
 

    Jaarverslag 

Podium Jong Professionals Jazz 

Voorschoten 

1 september 2020 - 31 december 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

1. Jaarverslag 2020/2021 
 
Wat doet PJPJ ? 
Maandelijks organiseert Podium Jong Professionals Jazz (PJPJ) jazzconcerten met jong 

jazztalent (jonge professionals) van de Jazz-afdeling van het Koninklijk Conservatorium 

Den Haag. In mei van elk jaar wordt een kleinschalig jazzfestival georganiseerd met 

onder andere nog jonger talent van de School Jong Talent, studenten van het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag en gerenommeerde jazzmusici. 

Het opdoen van extra en unieke presentatie-ervaring en podiumervaring door de 

jazzstudenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag in een uniek concert-

setting in het Cultureel Centrum Voorschoten is een belangrijk doel van PJPJ. Vooraf, 

tijdens en na de jazzconcerten worden de studenten begeleid door het PJPJ bestuur. 

Met de jazzconcerten en jazzfestival draagt PJPJ op een sfeervolle en laagdrempelige 

manier bij aan het bevorderen van live jazzmuziek in Voorschoten en daarmee aan het 

culturele leven in Voorschoten. De concerten zijn van hoog niveau. 

Jaarverslag 

Het voorliggend jaarverslag beslaat, in tegenstelling tot eerdere jaarverslagen, een 

periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2021. Deze langere periode 

kwam door het automatiseren van de boekhouding en in 2021 opgestelde nieuwe 

statuten die voorschrijven dat de jaarrekening een kalenderjaar dient te zijn.  

Geen volledige seizoen programmering  

Het is jammer dat door de coronamaatregelen we niet een volledige programmering 

van de concerten hebben kunnen uitvoeren. Het jaarlijks Piet Wezepoel Jazz Festival 

ging in mei 201 niet door. Desondanks kijkt het bestuur met plezier en trots terug op 

de uitgevoerde concerten.  

Een hoogtepunt in de afgelopen periode was de wereldpremière van de cd presentatie 

van Chamber9 op 10 oktober 2020. Het concert werd ‘live gestreamd’ over YouTube, 

zodat iedereen ook thuis mee kon genieten van dit fantastische concert met tijdloze 

muziek van toppianist en componist Duke Ellington!  Dieptepunt was dat we van 

januari 2021 tot en met mei 2021 geen concerten en jazzfestival konden organiseren. 

Toen in juni 2021 dit weer mogelijk was hebben we in deze maand twee concerten 

georganiseerd. Evenals in 2020 waren er geen optredens van het Jazzkoor en de Big 

Band van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Het was een bewogen periode!   

Welke concerten gingen wel en niet door ?   

✓ Op 19 september 2020 werd het 26e seizoen van PJPJ knallend 

geopend met het Federica Lorusso Quartet. Federica is pianiste, 

zangeres en componiste. Vanwege de coronamaatregelen waren er 

twee concerten. 

✓ Wereldpremière en cd presentatie op 10 oktober 2020 van Chamber9. 

Vele klassieke jazz melodieën passeerden de revue. Het geluid van 2 

gitaren, strijkkwartet, contrabas, slagwerk en de fijne natuurlijke zang 

van zangeres Sanna van Vliet zorgden voor een fantastische sfeer. Er 

waren concerten om 18.00 uur en 20.00 uur. Het concert van 20.00 
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uur werd live gestreamd, zodat ook thuis deze première kon worden 

meebeleefd. 

✓ Vanwege coronamaatregelen geen concert op 14 november 2020. 

Gepland was het optreden van jazztrio Stefan Lievestro, contrabas, 

Jens Meijer, drums en Olivier van Niekerk, gitaar. 

✓ Het Cúnla Williams Kwartet trad op 12 december 2020 op. Cúnla is 

zangeres. Dit keer vanwege de grote belangstelling waren er concerten 

om 17.00 uur, 19.00 uur en 20.45 uur. 

✓ Geen concerten in januari tot en met mei 2021 en geen jazzfestival in 

mei 2021 vanwege coronamaatregelen. 

✓ Twee concerten op zondagmiddagconcert 13 juni 2021 met Zoë de 

Priester Quartet. Zoë is zangeres. 

✓ Zangeres Dominyka Mickute trad op 26 juni 2021 twee keer op met 

haar kwartet. 

✓ Op zaterdagavond 25 september 2021 was het weer mogelijk 1 

concert te organiseren. Op deze avond het optreden van Tengu Malina 

Bossa Nova Project met muziek uit de Braziliaanse muziektraditie uit 

de jaren 1970 en 1980. 

✓ Eigengrau,  een experimenteel jazztrio,  ft saxofonist Hristo Goleminov 

trad op 30 oktober 2021 op. 

✓ Op 20 november 2021 een optreden van Katrīna Kabinecka en band 

✓ Het optreden van Ben van den Dungen Quartet ging op 18 december 

2021 opnieuw niet door. 

 
Cultureel Centrum Voorschoten 
Het Cultureel Centrum is voor PJPJ een unieke setting om haar doelen genoemd in de 

statuten uit te voeren. Uniek omdat het centrum zo is ingericht dat ieder zich thuis en 

veilig voelt. Het grote podium is zeer geschikt voor concerten en heeft alle faciliteiten. 

De Grote Zaal met tafels, stoelen en kaarslicht geeft een optimale jazzsfeer en maakt 

het voor zowel de musici als de bezoekers een bijzondere plek. Een nationaal en 

internationaal bekende jazzmusicus vertelde het zo: ‘Wat een geweldige plek om te 

mogen musiceren, goed geluid en een heerlijke jazzsfeer. Dat is niet meer overal’ 

Geen PJPJ-Piet Wezepoel Jazz Festival in mei 2021 
Evenals in 2020 was er, vanwege de coronamaatregelen, geen Piet Wezepoel Jazz 

Festival in mei 2021. Met de bands zijn afspraken gemaakt om later, als de 

maatregelen het toelaten, op te treden bij een regulier concert bij PJPJ. 

Geen Cultuurmarkt in september 2021  
De Cultuurmarkt, georganiseerd door de Cultuurfabriek, tijdens Het Weekend van 

Voorschoten ging ook in 2021 niet door. PJPJ is vaste deelnemer aan de cultuurmarkt; 

deze cultuurmarkt is vooral bedoeld om promotie te maken en donateurs te werven.    

Optreden wooncentrum Adegeest in september 201 
Op vrijdagmiddag 17 september 2021 verzorgde Podium Jong Professionals Jazz 

Voorschoten (PJPJ) met het Trio Agerbeek/Klapwijk/Albjerg een optreden bij Florence 

Adegeest. Het optreden werd gerealiseerd door de samenwerking van Florence 
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Adegeest met de Cultuurfabriek Voorschoten en PJPJ. Florence Adegeest vindt muziek 

voor dementerende ouderen belangrijk en dat was deze vrijdagmiddag goed te zien: de 

bewoners genoten zichtbaar van de swingende jazzmuziek. 

Kerstprogramma ‘Beleven en ontmoeten’ in december 2021 
De Cultuurfabriek organiseerde in samenwerking met de Centrumondernemers het 

culturele kerstprogramma ‘Beleven en ontmoeten’. Op zaterdag 11 december 2021 

trad op het Trio Agerbeek/Klapwijk/Albjerg. Op zaterdag 18 december 2021 trad op 

het Luca Warmer Trio. Beide concerten werden goed bezocht. 

Bijdrage aan concept cultuurvisie gemeente Voorschoten 
Het bestuur van PJPJ heeft waardevolle input kunnen geven voor het opstellen van de 

cultuurvisie. 

Samenwerking met culturele organisaties in Voorschoten 
PJPJ nam verscheidene keren deel aan de online netwerkbijeenkomsten van de 

Cultuurfabriek waar onder andere ervaringen en kennis werden gedeeld met andere 

culturele organisaties uit Voorschoten. Verschillende keren treedt PJPJ op als 

tussenpersoon voor een jazzoptreden bij een Voorschotense organisatie. Dit doet PJPJ 

belangeloos. 

Jazz4kids@voorschoten 
Onder de naam: jazz4kids@pjpjvoorschoten biedt PJPJ Voorschoten een cursus aan 

voor kinderen tot 15 jaar om meer over jazzmuziek te weten te komen. De cursus 

wordt verzorgd door Tjeerd Klapwijk van Klapwijk Drums (en bestuurslid van PJPJ). Op 

een speelse manier kan kennis worden gemaakt met jazzmuziek. Via Voorschoten4kids 

is het aanbod voor de cursus verspreid onder de leerlingen op de basisscholen in 

Voorschoten. 

Promotie jazz in Voorschoten, regio en landelijk 
In Voorschoten, regio en landelijk is het bekend dat de jazzconcerten van PJPJ van hoog 

niveau zijn. In toenemende mate komen er naast de bezoekers uit Voorschoten, ook 

bezoekers uit de regio naar Voorschoten om een concert bij te wonen. De landelijke 

jazzpers en sociale media nemen onze persberichten over. Gevolg is dat diverse 

jazzmusici uit Nederland zich melden bij PJPJ voor een optreden. Door de 

hoogwaardige jazzconcerten, onder andere door de nauwe samenwerking met het 

Koninklijk Conservatorium Den Haag, promoot PJPJ live jazzmuziek voor de inwoners 

van Voorschoten. Door de regionale en landelijke bekendheid wordt ook Voorschoten 

gepromoot. 

Promotie door PJPJ 
De website, Facebook en Instagram wordt actueel gehouden. Voor en na de concerten 

brengt PJPJ een persbericht uit. Door heel Voorschoten hangen posters voor het 

eerstvolgende concert. Elk concert wordt aangekondigd met een nieuwsbrief. Met 

studenten, musici en landelijke jazzorganisaties worden contacten onderhouden. 
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Geluid, licht, foto’s en video’s 
Sinds 2013 verzorgen Audio van Hooidonk het geluid en licht en fotograaf en 

tekstschrijver René Zoetemelk de foto’s tijdens/van de concerten. Peter Aerts maakt 

de laatste jaren bijna elke keer video’s van delen van het concert en worden met 

toestemming van de studenten gepubliceerd. Allen doen zij dit belangeloos. 

Gegevens en aantallen  

Donateursbijdrage 
Sinds september 2018 is de donateursbijdrage € 40,00 voor twee personen en de 

entree is € 7,00. Jongeren tot 18 jaar hebben gratis entree. 

Aantal donateurs: 
Het aantal donateurs per 31 december 2021 was: 79 (een toename van 7 t.o.v. vorig 

seizoen) 

Aantal bezoekers: 
In de periode vóór corona was het gemiddeld aantal bezoekers: 100 met uitschieter 

van 130 voor optreden van de Big Band Koninklijk Conservatorium Den Haag. In de 

periode 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 was dit gemiddeld: 90.??? 

Dat het gemiddelde nog hoog is ondanks de coronamaatregelen komt omdat PJPJ 

tijdens de coronamaatregelen steeds 2 of 3 concerten organiseerden op een avond.  

Vergaderingen bestuur: 
Mede door de coronamaatregelen waren er meer vergaderingen van het bestuur, 

zowel offline als online. 

 

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 dat de inwoners van Voorschoten en omgeving 

kunnen genieten van live-jazzmuziek.    
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2. Financieel verslag  
 
Financieel resultaat 
Over de periode 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 is het resultaat € 

1.086,15 positief. Het vorig seizoen werd afgesloten met een positief saldo van € 

288,00.  

Sponsors 
Het blijft een voortdurende opgave om sponsors te krijgen. We zijn blij met onze 

trouwe sponsoren. Een deel van onze sponsors sponsort met een geldelijke bijdrage, 

een ander deel sponsort in natura, zoals ondersteuning licht en geluid, foto’s en video. 

Entreegelden 
Door de coronamaatregelen waren er geen concerten in november 2020, januari 2021, 

februari 2021, maart 2021, april 2021 en december 2021. Er waren voor de 8 

gehouden concerten 176 betalende bezoekers, gemiddeld 22 per concert. Dat is veel 

lager dan in de periode voor corona. 

Subsidie gemeente 
De gemeente heeft PJPJ een subsidie toegekend van € 3.000, 00 voor het jaar 2021.  

Voorziening programmering welzijn en promotie 
Bij de toekenning van subsidie door de gemeente Voorschoten is aangegeven een deel 

van het subsidie te besteden aan concerten bij verzorgingshuizen en promotie van live 

jazzmuziek. Een deel van dit subsidiebedrag kon niet, vanwege de coronamaatregelen, 

in 2021 worden uitgegeven. In 2022 en volgende jaren zal besteding plaatsvinden. 

Voorziening Piet Wezepoel Jazz Festival 
Wegens het niet doorgaan van het jazzfestival in 2020 en 2021 en de gemaakte 

afspraken met musici verwacht PJPJ in 2022 hogere uitgaven voor het jazzfestival. 

Daarbij komt dat een van de fondsverstrekkers ander beleid heeft vastgesteld, 

waardoor PJPJ geen aanspraak meer kan maken op sponsoring. 

Voorziening PJPJ  
Er is een bedrag toegevoegd aan de Voorziening PJPJ. De voorziening dient vooral als 

buffer om de toekomst van PJPJ zeker te stellen.  
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3. Wie traden op in de periode 1 september 
2020 tot en met 31 december 2021 

 

19 september 2020  
Federica Lorusso Quartet 

10 oktober 2020 
Chamber9 

12 december 2020 
Cúnla Williams Kwartet 
 

13 juni 2021 
Zoë de Priester Quartet 

26 juni 2021 
Dominyka Mickute Quartet 
 

 

25 september 2021 
Tengu Malina Bossa Nova Project 
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Bestuur PJPJ 
Tjeerd Klapwijk, voorzitter 
Dave Hardy, secretaris-penningmeester 
Erik Albjerg, coördinator programmering 
Rini Teunissen, algemeen lid 
 

 

 30 oktober 2021 
 Eigengrau 
 

20 november 2021 
Katrīna Kabinecka en band 


