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1. Voorwoord
Met trots presenteren wij u het jaarverslag 2015.
Het Apollo Ensemble heeft zich in bijna 25 jaar een geheel eigen plaats verworven in het
Nederlandse en internationale landschap van de oude muziek. Het gezelschap onderscheidt zich door
zijn werkwijze (behalve concerten ook festivals en educatieve projecten), door de nadruk op een
persoonlijke publieksbenadering en een breed bereik, van regionaal tot wereldwijd.
We kijken terug op een goed jaar waarin het Apollo Ensemble veel heeft bereikt. Allereerst is de
programmering uitgebreid met een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige concerten, veertig in
totaal. Daarnaast was er de zeer geslaagde start van de Quality Time concerten voor een volwassene
samen met een kind, vonden begin van het jaar twee cd opnames plaats en was er ook dit jaar de
Zomeracademie, die voor de tweede keer in Heiloo werd gehouden.
Een hoogtepunt was het kerstprogramma An Italian Christmas, zowel muzikaal, financieel als qua
bezoekersaantallen. Evenals voorgaande jaren werd door de schrijvende pers en ook op de radio
aandacht besteed aan het Ensemble. Zelf was het Ensemble actief op social media, zoals Facebook en
Twitter. Het aantal bezoekers van de site is in 2015 verder toegenomen en ook het aantal likes op
Facebook is fors gestegen.
Aan de internationale programmering zijn we in 2015 onvoldoende toegekomen. De ambitie om
zowel nationaal als internationaal meer bekendheid te krijgen blijft ook in 2016 onverminderd van
kracht.
De koerswijzigingen en bezuinigingen op kunst en cultuur vanuit de overheid zetten in 2015 door.
Toch is het ook in 2015 gelukt om met beperkte middelen een prachtig programma neer te zetten.
Het jaar is positief afgesloten door de financiering voor projecten te realiseren vanuit kaartverkoop,
diverse fondsen, overheden en donaties.
In het bestuur hebben we na de zomer mevrouw Ellen Bertrams als nieuw lid kunnen verwelkomen
en afscheid genomen van mevrouw Anneke Leeuwe en mevrouw Celia Noordegraaf. Wij zijn beiden
zeer erkentelijk voor al hun inzet en enthousiasme voor het Ensemble. Ook hebben we twee nieuwe
leden in het Comité van Aanbeveling verwelkomd: mevrouw Vroukje Boenk en de heer Jan Gras. Wij
zijn blij dat zij hun kennis en ervaring voor het Ensemble willen inzetten.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens het bestuur van het Apollo Ensemble
Marion Dieleman
voorzitter L
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2. Uitgangspunten
Ook in 2015 stonden - naast de zakelijke ambities -, de artistieke ambitie van het Ensemble en de
daaraan gerelateerde kernactiviteiten centraal. Die artistieke ambitie is: op hoog niveau
meesterwerken uit de westerse muziektraditie ten gehore brengen, met als hoofdmoot het vroegsymfonische repertoire van en rond Haydn en het barokke repertoire van Bach en tijdgenoten, en
zich daarmee verbinden aan een hedendaags publiek.
De activiteiten die hiertoe worden ontplooid:
- minstens 40 concerten per jaar met gevarieerde programmering
- de Apollo Zomeracademie en intensieve samenwerking met het Zomerfestival Travelling in
Baroque
- het geven van thematische masterclasses voor amateurs en professionals
- het verspreiden van klassieke muziek door het maken van opnames
In hoofdstuk 4 vindt u een nadere beschrijving van de wijze waarop aan deze activiteiten in 2015
invulling is gegeven.
Artistieke ambities
Artistiek gezien stond het jaar in het teken van de verdere muzikale ontwikkeling en artistieke
uitdaging van de ensembleleden. Daartoe is een aantal concerten geprogrammeerd onder de
noemer Solo versus Ensemble. In dit programma met werken voor solo-instrumenten werden de soli
verzorgd door leden van het Ensemble zelf. Het spelen van een solo vergt veel, zowel van de solist als
van het Ensemble. De focus lag op het verleggen van de eigen grenzen en die van het Ensemble, met
als doel artistieke ontwikkeling en muzikale verdieping.
Voor de bezoekers van de concerten bracht dit programma een divers en spannend aanbod.
Publieksbereik en talentontwikkeling
In 2015 ging vanzelfsprekend veel aandacht uit naar het vergroten van het publieksbereik, zowel in
de media als in de concertzaal zelf. En met resultaat: in 2015 is het aantal bezoekers gegroeid naar
ruim 9.000.
Niet alleen het vergroten van het aantal concertbezoekers, maar ook het in aanraking brengen van
jong publiek met het Ensemble en met de klassieke muziek stond hoog op de agenda. De Quality
Time concerten voor een volwassene samen met een kind hebben daar in grote mate toe
bijgedragen. Met deze activiteit gaan de artistieke ambitie van het Ensemble en de zakelijke ambitie
van verantwoord ondernemerschap en gezonde bedrijfsvoering hand in hand. En, niet onbelangrijk,
zo weet het Ensemble zich te verbinden met het publiek van de toekomst.
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Een andere goede investering in de toekomst is het stimuleren van artistiek talent en het verbinden
van jonge(re) spelers en hun netwerk aan het Ensemble. In dat opzicht vervult de jaarlijkse
Zomeracademie een belangrijke rol, die in 2015 voor de veertiende keer plaatsvond en zich kon
verheugen in een groot aantal bezoekers.
Tenslotte verdient vermelding dat het Ensemble met de jaarlijkse themadagen - dit jaar stond Haydn
centraal -, die met steun van o.a. de provincie Flevoland worden georganiseerd, naast vakstudenten
ook een groot aantal amateurmusici heeft weten te enthousiasmeren en stimuleren.

Quality Time in Emmeloord
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3. Overzicht activiteiten
Zomeracademie
De veertiende editie van de Zomeracademie, dé plek voor muziekliefhebbers om zich te bekwamen
in de klassieke kamermuziek, vond plaats van 10 tot en met 16 augustus op Landgoed Willibrordus in
Heiloo. Het aantal deelnemers is licht gegroeid, tot meer dan 50 actieve cursisten.
De academie, met een divers programma van concerten, lessen, repetities, lezingen en workshops, is
toegankelijk voor amateurs, professionals en muziekdocenten uit binnen- en buitenland. In 2015 is
de tweede symfonie van Beethoven ingestudeerd en uitgevoerd.
Tijdens het slotconcert brachten de cursusdeelnemers onder leiding van David Rabinovich deze
Beethovensymfonie ten gehore. De opbrengst van het concert kwam ook dit jaar ten goede aan het
Rietfonds van de Zomeracademie.

Zomeracademie, Heiloo

De Lelystadse Haydndagen: Haydn raakt ons allemaal
Vier dagen lang - van 29 oktober tot en met 1 november - stond Haydn centraal in een programma
met workshops, masterclasses, concerten, een lezing en een concours voor amateurmusici. Een
prominente rol vervulde speciale gast Catherine Manson, primarius van het London Haydn Quartet
en concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Zij verzorgde masterclasses, trad op als
solist met het Ensemble en was voorzitter van de jury van het concours.
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Quality Time
In 2015 vonden vier Quality Time concerten plaats, een nieuwe activiteit van het Apollo Ensemble.
Deze concerten waren gratis voor volwassenen in het gezelschap van een kind in de leeftijd tot 14
jaar. Het concert duurt ongeveer 50 minuten, zonder pauze. Na afloop is er een Meet & Greet with
kids, waarbij de jeugdige bezoekers kunnen kennismaken met de musici en de instrumenten van
dichtbij mogen bekijken. Het programmaboekje is in kindvriendelijke taal geschreven met uitleg over
de muziek, de componisten en de uitvoerenden. Ook bevat het “opdrachten” die gericht zijn op het
herkennen van de instrumenten of bepaalde elementen in de muziek.

Quality Time concert, Emmeloord

Het repertoire en het niveau van de uitvoering zijn gelijk aan die van de reguliere concerten: het doel
is kinderen serieus te interesseren voor klassieke muziek en tegelijkertijd volwassenen daarin mee te
nemen. Het Apollo Ensemble verwacht zo het publiek te kunnen uitbreiden en verjongen. Quality
Time is gestart als pilot en wordt in 2016 gecontinueerd. Dan vindt evaluatie van de concerten plaats
onder de bezoekers, om het concept waar nodig naar vorm en inhoud te kunnen bijstellen. De
uitkomsten zijn naar verwachting positief. Het doel is om in de toekomst van ieder
concertprogramma een Quality Time versie te maken, in samenwerking met de podia en
concertorganisaties.
Financiering van de concerten is mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds, fonds 1818 en het
Berch van Heemstedefonds. Ook de financiële haalbaarheid van de concerten is onderwerp van
evaluatie.
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CD’s
In 2015 is een tweetal cd-opnames gemaakt.
In januari is een opname gemaakt van duetten voor viool en fagot van Paganini. Door onvoorziene
vertraging in het logistieke traject zal de cd pas in 2016 kunnen worden gepresenteerd.
Een tweede cd met opnames van Bachsonates voor klavecimbel en viool is in februari gemaakt. De
eerste cd kwam uit in 2014. Het ensemble heeft hiermee alle zes sonates van Bach voor viool en
klavecimbel geregistreerd.
Concerten
Januari Het eerste concert van het nieuwe jaar vond plaats op 4 januari in de Museumkerk in
Schokland. Op het programma stonden sonates van Bach voor viool en klavecimbel.
Maart Het programma De Drie Barokgiganten, met werken van Bach, Telemann en Händel, werd
uitgevoerd in Leidschendam, Lelystad en Vaassen. Of deze drie grote componisten collega’s waren,
concurrenten of vrienden, is de vraag. In ieder geval ontwikkelde hun muziek zich heel anders en dat
was in deze concerten met sonates en triosonates voor viool, fagot, en klavecimbel goed te horen.
April Als vervolg op eerdere optredens vorig jaar vond onder de titel De Boheemse Haydn een serie
concerten plaats met als thema de Slavische invloed op de klassieke muziek. Op het programma
stonden bijzondere werken van onbekende meesters, waaronder van Anton Heberle het concerto in
Es voor csakán, een houten blaasinstrument, afkomstig uit Oostenrijk en Hongarije. Dit muziekstuk is
enig in zijn soort. Concerten vonden plaats in Almere, Oldeberkoop, Schalkwijk, Leeuwarden, Alphen
aan den Rijn en Bant.

Concerto in Es voor csakán van Heberle, Oldeberkoop

De Boheemse Haydn, Alphen aan den Rijn
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Mei Ter afsluiting van een studiedag in samenwerking met Het Clavecimbelgenootschap Nederland
in de Lutherse Kerk in Utrecht vond een concert plaats met werken voor viool en klavecimbel.
Ook speelde het Apollo Ensemble in het kader van het zomerfestival ‘Travelling in Baroque’ twee
concerten samen met de Russische vioolvirtuoos, countertenor en dirigent Dmitry Sinkovsky. Het
programma werd gebracht in de Waalse kerk in Amsterdam en de Paleiskerk in Den Haag.
Juni Op 27 juni leverde het Apollo Ensemble op uitnodiging van de gemeente Nagele een muzikale
bijdrage aan de viering van het 70-jarig bestaan van deze plaats in de Noordoostpolder.
Augustus Het openingsconcert van het zomerfestival 'Travelling in Baroque' vond plaats op 7
augustus in de Statenzaal van de Provincie Flevoland en was helemaal uitverkocht. Het programma
met concerti grossi van Corelli, Vivaldi, Geminiani en Händel en soloconcerten van Telemann,
Heinichen en Vivaldi voor traverso, hobo, blokfluit en fagot was een waar Italiaans barokfeest. Met
hetzelfde programma werd op 10 augustus de jaarlijkse Zomeracademie in Heiloo geopend.
In deze maand werden in Emmeloord en Heiloo drie concerti van Bach voor klavecimbel ten gehore
gebracht: bewerkingen van zijn hand van concerten van Vivaldi en Marcello en een concert van Bach
zelf.
In het Kerkje aan de zee in Urk vond een uitvoering plaats van drie virtuoze duetten voor viool en
fagot van Paganini. In het kader van ‘Travelling in Baroque’ werd het programma maar liefst drie keer
uitgevoerd.

Paganini in Urk

September Deze maand stond in het teken van Voorwaarts mars!, een programma met sextetten
voor blazers - hoorn, fagot en klarinet. Deze kamermuziek met symfonische allure werd uitgevoerd
op authentieke instrumenten. Concerten vonden plaats in Heiloo en Hilversum.
In Dronten en Den Haag vonden twee Quality Time concerten plaats, speciaal voor kinderen. Ook
hier was het programma: Voorwaarts mars!
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Oktober Op 9 oktober vond in Ouderkerk aan de Amstel een lunchconcert plaats met werken voor
orgel en fagot en voor orgel en dulciaan.
Het Apollo ensemble verzorgde in deze maand een zestal concerten met de titel Sonare en Ballare,
van vroegbarok tot klassiek, met werken van onder meer Farina, Händel en Haydn. Uitvoeringen
vonden plaats in de Waalse Kerk in Amsterdam, Alphen aan de Rijn (2x) en Vlissingen en twee keer in
het Agoratheater in Lelystad.
Daarnaast werden onder deze noemer deze maand twee Quality Time concerten gegeven, in
Wassenaar en Emmeloord.
November In samenwerking met het Lelikoor en vocale solisten voerde het ensemble in Amsterdam
het Te Deum en de 'Messe à 8 voix' uit, twee minder bekende composities van Marc-Antoine
Charpentier.
In Zwolle vond een concert plaats met sonates voor viool en klavecimbel van Bach.
December Het jaar werd afgesloten met An Italian Christmas, een feestelijk programma met
soloconcerten voor fagot, blokfluit, traverso en hobo van onder anderen Vivaldi, Telemann en
Handel. Er werd gespeeld in Emmeloord, Heemskerk, Leeuwarden, Almere en Den Haag. Het laatste
van deze reeks concerten vond plaats op tweede kerstdag. Alle concerten waren zeer goed bezocht.

Sonare e ballare, Waalse Kerk, Amsterdam
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Landelijke spreiding concerten
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4. Fondsen
In 2015 heeft Apollo de financiering voor de projecten vanuit diverse fondsen, overheden en
donaties gerealiseerd.
Fondsen die in 2015 de verschillende projecten hebben ondersteund:
-

Fonds Podiumkunsten
Fonds 1818
VSB fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Kattendijke Drucker stichting

Subsidie 2015
-

Provincie Flevoland
Gemeente Lelystad

Vrienden van Apollo
In 2015 is het aantal vrienden gestegen tot 96.

Concert in de Oudhoornse Kerk, Alphen aan den Rijn
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5. Publiciteit
Via persberichten, flyers, de website en social media vestigde het Apollo Ensemble de aandacht van
publiek en pers op de concerten, het Zomerfestival en de Zomeracademie. Ook in 2015 kon het
ensemble rekenen op positieve belangstelling en publiciteit.
Radio en tv
Op 16 maart zond de Concertzender in het programma “Nuove Musiche” delen uit van de dan zojuist
verschenen cd met sonates voor viool en klavecimbel van Bach. Het programma is herhaald op 17
augustus.
Televisiezender Brava heeft op 25 april een opname gemaakt van een concert met een uitvoering van
De Boheemse Haydn (Pichl, Heberle, Vanhal, Haydn). Uitzending staat gepland voor 2016.
Op 6 augustus was op Podium Radio een interview te beluisteren met Marion Boshuizen over het
Zomerfestival Travelling in Baroque en de bijdrage hieraan van het Apollo Ensemble.
Website en social media
Het aantal unieke bezoekers van de website is toegenomen van 8079 in 2014 naar 8293 in 2015. Het
gemiddeld aantal bezoekers per is dag 21, het hoogste aantal bezoekers op één dag is 110.
In 2015 is een plan gemaakt voor vernieuwing van de website. De nieuwe website zal in de loop van
2016 operationeel zijn.
Het aantal likes op Facebook is flink gestegen, van 368 in 2014 naar een kleine 600 in 2015. Eind
december had het ensemble ruim 200 volgers op Twitter.
Schrijvende pers
In juni besteedde het muziekblad Luister aandacht aan Travelling in Baroque. Het Apollo Ensemble
trad enkele keren op in dit kamermuziekfestival, dat in augustus plaats vond. Het artikel bevatte een
uitvoerige toelichting op het programma en een interview met Marion Boshuizen, kernlid van het
Apollo Ensemble en zakelijk leider van dit festival. Een Flevopolderevenement met kick-off concerten
in Den Haag en Amsterdam, zo lichtte Boshuizen toe, om ook pers en publiek in de Randstad te
bereiken: er gebeuren mooie dingen in de polder!
De Leeuwarder Courant wijdde in april een artikel aan de concertserie De Boheemse Barok en stond
daarin stil bij de csàkan, het houten blaasinstrument - gemonteerd op een wandelstok - dat in dit
programma te horen is.
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In december verscheen in het Friese Dagblad onder de titel ‘Barok doet niet onder voor dance’ een
lovende recensie over de concertserie An Italian Christmas:
“De instrumentbeheersing (…..) is van een zo hoog peil dat je als recensent nagenoeg werkeloos bent
geworden. Je kunt eindelijk eens als een genietend luisteraar in de zaal zitten.”

Openingsconcert Travelling in Baroque, Lelystad
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6. Vooruitblik
Het Apollo Ensemble ziet met veel enthousiasme uit naar 2016. Ook dan worden weer bijzondere
concerten en thema’s opgepakt. De inmiddels vertrouwde Zomeracademie, met onder meer de
derde symfonie van Beethoven op het programma, vindt dit jaar plaats in Drachten.
De zeer positief ontvangen Quality Time concerten voor kinderen in het gezelschap van een
volwassene krijgen een vervolg.
In september geeft het Ensemble een concert in Arosa, Zwitserland.
Uiteraard staan ook de Lelystadse componistendagen weer op de rol. Dit jaar rond Händel, met als
speciale gast de Noorse sopraan Siri Karoline Thornhill.
In 2016 start ‘het hoofd van Haydn’, een thema dat in 2016 en 2017 publicitair veel aandacht krijgt.
De titel is ontleend aan de gelijknamige thriller van Theun de Vries, die ter gelegenheid van dit
project opnieuw wordt uitgegeven. De programmering is divers, met een concertserie, een cduitgave en een bijdrage van wetenschappers, gespecialiseerd op het gebied van muziek en het brein.
Ook wordt in 2016 de nieuwe website gelanceerd. Met een duidelijke lay-out, professionele foto’s,
een overzichtelijke agenda en eenvoudig te bestellen concertkaartjes laat het ensemble zien ook in
dit opzicht een professionele organisatie te zijn.
Vanaf 2017 start het nieuwe vierjarenplan, waarin de programma’s voor de komende jaren
uitgewerkt zijn. Het Apollo Ensemble heeft een gezonde financiële basis en verwacht die te
behouden doordat het over meerdere financieringsbronnen beschikt.
Gezien de hoge professionele kwaliteit en met de introductie van creatieve thema’s en programma’s,
aantrekkelijk voor een breed publiek, verwacht het Ensemble ook voor de komende jaren zijn
artistieke ambities te kunnen waarmaken.
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7. Financiën
BALANS
(in hele euro's)
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Vermogen
Schulden/kort
Totaal passiva

per
31-12-2015
201
100
13.194
59.716
73.211

201
100
1.910
87.003
89.214

52.688
20.523
73.211

41.727
47.487
89.214

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

31-12-2014

over
2014

2013

Opbrengsten
Inkomsten
Totaal opbrengsten

166.783
166.783

162.702
162.702

Kosten
Directe kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Totaal kosten

125.276
21.263
9.284
155.823

123.847
16.945
7.478
148.270

10.960

14.432

0

0

10.960

14.432

Resultaat boekjaar voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (vrijstelling)
Netto resultaat boekjaar
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
Ook 2015 was wederom een goed jaar voor de stichting. Met een groot aantal concerten (waaronder
een serie goedgeslaagde Kerstconcerten), de prachtige Lelystadse Haydndagen en een druk bezochte
Zomeracademie kan ook in financieel opzicht positief worden teruggekeken op 2015.
De omzet en kosten toonden beide een lichte stijging, met als resultaat een positief saldo van ruim
€ 10.000,--.
De kascontrolecommissie, bestaande uit twee bestuursleden, heeft in maart 2016 de financiële
administratie gecontroleerd en steekproefsgewijs een aantal posten bestudeerd. De bescheiden
werden in orde bevonden. De commissie heeft haar waardering uitgesproken over de wijze waarop
de administratie is gevoerd.
Het bestuur stelt naar tevredenheid vast dat de planning en programmering van activiteiten die
binnen één jaarcyclus vallen financieel solide en stabiel zijn. Activiteiten die om een
langetermijnplanning vragen zijn met de huidige subsidieregeling helaas moeilijk te plannen, de
risico’s zijn te groot. Het Ensemble heeft daardoor een aantal interessante projecten niet kunnen
oppakken die met meer financiële zekerheid beslist succesvol zouden zijn geweest. Deze
ontwikkeling blijft onzes inziens niet zonder gevolgen: het ontbreken van de financiële mogelijkheid
van een meerjarenplanning staat cultureel ondernemerschap in de weg en beperkt de armslag van
het ensemble, zowel artistiek als financieel.
Resultaten
De directe opbrengsten uit optredens toonden een goede stijging, waardoor de afhankelijkheid van
overheden en fondsen verminderde. De bijdragen van fondsen en overheden blijven echter
onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering.
Een verhoogde structurele bijdrage zal de exploitatie zeer ten goede komen, omdat dan met andere
partners afspraken voor de lange termijn kunnen worden gemaakt.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie is goed. De op de balans opgenomen vorderingen zijn inmiddels ontvangen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 72%, hetgeen als uitstekend is te kwalificeren.
Het Apollo ensemble is er in geslaagd het jaar positief af te sluiten door de financiering voor
projecten te realiseren vanuit diverse fondsen, overheidssubsidies en donaties.
17
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Bijlagen
I Organisatie
Het bestuur van de Stichting Apollo werkt sinds 2014 conform het bestuur-model zoals neergelegd in
de Governance Code Cultuur. In een speciale bestuursvergadering zijn de uitgangspunten en wijze
van werken van het bestuur in 2015 getoetst aan de negen principes van de code. De Stichting heeft
geen apart bestuursreglement, maar de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is eveneens getoetst aan de Code en met
enkele wijzigingen opnieuw vastgesteld op 9 november 2015. De taken en verantwoordelijkheden
van de directie zijn vastgelegd in de functieprofielen van de artistiek leider, de zakelijk leider en de
directieassistent. Aan de hand van de in 2015 opgestelde profielen zijn inmiddels
functioneringsgesprekken gevoerd. Een functieprofiel voor leden van de kernbezetting van het
Apollo Ensemble is in voorbereiding.
De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen wel een vergoeding
voor gemaakte onkosten en desgewenst één persoonlijke vrijkaart voor concerten die zij bijwonen.
Verder is voor de bestuurders een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De vaste kernbezetting van het Ensemble bestaat uit drie musici, die tevens organisatorische taken
hebben, t.w. :
de heer David Rabinovich, artistieke leiding
de heer Thomas Oltheten, zakelijke leiding
mevrouw Marion Boshuizen, directieassistent
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:
mevrouw Marion Dieleman, voorzitter
mevrouw Ivonne Meijer-de Jager, secretaris
de heer Albert Kok, penningmeester
mevrouw Ellen Bertrams, lid vanaf september 2015
mevrouw Anneke Leeuwe-Tak, lid tot september 2015
mevrouw Celia Noordegraaf, lid tot november 2015
Het bestuur heeft in 2015 vergaderd op 12 januari, 9 maart, 9 april (extra vergadering i.v.m. toetsing
werkwijze aan Governance Code cultuur), 18 mei (Jaarvergadering), 7 september en 9 november. Op
7 september was ook de jaarlijkse gezamenlijke bestuursvergadering met de Stichting Travelling in
Baroque. Deze autonome stichting organiseert het gelijknamige festival dat voorafgaand aan de
Zomeracademie plaatsvindt.
De penningmeester heeft de zakelijke leider vergezeld bij zijn toelichting op de provinciale
subsidieaanvraag.
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Het Cultuurfonds participatie besliste - ondanks een specifieke uitnodiging aan de Stichting Apollo
om subsidie aan te vragen - negatief over de aanvraag voor de Zomeracademie. De penningmeester
heeft samen met de zakelijk leider de subsidieaanvraag nog eens toegelicht voor de
bezwarenadviescommissie van het Cultuurfonds.
Een afvaardiging van bestuur en directie heeft in het provinciehuis van Flevoland contact gelegd met
Statenleden en hen attent gemaakt op de bijzondere bijdrage van het Apollo Ensemble aan het
culturele leven in de provincie.
Een lid van het bestuur heeft samen met de directieassistent een bezoek gebracht aan de Waalse
Kerk in Amsterdam om kennis te nemen van het nieuwe beleid van de organisatie daar en te
onderzoeken of verdere samenwerking vruchtbaar kan zijn.
De wervingsopdracht die bij Cultuur-Ondernemen werd uitgezet voor twee nieuwe bestuursleden
leverde in september in ieder geval één nieuw bestuurslid op. Ook de werving voor de tweede
vacature verliep uiteindelijk succesvol, zodat een eerste gesprek nog in 2015 kon plaatsvinden.
Het Apollo Ensemble maakt geen gebruik van een betaalde concertorganisatie en -administratie,
terwijl dit voor een ensemble van deze omvang niet ongewoon is. Het huidige economische klimaat,
zeker in de culturele wereld, laat dit eenvoudigweg niet toe.
Met enorme inzet van de eigen directie en een groep vrijwilligers wordt desondanks een
professionele organisatie neergezet, die ook in dit opzicht kwaliteit levert!
De hulp die wordt geboden voor 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 is enorm belangrijk voor het Apollo Ensemble.
Het bestuur is al deze mensen dan ook zeer erkentelijk voor hun belangeloze inzet.
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II Rooster van aftreden
Functie

Naam

voorzitter
penningmeester
secretaris

mevrouw Marion Dieleman
de heer Albert Kok
mevrouw Ivonne Meijer-de
Jager
mevrouw Anneke Leeuwe-Tak
mevrouw Ellen Bertrams
mevrouw Celia Noordegraaf

lid
lid
lid

Benoemd/
herkozen per
maart 2014
september 2014
januari 2013

Aftredend/
herkiesbaar per
maart 2018
september 2018
januari 2017

januari 2009
september 2015
september 2011

afgetr. sept 2015
september 2019
afgetr. nov 2015

III Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden
Bestuursleden
mevrouw Ellen
Bertrams
mevrouw Marion
Dieleman
de heer Albert Kok

mevrouw Ivonne
Meijer-de Jager
Kernbezetting
Ensemble
mevrouw Marion
Boshuizen
de heer Thomas
Oltheten
de heer David
Rabinovich

Hoofd- en nevenfuncties
conservator ING-collectie
bestuurder en mede-eigenaar St. Hoofdzakengids
oprichter Meeting Worlds
medeoprichter en eigenaar pluQ
eigenaar Kok Consultancy
voorzitter St. ACCO
voorzitter St. Huisvesting Operatie Mobilisatie
voorzitter St. Respijthuis Lelystad
voorzitter St. Platform Ontmoetingen Lelystad
voorzitter Financiële Commissie Kerkgemeenschap Het Anker
penningmeester St. Flevum
penningmeester St. IDO Lelystad
lid RvC Werkbedrijf Lelystad BV
lid Raad van Toezicht St. Ontdekhoek Lelystad
mantelzorger
Nevenfuncties
voorzitter SCGN Klavecimbelgenootschap Nederland
voorzitter Fagotnetwerk Nederland/België
artistiek leider Fagotfestival 2016
consultant bij Jumpstart, instrumentenfonds voor jonge musici
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IV Comité van aanbeveling

mevrouw Vroukje Boenk

voormalig MT lid en Hoofd Fondsen werving Nationale
Opera en Ballet

de heer Max van Egmond

zanger

de heer Jan Gras

directeur Agora Theater Lelystad

mevrouw Margreet Horselenberg

burgemeester van Lelystad

de heer Michel Jager

voormalig commissaris van de Koningin in Flevoland

de heer Aat de Jonge

burgemeester van Dronten

mevrouw Annemarie Jorritsma

voormalig burgemeester van Almere en 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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