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Het Apollo Ensemble speelt sublieme muziek uit de periode van 1600 tot 1850,
van barok tot vroege romantiek.
Het maakt daarbij gebruik van historische instrumenten.
Het ensemble brengt de schoonheid van deze muziek over op een
zo breed mogelijk publiek.
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1. Voorwoord
Het Apollo Ensemble speelt repertoire uit een periode die meer dan twee eeuwen omspant,
van Barok tot vroege romantiek, in een wisselende bezetting. En dat doet het met verve. Ook
in 2017, het jaar waarin het ensemble zijn 25-jarig bestaan vierde.
Het jubileumjaar werd ingeluid met Het Hoofd van Haydn, een concertserie in combinatie met
de heruitgave van het gelijknamige boek van Theun de Vries en een cd met Haydnsymfonieën. Een drieledige productie die gretig aftrek vond bij het publiek en de nodige
positieve aandacht kreeg in de pers.
Een andere mijlpaal in het jubileumjaar was de reis naar Brazilië, die plaatsvond in het najaar.
Het Apollo Ensemble gaf concerten en masterclasses in Sao Paulo en omgeving. Niet alleen op
de officiële podia, maar ook in de favela’s, waar de ensembleleden een muziekcentrum
bezochten. Dat maakte diepe indruk. Het bezoek verliep tot wederzijds genoegen: de
plannen voor een tweede reis zijn in de maak.
Naast deze bijzondere projecten was er de goed gevulde reguliere concert- en
activiteitenagenda, waarover u meer kunt lezen in hoofdstuk 2, Activiteiten.
Marion Dieleman heeft eind 2017 na een zittingstermijn van vier jaar de voorzittershamer
overgedragen aan ondergetekende. Bestuur en Ensemble zijn Marion dankbaar voor haar
grote betrokkenheid en inzet.
Het Comité van Aanbeveling heeft ook in 2017 het Ensemble goede diensten bewezen. Wij
zijn de leden zeer erkentelijk dat zij hun met hun netwerk en deskundigheid het Apollo
Ensemble ondersteunen.
Ensemble en bestuur kijken met trots terug op een wervelend en succesvol jubileumjaar.
Namens het bestuur van het Apollo Ensemble,
Geraldine Raap
voorzitter
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2. Overzicht activiteiten
In 2017 stonden op de activiteitenagenda van het Apollo Ensemble, naast de grote
evenementen, in totaal 46 concerten; een aantal concerten vond plaats in het kader van deze
evenementen en er waren ook enkele besloten concerten, voor de Vrienden van het Apollo.
Een bijzondere buitenlandse activiteit was de concertreis naar Brazilië.
Concerten
Het jaar ging van start op nieuwjaarsdag in Lelystad, met Een Weense Kerst, in samenwerking
met sopraan Amaryllis Dieltiens. Op het programma stonden werken van Schubert, Haydn en
Mozart.
In de tweede helft van januari vond een tweetal concerten plaats, in Schokland en Almere,
onder de noemer Melancholy Madness Magic. Op het programma stonden werken van C.P.E.
Bach, een belangrijke vertegenwoordiger van de Empfindsame Stil, een stroming die sterk de
nadruk legt op de emotie van het moment.
Eind januari was er een koffieconcert in Harlingen, in het kader van het thema Barokgiganten.
Met sonates voor viool, fagot en klavecimbel van de giganten Bach, Händel en Telemann.
In februari en maart vonden maar liefst negen concerten plaats van het jubileumprogramma
Het Hoofd van Haydn. Met een volledige uitvoering van de Trauersymfonie, die ook bij
Haydns herbegrafenis - elf jaar na de overhaaste, sobere teraardebestelling - niet heeft
mogen klinken, maar hier in zijn geheel ten gehore werd gebracht. Daarnaast klonken
pianoconcert nr. 9 van Mozart, de symfonie Passione van Haydn en de symfonie in b-klein van
C.P.E. Bach. De concerten vonden plaats in Leeuwarden (première, inclusief boekpresentatie),
Amsterdam, Utrecht, Harderwijk, Eefde en op twee locaties in de provincie Flevoland. Een
aantal concerten werd voorafgegaan door een inleiding van muziekkenner Rudolf
Nammensma.
Joseph Haydn
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Eind februari bracht het Apollo Ensemble in de Portugese Synagoge in Amsterdam een
kaarslichtconcert getiteld Joodse Barokgiganten, rond de Anglo-Italiaanse joodse componist
Giacobbe Basevi Cervetto, een achttiende-eeuwse cellovirtuoos, die vanwege het
antisemitisme in zijn geboorteland Italië rond 1738 naar Engeland verhuisde. Naast werk van
Cervetto stonden ook composities van tijdgenoten, Händel, Bach en Telemann op het
programma.

De Portugese Synagoge

In maart vond een concert plaats in de kapel van het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch, in
de serie Klassiek met spirit . Het Apollo Ensemble speelde sonates voor viool, fagot en fortepiano van C.P.E. Bach, Schubert, Mozart en Haydn.
In april bracht het Apollo Ensemble het programma Bach obligaat, met Bachsonates voor
gamba en klavecimbel en voor viool en klavecimbel. Het concert vond plaats in AmsterdamNoord en in Balk (Friesland).
In mei gaf het ensemble twee kick-off-concerten in het kader van het Festival Travelling in
Baroque, in Soest en Almere. Onder de noemer ‘London, the place to be’ speelden zij werken
van Boyce, Arne en Händel. Het concert in Almere werd voorafgegaan door een openbare
masterclass onder leiding van David Rabinovich.
6
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Leden van het Apollo Ensemble leverden in juni een bijdrage aan het City Proms Festival in
Leeuwarden, met een uitvoering van triosonates van Barokgiganten Telemann, Bach en
Händel.
In augustus verzorgden drie leden van het Apollo Ensemble in de serie Concerten bij
Kaarslicht in de Nicolaaskerk op Vlieland een programma met werken van Italiaanse
barokcomponisten.
Eveneens in augustus gaf het Apollo Ensemble twee concerten in het kader van het Festival
Travelling in Baroque. Het bracht onder meer werk van Carl Friedrich Abel en Johann Christian
Bach, twee Duitse componisten die zich rond 1760 in Londen hadden gevestigd.
In oktober verzorgden David Rabinovich en Marion Boshuizen een concert in de Sint Joriskerk
in Bredevoort met sonates voor viool en klavecimbel van Bach.

David Rabinovich en Marion Boshuizen
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In oktober en november vond een zestal concerten plaats onder de noemer Gigantisch Barok,
waarbij andermaal de drie grote Duitse barokcomponisten centraal stonden. Met onder
meer twee Brandenburgse concerten van Bach, delen uit Telemanns Tafelmusik en twee
concerti van Händel.
Het programma was te beluisteren in Oldeberkoop, Baarn, Alphen aan de Rijn, Lelystad,
Heemskerk en in het Concertgebouw in Amsterdam.

De concertagenda 2017 werd afgesloten met het programma An English Christmas, in
samenwerking met de Schotse mezzosopraan Nicola Wemyss. Concerten vonden eind
december plaats in Den Haag en Amsterdam. Met feestelijke barokmuziek van ‘echte’
Engelsen zoals Arne, Boyce en Avison, en van de immigranten Händel en Geminiani.
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Zomeracademie
Voor de tweede keer streken docenten, conservatoriumstudenten en amateurmusici neer in
het Karmelklooster in Drachten voor een intensieve studieweek. De kwaliteit van de
deelnemers van deze zestiende editie van de Zomeracademie was hoog en er waren meer
internationale studenten dan ooit. Zij kwamen uit Canada, Spanje,
Groot-Britannië en zelfs Australië. Het Apollo Ensemble opende de week met Die Schöpfung
van Haydn in blaasoctetbezetting, een bewerking van Haydns tijdgenoot Georg Druschetzky.
Deze productie vond plaats in samenwerking met twee jonge acteurs, Elsa van Dijk en Tom
Voet, die het scheppingsverhaal vanuit de personages Adam en Eva op originele wijze hebben
uitgebeeld. Gedurende de week waren er masterclasses en workshops en werkten de
deelnemers onder leiding van David Rabinovich aan de vierde symfonie van Beethoven, die in
een goed bezocht en indrukwekkend slotconcert ten gehore werd gebracht.
Er kwam meer publiek dan in voorgaande jaren. In wooncentra in de directe omgeving
hebben deelnemers extra concerten gegeven, voor alle betrokkenen een bijzondere ervaring.

De Zomeracademie concerteert in zorgcentrum De Warrenhove in Drachten
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De Lelystadse componistendagen
Tijdens de Lelystadse componistendagen wordt een weekend lang een componist in het
zonnetje gezet. In 2017 was dat Georg Philipp Telemann, precies 250 jaar na zijn dood. De
componistendagen bestonden uit drie onderdelen:
-

Een amateurconcours voor drie leeftijdscategorieën - tot 12 jaar, van 13 tot en met
20 jaar en vanaf 21 jaar en ouder.

-

Drie workshops: voor orkest, blokfluitorkest en koor

-

Een masterclass door Telemannspecialist Kate Clark, docent aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag, voor de vergevorderde amateur en vakstudent.

De voorrondes van het concours waren openbaar; op zondagmiddag vond de feestelijke finale
plaats van het concours, met optredens van de deelnemers aan de workshops en masterclass.

Kate Clark
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Quality Time concerten
Sinds 2015 organiseert het Apollo Ensemble concerten voor kinderen tot en met 14 jaar, de
zogenaamde Quality Time concerten. Het doel is om kinderen – in gezelschap van een
volwassene - te leren luisteren naar klassieke muziek. De toegang is gratis voor volwassene en
kind, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt aangemoedigd.
In de eerste helft van 2017 hebben er zes Quality Time concerten plaatsgevonden, waaronder
drie in het kader van het jubileumprogramma Het Hoofd van Haydn.
De formule is succesvol en de belangstelling voor deze concerten is groot. Het is echter
financieel niet verantwoord de concerten gratis aan te blijven bieden, vandaar dat het aanbod
na de zomer is gestopt. Onderzocht wordt of het Apollo Ensemble op termijn de Quality Time
concerten kan continueren, op basis van te ontvangen sponsor- of subsidiegelden in
combinatie met een toegangsprijs.

Quality Time
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Activiteiten buitenland
In oktober verzorgde David Rabinovich, violist en artistiek leider van het Apollo Ensemble, in
Keulen een ‘Meisterkurs’ voor barokensembles en solo-instrumenten, in samenwerking met
Marion Boshuizen (co-repetitor). De organisatie was in handen van het samenwerkingsproject
Interreg Deutschland-Nederland.
In november maakten vier leden van het Apollo Ensemble een tournee door Brazilië. Zij
verzorgden een serie concerten en masterclasses, onder meer in het Instituto Baccarelli, een
grote muziekschool in de sloppenwijken van São Paulo, waar 1500 kinderen van alle leeftijden
muziekles krijgen. De ontvangst in Brazilië was hartverwarmend, de optredens waren een
succes.
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Cd’s
In 2017 werd Het hoofd van Haydn uitgebracht, een cd in combinatie met de gelijknamige
roman van Theun de Vries. De cd bevat drie symfonieën van Haydn, waaronder de
Trauersymfonie, die de componist bij zijn eigen begrafenis gespeeld had willen hebben. Het
kwam er niet van, in het boek wordt duidelijk waarom. De presentatie van cd en boek vond
plaats bij de première van het jubileumprogramma op 9 februari in Leeuwarden.
Op 12 maart vond in het Karmelklooster te Drachten de presentatie plaats van de cd met
sonates voor viool en klavecimbel van Johann Sebastiaan Bach. De cd is eind 2016
uitgebracht.

Vriendenconcerten
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft het Apollo Ensemble in 2017 de mogelijkheid
gecreëerd om huisconcerten te organiseren bij Vrienden van het Ensemble, die een ruimte
voor minimaal 25 gasten ter beschikking kunnen stellen. Voor deze concerten vraagt het
Apollo Ensemble een vrijwillige bijdrage. Daarnaast nodigt het gasten van harte uit om lid te
worden van de Vrienden van het Apollo Ensemble. In 2017 hebben er vijf van deze
huisconcerten plaatsgevonden, op diverse plekken in het land.
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Spreiding concerten Nederland
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3. Fondsen
Sponsorwerving
Het bestuur stelt zich ten doel om het aandeel van sponsorgelden bij de financiering van de
activiteiten van het Apollo Ensemble te vergroten. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld
en is in 2017 een externe sponsorwerver aangetrokken op basis van no cure no pay. Om de
kennis en vaardigheden op dit terrein te vergroten hebben de sponsorwerver en enkele leden
van ensemble en bestuur deelgenomen aan het traject Wijzer Werven, een door de overheid
gesubsidieerd trainingstraject voor het succesvol werven van sponsors in de cultuursector. De
training heeft een aantal belangrijke handvatten geboden, al zijn er nog geen concrete
opbrengsten in de vorm van sponsors. Dat vraagt meer tijd en menskracht. We zien kansen
en mogelijkheden voor de toekomst, zeker met de in de training opgedane kennis. Externe
ondersteuning blijft daarbij onontbeerlijk, want binnen de eigen organisatie ontbreekt de
capaciteit voor de noodzakelijke tijdsinvestering.
Fondsen, subsidies, donaties
Het Apollo Ensemble heeft in 2017 de financiering van projecten gerealiseerd vanuit diverse
fondsen, overheidssubsidies en donaties.
Fondsen die het Ensemble in 2017 hebben ondersteund:
- Taqa Cultuurfonds
- Prins Bernhardfonds
- Het Kersjes van de Groenekan Fonds
- Kattendijkse Druckerstichting
- Stichting Fonds Effectenhandel
- Stichting Norma
- Sluyterman van Loo
- Stichting Emmaplein Foundation
- Vermeulen Brauckman
Subsidie is verleend door:
- Fonds Podiumkunsten
- Gemeente Lelystad
- Gemeente Smallingerbroek
- Provincie Flevoland
Donaties
In 2017 is de groep Vrienden van het Apollo Ensemble verder uitgebreid. Dit dankzij de
concerten bij vrienden thuis, die weer vrienden uitnodigden om ook vriend te worden. Eind
2017 telde het Apollo Ensemble 135 vrienden, een stijging van 20% ten opzichte van het
voorgaande jaar.
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4. Publiciteit
Het jaar 2017 stond in het teken van het 25-jarig jubileum van het Apollo Ensemble.
Aanleiding om groots uit te pakken en extra te investeren in het genereren van persaandacht.
Voor het omvangrijke jubileumproject Het Hoofd van Haydn is in de loop van 2016 een prplan opgesteld, dat in 2017 op professionele wijze ten uitvoer is gebracht door Johan
Kloosterboer van de Nieuwsmakelaar. De extra investeringen die gedaan zijn hebben hun
vruchten afgeworpen: het project leverde veel publiciteit en lovende recensies op.
Ook de overige concertseries en activiteiten zijn via diverse kanalen onder de aandacht
gebracht – op de website, via social media en in print.
Radio en tv
In Met het oog op morgen (Radio 1) was op donderdag 9 februari een interview te beluisteren
met Marion Boshuizen en Thomas Oltheten over Het Hoofd van Haydn. Er werd gesproken
over de concertserie en de miraculeuze verdwijning van Haydns hoofd, kort na zijn
begrafenis: het onderwerp van de thriller van Theun de Vries.
In het programma Podium (Radio 4) ging Dieuwertje Blok in gesprek met Boshuizen en
Oltheten over de start van het jubileumjaar.
Ook Omroep Flevoland besteedde aandacht aan het 25-jarig jubileum, met een filmopname
van een repetitie voor het jubileumconcert (februari).
Voorts zond Omroep Flevoland in november een item uit over de op handen zijnde tournee
naar Brazilië.
Website en social media
Het eerste volledige jaar dat de vernieuwde website in de lucht kwam ligt achter ons. De
website is overzichtelijk van opzet en fraai vormgegeven; kaartjes en cd’s kunnen eenvoudig
worden besteld. Daarnaast is de website tweetalig opgezet (Nederlands en Engels) zodat we
ook voor de buitenlandse podia en bezoekers vindbaar zijn.
Ook op het gebied van social media is een professionaliseringsslag gemaakt. Op Facebook is
via gesponsorde berichten het bereik vergroot. Er zit een stijgende lijn in het aantal paginalikes en volgers met een toename 160 likes en 300 volgers ten opzichte van 2016. Dat brengt
het totaal op 1058 likes en 950 volgers. Een mooi resultaat, gezien de wat hogere gemiddelde
leeftijd van het publiek.
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Schrijvende pers
Niet alleen de regionale, maar ook de landelijke dagbladen maakten melding van de
aankomende concerten van het Apollo Ensemble. Daarnaast verschenen in totaal 11
recensies over de concerten en uitgebrachte cd’s. Recensenten schreven lovende woorden
en hebben royaal stippen en sterren toebedeeld. Hieronder een kleine selectie.
De cd-opname van het Hoofd van Haydn ontving maar liefst vier stippen in NRC Handelsblad,
waarin de recensent ‘een dicht op de huid gespeelde, detailrijke Haydn’ prees.
Ook een lovende recensie in Opus Klassiek: ‘De opname is voortreffelijk: het kleinste
instrumentale detail is moeiteloos hoorbaar.’ Het blad Luister spreekt van ‘een intieme klank’
en het Nederlands Dagblad stelt: ‘de muziek van Haydn wordt prachtig uitgevoerd’.
‘Uniek en onnavolgbaar’, zo omschreef het Fries Dagblad het programma Gigantisch Barok.
Het Reformatorisch Dagblad tenslotte, over de cd-opname van Bachsonates: ‘dit is musiceren
op eenzame hoogte’.
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5. Vooruitblik
Ook het komende jaar zorgt het Apollo Ensemble voor een goed gevuld en boeiende concerten activiteitenagenda. Een selectie:
Het jaar opent met een serie Mozartconcerten, met de klarinet als solo-instrument.
In maart vindt de eerste serie concerten plaats in het kader van het ‘Passiedrieluik’, met
passiemuziek op niet-liturgische teksten van Brockes. In 2018 staat de Brockes Passion van
Händel op het programma. Van deze uitvoering wordt een televisieopname gemaakt.
In volgende seizoenen volgen passies van Telemann en Bach.
Na een tweetal kick-off concerten in april wordt in de zomer de elfde editie van het festival
Travelling in Baroque gehouden. Het thema is Muziek van het hoge Noorden, met werken
van onder anderen Johann Helmich Roman, de “Zweedse Händel”.
Aansluitend vindt de Zomeracademie plaats, een intensieve week van samen muziek maken
voor (gevorderde) amateurs en professionals, met een koor, orkestproject, coaching,
workshops en concerten. De zomeracademie vindt plaats in het Karmelklooster in Drachten,
inmiddels een vertrouwde locatie.
In het najaar tenslotte zijn er de Lelystadse Componistendagen volgens de bekende,
succesvolle formule. Dit jaar is het programma gewijd aan Mozart.
Het bestuur blijft zich in 2018 inzetten om het reilen en zeilen van het Ensemble te
ondersteunen. Het verwacht de vacature die eind 2017 is ontstaan spoedig te hebben
vervuld.
De financiële situatie houden we gezond door naast aanvragen bij fondsen en subsidiegevers
werk te blijven maken van sponsorwerving, een activiteit die het vorige jaar is geïntensiveerd.
Daarnaast zetten we in op inkomsten uit crowdfunding, en hopen we te kunnen blijven
rekenen op de steun van onze Vrienden.
Ook de PR, via onder meer de website en sociale media, blijft een belangrijk aandachtsgebied;
het Apollo Ensemble verdient een groot publiek.
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6. Financiën
Balans en staat van baten en lasten
BALANS

per

(in hele euro's)
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2017

Passiva
Vermogen
Schulden/kort
Totaal passiva

31-12-2016

202
4.167
8.268
60.678
73.315

202
2.300
10.578
50.814
63.894

51.602
21.713
73.315

55.565
8.329
63.894

Staat van Baten en Lasten

over
2017

(in hele euro's)

2016

Opbrengsten
Inkomsten
Totaal opbrengsten

174.568
174.568

129.489
129.489

Kosten
Directe kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Totaal kosten

46.805
128.958
2.769
178.532

98.514
20.392
7.706
126.612

-3.964

2.877

0

0

-3.964

2.877

Resultaat boekjaar voor belasting
Vennootschapsbelasting (vrijstelling)
Netto resultaat boekjaar
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Toelichting op de jaarrekening
Het kalenderjaar 2017 is in financiële zin relatief rustig verlopen. Door enkele fraaie projecten
was sprake van een stijging van de omzet. De bijdrage van fondsen en de opbrengsten uit
hoofde van sponsoring vielen tegen.
Door een goede beheersing van de kosten echter bleef het verlies klein.
Het eigen vermogen is in verhouding hoog en het werkkapitaal is op een goed niveau. Dit stelt
de stichting in staat een betrouwbare opdrachtgever te zijn voor de musici en flexibel te
opereren in onvoorziene omstandigheden.
Structurele verhoging van inkomsten zou het Apollo Ensemble nog meer in staat stellen
gebruik te maken van alle mogelijkheden en uitdagingen die de artistieke omgeving biedt.
De kascontrolecommissie, bestaande uit twee bestuursleden, heeft in maart 2018 de boeken
gecontroleerd en steekproefsgewijs een aantal posten bestudeerd. De commissie verklaart
alle stukken en bescheiden met betrekking tot het boekjaar 2017 in orde te hebben
bevonden.
Zij spreekt haar waardering uit over de wijze waarop de administratie is gevoerd.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie is goed. De op de balans opgenomen vorderingen zijn inmiddels
ontvangen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 70%, hetgeen als uitstekend valt te kwalificeren.
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Bijlagen
I Organisatie
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de
cultuursector. Het bestuur van de Stichting Apollo werkt conform het bestuursmodel van
deze code en heeft vastgelegd op welke wijze het invulling geeft aan de negen principes van
de code. Jaarlijks toetst het bestuur van de stichting de vastgelegde uitgangspunten en waar
nodig worden deze geactualiseerd. In 2017 zijn voorstellen gedaan de missie van het Apollo
Ensemble meer onderscheidend te formuleren. In 2018 wordt de nieuwe missie definitief
vastgesteld.
De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een
vergoeding voor gemaakte onkosten en desgewenst één persoonlijke vrijkaart voor concerten
die zij bijwonen.
Voor de bestuurders is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De vaste kernbezetting van het Apollo Ensemble bestaat uit drie musici, die ook
organisatorische taken hebben, t.w.
David Rabinovich, artistieke leiding
Thomas Oltheten, zakelijke leiding
Marion Boshuizen, directie-assistent

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:
Marion Dieleman, voorzitter (tot november)
Ivonne Meijer-de Jager, secretaris
Albert Kok, penningmeester
Ellen Bertrams, lid
Geraldine Raap, lid en sinds november voorzitter
Het bestuur vergaderde in 2017 op 9 januari, 13 februari, 20 maart (jaarvergadering), 15 mei,
6 juli (lustrumbijeenkomst), 11 september (deels samen met het bestuur van de Stichting
Travelling in Baroque) en 13 november. Vanaf maart was de penningmeester wegens ziekte
enkele maanden afwezig. Zijn taken zijn tijdelijk door andere bestuursleden overgenomen en
in het najaar was hij zodanig hersteld dat hij zijn taken weer volledig kon oppakken.
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In het voorjaar van 2017 voerden de voorzitter en secretaris functioneringsgesprekken met de
zakelijk leider, de artistiek leider en de directie-assistent van het Apollo Ensemble. De
gesprekken zijn vastgelegd en waar dat relevant was zijn de gespreksonderwerpen in de
bestuursvergadering aan de orde geweest.
Er zijn gesprekken gevoerd met sollicitanten voor de functie van sponsorwerver, die zal
werken conform de opzet van het sponsorplan uit 2016. In maart is een jaarcontract
afgesloten met Hilbrand Adema. Onder aansturing van de penningmeester en een bestuurslid
heeft Hilbrand deelgenomen aan de training Wijzer Werven en in de laatste maand van het
jaar een start gemaakt met zijn werkzaamheden.
In de zomermaanden heeft het bestuur - samen met leden van het Apollo Ensemble en de
sponsorwerver - deelgenomen aan het Wijzer Werven traject dat door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar werd gesteld. Aan de hand van een
bedrijfsscan en door middel van workshops en coachingsbijeenkomsten werd getraind in het
optimaliseren van de financieringsmix en het werven van fondsen.
In augustus namen Apollo Ensemble en bestuur afscheid van Cees Boshuizen, die na ruim 25
jaar zijn taak als administrateur van de Stichting Apollo neerlegde. Er was een gezamenlijke
lunch met bestuur en musici en aansluitend was een gezellige, druk bezochte receptie.
Hans Meijer heeft per 1 juli - in eerste instantie tijdelijk - de administratietaken
overgenomen.
In het kader van de jaarlijkse ontmoeting werd het comité van aanbeveling uitgenodigd een
deel van de repetitie in oktober bij te wonen. Meer dan de helft van de comitéleden maakten
gebruik van de uitnodiging en tijdens de lunch werd op informele wijze kennis gemaakt met
de kernleden van het Apollo Ensemble en overige musici.
Ina Adema, de nieuwe burgemeester van Lelystad, heeft positief gereageerd op ons verzoek
of zij wil plaatsnemen in het comité van aanbeveling. In september is een
kennismakingsbezoek aan haar gebracht.
Regelmatig vergezellen bestuursleden het Apollo Ensemble bij relevante ontmoetingen. Zo
werd de nieuwjaarsreceptie van de Provincie bezocht en ging een bestuurslid mee naar de
kennismaking met de burgemeester en enkele maanden daarvoor naar een gesprek met de
wethouder over de regels die de gemeente Lelystad hanteert bij subsidieaanvragen.
Eind 2016 werd de nieuwe website van het Apollo Ensemble gelanceerd. Het eigentijdse
ontwerp en mooie foto's werden goed ontvangen, maar inhoudelijk is nog niet de kwaliteit
bereikt die nodig is. Noch het Apollo Ensemble noch het bestuur kan hierin zelf voldoende tijd
investeren. Het voornemen is om in 2018 op zoek te gaan naar een vrijwilliger die zich wil
bezighouden met de kwaliteit van de teksten. Ook is ondersteuning nodig voor het realiseren
van een Engelstalige versie.
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Beheersmatig liep niet alles meteen soepel. Door de niet aflatende inzet van onze webmaster
en regelmatig overleg met de leverancier werd echter een werkbare situatie bereikt.
2017 was een fraai jubileumjaar waarin veel werk werd verzet en weer mooie concerten
konden worden gegeven. Uiteraard had het Apollo Ensemble zelf daarin het grootste aandeel.
Toch kan ook dit jaar niet onvermeld blijven dat dit alles niet mogelijk zou zijn zonder de hulp
van zoveel trouwe vrijwilligers. Zij zorgden voor het actualiseren van website en social media,
de financiële administratie, het verzorgen van de catering tijdens repetities en de
Zomeracademie, het verspreiden van flyers en posters voor concerten, de ontvangst van
gasten en de kaart- en cd-verkoop bij concerten en allerlei hand- en spandiensten.
Het bestuur is hen allen bijzonder erkentelijk voor hun inzet.
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II Hoofd- en nevenfuncties
Bestuur
mevrouw Ellen Bertrams

conservator ING-collectie

mevrouw Marion Dieleman

bestuurder en mede-eigenaar St. Hoofdzakengids
oprichter Meeting Worlds
medeoprichter en eigenaar pluQ

de heer Albert Kok

eigenaar Kok Consultancy
voorzitter St. Huisvesting Operatie Mobilisatie
voorzitter St. Respijthuis Lelystad
voorzitter Financiële Commissie Kerkgemeenschap Het
Anker
penningmeester St. Flevum
penningmeester St. IDO Lelystad
lid RvC Werkbedrijf Lelystad BV

mevrouw Ivonne Meijer-de Jager

mantelzorger
adviseur VVME Villages les Gottales, Trois-Ponts

mevrouw Geraldine Raap

algemeen bestuurslid St. Landelijk Platform EMG

Nevenfuncties kernbezetting Apollo Ensemble

mevrouw Marion Boshuizen

voorzitter SCGN clavecimbel genootschap Nederland

de heer Thomas Oltheten

voorzitter Fagotnetwerk Nederland/België

de heer David Rabinovich

consultant bij Jumpstart, instrument fonds voor jonge
musici
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III Rooster van aftreden
Functie

Naam

Benoemd/
herkozen per

Aftredend/
herkiesbaar per

voorzitter

mevrouw Marion Dieleman

maart 2014

november 2017

voorzitter

mevrouw Geraldine Raap

november 2017

november 2021

penningmeester

de heer Albert Kok

september 2014

september 2018

secretaris

mevrouw Ivonne Meijer-de
Jager

januari 2017

januari 2021

lid

mevrouw Ellen Bertrams

september 2015

september 2019

lid

mevrouw Geraldine Raap

januari 2016

november 2017

IV Comité van Aanbeveling
mevrouw Ina Adema

burgemeester van Lelystad

mevrouw Vroukje Boenk

voormalig MT-lid en Hoofd Fondsenwerving Nationale
Opera& Ballet

de heer Max van Egmond

zanger

de heer Jan Gras

theater programmeur in Emmeloord, Lelystad en Almere

de heer Michel Jager

voormalig commissaris van de Koningin in Flevoland

mevrouw Annemarie
Jorritsma

lid van de Eerste Kamer voor de VVD

de heer Ton Koopman

artistiek leider van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

de heer Leen Verbeek

commissaris van de koning in Flevoland
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