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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 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Een jaar van annuleringen en plannen die moesten 

worden uitgesteld, maar ook een jaar waarin het Apollo Ensemble zijn veerkracht en 

flexibiliteit heeft getoond. 

Het spreekt voor zich dat de coronacrisis een flinke bres heeft geslagen in de 

activiteitenplanning: behalve dat een groot aantal concerten moest worden afgezegd, kon 

ook de tournee door Brazilië niet doorgaan. 

Het goede nieuws is dat het ensemble zich snel heeft weten aan te passen aan de situatie. 

Apollo was een van de eersten die, zodra het weer kon, intieme, coronaproof concerten wist 

te organiseren. Een heel zomerseizoen lang bracht het met veel plezier de serie 

Zwaluwconcerten - stuk voor stuk initiatieven van de musici zelf, met repertoire dat ze altijd 

al eens hadden willen spelen, op locaties die zij zelf uitzochten. 

Dit verslag geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten die hebben plaats gevonden - 

naast de Zwaluwconcerten een tweetal videoregistraties, twee cd-opnames en de 

Zomeracademie - en van alle programma’s die moesten worden geannuleerd.  

In januari heeft het bestuur Berdien Stenberg mogen verwelkomen als algemeen 

bestuurslid.  

Na twee volle zittingstermijnen - statutair de maximumduur van het bestuurslidmaatschap - 

de functie van secretaris te hebben vervuld, is Ivonne Meijer in november afgetreden. 

Bestuur en ensemble hebben grote waardering voor de enorme nauwgezetheid en 

betrokkenheid waarmee zij zich al die jaren heeft ingezet voor de stichting. Wij zijn haar 

daarvoor zeer erkentelijk.  

Aansluitend aan het vertrek van Ivonne Meijer is Marieke Bakker aangetreden als secretaris.  

We zijn blij met de twee nieuwe bestuursleden en de ervaring en deskundigheid die zij 

inbrengen. Het geeft het vertrouwen om op volle kracht verder te gaan. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag. 

 

Namens het bestuur van het Apollo Ensemble, 

 

Geraldine Raap 

voorzitter 
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2. Overzicht activiteiten 

 

Concerten 

KERST IN SCANDINAVIË 

In samenwerking met Franske van der Wiel, alt, bracht Apollo dit kerstconcert met werken 

van de Zweedse componisten Roman en Zellbell. Daarnaast stonden op het programma 

aria’s van Bach en een concerto grosso van Händel. Beide componisten genoten grote 

bekendheid in Zweden. 

Lelystad 1 januari   Het Anker  

   

VERLIEFD OP DE FAGOT 

De fagot fascineert al een half millennium zowel publiek als componisten, en natuurlijk ook 

de bespelers van dit instrument. In de loop der eeuwen is er veel aan de fagot veranderd en 

dat was in dit programma te horen en zien. Er klonken fagotten uit verschillende 

stijlperiodes, maar ook diverse toetsinstrumenten. Met werk van Bertoli, Ortiz, Telemann, 

Devienne, en Leclair. Zij allen aanbaden de fagot. 

Denekamp 14 februari  Protestantse kerk   

Schokland 16 februari   Museumkerk  

 

   

 

BAROK IN BEWEGING 

Het einde van de 17e eeuw is muzikaal gezien een spannende tijd. Waar eerder korte, 

eendelige stukken werden geschreven, ontwikkelen zich nu langere, meerdelige sonates. Er 

werd druk geëxperimenteerd en dat leverde veel fraais op. Met Barok in Beweging bracht 
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Apollo een expressief en virtuoos programma met sonates, trio’s, duo’s en solo’s van 

Händel, Telemann, Bach, Castello, Fux, Corelli en Vivaldi. Het programma werd opgeluisterd 

met een high tea. 

Lelystad 23 februari   Agora (kleine zaal)   

 

EEN AVOND MET ANNA VAN HANNOVER 

De zeer muzikale Anna van Hannover werd geboren als tweede dochter van George II, de 

latere koning van Engeland. Als kind kreeg ze in Londen klavecimbel- en theorielessen van 

niemand minder dan Händel. Haar huwelijk met prins Willem IV van Oranje-Nassau bracht 

haar naar Nederland, waar ze lange tijd woonde in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. 

Hier liet ze Jean Marie Leclair uit Parijs overkomen om haar les te geven. Frederik de Grote 

van Pruisen was haar penvriend en kwam naar Paleis Soestdijk om er met haar te musiceren. 

Allen waren diep onder de indruk van haar scherpe artistieke inzicht en kwaliteiten. Ze was 

niet alleen een begaafd klaveciniste maar speelde fluit, zong, componeerde en schilderde. 

Op het programma, dat was gewijd aan deze talentvolle vrouw, stonden werken van Van 

Wassenaar, Händel, Bach, Leclair en Schickhardt.  

Leeuwarden 28 februari  Doopsgezinde kerk   

Zeewolde 29 februari   De Verbeelding    

Zwolle 1 maart   Doopsgezinde kerk 
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DE KORALENAVOND 

De twaalf koralen uit de Johannespassie vormen een belangrijk onderdeel van Bachs 

oratorium. De melodieën komen uit de Lutherse gezangboeken, maar Bach paste de 

harmonisatie steeds aan en zette zo muzikale accenten. Koralen zingen en spelen is een 

kunst apart. Doel van deze avond was de koralen toe te lichten en samen met het publiek in 

te studeren. 

Lelystad 19 maart  Het Anker   geannuleerd    

 

JOHANNES PASSION – DE DERDE BROCKESPASSIE  

Het is goed voorstelbaar dat Bach geïnspireerd raakte door de bloedstollend mooie en o zo 

verschillende Brockespassies van Händel en Telemann. Met zijn wonderschone 

Johannespassie als resultaat, de derde Brockespassie in dit drieluik.  

Almere Haven 20 maart Goede Rede   geannuleerd    

Ede 21 maart   Edesche concertzaal  geannuleerd    

Beek 22 maart   St. Bartholomeuskerk  geannuleerd    

Dronten 24 maart  De Meerpaal   geannuleerd    

Emmeloord 25 maart  ’t Voorhuys   geannuleerd    

Baarn 27 maart  Pauluskerk   geannuleerd    

Alphen aan de Rijn 28 maart Oudhoornse kerk  geannuleerd    

Oldeberkoop 29 maart Bonifatiuskerk   geannuleerd    

 

BEETHOVEN FESTIVAL 

Het festival stond dit jaar in het teken van Beethovens 250e geboortedag, die helaas niet kon 

worden gevierd. Het Apollo Ensemble stond geprogrammeerd met onder meer een 

uitvoering van de Egmont Ouverture.  

Zutphen 13 juni  Buitensociëteit Hanzehof geannuleerd    

 

KICK-OFF CONCERTEN Festival Via Musica 

De Sturm und Drang periode, de tijd van het genie, is sterk verbonden met de persoon van   

Goethe. Een groep jonge auteurs (waaronder Goethe zelf) komt op voor de vrijheid van het 

individu, het vertrouwen in het eigen kunnen en de kracht van de originele genialiteit. “De 

stem van het hart is doorslaggevend bij een verstandige beslissing”. Dit is terug te horen in 
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de muziek uit die tijd, zoals die van C.P.E. Bach, Haydn en Mozart. Als introductie op het 

Festival Via Musica bracht het Apollo Ensemble werken van deze componisten ten gehore.  

Zeewolde 21 juni  De Beleving (matinee en avondconcert)    

 

FESTIVAL VIA MUSICA Goethe in Almere 

Het openingsconcert stond in het teken van Bach, want Goethe was dol op Bach en vooral 

op contrapunt. De artistieke en zakelijke leiders van het Festival Via Musica verzorgden dit 

concert, met Bachsonates voor viool en klavecimbel en werken voor orgel solo. 

 

Almere 7 augustus   Goede Rede, middag en avond 

Emmeloord 8 augustus De Hoeksteen   

 

FESTIVAL OUDE MUZIEK 

Een programma met sonates en triosonates van Telemann en Bach.  

Utrecht 30 augustus  Winkel van Sinkel, ochtend en middag  
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ZWALUWCONCERTEN  

Een zomerseizoen lang bracht het Apollo 

Ensemble met veel plezier de serie 

Zwaluwconcerten - stuk voor stuk initiatieven van 

de musici zelf. Het Apollo Ensemble heeft deze 

energieke vogel ingezet als symbool om van de 

vrijheid van een live concert te genieten. 

Lelystad 1 juni   Theater Posa  

Zaandam 6 juni   Bullekerk  

Zeewolde 21 juni   De Beleving  

Amsterdam 5 juli  De Hallen 

Schiedam 18 juli  Westvest90kerk  

Dronten 19 juli  Hofzaal Warmonderhof 

Leeuwarden 31 juli   Doopsgezinde Kerk  

Drachten 9 augustus  Karmelklooster 

Drachten 13 augustus  Karmelklooster 

Drachten 16 augustus  Karmelklooster 

Schokland 9 augustus  Museumkerk 

Hoorn 29 augustus   Oosterkerk  

Leeuwarden 3 sept  Doopsgezinde kerk   

Köln-Bickendorf 5 sept Epiphaniaskirche 
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ITALIË IN VOLLE BLOEI 

Het Apollo Ensemble in de gedaante van baroktrio: een concert met sonates en triosonates 

van Fontana, Vivaldi, Veracini en een klavecimbelsonate van Galuppi, die laat zien hoe 

belangrijk dit instrument was in de barok. 

 

Balk 11 september  It Breahûs   geannuleerd    

Schokland 1 november Museumkerk,  ochtend- en middagconcert 

 

KLASSIEKERS – MOZART, SCHUBERT, HAYDN 

Een programma met absolute meesterwerken uit de klassieke periode. Met de 40e symfonie 

van Mozart, het 11e pianoconcert van Haydn en de 5e symfonie van Schubert.  

 

Amsterdam 13 november Waalse kerk   geannuleerd    

Warffum 14 november Kunstkerk   geannuleerd    

Schermerhorn 21 november  Grote Kerk   geannuleerd    

Lelystad 21 november  Agora    besloten concert, geannuleerd 

Lelystad 22 november  Agora     

 

In het kader van de Klassiekers stonden verder gepland twee concerten met werken van 

Mozart en Schwenke. 

 

Zeewolde 28 november De Beleving   geannuleerd    

Boxmeer 29 november Kapel Zusters van  geannuleerd    

    Julie Postel 

 

MOZART MET APOLLO (kleintje Zomerschool) 

Een kinderconcert van een uur, voorafgaand aan het programma Klassiekers. 

 

Warffum 14 november Kunstkerk   geannuleerd    

 

WEIHNACHTSORATORIUM 

 

Kerst in volle glorie, dat is het Weihnachtsoratorium. Zes cantates volgen het verhaal van de 

geboorte van Jezus tot en met de drie koningen. De transparante bezetting met vier zangers 

en de feestelijke bezetting met trompetten, pauken en hoorns maken dit werk tot een 

vreugdevolle en toch intieme belevenis. Drie cantates per concert, het complete oratorium 

in twee concerten.  
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Leeuwarden 4 december Grote Kerk   geannuleerd    

Amsterdam 6 december Dominicuskerk  geannuleerd    

Hoorn 11 december   Oosterkerk   geannuleerd    

Emmeloord 12 december De Hoeksteen   geannuleerd    

Utrecht 18 december  Nicolaikerk   geannuleerd    

Vianen 21 december  Grote Kerk   geannuleerd    

 

KONINKLIJKE KERST MET ANNA VAN HANNOVER 

Een kerst- en nieuwjaarsserie als vervolg op de concerten rond Anna van Hannover, begin 

2020.  De concertserie moest helaas worden geannuleerd, maar op 23 december werd van 

dit concert een videoregistratie gemaakt.    

Den Bosch 25 dec  Willem II Toonzaal  geannuleerd     

Scheveningen 26 dec  Lourdeskerk   geannuleerd    

Amsterdam 27 dec  Waalse kerk   geannuleerd    

Soest 30 dec   Wilhelminakerk  geannuleerd    

Utrecht 31 dec  Lutherse kerk   geannuleerd    

CD-opnames  

In 2020 is tweetal cd-opnames gerealiseerd. In juli werd een cd opgenomen met werken van 

Telemann, Bach en Händel. Deze cd komt in 2021 uit bij het Duitse label Querstand. De 

opname vond plaats in de Zuidervermaning in Westzaan. 

In december werd in de Oosterkerk in Hoorn een cd opgenomen met de 40e symfonie van 

Mozart en de 5e symfonie van Schubert. Ook deze cd wordt in de loop van 2021 uitgebracht. 
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Videoconcerten 

LELYPRIJS 

Als alternatief voor de feestelijke uitreiking van de Lelyprijs stelde de Provincie het Apollo 

Ensemble in de gelegenheid een tv-registratie te maken van een concert. Het ensemble koos 

voor een programma met Cantate BWV 42 van Bach en delen uit het oratorium Esther van 

Händel. De opname staat online op de website van Omroep Flevoland.  

 

Omroep Flevoland, uitzending 28 maart 2020  

 

 
 

 

  

NIEUWJAARSCONCERT 

Op 23 december maakte Omroep Flevoland een videoregistratie van het traditionele 

nieuwjaarsconcert. Op het programma stonden werken van Handel, Corrette en Bach. 

Omroep Flevoland zendt het concert uit op 1 januari 2021, waarna het online te beluisteren 

blijft via de website van de omroep.  
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Zomeracademie 

In augustus 2020 vond de jaarlijkse Zomeracademie plaats, traditiegetrouw in het 

Karmelklooster in Drachten. De Zomeracademie is bedoeld voor de musicus die zich wil 

verdiepen, van gevorderde amateur tot ervaren beroepsmusicus. Onder leiding van een 

gedreven team van docenten wordt een weeklang intensief gewerkt, waarbij afhankelijk van 

het niveau van de cursisten aandacht is voor techniek, intonatie, interpretatie en samenspel.  

Dit jaar waren er minder deelnemers dan gewoonlijk, maar het enthousiasme en de inzet 

waren er niet minder om, zowel aan de kant van de cursisten als van de docenten. 

Naast individuele- en ensemblelessen studeerde het Beethovenorkest de zevende symfonie 

in, onder de bezielende leiding van David Rabinovich. 

 

Dagelijks vonden sessies plaats voor kamermuziekgroepen, blokfluitconsort en koor. Het 

weer werkte volledig mee, zodat ook in de kloostertuin volop gemusiceerd en ontspannen 

kon worden. 
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Spreiding concerten  

 

In rood de locaties waar concerten hebben plaatsgevonden, in zwart de locaties waar deze zijn geannuleerd.  
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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, worden bedrijven en organisaties 

benaderd door het stichtingsbestuur. 

Voor de wervingsactiviteiten in 2020 is een lijst opgesteld van potentiële sponsors en 

subsidieverstrekkers. Daarnaast is bezien op welke wijze de ontvangen Lelyprijs 2020 ter 

ondersteuning van deze activiteiten kan worden ingezet. Een belangrijk contact in 2020 is 

gelegd met de Business Club Agora uit Lelystad, die zich inzet om de aansluiting tussen 

cultuur en bedrijfsleven te verbeteren.  

Voor diverse projecten, zoals de serie concerten met het Weihnachtsoratorium, werd 

sponsoring gevonden. Omdat deze projecten niet door konden gaan, is met de sponsoren 

afgesproken deze bijdragen in te zetten voor toekomstige projecten. 

De inschrijving bij de Stichting Kennisbank Filantropie heeft dit jaar niet tot contacten geleid.  

Het Apollo Ensemble nam deel aan de alternatieve wervingsactie van het Anjerfonds, 

middels een digitale aanpak. De actie leverde een bescheiden bedrag aan inkomsten op. 

Om in de komende periode een professionele crowfundingcampagne te kunnen starten, 

hebben een tweetal bestuursleden deelgenomen aan een digitale workshop, die werd 

georganiseerd door Stichting Voordekunst te Amsterdam. 

Subsidies 

Bestuur en directie hebben waardering voor de coulance die subsidiegevers hebben betracht 

bij het annuleren van concerten. Veelal is de ruimte geboden om de toegezegde middelen 

alsnog in te zetten zodra de concerten doorgang kunnen vinden.  

De directie heeft in 2020 een aanvraag gedaan bij het Fonds Podiumkunsten voor een 

meerjarige subsidie over de periode 2021-2024. De aanvraag is afgewezen, waarop het 

bestuur een bezwaarprocedure is gestart. Het bezwaar is in behandeling, begin 2021 wordt 

de uitspraak verwacht. 
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Fondsen en subsidiegevers die het Apollo Ensemble in 2020 hebben ondersteund: 

 

Emmaplein Foundation 

Fonds Alphen 

Fonds Podiumkunsten 

Fonds 21 

Gemeente Drachten|Smallingerland 

Kattendijke/Drucker Stichting 

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

NORMA Coronafonds 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Provincie Flevoland 

Provincie Fryslân  

Rabobank Coöperatief Noodfonds 

Van den Berch van Heemstede Stichting 

Vermeulen Brauckman Stichting 

 
Donaties  

De lijst van Vrienden van het Apollo Ensemble bevat per 31 december 124 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. 

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. 

Een aantal Vrienden heeft zich voor langere tijd als donateur aan Apollo verbonden. 

  

Alle bedrijven, overheden, fondsen en vrienden zijn wij dankbaar voor hun bijdragen. 
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4. Publiciteit 

Website en social media 

Naast papieren flyers en berichtgeving via de website is Facebook structureel ingezet om 

nieuws van het Apollo Ensemble onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar is gebruik 

gemaakt van gesponsorde berichten. Er is sprake van een toename van het aantal likes over 

de jaren. Dat aantal bedroeg 1204 in januari en 1750 in december, een groei van meer dan 

40%. 

Schrijvende pers 

Ook qua publiciteit was 2020 een apart jaar.  

Het jaar begon goed, met aankondigingen van de 

Anna van Hannover concerten (o.a. Friesch Dagblad) 

en de Johannes Passion. De campagne van Johan 

Kloosterboer resulteerde in een serie uitverkochte 

concerten. Eind mei werd - eveneens middels een 

campagne van Johan Kloosterboer - de aandacht 

getrokken van de pers met de lancering van de serie 

Zwaluwconcerten. Die werden aangekondigd in het 

NRC en het Reformatorisch Dagblad.  

Ook Omroep Flevoland besteedde aandacht aan dit 

onderwerp en ging hierover uitgebreid in gesprek 

met Thomas Oltheten.  

De pers kwam ook een paar keer luisteren. 

Jelle Stellingerwerf in Zeewolde Aktueel over een 

concert in de Beleving: 

“Haydns pianotrio in d-klein uit 1794 (voor de 

kenners: Hoboken XV:23), en met name het 

afsluitend Vivace daarvan, is een heerlijk Sturm und 

Drang-stuk met alles erop en eraan. Met vuur en 

verve gebracht, nagenoeg perfect getimed”. 

Jan Broekhuizen schreef in de Noordoostpolder over een concert van Marion Boshuizen en 

David Rabinovich: “Marion Boshuizen begon met een sprankelend gespeeld pièce d’orgue 

van Bach waarna het programma werd vervolgd met twee vioolsonates van Bach; fantastisch 

en virtuoos gespeeld…” 

 
 

 



  Stichting Apollo jaarverslag 2020 
 

18 
 

 

5. Vooruitblik 

Het Apollo Ensemble heeft ook voor het komende jaar de nodige plannen. 

Zo staan op het programma Die letzte sieben Worte van Haydn, Beethovens Egmont opus 84 

in combinatie met Die erste Walpurgisnacht van Mendelssohn en het themaprogramma 

Dumberton Oaks, met werken van Bach en Stravinsky. 

Een feestelijk vooruitzicht is het jubileum van de Zomeracademie, die voor de twintigste 

keer zal plaatsvinden. Dat zal op een andere locatie zijn dan de afgelopen jaren, daar het 

Karmelklooster vanaf 2021 niet meer beschikbaar is.  

Ook zal het Apollo Ensemble in het komende jaar de Quality Time concerten voor kinderen 

en de Luisterlabs - concerten waarbij de uitvoerenden de gespeelde werken uitgebreid 

toelichten - weer programmeren.  

Mocht het nodig blijken om de concerten en programmering aan te passen, dan zal het 

Apollo Ensemble met de nodige flexibiliteit en wendbaarheid de plannen realiseren. 

 

Het bestuur blijft zich in 2021 inzetten om het reilen en zeilen van het Apollo Ensemble te 

ondersteunen. Ook weet het zich gesteund door de kennis en expertise van de leden van het 

Comité van Aanbeveling, dat we het komende jaar weer hopen te kunnen uitnodigen voor 

een ontmoeting.  
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6. Financiën  

Balans en staat van baten en lasten 

 

   

Jaarrekening 2020

BALANS

(in hele euro's) 12/31/2020 12/31/2019

Activa

Materiële vaste activa 201 202

Voorraden 3.356 4.536

Vorderingen 41.661 8.243

Liquide middelen 121.877 89.296

Totaal activa 167.095 102.277

Passiva

Vermogen 28.768 55.367

Investerings- en Ontwikkelingsfonds 20.000 0

Schulden/kort 118.327 46.910

Totaal passiva 167.095 102.277

Staat van Baten en Lasten over over
(in hele euro's) 2020 2019

Opbrengsten

Inkomsten 86.114 237.893

Totaal opbrengsten 86.114 237.893

Kosten

Directe kosten 27.899 37.002

Personeelskosten 63.557 200.066

Overige kosten 1.257 815

Totaal kosten 92.713 237.883

Resultaat boekjaar voor belasting -6.599 10

Vennootschapsbelasting (vrijstelling) 0 0

Netto resultaat boekjaar -6.599 10

per
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Toelichting op de jaarrekening 
 

Ook in financieel opzicht was 2020 een bijzonder jaar. 

Door het noodgedwongen afgelasten van vele concerten zijn de publieksinkomsten 

aanzienlijk lager uitgekomen dan begroot. Hetzelfde geldt voor de directe en personele 

kosten. 

Doordat Apollo een flexibele organisatie is, is het verlies echter zeer beperkt gebleven. 

Dankzij de medewerking van overheden en fondsen kunnen we de middelen die waren 

gereserveerd voor het uitvoeren van concerten in 2020 doorschuiven naar 2021. De stijging 

van de balansposten vooruit ontvangen fondsen en subsidies en voorzieningen vloeien 

hieruit voort. 

Een bijzondere balanspost is de voorziening Noodfonds musici. In de loop van 2020 is 

besloten dit fonds op te richten. Doel is en was om musici opdrachten te verstrekken zodat 

zij in deze moeilijke tijd enig inkomen kunnen verwerven. In dit fonds zijn de opbrengsten 

van het boek Het Hoofd van Haydn en van de cd- en dvd-verkoop gestort, alsmede voor dit 

doel ontvangen bijdragen van fondsen en donateurs.  

De kosten van de Zwaluwconcerten - zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van deze 

concerten - zijn ten laste van het Noodfonds geboekt, terwijl de publieksopbrengsten ten 

gunste van deze balanspost zijn gebracht. 

Het bestuur heeft in 2020 besloten ten laste van het eigen vermogen een investerings- en 

ontwikkelingsfonds van € 20.000 in te stellen om financiële ruimte te scheppen voor de 

verdere ontwikkeling van de organisatie. 

De financiële positie van de stichting blijft onverminderd zeer gezond. 
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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 (tot 23 november) 

Marieke Bakker, secretaris (vanaf 23 november) 

Albert Kok, penningmeester 

Theo Grootjen, lid 

Berdien Stenberg, lid 

De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Voor gemaakte onkosten 

ontvangen zij een vergoeding en daarnaast kunnen zij desgewenst gebruik maken van een 

persoonlijke vrijkaart voor de concerten van het Apollo Ensemble. 

Voor de bestuurders is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

De tweede bestuurstermijn van de secretaris liep in november van dit verslagjaar ten einde. 

Al aan het begin van het jaar is een nieuw profiel opgesteld. Mede door deze aanpak kon de 

vacature met de komst van Marieke Bakker ruim op tijd worden vervuld zodat er voldoende 

tijd was voor een inwerkperiode.  

Het bestuur vergaderde in 2020 op 15 januari, 20 februari, 12 maart (jaarvergadering), 7 mei 

(via Zoom), 4 juni, 1 juli (brainstorm), 17 september en 23 november. Zoals gebruikelijk werd 

een deel van de septembervergadering besteed aan de evaluatie van het festival Via Musica. 

Dit keer samen met de nieuwe voorzitter en secretaris van het festivalbestuur.  

In de septembervergadering is specifiek aandacht besteed aan de website. Webmaster Klaas 

Lamminga gaf een presentatie over de historie, de technische achtergrond en het beheer 

van de website.  

Vanwege de beperkingen in het kader van COVID-19 was de vaste vergaderruimte niet 

geschikt voor het houden van bestuursvergaderingen. Het was daarom bijzonder plezierig 

dat Kerkcentrum Het Anker en het bedrijf Places to Work - beide gevestigd in Lelystad -

spontaan vervangende vergaderruimte konden bieden. 
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De directie van het Apollo Ensemble bestaat uit drie musici, die ook in belangrijke mate 

organisatorische werkzaamheden voor hun rekening nemen, t.w.  

Marion Boshuizen, operationeel directeur 

Thomas Oltheten, zakelijke directeur  

David Rabinovich, artistiek directeur  

 

Vlak voor de zomer hebben de voorzitter en secretaris de jaarlijkse 

functioneringsgesprekken met de drie directieleden gevoerd. Dit jaar stond onder meer de 

actualisering van de verschillende functieprofielen op de agenda. In de tweede helft van het 

jaar zijn de nieuwe profielen door het bestuur vastgesteld.  

Comité van Aanbeveling 

Door de beperkende maatregelen en de daaruit voortvloeiende voortdurende wijzigingen in 

de concertagenda was het dit verslagjaar niet mogelijk een bijeenkomst met het Comité van 

Aanbeveling te organiseren. De leden zijn schriftelijk op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen. 
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Burgemeester mevrouw Ina Adema van Lelystad maakt - in verband met haar vertrek naar 

Noord-Brabant - geen deel meer uit van het comité. Zodra een nieuwe burgemeester 

benoemd is, hopen wij deze als haar opvolger te mogen verwelkomen. 

 

Governance Code Cultuur 

Het bestuur heeft geconstateerd dat het bestuur-directiemodel beter past bij de organisatie 

dan het bestuursmodel, dat tot dit verslagjaar de basis was van waaruit werd geopereerd. 

Daarom is in de bestuursvergadering van februari besloten ons in het vervolg te 

conformeren aan dit model. In het kader hiervan is een directiereglement opgesteld, dat in 

lijn is met de stichtingsstatuten en het bestuursreglement. Gedurende het jaar is de 

werkwijze van bestuur en directie getoetst aan de acht principes zoals geformuleerd in de 

Governance Code Cultuur 2019, waarbij is vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan de 

Code.  

Een en ander betekent dat de implementatie van de Code volop ter hand is genomen. Het 

bestuur houdt in een matrix bij de punten die (blijvend) aandacht behoeven, alsede de wijze 

waarop implementatie in de praktijk wordt gerealiseerd.  

De maleving van de Code en de bijbehorende uitgangspunten worden jaarlijks geëvalueerd. 

 

Fair Practice Code 

Het afgelopen jaar was door de omstandigheden nauwelijkse sprake van een reguliere 

programmering. Aan de naleving van de Fair Practice Code kon daarom weinig aandacht 

worden besteed, al hecht het bestuur hieraan veel waarde. Het bestuur is daarom bijzonder 

ingenomen met al het werk dat door het Apollo Ensemble is gedaan om concerten en 

optredens voor radio en tv te organiseren zodra en zoveel als dit mogelijk was. Vrienden van 

Apollo hebben extra gedoneerd ten behoeve van het in maart ingestelde Noodfonds, 

waardoor het mogelijk was de musici voor deze concerten op de reguliere manier uit te 

betalen, ondanks het feit dat er nauwelijks kaartverkoop mogelijk was. In deze tijd van 

absolute culturele schaarste bleek dat het hoogst haalbare. 

Als het concertprogramma weer de gebruikelijke omvang heeft én de financiële ruimte dit 

toestaat, bijvoorbeeld door structurele inkomstenbronnen, staat het verhogen van de 

honorering hoog op de agenda. 

Code Diversiteit en Inclusie 

De muziek die het ensemble als kernactiviteit ten gehore brengt valt in de categorie 

westerse klassieke muziek en de vaste - hierin gespecialiseerde - musici komen veelal uit 

Europa. Degenen die worden gecontracteerd voor de programma’s worden niet 

geselecteerd op basis van culturele achtergrond of etniciteit, maar van hun kwaliteit als 

uitvoerend musicus en hun geschiktheid binnen de groep van musici. 
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Dealniettemin onderschrijft het bestuur uitdrukkelijk het belang van de Code. Daarom wordt 

jaarlijks besproken welke bijdrage de Stichting Apollo hieraan kan leveren. We verwachten 

dat bij de geplande concerttour naar Brazilië (die is verschoven naar 2021) zich 

mogelijkheden zullen voordoen tot muti-culturele samenwerking.  

Ook in de relatie met het publiek zijn we ons bewust van het belang van de de Code. Al 

realiseren we ons dat het gezien de corebusiness van het Apollo Ensemble een lastige 

opgave is, streven we er naar om met een aanbod als dat van Quality Time concerten en 

Luisterlabs nieuw publiek aan ons te binden, ook uit andere groepen van de samenleving.  

Bij het boeken van concertlocaties is rolstoeltoegankelijkheid een uitgangspunt. 

Tenslotte nemen we de Code serieus ten aanzien van de bestuurssamenstelling. Bij 

toekomstige bestuursvacatures wordt kandidaten met een andere culturele achtergrond 

nadrukkelijk gevraagd te sollicteren. 

AVG 

De richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn 

geïmplementeerd in de organisatie. Jaarlijks vindt een check plaats of de gemaakte 

afspraken en aanpassingen nog actueel zijn. Een terugkerend aandachtspunt bij 

samenwerking met andere partijen is dat deze partijen zelf ook zorg dienen te dragen voor 

correcte naleving van de AVG. Relevant in dit kader is de kaartverkoop die is uitbesteed aan 

derden. 

Externe contacten 

Ook dit verslagjaar hebben bestuursleden de directie vergezeld bij verschillende externe 

contacten. Zo zijn de wethouders van Almere en de Noordoostpolder bezocht met een 

presentatie van het meerjarenplan 2021-2024 en was de penningmeester aanwezig bij de 

toelichting op de subsidieaanvraag bij de Provincie. Verder vond een kennismaking plaats 

met het bestuur van het Bunschotenfonds, dat overweegt het Apollo Ensemble 

ondersteuning te bieden bij het werven van sponsoren. 

Ook namen bestuursleden deel aan relevante bijeenkomsten, zoals een webinar met het 

onderwerp ‘crisismanagement in tijden van corona’.  

De twee bestuursleden die zich bezig houden met het vinden van sponsoren uit het 

regionale bedrijfsleven hebben aan het begin van het jaar enkele veelbelovende contacten 

kunnen leggen, die echter vanwege de omstandigheden moesten worden aangehouden. 

Verdere inspanningen om nieuwe contacten te leggen zijn om dezelfde reden stilgelegd.  

Vrijwilligers 

Het jaar 2020, waar alle betrokkenen bij het Apollo Ensemble met veel plezier naar hadden 

uitgekeken, pakte niet uit zoals we hadden gehoopt, dat spreekt voor zich. Ook onze vaste 

vrijwilligers ervaarden de gevolgen, door de zich telkens wijzigende concertagenda. Zo 
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bracht het actualiseren van de website heel wat werk met zich mee. Ook de organisatie van 

concerten die wel doorgang konden vinden vroeg om de nodige inspanning. Het updaten 

van social media was juist nu relevant. Vanzelfsprekend ging het werk aan de financiële 

administratie gewoon door, die in zijn geheel wordt verricht door een ter zake kundige 

vrijwilliger, in samenwerking met de peningmeester. 

 

 

 

Een bijzondere erkenning voor de vrijwilligers van het Apollo Ensemble kwam van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds Flevoland: het ensemble kreeg de Lelyprijs 2020, voor mensen of 

initiatieven die zich vrijwillig gedurende langere tijd hebben ingezet voor de Flevolandse 

cultuur of natuur. De feestelijke uitreiking stond gepland voor eind maart, maar kon 

begrijpelijkerwijs geen doorgang vinden. In plaats daarvan is op uitnodiging van de provincie 

een videoregistratie gemaakt van een concert, dat door Omroep Flevoland is uitgezonden. 

Een mooie erkenning voor het harde werk dat de vrijwilligers van het Apollo Ensemble, 

onder wie de directieleden, ook dit jaar hebben verricht.  
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II Hoofd- en nevenfuncties  

Bestuur 

 

mevrouw Marieke Bakker  orkestinspecteur philharmonie zuidnederland 

orkestinspecteur ad interim Nederlands Philharmonisch 

Orkest 

     uitvoerend musicus 

     bestuurslid Stichting BEER muziektheater 

     bestuurslid Stichting PerformerCare 

 

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 Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) Radio 

Lelystad  

voorzitter International Caravanning Fellowship of 

Rotarians (ICFR) 

 

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 

lid verwantenkamer Amsta Karaad 
penningmeester bestuur Stichting Vocaal Ensemble TIEN 
redacteur Scribbr 
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mevrouw Berdien Stenberg  uitvoerend musicus 
     fluitdocent 
     penningmeester Stichting Productie Fabriek Almere 
     eindredacteur KIJK Almere TV 

    
 

Nevenfuncties kernbezetting Apollo Ensemble 

 

mevrouw Marion Boshuizen  voorzitter Clavecimbelgenootschap Nederland (SCGN) 

de heer Thomas Oltheten  voorzitter Fagotnetwerk Nederland/België 

de heer David Rabinovich  artistiek leider Arezzo Ensemble 
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III Rooster van aftreden 

 
 

Functie Naam Benoemd 

per 

 

Herkozen 

per 

Aftredend/ 

herkiesbaar 

per 

voorzitter mevrouw Geraldine 

Raap 

november 

2017 

 november 

2021 

penningmeester de heer Albert Kok september 

2014 

september 

2018 

september 

2022 

secretaris mevrouw Ivonne 

Meijer-de Jager 

januari 2013 januari 

2017 

afgetreden per 

19 nov 2020 

secretaris mevrouw Marieke 

Bakker 

november 

2020 

 november 

2024 

lid  mevrouw Berdien 

Stenberg 

januari 2020  januari 2024 

 

 

 
IV Comité van Aanbeveling  
 

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  
 

de heer Leen Verbeek Commissaris van de Koning in Flevoland 
  
 

 


