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1. Jaarverslag 2016/2017 
 
1.1.   Wat wilden we bereiken?  

Met PJPJ wilden 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 de PJPJ in de periode september 2016 tot en met 
april 2017 (acht keer) een jazzconcert en in mei 2017 het Piet Wezepoel Jazz Festival in het Cultureel 
Centrum Voorschoten. Daarnaast waren er meer samenhangende 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 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 enz. en met de redacties van de kranten voor persberichten. 

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 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 de grote ervaring op muzikaal gebied van het 
merendeel van de bestuursleden. Het bestuur begeleidt de student voor, tijdens en na het concert, 

http://www.pjpj.nl/
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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 
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 geslaagd PJPJ Piet Wezepoel Jazz Festival op 20 mei 2017 in 
het sfeervolle aangeklede Cultureel Centrum Voorschoten. Meer dan 225 
jazzliefhebbers verzamelden zich in het Cultureel Centrum. 

  

Een paar bekende, maar vooral opkomende 
jazzmusici verzorgden spetterende optredens. 
Hoofdact dit keer de weergaloze Toon Roos op 
saxofoon met Karel Boehlee, piano, Frans van Geest, 
contrabas en Joost van Schaik, drums. Verder traden 
op Francesca Tandoi Trio, Ronja Burve met Tree of 
Dawn, Jong Talent van School Jong Talent 
Conservatorium Den Haag, Claudio Jr De Rosa kwartet 
en Francesco Zampini Trio. 

 

Het jazzfestival op 20 mei 2017 werd in twee zalen 
van het Cultureel Centrum Voorschoten gehouden (Grote Zaal en Ronde Zaal), begon om 17.00 uur en 
eindigde om 23.45 uur. En opnieuw een succesvol festival.  

 

PJPJ deelnemer Week van de Kunst 

Voor de tweede keer nam PJPJ deel aan de Week van de Kunst in Voorschoten. Deze wordt in de 
eerste weken 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 

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 
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 Cultuurmarkt Voorschoten voortgekomen. 
PJPJ is via één van de bestuursleden, mede-initiatiefnemer. In het seizoen 2016-2017 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 muziek uit Voorschoten. 

https://weekvandekunst.nl/
https://www.facebook.com/CultuurmarktVoorschoten/
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Deze brochure werd tijdens de Vrijwilligersmarkt overhandigd aan de burgermeester van 
Voorschoten.  

 

Voorbereidingen jubileum PJPJ in seizoen 2018-2019 

In 2016 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 (oud-) studenten, docenten, medewerkers en 
concertbezoekers en mogelijk andere betrokkenen (bijvoorbeeld sponsors of vertegenwoordigers van 
de gemeente Voorschoten) 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 

Langzaam groeit het aantal bezoekers tijdens onze concerten. Gemiddeld tussen 60 en 70 bezoekers, 
met boven de 100 bezoekers bij het optreden van de Big Band. Na een terugval van het aantal 
donateurs na de verplaatsing van de concerten van de Gouden Leeuw naar het Cultureel Centrum is 
ook het aantal donateurs gegroeid in 2016-2017. PJPJ promoot de jazzconcerten via de lokale en 
regionale pers, via seizoen agenda (2500 stuks), elke maand nieuwsbrieven (230 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 laagdrempeligheid van PJPJ wat zich uit in 
de sfeervolle locatie waar de concerten worden 
gehouden, het Cultureel Centrum Voorschoten en de 
lage entree en donateursbijdrage. Dit alles is 
mogelijk door een groep sponsors in natura en geld 
dat PJPJ een warm hart toedraagt.  

 

 

Lagere subsidie gemeente en sluiting Culturele 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 in 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 en de regio.    
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3. Financieel verslag  
 
Financieel resultaat 
Het seizoen 2016/2017 (boekjaar 1 september-31 augustus) is, rekening gehouden met een storting in 
de voorziening lustrum PJPJ van € 750,00, afgesloten met een overschot van € 637,00. Het vorig 
seizoen werd afgesloten met een overschot van € 363,00. Het overschot is vooral ontstaan door 
sponsorbijdragen voor het Piet Wezepoel Jazz Festival. Met lagere sponsoring was het overschot lager 
uitgevallen, dan wel was er een tekort ontstaan. 
 
Donateurs 
Het derde jaar in Cultureel Centrum, waar we de Grote Zaal zelf sfeervol kunnen maken en waar de 
bezoekers zich thuis voelen, leverde afgelopen seizoen opnieuw nieuwe donateurs op. Het aantal per 
31 augustus 2017 is 60 (was 31 augustus 2016: 54).  
 
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. Sponsorgeld ontving PJPJ voor het festival 
ook van NUT Voorschoten, Stichting Louise de Lang en Fonds 1818.  
 
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 
Opnieuw een lichte stijging van het aantal betalende bezoekers. Voor de acht jazzconcerten waren er 
309 betalende bezoekers (vorig seizoen 294).     

 

 
4. Wie traden op in seizoen 2016/2017 

   

3 september 2016 
 

 
 

Andreas Schmitz, contrabas en Lina 
Aselskyte, zang  

De volledige bezetting was: 
Andreas Schmitz – contrabas 
Lina Aselskyte – zang 
Maurits Roes – piano 
Felician Erlenburg – saxofoon 
Richie Struck, drums 
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1 oktober  2016 

 

Eef Albers, gitaar en Jheynner Argote 
Frias, gitaar 
 
De volledige bezetting was: 

Eef Albers - gitaar 
Jheynner Argote Frias - gitaar 
Yussif Barakat - contrabas 
Guillermo Martin Viana - drums 

 

12 november 2016 

 

Raúl Santana, piano en Ronja Burve, zang 

 
De volledige bezetting was: 

Raúl Santana, piano 

Ronja Burve, zang 
Patrieck Bonnet, saxofoon 
Ignacio Santoro, contrabas 

Louis Portal, drums 
 

10 december 2016 

 

Yorgos Efstathiou, gitaar en Dominika 
Zawada, zang 
 
De volledige bezetting was: 
Dominika Zawada, zang 
Yorgos Efstathiou, gitaar 
Yussif Barakat, contrabas 
Yorgos Bereris, piano 
Andrea Niccolai, drums 
 

29 januari 2017 

 

Big Band Koninklijk Conservatorium Den 
Haag olv John Ruocco met gastpianist 
Juraj Stanik 
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11 februari 2017 

 
 

Alkistis Lampropoulou, zang en Víctor 
Oller Segura, piano  
 
De volledige bezetting was: 
Victor Oller Segura, piano  
Alkistis Lampropoulou, zang 
Andres Alaru, contrabas 
Andrea Niccolai, drums 
 

12 maart 2017 

 

Jazzkoor Koninklijk Conservatorium o.l.v. 
Anka Koziel 

Het jazzkoor:Tamara Baas, Inês Teixeira 
Lopes, Nikki Hirs, Joanna Koziol, Chakseng 
Lam, Milda Mačiulaitytė, Dominyka Mickute, 
Herman Otten en Cúnla Williams. 

Begeleiding: Victor Oller Segura, piano, Bjorn 
Vandenneucker, contrabas en Michele 
Pazzini, drums. 

 

8 april 2017 

 

Fernán Mejuto Vazquez, vibrafoon en 
Marija Voitenkova, zang  
 
 
De volledige bezetting was: 
Fernán Mejuto Vazquez - vibrafoon 
Marija Voitenkova - zang 
Luciano Varela - contrabas 
João Sousa - drums 
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2e Piet Wezepoel Jazz Festival op 

20 mei 2017 

 

 
 

 
 

            Francesca Tandoi Trio ft Frits Landesbergen                                        Toon Roos kwartet 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

        Claudio Jr de Rosa kwartet School Jong Talent met oa Mila Veldkamp 
en Olivier van Niekerk 
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5. Balans en resultatenrekening 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans Stichting Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten

Activa 31-8-2017 31-8-2016

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen 790 390

Debiteuren 250 0

Vooruitbetaalde kosten concert 540 390

Liquide middelen 4556 3312

Kas 0 0

ING bank  betaalrekening 3.551 2310

ING spaarrekening 1005 1002

Totaal activa 5346 3702

Passiva

Stichtingskapitaal
Eigen vermogen 2.818 2181

Kapitaal 2.181 1818

Onverdeeld resultaat 637 363

Voorzieningen

Voorziening lustrum 25 jaar (2018-2019) 1250 500

Vreemd vermogen 1278 1021

Crediteuren 0 0

Vooruitontvagen sponsorgelden 0 0

Vooruitontvangen donaties 811 521

Vooruitontvangen subsidie gemeente 467 500

Totaal passiva 5346 3702



 

11 
 

 

Resultatenrekening 2016-2017 Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten

Opbrengsten 2016-2017 2015-2016
Concerten 5.350 5.150

Sponsoren 1457 1.551

Donateurs 1796 1.627

Giften (Muziekfonds St.Fonds tot Steun) 550 500

Entreegelden 1545 1.470

rentebaten 2 2

Piet Wezepoel Jazz Festival 5.314 4250

Entreegelden 1190 1350

Sponsors 4124 2900

Subsidie gemeente Voorschoten 967 1000

A.Totaal opbrengsten 11.631 10.400

Kosten
Concerten 3.847 4.845

Programmering (musici)

Huur Grote Zaal Cultureel Centrum

Pianostemmer

Representatie (consumpties enz)

Transportkosten

Drukwerk posters, flyers enz

Apparaatskosten concerten 1016 730

Kosten secretariaat

Website

Bankkosten

Representatie en vergaderkosten

Piet Wezepoel Jazz Festival 5381 4212

Programmering festival 3218 2262

Organisatiekosten (huur zaal, pr, drukwerk, enz) 2163 1950

Dotatie voorziening Lustrum (o.a. jubileumboek 2019) 750 250

0

B.Totale kosten 10.994 10.037

Overschot 637 363

Resultaat 637 363

overschot overschot
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Toelichting balans en resultatenrekening 
 
Balans 
Het overschot van de resultatenrekening ad € 637,00 is toegevoegd aan het eigen vermogen 
van PJPJ. Per 1 september 2017 bedraagt het eigen vermogen € 2.818,00. 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 1 
september 2017 bedraagt deze voorziening € 1.250,00. De bestemming van deze gelden is voor 
het jubileumboek en het organiseren van bijzondere jazzconcerten in het jubileumseizoen 
2018/2019. Bijvoorbeeld oud studenten die in de loop van de 25 jaar hebben opgetreden te 
vragen voor één van de maandelijkse concerten in het jubileumseizoen. 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 
 
Concerten 
De opbrengsten verschillen het afgelopen seizoen niet veel van het seizoen ervoor. Er zijn 
enkele onderlinge verschillen. Uitschieter is de hogere opbrengst donateurs als gevolg van 
meer donateurs. 
 
Ook in het seizoen 2016/2017 heeft PJPJ de kosten voor de concerten verder naar beneden 
kunnen krijgen.  
 
Piet Wezepoel Jazz Festival 
Mede dankzij toegekende sponsorbijdragen van NUT Voorschoten, Stichting Louise de Lang en 
Fonds 1818 is er een klein verlies op dit festival. De kosten van programmering waren hoger 
door in de Grote Zaal twee bekende jazzbands te programmeren in plaats van één. Dit 
verhoogde de kwaliteit en bekendheid van het festival. 

 
 
 
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

