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1. Voorwoord 

 

Met trots presenteert het bestuur van het Apollo Ensemble het jaarverslag 2016. 

We kijken terug op een productief jaar, met tientallen concerten met werken voor grote en 

kleinere bezetting. Daarnaast vond een aantal grote evenementen plaats, zoals De 

Zomeracademie en de Lelystadse componistendagen. Klassiekers die jaarlijks terugkeren op 

de activiteitenagenda. Ook de Quality Time concerten ontbraken niet in de programmering. 

En er verschenen twee nieuwe cd’s.   

De website van het Apollo Ensemble is in 2016 vernieuwd en heeft een frisse en moderne 

uitstraling gekregen.  Alle publicitaire uitingen hebben nu een eenduidige uitstraling, wat de 

herkenbaarheid van het Apollo Ensemble vergroot. 

De inkomsten van het Ensemble vormen een mix van kaartverkoop, donaties en inkomsten uit 

fondsen en subsidies. Binnenkort  zullen we daarnaast bedrijven en organisaties de 

mogelijkheid bieden zich aan het Apollo Ensemble te verbinden in de vorm van 

partnersponsoring. 

In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor het 25-jarig bestaan van het Apollo Ensemble in 

2017. We zien met vertrouwen en enthousiasme uit naar het jubileumjaar. 

Bestuur en Ensemble zijn zeer verguld met het Comité van Aanbeveling. Wij zijn de leden zeer 

erkentelijk dat zij hun netwerk en kennis inzetten om het Apollo Ensemble te ondersteunen.  

In het bestuur hebben wij mevrouw Geraldine Raap als nieuw lid verwelkomd. Wij zijn 

verheugd dat zij zich aan het Apollo Ensemble heeft verbonden. Haar kennis en ervaring zijn 

van grote toegevoegde waarde voor bestuur en Ensemble. 

Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag. 

Namens het bestuur van het Apollo Ensemble, 

Marion Dieleman 

voorzitter 
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MI S S I E  

 

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. 

 

 

  



  Stichting Apollo jaarverslag 2016 
 

5 
 

2. Uitgangspunten  

De artistieke uitgangspunten voor het jaar 2016 liggen in lijn met die van voorafgaande jaren:  

het spelen van muziek uit de periode van barok tot vroege romantiek door musici die op 

topniveau actief zijn, waarbij een zo breed mogelijk publiek bereikt wordt. De ambitie is om 

de muziek te laten klinken volgens de uitvoeringspraktijk die oude meesters als Bach, Händel, 

Haydn en Mozart voor ogen moet hebben gestaan.  Het Apollo Ensemble past zich moeiteloos 

aan - als een kameleon -  om deze werken zo getrouw mogelijk te vertolken. 

Het Ensemble heeft zijn ambities kunnen realiseren door middel van de volgende activiteiten: 

46 concerten in wisselende bezetting door heel Nederland 

2 concerten in het buitenland 

de Zomeracademie 

de Lelystadse componistendagen 

samenwerking met het Festival “Travelling in Baroque” 

8 Quality Time concerten 

de productie van 2 cd’s 

Op de activiteitenagenda nam de voorbereiding van het lustrumjaar 2017 een bijzondere 

plaats in.  Hoogtepunt van het jubileum is het project “Het Hoofd van Haydn”.  In opdracht 

van het Apollo Ensemble vindt de heruitgave plaats van het gelijknamige boek van Theun de 

Vries, een historische thriller over de diefstal van de schedel van Haydn uit diens graf. Via 

Querido zijn de rechten verworven. De tekst van het boek is gedigitaliseerd door een lid van 

de Vrienden van Apollo. Het Ensemble is dankbaar voor deze enorme blijk van betrokkenheid. 

Samen met het boek brengt het Apollo Ensemble een cd uit met werken van Haydn, 

waaronder de Trauersymfonie. Toepasselijk, want het was Haydns wens dat een deel hieruit 

op zijn begrafenis zou worden gespeeld. 

De productie van boek en cd is zeer voorspoedig verlopen. De uitgave vindt plaats in 

samenwerking met het Belgische label Etcetera. Hierdoor is de verspreiding over Nederland 

en België gegarandeerd en is het risico gespreid. 

Een andere opvallende activiteit op de agenda zijn de Quality Time concerten, voor kinderen 

in gezelschap van een volwassene. Het concept is in 2016 inhoudelijk verder uitgewerkt. Er is 

een stijgende belangstelling voor deze concerten en het aantal terugkerende bezoekers 

neemt toe.  Ook vanuit het culturele veld groeit de vraag naar de Quality Time concerten. 
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Het aantal bezoekers van de concerten van het Apollo is in 2016 ongeveer het zelfde 

gebleven, maar de leeftijdsopbouw is wel veranderd. Vooral door de Quality Time concerten 

is het aandeel jeugd in verhouding aanmerkelijk gegroeid. 

Het jaar 2016 was het laatste van de vierjarenplanning. Tijd voor een evaluatie van de 

afgelopen beleidsperiode en het omzetten van ideeën en ambities in een planning voor de 

volgende vier jaar.  Ondanks de afwijzing door het Fonds voor de Podiumkunsten van de 

subsidieaanvraag voor de afgelopen beleidsperiode heeft het Ensemble  -  dat moge duidelijk 

zijn - de voorgenomen plannen goeddeels én naar tevredenheid kunnen uitvoeren.  

Voor het realiseren van dwarsverbanden met andere kunstvormen, zoals bijvoorbeeld 

beeldende kunst en dans, blijft het Ensemble zich inzetten. De eerste stappen om in de 

komende jaren tot concrete samenwerkingsprojecten te komen zijn reeds gezet.  
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3. Overzicht activiteiten 

Zomeracademie 

De vijftiende editie van deze jaarlijkse studieweek voor conservatoriumstudenten en 

amateurmusici vond voor het eerst plaats in Drachten, in het Kamelklooster. De verhuizing 

van de vertrouwde locatie in Heiloo naar Drachten was aanvankelijk uit nood geboren,  maar 

bleek uiteindelijk een groot succes. De plaatselijke samenwerking bevalt zeer goed, de 

onzekerheid of de cursisten wel naar Drachten zouden komen bleek ongegrond en de 

sfeervolle locatie voldeed ruimschoots aan de verwachtingen.  De deelnemers  vonden 

ontspanning en voerden goede gesprekken, maar bovenal maakten zij mooie muziek. De 

week werd afgesloten met een deelnemersconcert in de Grote Kerk in Drachten. 
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De Lelystadse componistendagen 

Tijdens de Lelystadse componistendagen, die het Apollo Ensemble sinds 2011 verzorgt, staat 

een aantal dagen lang een bepaalde componist centraal. Dit jaar hebben negentig 

deelnemers, gevorderde amateurs en professionals, zich verdiept in het werk van Georg 

Friedrich Händel.  

In samenwerking met het Centrum voor Kunstzinnige Vorming De Kubus, de Flevomeer 

Bibliotheek en het Agora theater werden een intensief weekend lang diverse evenementen 

georganiseerd.  

Op vrijdag opende burgemeester Ina Adema van Lelystad het amateurconcours.  

Op zaterdag vonden diverse workshops plaats, als ook een masterclass onder leiding van  

gastdocente Siri Thornhil.  Zij trad op als soliste bij het avondconcert van het Apollo Ensemble 

in het Agora theater. Op zondag werd het weekend afgesloten met optredens van 

concoursfinalisten, orkesten, koor en masterclassdeelnemers. 
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Quality Time  

De  Quality Time concerten voor jongeren tot en met 14 jaar, die het Apollo Ensemble sinds 

2015 organiseert, trekken steeds meer publiek. De bedoeling is kinderen – in gezelschap  van 

een volwassene - te leren luisteren naar klassieke muziek. De toegang is gratis voor 

volwassene en kind, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt aangemoedigd. 

De programmering  is de zelfde als die bij reguliere concerten, zij het dat de Quality Time  

concerten maximaal zestig minuten duren. Het jeugdige publiek krijgt uiteraard extra 

aandacht. Zo is het programmaboekje in toegankelijke taal geschreven en staan er 

opdrachtjes in om de aandacht te vangen. Ook is er uitleg over het programma, de 

instrumenten en de musici. Verder vertellen de musici vooraf over het stuk dat ze gaan 

spelen. 

Met deze aanpak bereikt het Apollo Ensemble een groeiende groep jeugdigen, waarmee het 

zich verzekert van toekomstig publiek. 
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Cd’s 

In het voorjaar bracht het Ensemble een cd uit met duetten voor viool en fagot van Nicolò 

Paganini, gespeeld door Daphne en Thomas Oltheten. 

Later in het jaar kwam in de reeks van Bachsonates voor viool en klavecimbel de tweede cd 

uit, met Marion Boshuizen en David Rabinovich.  Cassandra Luckhardt (viola da gamba) 

verleende haar medewerking aan de sonates BWV 1021 en 1023. 

 

                          
 

 

Concerten 

Ook in 2016 voerde het Ensemble een aantal grotere orkestwerken uit, naast diverse andere  

werken in kleinere bezetting.  Het jaar ging van start in Lelystad, met het laatste concert in de 

reeks An Italian Christmas. In een bezetting met vijftien musici speelde het Ensemble concerti 

grossi van Corelli, Vivaldi, Geminiani en Händel en soloconcerten voor traverso, hobo, 

blokfluit en fagot.  

In een bijzondere bezetting van klavecimbel, cello en fagot  vonden twee concerten plaats 

met sonates speciaal geschreven voor lage instrumenten. Op het programma stonden werken 

van onder anderen Corrette, Cervetto, Telemann, Mozart en Couperin. 

Onder het thema Buitengewoon Klassiek bracht het Apollo Ensemble vier concerten met 

werken van Brandl, Haydn en Mozart, in een bezetting van strijktrio, fagot en fortepiano.   
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In Lelystad, Den Haag, Zwolle, Amsterdam, Zeewolde en Drachten vond een reeks van zeven 

concerten plaats met werken van Beethoven en Schubert, onder de noemer Een gouden duo. 

Op het programma stonden het septet in Es op. 20 van Ludwig van Beethoven en het daarop 

geïnspireerde Oktet in F (op.post.166) D. 803 van Franz Schubert. 

 
 

Tweemaal werd een programma gebracht met sonates van Bach voor viool en klavecimbel, 

werken die het Ensemble ook heeft uitgebracht op cd. 

In Amersfoort bracht het Ensemble in samenwerking met de organisatie 'Music on Chairs' en 

met medewerking van sopraan Henriette Feith het zelden uitgevoerde Stabat Mater van 

Boccherini.   

Verspreid over het jaar vonden zes uitvoeringen plaats van het programma Barokgiganten, 

waarvan twee keer in Zwitserland.  Op het programma stonden sonates en triosonates van 

Bach, Telemann en Händel in een bezetting voor viool, fagot en klavecimbel. 

In Dronten en Vaassen was een programma te beluisteren met sonates voor viool en 

fortepiano van Schubert en Mozart. 

Het programma Gevaarlijke vrouwen met muziek van Händel is uitgevoerd in Lelystad, 

Utrecht, Den Haag en Almere. Twaalf musici brachten samen met sopraan Siri Karoline 

Thornhill een programma met drie concerti grossi, een cantate en een aantal aria's.  

In Leeuwarden werkte het Ensemble mee van een Bach Cantatedienst aan de uitvoering van 

BWV 131, ‘Aus der Tiefen’. 
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In het kader van het Flevolands Zomerfestival Travelling in Baroque vonden vier concerten 

plaats met een bezetting van veertien  musici. Naast het bekende 'Eine kleine Nachtmusik' 

stonden Fagotconcert KV 91 en Pianoconcert nr. 9 KV 271 van Mozart op het programma, 

evenals de symfonieën 26, 44 en 49 van Haydn. 

Met vocale solisten Sytse Buwalda en Marjon Strijk zijn drie concerten rond het Stabat Mater 

georganiseerd. Op het programma stonden twee van de meest beroemde composities, 

namelijk die van Alessandro Scarlatti en Giovanni Battista Pergolesi. 

Traditioneel werd het jaar afgesloten met in de kersttijd passende muziek. Tweemaal werd 

een intiem concert ten gehore gebracht met werken van o.a. Bach, Händel, Telemann en 

Scarlatti. De sopraan Henriëtte Feith verleende medewerking. Het programma Een Weense 

Kerst werd met 15 musici op volle sterkte uitgevoerd samen met de sopraan Amaryllis 

Dieltiens. Op het programma stonden Exultate Jubilate, Eine kleine Nachtmusik van Mozart en 

werken van Haydn en Schubert. 

Vriendenconcerten 

In het kader van het 25-jarig jubileum in 2017 heeft het Apollo Ensemble de mogelijkheid 

gecreëerd om huisconcerten te organiseren bij Vrienden van het Ensemble, mits zij 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 Ensemble.   

In 2016 hebben in de opstartfase drie huiskamerconcerten plaatsgevonden, in Hilversum, Den 

Haag en Leiden. De avonden waren erg geslaagd, en er hebben zich al verschillende nieuwe 

Vrienden aangemeld. 
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Spreiding concerten 
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4. Fondsen  

Het Apollo Ensemble heeft in 2016 de financiering van projecten gerealiseerd vanuit diverse 
fondsen, overheidssubsidies en donaties. 
 
Fondsen die het Ensemble in 2016 hebben ondersteund:  
- W.J.O. de Vries fonds 
- PW Janssen Friesche Stichting 

- Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân  

- Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden 

- Normafonds 

Subsidie is verleend door 
-     Provincie Flevoland 
- Gemeente Lelystad  

 
Donaties  
In 2016 is het aantal Vrienden van Apollo gestegen tot 114. 
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5. Publiciteit 

Via flyers, de website en social media heeft het Apollo Ensemble alle activiteiten en 

evenementen – de concerten, het festival, de zomeracademie en nieuw uitgekomen  cd’s - 

onder de aandacht gebracht.  Dat leverde lovende recensies op in de pers.  

Radio en tv 

Het ensemble is op diverse momenten in de spotlights gezet door Omroep Flevoland: met de  

aankondiging van concerten en nieuwe cd’s, en de uitzending van interviews met de leiding 

van het ensemble. 

Website en sociale media 

De vernieuwde website van het Apollo ging eind december online. Kaarten voor concerten en 

cd’s kunnen nu op eenvoudige wijze online worden besteld. Het is te vroeg om iets over de 

bezoekersaantallen te zeggen, maar een positief effect van de verbeterde 

gebruiksvriendelijkheid wordt zeker verwacht.  

Schrijvende pers 

In februari verscheen in het Nederlands Dagblad een recensie van de nieuw uitgebrachte cd  

met duetten voor viool en fagot van Paganini, goed voor drie plussen:  

+ vrolijke, niet al te diepgravende muziek 

+ virtuoos gespeeld 

+ mooi opgenomen 

Ook in vakblad De Fagot (mei) is deze cd besproken. De recensent spreekt van ‘enthousiasme, 

muzikale frisheid en overtuiging’ en prijst het naadloze samenspel tussen viool en fagot . 

Tenslotte lovende woorden over deze opname op de Italiaanse website www.musivoce.it : 

‘Daphne & Thomas Oltheten zijn het ideale duo om deze werken te vertolken.’ 

Ook de technische kwaliteit van de geluidsopname wordt geprezen.  

Eveneens in de Italiaans pers (cd/cassico.com) een bespreking van de cd Chamber Music, met 

werken van Telemann.  De recensent vindt de cd ‘bellissimo’ en kwalificeert het ensemble als  

‘bijzonder de moeite waard’.  

In de Leeuwarder Courant verscheen een positieve recensie van de concerten met het 

programma Stabat Mater (september 2016): ‘verfijning alom in beide uitvoeringen’.  

 

http://www.musivoce.it/
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6. Vooruitblik 

In 2017 viert het Apollo Ensemble zijn 25-jarig bestaan. Het wordt een mooi en bijzonder jaar, 

met een aantal grote projecten op de agenda en tientallen concerten. 

Vanzelfsprekend zorgen we ook het komend jaar voor een goede balans tussen de concerten 

in uitkoop en in eigen beheer, waardoor de financiële risico’s gespreid zijn. Naast de 

opbrengsten van concerten blijven inkomsten uit subsidies en fondsen nodig voor de 

productie van de programma’s . 

Het jubileumproject, dat begin 2017 van start gaat, heeft als  titel  “Het hoofd van Haydn”, 

naar de gelijknamige roman die samen met een cd met werken van Joseph Haydn wordt 

uitgebracht.  Er vinden acht concerten plaats  in het kader van dit project, waaraan de nodige 

publicitaire aandacht wordt besteed. Een belangrijke impuls voor de nationale en 

internationale bekendheid van het Apollo Ensemble.  

Eveneens ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum brengt het Apollo Ensemble in 2017 in 

kleine bezetting een groot aantal huiskamerconcerten, de zogenaamde ‘vrienden voor 

vrienden concerten’.  De concerten kenmerken zich door een persoonlijke aanpak en dragen 

bij aan de verdere vriendenopbouw van het Ensemble. Eerdere ervaringen met deze 

concerten zijn zeer positief, vandaar dat zij een vervolg krijgen. 

Het  Zomerfestival Travelling in Baroque heeft dit jaar als thema “London, the place to be”, de 

wereldstad waar musici van diverse nationaliteiten elkaar ontmoetten en inspireerden. 

De Apollo Zomeracademie zal ook komend jaar plaatsvinden in Drachten. Door aanmeldingen 

uit onder meer Engeland en Rusland krijgt de zomeracademie een meer internationale 

uitstraling. Als groot werk staat de 4de symfonie van Beethoven op het programma. 

In 2017 zijn de Lelystadse componistendagen gewijd aan Georg Philipp Telemann, die in dit 

jaar precies 250 jaar geleden overleed. 

Ook in het najaar vindt er een jubileumactiviteit plaats: onder de noemer Drie Barokgiganten, 

waarvan Telemann er een is, vindt in het najaar een reeks feestelijke concerten in grote 

bezetting plaats.  

Ook Internationaal blijft het Apollo Ensemble actief. Eind november staat een tournee door 

Brazilië gepland. In het voorjaar wordt duidelijk of deze reis doorgang kan vinden. 

Het jaar zal wederom worden uitgeluid met een serie sfeervolle concerten in de periode 

tussen kerst en oud en nieuw. Een succesformule: de bezoekersaantallen nemen jaarlijks toe. 

 

 



  Stichting Apollo jaarverslag 2016 
 

17 
 

7. Financiën  

 

BALANS per 

(in hele euro’s) 31-12-2016 31-12-2015 

Activa   

Materiële vaste activa           202               201 

Voorraden       2.300               100 

Vorderingen     10.578          13.194 

Liquide middelen     50.814          59.716 

Totaal activa     63.894          73.211 

   

Passiva   

Eigen vermogen     55.565          52.688 

Korte schulden       8.329          20.523 

Totaal passiva     63.894          73.211 

 
 

Staat van baten en lasten over 

(in hele euro’s) 2016 2015 

Opbrengsten   

Inkomsten   129.489   166.783 

Totaal opbrengsten   129.489   166.783 

   

Kosten   

Directe kosten    98.514    125.276 

Personeelskosten    20.392      21.263 

Overige kosten      7.706        9.284 

Totaal kosten  126.612    155.823 

   

Resultaat boekjaar voor belasting      2.877      10.960 

Belasting (vrijstelling)             0                0 

Netto resultaat boekjaar      2.877      10.960 
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Toelichting op de jaarrekening 

 

Algemeen 

Het boekjaar 2016 was in financieel opzicht een stabiel jaar. Met een groot aantal concerten 
en goed bezochte evenementen kan op een positieve manier worden teruggekeken op het 
afgelopen jaar. De financiën hielden gelijke tred met deze ontwikkeling. 
 
De omzet en kosten toonden beide een daling, vooral veroorzaakt doordat de inspanningen 
ten behoeve van het project het Hoofd van Haydn pas in 2017 hun financiële neerslag zullen 
vinden. Uiteindelijk werd een positief resultaat van € 2.877 geboekt.  
 
De kascontrolecommissie, bestaande uit twee bestuursleden, heeft in maart 2017 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 blijven binnen de huidige subsidieregelingen moeilijk te 
realiseren. 
Dit heeft negatieve gevolgen voor het cultureel ondernemerschap en beperkt de armslag van 
het ensemble, financieel, en  ook artistiek. 
Het sponsorplan, dat in 2016 is ontwikkeld, zal naar verwachting vanaf 2017 over een extra 
structurele inkomstenbron te beschikken. 

Resultaten 

Bij de opbrengsten daalden vooral de bijdragen van fondsen. Toezeggingen voor het project 

Het hoofd van Haydn worden pas in 2017 ontvangen.  

Het Apollo Ensemble realiseert verhoudingsgewijs hoge eigen inkomsten. De bijdragen van 

fondsen en overheden blijven echter onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering.  

De begroting voor het jaar 2017 is sluitend. 

Liquiditeit 

De liquiditeitspositie is goed. De op de balans opgenomen vorderingen zijn inmiddels 
ontvangen. 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit bedraagt 76%, hetgeen als uitstekend is te kwalificeren. 
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Bijlagen 

I Organisatie 

Het bestuur van de Stichting Apollo werkt conform het bestuur-model zoals beschreven in de 

Governance Code Cultuur. In 2015 legde het bestuur in een matrix vast op welke wijze het 

invulling geeft aan de negen principes van de code. Vervolgens zijn in 2016 deze 

uitgangspunten opnieuw in een bestuursvergadering getoetst en op een enkel punt nader 

aangescherpt. In het huishoudelijk reglement van de Stichting zijn de taken en 

verantwoordelijkheden van het bestuur vastgelegd. In 2016 heeft het bestuur de missie van 

het Apollo Ensemble opnieuw geformuleerd en in heldere taal bondig samengevat. 

De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden. Zij krijgen wel een 

vergoeding voor gemaakte onkosten en desgewenst één persoonlijke vrijkaart voor 

concerten. 

Voor de bestuurders is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

De vaste kernbezetting van het Ensemble bestaat uit drie musici die ook organisatorische 

taken hebben, t.w.: 

de heer David Rabinovich, artistieke leiding  

de heer Thomas Oltheten, zakelijke leiding  

mevrouw Marion Boshuizen, directie-assistent  
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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  

mevrouw Geraldine Raap, lid. 

Het bestuur heeft in 2016 vergaderd op 11 januari, 22 februari, 14 maart (Jaarvergadering), 

23 mei, 12 juli (Brainstorm), 12 september en 14 november.  

Een afvaardiging van bestuur en directie heeft in het provinciehuis van Flevoland in januari 

een Culturele Proeverij bijgewoond. Het Apollo Ensemble en de culturele organisaties uit 

Flevoland presenteerden zich aldaar aan de Staten, in het kader van de voorbereiding op de 

nieuwe Cultuurnota.  

De penningmeester heeft de zakelijk leider en de artistiek leider vergezeld bij de toelichting 

op de provinciale subsidieaanvraag.   

In 2016 zijn de banden met het Comité van Aanbeveling nauwer aangehaald. Voorafgaand 

aan het concert van 17 april in het Concertgebouw hebben comité en bestuur met elkaar van 

gedachten gewisseld over een aantal onderwerpen. 

In vervolg hierop heeft in het najaar een aantal leden van het comité met de directie en een 

afvaardiging van het bestuur gesproken over een aantal concrete thema's, zoals marketing & 

PR en het bereiken van (jong) publiek. 

In het bestuur is een PR-plan opgesteld voor het project 'Het Hoofd van Haydn', dat in het 

jubileumjaar 2017 zal worden uitgevoerd.  Daarnaast is er werk gemaakt van een 

sponsorplan. Er is een projectmedewerker geworven die het plan de komende jaren gaat 

uitvoeren. 

In de bestuursvergadering van november is aandacht besteed aan de relevantie en het belang 

van de C- en de Culturele Diversiteit. Een onderwerp dat jaarlijks terugkeert op de agenda.  

Het bestuur is betrokken geweest bij de keuze van een ontwikkelaar voor de nieuwe website 

en bij de productie van de combinatie cd-met-boek, die in 2017 als jubileumuitgave wordt 

uitgebracht. 

Zoals gebruikelijk waren alle organisatorische werkzaamheden in handen van de 

directieleden, naast hun hoofdtaak als uitvoerend musicus. Hun enorme betrokkenheid en 

inzet is van grote waarde voor het Ensemble.  
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Naast de professionele kwaliteiten van de musici, is het hieraan te danken dat het Ensemble - 

ook in deze roerige tijden – een niet weg te denken plaats inneemt in het muziekleven. De 

trouwe hulp van een groep vaste vrijwilligers is een welkome steun daarbij. Het bijhouden van 

de social media, het onderhoud van de website, de financiële administratie, 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, dit alles draagt bij aan het succes van 

het Apollo Ensemble en is daarvoor onontbeerlijk. 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet. 
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II  Hoofd- en nevenfuncties  

 
Bestuur 
 
mevrouw Ellen Bertrams  conservator ING 
 
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. 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 
 
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 
     artistiek leider Fagotfestival 2016 
 
de heer David Rabinovich consultant bij Jumpstart, instrument fonds voor jonge 

musici 
 
  



  Stichting Apollo jaarverslag 2016 
 

23 
 

III  Rooster van aftreden 

 

Functie Naam Benoemd/ 

herkozen per 

Aftredend/ 

herkiesbaar per 

voorzitter mevrouw Marion Dieleman maart 2014 maart 2018 

penningmeester de heer Albert Kok september 2014 september 2018 

secretaris mevrouw Ivonne Meijer-de Jager januari 2013 januari 2017 

lid mevrouw Ellen Bertrams september 2015 september 2019 

lid mevrouw Geraldine Raap januari 2016 januari 2020 

 

IV Comité van Aanbeveling  

 

mevrouw  Vroukje Boenk voormalig MT lid en Hoofd Fondsenwerving 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 

 

 


