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1 Vooraf
Na het jubileumjaar dat in december 2012 succesvol kon worden afgesloten, werden we in
het kalenderjaar 2013 geconfronteerd met onzekerheid op financieel en daardoor ook op
organisatorisch gebied.
De gevolgen van koerswijzigingen en bezuinigingen op kunst en cultuur werden duidelijk
merkbaar: Het ontbreken van meerjarige subsidies en een uitgestelde besluitvorming
daarover verhoogde de risico’s van projecten en veroorzaakte grote onzekerheid bij musici
en concertorganisaties.
Daarbij kwam dat er door de slechte economische vooruitzichten aanmerkelijk minder werd
uitgegeven aan kunst en cultuur.
Doordat er op het laatst toch nog middelen beschikbaar kwamen, ontstonden er gedurende
het jaar mogelijkheden voor soms grote projecten. Daar deze op korte termijn gerealiseerd
moesten worden, vergde dit veel flexibiliteit van de organisatie en de musici. Het Apollo
Ensemble is hier echter goed op ingesprongen en heeft uiteindelijk meer concerten gegeven
dan gepland waren.
We kunnen concluderen dat de Stichting Apollo 2013 ten slotte toch positief kon afsluiten.
In dit jaarverslag zullen we op een aantal aspecten dieper ingaan.

Lelystad, mei 2014

Mw drs A.J.Leeuwe-Tak
voorzitter bestuur a.i.

Jaarverslag stichting Apollo

3

2 Uitgangspunten 2013
Het Apollo Ensemble streeft naar tenminste 40 activiteiten per jaar. Naast de concerten door
kernensemble worden uitvoeringen gegeven met een grotere bezetting en van wisselende
samenstelling. Behalve optredens in Nederland voert het Apollo Ensemble ook concerten in
het buitenland uit.
Voorts zijn ontwikkeling en conservering (CD’s) van belang en wordt samenwerking met
andere organisaties en kunstdisciplines steeds gezocht.
Hieronder volgt een prestatieoverzicht:
a. Grote programma’s met meer dan 15 musici
Gepland waren 2 programma’s met in totaal 12 concerten; uiteindelijk zijn er 4
programma’s met in totaal 18 concerten gerealiseerd.
Naast de twee programma’s Haydn/Mozart en Bach Magnificat zijn er 2 andere
programma’s bij gekomen:
- Een project rond de Vrede van Utrecht. Een groot programma met 25 musici en
concerten in Lelystad, Almere en Utrecht. Hierbij is in Almere bovendien het videoproject Muziek als vredessymbool gerealiseerd.
- Een begeleiding van een Passie van Telemann in Emmeloord
b. Cantatediensten
In seizoen 2013 -2014 werkt het Apollo Ensemble mee aan een aantal cantatediensten in
de Westerkerk in Amsterdam. Dit zijn programma's in grote bezetting, maar die vallen
niet onder de projecten van het Apollo Ensemble. De cantatedienst in december 2013 viel
wel in het verlengde van de Apolloprogrammering, omdat het Magnificat van J.S.Bach
zowel bij de de concertserie van Apollo geprogrammeerd stond en tevens werd gebruikt
in de cantatedienst.
c. Programma’s in kleine bezetting waren heel divers:
- een serie met een Telemannprogramma (de CD is in augustus uitgekomen)
- een serie concerten in Viva Lavandula, waarbij we diverse bezettingen konden
uitproberen
- een opname en concerten met Bach, sonates voor viool & clavecimbel . Deze cd is
deels gerealiseerd door middel van crowdfunding en komt in april 2014 uit
- de ontwikkeling van een programma met klassieke fagot en fortepiano.
d. CD’s Buiten de planning om zijn er in 2013 2 cd’s opgenomen die in 2014 uitkomen
Samenvattend waren er de volgende activiteiten:
18 concerten in grote bezetting
4 concerten in middelgrote bezetting
17 concerten in kleine bezetting
6 dagen cd-opname
2 weken zomercursus
1 weekend (3 dagen) rond Mozart, de Lelystadse Mozartdagen
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3 Overzicht activiteiten
a concerten
b zomeracademie
c Lelystadse Mozartdagen
d cd-opname

a. Concerten
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van
de uitgevoerde programma's met enkele
bijzonderheden daarover.
In totaal werden in 2013 45 concerten
gegeven waaronder drie in Rusland en één
in Washington.
In januari werd het programma 'Klassiek repertoire voor fagot en fortepiano gespeeld in de
museumkerk op Schokland. In de regionale krant werd hiervan een recensie geplaatst
waarin 'de zorgvuldigheid in de afwerkingen vanuit een samenhangende opzet die wortelt in
oude muziek' werd geroemd. In Ommen werden de 'Parijzer kwartetten' van Telemann ten
gehore gebracht.
Dezelfde programma's stonden in februari op de agenda in Holten, respectievelijk
Terneuzen en in Marknesse was in de serie Haardvuurconcerten bij Viva Lavandula een
concert voor blokfluit en klavecimbel.
In maart stonden de 'Parijzer kwartetten'
op het programma in Nes aan de Amstel.
Het haardvuurconcert in Marknesse werd
dit keer uitgevoerd door sopraan, fagot en
klavecimbel en in Emmeloord werd de
Mattheus Passie van Telemann gebracht.

In april werd twee maal in Den Haag gespeeld. Naast de Parijzer Kwartetten werden sonates
voor viool en klavecimbel ten gehore gebracht. Ditzelfde programma werd ook in
Blankenham uitgevoerd en in de dagen daarna werden op dezelfde locatie cd-opnames
gemaakt van dit programma. In Amsterdam werd deelgenomen aan het NMF-concert in het
Gemeenschapshuis met een optreden voor cello en klavecimbel.
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De maand mei stond, met een drietal concerten in het teken van de Joodse Barokmuziek.
Twee concerten in Deventer en Zwolle waren de opmaat voor het concert in het Kennedy
Center in Washington. Het programma bevatte onder andere cantates uit de Ets-chaim
bibliotheek in Amsterdam. Uit deze bibliotheek heeft Ton Koopman speciaal voor het Apollo
Ensemble een aantal werken uitgewerkt en gereconstrueerd. Lovende recensies en
herhaalde verzoeken het Joodse programma op cd te zetten, hebben geresulteerd in een
nieuwe cd die begin 2014 wordt gepresenteerd.
In Balk werd begin juni een concert voor hobo, fagot en fortepiano gegeven. Van 28 t/m 30
juni vond het project Vrede van Utrecht plaats met concerten in Lelystad, Utrecht en
Almere.In het kader van de concertserie 'Muziek als vredessymbool' werden werken van
Rameau en Bach samen met het Egidius College uitgevoerd. Het programma bevatte
motetten van Rameau die hij geschreven heeft in 1713. Bekend is dat het stadsbestuur
Rameau heeft verzocht iets te componeren ter gelegenheid van het sluiten van het Verdrag
van Utrecht; aangenomen wordt dat het om deze muziek ging.
Op 9 augustus verzorgde het Apollo Ensemble het openingsconcert van het Zomerfestival
Travelling in Baroque. Het programma bevatte muziek van Telemann en de cd die van deze
muziek werd gemaakt werd gepresenteerd. Onbekende composities werden in niet
alledaagse bezettingen gespeeld en gaven daarmee een goed beeld van de diversiteit van
deze grote componist. Een dag later werden in Emmeloord cantates en instrumentale
werken van Buxtehude ten gehore gebracht. Het festival van dit jaar had als thema
Duitsland en met het programma 'Bach Magnifique' werd het succesvolle festival dan ook
passend afgesloten.
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In september werd medewerking verleend aan een cantatedienst in de Westerkerk in
Amsterdam en in oktober vond het eerste Haardvuurconcert van dit seizoen plaats met een
muzikaal portret (fagot en fortepiano) uit het Bohemen rond 1800. Dit programma werd
eind oktober ook uitgevoerd in Bathmen.
Maar liefst 6 concerten met de titel 'Passione' werden in november gegeven. In Utrecht,
Lelystad, Zeewolde, Den Bosch, Emmeloord en Alphen a/d Rijn werd vroeg klassiek
repertoire gebracht, waaronder de symfonieën van Haydn in de originele Esterhazybezetting.
December. Het jaar werd afgesloten met een haardvuurconcert in Viva Lavandula met orgelen klavecimbelwerken van uitsluitend Spaanse componisten. Speciaal voor de kersttijd werd
in Leeuwarden, Lelystad, Amsterdam, Den Haag en Zwolle, het Magnificat in Es van J.S. Bach
gebracht met sfeervolle bijlagen als cantate BWV 110 en BWV 1069.

b. De Zomeracademie en andere educatieve activiteiten
De twaalfde editie van de Zomeracademie werd van 15 t/m 18 augustus georganiseerd in de
Warmonderhof in Dronten. Tijdens deze intensieve cursus voor jong talent, gevorderde
amateurmusici en studenten van conservatoria werd kamermuziek uit de barokke en
klassieke periode ingestudeerd. De verschillende activiteiten trokken 150 belangstellenden
en met 40 actieve deelnemers en 40 leden van het kamerkoor Lelystad was het weer een
intensieve, maar succesvolle zomercursus.
Aan het eind van de cursus werden de ingestudeerde werken uitgevoerd in een speciaal
concert
op
de-Warmonderhof.
Op 16 augustus vond een extra concert plaats van de Apollo Zomeracademie in
samenwerking met het Kamerkoor Lelystad. Dit concert werd uitgevoerd in kerkcentrum het
Anker in Lelystad en had 250 enthousiaste toehoorders.
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Van 25 augustus t/m 1 september vond in Dmitrov, regio
Moskou de internationale versie van de Zomeracademie
plaats onder de naam 'Vivat Barok' ('Leve de Barok'). De
deelnemers aan deze zomeracademie hadden zich tevoren
al voorbereid op de in te studeren werken. Het accent in de
masterclass lag bij deze cursus dan ook op het leren
samenspelen en er werden drie concerten gegeven.
Cursisten en organisatoren waren enthousiast en een
vertegenwoordiger van het landsdeel Moskou heeft dan
ook aangegeven de samenwerking graag te willen
bestendigen.
c. De Lelystadse Mozartdagen
Het jaarlijks themaweekend in Lelystad rond een bepaalde componist is een
samenwerkingsverband dat een aantal jaren geleden ontstaan is op initiatief van het Apollo
Ensemble. Ook dit jaar werd weer een intensief kunstprogramma aangeboden met voor elk
wat wils. Samen met Centrum voor Kunstzinnige Vorming De Kubus, het Agoratheater en de
bibliotheek in Lelystad werd dit jaar naast het Mozartconcours, de repetities van het
Mozart- symfonieorkest en een masterclass ook een kindervoorstelling in de bibliotheek
georganiseerd. Een Mozartcafé in de Kubus,een high tea in het Biebcafé, een workshop
'poppen maken' naar personages uit Mozart's opera 'die Zauberflöte', en een lezing over de
componist, maakte het geheel tot een bijzonder gevarieerd programma.
Op zaterdagavond bracht het Apollo Ensemble in de grote zaal van het Agoratheater het
programma 'Passione', waarin artistiek leider David Rabinovich soleerde in het vioolconcert
van Haydn en de blazerssectie Divertimento KV 240 van Mozart speelde. Het weekend werd
gehouden van 6 tot 9 november en het Mozartthema van dit jaar trok de belangstelling van
maar liefst 90 actieve deelnemers en een kleine 600 belangstellenden.
d. CD
Bij het openingsconcert van Travelling Baroque in augustus werd de 15e cd van het Apollo
Ensemble gepresenteerd. De cd bevat kamermuziek van Telemann, waarvan een groot
gedeelte nog nooit eerder was opgenomen. Het is dan ook een verrassende cd geworden
met steeds andere bezettingen voor de verschillende stukken. Lovende recensies in
verschillende dag- en muziekbladen spreken van fraaie muziek met verrassende vondsten in
samenspel van de solisten. Ook de kwaliteit van de opname in de Doopsgezinde Kerk van
Deventer wordt geprezen.
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4 Fundraising
Apollo heeft gelukkig een groep van vaste begunstigers, de vrienden van het Apollo, die het
gezelschap financieel steunen. In 2013 zijn er daarnaast drie projecten geweest waar een
poging is gedaan om met crowdfunding extra financiering te vinden.
- De zomercursus. Een aantal docenten heeft workshops en masterclass gegeven
waarbij de opbrengst voor de zomercursus was. Op zich was dat leuk, maar het
leverde weinig geld op en vergde wel erg veel van de docenten. Er is ook een concert
georganiseerd, in samenwerking met een begunstiger. Die begunstiger heeft zijn huis
ter beschikking gesteld en de catering verzorgd, de musici hebben belangeloos
gespeeld. Dit leverde wel een groter bedrag op en alhoewel het nog steeds veel
investering van de musici vraagt levert het ook veel plezier en contact met publiek
op.
- De opname van de Bach-cd. Mensen konden intekenen op een gesigneerde cd,
concertkaartjes of een vermelding in het cd-booklet. Er is ca € 1200,- mee opgehaald,
een leuk begin. Het idee is om met dit type activiteiten wel door te gaan. De
financiering kan er echter niet volledig van afhankelijk zijn.
- Voor de cd-opname van het Joodse barokprogramma is de crowdfunding via Voor de
Kunst georganiseerd. Voordeel hiervan is dat contacten buiten het eigen netwerk
worden aangeboord. Dat heeft in ieder geval een aantal nieuwe contacten
opgeleverd. Een nadeel is van deze wervingsmethode is dat ensemble en bestuur zich
eigenlijk continu op alle sociale media moeten blijven profileren, wat niet ten koste
kan gaan van de kwaliteit. De methode is arbeidsintensief, maar uiteindelijk is de
doelstelling wel gehaald.
Conclusie:
Er is een voorzichtig begin gemaakt met het aanboren van andere geldstromen. Het
vraagt veel inzet en creativiteit om hier een vervolg aan te geven. Een actieve
socialmedia-strategie is hiervoor een randvoorwaarde.
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5 Publiciteit
De concerten van het Apollo Ensemble worden in de media goed ontvangen. Het intieme
concert dat Thomas Oltheten en Marion Boshuizen in januari in de museumkerk in
Schokland geven, krijgt een positieve recensie in De NoordOostpolder. Wouter Ruifrok
noemt als kenmerkend voor het ensemble: zorgvuldigheid in de afwerking vanuit een
samenhangende opzet die wortelt in de muziek.
Ook de zogenaamde Parijzer kwartetten van Telemann krijgen een goede pers. Jeanette
Vergouwen roemt in de Provinciaal Zeeuwse Courant het samenspel en de perfecte
interactie tussen de musici.
Naar aanleiding van een geslaagde uitvoering van Buxtehude in het kader van het
zomerfestival meldt De Stentor, dat het Apollo Ensemble altijd weer weet te verrassen.
Niet alleen lokale media besteden aandacht aan het Apollo Ensemble. De Telegraaf schrijft
naar aanleiding van de cd-presentatie van Telemann tijdens Travelling in Baroque: Ze spelen
expressief en verzorgd, met een gemak dat de noten laat spartelen en sprankelen. Dit is ware
speelmanskunst (m/v).
De zes Passione -concerten in Utrecht, Lelystad, Zeewolde, Den Bosch, Emmeloord, Alphen
a/d Rijn slaan aan. Passione is het motto, dat is duidelijk te horen!, schrijft Lidy van de Spek in
het Leids Dagblad, Energie, expressie, vitaliteit, ze spetteren! Het Apollo Ensemble doet zijn
naam eer aan. Het speelt in één woord goddelijk.
Naast de schrijvende pers, zijn radio- en tv-programma’s en de social media belangrijk voor
de naamsbekendheid van het Apollo Ensemble. In 2013 was Thomas Oltheten onder andere
te horen in het programma 4-takt op Hilversum 4, op omroep Flevoland Radio en bovendien
op de televisie regio Moskou. David Rabinovich werd geïnterviewd op de radio in
Washington naar aanleiding van het concert in het Kennedy Center aldaar.
Op Twitter en Facebook mag het Apollo Ensemble zich in een toenemende belangstelling
verheugen. Op Facebook heeft het ensemble nu 304 likes, een aantal dat groeit. Juni 2013
was de populairste periode. De grootste groep bezoekers is tussen de 25 en 44 jaar oud. Op
Twitter heeft het Ensemble nu 90 volgers. @Apollo_Ensemble1. Ongelukkigerwijs is er al
een tweetaccount @Apollo_Ensemble van een ensemble in Engeland.
In 2014 wordt ingezet op een pro-actieve social media-strategie.
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6 Toekomstvisie
Het Apollo Ensemble is een internationaal kamermuziekensemble uit Flevoland. Het
ensemble is geworteld in de regio en bedient van daaruit de landelijke en internationale
podia. De toekomst vraagt om een nog sterker landelijk en internationaal profiel. De
provincie Flevoland is voor het Apollo Ensemble een belangrijke partner, maar voor een
goede financiële basis is het van belang ook buiten de regio op instituties en personen te
kunnen bouwen die het ensemble steunen.
Het Apollo Ensemble heeft een vaste kern van donateurs die voornamelijk afkomstig zijn uit
de regio. Als het ensemble buiten de regio speelt, is het afhankelijk van de publicitaire
capaciteiten van de opdrachtgever. Het streven is om ook zelf buiten de regio de
naamsbekendheid te vergroten, zodat het Apollo Ensemble daarin niet afhankelijk is van
degene door wie het ensemble wordt ingehuurd.
Internationale concerten zijn belangrijk voor de reputatie van het ensemble. Het niveau van
de groep gaat omhoog door de contacten met andere musici. De ambitie om ten minste
twee buitenlandse concerten per jaar te geven, wordt in 2014 zeker gehaald. In januari
vindt een tournee plaats in Australië en in mei gaat het ensemble naar Frankrijk.
Het Apollo Ensemble organiseert minimaal één keer per jaar een sessie met de vaste kern
van het ensemble om nieuwe plannen te ontwikkelen. Op die manier worden de musici
uitgedaagd niet alleen te komen spelen, maar ook hun andere talenten in te zetten. De
missie en visie van het ensemble zijn van de hele groep. Alle leden van het ensemble nemen
deel aan het herformuleren van de ambities en doelstellingen in antwoord op de
veranderingen in het culturele landschap. Zo wordt in 2014 een serie concerten voorbereid,
die in 2015 zowel in Nederland als in Israël zullen worden gegeven in samenwerking met een
Israëlisch ensemble. Initiatiefnemer en trekker is één van de ensembleleden van Apollo.
Musici komen bij het Apollo Ensemble niet louter spelen, maar zetten zich ook in bij de
werving van publiek, de programmering en andere ensembletaken.
Vanuit de basisuitgangspunten stelt het ensemble zich flexibel op om de continuïteit van het
ensemble te waarborgen. De artistieke visie van het Apollo Ensemble is leidend; daarvanuit
wordt permanent ingespeeld op de veranderende wensen van het publiek, de
ontwikkelingen in de samenleving én de nieuwe inzichten bij de ensembleleden zelf.
In aanpak en programmering richt het ensemble zich bewust ook op jongeren. Van alle
podiumkunsten is muziek één van de meest krachtige om kinderen en jongeren te inspireren
en uit te dagen. Veel van hen komen thuis niet met klassieke muziek in aanraking. Met
workshops bij muziekdagen, repetitiebezoeken, schoolconcerten, concerten in de
concertzaal en lespakketten brengt het Apollo Ensemble daar verandering in. Vooral de
Zomeracademie is een krachtig middel om jongeren te inspireren in hun muzikale
ontwikkeling. Vrijwel alle ensembleleden zijn op een of andere wijze betrokken bij het
lesgeven aan kinderen en jongeren. De komende vijf jaar is het Apollo Ensemble
voornemens de educatieve poot verder uit te bouwen en te structureren.
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De Zomeracademie is de afgelopen tien jaar in Dronten uitgegroeid tot een instituut met
daaraan gekoppeld een Zomerfestival Travelling in Baroque. Dronten is echter te afgelegen
om echt uit te kunnen groeien. Vanaf 2014 vindt de Zomeracademie daarom in Heiloo
plaats, op het terrein van de St. Willibrordisstichting. In deze streek komen veel toeristen,
waarmee nieuw publiek kan worden bereikt voor het met de Zomeracademie verbonden
Festival Traveling in Baroque; hierin speelt het Apollo Ensemble een dragende rol. Nieuw is
ook, dat dankzij een subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie naast goede amateurs en
beginnende professionals ook muziekdocenten uit het amateurcircuit kunnen meedoen aan
de Zomeracademie. Verder krijgen de Zomeracademie en het festival een nieuwe impuls
door de samenwerking met hoornist Teunis van der Zwart. Als musicus speelt Van der Zwart
regelmatig in het Apollo Ensemble. Daarnaast is hij hoofdvakdocent Hoorn bij de
conservatoria in Den Haag en Amsterdam. Samen met hem voert het Apollo Ensemble in
Heiloo een Beethovenproject uit.

Jaarlijks presenteert het Apollo Ensemble twee symfonische programma’s en ongeveer 20
kleinere kamermuziekconcerten. In totaal worden tussen de 40 en de 45 concerten gegeven.
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7 Financiën

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

per
31-12-2013

Passiva
Vermogen
Leningen o/g
Schulden/kort
Totaal passiva

Staat van Baten en lasten
(in hele euro's)

31-12-2012

201
600
12.470
61.075
74.346

201
1.877
47.528
49.606

27.294
454
46.598
74.346

15.498
454
33.654
49.606

over
2013

2012

Opbrengsten
Inkomsten
Totaal opbrengsten

198.476
198.476

161.924
161.924

Kosten
Directe kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Totaal kosten

130.563
48.887
7.229
186.679

97.647
38.450
12.497
148.593

11.797

13.331

0

0

11.797

13.331

Resultaat boekjaar voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (vrijstelling)
Netto resultaat boekjaar
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Toelichting
De stichting Apollo is, ondanks het zware weer waarin veel culturele ondernemers en
instellingen in 2013 terecht kwamen, een gezond financieel bedrijf. Dankzij een
voorzichtige, maar zeer flexibele bedrijfsvoering kon het jaar 2013 met een positief artistiek,
organisatorisch en financieel resultaat worden afgesloten. Dat daarbij de steun van
subsidiegevers, vrienden, donateurs en vrijwilligers onontbeerlijk was, spreekt voor zich.
Door zorgvuldig beleid heeft de Stichting bovendien de afgelopen jaren een bescheiden
eigen vermogen op kunnen bouwen met als doel de verdere ontwikkeling van het ensemble
te kunnen ondersteunen door relevante projecten. In dit kader staan voor 2014 en 2015 de
volgende projecten gepland:
- € 6000,00 opname en uitbrengen van CD Bach, sonates voor viool en clavecimbel deel 2.
In 2013 is deel 1 van de Bachsonates opgenomen. Het is in het kader van de ontwikkeling
van het ensemble van groot belang deel 2 dit jaar op te nemen.
- € 5000,00 voor de ontwikkeling en inzet van social media. Vanuit de meerjarenvisie is dit
een aandachtspunt.
- € 6500,00 voor een bijzonder concert met Ton Koopman, die zijn 70e verjaardag viert en
samen met Apollo een concert in de Agora zal verzorgen, met o.a. Concerten voor vier
clavecimbels en orkest. Het betreft hier een extra concert in de serie Bach & Zelenka/
Bachdagen, waar geen subsidie voor aangevraagd kan worden.
- € 2500,00 voor een brainstormsessie met bestuur en ensemble om samen een
toekomststrategie te bepalen.
- € 5000,00 voor de aanschaf van nieuwe administratieve software plus opleiding/training
die voor het gebruik hiervan noodzakelijk is.
Overigens is de stichting zich wel bewust van de noodzaak om nieuwe geldstromen aan te
boren. Daarmee is in dit boekjaar dan ook een begin gemaakt, waarvan elders in dit verslag
melding is gedaan.
De buitenlandse optredens zijn niet alleen een enorme stimulans voor de musici, maar
leveren ook nieuwe contacten en contracten op. Ook daardoor kan het ensemble zich niet
alleen verder ontwikkelen, maar ook de werkgelegenheid in de toekomst meer zeker
stellen. Support van overheden en bedrijfsleven zijn hierbij onontbeerlijk.
Van belang hierbij is tevens een goede marketing, zowel in binnen- als in buitenland.
Ten slotte kan gemeld worden dat de stichting vrijgesteld is van het betalen van
vennootschapsbelasting; verder heeft Apollo intussen de begeerde ANBI-status verkregen.
Op grond van de ervaringen en resultaten van dit jaar kan het bestuur de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien:
- De financiële huishouding is gezond en stabiel
- Grote risico’s worden vermeden
- Het ensemble is creatief, flexibel en ondernemend
- De inzet en toewijding van directie en musici zijn bewonderenswaardig
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Bijlage I Organisatie
In het kader van de Governance Code Cultuur heeft het bestuur van de Stichting Apollo zich
in 2013 gebogen over de keuze van het besturingsmodel. Hoewel de definitieve
besluitvorming over dit onderwerp in januari 2014 plaats vond, heeft het bestuur in 2013
gaandeweg al gewerkt volgens het bestuursmodel. De bestuursleden worden niet betaald
voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten.
De vaste kernbezetting van het Ensemble bestaat uit drie musici, die tevens organisatorische
taken hebben, t.w.
David Rabinovich, artistieke leiding
Thomas Oltheten, zakelijke leiding
Marion Boshuizen, secretariële en organisatorische ondersteuning
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende vijf leden:
Mr W.L.F.C. ridder van Rappard, voorzitter tot september 2013
I.M. Meijer-de Jager, secretaris
M. Cevikcan penningmeester
Drs A.J. Leeuwe-Tak lid, vanaf september 2013 voorzitter a.i.
Drs C.J. Noordegraaf, lid
Het bestuur heeft in 2013 vergaderd op 14 januari, 4 maart, 10 juni, 9 september en 4
november. Op 4 november was er eveneens een gezamenlijke bestuursvergadering met de
Stichting Travelling Baroque. Dit is een autonome stichting die jaarlijks een meerdaags
festival organiseert, voorafgaand aan de Zomeracademie.
Een afvaardiging van het bestuur heeft deelgenomen aan een brainstorm met de musici uit
het Apollo Ensemble. Het belangrijkste onderwerp van bespreking was het ontwikkelen van
een visie op toekomstig beleid. Daarnaast heeft een afvaardiging van het bestuur de
zakelijke leider vergezeld bij zijn toelichting op de provinciale subsidieaanvraag en bij een
informatiebijeenkomst over het project Eeuwige Jeugd dat de BNG heeft gepresenteerd als
jubileumplan bij zijn 100-jarig bestaan.
In verband met het vertrek van de voorzitter is bij Cultuur-Ondernemen een
wervingsopdracht voor een opvolger uitgezet.
De medewerking van vele vrijwilligers was ook in 2013 onontbeerlijk voor het Apollo
Ensemble. Een ensemble met een concertagenda als die van het Apollo Ensemble heeft
normaal gesproken enkele medewerkers in dienst die de organisatie rond concerten voor
hun rekening nemen. Dat zou een kostbare zaak worden, zeker in het huidige economisch
klimaat en het bestuur is dan ook erg blij dat er mensen zijn die het Apollo Ensemble met
hand- en spandiensten ondersteunen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze administrateur, Cees Boshuizen die al zoveel
jaren op uiterst secure en prettige wijze de administratieve zaken regelt. De webmaster,
Klaas Lamminga, zijn wij erkentelijk voor het uitstekend up-to-date houden van de website.
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Bijlage II Rooster van aftreden

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR APOLLO 2013
Functie

Naam

voorzitter
penningmeester

Mr W.L.F.C. ridder van
Rappard
M. Cevikcan

secretaris
lid, vanaf
september 2013
voorzitter a.i.
lid

Bijlage III

Benoemd/
herkozen per
augustus 2010
maart 2011

Aftredend/
herkiesbaar per
afgetreden per
september 2013
maart 2015

I.M. Meijer-de Jager

januari 2013

januari 2017

Drs A.J. Leeuwe-Tak

juni 2013

juni 2017

Drs C.J. Noordegraaf

september 2011

september 2015

Nevenfuncties bestuursleden

Naam
Mr W.L.F.C. ridder van
Rappard
M. Cevikcan
J. Venema
Drs A.J. Leeuwe-Tak

Drs C.J. Noordegraaf
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Nevenfuncties
St.Collectie Nagelhout Holten, voorzitter
St. Wereldtijdpad Rijssen-Holten, voorzitter
geen
geen
St. voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), voorzitter
St.Cultuurspoor Nieuw Land (CSNL), bestuurslid
St.Leergeld Lelystad, bestuurslid
St. Vrienden van ’t Hofje, bestuurslid
Delta Kappa Gamma Society International, hoofdbestuurslid
Nederland
Vakgroep Corporate Communicatie binnen Logeion,
voorzitter
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