
NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF  

VERENIGINGVERENIGING  

SYMFONIEORKESTSYMFONIEORKEST  

BLOEMBOLLENSTREEKBLOEMBOLLENSTREEK 

Nieuwsbrief voor donateurs 
Nummer 1 
Seizoen 2016-2017 
 

Symfonieorkest Bloembollenstreek 
p/a Rietkraag 42 
2144 KC Beinsdorp 

0252-52 35 31 

penningmeester@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl
     www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl  
 

In deze nieuwsbrief 

 Voorwoord 
 Van de penningmeester 
 Nieuws van de orkesten 

 Concertagenda 
 Concert 12 november uitgelicht 

Voorwoord 

Als u dit leest is voor onze orkesten 
het seizoen 2016-2017 al weer een 
maand verstreken. 
Het Symfonie Orkest Bloembollen-
streek (SOB) is druk doende om het 
jubileumconcert van 12 november in 
De Hoeksteen te Hillegom voor te 
bereiden.  
Het Jeugdsymfonieorkest Bloembol-
lenstreek (JO) kan terugkijken op een 
grandioos openingsconcert van de 
Harddraverijvereniging met zangeres 
‘Maan’. Bij het Juniorensymfonie-
orkest proberen de nieuwkomertjes 
te wennen aan een  compleet nieuwe 
ervaring: spelen in een echt orkest 
onder leiding van een dirigent. 
Kortom: het is weer allemaal muziek 
wat er klinkt. 
 
Op 30 september hebben we bij het 
JO afscheid mogen nemen van 10 
muzikanten. 
We mochten hun een certificaat 
overhandigen waaruit blijkt, dat zij 
deel hebben uitgemaakt van JUSO 
en/of JO.  
 

Een lidmaatschap waarop zij trots 
mogen zijn en waarmee zij voor de 
dag kunnen komen! 
Verheugend is het dat er ook weer 
JUSO-leden overstappen naar het JO. 
Dat is immers de bedoeling. Het JUSO 
is ons opleidingsorkest en doorstro-
ming naar het JO en misschien zelfs 
later naar het SOB is toch wel ons  
streven. 
 
Het seizoen 2016-2017 is heel bijzon-
der vanwege het 40-jarig bestaan van 
onze vereniging. Tussen het           
jubileumconcert van het SOB op      
12 november 2016 en het Tulpen-
concert op 25 maart 2017 is een 
reeks van bijzondere activiteiten   
gepland, waaronder uiteraard       
ontmoetingen van oud-leden in een 
reünie. De details volgen later. 
 
Toch zijn er ook zorgen. 
Om dit alles op rolletjes te laten    
lopen, is het absoluut noodzakelijk, 
dat er voldoende vrijwilligers zijn, die 
een handje helpen.  
 

Bijvoorbeeld: Een klein stukje admini-
stratie of een pr-activiteit zoals het 
opmaken van een poster.  
Werk, dat uit de handen van onze 
coördinatoren of bestuursleden kan 
worden gehaald, zodat zij zich in alle 
rust kunnen wijden aan hun andere 
taken. Indien u door één van ons  
benaderd wordt, zeg dan niet onmid-
dellijk nee. Echt, aan uw hulp is heel 
veel behoefte! 
 
Tenslotte nog het volgende. 
Wij zijn echt heel blij met uw donatie. 
Bovendien doen we op u allen een   
dringend beroep om loten te kopen 
van De Grote Clubactie en mee te 
werken aan de RABO clubkascam-
pagne. Beide acties kunnen voor   
onze vereniging een flink bedrag   
opleveren, waarmee we de financiën 
van onze vereniging weer gezond 
kunnen maken en houden. 
 
Wij wensen u allen een prachtig    
muzikaal jaar toe en hopen u te    
ontmoeten bij onze concerten. 
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Van de penningmeester 

Ger Op den Kelder heeft zijn taken als voorzitter onlangs beëindigd. Daarmee is er nog een vacature vrijgekomen in onze 
vereniging en is het bestuur dringend op zoek naar mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en een grotere 
of kleinere taak op zich zouden willen nemen. Bent u die persoon of kent u iemand in uw omgeving die dit zou willen en 
kunnen doen? Neemt u dan contact op met het bestuur via de penningmeester Kees Lippens : 
penningmeester@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 
Omdat de jaarrekening nog even op zich laat wachten doet de penningmeester hieronder in het kort  verslag van de       
financiële stand van zaken: 
 

Inleiding: een voorlopig beeld 
De Jaarrekening is nog niet helemaal gereed. Natuurlijk ben ik echter wel op de hoogte van het algemene beeld van onze 
financiën en om maar met de deur in huis te vallen: dat beeld is niet rooskleurig! 
Onze banksaldi zijn in totaal met ongeveer € 4.500 teruggelopen. Aangezien daarnaast een reserve ten laste van de exploi-
tatie moest worden getroffen voor uitgaven in het kader van ons 40 – jarig Jubileum van € 1.500 komt het verlies in het 
boekjaar 2015 – 2016 grofweg geschat uit op een bedrag van circa € 6.000. Verliezen van een dergelijke omvang zijn tot 
nu toe hoogst ongebruikelijk bij onze Vereniging. Alhoewel het misschien een saai verhaal is (u bent dus gewaarschuwd!) 
stel ik het als penningmeester toch op prijs de volgende uitleg over de achterliggende oorzaken te geven.  
 
Een eerste analyse 
De huur van Uitermeer en Salvatori uit het Verenigingsjaar 2014 – 2015 drukt ten onechte 
gedeeltelijk op het jaar 2015 – 2016. Dit komt omdat in de boekhouding geen rekening werd 
gehouden met het principe dat een kostenpost geboekt moet worden in het jaar waar deze 
post daadwerkelijk betrekking op heeft en niet in het jaar waarin de uitgave plaatsvindt.  
Inmiddels is de boekhouding door mij hierop aangepast, zodat dit niet meer kan voorkomen. 
Met ingang van het afgelopen boekjaar wordt er dus bij ons op professionele wijze boekge-
houden. Dit geldt uiteraard niet voor boekingen uit het verleden, waardoor op 2015 – 2016 
een dubbele huurlast van € 1.620 rust.                                                            
Verder zijn de subsidie van de gemeente Lisse (€ 1.500), het batig saldo van de Italië reis van vorig jaar (€ 306) en een voor-
uit betaalde bijdrage voor het Italië – weekeinde van dit jaar (€ 150) ten onrechte vorig boekjaar als baten geboekt, terwijl 
deze bedragen allemaal gereserveerd hadden moeten worden voor dit en volgend jaar. Het verlies in het vorige jaar was 
dus € 3.576 groter dan de gepresenteerde € 171. Daar staat tegenover dat in het saldo van onze rekening - courant bij de 
Rabobank een bedrag van € 360 niet is meegenomen, waarmee het eerder genoemde verlies van dit jaar van ongeveer      
€ 6.000 voor € 3.216 is verklaard.   
Eigenlijk is er in 2015 – 2016 (naar verwachting) maar een verlies van € 2.784 geleden, doordat € 3.216 abusievelijk niet 
ten laste van 2014 – 2015 is geboekt. Een bedrag van  € 510 vanwege de incidentele uitgave voor de reparatie van onze 
cello dit jaar maakt overigens deel uit van deze € 2.784. Circa € 2.300 zal dus nog vanuit de binnenkort afgeronde            
Jaarrekening moeten worden verklaard. Pas als de Jaarrekening is afgerond kan ik immers het complete beeld schetsen. 
 
Consequenties  
In feite twee verliesjaren op een rij, dat betekent dat er ‘iets’ structureel mis lijkt te zijn tussen de opbrengsten en de     
kosten. Aan de opbrengsten van de concerten ligt het niet, want deze zijn allemaal met een batig saldo afgesloten. Op   
basis van de Jaarrekening zal duidelijk moeten worden gemaakt waar het precies structureel mis is. Naar aanleiding van 
deze analyse zullen maatregelen genomen dienen te worden, zowel aan de inkomsten – als aan de uitgavenkant. Wat    
betreft de inkomstenkant kan ik al melden dat alle kaartjes met € 0,50 worden verhoogd.  
 
Donaties 
Gelukkig kan ik melden dat onze donaties dit jaar op hetzelfde niveau uitkomen als vorig jaar. Een woord van dank is voor 
onze donateurs dan ook zeer op zijn plaats.  
Ester van der Zwet, een vrijwilliger, was zo vriendelijk een actuele donateurslijst op te willen stellen. Helaas is onze ‘Club 
van 50’ wat geslonken. Hieraan gaan wij in dit nieuwe seizoen dus extra aandacht besteden. Het ligt voorts in mijn          
bedoeling de actuele donateurslijst nog uit te breiden met een kolom ‘e – mail adressen’. Het scheelt uiteraard heel veel 
werkzaamheden wanneer wij in ieder geval een groot deel van onze donateurs per e – mail zouden kunnen bereiken. Houd 
uw brievenbus dus in de gaten!   
 
Kees Lippens, penningmeester 
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Nieuws van de orkesten 

Het Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek o.l.v. de dirigent Erik Waerts heeft 
hard gerepeteerd om het traditionele   openingsconcert van de feestweek in Lisse 
tot een succes te maken. Samen met soliste Maan Steenwinkel, winnares van de 
Voice of Holland 2016, heeft het orkest een spetterend optreden verzorgd voor de 
Harddraverijvereniging en heel Lisse. Tijdens dit concert werd ook het indrukwek-
kende Pianoconcerto No 1 van Rieteke Hölscher opnieuw ten gehore gebracht. 
Soliste in dit concert was onze eigen alt-saxofoniste Lieselotte van Tol. Het piano-
concert is speciaal voor het JO geschreven en ging in juli j.l. in première bij het 

Conservatorium van Utrecht. Op 16 oktober wordt het Pianoconcert nogmaals uitgevoerd in het Cultureel Centrum Pier-K 
in Nieuw-Vennep.  
 
De dag na het openingsconcert konden de JO-leden, die de ambitie hebben door te stromen naar een volgend niveau, deel-
nemen aan de interne audities. Dirigent Erik Waerts en de concertmeester houden bij de indeling van het orkest rekening 
met niveau, evenwichtige verdeling van de verschillende instrumentgroepen en sociale cohesie binnen het orkest.  
 
Doelstellingen voor komend verenigingsjaar: Behalve het uitvoeren van het pianoconcert op 16 oktober willen we in       
november met een klein ensemble van JO-leden een optreden geven in de Bibliotheek van Lisse. In december gaan wij in 
het kader van  het 40- jarig jubileum van vereniging Symfonieorkest Bloembollenstreek een Kerstconcert organiseren in 
samenwerking met Cinema Floralis. Hoofdprogramma zal een stomme film zijn, The Snowman, muzikaal begeleid door het 
JO. 

Wij hopen u allemaal weer bij al onze concerten te zien. Blijf op de hoogte van de activiteiten in het jubileum jaar via onze 
website. 

 

Sanja Bemelman, coördinator JO 

Concertagenda voor de eerste helft van het seizoen 2016-2017 

 25 november 2016   
 Pepernoteninstuif Junioren– en Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek  
  Locatie: Floralis , Floralisplein 69 te Lisse 
  Informatie en inschrijving via de website of via mail: 
   juso@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 

 18 december 2016  
Kerstconcert Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek  
o.l.v. Erik Waerts 

  Film 'The Snowman' 
  Locatie: Cinema Floralis, Floralisplein 69 te Lisse 

 16 oktober 2016: Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek o.l.v. Erik Waerts  
      Pianoconcert no.1 Rieteke Hölscher 
  Locatie: Pier-K Nieuw-Vennep 
  Informatie:  https://www.pier-k.nl/actueel/agenda 

 12 november 2016:  
Jubileumconcert Symfonie Orkest Bloembollenstreek  
o.l.v. Paul van der Reijden 

  Locatie: De Hoeksteen, Karel Doormanplein 2 te Hillegom 
  Aanvang: 20.15 uur 
  Solist: Artem Belogurov  (Piano) 
  Kaartverkoop: voorverkoop (€ 2,50 korting) via de website en op de avond van het concert zijn de kaarten   
  verkrijgbaar aan de zaal. In de rubriek ‘Concert uitgelicht’ kunt u meer lezen over dit concert. 



Concert uitgelicht 

 12 november 2016:  
Jubileumconcert Symfonie Orkest Bloembollenstreek  
o.l.v. Paul van der Reijden 

  Locatie: De Hoeksteen, Karel Doormanplein 2 te Hillegom 
  Aanvang: 20.15 uur 
  Solist: Artem Belogurov  (Piano) 
  Kaartverkoop: voorverkoop (€ 2,50 korting) via de website en op de 
  avond van het concert zijn de kaarten verkrijgbaar aan de zaal. 

Op zaterdag 12 november vullen orkest en dirigent De Hoeksteen in Hillegom met prachtige en          
uiteraard feestelijke muziek. De eerste mazurka uit de Petite Suite van de Russische componist     
Alexander Borodin vormt de vreugdevolle aftrap van het concert. De Poolse herkomst van de dans 
‘mazurka’ verwijst naar de Poolse afkomst van de componist Frédéric Chopin, wiens tweede       
piano-concert ook op het programma staat. De jonge pianist Artem Belogurov  (foto) vertolkt de 
solopartij van dit geliefde pianoconcert op een bijzondere vleugel van de beroemde pianobouwer 
Erard.  
Belogurov staat bekend om zijn tedere en vernuftige spel, dat Chopins pianoconcert tot grote 
hoogte zal tillen. 

Na de pauze speelt het SOB voor het eerst in haar geschiedenis een grote, Romantische symfonie: de vijfde symfonie van 
Tsjaikovski, een van de meest geliefde werken van de bekende Russische componist. De majestueuze triomfmars aan het 
einde van deze symfonie past niet alleen bij de feestelijke sfeer van dit openingsconcert, maar ook bij het jubileum zelf:   
al 40 jaar zorgt Symfonieorkest Bloembollenstreek voor prachtige muziek en muzikale contacten in de Bollenstreek.  
Dat is zeker een triomfmars waard. 

Mis het niet en kom het feest met ons vieren op dit unieke concert! 

(Auteur Simone Leuven) Het is feest: de vereniging Symfonieorkest Bloembollenstreek bestaat dit seizoen 40 jaar! Dat 
wordt natuurlijk uitgebreid en muzikaal gevierd met allerlei concerten en activiteiten. Het startschot voor dit bijzondere 
jaar wordt gegeven door het Symfonie Orkest Bloembollenstreek o.l.v. Paul van der Reijden: als het eerst opgerichte     
orkest van de vereniging is de eer aan het SOB gevallen om het openingsconcert van het jubileumjaar te verzorgen.  


