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Gegevens van de ANBI Stichting Limburgs Jeugd Symfonie Orkest 

Naam van de instelling 
Bij het publiek staat de organisatie bekend als ‘Limburgs Jeugd Symfonie Orkest’. In de 
statuten heet de organisatie ‘Stichting Limburgs Jeugd Symfonie Orkest’  

Fiscaal nummer 
823028458 

Contactgegevens 
Limburgs Jeugd Symfonie Orkest 
Karbindersdreef 14 
6216 PG Maastricht 
tel. 06-48536635 
info@ljso.nl 
www.ljso.nl  
 
Doelstelling 
Het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest is het enige jeugdsymfonie orkest in Limburg. In dit 
orkest spelen jonge musici in de leeftijdscategorie tussen 14 en 23 jaar op een zo hoog 
mogelijk niveau in een volwaardig symfonieorkest. 

 
Hoofdlijnen van het beleidsplan 
 
Over het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest inclusief doelstelling 
Het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest is het enige jeugdsymfonie orkest in Limburg. In dit 
orkest spelen jonge musici in de leeftijdscategorie tussen 14 en 23 jaar op een zo hoog 
mogelijk niveau in een volwaardig symfonieorkest.  
Het orkest bestaat uit studenten van conservatoria, muziekscholen en jong talent afkomstig 
uit privaat muziekonderwijs. Zij worden gecoacht door conservatoria masterstudenten, die 
ook meespelen in het orkest. Talentvolle musici krijgen ook de mogelijkheid om solistisch op 
te treden met het orkest.  
Vanaf 2019 staat het orkest onder leiding van de nog jonge dirigent Samuel Agustín Aguirre. 
Hij komt voort uit de kweekvijver van het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest, waar hij tot vorig 
jaar eerste hobo speelde. Hij behaalde aan het Conservatorium in Maastricht zijn bachelors 
diploma voor directie en hobo en wordt nu gedurende zijn masterstudie begeleid door 
Sander Teepen, assistent van het Radio Philharmonisch Orkest.  
Naast de concerten organiseert het LJSO voor haar musici workshops en andere diverse 
educatieve projecten. De Nederlandse violiste Lisa Jacobs gaf op 1 december 2019 een 
workshop voor alle strijkers van ons orkest. Daarbij werden ook jonge strijkers uitgenodigd 
die nog niet zo lang les volgen. Deze jonge strijkers bieden wij door het aanpassen van 
partituren mogelijkheden om, afhankelijk van hun niveau, aan orkest-uitvoeringen deel te 
nemen.  
Het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest wil met deze educatieve projecten een 
“muzieklaboratorium” bieden voor jeugdige talenten uit alle lagen van de bevolking. 
In samenwerking met Cultuurslagers wordt in 2020 een nieuw beleidsplan wordt geschreven 
dat in gaat vanaf 2021.  
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Activiteiten Limburgs Jeugd Symfonie Orkest 
Voor de komende periode ligt de focus op de professionalisering van de organisatie d.m.v. 
maken van een nieuw beleidsplan vanaf 2021. 
Op artistiek vlak streeft de stichting naar een stijgende lijn in de kwaliteit van de ten gehore 
gebrachte muziek. Dientengevolge zal er onder de deelnemende musici naar een stijgend 
percentage conservatoriumstudenten en jonge professionele musici gestreefd worden. Tot 
slot bestaat de wens om meer focus te leggen op het vinden van een meerjarige 
hoofdsponsor naast het uitbreiden van de Club van 100.  

Datum, locatie  Project Type orkest 

1 maart 2020, Theater de 

Oranjerie Roermond 

Brundibar (uitgevoerd) LJSO ensemble 

2 maart 2020, Theater de 

Oranjerie Roermond 

Brundibar (uitgevoerd) LJSO ensemble 

8 maart 2020, Schouwburg 

Venray 

Brundibar (uitgevoerd) LJSO ensemble 

24 mei 2020, theater 

Kerkrade 

Voorjaarsconcert 

(verplaatst naar najaar 2020 

i.v.m. Corona) 

LJSO orkest 

1 juni 2020, Reijmerstok Poorten van Reijmerstok 

(wordt verplaatst naar 2021 

i.v.m. Corona) 

LJSO ensemble 

1 juni 2020, Rekem Rekem 

(wordt verplaatst naar 2021 

i.v.m. Corona) 

LJSO ensemble 

6 juni 2020, 

Openluchttheater Thorn 

Voorjaarsconcert 

(wordt verplaatst naar 

voorjaar 2021 i.v.m. Corona) 

LJSO orkest 

26 september 2020, 

Cultuurhuis Landgraaf 

Eastbelgica (wordt 

verplaatst naar 2021 i.v.m. 

Corona) 

LJSO ensemble 

21 november 2020, Greune 

Zaol Maastricht 

Strijkersfestival LJSO strijkers 
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Datum, locatie  Project Type orkest 

22 november 2020, theater 

Kerkrade 

Najaarsconcert  

(wordt verplaatst naar 2021 

i.v.m. Corona) 

LJSO orkest 

29 november 2020, de 

Theresiakerk Maastricht 

Najaarsconcert  

(wordt verplaatst naar 2021 

i.v.m. Corona) 

LJSO orkest 

13 december 2020, 

Herkenbosch 

Golfbaan de Herkenbosche 

(wordt verplaatst naar 2021 

i.v.m. Corona) 

LJSO ensemble 

December 2020, Maastricht Magisch Maastricht (wordt 

verplaatst naar 2021 i.v.m. 

Corona) 

LJSO ensemble 

24 april, theater Heerlen Voorjaarsconcert (verplaatst 

van 2020 i.v.m. Corona) 

LJSO Orkest 

25 april, Theresiakerk 

Maastricht 

Voorjaarsconcert (verplaatst 

van 2020 i.v.m. Corona) 

LJSO Orkest 

juni, Reijmerstok Poorten van Reijmerstok 

(verplaatst van 2020 i.v.m. 

Corona) 

LJSO ensemble 

Juni, Openluchttheater 

Thorn 

Voorjaarsconcert (verplaatst 

van 2020 i.v.m. Corona) 

LJSO orkest 

November, Muziekgieterij Najaarsconcert LJSO orkest 

 
Verwerving van inkomsten 
De stichting is afhankelijk van inkomsten uit fondsen, eenmalige en periodieke giften van 
particulieren en bedrijven en de recettes uit de kaartverkoop. In 2020 is een start gemaakt 
met de Club van 100; een groep van particulieren en bedrijven die zich voor drie jaar 
committeren jaarlijks 100 euro te doneren. In 2021 zal de club verder worden uitgebreid. Het 
werven van de benodigde gelden van fondsen en (gemeentelijke) subsidies ligt bij het 
bestuur. Aan de hand van de begroting worden aanvragen gedaan bij fondsen en 
subsidieverstrekkers. Het bestuur is tevens belast met het aanvragen van sponsoring bij 
bedrijven. Dit kan ook sponsoring in natura zijn om de kosten van het project te drukken.  
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Beheer en besteding van het vermogen van de instelling 
Het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest is een kleine stichting met een reserve voor het 
kunnen blijven functioneren in tijden van crisis zoals de Corona pandemie. 

Het geld wordt beheerd door de penningmeester in samenspraak met de overige 
bestuursleden. Na afloop van het project maakt de penningmeester de afrekening op, en aan 
het eind van het kalenderjaar het financieel jaarverslag. De jaarrekeningen worden extern 
gecontroleerd door accountantsbureau Accon avm. De jaarrekeningen tot en met 2019 zijn 
goedgekeurd. 

Besteding van het vermogen gaat in overleg met het bestuur en wordt opgenomen in de 
begroting en jaarrekening. Zo weten geldverstrekkers hoe hun financiële bijdragen worden 
besteed. Desgewenst wordt na afloop van het project een afrekening naar geldverstrekkers 
gestuurd met een evaluatie en eventuele wijzigingen in het plan. Mochten er verstrekkende 
wijzigingen worden doorgevoerd, dan zullen geldverstrekkers hier in een zo vroeg mogelijk 
stadium schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. 

Functie van de bestuurders 
Voorzitter: Jan Martens 
Secretaris (vice-voorzitter): Tom Berghmans 
Penningmeester : Luc Wijnant 
Bestuurslid (Programmering): Frank Steijns 
Bestuursleden: Anne-Marie Leufkens-Stassen, Wilma van Dommelen en Niels Dauven 

Beloningsbeleid 
Bestuursleden ontvangen geen beloning maar kunnen wel aanspraak maken op een  
onkostenvergoeding  van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. 
Stichting LJSO onderschrijft de Cultures Governance Code. 

Beschermvrouwe: Annemarie Penn-te Strake 
Comité van Aanbeveling: Marjon Lambriks, Onno Hoes, Jeroen Lenaers, Reg van Loo en 
Ger Koopmans 
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Financiële verantwoording 
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Tot slot  
Mocht u meer informatie wensen te ontvangen over de stichting en haar activiteiten, neem 
dan vooral contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@ljso.nl   
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