
Verslag	  Informatiebijeenkomst	  op	  dinsdag	  13	  september	  2016	  

17.00	  uur	  Jonge	  Vuurvogel	  –	  aanwezig	  12	  ouders	  	   19.00	  uur	  JSO	  –	  aanwezig	  6	  ouders	  
	  
Voorstelrondje	  aanwezige	  bestuursleden	  Stichting	  de	  Vuurvogel	  
Anita	  Middel	  is	  Hein	  Spanjaard	  opgevolgd	  als	  voorzitter,	  Louis	  van	  de	  Berg	  penningmeester,	  Tineke	  
van	  de	  Vliet	  secretaris,	  nieuw	  bestuurslid	  Henriëtte	  Heeringa,	  Eugène	  van	  Boheemen.	  
Niet	  aanwezig	  zijn	  Martin	  Hemmink	  en	  nieuw	  bestuurslid	  Alieke	  Ramos	  Marta-‐Pijl.	  	  
Voorstelrondje	  ouders:	  welke	  muziekgroepen,	  blazers,	  strijkers	  etc.	  zijn	  vertegenwoordigd?	  
	  
Wat	  is	  de	  Stichting	  de	  Vuurvogel	  en	  welke	  ensembles	  vallen	  er	  onder.	  
JSO	  Jeugdsymfonieorkest	  	  de	  Vuurvogel	  –	  groot	  orkest	  van	  95	  musici	  
De	  Jonge	  Vuurvogel	  –	  kweekvijver/opstapje	  met	  momenteel	  51	  musici.	  olv.	  Albert	  Dam.	  
OpStreek	  –	  hele	  jonge	  strijkertjes	  vanaf	  6	  jaar,	  viool	  en	  cello	  olv	  Lies	  van	  Vledder	  en	  Esther	  de	  Boer	  
Kan	  ook	  fungeren	  als	  opstapje	  /	  aanlooporkest	  naar	  de	  JVV.	  Werkt	  op	  projectbasis.	  Begint	  eind	  
september	  en	  het	  eerste	  project	  is	  het	  familieconcert	  op	  27	  november	  in	  de	  Landstede.	  
Fluitensemble	  de	  Toverfluit	  olv	  Marian	  Rauh	  –	  begint	  ook	  weer	  op	  projectbasis.	  
Drie	  koren	  olv	  Eline	  Geerdink	  +	  stagiaire	  Eline	  :	  kleinkoor	  (11)	  kinderkoor	  (13),	  	  #Voices	  (18)	  +	  
kleuterkoor	  op	  projectbasis.	  
	  
We	  zijn	  zeer	  blij	  met	  de	  orkestmoeders	  Renate	  van	  Uffelen	  en	  Jetty	  Keizer	  voor	  de	  Jonge	  Vuurvogel	  
en	  voor	  het	  JSO	  Corrie	  ten	  Hoove	  en	  Andrea	  van	  den	  Berg.	  
	  
Enkele	  regels:	  
Afmelden	  repetities	  graag	  per	  mail,	  per	  app	  of	  sms	  bij	  de	  orkestmoeders.	  Niet	  bellen	  svp.	  	  
Nr.	  orkesttelefoon	  op	  website.	  
Voor	  een	  concert	  tijdig	  	  afmelden	  bij	  Albert	  Dam.	  Noodzakelijk	  is	  een	  maand	  van	  te	  voren	  omdat	  
vervanging	  geregel	  moet	  worden.	  
Repetities	  altijd	  in	  het	  Meander,	  onze	  grootste	  sponsor.	  Als	  tegenprestatie	  is	  er	  ieder	  jaar	  een	  
concert	  samen	  met	  het	  Meander	  Vocaal	  en	  het	  JSO,	  vaak	  in	  de	  kersttijd.	  	  
Het	  is	  belangrijk	  een	  kwartier	  van	  te	  voren	  aanwezig	  te	  zijn	  vanwege	  het	  stemmen.	  
Mobieltjesbeleid	  –	  mogen	  niet	  geraadpleegd	  worden	  tijdens	  de	  repetities,	  Albert	  is	  redelijk	  streng	  en	  
heeft	  een	  “mobielenbak”	  ingevoerd!	  
Contributie	  
JVV	  130	  euro	  per	  jaar,	  wordt	  in	  oktober	  en	  februari	  afgeschreven	  na	  melding	  van	  de	  penningmeester.	  
JSO	  	  160	  euro	  per	  jaar	  
Projecten	  Opstreek	  en	  Toverfluit:	  45	  euro	  voor	  10	  keer	  
Er	  wordt	  gespaard	  voor	  excursies	  bijv.	  het	  concert	  in	  het	  Archeon	  eens	  per	  twee	  jaar.	  
Kleding:	  JVV	  zelf	  blauwe	  spijkerbroek	  +	  shirt	  eigendom	  van	  de	  Stichting	  
JSO	  –	  zwart	  gala	  
Geen	  hoge	  pinhakken	  bij	  het	  familieconcert	  in	  de	  Landstede	  (vanwege	  de	  sportvloer).	  
	  
Concertagenda	  –	  zie	  website	  en	  Nieuwsbrief	  
8	  oktober	  Cellodag	  –	  de	  Vuurvogel	  organiseert	  dit	  samen	  met	  ArtEZ,	  Cello	  Biënnale.	  Hele	  dag	  zijn	  er	  
cellodocenten	  beschikbaar	  met	  workshops.	  Wie	  deelneemt	  krijgt	  van	  onze	  stichting	  50	  %	  vergoeding.	  
6	  nov.	  concert	  in	  Hardenberg	  JSO	  met	  Twents	  JSO	  
21/22	  dec.	  Kerstconcerten	  in	  de	  Plantagekerk.	  Zeer	  aan	  te	  bevelen.	  
Sociale	  media:	  facebookpagina	  voor	  JVV	  zal	  worden	  aangemaakt	  en/of	  Instagram	  
Op	  Youtube	  zal	  een	  videofilmpje	  	  worden	  gepubliceerd	  van	  Archeonbezoek	  JVV	  in	  juni.	  
	  
Vriendenstichting	  –	  maakt	  extra	  activiteiten	  mogelijk	  en	  financiert	  aanschaf	  extra	  	  instrumenten.	  



Bestuur:	  Janpieter	  Boudens,	  voorzitter,	  Wim	  Jeelof,	  secretaris	  en	  Jaap	  Wesselink,	  penningmeester.	  
	  
JSO	  –	  eens	  in	  de	  drie	  jaar	  buitenlandtournee,	  Na	  Duitsland,	  Florence,	  Zuid	  Frankrijk	  en	  Barcelona,	  dit	  
jaar	  naar	  Praag.	  Een	  tourneecommissie	  is	  al	  een	  jaar	  bezig	  met	  de	  voorbereiding	  en	  er	  zijn	  contacten	  
gelegd	  in	  Praag	  voor	  optredens.	  
Koste	  350	  pp.	  maar	  daarnaast	  moet	  er	  door	  het	  jaar	  heen	  nog	  wel	  extra	  geld	  ingezameld	  worden	  via	  
extra	  actie’s,	  kersttaartjes,	  statiegeld	  flessen	  etc.	  
Hierover	  komt	  in	  december	  nog	  een	  extra	  informatiebijeenkomst	  speciaal	  voor	  de	  ouders	  van	  musici	  
buitenlandtournee.	  
	  
Studieweekend:	  Eind	  september	  is	  er	  voor	  het	  JSO	  weer	  het	  jaarlijkse	  studieweekend	  in	  Hattem.	  
Kosten	  40	  euro,	  Gedurende	  2,5	  dag	  krijgen	  de	  kinderen	  uitgebreid	  les	  en	  is	  vooral	  ook	  heel	  belangrijk	  
voor	  de	  algehele	  saamhorigheid.	  Dit	  weekend	  brengt	  het	  orkest	  sociaal	  en	  muzikaal	  meteen	  een	  heel	  
stuk	  verder.	  Op	  zondagmiddag	  2	  oktober	  een	  prachtig	  concert	  ter	  afsluiting,	  toegankelijk	  voor	  
iedereen.	  
	  
Tineke	  van	  de	  Vliet,	  secretaris	  
	  
16	  september	  2016	  
	  
	  
	  	  
	  

	  

	  


