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Inhoudelijk Jaarverslag 2021 

Vanwege Corona kwam het in 2021 tot slechts 1 bestuursvergadering op 10 november. Besloten wordt 

om de voor SWING relevante aandachtspunten in de Code of Cultural Governance nog eens scherp in 

het vizier te nemen. 

En ook de website gaat onderworpen worden aan nader inspectie inzake agenda, prijsstelling voor de 

diverse schooltypen en de bestuurssamenstelling. 

Besloten wordt nader contact te zoeken met ‘Méér  Muziek in de Klas’. De scholen krijgen van 

overheidswege financiële middelen ten  behoeve van Muziekonderwijs. SWING heef een breed 

aanbod workshops om leerlingen met instrumenten en muzikale uitingen bekend te maken. Maar en 

dat achten wij minstens zo belangrijk, we hebben ook een aanbod voor structureel muziekonderwijs 

door de schooljaren heen. Het zou een plaats kunnen krijgen in een breed cultuuraanbod waarbij 

SWING namens scholen, gemeenten of provincies een inhoudelijk, organisatorische rol zou kunnen 

spelen.  Daarbij zullen we dan wel  het gemis van een bureau moeten kunnen compenseren. 

We kijken ook concreet de toekomst in.   Ons bestuurslid Loet van der Lee is doende een nieuwe  

editie op te zetten van een workshop  ‘Play Jazz’ in studio en café Het Rode Hert in Roderwolde . Na 

de jaarwisseling  komen er nog 3 edities. Onderhand zijn er 50 deelnemers aan de Play Jazz 

workshops en heeft deze ‘randstedeling ‘ een netwerk opgebouwd tot in de noordelijke provincies aan 

toe. 

 SWING draagt bij aan de huur uitgaande van 10 deelnemers per cursus. Er is in de deelname een 

stijgende lijn. Behalve daar in Drenthe zijn  er ondertussen op basis van een vergelijkbare formule  in 

Heemskerk en Hoofddorp 6 vergelijkbare workshops  opgezet/beoogd. 

De tweede concrete stap betreft de opzet van een nieuwe website die uiteindelijk –onder auspiciën 

SWING- een overkoepelend beeld wil gaan geven  van alle jazzworkshops/-activiteiten in den lande. 

In  november 2021 is dit voornemen nog de stip aan de horizon. Van der Lee is doende het voorwerk 

te verrichten om een website op te bouwen. Het bestuur besluit hiervoor een bedrag van  2500 euro te 

reserveren.  De mogelijke hulpkrachten worden geïdentificeerd en op korte termijn gepolst en 

mogelijke afnemers worden verkend. 

3e punt is verwant aan wat SWING ontwikkelt in Roderwolde.  SWING zou meer terug naar de ‘roots‘ 

kunnen gaan en nadenken over hoe Herman de Witachtige workshops op locatie in den lande te 

realiseren. Daarvoor zou het van belang zijn om een aantal workshopleiders te identificeren en dan te 

interesseren hieraan mee te werken. Cursisten betalen voor hun deelname, iets tussen de 40-50 euro. 

Er zijn landelijk meer voorbeelden, zoals  U-Jazz Utrecht waar men langs deze lijnen opereert. 

Het bestuur zal zich nader beraden over  wat in deze de precieze positie van SWING is of zou moeten 

zijn en welke personen in deze als workshopleider een rol zouden kunnen vervullen. Dit betekent ook 

het actualiseren van onze ervaring met  KLATS. 
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Het bestuur besluit voorts  met collega Protoon nader contact op te nemen dat vanwege hun verwante 

aanbod een potentieel goede samenwerkingspartner zou kunnen zijn. Tot  slot de penningmeester 

vraagt aandacht voor het wel of niet behouden van ons archief, gezien de jaarlijkse kosten. Dit gaan 

we verkennen in 2022. 

Aldus zijn voor 2022 verschillende onderwerpen vastgesteld die om nadere uitwerking vragen met als 

uiteindelijk doel SWING tot een serieuze speler te helpen maken en /of als zodanig te behouden. 

Schieten we – bij ontstentenis van een bureau- niet op in het cruciale jaar 2022, dan zullen wij ons 

nader moeten  beraden over onze toekomst. 

Bijgaande treft u het Prestatieoverzicht over 2021 aan: tot ons genoegen is er in vergelijking met het 

coronajaar 2020 een herstel waarneembaar. 

Het bestuur 

Josee Koning, Loet van der Lee, Pieter Ligthart, Nico de Louw 
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Prestatieoverzicht 2021 

Begrippenlijst prestatieoverzicht; VO: voortgezet Onderwijs, PO: Primair Onderwijs, Prod.: 

Producties, WS: Workshops, Pres.: Presentaties, PC: Participatieconcert, Dln.: Deelnemers, 

Publ.: Publiek. 

SWING prestatieoverzicht 2021 – Producties en evenementen 

 Prod. WS Sessies Pres. PC Dln. Publ. 

1. Scholen 30 81 172 0 7 3.598 0 

Voor VO-leerlingen 17 61 126 0 5 2.444 0 

Voor PO-leerlingen 12 19 45 0 2 1.134 0 

Voor VO-docenten 1 1 1 0 0 20 0 

 

 Prod. WS Sessies Pres. PC Dln. Publ. 

2. Annuleringen 

Corona 
9 30 61 0 4 0 0 

Voor VO-leerlingen 1 16 24 0 0 0 0 

Voor PO-leerlingen 8 14 37 0 4 0 0 

 

Prestatieoverzicht 2021 – Op Maat producties  

 Prod. WS Sessie Pres. PC Dln. Publ. 

3. Concept ontwikkeling 4 5 13 0 3 397 0 

WS Live Looping 

VO Zutphen 
1 2 5 0 0 96 0 

Interactie voorstelling 

Catch The Beat!  

VO Nijmegen 

1 0 0 0 3 115 0 

WS Digital Songs 

VO Spijkenisse 
1 1 2 0 0 66 0 

WS En toen? Junior 

Songwriter i.v.m. 

Kinderboekenweek 

PO Nieuw-Vennep 

1 2 6 0 0 120 0 

 

 Prod. Publ. 

5. Publicitaire middelen  5 1.233 

a. Digi SWING 0 933 

b. Uitgeverij/bestellingen  3 n.v.t. 

c. Facebook 1 135 

d. Twitter  1 165 
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Financieel verslag 2021 

 

Balans 

 

               Activa             Passiva 

     2021     2020              2021   2020 

debiteuren    1.992    1.398  crediteuren             290           - 

liquide middelen        21.776  26.594  eigen vermogen     21.519               21.816 

BTW       206        271   BTW              869       929 

n.t.o.b.*           -           21  n.t.b.b.*           1.296     644 

       v.o.b.*                   -  4.895 

___________________________________________________________________________ 

totaal             23.974             28.284  totaal         23.974           28.284 

 

 

 

 

 

 

 

 

* n.t.o.b. = nog te ontvangen bedragen 

* n.t.b.b. = nog te betalen bedragen 

* v.o.b. = vooruit ontvangen bedragen 
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Toelichting 

 

liquide middelen per        31-12-2021  31-12-2020 

Kas            23     17 

ING 4251392           3.236           8.061 

ING Zkl. Kw. Spaarrek.       18.517                    18.516  

______________________________________________________ 

totaal          21.776          26.594 
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Exploitatie 

 

baten      2021     2020  lasten     2021   2020  

scholen  39.737  31.345  scholen            31.613            24.415 

overige baten         37             125  bijdr. PlayJazz         450          - 

                        freelancewerk              4.808              6.206 

                    bestuur       255      727 

       accountant      290      430 

       niet aftrekbare btw     852                692 

       overig lasten    1.804   1.930 

verlies                    298              2.930  winst            -                -

   ______ ______               ______  ____ 

totaal   40.072  34.400  totaal              40.072           34.400
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Toelichting 

 

Overige baten  

Tot de overige baten 2021 behoren: 

betalingsverschillen          1           

leermiddelen             36 

                    37 

 

Overige lasten  

Tot de overige lasten 2021 behoren: 

portokosten:          19 

telefoonkosten:        254 

administratiekosten:        128 

huur containerbox:       432 

kosten postbus:        225 

algemene kosten:         18 

internetkosten:        313 

bankkosten        251 

vergoeding schrijver          28        

korting cultuurkaart:       136     

      1.804      
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HVA, Administratie Kantoor te Alkmaar, heeft de balansposten en de totaal verantwoorde 

kosten en inkomsten over verslagjaar 2021 gecontroleerd op volledigheid en juistheid en 

goedgekeurd. Als bijlage is toegevoegd de getekende verklaring van de controle over 

administratie 2021.  

 

Stichting SWING  

Postbus 9284 

1800 GG  ALKMAAR  

06-33181098 

info@swingweb.nl 

www.swingweb.nl  

K.v.K. Alkmaar 41201480 



Bijlage




