
Jaarverslag 2014 Stichting de Vuurvogel en Stichting Konstantijn 
 
 
Inleiding  
 
 
De Stichting de Vuurvogel heeft in 2014 een prima jaar gehad met muzikaal gezien 
een paar geweldige hoogtepunten. De Stichting Konstantijn staat op zichzelf, maar 
wordt in dit Jaarverslag meegenomen. In het bestuur is een nieuw algemeen lid 
toegetreden, Martin Hemmink en is het penningmeesterschap overgegaan van Jan 
de Rink naar Louis van den Berg. Deze heeft onmiddellijk een aantal nieuwe 
initiatieven ontwikkeld aangaande spaarregelingen en verzekeringen.  
 
 
Toelichting op de zes geledingen van de Stichting 
 
 
1 Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel – dirigent Albert Dam 
Het jeugdsymfonieorkest (leeftijd 14 – 22 jaar) is wederom gegroeid en heeft zelfs 
even de 90 leden gehaald. Een absoluut maximum. 
 
Spanjetournee 
In de eerste week van juli 2014 is de derde buitenlandtournee gehouden, dit jaar 
naar Barcelona. Het was een enorm succes. In alle opzichten goed voor de 
onderlinge cohesie en muzikale ontwikkelingen in het orkest.  
Van de vijf concerten hadden er twee een hoog podiumniveau, in Museo Maritimo en 
in de Santa Maria del Mar, een prachtige kerk, in het centrum van Barcelona. Het 
laatste concert in Pineda de Mar, de plaats waar het hotel stond, had het karakter 
van een waar volksfeest. 
De onderneming is zeer geslaagd door de organisatie in eigen beheer te hebben en 
met een sluitende begroting te eindigen, vooral dankzij het organisatietalent van de 
voorzitter van de Vriendenclub Janpieter Boudens. Er was een acceptabele 
deelnemersbijdrage, een enthousiaste voorbereiding en geslaagde prijsvoering. Dit is 
mede te danken aan de uitstekende samenwerking met de Vrienden van de 
Vuurvogel en de inzet van vele orkestleden en vrijwilligers.  
 
Studieweekend 
Het studieweekend was dit jaar wederom in Hattem en het slotconcert op het terrein 
van de Leemcule heeft, ook dankzij het mooie weer, een groot aantal externe 
bezoekers getrokken. 
 
Introdans  
In de maand december is een topprestatie geleverd door dirigent Albert Dam en het 
speciaal voor dit doel geselecteerde Vuurvogelballetorkest door het Jubileumconcert 
oftewel het Kerstgala van Introdans te begeleiden. Er waren zeven uitvoeringen. 
Daarvan heeft het JSO er vier voor haar rekening genomen, In Nijmegen, Zwolle, 
Enschede en de première in Arnhem. Een geweldige prestatie zeker gezien de 
werkbelasting in deze drukke maand van het jaar, de relatief korte 
voorbereidingsperiode en het moeten instuderen van nieuwe en moeilijke 
muziekstukken. 
 



Horticoop 
Verder heeft het JSO gespeeld tijdens de opening van een nieuwe fabriek voor 
tuinbouw, Horticoop in Bleiswijk, een toeleveringsbedrijf voor de teelt van o.a. 
orchideeën. Igo Jansen heeft Albert Dam gevraagd hiervoor een muziekstuk te 
componeren. Dit is gebeurd en het bestuur heeft een paar weken voorafgaand aan 
de uitvoering een rondleiding gekregen door het gehele bedrijf. Een prachtige geste 
en heel bijzonder om op deze wijze kennis te maken met het kweken van 
orchideeën. 
 
2 Jonge Vuurvogel - Dirigent Albert Dam 
De aanwas voor de Jonge Vuurvogels was na de zomer wat matig. Het getal blijft 
hangen op zo rond de 40 kinderen (leeftijd 9-14 jaar). Gestreefd wordt nog steeds 
naar een doorstroom naar het grote orkest. Evenals twee jaar geleden was 
deelname aan het Archeonfestival, waar meer dan 540 kinderen samen de slotfinale 
speelden, een feest. 
 
3 Fluitensemble De Toverfluit - Dirigent Marian Rauh 
De Toverfluit blijft kampen met vele wisselingen en uitval door de kwetsbare leeftijd 
en privébezigheden van de fluitisten. Er wordt door de dirigente hard gewerkt aan het 
aanboren van cross-overs en optredens. Als Stichting proberen we haar zoveel 
mogelijk kansen te geven maar we wachten de toekomst met enige zorg af. 
 
4 Koorschool Konstantijn - Dirigenten Mirna Faber/Eline Geerdink  
De repeteerlocatie, die in het najaar van 2013 verplaatst is naar het Conservatorium 
in Zwolle aan de Stadsmuur, blijkt aan alle verwachtingen te voldoen. Voor het 
kinderkoor heeft het veranderen van de instap-leeftijdsgrens naar acht jaar goed 
uitgepakt, het kinderkoor is na het vertrek van Mirna in juni, onder leiding van Eline 
Geerdink in korte tijd flink gegroeid tot zeker 16 enthousiaste zangertjes. 
 
5 # Voices - Dirigent Carmen Hovestad 
Dit ensemble blijft maar groeien en bestaat eind 2014 uit een volwaardig koor van 28 
zangers, die een uitstekend niveau hebben behaald. Zij treden regelmatig op binnen 
samenwerkingsverbanden. Uitnodigingen om te zingen op de nieuwjaarsreceptie in 
2014 van de gemeente Zwolle en in de Librije in Zwolle zijn een ware bekroning op 
het werk. 
Helaas heeft Carmen eind 2014 aangekondigd in juni 2015 een andere koers te 
willen gaan varen. Zij heeft voorgesteld Eline Geerdink haar dirigentschap over te 
laten nemen. 
 
6 Vuurvogel OpStreek - Dirigenten Esther de Boer en Lies van Vledder. 
Het OpStreek-project blijkt in alle opzichten een goed project te zijn. Dit project is 
bedoeld als extra stimulans voor kinderen, leeftijd van 6-10 jaar die individueel viool- 
of celloles hebben. In 2014 tijdens het Lenteconcert in het Cultuurhuis in Stadshagen 
en later in het jaar in november tijdens het Familieconcert in de Landstede hebben zij 
een prima acte de présence gegeven. 
 
 
 
 
 
 



Ontwikkelingen en nieuwe ideeën 
 
 
Educatieve projecten 
In 2013 is begonnen met educatieve projecten te ontwikkelen voor leerlingen van 
basisscholen. Voorgesteld is aan alle basisscholen in Zwolle deel te nemen aan het 
project Peter en de Wolf van Prokofief. Het JSO voert uit, er is een verteller en leden 
uit het JSO komen op de basisscholen een of twee lessen geven over het 
muziekstuk.  
Bij een eerste toetsing in juni hebben zich meer dan 1100 leerlingen aangemeld, 
verdeeld over twaalf basisscholen. Het project bleek een groot succes en in maart 
2014 zijn er drie voorstellingen gegeven in Odeon. Uit dit initiatief is het plan ontstaan 
om van deze vorm van muziekeducatie een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken. 
Midden 2014 is begonnen met een tweede project De Notenkraker van Tsjaikovsky, 
uit te voeren in maart 2015. Dit is wat ambitieuzer opgezet, leerlingen van de drama-
opleiding van het Meander worden erin betrokken, het oorspronkelijke ballet wordt 
omgezet in een visueel spektakel o.l.v. beroepskrachten en het script wordt 
aangepast en afgestemd op muziek/spel/vormgeving. Diverse mogelijkheden van 
subsidie zijn aangeboord en ook verkregen. 
 
Stadkamer 
In 2014 zijn er veranderingen gekomen, zowel landelijk als in Zwolle t.a.v. 
muziekeducatie. Er is een fonds Cultuuredudatie Zwolle dat beheerd wordt door 
Stadkamer, een nieuwe samenwerkings-organisatie van de Bibliotheek Zwolle en de 
voormalige Muzerie. Contacten hiermee worden levendig onderhouden. 
Educatieve en samenwerkingsprojecten hebben in 2014 volop bestuurlijke aandacht 
gekregen. 
 
 
Organisatie  
 
 
Bestuur en aantal vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2014 acht keer vergaderd t.w. op 29 januari, 19 maart, 21 mei, 
19 juni, 21 augustus (evaluatie Spanjetournee), 3 september, 23 oktober 10 
december. Tussendoor vond tweewekelijks overleg plaats tijdens de 
dinsdagavondrepetities met de tourneecommissie Spanje. 
Het contact tussen bestuursleden en dirigenten is prima. 
De relatie met orkestcommissie en orkest/koormoeders is eveneens onverminderd 
goed. 
De website van de Stichting wordt uiterst bekwaam onderhouden door een lid van 
het bestuur (Anita) en voorziet duidelijk in een behoefte. 
 
Orkestouders 
De Stichting is nog steeds blij met het geolied verlopen van de zorg die de 
orkestouders besteden aan de dinsdagavond repetities en de zorg voor alle musici 
en de gang van zaken rond en tijdens de concerten. Wij zijn daar heel blij mee en 
laten dat op het eind van het seizoen blijken door hen te fêteren met bloemen en een 
etentje. 
Er was een informatie-avond voor de ouders en een avond apart voor ouders van 
musici die deelnamen aan de Spanjetournee. 



 
 
Orkestcommissie 
De orkestcommissie blijft actief betrokken en heeft zich zeer ingespannen bij het in 
gang zetten van acties voor de tournee in 2014. De orkestcommissie vergaderde 
intensief over de buitenlandtournee en diverse keren waaronder op 13 mei, met een 
delegatie uit het bestuur. 
Na juli 2014 is de orkestcommissie bijna in zijn geheel vertrokken of een lid na. In het 
nieuwe seizoen wederom zonder moeite aangevuld. Tijdens de slotdag van de 
tournee is uitbundig afscheid genomen van scheidende orkestcommissieleden aan 
het strand van Pineda del Mar. 
Twee orkestleden (Frank en Jeroen) zijn doorgestroomd naar de functie van 
productieleider, ter ondersteuning van de organisatie rondom optredens. 
 
 
Financiën 
 
 
Financieel Jaarverslag en jaarverslag secretaris 
Begin van het jaar waren er enige problemen met de gemeente Zwolle. Dankzij 
boekhoudkundige hulp van Jouke Bakker, oud-administrateur van Odeon, heeft de 
bezorgdheid over de financiële situatie begin 2014 zich in de loop van het jaar ten 
goede gekeerd. 
Door een royale vergoeding van de Provincie Overijssel voor het Kerstgala van 
Introdans, door een orkesttournee die in de plus is geëindigd en door aanwas en 
geldelijke ondersteuning van de Vriendenclub, heeft de wal het schip gekeerd en 
gaat eind 2014 de financiële situatie van de Stichting weer in opwaartse lijn. 
Een donatie uit het RABO-stimuleringsfonds heeft mede bijgedragen aan het 
wederom gezond kunnen afsluiten van de educatieve projecten. 
 
 
Tot slot een greep uit de Concertagenda van 2014  
 
 
Januari 
2 Nieuwjaarsconcert receptie gemeente Zwolle JSO 
20 kamermuziekavond     JSO-leden 
 
Februari 
1 Fluitconcours     Toverfluit 
6 Benefiet voor Unicef met Meander vocaal JSO 
 
Maart 
21 Broerenkerk      kamerorkest uit JSO  
22 lenteconcert Stadshagen    JVV, kinderkoor, OpStreek 
25 Peter en de Wolf voor de RABOBANK  JSO 
 Liederen       #Voices 
27/28 Peter en de Wolf     JSO 
 
April 
25 Lintjesregen      #Voices 



 
Mei 
5 Bevrijdingsfestival/Nooterhof   #Voices, Toverfluit 
25 Parkpret      #Voices en kinderkoor 
27 Afstuderen Eveline Torn-Broers   Toverfluit 
28 Duoconcert M’Pingo en Moshe Hammer JSO 
 
Juni 
11  Lutherse Kerk      kamerorkest 
20 Horticoop Bleiswijk     JSO 
22  Archeon      JVV 
 
Juli 
5-13 Barcelonatournee     JSO  
 
September 
27-28-29 studieweekend Hattem    JSO 
 
November 
23 Familieconcert de Landstede    allen 
 
December 
17/18 Meanderkerstconcerten    JSO en Meander Vocaal 
20/22/23/26 KerstGALA Introdans   JSO 
30  Meespeeldag in de Spiegel   JVV 
 
 
Tineke van de Vliet, secretaris 
Zwolle, maart 2015 


