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1. Jaarverslag 2015/2016 
 

IN MEMORIAM PIET WEZEPOEL 

Piet Wezepoel, muziekliefhebber en musicus speelde in de jaren zestig in de 
vorige eeuw in rock en roll bands zoals The Rex Rockets Five en The Giants. 
Later werkte Piet geruime tijd bij het Koninklijk Conservatorium in ’s-
Gravenhage en had hij ook zijn eigen bureau voor het organiseren van 
muziekoptredens (Music Connection). Piet zag meer dan 20 jaar geleden (1994) 
dat studenten van de jazzafdeling van het Conservatorium Den Haag vooral op 
zoek waren naar podiumervaring. Reden genoeg voor Piet om een stichting op 
te richten die concerten organiseert met jazzstudenten. In de loop der jaren 
heeft hij zo tientallen nieuwe én gevestigde namen uit binnen- en buitenland 
naar Voorschoten gehaald. Ook organiseerde hij veel optredens voor het Piet 
den Hartog Jazzfestival. Piet overleed op 20 oktober 2015 en was voorzitter van 
PJPJ van september 1994 tot en met oktober 2015. De familie Wezepoel en PJPJ hebben Piet herdacht 
tijdens een herdenkingsbijeenkomst op 28 oktober 2015 in het Cultureel Centrum Voorschoten met 
toespraken van burgemeester Jeroen Staatsen en jazzkenner Harry Steenvoorden en met veel ……. 
jazzmuziek! 

 

 
1.1. Financieel verslag  
 
Financieel resultaat 
Het seizoen 2015/2016 (boekjaar 1 september-31 augustus) is, rekening gehouden met subsidie van 
de gemeente, afgesloten met een klein overschot van € 363,00. Het vorig seizoen werd afgesloten 
met een tekort van € 410,00. Het overschot is vooral ontstaan door te bezuinigen op de 
apparaatskosten en drukwerk voor de concerten. 
 
Donateurs 
Het tweede jaar in Cultureel Centrum, waar we de Grote Zaal zelf sfeervol kunnen maken en waar de 
bezoekers zich thuis voelen, leverde afgelopen seizoen 14 nieuwe donateurs op. Het aantal per 31 
augustus 2016 is 54 (was 31 augustus 2015: 40).  
 
Sponsors 
Het blijft een voortdurende opgave om sponsors te krijgen. Ook in dit seizoen trokken enkele 
sponsoren zich terug met een geldelijke bijdrage. We zijn blij dat enkele sponsors zijn gebleven en 
hebben ook weer nieuwe sponsors gevonden. Een deel van de sponsors sponsort met een geldelijke 
bijdrage, een ander deel sponsort in natura, zoals ondersteuning licht en geluid, foto’s en video en 
opmaak voor alle drukwerk voor media-doeleinden en website. 
 
Entreegelden 
Na een daling van betalende bezoekers vanwege de verhuizing naar het Cultureel Centrum en de 
verandering van de dag en tijdstip, is er een toename van het aantal betalende bezoekers. Voor dit 
seizoen 294 betalende bezoekers (was 254).  
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1.2.   Wat wilden we bereiken?  

Met PJPJ wilden wij het volgende bereiken: 

  

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. 

  

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 café’s waar de aandacht niet direct uitgaat naar de muziek. 

  

3. Promotie van de jazz 

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

 

 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. 

 

1.3. Wat hebben we gedaan om doelstellingen te bereiken 

Om deze doelstellingen te bereiken organiseerde de PJPJ in de periode september 2015 tot en met 
mei 2016 (negen keer) een jazzconcert in het Cultureel Centrum Voorschoten. Wij geven de studenten 
van de Jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium uit Den Haag de gelegenheid om, in het 
verlengde van hun hoogwaardige opleiding, presentatie- en podiumervaring op te doen. PJPJ draagt 
zorg voor een podium, zaal, publiciteit, geluid, licht en wat verder nodig is voor een concert. De 
studenten en soms ook met hun docent zorgen voor aanleveren van hun biografie en foto voor 
nieuwsbrief, repetities concert, samenstellen concert en de optredens.  
 

De kwaliteit van de optredens waarborgt PJPJ door nauwe samenwerking met het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag onder andere via een bestuurslid van PJPJ die docent is op het 
Conservatorium.  Het bestuur begeleidt de student voor, tijdens en na het concert, onder andere door 
geven feedback en video’s (ook te vinden op de website en via you tube).   

 

Daarnaast dragen wij bij aan het culturele leven van de Gemeente Voorschoten en de regio. Onder 
andere door het geven van jazzconcerten van hoge kwaliteit in het Cultureel Centrum van 
Voorschoten tegen een lage toegangsprijs. Wij bevorderen het uitvoeren van en luisteren naar live 
jazzmuziek voor ieder, jong en oud.   

 

In dit seizoen is het aantal bezoekers opnieuw gestegen. Bij enkele concerten was de Grote Zaal van 
het Cultureel Centrum bijna geheel gevuld. 
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Ter nagedachtenis aan de op 20 oktober 2015 overleden oprichter 
en voorzitter van PJPJ, Piet Wezepoel, besloot het bestuur in 
december 2015 om een jazzfestival te organiseren. Het eerste Piet 
Wezepoel Jazz Festival is gehouden op 25 juni 2016 met optredens 
van Super Jong Jazz Talent en (recent afgestudeerde) studenten 
van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. PJPJ kon door de 
goede contacten met de oud studenten en docenten (die vroeger 
al eens bij PJPJ optraden) een hoofdact verzorgen met Sanna van 
Vliet Trio met Marius Beets, contrabas, Erik Ineke, drums en 

special guest de internationaal bekende Ack van Rooyen op flügelhorn.  

 

Het jazzfestival werd in twee zalen van het Cultureel Centrum Voorschoten gehouden (Grote Zaal en 
Ronde Zaal) en begon om 17.00 uur met Super Jong Jazz Talent. Het jazzfestival eindigde met een 
jamsessie. Er waren iets meer dan 200 bezoekers. 

 

Piet Wezepoel, oprichter en voorzitter PJPJ was in het verleden nauw betrokken bij het jaarlijkse Piet 
den Hartog Jazz Festival in Voorschoten. Piet den Hartog was jarenlang gemeenteraadslid en 
wethouder in de gemeente Voorschoten (1991-2000). In overleg met de weduwe van de in 2000 
overleden Piet den Hartog is het PJPJ-jazzfestival vernoemd naar Piet Wezepoel. Met ingang van 
seizoen 2016/2017 is het Piet Wezepoel Jazz Festival onderdeel van de programmering. 

 

 

 
  Wie traden op in seizoen 2015/2016 

   

12 SEPTEMBER 2015 

 
 

THE ROYAL SISTERS 

De volledige bezetting was: 
Liesbeth Gieben - zang   
Egle Petrosiute - zang 
Liesbeth Maiburg - zang 
Daniel Dudok - gitaar 
Yussif Barakat - contrabas 
Marcello Spagnolo - drums  
 

24 OKTOBER 2015 

 

FRANCESCO SACCHETTI, GITAAR 
MINJI KIM, ZANG 

De volledige bezetting was: 
Francesco Sacchetti - gitaar 
Minji Kim - zang 
Steven Willem Zwanink - contrabas 
Marcello Spagnolo - drums 
Claudio Jr De Rosa - tenorsaxofoon 
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14 NOVEMBER 2015

 

STEN VALDMAA, TROMBONE  
RONJABURVE, ZANG 

De volledige bezetting was: 
Sten Valdmaa, trombone 
Ronja Burve, zang 
Christos Yerolatsitis, piano 
Yussif Barakat, contrabas 
Pauls Pokratnieks, drums 
 

12 DECEMBER 2015

 

AKVILE RUOCKUTE, VIOOL  

LISA KOENIG, ZANG 

De volledige bezetting was: 
Akvile Ruockute, viool 
Lisa Koenig, zang 
Raùl Santana, piano 
Conrad Noll, contrabas 
Omiros Miltiadous, drums 
 

17 JANUARI 2016

 

 

BIG BAND KONINKLIJK 
CONSERVATORIUM DEN HAAG O.L.V. 
JOHN RUOCCO MET SOLISTEN 
YVONNE SMEETS EN ANKA KOZIEL 

  

13 FEBRUARI 2016

 

 

MARCO BERNARDI QUARTET EN 
CASPAR VAN WIJK, 
TENORSAXOFOON 

De volledige bezetting was: 
Marco Bernardi - alt saxofoon 
Caspar van Wijk - tenor saxofoon 
Katja HyunJung Ji - piano 
Jussif Barakat – contrabass 
Louis Portal-drums 
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12 MAART 2016

 

PETER  PRIMUS FROSCH, DRUMS EN 
ERIC INEKE, DRUMS 

De volledige bezetting was: 
Peter Primus Frosch - drums 
Eric Ineke - drums 
Claudio Jr De Rosa - tenor saxofoon 
Marco Bernardi - alt saxofoon  
Raúl Santana - piano 
Yussif Barakat - bas  

 

10 APRIL 2016

 

JAZZKOOR KONINKLIJK 
CONSERVATORIUM DEN HAAG O.L.V. 
ANKA KOZIEL 

 
De volledige bezetting was: 
Zang: Alkistis Lampropoulou, Ackvile Ruockute, Dominika 
Zawada, Dominyka Mikute, Justina Klevinskaite, Lina 
Aselskyte , Maria Voitenkova en Anka Koziel 
Piano - Raúl Santana 
Contrabas - Bernardo Sacconi 
Drums - Omiros Miltiadous 
 

21 MEI 2016

 

MIRO HERAK, VIBRAFOON, FERNÁN 

MEJUTO, VIBRAFOON EN NANO 

PELAEZ, VIBRAFOON 

De volledige bezetting was: 
Miro Herak - vibrafoon 
Fernán Mejuto - vibrafoon 
Nano Pelaez - vibrafoon 
Raúl Santana - piano 
Bernardo Sacconi - contrabas 
Guillermo Almo Martin Viana - drums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2015/2016 

 
 

8 
 

25 JUNI 2016 

 

 

PIET WEZEPOEL JAZZ FESTIVAL 

 

       Ack van Rooyen, flügelhorn en Erik Ineke, drums 
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2. Balans Stichting Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten 

  
     

Activa 31-8-2015  31-8-2014  

     

Vlottende activa     
Kortlopende vorderingen 390  0  
Debiteuren 0  0  
Vooruitbetaalde kosten concert 390  0  

     
Liquide middelen 3312  1862  
Kas 0  27  
Rabo betaalrekening 0  112  
Rabo spaarrekening 0  41  
ING-bank betaalrekening 2310  1682  
ING-spaarrekening 1002  0  

      

Totaal activa 3702  1862  

     

     

Passiva     

     

Stichtingskapitaal     
Eigen vermogen 2181  1818  
Kapitaal 1818  2228  
Onverdeeld resultaat 363  -410  

     
Voorzieningen     
Voorziening lustrum 25 jaar (2019-2020) 500  250  

     
Vreemd vermogen 1021  795  
Crediteuren 0  0  
Vooruitontvagen sponsorgelden 0  0  
Vooruitontvangen donaties 521  295  
Vooruitontvangen subsidie gemeente 500  500  

     

Totaal passiva 3702  2863  
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Toelichting activa     
Vlottende activa     
Betreft vooruitbetaalde kosten voor concert 3 september 2016 (nieuwe seizoen)  

     
Liquide middelen     
Bij de ING wordt betaalrekening en spaarrekening aangehouden. De spaarrekening dient als 
reserve. 

     
Toelichting passiva     
Eigen vermogen     
Het eigen vermogen is toegenomen door klein overschot op exploitatie.  

     
Voorzieningen     
In september 2019 bestaat PJPJ 25 jaar. Naast een jubileumconcert brengt PJPJ een 
Jubileumboek uit. Storting ten laste exploitatie was dit jaar mogelijk met klein bedrag.  

  

     
Vreemd vermogen     
Vooruitontvangen subsidie gemeente     
De op 22 januari 2016 ontvangen subsidie van € 1.000,00 van de gemeente wordt voor € 500,00 
verantwoord in dit jaarverslag (seizoen 2015/2016) en voor € 500,00 verantwoord in jaarverslag 
2016/2017. 
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Resultatenrekening 2015-2016 Podium Jong Professionals Jazz 
Voorschoten 
   

Opbrengsten 2015-2016 2014-2015 

Concerten 5.148 5.667 

Sponsoren 1.551 2.275 

Donateurs 1.627 1.120 

Giften (Muziekfonds St.Fonds tot Steun) 500 1.000 

Entreegelden 1.470 1.272 

   

Piet Wezepoel Jazz Festival 4250 0 

Entreegelden 1350   

Sponsors 2900  

A. Totaal opbrengsten 9.398 5.667 

   

   

Kosten   

Concerten 4.845 5.899 

Programmering (musici) 3.340 3.545 

Huur Grote Zaal Cultureel Centrum 551 525 

Pianostemmer 0 0 

Representatie (consumpties enz.) 71 253 

Transportkosten 0 0 

Drukwerk posters, flyers enz. 725 1.576 

Aanschaf muziekstandaards enz. 158 0 

   

Apparaatskosten concerten 730 1.183 

Kosten secretariaat 300 365 

Website 159 139 

Bankkosten 182 168 

Representatie en vergaderkosten 89 511 

   

Piet Wezepoel Jazz Festival 4212 0 

Programmering (musici) 2263  
Organisatiekosten (huur zaal, banners, drukwerk, promotie, enz.) 1950  

   

Dotatie voorziening Lustrum (o.a. jubileumboek 2020) 250 0 

   

B. Totale kosten 10.037 7.081 

   

Tekort-saldo voor rente en subsidie (totaal A-totaal B) -639 -1.414 

Rentebaten 2 4 

Resultaat  -637 -1.410 

   
Subsidie gemeente Voorschoten 1.000 1.000 

   

RESULTAAT 363 -410 

 Overschot Tekort 

   
       



Jaarverslag 2015/2016 

 
 

12 
 

Toelichting opbrengsten   

    

Concerten   

In het seizoen 2015-2016 organiseerde PJPJ 9 jazzconcerten, 1x per maand van september tot en met mei. 

Voor het tweede jaar werden de concerten gehouden in de Grote Zaal van het Cultureel Centrum. 

Sponsoren   
De belangstelling om sponsor te zijn voor de concerten is afgenomen.  
Donateurs   
Het tweede jaar in Cultureel Centrum met toenemend aantal bezoekers leverde ook meer donateurs op. 

Giften   
De toekenning van het Muziekfonds St. Fonds tot steun heeft betrekking op het jaar 2015. 

Entreegelden   
In het seizoen 2015/2016 waren er 294 betalende bezoekers (vorig seizoen 254 betalende bezoekers). 
Een lichte toename o.a als gevolg van meer bekendheid PJPJ en concerten in Cultureel Centrum. Het totaal 
aantal bezoekers was gelijk aan het aantal vorig seizoen, ongeveer 700. Veel bezoekers waren bij concerten Big 
Band, Jazzkoor en het eindconcert met Miro Herak, vibrafoon. 

   

Piet Wezepoel Jazz Festival   
Op 25 juni 2016 organiseerde PJPJ het 1e Piet Wezepoel Jazz Festival in het Cultureel Centrum. 

Dit ter nagedachtenis van de in oktober 2015 overleden oprichter en voorzitter van PJPJ. In 2 zalen 

werden van 17.00 uur tot 23.30 uur jazzconcerten gegeven. Iets meer dan 200 bezoekers kwamen naar 

succesvol jazzfestival met jazzmuziek voor en door jong en oud. De optredens van het jong jazztalent  

trok veel aandacht. De hoofdact werd verzorgd door nationaal en internationaal bekende jazzmusici. 

Lokale sponsors waren bereid dit festival voor een groot deel te sponsoren. Naast sponsorgelden  

ontving PJPJ entreegelden.    

   

Toelichting kosten   
Concerten   
Programmering   
Vergoeding aan musici voor optreden.   
Huur Grote Zaal Cultureel Centrum   
Betreft de huur van de Grote Zaal Cultureel Centrum.   
Drukwerk posters, flyers, enz.   
Vanwege het exploitatieverlies in seizoen 2014/2015 en minder sponsors is drastisch bezuinigd op drukwerk. 

   
Apparaatskosten   
Ook op apparaatskosten is bezuinigd, vandaar lagere kosten dan vorig seizoen.  

   
Donatie voorziening Lustrum   
Vorig seizoen was het niet mogelijk een donatie te doen. Voor dit seizoen een donatie van € 250. In 2019  

bestaat PJPJ 25 jaar en in dat seizoen 2019/2020 is PJPJ voornemens een jubileumconcert te organiseren en 

jubileumboek uit te brengen.   

   

Piet Wezepoel Jazz Festival   
Betreft de kosten voor de musici en de organisatiekosten van het jazzfestival. Met gering budget en met hulp  

van vrijwilligers was het mogelijk weer een jazzfestival in Voorschoten te organiseren. Tot vijf jaar 

geleden was er het Piet den Hartog Jazzfestival, genoemd naar oud wethouder van Voorschoten. 

   

Subsidie gemeente   
In totaal ontvangt PJPJ van de gemeente € 1.000,00. Dat bedrag is ontvangen op 22 januari 2016. 
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4.Bestuurssamenstelling 

 

 
Oprichter en erevoorzitter 1994-2015: 
Piet L.Ch. Wezepoel (overleden 20 oktober 2015) 
 
Voorzitter 
Tjeerd Klapwijk  
T: 06-53251703 
E: voorzitter@pjpj.nl 
 
Secretaris-penningmeester:  
Dave Hardy 
T: 06-54374788 
E: secretaris@pjpj.nl 
E: penningmeester@pjpj.nl 
 
Coördinator Conservatorium: 
Erik Albjerg 
T: 06-40580620 
E: e.albjerg@staff.koncon.nl 
 
Bestuurslid (algemeen): 
Rini Teunissen  
T: 06-18544305 
E: riniteunissen@pjpj.nl 
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