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Artikel 10 lid 2 statuten
“Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de
jaarrekening op. Binnen deze termijn stelt het bestuur ook een jaarverslag op en
zorgt dat ter beschikking is de verklaring van de registeraccountant houdende
bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag

2

Jaarverslag 2018 van de stichting Het Zeeuws Orkest

1. Inleiding
In het door het bestuur van Het Zeeuws orkest in het najaar van 2017 vastgestelde
positionpaper is de volgende ambitie verwoord.
“
Het Zeeuws Orkest – Nieuwe ambitie versterkt door een unieke traditie.
Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders het Zeeuwse landschap. Maar
Zeeland is meer. Moderne landbouw, industrie en een groeiende toeristensector.
Een levendige culturele ontwikkeling en een jaarlijks goed gevulde agenda dragen bij
aan een hoge kwaliteit van leven in Zeeland.
Onlosmakelijk met deze cultuur verbonden speelt Het Zeeuws Orkest. Al decennia
lang brengt dit orkest hoge kwaliteit symfonische muziek voor een breed publiek in
Zeeland.
Zoals ook de muziekgeschiedenis zich kenmerkt door voortdurende ontwikkelingen,
beweegt ook Het Zeeuws Orkest mee met de veranderende wensen. We behouden
wat goed was en is, maar hebben een open oog voor onze toekomst. De huidige tijd
vraagt om verandering. Die is nodig om in te spelen op nieuwe inzichten en
verwachtingen en een waardevolle culturele bijdrage aan de samenleving te kunnen
leveren.
Kortom: meerwaarde voor en door een schitterende provincie! ”
Zoals in het jaarverslag 2017 is aangekondigd, hebben in de samenstelling van het
bestuur van eind 2017 relatief veel wijzigingen plaatsgevonden. Het bestuur in
nieuwe samenstelling heeft de bovengenoemde ambitie als leidraad voor haar
handelen in 2018 gehanteerd.
Op grond hiervan heeft het bestuur een aantal uitgangspunten geformuleerd.
1. Het Orkest moet de dingen doen waar het heel goed in is, het vertolken van
de muziek op een kwalitatief hoog niveau.
2. Het bestuur moet de voorwaarden scheppen waardoor dit mogelijk is.
3. Het orkest is Het Zeeuws Orkest, een orkest met een eigen Zeeuwse
identiteit en wil om die reden een bijdrage leveren aan het culturele leven in
Zeeland, de leefbaarheid van de provincie en de promotie van deze prachtige
provincie.
Over de wijze waarop deze uitgangspunten in 2018 zijn vertaald in concrete
activiteiten, wordt in dit jaarverslag verantwoording afgelegd.

3

2. Het Orkest
Het Zeeuws Orkest is een uniek concept, 55 beroepsmusici in combinatie met 20 op
kwalitatief hoogniveau musicerende amateurs. De samenstelling van het orkest is
zodanig dat sprake is van een volwaardig symfonie orkest dat in principe alle grote
symfonische werken ten gehore kan brengen.
In 2018 heeft het orkest weer een prachtige
serie concerten uitgevoerd waarbij grote
namen, zoals Carel Kraaijenhof, Tania
Kross, Francis van Broekhuizen als solist
zijn opgetreden.
In de bijlage is het overzicht van de
concerten die in 2018 zijn uitgevoerd
opgenomen.

Het Zeeuws Orkest heeft ook zijn medewerking verleend aan de Zeeuwse avond van
Concert at Sea. Onder de bezielende leiding van dirigent Ivan Meylemans speelde
BLØF samen met het orkest onder meer de tophit Zoutelande.

In 2018 heeft het evaluatie overleg met de chef dirigent Ivan Meylemans
plaatsgevonden. Hierbij is vastgesteld dat hij het orkest naar een steeds hoger
niveau weet op te stuwen en dat dirigent en orkest elkaar nog steeds inspireren. De
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opdrachtovereenkomst met de chef dirigent is dan ook verlengd. In 2019 zal de
contractverlenging met concertmeester Marcus Vliegen worden besproken.
Artistieke Commissie
De artistieke commissie is verantwoordelijk voor de programmering van het Orkest.
Hierbij wordt naast de artistieke waarde van de uit te voeren muziek, onder meer
aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor het publiek, de moeilijkheidsgraad,
maar ook aan de uitdaging die het stuk kan hebben voor de orkestleden.
Het bestuur formuleert vanuit haar verantwoordelijkheid de kaders waarbij in de
programmering rekening moet worden gehouden. Dit laatste heeft vooral betrekking
op de exploitatie van het orkest, waarbij bezoekersaantallen en in relatie hiermee de
recettes van groot belang zijn.
De Artistieke Commissie wordt samengesteld uit leden van het orkest en
voorgezeten door Cora Dellebeke. Qualitate qua is zij lid van het stichtingsbestuur.
De chef- dirigent en de concertmeester maken deel uit van de commissie. De
voorzitter van het bestuur is als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen.
Adviesraad
De Adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle secties uit het
orkest. De Adviesraad heeft een vertrouwenspositie en vervult, waar nodig, een
bemiddelende rol in het orkest. De adviesraad is een klankbord voor het
stichtingsbestuur en streeft naar een goede communicatie tussen het bestuur en het
orkest
De Adviesraad adviseert het stichtingsbestuur over bepaalde besluiten waarvoor de
adviesplicht geldt.
Naast de communicatie met de Adviesraad heeft het bestuur tijdens de tutti- repetitie
voor het Nieuwjaarconcert, zoals te doen gebruikelijk, met het volledige Orkest
vergaderd.

Arbeidsvoorwaarden
Helaas heeft het bestuur in 2018 weer moeten constateren dat het tot op heden in de
cultuursector niet mogelijk is gebleken de beroeps orkestleden op een redelijk niveau
te honoreren. De tijdsinvestering en de beloning lopen volstrekt uit de pas.
Voor de volledigheid melden we dat de amateurmusici voor hun deelname aan de
concerten en repetities een financiële vergoeding betalen.
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3. Het Bestuur
Bestuurssamenstelling in 2018
-

Rob Bakker
Ad van de Kreeke
Pim Broekhuysen
Cora Dellebeke
Niek Luuring
Mariëtte Koopmans
Leon Phernambucq

voorzitter
Regio Noord-Beveland
secretaris
Regio Walcheren
penningmeester
Regio Zeeuws - Vlaanderen
lid (tevens voorzitter van de Artistieke commissie)
lid tot 1 juli 2018
Regio Zeeuws – Vlaanderen
lid
Regio Schouwen - Duiveland
lid
Regio Zuid – Beveland

Het bestuur heeft in 2018 besloten tot een enigszins andere werkwijze. Dit houdt in
dat het bestuur naast het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid, strategie en
financieel beleid, zelf de uitvoering voor een groot deel ter hand neemt. Er is
gekozen voor een vorm van teamwork waarbij de bureaumedewerker, de secretaris
van het Orkest Wietske Lelie en de project coördinator educatie Ciska van Dijk deel
uit maken van het team.
Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 vijfmaal vergaderd. Daarnaast hebben twaalf
vergaderingen van het Dagelijks bestuur plaatsgevonden.
In het verslag jaar zijn twee heisessies gehouden waar dieper op specifieke
onderwerpen kon worden ingegaan.
Public Relations
In 2018 is het bestuur intensief bezig geweest met de public relations. Een orkest
kan nog zo prachtig spelen, maar als de inwoners van Zeeland niet weten dat dit
unieke orkest kwalitatief hoogstaande concerten verzorgt, waarbij niet geschuwd
wordt op gezette tijden iets onorthodox of cabaretesk toe te voegen, dan blijven de
bezoekers beperkt tot de vaste harde kern. Dit laatste is niet de bedoeling. Daarom is
veel inzet gepleegd om de inwoners van Zeeland, maar ook de toeristen duidelijk te
maken dat er in Zeeland op het gebied van klassieke muziek veel te beleven valt.
Naast posters, driehoeksborden enz. is getracht ieder concert van een verassend
thema te voorzien dat de aandacht kreeg van de provinciale en locale pers, Omroep
Zeeland maar ook landelijke media. Met enige regelmaat werd op Radio 4 aandacht
besteed aan de concerten van Het Zeeuws orkest. Zoals uit de ontwikkeling van de
bezoekers aantallen in onderstaande tabel blijkt, heeft dit zeker een positief effect
gehad.

Overzicht bezoekers

Bezoekers HZO
stijging bezoekers
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2016

2017

2018

3.445

3.795
110%

4.831
140%

In het verslagjaar heeft een delegatie van het bestuur werkbezoeken afgelegd aan
het Noord Nederlands Orkest en Philharmonie Zuid Nederland. Hoewel deze
orkesten landelijk gesubsidieerd worden en dus over een vele malen groter budget
beschikken, was het leerzaam en bleek duidelijk dat Het Zeeuws Orkest op bepaalde
kengetallen kan wedijveren met deze beroepsorkesten(zie onderstaande tabel)

Vergelijking drie orkesten

NNO
Aantal inwoners
Subsidie per inwoner
subsidies
subsidie per inwoner
Aantal bezoekers
aantal bezoekers per concert
Recettes
Recette per bezoeker
Recette per inwoner
Totale kosten
Totale kosten per bewoner
Eigen inkomsten

Phil Zuid Ned
HZO
1.722.247
3.382.664

3.700.000
€
2,15
118.902

1.486.144
€
12,49
0,86
8.826.061
€
5,12
17%

€

€

€

10.700.000
3,16
759.390

2.724.298
3,59
0,86
13.934.452
4,99
20%

€

€

€

381.568
230.000
0,60
4.831
400
98.825
20,46
0,80
378.140
0,99
26%

Bestuurlijk overleg
In het verslagjaar heeft éénmaal een formeel bestuurlijk overleg plaatsgevonden.
Daarnaast is er op ambtelijk niveauveelvuldig gecommuniceerd over tal van
onderwerpen. Met de gedeputeerde is in verschillende bijeenkomsten van
gedachten gewisseld over ontwikkelingen op het gebied van cultuur. Daarbij is
gesproken over meer samenwerking tussen culturele partners in Zeeland maar ook
over bijdrages aan educatieprojecten met als doel de belangstelling van jongeren te
wekken voor muziek.
Organisatie
In 2018 beschikte Het Zeeuws Orkest over één betaalde administratieve
bureaukracht voor 16 uur per week mevrouw H. van der Schoor. Voor het goed
functioneren van het Orkest is een dergelijke functie van groot belang. Alleen al de
ticketverkoop legde al een groot beslag op de beschikbare werktijd. Mevrouw van der
Schoor heeft per 31 december 2018 afscheid genomen van de organisatie.
Daarnaast zijn er nog een groot aantal taken die moeten worden uitgevoerd om de
organisatie als een geoliede machine te laten lopen. Deze worden uitgevoerd door
een grote groep vrijwilligers en de bestuursleden.
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Vrienden en Vrijwilligers van Het Zeeuws Orkest
Onmisbaar zijn de vrijwilligers van deze vereniging. Bij de concerten verlenen zij
allerlei hand- en spandiensten waardoor organisatorisch alles soepel verloopt. Een
belangrijke bijdrage leveren zij ook door de lunches tijdens de tutti repetities te
verzorgen. De jaarlijks financiële bijdrage van de vereniging ondersteunt het sluitend
maken van de jaarlijkse orkestbegroting. Tevens vormt de vereniging de harde kern
van de concertbezoekers. Het bestuur en het orkest waarderen de bijdrage van de
Vereniging Vrienden van het Zeeuws Orkest enorm.

De bijdrage aan het culturele leven in Zeeland
Zoals in de inleiding is geschreven verplicht de naam Het Zeeuws Orkest om een
bijdrage te leveren aan het Zeeuws Culturele leven. Voor het bestuur van Het
Zeeuws Orkest betekende dit in het verslag jaar, overigens geldt dit nog steeds, dat
nadrukkelijk is en wordt gezocht naar verbindingen met culturele partners in Zeeland.
Naast het gebruikelijke overleg met culturele partners is Het Zeeuws Orkest initiator
geweest van het goed op elkaar afstemmen van de programmering en het
onderzoeken van mogelijke samenwerking. Dit heeft geresulteerd in het magazine
“Zeeuws Klassiek”.
Dit tijdschrift, dat ook in digitale vorm is verschenen is, is een samenwerking van 11
culturele partners op het gebied van klassieke muziek. Het eerste exemplaar is eind
juni 2018 uitgereikt aan de commissaris van de Koning de heer Polman.
Inmiddels is dit initiatief in 2019 geëvolueerd tot de Zeeuwse Cultuur Agenda, een
unieke samenwerking van totaal 50 gezelschappen, festivals, theaters, musea en
podia in Zeeland rondom het thema cultuur in Zeeland.

De bijdrage aan de leefbaarheid van Zeeland
Zeeland is een prachtige provincie die veel te bieden heeft. Zeeland heeft ook een
grote behoefte, namelijk aan arbeidskrachten want in onze provincie heerst krapte op
de arbeidsmarkt. De potentiële arbeidskrachten buiten Zeeland lijken nog niet
overtuigd te zijn van het goede leven in Zeeland. Goed leven betekent ook een
aantrekkelijk cultuuraanbod. Het Zeeuws Orkest probeert hieraan zijn steentje bij te
dragen. Dit doet het Orkest door prachtige concerten te verzorgen, waarbij in de
zomer ook op het toerisme wordt ingespeeld. Belangrijk is hierbij dat inspanningen
worden getroost om dit buiten Zeeland uit te dragen via bijvoorbeeld de sociale
media, maar ook via de gevestigde instituten zoals Radio 4. Ook hier geldt: ”Be good
en tell it”.
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4. Educatie
Het bestuur van Het Zeeuws Orkest vindt educatie zo belangrijk dat in 2018 is
besloten een vrijwilligster als project coördinator aan te stellen, in de persoon van
Cisca van Dijk.
Er zijn diverse muzikale projecten, heel specifiek gericht op de jeugd, ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn de voorstelling Peter en de Wolf, Ouder- Kind concerten en
de instrumentenparade.

Daarnaast heeft wederom het project “voorbereiding van concerten in de klas”
plaatsgevonden, waarbij het project werd afgerond met een bezoek aan het
desbetreffende concert. Voor 2019 staan weer nieuwe projecten op stapel, zoals de
muziekvoorstelling “De Muziekkoning”
Het Zeeuws Orkest heeft in 2018 deelgenomen aan de voorbereidingen van het
project “Muziek in de klas”, waarbij in februari 2019 tijdens een grote manifestatie in
aanwezigheid van koningin Maxima het Zeeuws Convenant werd ondertekend. Het
Zeeuws Orkest is één van de ondertekenaars.
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5. Subsidies en sponsorbijdragen
Naast de jaarlijkse bijdrage van de Provincie Zeeland en de gemeenten Goes,
Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Veere ontvangt Het Zeeuws Orkest
steun van diverse bedrijven, fondsen en donateurs, waaronder de Vereniging van
Vrienden van Het Zeeuws Orkest. Voor de financiële verslaglegging en
verantwoording wordt verwezen naar het Financieel jaarverslag 2018

Middelburg, 26 juni 2019

Vastgesteld door het bestuur van stichting Het Zeeuws Orkest op 24 juni 2019

de voorzitter,

de secretaris,

Rob Bakker

Ad van de Kreeke
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Bijlage: Overzicht concerten in 2018
Nieuwjaarsconcerten
11 jan. Terneuzen,
12 jan. Vlissingen,
13 jan. Goes,

Scheldetheater
St. Jacobskerk
de Mythe

Carel Kraayenhof
Juan Pablo Dobal
Julio Melio

bandoneon
piano
gitaar

Strauss
Rodrigo
Kraayenhof
Piazzolla/Kraayenhof
Kraayenhof
Kraayenhof
Lloyd Webber
Piazzolla
Milonga
Piazzolla
Márquez

Ouverture Die Fledermaus
Concierto de Aranjuez, Adagio
Bamestra
Libertango
Desconcierto
Fuerza !
Music from “Evita”
uit Hommage à Liège
Tango
Adiós Noniño
Conga del Fuego

Toegift:
Marquina Narro

España Cañi

Voorjaarsconcerten
15 maart Terneuzen,
16 maart Goes,
17 maart Middelburg,

Scheldetheater
de Mythe
Zeeuwse Concertzaal

Tania Kross, sopraan
E. Chabrier
M. de Falla
M. de Falla
G. Giménez
M. Glinka
M. de Falla
G. Bizet
G. Bizet
N. Rimsky-Korsakov
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España
El sombrero de tres picos Suite No. 2
El amor brujo
La Boda de Louis Alonso
Caprice brillant
Siete canciones populares españolas
Chanson Bohème
Habanera
Capriccio Espagnol

Zomerconcerten
24 mei Hengstdijk
25 mei Middelburg.

opening Scaldis Festival
Zeeuwse Concertzaal

Francis van Broekhuizen,
Tigran Matinyan,
Frans Koevoets,
Jouke Wijmenga,
Marco Hoving,

sopraan
tenor I
tenor II
ariton
bas

Darius Milhaud
Jacques Ibert
Kurt Weill

Le boeuf sur le toit.
Divertissement
Die sieben Todsünden

27 mei In Ouwerkerk,

Watersnoodmuseum

Lex van Delden
Darius Milhaud
Kurt Weill

In Memoriam (1953)
Le boeuf sur le toit.
Die sieben Todsünden

28 juni Concert at Sea met BLØF

Najaarsconcerten
8 september Sas van Gent
13 september Vlissingen
13 oktober
Goes, theater
Shchedrin
Sjostakovitsj
Sjostakovitsj
Eisenga
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Voorprogramma Festival Zeeuwsch-Vlaanderen
St. Jacobskerk
de Mythe

Naughty Limericks
Jazz suite II
Tahiti Trot
The Wall Symphony

