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Jaarverslag 2018 
 

In 2018 heeft de Haagse Beek in het voorjaar en najaar weer twee programma’s uitgevoerd. 
 
Voorjaar 2018  
 
Een bijzonder mooi programma werd ten gehore gebracht op 10 maart in de Lutherse Kerk 
te Delft en op 11 maart in de Paleiskerk te Den Haag. 
Het project stond voor de vierde keer onder leiding van dirigent Marien van Staalen met als 
soliste mezzosopraan Nina van Essen.  
Zij zong een serie liederen met als thema “Het kind en ik”. Marien van Staalen speelde bij 
enkele van de liederen een solo cello partij.  
De volgende liederen werden ten gehore gebracht:  

° Francis Poulenc: Le sommeil en Quelle aventure! 
° Manuel de Falla: Nana 
° Fernando Obradors: El Vito 
° Peter Kooreman: Your Children are not your children 
° Richard Strauss: Schlechtes Wetter 
° Gustav Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen 

Het programma werd geopend  met de Serenade for Strings in E minor, Op. 20 van Edgar 
Elgar. Na de pauze klonk de  Cavatina and Grosse Fuge Op. 130/133 van Ludwig van 
Beethoven, in een bewerking voor strijkorkest.  
  
 
Najaar 2018 
 
Voor het najaarsproject werd gewerkt met een voor de Haagse Beek nieuwe dirigent: 
Konradin Herzog. Deze jonge en bevlogen dirigent dirigeerde een uitdagend programma met 
een aantal minder bekende componisten.  
Het programma was als volgt:  

° Franz Schreker: Intermezzo opus 8  
° Erkki-Sven Tüür - Insula deserta  
° Leo Smit - Concert voor altviool en strijkorkest  
° Dvorák: Serenade in E voor strijkers Opus 22  

Soliste was altvioliste  Dana Zemtsov.  
Onder grote belangstelling werden de stukken uitgevoerd op 10 november in de Lutherse 
Kerk te Delft en op 11 november in de Paleiskerk te Den Haag.  
  
 
Repetities 
De Haagse Beek heeft net als in voorgaande jaren voornamelijk in verzorgingshuis Oostduin 
in Den Haag gerepeteerd. Als tegenprestatie gaf het orkest een kort zaterdagmiddag concert 
voor bewoners en familie, dat tevens als try-out voor de concerten in november fungeerde. 
De relatie tussen orkest en het verzorgingshuis wordt van beide kanten zeer gewaardeerd. 



De avond repetities vinden plaats op vrijdagavond. Voor repetitiedagen vonden we 
onderdak bij de Vrije Scholen in Delft (Widar) en Den Haag. 
 
Voor beide projecten is gekozen voor een relatief korte periode van ongeveer 
tweeëneenhalve maand en 10 repetities. Ondanks sporadische zorgen over een tekort aan 
repetitietijd is dit een goede formule gebleken voor de Haagse Beek die past bij de wensen 
van de orkestleden en bij de organisatiecapaciteit van het bestuur. 
 
Publiciteit/programmaboekje 
Voor beide projecten heeft Paul Adams de programmaboekjes en folders verzorgd. Paul 
onderhoudt tevens de website van de Haagse Beek (www.haagsebeek.tk) en deze site is een 
prachtig visitekaartje voor het orkest. Ontwerp en vormgeving van de posters en folders was 
in handen van Christen Deller.  
 
Verspreiding van posters en folders gebeurt grotendeels door de orkestleden zelf. 
Geprobeerd wordt om opgenomen te worden in de verschillende media die 
concertaankondigingen plaatsen. De Haagse Beek heeft ook een eigen facebookpagina waar 
concerten op worden aangekondigd. 
 
Bestuur 
De bestuurssamenstelling van de Stichting Strijkorkest de Haagse Beek was in  2018: 
 
Voorzitter:       Klaus de Rijk 
Secretaris:       Leonoor Oonk 
Penningmeester:    Norbert Roozenburg 
Lid:            Paul Adams 
Lid:            Christian ter Veer 
 
Ellen Dieleman ondersteunt bij het bestellen en beheren van de bladmuziek. 
Het bestuur heeft ongeveer om de 6 weken vergaderd, met uitzondering van de 
zomermaanden.  
 
Orkestleden 
De Haagse Beek heeft inmiddels een vaste kern van spelers die (bijna) alle projecten 
meedoen. Concertmeester is Jasmijn Rais, die daarvoor veel waardering krijgt van dirigenten 
en medespelers. Enig punt van zorg zijn de hoge strijkers, de poging om een minimale 
bezetting van 8 1e en 6 2e violen te hebben, is nog niet succesvol geweest. 
 
Financiën 
Financieel heeft het orkest min of meer quitte gespeeld. Subsidies werden in 2018 
ontvangen van de Stichting CultuurSchakel, De Van Ommeren de Voogt Stichting en de 
Stichting Gilles Hondius Foundation waarvoor het orkest ze zeer erkentelijk voor is. 
Vertegenwoordigers van de subsidiegevers waren ook bij de concerten aanwezig. 
 
De kascommissie bestaande uit Remi Wulkan en Roderik Rot heeft de financiële 
boekhouding van 2018 gecontroleerd en geaccordeerd. 
 



Het in 2016 ontvangen legaat is nog niet aangesproken. Hiervoor worden plannen gemaakt 
voor het lustrumjaar 2020 (zie ook hieronder). 
 
Programma 2019 - 2020 
Voor 2019 staan weer twee projecten gepland. Het eerste project zal onder leiding staan van 
Marien van Staalen. Solist is de klarinettist Diederik Ornée. 
Voor het tweede project zal de Haagse Beek samenwerken met een nieuwe dirigent, Ivan 
Hut. Hij zal een programma met Kroatische muziek uitvoeren.  
 
Voor 2020 zijn er voornemens om het 10-jarig lustrum te vieren. Hiervoor worden plannen 
gemaakt door een lustrumcommissie. Marien van Staalen zal het lustrum project in het 
voorjaar dirigeren. 
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Financieel Jaarverslag 2018 Stichting Strijkorkest de Haagse Beek  

Balans per 31.12.18 2018
activa

Saldo NL23ABNA0516230557   23.906,76 
Kas   221,50 
totaal   24.128,26 

passiva
Eigen vermogen   14.128,26 
Bestemmingsreserve Lustrumjaar 2020   10.000,00 
totaal   24.128,26 

Mutaties Bankrekening 2018
Inkomsten

bijdragen orkestleden   2.970,00 
subsidies   3.137,00 
Kaartverkoop op ABN rekening (reserveringen)   2.430,00 
kaartverkoop contant plus inkomsten catering   1.500,00 
advertenties programmaboekje   -   
teruggave omzetbelasting   879,00 
overige inkomsten   35,50 
totaal   10.951,50 

uitgaven
huur repetitieruimten   -   
huur concertlokaties 1.695,87
huur en auteursrechten bladmuziek 673,90
honoraria dirigenten 7.150,50
honoraria solisten 1.889,80
kosten gastspelers 0,00
concertkosten 387,84
publiciteit 366,73
buma, faso, kvk 72,00
secretariaat & bestuurskosten 136,90
Omzetbelasting 22,00
kosten catering 35,27
overige uitgaven 45,00
totaal 12.475,81

Resultaat bank 2018 - 1.524,31 

Mutaties Kas 2018
  saldo 31.12.17   308,20 
  saldo 31.12.18   221,50 
Resultaat kas 2018 - 86,70 

Resultaat totaal 2018 - 1.611,01 


