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Inhoudelijk Jaarverslag 2019  

Tegen de gewoonte in presenteren wij ons jaarverslag niet in mei/juni van het volgende jaar. 

Ook hier moet de verklaring gezocht worden in Covid-19 waardoor in 2020 de vergaderingen 

minder frequent hebben plaatsgevonden. 

Het financiële jaarverslag 2019 kreeg van HVA/Administratiekantoor te Alkmaar in juni een 

goedkeurende verklaring. 

Bestuur zet gedurende het verslagjaar in op herijking van de huidige praktijk en ons aanbod. 

Dienaangaande wordt besloten ten aanzien van de website een veelzijdige upgrade door te 

voeren: voorblad en prijsstellingen worden onder meer aangepast.  

Workshops doorgelicht en uitgebreid 

Ons huidige aanbod van workshops blijft vrij stabiel maar gekeken wordt naar daadwerkelijke 

afname, vernieuwingen worden doorgevoerd en gaten gedicht. 

Vanuit een zo’n lacune in het SWING-aanbod wordt besloten een extra knop ‘peuteraanbod‘ 

op de website te maken met workshops voor 2-4 jarigen. Tevens zal SWING als 

samenwerkingspartner een aanvraag doen voor subsidie om de voorstellingen voor peuters 

goedkoper te kunnen maken. 

Wij zijn in dit verband voornemens ons op peuters toegespitst aanbod uit te breiden. Met 

Naomi Adriaans maken we afspraken om het aanbod aan kleuters uit te breiden met haar 

educatieve en ‘magische’ programma-aanbod dat kleuters meeneemt en inspireert inzake 

muziek, dans en theater. Wij gaan de samenwerking aan in de hoop en verwachting dat dit tot 

meer aanvragen ook over een breder front uit de hoek der kleuters zal gaan leiden. Daartoe 

zullen ook de relevante organisaties benaderd worden en zijn haar voorstellingen: Het 

Toverbos en De Magie van Marokko aangeboden in het Kunstmenu Haarlemmermeer 2020-

2021.  

Ons ’aanbod percussie workshops’ wordt uitgebreid met workshops ‘Percussiemix’ en 

‘Kikker kan niet slapen’ en soms met de workshop Braziliaanse Samba. Michiel Westerhuis 

verzorgt voor primair onderwijs de workshop ‘Trommelen met kids’. Vermelding verder 

waard is nog de workshop Boomwhackers verzorgd voor een tamboerijngroep uit Sliedrecht.  

We willen verder ‘internationaliseren’ en leggen daartoe contact met  Krishna Sutedja die 

kennis laat maken met Gamelan en vocalinterlocking. SWING verzorgde de workshop 

Afrikaanse dans op het Groot Avonturenfestival, met thema wereldreis, in het Zaantheater, 

Zaandam.  

Eind 2019 heeft SWING een workshop Darbuka Düm verzorgd tijdens de Midden-Oosten 

Cultuurmarkt in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.  

En gaf  SWING een workshop Arabische percussie voor Theatergroep Eenhoorn (deelnemers 

met een verstandelijke beperking) in Artiance, Alkmaar. 
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Het vlak van de gitaarimprovisatie breiden we uit met Pytrik Rot en met Paul Koelbloed die 

laat de workshopdeelnemers kennis laat maken met de ‘Bel Canto‘ zangstijl. Een illustratief 

filmpje is op de website geplaatst. 

Theaterman Jim de Groot heeft in de aanbieding 3 voorstellen voor workshops. Hoe 

presenteer je je? Hoe ga je om met zenuwen? Hoe behandel je teksten? In 2020 wordt nader 

contact opgenomen. 

Organisatorische aanscherpingen 

Aanscherping van het arbeidscontract met onze workshopleiders vindt plaats: er wordt nu 

uitgegaan van een zorgverzekering en de VAR als vereiste wordt geschrapt. Regeling 

reiskostenvergoeding blijft zoals hij was dus inclusief parkeerkosten en de relatie met de 

afnemers worden met het oog op concurrentiebeding gepreciseerd. 

Ook denkt het bestuur na over inhoudelijke verdieping en verkenningen van nieuwe 

benaderingswijzen. Moeten we meer gebruik maken van de mogelijkheden die het internet 

biedt om nieuwe relaties met onze afnemers, met geïnteresseerden in muziekimprovisatie op 

te bouwen? Gedachten gaan ook uit naar het ontwikkelen van een improvisatiecursus voor 

workshopleaders. 

Het gemis van een bureau doet zich permanent voelen. Reden om op zoek te gaan naar meer 

slagkracht. Het bestuur oriënteert zich daartoe bij een opleiding met de vraag in hoeverre de 

inzet van stagiaires tot de mogelijkheden behoort.  

In het verlengde daarvan wordt besloten werk te maken van het formuleren van specifieke 

omschrijvingen om daarmee gericht naar stagiaires op zoek te gaan. 

SWING-aanbod in beeld 

Behalve onze workshops proberen we nog steeds de ‘oude krakers‘ aan te houden. Zo gingen 

we het eerste kwartaal  weer aan de slag met het Improvisatieorkest op het Herman Wesselink 

College, Amstelveen. 

Contact wordt gelegd met Marinke van Dijk om gezamenlijk te komen tot een ééndaags You 

Play in De Lier in 2020 

PR-beleid is een constant onderwerp van aandacht: wat kunnen we nog meer met onze 

website en leveren onze advertenties genoeg op? Dit leidt tot besluit onze jaarlijkse  

advertentie in CvK voorlopig niet meer te plaatsen, maar wel voor nieuwe workshops te gaan 

adverteren in Jazzmasters en twitter als medium meer te benutten. Met de kerstboodschap op 

de website gaan we door vanwege de waarderende reacties. 
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Ook in 2020 gaan we door met onze Nieuwsbrief DigiSWING waarvan we er in 2019 vier 

uitbrachten. Het bestuur vergaderde 4 keer per jaar en had 2x een gast ter vergadering. 

Het bestuur 

Josee Koning, Loet van der Lee, Pieter Ligthart, Nico de Louw, Cees Rot 
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Prestatieoverzicht 2019 

Begrippenlijst prestatieoverzicht; VO: voortgezet Onderwijs, LO: Lager Onderwijs, Prod.: 

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

Publ.: Publiek. 

SWING prestatieoverzicht 2019 – Producties en evenementen 

 Prod. WS Sessies Pres. PC Dln. Publ. 

1. Scholen 72 105 210 14 11 4.933 746 

Voor VO-leerlingen 62 91 180 13 8 3.733 716 

Voor LO-leerlingen 10 14 30 1 3 1.200 30 

 

 Prod. WS Sessies Pres. PC Dln. Publ. 

2. Overige 4 5 10 0 0 158 145 

Zaantheater  1 2 4 0 0 80 100 

Tamboerijngroep 

Hadassa 
1 1 2 0 0 37 0 

Theatergroep 

Eenhoorn 
1 1 3 0 0 21 0 

Cultuurmarkt 

Leiden  
1 1 1 0 0 20 45 

 

 Prod. WS Sessie Pres. PC Dln. Publ. 

3. Evenementen 1 15 15 0 0 20 200 

Improvisatieorkest 

Amstelveen 
1 15 15 0 0 20 200 

 

Prestatieoverzicht 2019 – Op Maat producties 

 Prod. WS Sessies Pres. PC Dln. Publ. 

4. Concept 

ontwikkeling 12 35 54 1 2 1.203 55 

Op Maat producties 

concepten LO en VO 3 21 22 1 2 449 55 

Nieuwe producties 

aanbod LO en VO 9 14 32 0 0 754 0 

Op maat waren WS Improvisatie Theater, WS Salsa en PC Boomwhackers. Nieuw waren WS 

Masterchef met muziek, WS Apennoten Percussie, Percussiemix en Kikker kan niet slapen. 

 

 Prod. Publ. 

5. Publicitaire middelen  17 1.252 

a. Digi SWING 4 947 

b. Uitgeverij/bestellingen  11 n.v.t. 

c. Facebook 1 135 

d. Twitter  1 170 
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