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Stichting Apollo jaarverslag 2019

Het Apollo Ensemble speelt sublieme muziek uit de periode van 1600 tot 1950,
van barok tot eerste helft twintigste eeuw.
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

Bestuur en directie van het Apollo Ensemble brengen met trots verslag uit van een veelzijdig
en geslaagd muzikaal jaar.
Hoogtepunt was de uitvoering was Telemanns Brockes Passion, het tweede van het drieluik
passies op teksten van de dichter Berthold Brockes. Het Apollo bracht een serie prachtige
concerten, waarover lovende recensies verschenen in de pers. Evenals vorig jaar is een tvopname gemaakt van dit concert.
Directie en bestuur hebben in 2019 gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van het
meerjarenbeleidsplan 2021-2024, dat begin 2020 wordt ingediend bij het Fonds
Podiumkunsten en, in aangepaste vorm, ook bij de provincie Flevoland. De activiteiten van
het Apollo Ensemble strekken zich uit tot ver buiten de provinciale grenzen, maar het
ensemble is al 27 jaar sterk verankerd in de provincie. Met deze aanvraag hopen we de
wederzijdse banden verder kracht bij te zetten.
In hoofdstuk 2 vindt u een volledig, chronologisch overzicht van de activiteiten en concerten
die het Apollo Ensemble in 2019 op de agenda had staan.
Het jaar kon worden afgesloten met een positief financieel resultaat. Naast de kaartverkoop
is de financiering voor de diverse projecten is gerealiseerd vanuit verschillende fondsen en
overheidssubsidies en met behulp van giften van de Vrienden van het Apollo.
In juli 2019 namen bestuur en directie afscheid van Ellen Bertrams, bestuurslid sinds 2015.
Wij zijn Ellen dankbaar voor haar inzet en haar actieve bijdrage aan
bestuursaangelegenheden.
Tot onze vreugde is Floris Kortie aangetreden als lid van het Comité van Aanbeveling. Wij zijn
blij dat hij zijn naam wil verbinden aan het Apollo Ensemble.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verslag.
Namens het bestuur van Stichting Apollo,

Geraldine Raap
voorzitter
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2. Overzicht activiteiten

Op de activiteitenagenda van het Apollo Ensemble stonden in 2019 in totaal 42 concerten
door heel Nederland. Daaronder twee series Passiemuziek in een flinke bezetting, een
optreden op de prestigieuze Händel Festspiele in Halle (Duitsland) en concerten tijdens het
zomerfestival Via Musica, dat het Apollo Ensemble mede organiseert. Aandacht voor de
combinatie van educatie en uitvoering was er dit jaar niet alleen tijdens de jaarlijkse
Zomeracademie, maar ook met de introductie van de zogenaamde Luisterlab-concerten.

Festival Via Musica - Almere

Het drukke programma bood dit jaar geen mogelijkheid om de jaarlijkse componistendagen
te organiseren. Een heel weekend met workshops, masterclasses en een concours voor
amateurmusici is bijzonder arbeidsintensief. Een dergelijke veelomvattende activiteit is
alleen haalbaar als er met extra financiële middelen productieondersteuning kan worden
aangetrokken. Een andere optie is dat een samenwerkingspartner een aanzienlijke
hoeveelheid van het organisatorische werk op zich neemt. Omdat we de componistendagen
graag willen voortzetten gaan we onderzoeken of met nieuwe samenwerkingsinitiatieven
en/of financiële ondersteuning een herstart mogelijk is.
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Concerten
In Lelystad begon het nieuwe concertjaar met een druk bezocht Nieuwjaarsconcert, in
samenwerking met solisten Elvire Beekhuizen (sopraan), Franske van der Wiel (alt), Pablo
Gregorian (tenor) en Donald Bentveld (bas). Op het programma stonden twee cantates van
Bach, Telemanns Ouverture en Conclusie in Bes en het concerto grosso opus 6/1 van Händel.
Later in januari gaf het Apollo Ensemble in de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel een
concert met werken van Mozart, waaronder de Gran Partita en het Kegelstatt Trio.
In februari vonden onder de titel ‘Klassiek met spirit’ concerten plaats in Almere en Lelystad
met werken van Mozart, Haydn en Schubert voor viool, fagot en fortepiano.
Maart stond in het teken van deel twee van het driejarig Brockesproject, met dit keer het
bijzondere libretto van de dichter Barthold Heinrich Brockes getoonzet door Telemann.
Telemanns aangrijpende interpretatie gaf het gedramatiseerde lijdensverhaal nog een extra
dimensie. Er waren concerten in Emmeloord, Leeuwarden, Ede, Middelburg, Almere-Haven
en Nijkerk, die alle grote waardering vonden bij het publiek. Van het concert in Alphen aan
den Rijn zijn tv-opnames gemaakt die wereldwijd zijn uitgezonden door Stingray Brava.

Nicola Wemyss, Brockes Passie Telemann
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In april bracht het Apollo Ensemble in samenwerking met Vocaal Ensemble Cantatrix uit
Dokkum een zestal uitvoeringen van de Matthäus Passion. Concerten waren in Leeuwarden,
Utrecht, Amsterdam (2x), Groningen en Den Haag en kregen een enthousiaste ontvangst van
publiek en pers.
In mei verzorgde het Apollo samen met sopraan Siri Thornhill een programma met muziek
van Händel, getiteld ‘Gevaarlijke Vrouwen’, uitgevoerd in Drachten en Lelystad. Op
1 juni werd het programma uitgevoerd in Halle (Duitsland) tijdens de befaamde Händel
Festspiele.

Händel Festspiele Halle - juni 2019

Het zomerfestival Via Musica – dat mede georganiseerd wordt door het Apollo Ensemble had dit jaar als thema ‘Parijs’. In juni werd het festival ingeluid in Leeuwarden en Zeewolde
met twee kick-off concerten onder de titel ‘Femmes fatales’. Michel Meijer (bas) soleerde in
de cantate ‘Les Femmes’ van de Fransman André Campra en de tegencantate ‘l’Apologie
des femmes ’ van de Nederlandse Quirinus van Blankenburg.
Het openingsconcert van het festival getiteld ‘Concert in de Chapelle Royale’ vond plaats in
augustus, met medewerking van solisten Marion Moonen (traverso), Marion Boshuizen
(orgel) en de sopranen Johannette Zomer en Elisabeth Hetherington. Op het programma
stonden werken van de Franse componisten Blavet, Clérambault, Corrette en Couperin.
‘s Middags werden delen uit dit concert gespeeld voor kinderen en deelnemers aan de
Zomerschool voor Senioren in Almere. Na afloop was er een ‘meet & greet’ voor het
geïnteresseerde publiek.
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Festival Via Musica - augustus 2019

Tijdens het festival gaven de blazers van het Apollo Ensemble een concert met Franse
blaaskwintetten uit het begin van de 20e eeuw. Het slotconcert van het festival besloot met
de Sinfonia Concertante van Devienne en die van Mozart.
Een reprise van de Franse blaaskwintetten vormde een week later de opening van de
jaarlijkse Zomeracademie in Drachten. In Rottevalle werd tijdens de cursusweek met een
programma rond het kwintet KV 542 voor piano, hobo, klarinet en fagot van Mozart een
eerste Luisterlab concert gegeven. Dit wat naar de achtergrond geraakte concept werd
vroeger al door o.a. Schubert en Schönberg regelmatig ingezet. Het houdt in dat eerst een
muziekfragment wordt gespeeld, waarover vervolgens een gesprek plaatsvindt met het
publiek. Aansluitend aan deze interactie tussen musici en publiek wordt het muziekstuk in
zijn geheel gespeeld.
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Luisterlab

In de Culturele Cirkel in Heemskerk vond in september een concert plaats met Italiaanse
barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw, uitgevoerd door David Rabinovich, Marion Boshuizen
en Thomas Oltheten. Hetzelfde programma vormde in oktober de aftrap van een nieuwe
serie Duyschot Concerten in Hendrik-Ido-Ambacht.
In die maand werd de Luisterlab-formule voortgezet in Leidschendam, Zwolle en Zeewolde,
met op het programma het Pianokwartet in Es en het Fagotkwartet in G van Mozart.
In november begeleidde het Apollo Ensemble het Kamerkoor Lelystad bij de
jubileumconcerten in Lelystad en Dronten, twee zeer succesvolle optredens.
De Drontenaar, nov 2019: “Dat het Apollo Ensemble uit goed op elkaar ingespeelde
musici bestaat, bleek des te meer in de Suite van Bach. De timing van de musici was
fantastisch. Mooi waren ook de delen waarbij er heel ingetogen gespeeld werd en
indrukwekkend was de bijdrage van fagottist Thomas Oltheten, die virtuoos zijn partij
vertolkte.”
Later in deze drukke novembermaand vonden onder de titel ‘Herfstmuziek’ concerten plaats
in Alphen aan de Rijn, Hindeloopen, Hantumhuizen en St. Jabociparochie, met op het
programma Sinfonias Concertantes van Mozart, Devienne en Cambini. De maand werd
afgesloten met een besloten concert met fagot, klavecimbel en orgel voor Kunst in de Kamer
in Bennekom.
De traditionele serie kerstconcerten stonden dit jaar in het teken van Scandinavië. Met
soliste Franske van der Wiel (alt) bracht het Apollo Ensemble een programma met muziek
van J.S. Bach en Händel en Zweedse tijdgenoten, onder wie Roman en Zellbell jr.
9
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Zomeracademie
Voor de vierde keer op rij kwam de cursisten naar het Karmelklooster in Drachten om zich
een week lang onder te dompelen in een feest van ontmoetingen, workshops, repeteren en
samenspelen. Naar deze negentiende editie van de studieweek voor
conservatoriumstudenten en amateurmusici kwamen dit keer – door de dreigende Brexit –
minder deelnemers uit Groot-Brittannië, maar er waren diverse deelnemers uit andere
landen. Nieuw dit jaar was dat de concerten ook buiten Drachten werden gehouden. De
toename van het publiek liet zien dat de regionale bekendheid van de Zomeracademie
groeit.
De samenwerking met docenten uit Groningen en Friesland verliep prettig en naar
verwachting zullen volgend jaar meer studenten van het conservatorium van Groningen zich
inschrijven voor de cursus. De week werd afgesloten met twee deelnemersconcerten. Een
concert in de Grote Kerk van Drachten en het slotconcert in het Karmelklooster zelf.

Zomeracademie Drachten - augustus 2019
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Dvd
Opnieuw bracht het Apollo Ensemble een dvd uit van een Brockespassie: ‘Der für die Sünden
der Welt gemarterte und sterbende Jesus’. Dit keer van het werk van Telemann, die de
dramatiek van het lijdensverhaal nog extra kracht bij zette met zijn emotionele muziek.
De opnames van deze bijzondere uitvoering vonden ook nu weer plaats in de Oudhoornse
kerk in Alphen aan de Rijn. En ook nu werd de dvd in drie talen ondertiteld.
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Spreiding concerten

Internationaal: Halle, Duitsland
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3. Fondsen

Sponsorwerving
Met het doel het financiële draagvlak van het Apollo Ensemble te vergroten en de
betrokkenheid van externe partijen te versterken werkt de Stichting Apollo vanaf 2016 actief
aan het werven en onderhouden van sponsorcontracten. Twee bestuursleden houden zich
bezig met het vinden van sponsoren uit het regionale bedrijfsleven. Deze persoonlijke
benadering van geselecteerde bedrijven is de beste aanpak maar ook tijdrovend.
Dit jaar investeerden zij vooral in het opbouwen van een netwerk en het leggen van eerste
contacten. Met een drietal commerciële organisaties zijn gesprekken gevoerd over de
mogelijkheden het Apollo Ensemble te ondersteunen. In 2019 heeft dat niet geleid tot
concrete sponsorresultaten. Desalniettemin is er het vertrouwen dat met deze strategie de
juiste relaties kunnen worden gelegd met het bedrijfsleven.

Zomeracademie Drachten - augustus 2019
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In 2019 is veel aandacht besteed aan het informeren van de lokale en provinciale
bestuurders. In het kader van de lokale en provinciale verkiezingen heeft het Apollo
Ensemble samen met andere culturele organisaties een pubquiz georganiseerd voor de
lijsttrekkers van de provinciale politieke partijen. De activiteiten van het Apollo Ensemble in
de provincie zijn daarbij goed in beeld gebracht.
Daarnaast heeft het Apollo Ensemble, middels een uitvoerig formulier met bedrijfsgegevens
en een financiële bijdrage voor het lidmaatschap, zich ingeschreven bij de databank van het
Kenniscentrum voor Filantropie.

Subsidiegevers
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prins Bernhard Fonds Landelijk
Prins Bernhard Fonds Friesland
Provincie Flevoland
Gemeente Lelystad
Gemeente Smallingerland
Stichting Norma
Sena productiefonds
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Noord-Oost Friesland
Gemeente Zuid-West Friesland
Ritske Boelema gasthuis
Dioraphte
Stichting Zabawas
PW Janssens Friesche stichting
Spoff’s foundation
Rabobank
Lammert Koopmans stichting
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Donaties
De lijst van Vrienden van het Apollo Ensemble bevat per 31 december 121 namen. Daarmee
is het aantal donateurs ongeveer gelijk gebleven.
Met ingang van 2018 hanteren we drie verschillende vriendschapsniveaus:
- 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 twee keer 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.
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4. Publiciteit

In 2019 is het Apollo Ensemble met de publiciteit doorgegaan in de lijn van 2018:
-

Inzetten op naamsbekendheid
Free publicity
Samenwerking met podia en plaatselijke organisaties
Social-mediastrategie
Bij grote projecten samenwerking met Johan Kloosterboer (Nieuwsmakelaar)

De eerste duidelijke resultaten hiervan zijn merkbaar. Zo kwam er in de serie Herfstmuziek
veel publiek naar de concerten op afgelegen plaatsen in Friesland. Dit had naast de directe
publiciteit te maken met de groeiende bekendheid van het Apollo Ensemble in de regio,
onder meer dankzij het netwerk rond de Apollo Zomeracademie.
Een nieuwe vorm van publiciteit is de samenwerking met de Luisterkring Klassieke Muziek,
georganiseerd door Senia, die luistergroepen bijeenbrengt in het hele land.
Voor deze groepen is een luisterwijzer over de Telemann Brockes Passie geschreven.
Landelijk gezien is deze luisterwijzer het meest gevraagd door de luistergroepen. Hierdoor is
het Apollo Ensemble bij een belangrijke doelgroep goed onder de aandacht gekomen.

Website en sociale media
Naast papieren flyers en berichtgeving via de website is Facebook structureel ingezet om de
concerten onder de aandacht te brengen, waarbij ook dit jaar gebruik is gemaakt van
gesponsorde berichten. Er is sprake van een gestage toename van het aantal likes over de
jaren. Dat aantal bedroeg 1103 in januari en 1204 in december, met 101 nieuwe likes
betekent dat een groei van 10%.

Schrijvende pers
In de regionale en landelijke pers is de nodige aandacht besteed aan de uitvoering van de
Brockespassion van Telemann. Het concert werd aangekondigd in diverse media,
waaronder Trouw en het Friesch Dagblad en oogstte veel lof. Recensies zijn verschenen in de
Volkskrant, de Leeuwarder Courant, de Provinciale Zeeuwse Courant.
PZC, maart 2019, “De inzet van het orkest was indrukwekkend, de begeleiding van de
houtblazers accuraat en het beven van de aarde een sensatie.”
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Ook het jubileumconcert van kamerkoor Cantatrix, waaraan het Apollo Ensemble
meewerkte, bleef in de pers niet onopgemerkt. In de Leeuwarder Courant kreeg het vier
sterren.
Nieuwsblad Noordoost-Friesland, nov 2019: “Het plechtige, het frivole, het treurige, ja
wat al niet, het was bij deze solisten en het orkest in goede handen. Topartiesten,
zonder meer. “
De recensent Nieuwsblad de Bildste Poort schreef met waardering over het
Herfstmuziekprogramma, dat onder andere in Jacobiparochie te horen was:
In drie delen namen de solisten en het ensemble de bezoekers mee in een prachtige
dialoog tussen twee solo-instrumenten, de viool en de altviool. Een gloedvol einde
aan een prachtig concert.

Hantumhuizen, Friesland - november 2019
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5. Vooruitblik

We hebben alle reden om verwachtingsvol uit te zien naar het komend jaar.
Aan het begin van het jaar staat een groot project op stapel: de Johannes Passion van Bach,
de laatste serie concerten in het kader van het Brockesdrieluik. Evenals de vorige twee
wordt ook deze Brockespassie uitgevoerd in kleine, intieme bezetting.
Zowel in Flevoland als daarbuiten staan daarnaast tal van grotere en kleinere concerten
geprogrammeerd, zoals u dat van het Apollo Ensemble gewend bent.
In juni 2020 neemt het Apollo Ensemble voor de tweede keer deel aan het Beethoven
Festival in Zutphen, na het eerdere succes in 2018.
In juli 2020 gaat het ensemble voor de tweede keer op tournee door Brazilië.
In augustus vindt de Zomeracademie plaats in Drachten, inmiddels een gevestigde traditie.
Ook zakelijk gezien zijn we verwachtingsvol: we hopen op de honorering van het
meerjarenbeleidsplan 2021-2024, dat is ingediend bij het Fonds Podiumkunsten en de
provincie Flevoland. In het plan is een paragraaf opgenomen waarin de noodzaak wordt
toegelicht om de organisatie van het Apollo met behulp van structurele middelen te
versterken. Een structurele inkomstenverhoging zou het Apollo Ensemble nog meer in staat
stellen gebruik te maken van alle mogelijkheden en uitdagingen die de artistieke omgeving
biedt.
Daarnaast blijven we ons inspannen om sponsoren te werven en middelen te verkrijgen uit
diverse fondsen. En natuurlijk verwachten we ook in 2020 te kunnen rekenen op onze
Vrienden.
Er is meer moois om naar uit te kijken.
De vacature die medio 2019 is ontstaan wordt per 1 januari vervuld: mevrouw Berdien
Stenberg zal vanaf die datum de gelederen versterken als algemeen bestuurslid. Wij kijken
uit naar haar komst.
In december 2019 werd bekend dat het Apollo Ensemble is genomineerd voor de Lelyprijs,
die wordt uitgereikt aan personen die zich langdurig vrijwillig inzetten voor de Flevolandse
cultuur. Een grote blijk van erkenning voor al het werk dat Marion Boshuizen en Thomas
Oltheten, de oprichters van het ensemble, samen met een vaste groep vrijwilligers al vele
jaren onbezoldigd verzet.
Het bestuur blijft zich in 2020 inzetten om het reilen en zeilen van het Apollo Ensemble te
ondersteunen. Het zal daarbij dankbaar gebruik maken van de kennis en expertise van de
leden van het Comité van Aanbeveling.
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6. Financiën

Balans en staat van baten en lasten
Jaarrekening 2019
BALANS
(in hele euro's)
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2019

Passiva
Vermogen
Schulden/kort
Totaal passiva

Staat van Baten en Lasten
(in hele euro's)
Opbrengsten
Inkomsten
Totaal opbrengsten

per
31-12-2018

202
4.536
8.243
89.296
102.277

202
5.277
40.462
47.916
93.857

55.367
46.910
102.277

55.357
38.500
93.857

over
2019

over
2018

237.893
237.893

214.344
214.344

37.002
200.066
815
237.883

34.935
163.627
12.025
210.587

Resultaat boekjaar voor belasting

10

3.757

Vennootschapsbelasting (vrijstelling)
Netto resultaat boekjaar

0
10

0
3.757

Kosten
Directe kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Totaal kosten
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Toelichting op de jaarrekening
Het jaar 2019 laat een gering positief saldo zien. Onze vele activiteiten zorgen ervoor dat
het elk jaar een forse uitdaging is om tot een sluitende exploitatie te komen. Wij zijn
tevreden dat het dit jaar ook weer is gelukt. Wij hebben onze organisatie dusdanig ingericht
dat er sprake is van een nauwe relatie tussen inkomsten en uitgaven. Als gevolg hiervan is er
een goede beheersing van onze exploitatie.
Er is sprake van een gezonde financiële positie; ons werkkapitaal is positief, onze
liquiditeitspositie is ruim. Tegelijkertijd laten we veel kansen liggen, omdat onze
organisatiekracht beperkt is. Organisatorische taken rusten vooral op de schouders van
vrijwilligers, hetgeen beperkingen met zich meebrengt. In 2020 streven we ernaar om de
organisatie versterken. De hiervoor benodigde middelen willen wij werven door het
aantrekken van extra sponsoren, fondsen en subsidies.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is ruim. Er staan geen vorderingen op de balans.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 54%, hetgeen als zeer goed is te kenschetsen.
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Bijlagen

I Organisatie
Bestuur en directie
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:
Geraldine Raap, voorzitter
Ivonne Meijer-de Jager, secretaris
Albert Kok, penningmeester
Ellen Bertrams, lid (tot september)
Theo Grootjen, lid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij ontvangen een
vergoeding voor gemaakte onkosten en desgewenst één persoonlijke vrijkaart voor
concerten die zij bijwonen.
Voor de bestuurders is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Bij het vaststellen van een profiel voor de in september ontstane bestuursvacature is
gekeken naar de huidige bestuurssamenstelling. Vastgesteld is dat een kandidaat met een
stevig netwerk in het culturele veld een goede aanvulling zou zijn. De zoektocht naar een
geschikte kandidaat is in het najaar afgerond en Berdien Sternberg komt per januari 2020 als
algemeen lid de bestuursgelederen versterken. Penningmeester Albert Kok heeft zich
beschikbaar gesteld voor een tweede termijn en is met algehele instemming herkozen.
Het bestuur vergaderde in 2019 op 7 januari, 11 februari, 7 maart (Jaarvergadering), 25 april,
4 juli (brainstorm), 12 september en 28 november. Tijdens de brainstormbijeenkomst is een
strategie uitgezet om middelen en support te werven voor de groeiambitie van het
ensemble. Een deel van de septembervergadering is besteed aan de evaluatie van het
succesvolle festival Via Musica, samen met de voorzitter van het festivalbestuur.
De directie
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, artistiek ontwikkelaar
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In 2019 hebben voorzitter en secretaris functioneringsgesprekken gevoerd met de drie
directieleden van het Apollo Ensemble. Naast het behandelen van de afgesproken
actiepunten en toekomstplannen zijn deze gesprekken ook bedoeld om wederzijds feedback
te geven. Beide partijen beschouwen de gesprekken als constructief en zinvol.

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling is medio het verslagjaar uitgebreid met de komst van de heer
Floris Kortie. Een welkome aanwinst van dit voor Ensemble en bestuur zo belangrijke
klankbord. De leden zijn in maart uitgenodigd voor een lunch tijdens een van de
repetitiedagen van de Brockesconcerten.
Governance Code Cultuur
Het bestuur conformeert zich aan de Governance Code Cultuur en evalueert jaarlijks zijn
werkwijze aan de uitgangspunten van de code. Dit verslagjaar is een start gemaakt met het
herijken van de huidige uitgangspunten aan de acht principes van de Governance Code
Cultuur 2019.
Tot op heden werkte het bestuur conform het bestuur-model, maar het onderzoekt of het
bestuur-directie-model, dat bij de inwerkingtreding van de nieuwe code is geïntroduceerd,
wellicht passender is voor onze organisatie. Het komend jaar zal dit definitief worden
vastgesteld. Onveranderd blijft uiteraard dat het bestuur in alle opzichten
eindverantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering.
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Fair Practice Code
Aan het hanteren van de Fair Practice Code hecht het bestuur veel waarde. De honorering
van musici is redelijk marktconform, zij het niet behorend tot die van de best betaalde
beroepsgroep. Omdat er in de projectbegrotingen nauwelijks marge is om hierin
substantiële verbetering aan te brengen, zorgt de directie op andere vlakken voor
compensatie. Zo is er een uitstekende catering tijdens repetities en kunnen projecten –
dankzij een zorgvuldige calculatie en goede contacten – bijna altijd doorgang vinden, zodat
musici zekerheid hebben over hun inkomsten. Ook beginnende musici ontvangen een
volwaardig honorarium en bovendien worden zij veelal gecoacht door ervaren collega’s uit
het ensemble. Als de financiële ruimte dit toelaat, bijvoorbeeld door structurele
inkomstenbronnen, staat het verhogen van de honorering hoog op de agenda.
Code Diversiteit en Inclusie
Het bestuur ziet het belang van de Code Diversiteit en Inclusie en bespreekt in ieder geval
jaarlijks welke bijdrage de Stichting Apollo hieraan kan leveren. De muziek die het ensemble
ten gehore brengt is westerse klassieke muziek en dat maakt waardoor de diversiteit, in
cultureel opzicht althans, beperkt is. De musici daarentegen vertegenwoordigen een grote
waaier aan nationaliteiten. Dat neemt niet weg dat de selectie van musici uitsluitend
samenhangt met de kwaliteit als uitvoerende en geschiktheid binnen het ensemble en niet
plaats vindt op basis van culturele achtergrond of etniciteit.
Bij toekomstige bestuursvacatures zal kandidaten met een andere culturele achtergrond
nadrukkelijk worden gevraagd te solliciteren.
AVG
De jaarlijkse check op de naleving van regels in de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) heeft er toe geleid dat een privacyverklaring is geïntroduceerd
op de website en werkafspraken zijn gemaakt over de registratie van het (spaarzame)
gebruik van verzamelde mailadressen.
Ondersteunende werkzaamheden
Op een aantal ondersteunende fronten zijn verbeterslagen gemaakt. Zo is een
boekhoudpakket aangeschaft om de financiële administratie verder te kunnen
professionaliseren. Ook is in het verslagjaar zowel de hosting als het beheer van de
vernieuwde website ondergebracht bij een nieuwe leverancier. Deze laatste heeft ook de
beveiliging van de website in overeenstemming gebracht met de eisen in het kader van de
AVG. Verder is een vrijwilliger gestart die regelmatig de teksten en functionaliteit van de
website test.
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Meerjarenbeleidsplan
Als uitgangspunt voor het beleidsplan 2021-2024 is gekozen voor verdere ontwikkeling van
het Apollo Ensemble met een nadrukkelijke positionering vanuit Flevoland én uitstraling
naar nationale en internationale podia. De ambitie is het Apollo Ensemble verder te laten
groeien, zowel in aantal reguliere concerten als in meer specifieke activiteiten. We noemen
hier het nieuwe concept Luisterlab, om de interactie met het publiek te vergroten, Quality
Time-concerten voor kinderen, en een lang weekend met workshops, concours en concert
voor amateurmusici, tot voor kort bekend als de componistendagen. Bij een dergelijke
groeiambitie hoort ook een versteviging van de organisatorische basis. Vergt de
voorbereiding van de huidige programmering al het maximale van de directie, ook bij het
ontwikkelen en opzetten van nieuwe concepten is een intensieve voorbereiding vereist. Het
bestuur vindt de tijd rijp dat de directie ondersteuning ontvangt van professionals bij de
algehele organisatie en financiële administratie.
Dit aspect is opgenomen in de meerjarenaanvraag bij het Fonds Podiumkunsten, en ook de
Provincie is gevraagd hierin te ondersteunen. Het meerjarenplan dat bij de Provincie is
ingediend is door delegaties van bestuur en directie ter informatie gepresenteerd aan de
wethouders van de gemeentes Lelystad, Zeewolde en Noordoostpolder. Afspraken met de
overige drie wethouders volgen in de eerste maanden van het nieuwe jaar.
Externe contacten
Regelmatig vergezellen bestuursleden de directie bij relevante bijeenkomsten. Zo werd de
Nieuwjaarsreceptie van de Provincie en een kennismakingsbijeenkomst met nieuwe
Statenleden bezocht en ging een bestuurslid mee naar een landelijke bijeenkomst over het
nieuwe rijkssubsidiestelsel. Verder bezocht een bestuurslid de rondetafelbijeenkomsten die
de Provincie organiseerde ter voorbereiding op de nieuwe Nota Cultuurbeleid. Ook ging er
een bestuurslid naar bijeenkomsten van City Marketing Lelystad en de
Evenementencommissie Lelystad. De penningmeester heeft traditiegetrouw de directie
vergezeld bij de toelichting van de subsidieaanvraag bij de provincie Flevoland.
Vrijwilligers
Het Apollo Ensemble is er ook dit verslagjaar weer in geslaagd een divers en hoogwaardig
artistiek programma neer te zetten. Naast de tomeloze inzet van de directieleden zelf en de
zeer welkome financiële bijdragen van overheden, diverse fondsen en Vrienden, is de inzet
van vrijwilligers essentieel geweest voor de realisatie daarvan.
Al sinds de oprichting, 27 jaar geleden, nemen Thomas Oltheten en Marion Boshuizen
nagenoeg geheel onbezoldigd de algehele organisatie voor hun rekening. Deze geweldige
langjarige inzet ligt aan de basis van de goede naam en faam van het Apollo Ensemble. Op
een aantal onderdelen worden zij daarbij ondersteund door een groep trouwe vrijwilligers.
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Deze zorgen voor de catering, het beheer van de website, de financiële administratie, handen spandiensten op concertlocaties, inhoudelijke tekstcontroles van de website en het
onderhouden van social media.
Het bestuur is blij met zoveel betrokkenheid en bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun
inzet.
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II Hoofd- en nevenfuncties
Bestuur
mevrouw Ellen Bertrams

conservator ING

de heer Theo Grootjen

lid Raad van Toezicht Flevomeer bibliotheken
lid Adviesraad Stichting Wijnbouw Lelystad
lid Kascommissie Schokkervereniging
lid Klachtencommissie Stichting Welzijn Lelystad
lid Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland)
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 Stichting Respijthuis Lelystad
voorzitter Financiële Commissie Kerkgemeenschap Het
Anker
penningmeester Stichting IDO Lelystad
lid RvC Werkbedrijf Lelystad BV
voorzitter Stichting de Fakkel Lelystad
voorzitter Stichting Actie Behoud Ziekenhuis
penningmeester Stichting Huiskamer Lelystad

mevrouw Ivonne Meijer-de Jager

mantelzorger

mevrouw Geraldine Raap

algemeen bestuurslid Stichting Landelijk Platform EMG
penningmeester bestuur Stichting Vocaal Ensemble TIEN
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Nevenfuncties kernbezetting Apollo Ensemble

mevrouw Marion Boshuizen

voorzitter SCGN clavecimbel genootschap Nederland

de heer Thomas Oltheten

voorzitter Fagotnetwerk Nederland/België

de heer David Rabinovich

artistiek leider Arezzo Ensemble

III Rooster van aftreden

functie

naam

benoemd
per

voorzitter

mevrouw Geraldine
Raap
de heer Albert Kok
mevrouw Ivonne
Meijer-de Jager
mevrouw Ellen
Bertrams
de heer Theo
Grootjen

nov 2017

penningmeester
secretaris
lid
lid

sept 2014
jan 2013
sept 2015
juli 2018
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herkozen
per

aftredend/
herkiesbaar
per

nov 2021
sept 2018
jan 2017

sept 2022
jan 2021
afgetreden
sept 2019
juli 2022
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IV Comité van Aanbeveling

mevrouw Ina Adema

burgemeester van Lelystad

de heer Max van Egmond

zanger

de heer Jan Gras

theaterprogrammeur 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 Floris Kortie

presentator en programmamaker

de heer Leen Verbeek

Commissaris van de Koning in Flevoland
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