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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 

Eigenlijk hadden hier muzieknoten of een partituur moeten staan, of had u bij het 
openslaan van dit jaarverslag direct de klanken gehoord, die duidelijk maken waar de 
nieuwe stichting In de Knop voor staat: hedendaagse muziek, met speciale aandacht 
voor jong talent.  Omdat het formeel nog niet mogelijk is om een jaarverslag zo vorm 
te geven gebruiken we hier woorden en cijfers.   
 
Maar jong talent is er, dat is wel gebleken op de jongste componistendag 2019 en 
ook op de eerdere edities daarvan, die hebben geleid tot het oprichten van deze 
nieuwe stichting. Prachtig en ontroerend om te zien met hoeveel toewijding en 
enthousiasme de - soms zeer-  jonge componisten op die dagen hun werk (laten) 
uitvoeren. Je ervaart de ruimte van het zelf scheppen en creëren.  
 
En een prachtige productie als “This is not a fairy tale”, mogelijk gemaakt door de 
bijdragen van fondsen via de Stichting In de Knop, maakt zichtbaar en hoorbaar waar   
die ‘ruimte van het zelf scheppen’ toe kan leiden. Maar ook als die niet leidt tot een 
professioneel muziektheaterstuk, bieden muziek maken, improviseren en 
componeren plezier en een gevoel van vrijheid en vervuling.  
Dat laatste mag klinken als een ‘zwaar woord’, maar is dat niet ook waar we in ons 
leven zo’n behoefte aan hebben en wat dragende krachten kunnen zijn? Die ervaring 
willen we, als stichting In de Knop, aan ieder kind en iedere jongere meegeven, die 
belangstelling hebben voor muziek en componeren.  

Een enthousiast artistiek team is hiermee bezig, met een duidelijke visie en met 
gedrevenheid. Als dat niet klinkt! 
 
Als bestuur maken we dat graag en met overtuiging mede mogelijk. 

Namens het bestuur, 

 
 
Jaap Lemereis, voorzitter 
 

  



 1.Inleiding  
 
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting In de Knop. Stichting In de Knop is 
opgericht op 17 mei 2019. Het doel van de stichting, zoals beschreven in de statuten 
is: 

- het stimuleren van het tot stand komen van nieuwe muziek, met speciale  
aandacht voor jong talent.  

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde 
doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
organiseren van educatieve evenementen waar kinderen in aanraking komen 
met het zelf creëren/componeren van muziek.  
Dit wordt gedaan door middel van het organiseren van onder andere festivals 
en workshops voor kinderen en jongeren. Ook biedt Stichting In de Knop 
lezingen en workshops aan (muziek)docenten die ingang of verbreding 
zoeken in het onderwijzen van compositie/improvisatie.  

Tevens ondersteunt Stichting In de Knop professionele producties van 
makers in de hedendaagse muzieksector.  

De organisatie van de stichting   
Stichting In de Knop kent een artistieke leiding, een comité van aanbeveling en een 
bestuur. 
 
Artistieke leiding 
De artistieke leiding is in handen van Anne-Maartje Lemereis en Remy Alexander.  
 
Anne-Maartje Lemereis componeerde haar eerste stukje toen ze vier jaar oud was 
en is er daarna nooit meer mee opgehouden. Ze behaalde een Bachelor- en 
Masterdiploma in compositie en schrijft inmiddels in opdracht van diverse ensembles 
en festivals, zoals Het Amsterdams Bach Consort, Podium Witteman, Wonderfeel en 
Lowlands. Anne-Maartje runt al jaren een succesvolle lespraktijk waarin ze piano en 
compositie onderwijst aan veelal jonge leerlingen. Daarnaast is ze docent aan het 
Utrechts Conservatorium. 

Remy Alexander geeft naast zijn werk als componist workshops componeren en 
improviseren, speelt gitaar in een band en organiseert muziekeducatie- projecten op 
scholen. Ook is hij naast zijn muzikale bezigheden werkzaam als sociotherapeut, 
waar werkt hij met jongeren. 

De drie belangrijkste pijlers van Stichting In de Knop zijn:  
1. de jongste componistendag’ – een jaarlijks evenement dat de Stichting  
    organiseert;  
2. workshops op festivals en via bestaande organisaties;  
3. workshops en lezingen voor (muziek)docenten.



Comité van aanbeveling  
Het comité van aanbeveling bestaat uit Henri Kelder en Anthony Fiumara. 
 
Henry Kelder is pianist, componist en dirigent en hoofd van de pianoafdeling aan het 
Utrechts Conservatorium  

  

Anthony Fiumara is een Nederlandse componist, die moderne klassieke muziek 
componeert. Daarnaast is hij docent compositie op het conservatorium van Tilburg 
en zet hij zich in voor het hedendaagse klassieke muziekleven.  

Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit Jaap Lemereis, Jurrien Sligter, Zita van Aggelen en Evalia 
Zilverschoon.  

Evalia Zilverschoon is bestuurslid en directieassistent bij Musis & Stadstheater 
Arnhem.  

Zita van Aggelen is penningmeester. In haar werkzame leven is zij adviseur 
Strategisch Omgevingsmanagement.  

‘Zelf muziek bedenken is een uiterst waardevolle aanvulling op het spelen van 
muziek; mijn missie is dan ook om zo veel mogelijk musici, jong en oud, in 
aanraking te laten komen met improviseren en componeren.’

‘Het belang van jongs af aan muziek te maken is al groot voor de 
ontwikkeling van het kind, maar zeker als ze nog eens zelf die 
muziek kunnen creëren. Het team van In de Knop begeleid dat 
op voorbeeldige wijze en hun werkwijze is uniek te noemen. Ze 
geven de kinderen echt iets waardevols mee voor de rest van 
hun leven.’

‘Kinderen zijn de meest creatieve wezens. Hun verbeeldingswereld is impulsief 
en onbegrensd. Zelf muziek maken stimuleert kinderen om te dromen, durven, 
doen. Een vaardigheid die een leven lang van pas komt!’  



Jurrien Sligter is secretaris en specialist op het terrein van de hedendaagse 
gecomponeerde muziek als dirigent en tot voor kort als lector aan het Utrechts 
Conservatorium. Hij is artistiek leider van Ensemble Gending: www.gending.nl 

 
Jaap Lemereis is voorzitter en in het dagelijks werkleven beleidsadviseur bij een 
grote gemeente. Daarnaast is hij ook dichter en schrijver van korte verhalen.  

 

 

Leeswijzer 
 
In dit jaarverslag vindt u:  
- een prelude op het ontstaan van In de Knop;  
- een korte beschrijving van de activiteiten in 2019; 
- de jaarrekening 2019 
- conclusies over de positie van de stichting eind 2019  
- een vooruitblik op 2020 en verder 	

’Er gaat niets boven noten die je zelf heb bedacht: daar kan 
geen Beethoven tegenop!’

‘Het is heel belangrijk dat jonge kinderen en 
jongeren ervaren dat het mogelijk is om zelf 
iets te creëren. Daar hebben ze hun hele leven 
iets aan. Maar ook de samenleving, want 
zonder creativiteit geen persoonlijke en 
maatschappelijke vooruitgang.’    

    

      notatie workshop tijdens De Jongste Componistendag 2018

http://www.gending.nl/


2.De prelude  

Stichting In de Knop komt niet uit de lucht vallen! Een aantal inspirerende en 
enthousiasmerende activiteiten ging aan de officiële oprichting vooraf. Deze 
activiteiten maken duidelijk dat het werk van In de Knop in een behoefte voorziet en 
aansluit bij wat ook kinderen, jongeren en hun ouders belangrijk vinden.    
 
Jongste componistendagen 2017 en 2018 2019  
Componist en pianist Anne-Maartje Lemereis componeerde zelf al van jongs af aan. 
Zij had het grote geluk door haar omgeving gestimuleerd te worden dit verder te 
ontwikkelen. Toen zij zelf haar eigen (piano)lespraktijk vormgaf, zag ze niet alleen de 
grote behoefte van haar eigen leerlingen om hun composities te mogen laten horen, 
maar ook kreeg ze steeds vaker de vraag van collega-docenten, hoe zij hun 
leerlingen hierin konden ondersteunen. Zo kwam ze in 2017 tot de organisatie van de 
allereerste ‘jongste componistendag’. Ook in 2018 en 2019 zijn deze dagen 
georganiseerd.   
 
De jongste componistendagen brengen kinderen en jongeren in aanraking met de 
wondere wereld van improvisatie en compositie d.m.v. workshops, lezingen, lessen 
en concerten. Deze dagen werden goed bezocht door enthousiaste kinderen én 
ouders, met als jaarlijks hoogtepunt het afsluitende concert, vol wereldpremières van 
de allerjongste componisten.  

In de Knop Symfonie in De Flint (Amersfoort) 
Tijdens de Keuris Composers Contest 2018 - een internationale compositie-
wedstrijd- verzorgden componisten Remy Alexander en Anne-Maartje Lemereis een 
workshop compositie voor kinderen. De deelnemers componeerden in anderhalf uur 
tijd een fonkelnieuwe ‘In de Knop Symfonie’ voor het Amersfoorts Jeugd 
Orkest (www.ajo-amersfoort.nl). Eerst kregen de kinderen uitleg over de 
instrumenten uit het orkest, daarna werden de eerste muzikale ideeën op papier 
gezet. Deze ideeën werden uitgewerkt tot er een echt compositie ontstond: noten, 
ritme, dynamiek, accenten: een complete symfonie. De kersverse noten werden door 
de orkestleden gerepeteerd in de aanwezigheid van de jonge componisten, die de 
mogelijkheid kregen om er hun feedback op te geven. De symfonie ging tijdens het 
feestelijke finale concert van de Keuris Composers Contest in première voor een 
volle AFAS-zaal in Flint Amersfoort.  

Workshop voor muziekdocenten 
In 2017 gaf Anne-Maartje de eerste workshop ‘componeren met leerlingen’ aan de 
docenten van Muziek opMaat Amersfoort – een vereniging voor privédocenten in 
Amersfoort. In deze workshop deelde ze haar ervaring en kennis op het gebied van 
componeren met leerlingen, maar besteedde ze ook aandacht aan de vaardigheden 
van de docenten zelf op dit vlak. Zo ontstaan het vertrouwen en de veiligheid om in 
een reguliere muziekles ruimte te bieden aan het zelf-creërend vermogen van elke 
leerling.  

http://www.ajo-amersfoort.nl/


3. Activiteiten van de Stichting In de Knop in 2019 
 
De nieuwe stichting ging in 2019 door op de ingeslagen weg en voerde een aantal 
activiteiten uit. Ook werden belangrijke contacten gelegd voor toekomstige projecten.  
Het bestuur maakte in haar eerste vergadering samen met de artistieke leiding een 
begin met onder meer de communicatie en de p.r.   
 
Activiteiten 2019  
 
De Jongste Componistendag – Scholen in de Kunst / Amersfoort  
De jongste componistendag 2019 werd voor de eerste keer gehouden op een locatie 
van Scholen in de Kunst. De jongste componistendag is een festival rondom 
componeren en improviseren voor kinderen en jeugd (4 t/m 18jr). 

Net als bij voorgaande edities was er een aantal vaste onderdelen, zoals de 
notatieruimte, waar deelnemers hun eigen muziek samen met een professionele 
componist konden noteren op de computer. Daarna was er ook de mogelijkheid  
deze vers geprinte partituren te illustreren aan de knutseltafel. 
In verscheidene workshops hebben deelnemers kunnen werken aan 
podiumpresentatie, improviseren als groep en was er de mogelijkheid om te leren 
hoe je om kunt gaan met de spanning van een concert. Daarnaast was saxofonist 
Tom Sanderman te gast om uitleg te geven over het componeren voor saxofoon en 
heeft hij een aantal premières gespeeld op het afsluitende concert. 

De jongste componistendag 2019 was weer een succes en we kijken uit naar de 
volgende editie! 

Havikconcerten 
Elke zomer wordt in Amersfoort ingeluid met de gratis toegankelijke 

    

      

        concert voorbereidingen tijdens De Jongste Componistendag 2017



openluchtconcerten aan het Havik, de oudste gracht van de Amersfoortse 
binnenstad. Deze Havikconcerten zijn een driedaags festival rondom klassieke 
muziek en programmeren professionele concerten van hoge kwaliteit én bieden een 
podium aan jong, Amersfoorts talent. ‘In de Knop’ heeft inmiddels een vaste plaats 
verworven op het podium. Jaarlijks speelt een aantal jonge, getalenteerde 
componisten eigen werk, veelal voortgekomen uit de ‘jongste componistendag’ in het 
voorjaar.  

 
Project This is not a Fairy Tale 
In 2019 co-produceerde Stichting In de Knop haar allereerste 
muziektheaterproductie: This is not a Fairy Tale. Componist Anne-Maartje Lemereis 
en regisseur Kenza Koutchoukali werkten samen aan deze fonkelnieuwe liedcyclus, 
waarin zij een eigentijds licht lieten schijnen op de positie van de vrouw in de ons zo 
welbekende sprookjes waarmee we opgroeiden. TinaFT werd geproduceerd in 
samenwerking met KASKO en beleefde zijn premiere op hedendaags muziekfestival 
November Music. Na de première maakte TinaFT een mooie tournee langs theaters 
in o.a. Utrecht, Amsterdam en Tilburg. Deze tournee wordt in het najaar van 2020 
vervolgd. 

foto credits: Kurt van der Elst 

Filmpjes jonge componisten  
Tenslotte maakt In de Knop het mogelijk dat componerende kinderen een filmpje met 
hun muziek naar indeknop@gmail.com te versturen. In de Knop deelt dan 
de filmpjes via haar sociale kanalen. 
 
 
Het opbouwen van samenwerkingsrelaties  
Er zijn contacten opgebouwd en afspraken over samenwerking gemaakt met de 

mailto:indeknop@gmail.com


volgende organisaties:  
- KASKO (voorheen Kameroperahuis Zwolle) 
- De Stichting Havikconcerten 
- Scholen in de Kunst Amersfoort 
- Flint /Aegtenkapel 
- Gaudeamus 
- Keuris Composers Contest/MatchingArts 
- De Veerensmederij Amersfoort 
- Dock Zuid Tilburg 
- Landelijke Kindermuziekweek  
 
De contacten en afspraken zijn gericht op o.a. het samen opzetten van nieuwe 
activiteiten, de mogelijkheid dat In de Knop deelneemt aan reeds bestaande  
activiteiten (bijv. met een workshop) of  op gebruik van faciliteiten en ruimten.   

Activiteiten van het  bestuur 
Het bestuur heeft in haar eerste bijeenkomst (september 2019), naast bespreking 
van de lopende en voorgenomen activiteiten, samen met de artistieke leiding, 
afspraken gemaakt over de anbi-status van de stichting, over communicatie en p.r.  
en het voornemen om een donateurskring op te bouwen (“Bloesemvrienden”).     
Inmiddels is de anbi-status aangevraagd en is er een website in de lucht: 
www.indeknop.com. De eerste nieuwsbrief is verstuurd naar belangstellenden.   
 

hallo 

http://www.indeknop.com


4.Jaarrekening 

 
In de bijlage van dit document vindt u de jaarrekening over 2019 zoals deze is 
opgesteld door De Boekhoudpraktijk en goedgekeurd door het bestuur. 



5. Conclusie over de positie van In de Knop eind 2019 

 
 
 

6. Vooruitblik 2020 en verder 
In 2020 wil de Knop zich verder ontwikkelen en werken aan meer naamsbekendheid,  
contacten leggen met nieuwe partners in de cultuursector en de mogelijkheden van 
fondsen en andere subsidiegevers verkennen.  

 
 

 
 
 

Op organisatorisch niveau zal de stichting zich in de tweede helft van 2020 vooral 
bezighouden met de organisatie van de jongste componistendagen in 2021. I In 2021 
mag In de Knop de jongste componistendag vieren in de historische Aegtenkapel in 
hartje Amersfoort. In de Knop heeft als doel om naast deze jongste componistendag 
in de regio Utrecht een eerste editie in Brabant te verzorgen. Om deze dagen de 

Op basis van het eerste werkjaar en de jaarrekening trekken bestuur en artistieke 
leiding de conclusie dat:  
* er enkele geslaagde activiteiten zijn uitgevoerd, passend bij de doelstellingen van  
  de stichting. Zo is de Stichting er trots op dat de eerste professionele  
* een prachtige muziektheaterproductie door jonge makers is gecoproduceerd en  
   gefinancierd. 
*  er een basis is gelegd voor relaties en samenwerking met relevante partners en  
  fondsen;   
* In de Knop een begin heeft gemaakt met haar eigen infrastructuur: nieuwsbrief,  
  website en een donateurskring;   
* In de Knop financieel gezond is. De stichting kreeg de eerste toekenning van  
  financiële steun van fondsen/subsidie (NORMA fonds, AFK fonds) 

Dit biedt een goede uitgangspositie voor het uitvoeren van activiteiten in 2020. 

Bij het schrijven van dit jaarverslag is inmiddels duidelijk dat door maatregelen rond 
het coronavirus een aantal voorgenomen activiteiten voor 2020 moet worden 
uitgesteld. Voor 2020 waren gepland:    
- activiteiten op het Nederlands Silent Film Festival, waar een workshop film  
  begeleiden zou worden gegeven; 
- een compositieworkshop in maart, gegeven op Muziekschool de Muzen in  
  Veenendaal; 
- een programmablok als gast bij het Havikfestival in Amersfoort, waar een aantal  
  van de jongste In de Knop-componisten hun werk zouden presenteren; 
- de jaarlijks terugkerende jongste componistendag die dit jaar in april plaats zou   
  vinden in de prachtige Veerensmederij in Amersfoort. 

In de Knop doet er alles aan om, samen met de betrokken organisaties, deze 
activiteiten op een later datum te laten plaatsvinden.  



realiseren zal de stichting diverse fondsen aanschrijven voor een financiële bijdrage.  
Ook is de artistieke leiding in gesprek met diverse festivals om workshops namens In 
de Knop aan te bieden. 

 

 

correspondentie adres: 
indeknop@gmail.com 

Costerlaan 2a, 3701JM, Zeist 
 
KvK: 74864432 
 
-rekeningnummer:  
NL73TRIO0379663902 
t.n.v. Stichting In de Knop 
 
-website: www.indeknop.com.   

Stichting In de Knop blijft met veel plezier werken aan het opbouwen van duurzame 
relaties in de culturele sector en is daarnaast altijd in de praktijk actief aan het werk 
met de jongste componisten van ons land.

http://www.indeknop.com















