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Beleidsplan
Er zijn twee speerpunten voor 2013:
Ledenwerving en kwaliteitsverbetering - Afgelopen jaar is er een duidelijke groei te zien bij de jongere
ensembles, RJSE en RJO, dit is een verheugend feit. De aanwas bij de twee ‘onderste’ orkesten is
een goede basis voor een gegarandeerde doorstroom naar het RSO, het zal echter nog een paar jaar
duren voordat deze doorstroom in de nieuwe opzet met drie orkesten optimaal werkt.
Voor 2013 is daarom het voornemen om sterk in te zetten op ledenwerving, zowel aan de ´onderkant´
Als aan de ´bovenkant´. Voor RJSE en RJO zal actief gezocht gaan worden, naast de SKVR, ook bij
privé docenten en naburige muziekscholen. Voor het RSO zal een specifieke aanpak nodig zijn, met
name gericht op de Erasmus Universiteit en Hogescholen. Hier zal geprobeerd worden om specifieke
kanalen van studenten aan te boren. In het budget voor 2013 is met deze opzet rekening gehouden.
Het aanname beleid zal een open karakter blijven houden en voor iedereen open staan, mits voldaan
wordt aan de muzikale ervaring en binnen leeftijdsgroepen van de ensembles.
Naast voornoemde aandacht aan ledenwerving, zullen er de gebruikelijke activiteiten worden opgezet
voor kwaliteitsverbetering: jaarlijkse audities, master classes, etc.
Professionaliseren van de vereniging - Professionalisering van de vereniging heeft zowel betrekking
op de interne operationele structuur, als de lange termijn planning.
Er is in 2011 onder nieuwe bestuursopzet gekozen, waarbij vrijwilligers/ouders de belangrijkste
bestuurstaken op zich nemen. Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met de dirigenten van de
ensembles. Het nieuwe bestuur is vooral een ´kern bestuur´ dat een aantal andere vrijwilligers wil
mobiliseren om samen de vereniging te trekken. Het bestuur wil door middel van duidelijke
subcommissies deze mogelijkheden verder uitbouwen. Daarnaast zal er continuering van een
(betaalde) orkestmedewerker zijn, zij het in een vorm die past bij de budgettaire ruimte en passend bij
de capaciteiten en mogelijkheden die de vrijwilligers rondom de vereniging hebben.
Het RSO trekt in 2013 een nieuwe artistiek leider (dirigent) aan. De keuze zal voor een belangrijk deel
worden bepaald door de capaciteiten van de kandidaten om vanuit de opbouwfase de eerste
doelstellingen op korte termijn te kunnen verwezenlijken.
In 2013 wordt het RSO Beleidsplan geïntroduceerd. Na een eerste jaar van opbouw in 2012 worden
de doelstellingen verankerd in haalbare, maar uitdagende programma’s en een zelfstandige
studentenorganisatie binnen de vereniging. Voor de totale vereniging zijn de beleidsdoelen in het
Meerjaren beleidsplan 2012-2016 neergelegd. Dit plan heeft ook gediend als basis voor de
subsidieaanvraag.

Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen medewerkers in loondienst. De dirigenten verrichten hun
werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht en werken met een VAR-verklaring.
Doelstelling/ Missie: De Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest laat jonge mensen
kennismaken met klassieke muziek en leert hen zichzelf hierin verder te ontwikkelen. Hiermee levert
het RJSO een wezenlijke bijdrage aan muzikale talentontwikkeling in Rotterdam en daarmee aan de
leefbaarheid van de stad.

Activiteiten 2013:
Rotterdamse Studenten Orkest RSO - Het programma omvat symfonische werken, afwisselend
klassieke en meer lichtere, modernere werken. Er wordt aan drie tot vier programma’s gewerkt, waar
mogelijk met solisten vanuit talentprogramma’s als het Prinses Christina Concours of Classic Young
Masters. Het RSO zal zich zoveel mogelijk in en rond de universiteitscampus te laten zien, ook met ad
hoc acties in zogenaamde flashmobs en op belangrijke momenten in het academisch jaar.
Het tournee zal in de zomer in het buitenland plaatsvinden, waar mogelijk op basis van een
uitwisseling met lokale muziekgezelschappen. Er worden in de tourneeweek verschillende concerten
gegeven.
Het RSO zal in een aantal gevallen masterclasses volgen door professionals uit beroepsorkesten (bijv.
het Rotterdams Philharmonisch Orkest) en van conservatoria, zoals Codarts.
Rotterdams Jeugd Orkest RJO - Het RJO speelt symfonische werken, veelal in bewerkingen en streeft
naar een programma met minimaal 2 originele klassieke symfonische werken. Hierdoor ontstaat een
betere aansluiting op de programma’s van het RSO (in het kader van doorstroom leden). Er wordt aan
twee tot drie programma’s gewerkt, evt. met medewerking van solisten. Een tournee van het RJO
vindt bij voorkeur binnen Nederland of België plaats, waarbij verschillende concerten worden gegeven.
Ook het RJO zal met groepsrepetities en masterclasses werken.
Rotterdams Jeugd Strijkers Ensemble RJSE - De nadruk van het RJSE ligt op de kennismaking met
klassieke muziek en het leren spelen in een ensemble. Hiervoor is een groot aantal bewerkte
klassieke werken voor handen. Het aantal producties is relatief hoog, er wordt zoveel mogelijk
kennisgemaakt met nieuwe muziek. Het RJSE zal intensief worden gecoached door ervaren
professionals, maar ook door leden van het RSO en RJO bij groepsrepetities en repetitieweekenden.
Individuele producties - De producties worden in sommige gevallen in eigen beheer opgezet, bijv. het
Kerstconcert of het Zomerconcert en de tournee. Twee bijzondere producties zijn het
Moederdagconcert en het Veerhavenconcert, die in samenwerking met respectievelijk de Doelen en
OVG worden georganiseerd. De SKVR is in beide gevallen partner in deze producties.

Begroting 2013:

Begroting 2013
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Bijdragen
Rente
Totale baten

Bedrag
€
€
€
€
€

12.500
10.000
97.325
250
120.075

Beheerlasten
Activiteitenlasten
Totale baten

€
€
€

29.725
90.350
120.075

