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Inhoudelijk Jaarverslag 2020 

Corona heeft dit verslagjaar een enorme rol gespeeld. Het aantal vergaderingen bleef beperkt 

tot 3 in tegenstelling tot de gebruikelijke 5 á 6. Het aantal bemiddelingen van workshops, 

zoals uit het onderstaande is op te maken, werd daardoor negatief beïnvloed. De Corona 

periode bracht verder met zich mee: meerdere annuleringen van workshops, stappen 

onzerzijds tot compensatie gedupeerde workshopleiders en voorstellen tot verplaatsing naar 

de periode post Corona. 

Aan het begin van het jaar spreekt het bestuur met mevrouw Robijn Tilanus, die verschillende  

boeken met het thema improvisatie op haar naam heeft staan en met haar Improvisatie 

Academie meerdere cursussen biedt voor amateurs tot en met professionele musici. 

De inzet van het gesprek was verkenning van samenwerkingsmogelijkheden. Corona gooide 

inzake een vervolgafspraak  ook hier roet in het eten.  

Bij de bestuurlijke afronding stelt het bestuur vast aan de ANBI voorwaarden te voldoen. 

In het najaar komen we begin oktober voor het eerst weer bijeen in het Frans Otten Stadion. 

Uit een persoonlijke uitwisseling komt met name de impact van cultuur zowel voor de 

persoon als maatschappelijk met volle kracht naar voren. Vervolgens  worden de lopende 

zaken ter hand genomen, verbeterpunten aangemerkt en stelt het bestuur vast dat er inzake het 

financiële verslag 2019 een goedkeurende verklaring door de accountant is afgegeven. 

In december sluiten wij in Krommenie ten huize van ons bestuurslid Loet van der Lee het jaar 

af. Het werd een bijzondere bijeenkomst doordat afscheid moest worden genomen van Cees 

Rot, onze zeer gewaardeerde secretaris. Het bestuur verrast hem met werk van de Instant 

Composers Pool. Vanwege de Code of Governance inzake de openbaarheid wordt het 

jaarverslag 2019 op de site geplaatst. We kijken bestuurlijk vooruit naar 2021 en besluiten 

onze ideeën inzake netwerkvorming  en het opzetten van een academie voor workshopleiders 

uit te gaan werken. Ook denken wij aan het vormen van een denktank waartoe we mevrouw 

Tilanus zouden kunnen uitnodigen. Voorts bespreken wij samenwerkingsmogelijkheden met  

‘Meer Muziek in de Klas’. Zo hebben wij de door Cees Rot ontwikkelde leerlijn als mogelijk 

aanbod vanuit SWING . 

Met oog op activiteiten inzake de aandacht voor 40 jaar SWING in 2021, komt ook het 

onderbrengen van het archief aan de orde. Voorts besluiten we tot de traditionele digitale 

Kerstboodschap, tot het opzetten van SWING Jazzworkshops en verkenning van de 

mogelijkheid een overkoepelende website op te zetten  om aldus een overzicht te krijgen van 

alle typen jazzworkshops in den lande. 

We eindigen waar we begonnen in reactie op het vertrek van Cees Rot. Het postadres wordt 

ondergebracht bij de voorzitter. Loet van der Lee toenmalig directeur SWING verhaalt hoe hij 

deze voorbeeldige secretaris voor SWING wist te ronselen en overhandigt een standaard werk 

over Fats Waller. Andere aanwezigen luchtten hun gemoed inzake dit afscheid.   
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De voorzitter memoreert de avonden in het Hermann Wesselinck College zijn thuisbasis 

waarin Cees Rot zich als duizendpoot manifesteerde. Met een mooi dankwoord neemt Cees, 

onze secretaris, afscheid van 11 jaar SWING.  

De gastheer van deze emotionele sessie vergast tot slot een ieder op de CD Het Rode Hert van 

het Loet van der Lee Quintet met gasten. 

 

De praktijk in 2020 

We brengen 2x digiSWING uit om het contact met de achterban en aandacht voor het SWING 

aanbod levend te houden. In april is SWING aanwezig bij een bijeenkomst over de 

doorontwikkeling van de KCOS website met als doel scholen sneller te brengen bij het 

muzikale workshop aanbod dat zij zoeken.  

Advertenties worden geplaatst onder andere in het blad Kunstzone.  

De algemene voorwaarden waaronder wij workshopleiders contracteren worden 

geactualiseerd en waar nodig aangescherpt. 

Met videoboodschappen van enkele van onze workshopleiders zoeken we een nieuwe manier 

om in de tijden van Corona het contact met het SWING publiek te onderhouden. 

Vanaf augustus beginnen de aanvragen ook voor 2021 weer binnen te druppelen.  

 

Playjazz Workshops 

Onder de naam Playjazz Workshop wordt er een serie van 6 workshops in Roderwolde 

georganiseerd. Stichting SWING ondersteunt dit initiatief met een kleine - aan het aantal 

deelnemers gerelateerde - bijdrage. Deze educatieve reeks met verschillende muzikale 

thema’s is bedoeld voor amateur muzikanten waarbij muziek improvisatie centraal staat. De 

start in januari 2021 wordt wederom gefrustreerd door de Covid problematiek en verplaatst 

naar september 2021.    

Het bestuur 

Josee Koning, Loet van der Lee, Pieter Ligthart, Nico de Louw, Cees Rot 
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Prestatieoverzicht 2020 

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

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

Publ.: Publiek. 

SWING prestatieoverzicht 2020 – Producties en evenementen 

 Prod. WS Sessies Pres. PC Dln. Publ. 

1. Scholen 32 45 97 0 1 1.921 0 

Voor VO-leerlingen 25 37 78 0 1 1.472 0 

Voor PO-leerlingen 6 7 18 0 0 415 0 

Voor SO/VSO-

docenten De Lelie 1 1 1 0 0 34 0 

 

 Prod. WS Sessies Pres. PC Dln. Publ. 

2. Annuleringen 

Corona 
5 33 70 0 0 0 0 

Voor VO-leerlingen 2 3 6 0 0 0 0 

Voor PO-leerlingen 3 30 64 0 0 0 0 

 

Prestatieoverzicht 2020 – Op Maat producties  

 Prod. WS Sessie Pres. PC Dln. Publ. 

3. Concept ontwikkeling 8 13 20 0 1 255 0 

Online lessen 

Improvisatiedans  

HWC Amstelveen 

1 6 6 0 0 20 0 

WS Levenslied 

Insula College 

Dordrecht  

2 2 2 0 0 60 0 

Interactie voorstelling 

Catch The Beat!  

VASIM Nijmegen  

1 0 0 0 1 0 0 

WS High Tech Music  

Ichthus College Kampen  
1 2 3 0 0 0 0 

WS En toen? Junior 

Songwriter i.v.m. 

Kinderboekenweek 

3 3 9 0 0 175 0 

 

 Prod. Publ. 

5. Publicitaire middelen  3 1.243 

a. Digi SWING 2 940 

b. Uitgeverij/bestellingen  0 nvt 

c. Facebook 1 137 

d. Twitter  1 166 

  


