Stichting “Strijkorkest de Haagse Beek”
Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 zou voor het orkest een lustrum jaar worden, maar is ten gevolge van de
Covid-19 pandemie uitgelopen op alleen maar geplande activiteiten die uiteindelijk steeds
moesten worden gecanceld als gevolg van overheidsmaatregelen. Dit was voor de
deelnemers van onze projecten en het bestuur een heel deprimerende ervaring.

Lustrum project voorjaar 2020 (gecanceld)
Het 1e project betrof het lustrumproject in verband met het tienjarige bestaan van het
orkest. Naast de twee gebruikelijke concerten in Delft en Den Haag stonden er twee korte
gratis concerten in de bibliotheek van Delft en in Den Haag in de planning en een
buitenconcert in een tuin in Den Haag.
Voor de deelnemers was een repetitieweekend georganiseerd in het Akoesticum te Ede. Het
middagconcert in Den Haag zou worden afgesloten met een feestelijk buffet.
Het project zou worden geleid door Marien van Staalen met violiste Emmy Storms als soliste.
Programma:
Anton Arensky - Variaties op een thema van Tsjaikovski, opus 35a
Jean Sibelius - Suite voor viool en strijkorkest met violiste Emmy Storms
Maurice Ravel – Tzigane in een bewerking voor strijkorkest met violiste Emmy Storms
Franz Schubert - Strijkkwintet in C-Majeur, D956, met blazers
Toen bleek dat door Covid-19 het project niet door kon gaan, heeft het bestuur besloten om
het lustrum te verschuiven naar het voorjaar 2021.

Alternatief project 1 najaar 2020 (gecanceld)
Het 2e project zou onder leiding staan van dirigent Ivan Hut. Hiervoor waren al in een vroeg
stadium afspraken gemaakt. De omstandigheden van Ivan bleken echter, mede door de
pandemie, gewijzigd: hij had zich gevestigd in Kroatië. Omdat zowel het orkest als Ivan heel
graag weer wilden samenwerken, werd een formule ontwikkeld die dit mogelijk maakte en
die tegelijkertijd rekening hield met de beperkingen door de pandemie.
Het project werd in twee weekends gepland, met aan het einde van het tweede weekend
een concertje in de repetitielocatie, beperkt toegankelijk voor publiek.
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Er werd een repetitieruimte geregeld waarbij voldoende afstand kon worden gehouden en
waar goede luchtventilatie aanwezig was: Don Bosco te Rijswijk.
Programma:
Felix Mendelssohn: Symfonie nr.10 voor strijkers
Joseph Suk: strijkers serenade
Antonin Dvorak: Nocturne voor strijkorkest
Juist rond de periode van de geplande weekends, eind oktober - begin november,
verslechterde de coronasituatie in Nederland en kwamen er overheidsmaatregelen. Het
bestuur besloot de weekends te verschuiven naar eind december 2020- eind januari 2021.

Alternatief project 2 najaar 2020 (gecanceld)
Voor een verschuiving naar een alter tijdstip van het najaarsproject was Ivan Hut niet meer
beschikbaar. Marien van Staalen bleek bereid om dit project te leiden.
Maar ook dit project moest worden afgezegd vanwege de Covid-19 overheidsmaatregelen.

Bestuur
De bestuurssamenstelling van de Stichting Strijkorkest de Haagse Beek was in 2020:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Leonoor Oonk
Paul Adams
Norbert Roozenburg
Christian ter Veer

Ellen Dieleman ondersteunt bij het bestellen en beheren van de bladmuziek.
Het bestuur heeft frequent vergaderd, vanaf maart 2020 steeds op afstand met Skype.

Orkest deelnemers
De Haagse Beek heeft inmiddels een vaste kern van spelers die (bijna) alle projecten
meedoen. Daarnaast is er een wisselend aantal mensen dat per project aansluit. Voor de
geplande projecten was een compleet orkest geregeld. Judith Heeren zou in 2020 de
concertmeester zijn

Financiën
De stichting ontving in 2020 subsidie van CultuurSchakel, deels nog over 2019 waarvoor het
stichting CultuurSchakel zeer erkentelijk is. Aangezien de stichting tijdig aangepaste
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afspraken heeft gemaakt met concertzalen, geen medewerkers in dienst heeft en ook geen
vaste ruimte huurt was het eenvoudig de uitgaven te beperken. Hierdoor is zelfs een klein
positief resultaat geboekt. De reserve die aanhouden en bestemd was voor het
lustrumproject wordt doorgeschoven naar 2022 in de hoop dat we dan eindelijk ons lustrum
wel kunnen vieren met leuke projecten en mooie concerten.
De kascommissie bestaande uit Roderik Rot en Remi Wulkan heeft voorjaar 2021 de
financiële boekhouding van 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.

Voor meer informatie zie Bijlage – Financieel Jaarverslag 2020
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Bijlage – Financieel Jaarverslag 2020
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