
onderbouw middelbare school (12-17 jaar) en de bezetting is heterogeen. Het niveau
van de stukken is moeilijker dan in de Orkestklas (graad 2/3) en de eerste
symfonische werken komen (in bewerkingen) op de lessenaar.
Op 6 juli is een openbare repetitie gehouden op de stadsboerderij. Op deze manier
kon het rare seizoen toch nog op een leuke en gepaste manier afgesloten worden.
Het orkest bestaat ultimo 2021 uit 44 leden.

6. Het AJSO
Het toporkest van de doorgaande orkestlijn is het Almeers Jeugd Symfonie Orkest.
Vanaf ongeveer 14 jaar maken jongeren op hoog niveau samen muziek. De bezetting
is groot symfonisch. Het orkest bestaat ultimo 2021 uit 75 leden.
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Ook dit jaar gingen veel geplande activiteiten en concerten niet door. Het betrof
onder andere om het matineeconcert, de schoolvoorstelling Hallo AJSO etc. De
orkestcommissie van het AJSO organiseerde online quizzen, gathertowns en
escaperooms om de onderlinge contacten niet te laten verwateren.
Coaching
Het AJSO heeft goede contacten met het Nederlands
Philharmonish Orkest (NedPho). Deze professionals
geven coaching aan onze orkestleden. Met alle 13
secties zijn begin maart digitale coachingsessies
gehouden. Dit is goed bevallen.
Studieweekend
Het AJSO gaat twee keer per jaar op studieweekend. Als gevolg van de
coronabeperkende maatregelen is alleen het weekend in november doorgegaan.
Oude tijden herleefden en het orkest heeft zowel in vier groepen (onder leiding van
externe repetitors, als in het geheel hard gewerkt.
Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Almere
Elk jaar mag het AJSO een muzikale bijdrage leveren aan de nieuwjaarsbijeenkomst
van de gemeente Almere. Tijdens de digitale bijeenkomst op 2 januari 2021 waren
twee bijdragen van het AJSO te horen.
Diversen
Enkele leden hebben meegewerkt aan het internationale onderzoeksproject TROMPA
in samenwerking met het Concertgebouw in Amsterdam. In een interactieve
bijeenkomst zijn ervaringen gedeeld die App-ontwikkelaars gebruiken om
muziekstukken goed toegankelijk te maken.
De concertreis naar Malta is uitgesteld naar 2022. De reiscommissie is eind 2021
weer gestart met de voorbereidingen.

7. Het Theaterorkest en ensembles
Het Theaterorkest zorgt voor musicalbegeleiding, korenbegeleiding, muziektheatervoorstellingen en schoolvoorstellingen.
Op 15 oktober 2021 hebben zij meegewerkt aan de muziektheaterproductie ‘Flevo Land van de Toekomst’. De voorstelling met zang, drama, humor, dans en een mix
van klassieke en lichte muziek ging over Flevoland, haar geschiedenis en
ontstaanswijze. Uitvoeringen waren in: Almere, Dronten, Emmeloord en Lelystad.
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In oktober hebben 6 ensembles
kleine concerten gegeven in het
centrum van Almere Buiten. Daarmee
bezorgden ze niet alleen het
winkelend publiek een gezellige
middag, maar verdienden ze ook geld
voor de stichting.
Ons sextet heeft gespeeld tijdens het
galadiner voor de nabestaanden van
de bemanningsleden van de Short
Stirling in opdracht van de gemeente
Almere.
Ons Trombone Trio heeft op 18
december 2021 een optreden verzorgd bij de kerstlunch van Chaine des Rotisseurs
in Hotel Sofitel Legend the Grand Amsterdam.
Het bestuur wil het ensemblespel uitbreiden in de toekomst. Het idee is om een
strijkensembles op te zetten zodra er weer een normaal repetitieritme is gevonden.
De organisatie daarvan is nog onderwerp van gesprek.

8. Werving, audities en ontwikkeling
De stichting wil een vloeiende opleidingslijn bieden. Muzikanten kunnen vanaf het
begin van hun muzikale opleiding terecht in de Strijkers- en Orkestklas en het
Juniororkest. In deze “kraamkamers” van de stichting AJSO wordt ervoor gezorgd
dat talenten worden gestimuleerd. Wij attenderen Almeerse muziekdocenten actief
op deze muzikale mogelijkheden voor hun leerlingen.
De Orkestklas is aangevuld met 12 nieuwe leden, waaronder 3 doorstromers vanuit
de Strijkersklas. Het Juniororkest is aangevuld met 18 nieuwe leden, waaronder 17
doorstromers vanuit de Orkestklas.
Instroom naar het AJSO geschiedt door middel van de jaarlijkse audities. Dit
verslagjaar zijn de audities op 25 juni 2021 gehouden. Er zijn 12 nieuwe kandidaten
voor het AJSO toegelaten en 3 doorstromers binnen het AJSO zelf.
Om de muzikale kwaliteiten te ontwikkelen worden, naast de reguliere repetities, ook
groepsrepetities per sectie georganiseerd. Als gevolg van de beperkende
maatregelen zijn die gehouden in het laatste kwartaal van 2021. De stichting huurt
voor deze repetities zalen in de Kunstlinie en van het CKV Almere.
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De volgende groepsrepetities zijn in 2021 gehouden.
Dag

Sectie

25-09-21

Hoorn

26-09-21

Klarinet

01-10-21

Fluit

02-10-21 Fagot/Klarinet
05-10-21

Slagwerk

09-10-21

2 Viool

09-10-21

Altviool

16-10-21

Trombone

16-10-21

Trompet

17-10-21

Cello

19-10-21

Fluit

22-10-21

Klarinet

23-10-21

Altviool

29-10-21

2 Viool

30-10-21

Cello

30-10-21

Hoorn

04-11-21

Fluit

06-11-21

Trombone

07-11-21

1 Viool

e

e

e

9. Financiën
In vergelijking met het boekjaar 2020 hebben we iets minder uitgegeven. Dit komt
voornamelijk omdat de orkesten minder konden repeteren als gevolg van de
lockdowns.
De totale opbrengsten zijn iets verminderd aangezien de cursistenbijdrage van de
maanden januari t/m mei is gerestitueerd. Deze vermindering van inkomsten wordt
mede gecompenseerd door extra opbrengsten uit sponsering en het aanpassen de
vrijwilligersvergoedingen.
Het AJSO heeft meegedaan met de (digitale) collecte van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Met deze opbrengst kan een deel van de nieuwe piccolo gefinancierd
worden en levert het een kleine tegemoetkoming op van de kosten van het
studieweekend in november 2021.
Via de Rabo ClubSupport Actie is het mooie bedrag van 2.548,43 euro opgehaald om
de Strijkersklas gratis te kunnen blijven aanbieden.
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Voor de geplande concertreis naar het eiland Malta in 2022 is de aanbetaling voor de
vliegreis gedaan. De aanbetaling van het hotel is in een eerder boekjaar gedaan. De
geactualiseerde begroting voor de concertreis is door de bestuursleden goedgekeurd.
Inmiddels is gestart met de uitwerking van het plan.
Ondanks dat er niet gerepeteerd kon worden en er concerten uitvielen, is besloten de
dirigenten door te betalen op basis van hun gemiddelde inzet vóór de lockdown. In
ruil daarvoor hebben zij onder andere onze digitale muziekbibliotheek verbeterd en
de muzikale online samenspel-activiteiten georganiseerd.
Het jaar 2021 sluiten wij af met een klein resultaat van 2.888,- euro.
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