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1. Jaarverslag 2017/2018 
 
1.1.   Wat wilden we bereiken?  

Met PJPJ willen wij het volgende bereiken: 

  

1.1.1. Presentatie- en podiumervaring studenten 

PJPJ biedt jonge jazzmusici de gelegenheid om naast de studie bij de jazzafdeling van het Koninklijk 
Conservatorium te ‘s-Gravenhage presentatie- en podiumervaring op te doen door het organiseren 
van jazzconcerten. Het opdoen van ervaring rondom de concerten kan voor de jonge musici naast de 
gevolgde opleiding en ervaring een extra opstap zijn naar een succesvol vervolg van hun carrière. 

  

1.1.2. Begeleiding 

PJPJ begeleidt de studenten voor, tijdens en na de concerten. Dit kan zijn op gebied van 
programmering, techniek, geluid en presentatie. Studie en praktijk komen bij elkaar. De studenten 
geven aan dat het voor hen een unieke gelegenheid is om ervaring op te doen en er veel van leren. 
Vooral een concert geven voor een luisterend en geïnteresseerd publiek is voor hen waardevol. 
Doorgaans treden ze op in restaurants en cafés waar de aandacht niet direct uitgaat naar de muziek. 

  

1.1.3. Promotie van de jazz 

Door het organiseren van jazzconcerten met jonge jazzmusici promoot PJPJ het uitvoeren van en het 
luisteren naar live jazzmuziek. 

 

 1.1.4. Muziekliefhebbers in Voorschoten 

PJPJ geeft de (jazz) muziekliefhebbers in Voorschoten en de regio met regelmaat op een 
laagdrempelige manier gelegenheid een PJPJ-concert bij te wonen en andere muziekliefhebbers te 
ontmoeten. Op deze manier draagt PJPJ bij aan het culturele leven van Voorschoten en de regio. 

 

2. Wat hebben we gedaan om doelstellingen te bereiken 

Om deze doelstellingen te bereiken organiseerde PJPJ in de periode september 2017 tot en met april 
2018 (acht keer) een jazzconcert en in mei 2018 het Piet Wezepoel Jazz Festival in het Cultureel 
Centrum Voorschoten. Daarnaast waren er diverse andere activiteiten. Informatie over de concerten 
is te vinden op de website en verder in dit jaarverslag. 

 

Concerten 

Ter voorbereiding op de concerten zorgt het bestuur PJPJ voor tijdige afspraken met Sportfondsen 
Voorschoten voor het gebruik van het Cultureel Centrum over onder andere data van de concerten, 
inrichting van de Grote Zaal en bar, met Hooidonk Audio voor geluid, met Grapefish voor seizoens-
agenda, posters, website, met René Zoetemelk voor foto’s, met de redacties van de kranten voor 
persberichten, enz. enz. 

Studenten van het Conservatorium worden benaderd om op te treden. Aan hen geven we aan wat de 
bedoeling is van de concerten en wat de randvoorwaarden zijn voor de optredens, In het kort komt 
het erop neer dat PJPJ zorgt voor alle organisatorische zaken, zoals zaal, podium, vleugel, publiciteit, 
geluid, licht, foto’s enz. en de studenten en soms ook hun docent zorgen voor het aanleveren van hun 
biografie en foto voor nieuwsbrief, de repetities, inhoud van het concert, samenstelling band enz.  
 

De kwaliteit van de concerten waarborgt PJPJ door nauwe samenwerking met het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag onder andere door eigen expertise en ervaring van de bestuursleden van 

http://www.pjpj.nl/
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PJPJ. Het bestuur begeleidt de student voor, tijdens en na het concert, onder andere door het geven 
feedback. De ervaring van PJPJ is dat de jonge professionals dit erg op prijs stellen. 

 

Piet Wezepoel Jazz Festival 

Ter nagedachtenis aan de op 20 oktober 
2015 overleden oprichter en voorzitter van 
PJPJ, Piet Wezepoel, besloot het bestuur in 
december 2015 ter nagedachtenis om een 
jazzfestival te organiseren. Het eerste Piet 
Wezepoel Jazz Festival werd gehouden op 25 
juni 2016 en was een groot succes. Reden 
voor het bestuur om ook de komende jaren 
het jazzfestival te organiseren. 

 

Naast optredens van Super Jong Jazz Talent 
en (recent afgestudeerde) studenten van het 
Koninklijk Conservatorium Den Haag en 
intussen ervaren jazzmusici kon PJPJ ook oud studenten en docenten (die vroeger al eens bij PJPJ 
optraden) laten optreden.  

 

Opnieuw een zeer geslaagd PJPJ Piet Wezepoel Jazz Festival op 26 mei 2018 in het sfeervolle 
aangeklede Cultureel Centrum Voorschoten. Meer dan 225 jazzliefhebbers verzamelden zich in het 
Cultureel Centrum. De opening werd gedaan door Henk van der Meulen, directeur van het 
Conservatorium Den Haag. 

  

Een paar bekende, maar vooral opkomende 
jazzmusici verzorgden spetterende optredens. 
Hoofdact dit keer het Ruud Breuls/Simon Rigter 
Quintet. Verder traden op Anka Koziel Quartet, 
Mose Franssen Quartet, Luka van de Pol Quartet 
en Katja HyunJung Ji Trio, drie combo’s van School 
Jong Talent Conservatorium Den Haag: The 
Energetic Jazz Ensemble, The Young Collective en 
Combo Niels Tausk 

 

Het jazzfestival op 26 mei 2018 werd in twee zalen 
van het Cultureel Centrum Voorschoten gehouden (Grote Zaal en Kleine Zaal), begon om 17.00 uur en 
eindigde om 23.45 uur. En opnieuw een succesvol festival.  

 

Samenwerking met culturele organisaties in Voorschoten 

PJPJ deelnemer/medeorganisator Week van de Kunst 

Voor de derde keer nam PJPJ deel aan de Week van de Kunst in Voorschoten. Deze wordt in de 
tweede week van november gehouden. Organisaties met verschillende kunstachtergronden doen 
mee. Voornaamste doel is om aan de inwoners van Voorschoten te laten zien welke kunstuitingen er 
zijn in Voorschoten. PJPJ deed mee met een jazzconcert. 

 

Netwerkbijeenkomsten muziekorganisaties/Cultuurfabriek Voorschoten 

Minstens twee keer per jaar zijn er netwerkbijeenkomsten met muziekorganisaties in Voorschoten. 
Een eigen initiatief van de muziekorganisaties om elkaar beter te leren kennen, samenwerking te 

https://weekvandekunst.nl/
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onderzoeken, informatie uit te wisselen over financiën, gemeente, pr, subsidiemogelijkheden enz. Er 
doen 13 muziekorganisaties aan mee. Kort na de start van deze bijeenkomsten is PJPJ actief betrokken 
bij de organisatie ervan. Uit het gezamenlijk overleg is de 1e Cultuurmarkt Voorschoten 
voortgekomen. In het seizoen 2017-2018 heeft een werkgroep Cultuurmarkt Voorschoten 
voorbereidingen getroffen voor presentaties door zes muziekorganisaties op de Voorstraat tijdens de 
Vrijwilligersmarkt/Weekend van Voorschoten op 9 september 2017. Ook PJPJ presenteerde zich met 
een voorproefje van het concert van november 2017. Succesvol was ook het uitbrengen van een 
seizoen brochure van alle muziekoptredens in Voorschoten. Deze brochure werd tijdens de 
Vrijwilligersmarkt overhandigd aan de burgermeester van Voorschoten. Begin 2018 was PJPJ ook 
betrokken bij de oprichting van de Cultuurfabriek Voorschoten. 

 

Voorbereidingen jubileum PJPJ in seizoen 2018-2019 

 

Jubileumseizoen 2018/2019 

Vanwege het 25-jarig jubileum organiseert PJPJ het seizoen 2018/2019 jazzconcerten met veel “oud 
studenten en docenten” van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Deze topmusici zullen 
samenspelen met jong talent van nu! Het wordt dus een zeer bijzonder jazzseizoen waar jong en oud 
elkaar ontmoeten. PJPJ verwacht een toename van het aantal bezoekers. 

 

Jubileumboek 

In 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor het maken van een jubileumboek voor 25-jarig bestaan 
van PJPJ in seizoen 2018-2019. Harry Steenvoorden, inwoner uit Voorschoten, jazzliefhebber en PJPJ-
bezoeker van het eerste uur heeft PJPJ aangeboden het jubileumboek te schrijven. Het boek zal een 
uitgebreid overzicht bieden van de historie, de organisatie áchter en de doelstellingen ván het PJPJ.  
Het boek bevat tevens veel portretten van onder andere (oud-) studenten, docenten, medewerkers 
en concertbezoekers die in interviews en verhalen de betekenis van het podium tot leven brengen. Als 
bijlage wordt een integraal overzicht opgenomen van alle concerten en bezettingen van de afgelopen 
vijfentwintig jaar. De planning is het boek te presenteren tijdens het Piet Wezepoel Jazz Festival in mei 
2019.  

 

Promotie jazz in Voorschoten 

Het aantal bezoekers is in dit seizoen weer gestegen. Gemiddeld tussen 70 en 80 bezoekers, met ruim 
boven de 100 bezoekers bij het optreden van de Big Band. Het aantal betalende bezoekers is 
gemiddeld 40. Het aantal donateurs is heel licht gegroeid in 2017-2018. PJPJ promoot de 
jazzconcerten via de lokale en regionale pers, via seizoen agenda (2500 stuks), elke maand 
nieuwsbrieven (250 stuks), actuele website met agenda en sfeerimpressies, facebook met agenda en 
sfeerimpressies. Landelijke organisaties op het gebied van jazznieuws geven ook steeds meer 
berichtgevingen over PJPJ.  

 

Uit vooral de lokale pers blijkt steeds meer de 
waarde van de jazzconcerten in Voorschoten. De 
bezoekers zijn van jong tot oud. Op prijs wordt 
gesteld de gastvrijheid, laagdrempeligheid en de 
sfeervolle locatie waar de concerten worden 
gehouden (Cultureel Centrum). 

Dit alles is mogelijk door een groep sponsors in 
natura en geld die PJPJ een warm hart toedragen!  

 

 

https://www.facebook.com/CultuurmarktVoorschoten/
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Lagere subsidie gemeente en sluiting Cultureel Centrum Voorschoten 

De financiële problemen bij de gemeente Voorschoten maken het dat de gemeente heeft besloten elk 
jaar de subsidie te verlagen en tot sluiting van het Cultureel Centrum over te gaan. De sluiting is 
gepland per 1 januari 2021 als de overeenkomst tussen Sportfondsen Voorschoten en de gemeente 
afloopt. De lagere subsidie en de voorgenomen sluiting brengt een negatieve stemming met zich mee 
en bevordert niet het halen van de doelen van PJPJ. 

 

Al met al zorgt PJPJ ervoor met dank aan donateurs, sponsors en bezoekers dat onze doelen 
succesvol worden bereikt, niet alleen dat de studenten podium-en presentatie-ervaring opdoen, 
ook de bijdrage van PJPJ aan het culturele leven in Voorschoten.    

 
 

3. Financieel verslag  
 
Financieel resultaat 
Het seizoen 2017/2018 (boekjaar 1 september-31 augustus) is, rekening gehouden met een storting in 
de voorziening lustrum PJPJ van € 750,00, afgesloten met een overschot van € 235,00. Het vorig 
seizoen werd afgesloten met een overschot van € 637,00. Het overschot is vooral ontstaan door meer 
sponsorbijdragen en (incidentele) giften. Mede daardoor was er geen tekort. 
 
Donateurs 
Het aantal donateurs per 1 september 2017 is 62 (was 31 augustus 2016: 60).  
 
Sponsors 
Het blijft een voortdurende opgave om sponsors te krijgen. We zijn blij met onze sponsoren, zowel 
voor de concerten als voor het Piet Wezepoel Jazz Festival.  
 
Een deel van onze sponsors sponsort met een geldelijke bijdrage, een ander deel sponsort in natura, 
zoals ondersteuning licht en geluid, foto’s en opmaak voor alle drukwerk voor media-doeleinden en 
website. 
 
Entreegelden 
Het aantal betalende bezoekers is ten opzichte van vorig seizoen gelijk gebleven. Voor de acht 
jazzconcerten waren er in totaal 309 betalende bezoekers (vorig seizoen 309). Donateurs komen 
regelmatiger naar de concerten en daardoor nam het aantal bezoekers toe. Voor acht concerten circa 
600 bezoekers. 
 
Verhoging entree en donateursbijdrage voor seizoen 2018/2019 

Een sluitende begroting is voor PJPJ te afhankelijk van sponsorbijdragen, subsidie van de gemeente en 
giften. Om het risico van een niet sluitende exploitatie te voorkomen heeft het bestuur van PJPJ 
besloten om met ingang van seizoen 2018/2019 de entree met 40% te verhogen van € 5,00 naar € 
7,00 en de donateursbijdrage te verhogen met 33% van € 30,00 tot € 40,00. 

 

Jubileumseizoen 2018/2019 

De afgelopen jaren heeft PJPJ gespaard, via de voorziening lustrum 25 jaar, onder andere voor het 
jubileumboek en de hogere kosten voor de jubileumconcerten. Om die reden wordt er ten laste van 
de exploitatie € 750,00 gedoneerd in de voorziening. Vooral het boek zal substantiële kosten met zich 
meebrengen. 
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4. Wie traden op in seizoen 2017/2018 
   

2 september 2017 

 
 

 

Koen van der Plas, gitaar en Eglè 
Petrosiutè, zang  
 
De volledige bezetting was: 
Koen van der Plas, gitaar  
Eglè Petrosiutè, zang 
Tuure Makinen, saxofoon 
Lewis Taylor, trompet 
Andreas Schmitz, contrabas 
 
 

14 oktober 2017

 

Lina Aselskyte, zang en Nano Pelaez 
Alonso, vibrafoon 
 
De volledige bezetting was: 
Nano Pelaez Alonso, vibrafoon 
Lina Aselskyte, zang  
Raúl Santana - piano 
Ignacio Santoro - contrabas 
Michele Pazzini - drums 
 

11 november 2017

 

Andreas Schmitz sextet met gastzangeres 
Irini Konstantinidi 
 
De volledige bezetting was: 
Andreas Schmitz, contrabas 
Irini Konstantinidi, zang 
Andrea Nicolai, drums 
Giorgios Tsolis, piano 
Emilio Tritto, baritonsax 
Lewis Taylor, trompet 
Enrico Le Noci, gitaar 
 

9 december 2017

 

Armando Petrella, trombone en Dominika 
Zawada, zang 
 
De volledige bezetting was: 
Armando Petrella, trombone 
Dominika Zawada, zang 
Katja HyunJung Ji, piano 
Dimitris Koutantos, drums 
Nikos Kalogiannis, contrabas 
Canio Coscia T, saxofoon 
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27 januari 2018

 

 

 

Big Band Koninklijke Conservatorium Den 
Haag o.l.v. John Ruocco met 
gastzangeressen Dominika Zawada en 
Alkistis Lambropoulou 
 
De leden van de Big Band zijn: 
Saxofoon: 
Ukko Heinonen 
Tuure Makkinen 
Tomas Natal de Brito Boto 
Luka van de Pol 
Jose Minguez 
 
Trombone: 
Yiannis Marinos 
Stylianos Michans 
Armando Petrella 
Ricardo Almeida 
 
Trompet: 
Jacob Smit 
Jan Toth 
Mehmet Alper Unal 
Ellister van der Molen 
 
Ritmesectie: 
Jasper Hilgerink, drums 
Raphael Royer, contrabas 
Hue Blanes, piano 
Jack Kinsella, gitaar 
  

17 februari 2018

 

 

Alkistis Labropoulou Jazz Quartet en 
Lorenzo Ditta Trio 
 
De volledige bezetting was: 
Alkistis Labropoulou, zang 
Lorenzo Ditta, piano 
Raphael Royer, contrabas 
Andrea Niccolai, drums.  
Een deel van het concert ook met: 
Luka van de Pol, altsaxofoon 
Ukko Heinonen, tenorsaxofoon 
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11 maart 2018

 

Alba Careta Quintet met special guest 
Javier Campo 
 
De volledige bezetting was: 
Alba Careta, trompet & zang 
Special guest Javier Campo, altsaxofoon 
Ukko Heinonen, tenorsaxofoon 
Ignacio Santoro, contrabas 
George Bereris, piano 
Guillermo Martin, drums 

14 april 2018 

 

Marija Voitenkova, zang en Broken 
Circuits Quartet 
 
De volledige bezetting was: 
Marija Voitenlova - zang 
Tomas Boto - altsaxofoon 
Gonçalo Oliveira - gitaar 
Raphael Royer - contrabas 
Tijn Koenen - drums  
 
 

 

3e Piet Wezepoel Jazz Festival op 

26 mei 2018 
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5. Balans en resultatenrekening 2017/2018 

 

 

Balans Stichting Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten 
    

Activa 31-8-2018 31-8-2017  

    

Vlottende activa    
Kortlopende vorderingen 0 790  
Debiteuren 0 250  
Vooruitbetaalde kosten concert 0 540  

    
Liquide middelen 6.795 4.556  
Kas 0 0  
ING-bank betaalrekening 4.789 3.551  
ING-spaarrekening 2.006 1005  

    

Totaal activa 6.795 5.346  

    

    

Passiva    

    

Stichtingskapitaal    
Eigen vermogen 3.053 2.818  
Kapitaal 2.818 2.181  
Onverdeeld resultaat 235 637  

    
Voorzieningen    
Voorziening lustrum 25 jaar (2018-2019) 2.000 1.250  

    
Vreemd vermogen 1.742 1.278  
Crediteuren 0 0  
Vooruitontvangen sponsorgelden 0 0  
Vooruit ontvangen donaties 1285 811  
Vooruit ontvangen subsidie gemeente 457 467  

    

Totaal passiva 6.795 5.346  
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Resultatenrekening 2017-2018 Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten 
    

Opbrengsten 2017-2018 2016-2017  
Concerten                    6.296                        5.350   
Sponsoren                    1.810                        1.457   
Donateurs                    1.850                        1.796   
Giften (oa Muziekfonds St.Fonds tot Steun)                    1.100                           550   
Entreegelden                    1.535                        1.545   
rentebaten                        1                           2  

    

Piet Wezepoel Jazz Festival                    4.300                        5.314   
Entreegelden                1.050                       1.190   
Sponsors                3.250                       4.124   

    

    

Subsidie gemeente Voorschoten                       914                           967   

    

A. Totaalopbrengsten 11.510 11.631  

    

    

Kosten    

Concerten                    4.630                        3.847   
Programmering (musici)    
Huur Grote Zaal Cultureel Centrum    
Pianostemmer    
Representatie (consumpties enz)    
Transportkosten    
Drukwerk posters, flyers enz    

    

Apparaatskosten concerten                    1.048                        1.016   
Kosten secretariaat    
Website    
Bankkosten    
Representatie en vergaderkosten    

    

Piet Wezepoel Jazz Festival                    4.848                        5.381   
Programmering festival    
Organisatiekosten (huur zaal, pr, drukwerk, enz)    

    

    

Dotatie voorziening Lustrum (o.a. jubileumboek 2019) 750                          750   

    

    

B. Totale kosten 11.275 10.994  

    

Overschot 235 637  
     

Resultaat  235 637  
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Toelichting balans en resultatenrekening 
 
Balans 
Het overschot van de resultatenrekening ad € 235,00 is toegevoegd aan het eigen vermogen 
van PJPJ. Per 1 september 2018 bedraagt het eigen vermogen € 3.053,00. Dit bedrag is nodig 
voor het opvangen van risico’s als het subsidie van de gemeente stopt of behoorlijk wordt 
teruggebracht in verband met een nieuwe in 2019 te verwachten subsidieregeling. Ook dient 
dit bedrag voor het opvangen van sponsors die stoppen en minder donateurs. 
 
Voor het lustrum, het 25-jarig bestaan van PJPJ wordt elk jaar een bedrag gespaard. Per 31 
augustus 2018 bedraagt deze voorziening € 2.000,00. De bestemming van deze gelden is voor 
het jubileumboek en het organiseren van bijzondere jazzconcerten in het jubileumseizoen 
2018/2019. De kosten van het jubileumboek zullen veel hoger zijn dan de voorziening nu 
aangeeft. In 2018 zal het bestuur zich actief inzetten om fondsen te werven. 

 
Resultatenrekening 
 
Algemeen 
De opbrengsten zijn gestegen als gevolg van een incidentele gift. 
 
Piet Wezepoel Jazz Festival 
Mede dankzij toegekende sponsorbijdragen is het tekort beperkt gebleven. Dit tekort kon PJPJ 
opvangen binnen de exploitatie. 

 
6.Bestuurssamenstelling: 
Tjeerd Klapwijk, voorzitter 
Dave Hardy, secretaris-penningmeester 
Erik Albjerg, coördinator programmering 
Rini Teunissen, algemeen lid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretariaat: 
Dave Hardy, 
Diepenbrocklaan 4, 
2253 HM Voorschoten 
Telefoon: 06 54 37 47 88 
E-mail: secretaris@pjpj.nl  

mailto:secretaris@pjpj.nl

