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Het Apollo Ensemble speelt sublieme muziek uit de periode van 1600 tot 1850,  

van barok tot vroege romantiek.  

Het maakt daarbij gebruik van historische instrumenten.  

Het ensemble brengt de schoonheid van de muziek over op een  

zo breed mogelijk publiek. 
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1. Voorwoord 

Het Apollo Ensemble beleefde een bijzonder jaar,  onder meer dankzij een aantal succesvolle 

grote projecten.  Om te beginnen de Brockespassie van Händel, de eerste van het drieluik 

passies op tekst van Brockes, die het Apollo Ensemble in drie achtereenvolgende jaren 

programmeert.   Daarnaast  verzorgde het Apollo het openingsconcert van het 

Beethovenfestival in Zutphen, o.a. met de 7de symfonie.  

Zowel het passieconcert als het Beethovenfestival  hebben geleid tot nieuwe uitnodigingen 

van concertlocaties. 

Ook in 2018 had het Apollo Ensemble een druk bezette concertagenda. In hoofdstuk 2 vindt 

u een volledig overzicht, inclusief een korte inhoudelijke toelichting. 

Het jaar kon worden afgesloten met een positief financieel resultaat. De financiering voor de 

diverse projecten is gerealiseerd vanuit verschillende fondsen en overheidssubsidies en 

dankzij giften van de Vrienden van het Apollo.  

Het bestuur heeft de vacature die eind 2017 is ontstaan in de loop van 2018 kunnen 

opvullen. We zijn blij de heer Theo Grootjen als algemeen bestuurslid te kunnen 

verwelkomen.  

Ensemble en bestuur kijken met trots terug op een veelzijdig en geslaagd muziekjaar. 

Namens het bestuur van het Apollo Ensemble, 

 

Geraldine Raap 

voorzitter 
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2. Overzicht activiteiten 

Ook dit verslagjaar had het Apollo Ensemble met 44 concerten een druk bezette agenda, 

met optredens door heel Nederland en enkele concerten in het buitenland. Naast 

uitvoeringen in de minimale bezetting van twee musici en diverse grotere programma's 

waren er vier omvangrijke projecten, voor 15 tot 25 uitvoerenden.  

Met de Zomeracademie en de componistendagen, die het Apollo Ensemble ook dit jaar 

organiseerde, was er weer ruim aandacht voor de combinatie van educatie en uitvoering. 

Concerten 

De start van het nieuwe jaar vond traditioneel plaats  op nieuwjaarsdag in Lelystad, met een 

goed bezocht laatste concert van het programma ‘An English Christmas’ en een levendige 

receptie na afloop.  

 

Later in januari vonden in Almere en Emmeloord concerten plaats in de serie 'Virtuoze Reis 

van Duitsland naar Italië'. Het programma bestond uit een combinatie van 17e en 18e 

eeuwse werken,  in een bezetting voor eerste en tweede viool, fagot/dulciaan, clavecimbel 

en orgel.  

Ook waren er drie concerten (in Amersfoort, Zwolle en Zeewolde) met als titel 'Kegelen met 

Mozart' met o.a. de Gran partita en het Kegelstatt-trio. Een programma met viool, cello, 

klarinet en fortepiano. 

In Lambertschaag werd de maand afgesloten met een concert van virtuoze duo's voor viool 

en fagot van Paganini, Beethoven en Mozart. Het Apollo Ensemble bracht ditzelfde 

programma in april (Santpoort) en november (Voorburg en Dronten). 

In februari stonden twee concerten geprogrammeerd met sonates en triosonates van Bach, 

Telemann en Händel, onder de titel 'Barokgiganten'.  

In maart is het driejarig project van start gegaan waarin elk jaar een passie wordt gespeeld 

die gecomponeerd is op het - destijds baanbrekende - libretto uit 1712 van de dichter 

Barthold Heinrich Brockes.  Dit jaar stond op het programma Händel’s  Brockespasssie, die is 

gecomponeerd vanuit de Italiaanse operatraditie. Het Apollo Ensemble gaf zes 

indrukwekkende uitvoeringen, die alle enthousiast zijn ontvangen. 
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Brockespassie, Witte Kerkje in Heiloo 

In april vond in Emmeloord een concert plaats met een intiem duoprogramma voor 

fortepiano en fagot, met werk van Mozart en anderen. 

Ook dit jaar verleende het Apollo Ensemble zijn medewerking aan het  festival Travelling in 

Baroque. Dit jaar stond dat in het teken van 'Muziek uit het hoge Noorden'. In de kick-off 

concerten van het festival klonk muziek van de Zweedse componist Johann Helmich Roman 

(de Vader van de Zweedse muziek) en tijdgenoten. Samen met Thomas Oltheten soleerde de 

eersteprijswinnaar van het internationaal fagotconcours 2017 bij deze concerten, die 

plaatsvonden in Amsterdam en Lelystad. 

Op het festival Hoorn Oude Muziek Nu, in juni, bracht het Apollo Ensemble een programma 

met als titel 'Italië en de Zweedse Mozart', met werk van Galuppi, Haydn en ‘Zweedse 

Mozart’ Johann Martin Kraus - een in de rest van Europa minder bekende componist uit het 

Hoge Noorden, in wiens werk opvallende parallellen te horen zijn met de bekende klassieke 

componisten. 
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Een reprise van de ‘De Zweedse Mozart’, met werken van Haydn en Kraus, vond in augustus 

plaats bij de opening van het festival Travelling in Baroque in Almere, als ook bij de 

Zomeracademie  in Drachten.  Kraus’  fluitkwartet met soliste Kate Clark en zijn 

altvioolconcert, waarin Catherine Manson soleerde, maakten de concerten extra bijzonder. 

Het Apollo Ensemble speelde daarnaast op het festival een programma met composities van 

Buxtehude. Een concert met drie triosonates en een werk voor orgel was te horen in 

Emmeloord, en een week later in Drachten.  

Op uitnodiging van de organisatie verzorgde het Apollo Ensemble eind augustus in Zutphen 

het openingsconcert van het tweejaarlijks Beethovenfestival. Te horen waren o.a. de 

zevende symfonie en Die Geschöpfe des Prometheus, Opus 43. De sfeer van Beethovens tijd 

werd bijna voelbaar in zijn dansmuziek, die werd gevisualiseerd door de dansers van de 

Stichting Stimulering Oude Dans: Triomphe et enchantement. Aan het eind van het concert 

werd het publiek uitgenodigd zelf de dansvloer te betreden. 

 

 

Beethovenfestival, Zutphen  
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In september klonk in de Margarethakerk in Norg het programma 'Klassiek met spirit'. 

Centraal stonden drie componisten met een enorme vernieuwingsdrang, te weten Mozart, 

Haydn en C.P.E. Bach. Het concert werd uitgevoerd door het kerntrio van het Apollo 

Ensemble. Een week later brachten zij hetzelfde programma in de Doopsgezinde kerk te 

Workum. 

In het kader van de Mozartdagen speelde het Apollo Ensemble in november een krachtig 

Mozartprogramma, met een hoofdrol voor Mozarts lievelingsinstrument, de klarinet.  

In december bracht het Apollo een intiem kerstconcert met sonates voor viool en 

clavecimbel van Bach in het Huis voor de Kunst in Veendam. Het jaar werd afgesloten met 

een serie Kerstconcerten in samenwerking met vier vocalisten, met werken van Bach, Händel 

en Telemann. 

 

Kerstconcert, Huis ter Heide 
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Zomeracademie 

Deze zeventiende editie van de jaarlijkse studieweek voor conservatoriumstudenten en 

amateurmusici was volledig uitverkocht. Ook dit jaar was de Zomeracademie weer een groot 

succes. Voor de derde keer verzamelden enthousiaste cursisten uit alle windstreken van 

Europa (en er waren zelfs cursisten uit Zuid-Afrika) zich in het Karmelklooster van Drachten. 

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vonden tijdens deze jaargang van de 

Zomeracademie elke avond openbare concerten plaats. 

Hardwerkende cursisten en docenten leverden een mooie prestatie. De sfeer, de inzet en 

daardoor de muzikale ontwikkeling maakten de dagen weer tot een inspirerende ervaring 

voor zowel de docenten als de zestig deelnemers. De week werd afgesloten met twee 

deelnemersconcerten: een concert in de Grote Kerk van Drachten en het slotconcert in het 

Karmelklooster zelf. 

 

 

Zomeracademie, Drachten  
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De Lelystadse componistendagen  
Dit jaar stonden de dagen in november in het teken van componist Mozart. Voortvloeiend 
uit het Euregioproject, dat samen met musici in Duitsland gestalte kreeg, namen dit jaar uit 
het buurland juryleden, docenten en enkele cursisten deel aan de componistendagen. De 
samenwerking was voor zowel de deelnemers als de docenten verrijkend en leerzaam.  
Het programma bestond uit: 
- een amateurconcours in drie leeftijdscategorieën 
- workshops voor orkest en koor onder leiding van Felix Schönherr en Daphne Oltheten 
- een blokfluitorkest onder leiding van Robert De Bree en 
- masterclasses kamermuziek onder leiding van David Rabinovich (viool) en Thomas Oltheten 
(fagot). 
De feestelijke afsluiting van dit in zijn geheel zeer geslaagde weekend vond plaats op de  
zondagmiddag, met optredens van deelnemers en de concourswinnaars.   

Het initiatief en de organisatie van deze studiedagen rond één bepaalde componist ligt sinds 

de start in 2011 nagenoeg volledig bij het Apollo Ensemble zelf, ondanks 

samenwerkingsafspraken met andere culturele instellingen in Lelystad. Dit vergt zoveel tijd 

en energie dat de directie voor een volgende editie kritisch onderzoekt in welke vorm deze 

populaire studiedagen voortgezet kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia8Pa_h-jgAhVPLVAKHYaGASYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.euregio.org/peopletopeople&psig=AOvVaw0ZYlyiBGeRFcDv6UU9sfGE&ust=1551774197217335
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Quality Time 

De concerten die het Apollo Ensemble in het verleden speciaal voor kinderen tot 14 jaar 

organiseerde maken helaas geen vast onderdeel meer uit van de concertagenda. Er zijn 

structureel te weinig financiële middelen  om weer een dergelijk concert te organiseren. In 

het kader van het festival Travelling in Baroque gaf het in augustus, op de middag 

voorafgaand aan het openingsconcert, een korter educatief concert, speciaal voor senioren 

van de zomerschool en ouders met basisschoolkinderen. 

Ook voor de toekomst blijft het doel nieuwe bronnen van inkomsten te vinden, waarmee dit 

type concerten kan worden gerealiseerd.  Voorwaarde is dat de producties in belangrijke 

mate kostendekkend zijn. 

Dvd 

In november verscheen een dvd met de registratie van Händels Brockespassie, die werd 

opgenomen in de Oudhoornse kerk in Alphen aan de Rijn.  Een indrukwekkendenregistratie 

van een prachtige uitvoering. De ondertiteling in drie talen, die een van de vaste vrijwilligers 

van het Apollo ensemble onder de beelden gemonteerd heeft, geeft de opname extra 

meerwaarde. De productie van de dvd is mogelijk gemaakt dankzij de opbrengsten uit 

crowdfunding. 
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Activiteiten buitenland 

Begin september bracht het Apollo Ensemble in de Kulturbunker in Köln-Mühlheim  een 

kinderconcert met de titel 'Op reis met een fagot'. 

Buitenlandse concerten werden dit jaar verder georganiseerd onder de vlag van Euregio, die 

onder meer de bevordering van culturele samenwerking tussen Duitsland en Nederland tot 

doel heeft. In dit kader organiseerden  we samen met Duitse collega's het project 

‘Palindroom’, met uitvoeringen van het programma ‘De Zweedse Mozart’ in Wuppertal, 

Krefeld en Kevelaer.  In Kevelaer vonden daags na het concert masterclasses plaats voor 

leden van het plaatselijk amateurorkest. Mede dankzij de informele ontmoetingen na afloop 

van de concerten is de basis gelegd voor nieuwe projecten in de toekomst.   

 

 

De Zweedse Mozart, Pax Christi Kirche,  Krefeld 
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Spreiding concerten Nederland en Duitsland 
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3. Fondsen  

Sponsorwerving  

Het werven en onderhouden van sponsorcontacten heeft tot doel het financiële draagvlak 

van het Ensemble te versterken en de betrokkenheid van externe partijen te vergroten. 

In 2016 is een eerste plan voor het werven van externe sponsoren opgesteld. Als belangrijke 

punten werden daarin genoemd het benoemen van potentiële sponsoren (bedrijven) en het 

op het juiste niveau binnen komen bij de geselecteerde partijen. 

Het te realiseren doel werd gesteld op € 15.000,= op jaarbasis. 

Om een goede start te kunnen maken is enige tijd gewerkt met een externe, ervaren 

fundraiser/sponsorwerver. Hiervoor is een overeenkomst gesloten op basis van het systeem  

“no cure no pay”, met een vergoeding gebaseerd op een percentage van het 

binnengehaalde bedrag.  Omdat de beoogde resultaten niet werden behaald is deze 

samenwerking verbroken. 

In 2018 is het werven van fondsen en sponsoren opgepakt als een taak van het bestuur. 

Gebruik makend van de eerder opgestelde inventarisatie trachten de bestuursleden Albert 

Kok en Theo Grootjen bedrijven en organisaties te interesseren als sponsor of 

subsidieverstrekker. In 2018 is met deze manier van werven een begin gemaakt. In het 

komend boekjaar hopen we de eerste resultaten te behalen.  

Subsidiegevers  

o Prins Bernhard Fonds Flevoland 

o Prins Bernhard Fonds Landelijk   

o Prins Bernhard Fonds Friesland   

o Provincie Flevoland     

o Gemeente Lelystad     

o Gemeente Smallingerland    

o Emmaplein Foundation    

o Euregio      

o Kersjesfonds      

o Van den Berch van Heemstede Stichting    

o Gilles Hondius Foundation  
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Donaties  

De lijst van Vrienden van het Apollo Ensemble bevat per 31 december 127 namen. Ten 

opzichte van het vorig jaar is dat een lichte daling van 6%. 

Met ingang van dit verslagjaar zijn er drie verschillende vriendschapsniveaus ingesteld: 

-  Helikon Vrienden (vanaf € 25,-- per kalenderjaar)  krijgen maandelijks de digitale 

Vriendenbrief toegestuurd; 

- Parnassus Vrienden (vanaf € 100,-- per kalenderjaar) krijgen hetzelfde als Vrienden op het 

niveau Helikon en daarnaast 2x per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een repetitie 

van het ensemble; 

- Olympus Vrienden (vanaf € 500,--) hebben dezelfde privileges als Parnassus Vrienden en 

daarnaast krijgen ze de gelegenheid om tijdens de repetitie samen met de musici te lunchen. 

Ook krijgen zij een uitnodiging voor het Nieuwjaarsconcert en de receptie. 

 

 Alle bedrijven, overheden, fondsen en Vrienden zijn wij dankbaar voor hun bijdragen. 

 

 
 

  



  Stichting Apollo jaarverslag 2018 
 

16 
 

 

4. Publiciteit 

In 2018 was het vergroten van de naamsbekendheid van het Apollo Ensemble een 

belangrijke doelstelling. Door structureler gebruik te maken van communicatie via Facebook 

en het inzetten van de bestaande contacten via bijvoorbeeld de nieuwsbrief is er hard aan 

gewerkt om het Ensemble onder een nog grotere groep mensen bekendheid te geven.  

Het Apollo Ensemble kiest per project een passende publiciteitsstrategie en werkt ook nauw 

samen met de podia. Rondom de concerten wordt voornamelijk ingezet op Free Publicity. 

Wel zijn in 2018 betaalde advertenties geplaatst in de Margriet Winterfair en in het 

Tijdschrift Oude Muziek. Het Apollo Ensemble kiest ervoor om bij de grotere projecten Johan 

Kloosterboer (Nieuwsmakelaar) in te huren voor het schrijven van persberichten en het 

onderhouden van contacten met de pers. In 2018 gebeurde dat rondom de Brockespassie 

van Händel. Dit betaalde zich terug in een mooie reeks aankondigingen en artikelen in de 

lokale en regionale bladen.  

De concertreeks Kerst met Bach – Händel – Telemann waarin verschillende vormen van 

kerstmuziek ten gehore werden gebracht, gaven aanleiding om tot een publicitair ludieke 

actie te komen. Er bestaan – zoals de concertreeks illustreerde - verschillende vormen van 

kerstmuziek. Om dat  tastbaar te maken hebben de musici van het Apollo Ensemble zelf 

verschillende vormen van kerstkoekjes gebakken.  Via Facebook is een oproep gedaan om 

recepten aan te dragen en daar is flink gehoor aan gegeven. Een aantal daarvan is 

uitgevoerd,  de koekjes zijn tijdens de concerten aan het publiek uitgedeeld. Een ludieke en 

speelse manier om klassieke muziek te verlevendigen.  

Website en sociale media 

In 2018 zijn de sociale media structureel ingezet. Voor de publiciteit via Facebook hebben 

twee jonge ensembleleden zich ingezet en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Per project is 

een strategie bepaald ten aanzien van de content en de planning. Via gesponsorde berichten 

kon met een relatief kleine financiële investering een groot publiek worden bereikt. Het 

aantal nieuwe likes bedraagt 102, een stijging van 10%. 
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Schrijvende pers 

Rondom de Brockespassie van Händel verschenen in diverse bladen aankondigingen en 

artikelen.  Naast de lokale en regionale bladen werd het Apollo Ensemble onder andere 

genoemd in de landelijke dagbladen NRC Handelsblad, NRC Next en Trouw. Ook de muzikale 

vakbladen Zing, Luister en Klassieke Zaken besteedden aandacht aan deze bijzondere 

concertreeks. Rudolf Nammensma publiceerde een lovend artikel in de Leeuwarder Courant.     

 “…telkens weer verbaast en ontroert het Apollo Ensemble met verrassende invalshoeken.”  

“Het Apollo Ensemble draait al 25 jaar mee in de eredivisie van de Nederlandse oude-muziek 

ensembles.” 

Daarnaast verscheen een recensie met vier sterren in de Leeuwarder Courant voor het 

concert ‘Klassiek met Spirit’.   
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5. Vooruitblik 

Voor het komende jaar staan er boeiende programma’s op de rol, in 2019 voor het eerst ook 

met muziek uit het begin van de 20e eeuw. Het Apollo Ensemble legt met de uitvoering van 

een aantal werken voor blaaskwintet de basis voor uitbreiding van het repertoire. Ook zijn er 

plannen om werken in grotere bezetting uit deze periode te programmeren. 

Nieuw ook zijn de zogenaamde ‘society concerten’, een eigentijdse aanpassing van een door  

Arnold Schönberg geïntroduceerde aanpak, honderd jaar geleden: muziekstukken worden 

twee keer uitgevoerd, waarbij de tweede keer het publiek vragen kan stellen aan de musici 

over de stukken die zijn uitgevoerd en hierover nadere uitleg krijgt.  Deze concertvorm 

wordt vanaf najaar 2019 uitgewerkt.  

In maart  staat de Brockes Passion van Telemann op het programma. Evenals van de Brockes 

passie die in 2018 te beluisteren was wordt van dit concert een opname gemaakt, die 

wereldwijd zal worden uitgezonden. In 2020 volgt de Johannes Passion van Bach, de laatste 

in het drieluik met passies op teksten van Brockes.  

Vast onderdeel van de activiteitenkalender van het Apollo Ensemble is de Zomeracademie, 

een intensieve week van samen muziek maken voor (gevorderde) amateurs en 

professionals. Met een koor, een orkestproject, coaching, workshops en concerten. De 

zomeracademie vindt plaats in het Karmelklooster in Drachten, voor het vierde 

achtereenvolgende jaar.  

Ensemble en bestuur zullen zich in 2019 gezamenlijk buigen over het beleidsplan 2021-2024 

Daarnaast blijven we ons richten op het verkrijgen van middelen uit fondsen en op het 

werven van sponsoren. Ook in 2019 hopen we te kunnen rekenen op de financiële steun van 

onze Vrienden. 

Het bestuur blijft zich in 2019 inzetten om het reilen en zeilen van het Ensemble te 

ondersteunen. Het zal daarbij dankbaar gebruik blijven maken van de kennis en expertise 

van het Comité van Aanbeveling.  
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6. Financiën  

Balans en staat van baten en lasten 

 
         

        

 
BALANS    per  

        

 
(in hele euro's) 31-12-2018 31-12-2017 

        

 
Activa         

        

 
Materiële vaste activa   202   202 

     

 
Voorraden   5.277   4.167 

      

 
Vorderingen   40.462   8.268 

        

 
Liquide middelen   47.916   60.678 

        

 
Totaal activa   93.857   73.315 

        

 
          

        

 
Passiva         

        

 
Vermogen   55.357   51.602 

 
  

      

 
Schulden/kort   38.500   21.713 

        

 
Totaal passiva   93.857   73.315 

        

 
          

        

 
          

        

              

 
Staat van Baten en Lasten over 

        

 
(in hele  euro's) 2018 2017 

        

 
Opbrengsten         

        

 
Inkomsten   214.344   174.568 

     

 
Totaal opbrengsten   214.344   174.568 

      

 
          

        

 
Kosten         

        

 
Directe kosten   34.935   46.805 

        

 
Personeelskosten   163.627   128.958 

        

 
Overige kosten   12.025   2.769 

        

 
Totaal kosten   210.587   178.532 

        

 
  

 
  

 
  

        

 
Resultaat boekjaar voor  belasting   3.757   -3.964 

   
   

    

 
          

        

 
Vennootschapsbelasting (vrijstelling)   0   0 

        

 
Netto resultaat boekjaar    3.757   -3.964 
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Toelichting op de jaarrekening 

Het kalenderjaar 2018  is in financiële zin relatief rustig verlopen. Door enkele fraaie 

projecten was sprake van een stijging van de omzet. De bijdrage van fondsen steeg,  de 

opbrengsten uit hoofde van sponsoring bleven achter bij de verwachting. 

Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat.  

Het eigen vermogen is in verhouding hoog en het werkkapitaal is op een goed niveau. Dit 

stelt de stichting in staat  een betrouwbare opdrachtgever te zijn voor de musici en flexibel 

te opereren in onvoorziene omstandigheden.  

Structurele verhoging van inkomsten zou het Apollo Ensemble nog meer in staat stellen 

gebruik te maken van alle mogelijkheden en uitdagingen die de artistieke omgeving biedt.  

De kascontrolecommissie, bestaande uit twee bestuursleden, heeft in februari 2019  de 

boeken  gecontroleerd en steekproefsgewijs een aantal posten bestudeerd. De commissie 

verklaart alle stukken en bescheiden met betrekking tot het boekjaar 2018 in orde te hebben 

bevonden.  

Zij spreekt haar waardering uit over de wijze waarop de administratie is gevoerd.  

Liquiditeit 

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

ontvangen.   

Solvabiliteit 

De solvabiliteit bedraagt 59%, hetgeen als uitstekend valt te kwalificeren.    
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Bijlagen 

I Organisatie 

Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van goed bestuur en toezicht, zoals vastgelegd 

in de Governance Code Cultuur. Het werkt conform het bestuur-model van de code en heeft  

vastgelegd hoe de Stichting invulling geeft aan de negen principes van de code. Jaarlijks 

toetsen we de vastgelegde uitgangspunten, waar nodig worden deze geactualiseerd.  In dit 

kader is in het verslagjaar onderzocht of werkzaamheden ten behoeve van het 

projectmanagement worden beloond zoals in de branche gebruikelijk is. Aan de hand van de 

verkregen informatie is duidelijk geworden dat projectmanagement een hogere beloning 

zou rechtvaardigen. De praktijk leert echter dat de projecten zodanig scherp gebudgetteerd 

dienen te worden dat het niet reëel is aan te nemen dat dit beleid op korte termijn 

aangepast kan worden. 

Verder stelde het bestuur vast dat de missie - zoals die werd vastgesteld in 2016 -  nog altijd 

goed verwoordt waar het Apollo Ensemble voor staat. Deze blijft dan ook ongewijzigd.  

De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen wel een 

vergoeding voor gemaakte onkosten en desgewenst één persoonlijke vrijkaart voor de 

concerten die zij bijwonen. 

Voor de bestuurders is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

De vaste kernbezetting van het Apollo Ensemble bestaat uit drie musici, die ook in 

belangrijke mate organisatorische werkzaamheden voor hun rekening nemen, t.w.  

David Rabinovich, artistieke leiding  

Thomas Oltheten, zakelijke leiding  

Marion Boshuizen, directie-assistent  

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:  

Geraldine Raap, voorzitter 

Ivonne Meijer-de Jager, secretaris  

Albert Kok, penningmeester 

Ellen Bertrams, lid  

Theo Grootjen, lid 

In  juli is de heer Theo Grootjen toegetreden tot het bestuur. Daarmee is de vacature die 

eind 2017 ontstond vervuld en is het bestuur weer op sterkte.  
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Het bestuur vergaderde in 2018 op 15 januari, 12 februari, 19 maart (Jaarvergadering), 17 

mei, 11 juli (brainstorm), 13 september en 8 november. De brainstormbijeenkomst is 

besteed aan het verzamelen van ideeën voor het vergroten van de naamsbekendheid van 

het Apollo Ensemble en het verwerven van extra middelen. Het uitwerken van de plannen 

werd vervolgens vast agendapunt van de reguliere vergaderingen. 

In 2018 is geen bijeenkomst met de leden van het comité van aanbeveling gepland. Wel was 

met diverse leden contact over een aantal specifieke vraagstukken. Mevrouw Vroukje Boenk 

heeft bedankt als lid van het comité. 

In 2018 voerden de voorzitter en de secretaris functioneringsgesprekken met de zakelijk 

leider en de directie-assistent van het Apollo Ensemble. De gesprekken zijn vastgelegd en 

relevante aandachtspunten die uit de gesprekken naar voren kwamen zijn in de 

bestuursvergadering besproken. 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur aan de hand van een 10-stappen plan intern 

gecontroleerd of de stichting aan de verplichtingen in dit kader voldoet. Vervolgens zijn 

enkele aanpassingen op de website gedaan en interne procedures afgesproken. Daarnaast 

zal het bestuur jaarlijks toetsen of aan de vereisten in de verordening wordt voldaan. 

 

Regelmatig gaat een afvaardiging van het bestuur - in een aantal gevallen samen met 

directieleden - naar voor het Apollo Ensemble belangrijke bijeenkomsten. Zo is in 2018 de 

Nieuwjaarsreceptie van de Provincie bezocht, ging de voorzitter mee naar een hoorzitting 

van het Fonds Podiumkunsten en woonde een bestuurslid bijeenkomsten van City Marketing 

Lelystad bij. In juni organiseerde Wijzer Werven exclusieve workshops/masterclasses met als 

thema's  'het verbreden van de financieringsmix' en 'relatiegerichte fondswerving'. De 

voorzitter en de penningmeester zijn hier naar toe geweest.  Verder was het bestuur 

vertegenwoordigd bij een bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten in Almere en heeft de 

penningmeester de directie vergezeld bij de toelichting van de subsidieaanvraag bij de 

provincie Flevoland. 

Na een interim-periode als administrateur heeft Hans Meijer aangegeven de administratie 

van de Stichting te willen voortzetten/overnemen. Om de administratie verder te kunnen 

professionaliseren heeft het bestuur besloten tot de aanschaf van een boekhoudpakket, dat 

met ingang van 2019 zal worden ingevoerd. 
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In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de website. Er zijn 

aanpassingen gedaan waardoor het in eigen beheer doorvoeren van wijzigingen soepeler 

verloopt. Verder is een ander bedrijf gekozen voor de hosting omdat het vorige niet meer 

betrouwbaar bleek en er ook geen contact met het bedrijf mogelijk was.  

Alle aspecten van de organisatie van concerten worden sinds jaar en dag in eigen beheer 

uitgevoerd, zonder dat daarvoor (betaalde) medewerkers in dienst zijn. Deze opzet is 

succesvol door de niet-aflatende inzet van de directieleden. Een prestatie waarvoor het 

bestuur grote waardering heeft. 

Om succesvol te kunnen blijven en tegelijkertijd de werkdruk realistisch te houden is het 

echter wenselijk extra vrijwilligers aan te trekken. Dit jaar is dat geprobeerd door voor een 

aantal specifieke werkzaamheden advertenties te plaatsen op de vrijwilligersdatabank van 

Lelystad. Helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd en daarom werd via het eigen netwerk 

naarstig verder gezocht.  

Gelukkig zijn er al veel trouwe vrijwilligers die het Ensemble al jaren ondersteunen bij hun 

werk. De goed verzorgde catering, de up-to-date website, de trouwe hand- en spandiensten 

op concertlocaties, de nieuw opgezette financiële administratie en het bijhouden van 

Apollo's sociale media zijn daar voorbeelden van.  Dat aan de oproep om koekjes te bakken 

voor de Kerstconcerten ruim gehoor werd gegeven, is een mooi voorbeeld van de spontane, 

incidentele steun die het Ensemble mocht ontvangen.  

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun hartverwarmende inzet dit jaar. 
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II Hoofd- en nevenfuncties  

 

Bestuur 

 

mevrouw Ellen Bertrams  conservator ING-collectie 
de heer Theo Grootjen  Lid Raad van Toezicht Flevomeerbibliotheken 

     Lid Adviesraad Stichting Wijnbouw Lelystad 

     Lid Kascommissie Schokkervereniging 

     Lid PBO Radio Lelystad (programmabeleid bepalend  

     orgaan) 

     Voorzitter I.C.F.R. (International Caravanning Fellowship 

                 of Rotarians) 

de heer Albert Kok   eigenaar Kok Consultancy 
     voorzitter St. Huisvesting Operatie Mobilisatie 
     voorzitter St. Respijthuis Lelystad 
     voorzitter Financiële Commissie Kerkgemeenschap Het 
     Anker 
     penningmeester St. Flevum 
     penningmeester St. IDO Lelystad 
     lid RvC Werkbedrijf Lelystad BV 
     voorzitter stichting de Fakkel Lelystad 
     voorzitter stichting Actie Behoud Ziekenhuis 
mevrouw Ivonne Meijer-de Jager mantelzorger 
     adviseur VVME Villages les Gottales, Trois-Ponts 
mevrouw Geraldine Raap  algemeen bestuurslid St. Landelijk Platform EMG 

 

 

Nevenfuncties kernbezetting Apollo Ensemble 

 

mevrouw Marion Boshuizen  voorzitter SCGN clavecimbel genootschap Nederland 

de heer Thomas Oltheten  voorzitter Fagotnetwerk Nederland/België   

de heer David Rabinovich consultant bij Jumpstart, instrumentfonds voor jonge 

musici 
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III  Rooster van aftreden 
 

 

Functie Naam Benoemd/ 

herkozen per 

Aftredend/ 

herkiesbaar per 

voorzitter mevrouw Geraldine Raap november 2017 november 2021 

penningmeester de heer Albert Kok september 2014 september 2018 

secretaris mevrouw Ivonne Meijer-de 

Jager 

januari 2017 januari 2021 

lid  mevrouw Ellen Bertrams september 2015 september 2019 

lid de heer Theo Grootjen juli 2018 juli 2022 

 

 

IV Comité van Aanbeveling  

 

mevrouw Ina Adema  burgemeester van Lelystad 
 

de heer Max van Egmond zanger  
 

de heer Jan Gras theater programmeur in Emmeloord, Lelystad en Almere  
 

de heer Michel Jager voormalig commissaris van de Koningin in Flevoland  
 

mevrouw Annemarie 
Jorritsma      
 

lid van de Eerste Kamer voor de VVD 

de heer Ton Koopman 
 

artistiek leider van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 

de heer Leen Verbeek commissaris van de koning in Flevoland 
  
 

 


