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1. Vooraf 

 

 

Het kernpunt voor 2014 was de verdere kwaliteitsontwikkeling van het ensemble en een verhoging 

van de nationale en internationale bekendheid.  

Het was een enerverend jaar voor het Apollo Ensemble: bijna veertig concerten, twee internationale 

tournees, cd-opnames en de Zomeracademie die dit jaar voor eerst buiten Flevoland werd 

georganiseerd; ook werd in 2014 een start gemaakt met een pro-actieve social mediastrategie.  

In het bestuur hebben we Albert Kok als nieuwe penningmeester verwelkomd. Marion Dieleman 

startte in maart 2014  als nieuwe voorzitter. Zij nam het stokje over  van Anneke Leeuwe die deze rol 

tijdelijk met volle inzet heeft vervuld. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor. 

De koerswijzigingen en bezuinigingen op kunst en cultuur vanuit de overheid zetten in 2014 door. Het 

Apollo Ensemble heeft de financiering voor de diverse projecten zowel vanuit verschillende fondsen, 

overheden als via crowdfunding en donaties kunnen realiseren, zodat het jaar financieel toch positief 

kon worden afgesloten. 

Het was een jaar met vele hoogtepunten waarin mooie stappen gezet zijn en waardoor we de 

toekomst met vertrouwen tegemoet zien. In dit jaarverslag geven we naast een uitgebreid 

jaaroverzicht van 2014, een nadere toelichting op onze uitgangspunten evenals plannen voor de 

komende periode. De financiële verantwoording is eveneens opgenomen. 

Op deze plaats willen we ook stilstaan bij het grote verlies dat ons eind vorig jaar trof. In december 

overleed Tamara Mkrtychyan, de altvioliste van het ensemble en echtgenote van David Rabinovich, 

onze artistiek leider. Wij zullen Tamara missen en onze gedachten gaan uit naar David. 
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2. Uitgangspunten 2014 

 
 
In 2014 had het Apollo ensemble een grote diversiteit aan activiteiten op het programma 
staan. De opzet was om door middel van ruim veertig concerten, verschillende educatieve 
projecten en twee cd-producties de kwaliteit van het ensemble verder te ontwikkelen, nieuwe 
muzikale gebieden te betreden en meer nationale en internationale bekendheid te genereren. 
 
 
Voor 2014 waren daartoe acht programma’s gepland: 

- Bach vioolsonates, de sonates voor viool en obligaat clavecimbel 
- Lage instrumenten (The Sound of Sonority), een programma met cello, fagot en 

clavecimbel rond Franse en Italiaanse componisten 
- Kamermuziek, strijktrio met piano en fagot, met een kwintet van Brandl, Mozarts 

pianokwartet, en een fagotkwartet van Haydn 
- Joodse Barokmuziek uit Amsterdam  
- Buxtehude, in een kerstprogramma met cantates en sonates van Buxtehude, Schein 

en anderen 
- Feldmuziek, blazerssextet met werken uit Bohemen.  
- De Boheemse Haydn, werken van Pichl (symfonie Melpomene) Heberle 

(csakánconcert), Vanhal (contrabasconcert)en Haydn,  
- Zinderende Zielen (Bach en Zelenka), Cantates voor alt, obligaat orgel, blazers en 

strijkers/ instrumentale werken van Zelenka met Nicola Wemyss, alt 

 Educatieve projecten: 

- Apollo Zomeracademie te Heiloo in samenwerking met Stichting Sinuet 
- Blazersdag Almere i.s.m. Centrum Amateurkunst Flevoland, Corrosia Almere , Brava 

TV 
- Bachdagen Lelystad,  in samenwerking met Kubus, het Agoratheater Lelystad en de 

Flevomeer bibliotheek 
 

 Cd-producties: 
 

- Joodse Barok uit Amsterdam 
- Bach vioolsonates 
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Betreden van nieuwe muzikale gebieden: 

 
- Dido & Aeneas van Purcell (Frankrijk) met een Frans kinderkoor 
- C.Ph.E.Bach, Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland, clavecimbelconcerten 

tijdens het CPE Bachfestival in Utrecht 
- Project met Sytse Buwalda en Marjon Strijk: Stabat Mater van Scarlatti en Tilge, 

Höchster, meine Sünden van J.S.Bach 
 

Meer nationale en internationale bekendheid:  
 
Behalve vele concerten in eigen land gaf “… het flink aan de weg timmerende Apollo Ensemble 
…’ (Luister, maart 2015) zeven concerten in het buitenland: vijf in Australië en twee in 
Frankrijk. 
 
 
 
Samenvattend:  
 
2014 was voor het Apollo Ensemble een succesjaar. Er is nog meer gedaan dan was gepland 
en het ensemble heeft erg goed gefunctioneerd.  
De nationale en internationale bekendheid is toegenomen. De cd’s zijn in de pers goed 
ontvangen. 
 
 
 
 
 
 

  David Rabinvich 
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3. Overzicht activiteiten 

 

1. Concerten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde programma's met enkele 

bijzonderheden daarover.  

                Sydney, 14-01 2014 

 

Januari had  een internationaal karakter door maar liefst vijf optredens  in Australië. Tijdens 

het festival in Peninsula werd op 5 januari het programma 'The Sound of Sonority' gespeeld, 

met werken van o.a. Rameau, Corrette en Cervetto voor fagot, cello en clavecimbel. In 

Brisbane werd gespeeld in een bezetting met 2 violen, dulciaan en clavecimbel. De 

internationale tournee werd op 14, 15 en 18 januari in Sydney en Melbourne afgesloten met 

Joodse Barokmuziek. Samen met de sopraan Siri Karoline Tornhill en de alt Maarten Engeltjens 

werd muziek uit de Ets-chaim bibliotheek van de Portugese Synagoge in Amsterdam ten 

gehore gebracht. Net als vorig jaar in Washington oogstten de concerten bijzonder veel lof.  

Terug in Nederland stond in de serie Haardvuurconcerten in Marknesse een concert met 

Nederlandse muziek voor blokfluit en luit op het programma. 

 

Februari Het Apollo Ensemble verzorgde met het programma 'Barokgiganten' (viool, fagot 

en clavecimbel) een optreden in het kerkje op Schokland.   
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Maart  Het ensemble trad op in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam met 

een programma van Joodse Barokmuziek. Tijdens dit concert vond tevens de cd-presentatie 

plaats. 

 

                            In de Kleine Zaal 

 

De serie Haardvuurconcerten in Viva-Lanvandula, Marknesse, werd afgesloten met 'The sound 

of sonority'.  

April In deze maand was het presentatie-concert van de cd met sonates van Bach voor viool 

en clavecimbel in de Waterlely in Lelystad.  

Mei In Frankrijk werden drie concerten gegeven met muziek van Purcell (Dido & Aeneas); 

twee daarvan waren kinderconcerten.  

 

                                                               Frankrijk, Riberac, 16-05 2014 
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Het programma Buitengewoon Klassiek, met werken van Mozart, Haydn en Brandl werd 

gespeeld in Balk, Nagele en Vaassen. In Nagele was het concert extra bijzonder, omdat het 

gecombineerd kon worden met een bezoek aan het museum voor architectuur. Bijzonder was 

bovendien dat de Aldo van Eyckschool, een Rijksmonument dat normaal gesproken niet 

toegankelijk is voor publiek, voor deze gelegenheid als concertzaal werd gebruikt. 

 

Augustus werd geopend in de Bovenkerk in Kampen waar de Bachsonates voor viool en 

clavecimbel werden gebracht. 

 

                               Bovenkerk, Kampen 

 

Tijdens de Zomeracademie werden in de Cultuurkoepel in Heiloo twee concerten gegeven: 

het programma 'The Sound of Sonority' en 'de Boheemse Haydn'. Dit laatste concert werd ook 

gespeeld in het Waterschapshuis in Lelystad  als openingsprogramma van het jaarlijkse festival 

'Travelling Baroque'. Uniek waren de bijzondere programmaonderdelen  'Concerto voor 

Csakán' van Anton Heberle  en 'Concerto voor Contrabas' van Vaňhal.  

De blazerssectie van het Apollo Ensemble bracht een dag later in Emmeloord muziek uit de 

18e eeuw die speciaal voor blaassextetten werd gecomponeerd.  

In de Grote Kerk van Veere stond tenslotte het programma 'Barokgiganten' op het 

programma.  

                                                            In het Waterschapshuis, Lelystad
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September In het kader van de Nationale Stadsdichtersdag die in Lelystad werd gehouden 

speelde het Apollo Ensemble  in een bezetting voor fagot en clavecimbel werken van 

Boismortier en Telemann. In theater Corrosia in Almere Stad speelde het Blazerssextet van 

het ensemble en de maand werd afgesloten met een serie van drie concerten in 

samenwerking met sopraan Marjon Strijk en countertenor Sytse Buwalda. Het beroemde 

Stabat Mater van Scarlatti en Bachs bewerking van het Stabat Mater van Pergolesi (BWV 1083) 

stonden op het programma in Winsum, Zwolle en Amersfoort.  

 

        Vier clavecimbels 

 

Oktober In het Agora Theater in Lelystad werd een concert gegeven met als gastsolisten Ton 

Koopman en Nicola Wemyss, alt, met o.a. enkele composities van Vivaldi-Bach-Koopman voor 

maar liefst vier clavecimbels en orkest. Met uitzondering van deze stukken werd het concert 

onder de titel ' Zinderende zielen' nog in vier andere plaatsen gegeven.  Composities van Bach 

en Zelenka klonken in de Goede Rede in Almere Haven.  

November Er werd gespeeld in Amsterdam, Zwolle, Bant en Soest. De maand eindigde in de 

Lutherse kerk in Utrecht met een concert met composities van Carl Philip Emanuel Bach. 

December In de Toonzaal in Den Bosch werd het programma 'Barokgiganten' gespeeld en 

met een serie kerstconcerten in Heiloo, Den Haag en Lelystad werd met muziek van Bach, 

Buxtehude en Telemann het jaar muzikaal afgesloten. 
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2. De Zomeracademie  

Voor de dertiende editie werd de Zomeracademie in een nieuw jasje gestoken. De 

belangrijkste reden daarvoor was het wegvallen van een geschikte locatie in Flevoland. 

Gelukkig werd voor dit succesvolle evenement een prima nieuwe locatie gevonden in Noord-

Holland. Vanuit heel Nederland, maar ook vanuit Rusland kwamen enthousiaste 

muziekbeoefenaars en -docenten naar Landgoed Willibrordus in Heiloo om kamermuziek in 

te studeren.  

 

                                    Landgoed Willibrordus 

 

De nieuwe locatie heeft voldoende ruimte voor de repetities, lessen, lezingen en workshops 

die van 11 t/m 17 augustus werden gegeven. Nieuw aan het programma was dat dit jaar de 

1ste symfonie van Beethoven klonk; Teunis van der Zwart was verantwoordelijk voor de 

instudering en uitvoering.  

De vijftig (!) actieve deelnemers aan de Zomeracademie lieten het resultaat van een week van 

repetitie en intensieve samenwerking horen in een concert in Lelystad. Het afsluitend 

deelnemersconcert trok in de zeer recent gerestaureerde Cultuurkoepel in Heiloo maar liefst 

350 belangstellenden. Tijdens dit concert werd een veiling gehouden waarvan de opbrengst 

ten goede kwam aan het Rietfonds. Op enthousiaste wijze bracht de burgemeester van Heiloo 

als veilingmeester de stukken aan de man. Het fonds is blij met de opbrengst, die bedoeld is 

om ook minder bemiddelden aan de Apollo Zomeracademie te laten meedoen. 

                   Hard aan het werk 
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3.  De Lelystadse Bachdagen 

Alweer voor de vierde keer werd een weekend georganiseerd rond één componist. Dit jaar 

was J.S. Bach de centrale figuur. Als speciale gast van de Bachdagen die van 3 tot 5 oktober 

werden gehouden, kwam Ton Koopman naar Lelystad. Het was heel bijzonder dat deze 

Bachkenner bij uitstek juist in het weekend van zijn 70ste verjaardag zijn medewerking wilde 

verlenen. 

Naast het concours voor amateurmusici werd druk gerepeteerd in masterclasses, het 

blokfluitorkest en het Bachorkest. Een koor van enthousiaste zangers uit de hele polder 

studeerde op de melodie van een koorwerk van Bach een speciaal voor de jarige geschreven 

lied in. 

 

 

                                          Het Bach-orkest 

 

4.  Cd-presentaties 

Tijdens het concert op 2 maart in het Concertgebouw in Amsterdam werd het eerste 

exemplaar van de cd Joodse Barokmuziek door de voorzitter van de Stichting Apollo 

overhandigd aan de directeur van het Joods Historisch Museum. De muziek op deze cd van 

o.a. Lidarti, Caceres  en Mani is afkomstig uit de Ets-Chaim bibliotheek die onderdeel uitmaakt 

van de Portugese Synagoge in Amsterdam. Omdat delen van deze bijzondere muziek 

incompleet zijn overgeleverd, heeft Ton Koopman voor enkele composities een reconstructie 

gemaakt, zodat deze muzikale sporen weer voluit kunnen klinken.  

“Dit is niet de eerste cd waarop het Apollo Ensemble excelleert met een originele programmering gevat 

in vitaal en aanstekelijk spel.” (Reformatorisch Dagblad, 20 maart 2015) 
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De eerste cd met Bachsonates voor viool en clavecimbel verscheen in mei en werd goed 

ontvangen bij zowel het publiek als de pers. Een mooie prestatie, want de sonates werden ook 

al door anderen met succes opgenomen. “De twee partijen moeten volkomen in harmonie 

klinken. Beide musici slagen hier volledig in. De interpretatie is spannend, twee musici  

staan boven de techniek en zij streven perfectie na. Er wordt soepel gemusiceerd en de 
versieringen zijn helder en zuiver. De adagio’s worden met gevoel gebracht en in de presto- 
delen dwingen de musici bewondering af. De muziek op zich is al hemels en deze uitvoering 
voegt bovendien iets toe.” (PZC en BN/DeStem). “Het is een genot om naar dit duo te luisteren.” 
(Klassieke Zaken, maart 2015) 
 

Een cd met opnames van de resterende sonates staat gepland voor het volgend jaar en dat 

daar met veel belangstelling naar wordt uitgekeken, is een prachtig compliment.  
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4. Fundraising en financiering 

 
In 2014 heeft Apollo de financiering voor de projecten vanuit diverse fondsen, overheden en 
via crowdfunding en donaties gerealiseerd. 
De directe fundraising was gericht op de cd-producties, waarbij de cd met Joodse Barokmuziek 
uit Amsterdam via speciale sponsoring en de Bach-cd via directe crowdfunding 
(www.voordekunst.nl) werd gefinancierd.   
 
Fondsen die in 2014 de verschillende projecten hebben ondersteund: 
 
Fonds Podiumkunsten 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Prins Bernhard cultuurfonds 
Het Kersjes Fonds 
Fonds Geld en Effectenhandel  
 
Subsidie 2014 
Provincie Flevoland 
Gemeente Almere 
Gemeente Lelystad 
 
Vrienden van Apollo 
In 2014 was er een stijging zowel van het aantal vrienden als van de bijdragen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voordekunst.nl/
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5. Publiciteit 

 
Ook in 2014 had het Apollo Ensemble niet te klagen over belangstelling en publiciteit rond de 
concerten. Lokaal, maar ook nationaal en internationaal. In januari trad het ensemble op in 
Australië. In Sydney werden twee concerten gegeven tijdens het wereldberoemde 
Sydneyfestival. Zo trad het ensemble op met het Joodse barokprogramma in The Great 
Synagogue van Sydney wat publiciteit genereerde in de Australische media. De Telemann-cd 
van het Apollo Ensemble kreeg een zeer positieve review in het voorjaarsnummer van ‘Phil’s 
Classical Reviews’, een special over barokmuziek voor de audiovideoclub van Atalanta. “This 
time it’s from the Netherlands-base Apollo Ensemble, and they play their Telemann with verve 
and authority, bringing out the distictive color and beauty of the composer’s music. […]. Finally, 
the rhytmic characteristics of all these works are superbly realized by the players of 
The Apollo Ensemble …” (Spring, 2014) 
 
 
 
Op zondag 2 maart werd het Joodse barokprogramma in het Concertgebouw in Amsterdam 
uitgevoerd; voorzitter Anneke Leeuwe overhandigde daar de eerste cd met dit programma 
aan de directeur van het Joods Historisch Museum, dhr. Joel Cahen. De opname werd gunstig 
besproken in het magazine Klassieke Zaken, het Reformatorisch Dagblad, de Leeuwarder 
Courant en de Telegraaf. Voorafgaande aan het concert werd Thomas Oltheten op vrijdag 28 
februari in het programma Podium op Radio 4 geïnterviewd.  
 

                                   Cd-Presentatie 

 
In augustus werd goed gescoord met de Zomeracademie en het Zomerfestival. Naast 
publicaties in de Flevopost en uitzendingen op Radio Flevoland, was het ensemble te horen in 
‘Opium’ op Radio 4. Op 5 augustus was het ensemble zelfs drie keer live te horen in de 
uitzending. 
De verplaatsing van de Zomeracademie naar Heiloo leverde aandacht op van de Noord- 
Hollandse media: Zo werd Marion Boshuizen op 8 augustus geïnterviewd door Radio Noord-
Holland en werd op 12 augustus bij de lokale omroep Beats FM aandacht besteed aan de 
Zomeracademie.  
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In september kreeg het Stabat Mater-concert dat onder meer in Zwolle en Amersfoort werd 
gespeeld, een vier-sterrenrecensie in de Stentor.    
 
Eind oktober, begin november was er de nodige publiciteit voor het Bach & Zelenka-
programma. Radio Noord-Holland zond op 29 oktober een radio-interview uit. Op 8 november 
2014 plaatste de Noordoostpolder een voorbeschouwing en op 11 november een recensie 
over het programma in de Bantsiliek in Bant. “Marion Boshuizen heeft met haar virtuoze en 
muzikale spel het kistorgel tot een ander niveau weten te brengen,” schrijft de 
Noordoostpolder. Op 8 november 2014 werd Marion eveneens over dit programma 
geïnterviewd in het programma ‘Goedemorgen Flevoland.  
 
Op 19 november zond Omroep Flevoland in de serie ‘Passie voor Klassiek’ een item uit over 
Thomas Oltheten en op 26 november was Marion Boshuizen aan de beurt. De filmpjes 
behoren tot de best bekeken filmpjes van deze uitzendingen, met respectievelijk 129 en 161 
views (stand 31 januari 2014).  De ruim acht minuten durende uitzendingen geven een mooi 
beeld van de passie voor klassieke muziek van beide musici. Te zien is hoe Thomas in zijn 
werkkamer op zolder zelf de rieten snijdt voor zijn fagot en dat een bankstel in de huiskamer 
ontbreekt. In plaats daarvan zijn er het clavecimbel, de fortepiano en andere instrumenten 
die Marion bespeelt. De visie van het Apollo Ensemble werd mooi verwoord door Thomas 
Oltheten: “Muziek bestaat alleen, als het wordt gespeeld. Het selectiemechanisme van de tijd 
heeft er voor gezorgd, dat de beste muziek is overgebleven. Die moet steeds opnieuw tot leven 
worden gebracht om de traditie niet verloren te laten gaan.” Marion merkt op, dat muziek 
belangrijker in het leven van mensen is, dan ze vaak denken. Zij ziet muziek als een taal, die je 
moet leren verstaan. Haar missie is het zoveel mogelijk mensen die taal te leren.   
 
In 2014 is een start gemaakt met een pro-actieve social media-strategie. Met name rond de 
Zomeracademie en het Zomerfestival kon, door het aantrekken van een freelancer, ingezet 
worden op de social media. Via culturelevacatures.nl werd deze pr-adviseur (v) geworven uit 
de regio. In korte tijd heeft zij veel exposure gegenereerd voor het ensemble. De 
bezoekersaantallen waren dit jaar hoger dan voorgaande jaren. In het najaar heeft zij 
eveneens een pr-actie uitgevoerd rond Bach & Zelenka.  
 
In 2014 is het aantal likes op Facebook gestegen van 304 naar 368. Op Twitter heeft het Apollo 
Ensemble nu 194 in plaats van 90 volgers. De stijging op Facebook is minder spectaculair, maar 
wel waardevol. Op Facebook moeten mensen jou vinden en kun je mensen niet uitnodigen 
om je te volgen, zoals op Twitter. De volgers op Twitter blijken bovendien vooral professionals 
te zijn, collega-musici. Het publiek zit vooral op Facebook.  Gebleken is dat het aantal volgers 
stijgt, wanneer bezoekers expliciet gevraagd wordt hun mening te geven via de social media. 
Besloten is het aantal ambassadeurs op Facebook te vergroten door mensen expliciet te 
vragen een review te plaatsen en te werken aan een hechte community rond het ensemble 
op Facebook. Korte filmpjes blijken daarbij goed te werken.  
Twitter zal vooral professioneel ingezet worden.  
In 2015 wordt op de ingeslagen weg doorgegaan. Opnieuw zal de belangrijkste – landelijke – 
exposure gezocht worden rond een bijzonder concert in het Zomerfestival.  
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6. Vooruitblik 

2015 en 2016 zijn de laatste twee jaren van het 4-jarenplan 2013-2016. De programmering zal dan ook 

grotendeels binnen dit plan blijven. Er zijn voor 2015 twee cd-opnames en één TV-opname gepland: 

Paganini-duetten voor viool en fagot, en de viool sonates deel 2 van J.S.Bach; de Boheemse Haydn is 

een opname voor Brava TV. 

Buiten de programmering die voortvloeit uit het meerjarenplan, staan er twee projecten op aanvraag. 

Sytse Buwalda en Marjon Strijk hebben in 2014 het Apollo Ensemble gevraagd gezamenlijk drie 

concerten te geven. Voor 2015 is er een vervolg van drie concerten gepland, waarbij ook speciaal voor 

deze bezetting een nieuw stuk gecomponeerd wordt. 

Voorts is er de begeleiding van het Lelikoor Amsterdam. Deze samenwerking vloeit voort uit de 

begeleidingen die in 2013/2014 plaats vonden. 

De zomeracademie wordt in 2015 opnieuw in Heiloo gehouden. In de planning staat ook de 

Zomeracademie in Rusland, regio Moskou, maar gezien de instabiele internationale situatie is dat nog 

erg onzeker. Voor de Lelystadse componistendagen staat Joseph Haydn centraal. De samenwerking 

met de verschillende culturele instellingen heeft zich verder uitgebreid. In het Agora theater zullen in 

dit festival twee Apollo concerten plaats vinden en in de Flevomeer Bibliotheek zullen eveneens meer 

activiteiten zijn. 

Wat voor de komende twee jaren als Apollo Ensemble een belangrijke plaats op de agenda inneemt 

naast de concerten en workshops, is de ontwikkeling van een nieuw 4-jarenplan. De eerste 

bijeenkomsten met de leden van het Ensemble hierover zijn al gepland. In 2017, het eerste jaar van 

het nieuwe plan, is tevens het lustrum ‘Apollo 25 jaar’. Daar zal zeker extra aandacht aan besteed 

worden. 

Programma’s in 2015 in het kort: 

Bach Sonatas -  viool en clavecimbel 
Paganini duetten , viool en fagot 
Barokgiganten, viool, fagot en clavecimbel 
Boheemse Haydn – klassiek groot ensemble, strijkers en blazers  
Vivaldi/Händel met Dmitry Sinkovsky, viool en countertenor 
Concerti Grossi/Wind concertos, barok programma, met 15 musici 
Bach, Italian concert, Clavecimbel met uitgebreid continuo, luit en cello 
Sextet voor blazers 
Sytse Buwalda, Scarlatti vervolg programma 2014 
Ballare e Sonare, groots programma, een combinatie van barok en klassiek 
Charpentier, begeleiding koor Amsterdam 
 
2016 
Schubert/Beethoven -  oktet 
Schubert/Mozart -  violin/fortepiano 
Quintet -  bassoon, fortepiano, strings 
Sound of Sonority 
Mozart/Haydn 
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7. Financiën 

 

 

 

 

 

BALANS 
(in hele euro's)

Activa   

Materiële vaste activa 201 201

Voorraden 100 600

Vorderingen 1.910 12.470

Liquide middelen 87.003 61.075

Totaal activa 89.214 74.346

  

Passiva

Vermogen 41.727 27.295

Leningen o/g - 454

Schulden/kort 47.487 46.597

Totaal passiva 89.214 74.346

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

Opbrengsten   

Inkomsten 162.702 198.476

Totaal opbrengsten 162.702 198.476

Kosten

Directe kosten 123.847 130.563

Personeelskosten 16.945 48.886

Overige kosten 7.478 7.230

Totaal kosten 148.270 186.679

Resultaat boekjaar voor vennootschapsbelasting 14.432 11.797

Vennootschapsbelasting (vrijstelling) 0 0

Netto resultaat boekjaar 14.432 11.797

2013

31-12-2014

2014

  per 

31-12-2013

over
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Toelichting op de jaarrekening 

 
 
Algemeen 
 
2014 was een goed jaar voor de stichting. Met twee buitenlandse tournees, een groot aantal 
concerten in eigen land, de presentatie van twee cd’s en lovende kritieken in de pers kan met 
een tevreden gevoel teruggekeken worden op 2014. Dat geldt eveneens voor de financiële 
situatie. Door een strakke sturing en een goede kostenbeheersing en goed overleg tussen 
penningmeester en administrateur kan gesproken worden van een gezonde financiële 
situatie.  
  
Resultaten 
 
Het jaar 2014 heeft een positief financieel resultaat; het eigen vermogen is door een goede 
bedrijfsvoering versterkt. Tevens kon een bedrag worden toegevoegd aan de 
Herbestedingsreserve. 
 
 
Liquiditeit 
 
De liquiditeitspositie is zeer goed. Bijna het gehele balanstotaal bestaat uit liquide middelen. 
 
Solvabiliteit 
 
De solvabiliteit bedraagt 47%, hetgeen als goed is te kwalificeren. 
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Bijlagen  

 

I   Organisatie 

 
In 2014 heeft het bestuur van de Stichting Apollo aan de hand van de Governance Code 
Cultuur, gekozen voor het bestuur-model. Het bestuur werkt al zoveel mogelijk conform de 
negen principes van de code en gaandeweg zal dit verder worden uitgewerkt en vastgelegd. 
In dit kader zijn met de zakelijk leider van het Apollo Ensemble gesprekken gevoerd over de 
inhoud van zijn functie. Taken, verantwoordelijkheden en competenties met betrekking tot 
deze functie zijn vastgelegd in een profiel. Eenzelfde aanpak zal ook in de gesprekken met de 
overige leden van de kernbezetting worden gehanteerd.  
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 leden:  
 
Drs. M. Dieleman, voorzitter vanaf maart 2014 
I.M. Meijer-de Jager, secretaris  
M. Cevikcan, penningmeester tot mei 2014 
A. Kok, penningmeester vanaf september 2014 
Drs. A.J. Leeuwe-Tak,  lid en tot maart 2014 voorzitter a.i.  
Drs. C.J. Noordegraaf, lid  
  
Het bestuur heeft in 2014 vijf keer vergaderd: op 20 januari, 17 maart, 19 mei, 8 september 
en 10 november. Op 10 november was ook de jaarlijkse gezamenlijke bestuursvergadering 
met de Stichting Travelling Baroque. Deze autonome stichting organiseert het gelijknamige 
festival dat voorafgaand aan de Zomeracademie plaats vindt. 
 
Ter voorbereiding op de eerste Zomeracademie in Heiloo heeft een afvaardiging van het 
bestuur vergaderd met het bestuur van de Stichting Sinuet. Verder heeft een afvaardiging van 
het bestuur gesproken met de Commissaris van de Koning over diens voorstel subsidie vrij te 
maken voor activiteiten van de Stichting Organisatie Oude Muziek binnen de provincie.  
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De nieuwe penningmeester heeft de zakelijke leider vergezeld bij zijn toelichting op de 
provinciale subsidieaanvraag. Verder heeft een afvaardiging van het bestuur een drietal 
bijeenkomsten bezocht van Cultuur-Ondernemen. De thema's van deze bijeenkomsten waren 
'Alles over besturen’ (toepassing van de Code), 'Effectiviteit van besturen' en 'Financiering'.  
 
De wervingsopdracht die bij Cultuur-Ondernemen werd uitgezet voor een nieuwe voorzitter 
kon met succes worden afgerond en via het eigen netwerk werd een nieuwe 
penningmeester gevonden. 
  
Ook in 2014 kon het Apollo Ensemble weer rekenen op de inzet van een trouwe groep van 
vrijwilligers. De helpende hand werd geboden bij de kaart- en cd-verkoop bij concerten, het 
verzorgen van de catering tijdens repetities en de Zomeracademie, het verspreiden van flyers 
en posters voor concerten, het onderhouden van de website en niet te vergeten de financiële 
administratie van het ensemble.  
De belangeloze inzet van zoveel mensen is van onschatbare waarde voor het Apollo Ensemble. 
Zonder al deze hulp zou de organisatie een te kostbare zaak worden zeker gezien het huidige 
economische klimaat. 
Het bestuur is al deze mensen dan ook zeer erkentelijk! 
 
 
 
 

II  Rooster van aftreden    

 

Functie Naam Benoemd/ 

herkozen per 

Aftredend/ 

herkiesbaar per 

voorzitter Drs. M. Dieleman maart 2014 maart 2018 

penningmeester A. Kok september 2014 september 2018 

secretaris I.M. Meijer-de Jager januari 2013 januari 2017 

lid Drs. A.J. Leeuwe-Tak januari 2009 mei 2015 

lid Drs. C.J. Noordegraaf september 2011 september 2015 
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III Nevenfuncties bestuursleden 

 

Naam Nevenfuncties 

Drs. M. Dieleman St. Hoofdzakengids, bestuurder en mede-eigenaar 

Meeting Worlds, oprichter 

A. Kok Eigenaar Kok Consultancy 

St. ACCO, voorzitter 

St. Huisvesting Operatie Mobilisatie, voorzitter 

St. Respijthuis Lelystad, voorzitter 

St. Platform Ontmoetingen Lelystad, voorzitter 

Financiële Commissie Kerkgemeenschap Het Anker, voorzitter 

St. Flevum, voorzitter 

St. IDO Lelystad, penningmeester  

Lid RvC Werkbedrijf Lelystad BV 

I.M. Meijer-de Jager geen 

Drs. A.J. Leeuwe-Tak Eigenaar LTTT taaltrainingen 

St. voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), voorzitter van het 

bestuur / per 01-08-’14 voorzitter van de Raad van Toezicht 

St.Cultuurspoor Nieuw Land (CSNL), bestuurslid 

St.Leergeld Lelystad, vicevoorzitter 

St. Vrienden van ’t Hofje, bestuurslid 

Delta Kappa Gamma Society International, hoofdbestuurslid 

Nederland 

Drs. C.J. Noordegraaf Directeur/eigenaar Cumar B.V. 

  

 

IV Comité van Aanbeveling 

 

dhr. Leen Verbeek      - commissaris van de Koning in Flevoland 

dhr. Michel Jager     - oud-commissaris der Koningin in Flevoland                                                                                                    

mw. Annemarie Jorritsma         - burgemeester van Almere 

mw. Margreet Horselenberg    - burgemeester van Lelystad 

dhr. Aat de Jonge     - burgemeester van Dronten 

dhr.Max van Egmond     - zanger 

dhr. Prof. Ton Koopman    - artistiek leider van Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 


