
 
 

Het bestuur van de Stichting Apollo in Lelystad zoekt ter vervulling van een vacature die ontstaat per 

1 januari 2021 een 

 

SECRETARIS  

 

 Het Apollo Ensemble  

Het Apollo Ensemble, opgericht in 1992, is een kamermuziekensemble voor voornamelijk niet-

hedendaagse muziek. Het ensemble bestaat uit een variabele bezetting met een vaste groep kernspelers 

en geeft ca. 40 concerten per jaar. De zakelijke leider van het Apollo ensemble is Thomas Oltheten en 

het ensemble staat onder de artistieke leiding van concertmeester David Rabinovich. Jaarlijks  het 

ensemble in augustus een zomercursus kamermuziek voor gevorderde amateurs en vakstudenten, de 

Apollo Zomeracademie. Het ensemble levert een belangrijk aandeel aan het Flevolandse zomerfestival 

‘Via Musica’. 
 

De uitdaging  

Het Apollo Ensemble heeft de ambitie verder uit te groeien tot een toonaangevend muziekgezelschap 

dat nationaal en internationaal opereert vanuit een stevige basis in Flevoland. De afgelopen maanden is 

daarom hard gewerkt aan plannen om ook de ondersteunende organisatie verder te professionaliseren.  

Het PR- en marketingbeleid van het ensemble richt zich op relevante doelgroepen. Op financieel 

gebied slaagt het ensemble er in een succesvol cultureel ondernemerschap te realiseren.  

 

De functie  

Het bestuur van de Stichting Apollo denkt mee over het strategisch beleid op langere termijn, ziet toe 

op de activiteiten van het ensemble en is sparringpartner voor de directie. De secretaris zet zich, net als 

de andere bestuursleden, in voor de doelstellingen van de Stichting, nl. het bevorderen van de – 

klassieke - muziekbeoefening in de ruimste zin van het woord en het delen van de muziek met een 

groot publiek. De secretaris vormt verder samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks 

bestuur van de Stichting.  De secretaris maakt de agenda’s en verslagen van vergaderingen en bewaakt 

de uitvoering van besluiten. Hij of zij voert de officiële correspondentie van de stichting en is 

eindverantwoordelijk voor de communicatie met de ruim 100 vrienden van het Apollo Ensemble.  

  

Het profiel  

• u heeft affiniteit met klassieke muziek  

• u woont bij voorkeur in Lelystad 

• u beschikt over een relevant netwerk dat u bereid bent in te zetten voor de doelstellingen van 

de Stichting 

• u bent communicatief, pro-actief en nauwgezet, beschikt over organisatietalent en drive om 

samen met de andere bestuursleden het ensemble te ondersteunen  

 

Bijzonderheden  

Het gaat om een onbezoldigde functie, eventueel gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De 

vergaderingen van het bestuur vinden zeven keer per jaar plaats in Lelystad. Daarnaast bezoekt u 

regelmatig de concerten van het Apollo Ensemble en vertegenwoordigt u het bestuur in situaties die 

passen bij uw ervaring en expertise. 

 

Informatie en sollicitatie  

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae stuurt u naar:  

Stichting Apollo, t.a.v. Ivonne Meijer-de Jager, secretaris  

E-mail:  bestuurstichtingapollo@gmail.com  

tel. 0320-260645 of 06-23516153  

mailto:bestuurstichtingapollo@gmail.com

