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Terugblik op 2020
2020 was een bijzonder jaar. We kijken terug op de
onzekerheid van Corona, het samenspel van de
kinderen met het Orkest van Utrecht, het verlies
van Theo. Met het einde van 2020 in zicht kunnen
we terugblikken en vooruitkijken. Uiteindelijk
hebben we als jeugdorkest een groot deel van het
jaar “gewoon” fysiek bij elkaar mogen spelen. Dat
op zichzelf is een enorme meevaller. Ondanks de
beperkingen die er zijn, kunnen de kinderen en
Michiel doorgaan met hun muzikale ontwikkeling.

Blik terug met de cam van je smartphone

Oprichting Stichting
Deze muzikale ontwikkeling willen we voortzetten met de
inmiddels opgerichte “Stichting Jeugdorkest Leidscherijn”.
De wens van Theo om van het jeugdorkest een stichting te
maken hebben we in vervulling laten gaan.
Het jeugdorkest wordt nu gesponsord door Cultuur 19.
Cultuur 19 biedt het jeugdorkest zo de mogelijkheid om op
eigen benen te staan. Dit kan dankzij de subsidie die het
jeugdorkest krijgt. De subsidie wordt verstrekt op grond
van het bestaan van de stichting en op basis van het aantal
leden dat het jeugdorkest heeft. Om die reden hebben we
jullie gevraagd om door te geven of jouw zoon/dochter les
heeft bij een gecertificeerd docent(e). Dit is van belang,
want de subsidie wordt op basis daarvan bepaald.

Vooruitkijken naar 2021
In 2020 wilden we werken naar mooie optredens. Er waren plannen voor het instituut voor Beeld en Geluid
in Hilversum, voor Vredenburg, en voor….. (Jan… Gerard… wat was de locatie in Vleuten?). De gedachte aan
optreden houden we even vast. Zodra het kan in 2021 proberen we een leuk moment te organiseren. Ook
hierbij kun je meedenken. Voor het jeugdorkest hebben we twee commissies in gedachten. Deze lichten we
toe in deze nieuwsbrief. Meer uitgebreide informatie staat in het beleid van de stichting. Deze zullen we
spoedig met jullie delen.

Bestuur van het jeugdorkest Deze bestaat op dit moment uit Jan Bloemkolk, Gerard
Kuijlaars en Sanne Pasveer. Wij pakken die acties op die nodig zijn voor het ontwikkelen
van het Jeugdorkest tot stichting. Vind jij het leuk om een actieve rol te spelen in het
bestuur, het opbouwen van het Jeugdorkest, geef dat dan vooral aan bij een van ons.
Versterking is altijd welkom.
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Wat kun jij doen voor het Jeugdorkest?
Het jeugdorkest is er voor onze kinderen. Wij als ouders
kunnen ervoor zorgen dat het orkest werkt. Hoe?
•
•
•
•
•

Door goed te luisteren naar de beleving van je zoon
of dochter en op basis daarvan verbeteringen voor
te stellen;
Leuke activiteiten voor het orkest te bedenken en
organiseren;
Actief leden aan te dragen;
Muziekdocenten te vragen of zij nog leerlingen
hebben die het graag in een orkest willen spelen;
Sponsors aan te dragen die het leuk vinden om bij te
dragen aan een orkest;.

En natuurlijk kun je helpen door zelf actief een
kleine bijdrage te leveren door op
repetitiedagen:
* Instrumenten te stemmen voor de repetitie;
* Stoelen klaar te zetten;

Leer stemmen met smartphone

Het orkest mag groeien!
We hebben een doel. Namelijk groeien naar 30 orkestleden. Daar willen we onder andere
muziekdocenten en scholen voor benaderen. Ook jij kunt hieraan bijdragen. We hebben flyers die je
kunt verspreiden, rondvragen in je directe omgeving helpt en een stukje bekendheid op social
media ook. Waarom willen we groeien? Enerzijds omdat het leuk is om met een groot orkest te
spelen en anderzijds ook omdat het de stichting helpt financieel op eigen benen te staan. Het
nuttige met het aangename verenigd dus.

Activiteitencommissie
Wil je meedenken over leuke
activiteiten voor de orkestleden.
Meld je dan aan voor de
activiteitencommissie. Doelstelling
is 2 activiteiten te organiseren per
jaar.

Muziekcommissie
Om het Jeugdorkest goed
te laten werken is het van
belang om een aantal zaken
te regelen voor orkestleden
door ouders.

Het doel van de muziekcommissie
is dat een aantal ouders zich
bundelt in een whatsapp-groep.
Doel hiervan is dat er altijd een
paar ouders aanwezig zijn bij de
repetitie. Deze ouders helpen bij
het stemmen, klaarzetten van
stoelen, beschikbaar zijn van
bladmuziek, etc.

Dus, wil jij actief bijdragen aan het jeugdorkest?
Meld je dan via whatsapp of bel met één van de bestuursleden. Wij helpen we je dan op weg om
hiermee aan de slag te gaan. We streven ernaar commissie en bestuurswerkzaamheden leuk en
licht te houden. Gelet op het feit dat de samenstelling van het orkest door doorstroom wisselt, is
het fijn als meer ouders betrokken zijn bij het vormgeven van het jeugdorkest.
Alvast dank voor je medewerking en voor nu… fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
gewenst!

