Jaarverslag 2016 Stichting de Vuurvogel en Stichting Konstantijn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.

Inleiding

De Stichting heeft in 2016 wederom een prima jaar gehad met als hoogtepunt het bezoek van het
koningspaar aan Zwolle op Koningsdag 27 april 2016.
Het Jeugdsymfonie orkest heeft mogen spelen op het traditioneel befaamde Koningsconcert in
theater De Spiegel, dat uitgevoerd is op 18 april en op de televisie is uitgezonden op 27 april.
Bovendien hebben zij gespeeld op het plein van de Grote Markt tijdens de wandeling van het
koningspaar door de binnenstad op koningsdag. Dat was een geweldige ervaring.
Bestuurlijk zijn er wisselingen geweest. Bij de afsluiting van het seizoen 2015/2016 in juni 2016 heeft
voorzitter Hein Spanjaard na 9 jaar afscheid genomen en is ook Jan de Rink, bestuurslid van het
eerste uur en jarenlang penningmeester, uit het bestuur gegaan. Anita Middel heeft de functie van
voorzitter overgenomen, Louis van den Berg was reeds penningmeester. Twee nieuwe algemeen
bestuursleden zijn aangetrokken, Henriette Heeringa en Alieke Pijl. Zij zijn in september begonnen.

B.

Toelichting op de geledingen van de Stichting

1. Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel – dirigent Albert Dam
Het jeugdsymfonieorkest (leeftijd 14 – 22 jaar) is gegroeid en het aantal leden loopt inmiddels tegen
de 100. Een absoluut maximum. Er komen steeds meer uitnodigingen van andere ensembles en
orkesten om samen te spelen. Het studieweekend in de Leemkule in Hattem was wederom een groot
succes en het is weer opnieuw gebleken dat een weekend samen musiceren aan het begin van het
seizoen, een nieuw samengesteld orkest ( in juni vertrekken er doorgaans velen) een enorme
stimulans geeft, zowel op muzikaal als op sociaal gebied. Er is in aantallen niet veel veranderd t.o.v.
vorig jaar.
2. Jonge Vuurvogel – dirigent Albert Dam
De aanwas voor de Jonge Vuurvogel, een kweekvijver voor het grote orkest, (leeftijd 9-14 jaar) is iets
toegenomen, in oktober hadden we zo rond de 50 kinderen.
Fluitensemble De Toverfluit- Dirigent Marian Rauh
Het is helaas dit jaar nog niet gelukt om via projecten nieuw leven te blazen in De Toverfluit.
3. Koorschool Konstantijn - Eline Geerdink
Eline Geerdink heeft vanaf september 2015 het dirigentschap overgenomen van Carmen Hovestad
en de koorschool is groeiende. Kleinkoor 11, kinderkoor 12 en #Voices 18 leden.
Het is prettig te werken in meerdere leeftijdsgroepen, de kinderen komen vocaal beter tot hun recht.
Het oprichten van een kleuterkoor wordt nog overwogen. Wel is het aantal, gezien de jonge leeftijd,
zeer fluctuerend. Op projectbasis handelen is een beter concept. De ruimte in het Conservatorium
bleek te klein voor een groeiende groep kinderen van drie/vier leeftijdsklassen. Er is een prima
repetitieruimte gevonden aan de Rhijnvis Feithlaan.
4. Vuurvogel OpStreek - Dirigenten Esther de Boer en Lies van Vledder.
Het OpStreek-project blijft een goed project, bedoeld voor kinderen, leeftijd van 6-10 jaar die bij Lies
en Esther individueel viool- of celloles krijgen. In eerste instantie gericht op deelname aan het
lenteconcert en familieconcert. Musiceren op projectbasis blijkt een goede formule te zijn.

Ontwikkelingen en nieuwe ideeën
In 2013 is begonnen met educatieve projecten te ontwikkelen voor leerlingen van basisscholen. In
2014 zijn alle basisscholen in Zwolle benaderd deel te nemen aan het project Peter en de Wolf van
Prokofief. Deelname 600 kinderen in Odeon. Dit mag een geweldig succes genoemd worden. Daarna
is in 2015 de Notenkraker opgevoerd van Tchaikofsky in theater De Spiegel, waar 1200 kinderen
geluisterd hebben en in 2016 Peer Gynt van Edvard Grieg. Ook voor dit educatieve concert was de
schouwburg in Zwolle weer gevuld met ruim 1300 basisschoolleerlingen en hun begeleiders.
De Zwolse theatergroep GNAFFEL, landelijk bekend, heeft hierbij een belangrijk aandeel geleverd.

Het plan om van deze vorm van educatieve projecten een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken, is
dus voor het derde jaar gelukt. Onmiddellijk daarna zijn plannen gemaakt voor het vierde project
Carmen van Bizet, voor de tweede keer in samenwerking met Meesters in Muziek, die hiervoor een
speciale digitale methode hebben ontwikkeld. De kern is dat orkestleden twee keer naar de scholen
gaan met hun eigen instrument en daar muzieklessen geven, de muziek uitleggen en de liedjes
demonstreren en instuderen. Jonge kinderen op deze wijze kennis laten nemen van muziek en het
bespelen van een instrument, blijkt goed aan te slaan.
Meerjarenplan
Door samenwerking met Stadkamer is het mogelijk geworden voor scholen en anderen speciale
subsidies aan te vragen. Na een wat warrige aanloop begint dit aarzelend zijn vruchten af te werpen.
De extra pot met geld waar scholen uit kunnen “snoepen” lijkt een vorm te krijgen. Vooralsnog is het
aanbod onoverzichtelijk en moet iedereen wennen aan de sluitingsdata voor de subsidie-aanvragen.
Een doel van de Stichting blijft het zoeken van stabiele sponsoren c.q. een hoofdsponsor teneinde
voortgang te kunnen waarborgen. Binnen het bestuur zijn er bestuursleden speciaal aangezocht voor
het onderhouden van netwerken en het aanvragen van subsidies wat een vak apart is geworden.
Blijvend wordt gezocht naar cross-over concerten bijv. cross-overs tussen jazz en klassiek, er is o.a.
contact gelegd met Jazz-Art Orchestra. Doel: ook een ander publiek aan te trekken.
Buitenlandtournee
Na Duitsland in 2005, Italië in 2008, Frankrijk in 2011 en de Spanjetournee in juli 2014, zijn in 2016
voorbereidingen gestart voor de vijfde buitenlandtournee in 2017, dit keer is Praag de bestemming.
Voorbereidingen daartoe zijn in volle gang.
Provincie Overijssel
Er zijn in Overijssel drie jeugdsymfonie-orkesten, De Vuurvogel, het Twents JSO en Symfonia Jong
Twente. In het kader van een nieuwe cultuurnota bestaat de mogelijkheid structurele subsidie aan te
vragen bij de Provincie Overijssel voor de duur van twee jaar. Hierover zijn gesprekken gestart door
onze voorzitter Anita Middel en Rob van Nus van het Twents JSO met afgevaardigden van de
Provincie. Gedacht wordt aan een samenwerkingsplan voor de drie orkesten en bijv. acties als
meerjarige repetitoren inhuren, bijscholen dirigenten etc..

C.

Organisatie

Bestuur en aantal vergaderingen
Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd t.w. op 28 jan., 16 maart, 25 mei, 24 oktober en 30
november Er is een prima contact tussen bestuursleden en dirigenten.
De relatie met orkestcommissie en orkestouders is onverminderd goed.
Orkestouders
De Stichting is nog steeds blij met het geolied verlopen van de zorg die de orkestouders besteden aan
de dinsdagavond repetities, 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. Een informatie avond aan het begin van het nieuwe seizoen in
september voor de ouders blijft een goed bezochte avond.
Orkestcommissie
De orkestcommissie blijft actief betrokken, ook bij het nu al ondernemen van acties voor de tournee in
2017. En niet te vergeten de digitale contacten via facebook. Sociale media spelen een grote rol. De
orkestcommissie vergaderde twee maal met een delegatie uit het bestuur.
Contacten Vriendenstichting
De actieve Vriendenstichting heeft aanvankelijk rond de 100 vrienden aan zich weten te binden. Dit
aantal is wel enigszins teruggelopen. De vergunning voor de kermis op de Turfmarkt is ook dit jaar in
handen van de Vrienden van De Vuurvogel. Dit heeft veel positieve publiciteit opgebracht. Bij de
opening van de kermis heeft een gedeelte van het JSO/Brassband volop meegedaan en vanuit de
zweefmolen en botsautootjes. klonken de enthousiaste klanken van trompetten en violen. Dit draagt
zeker er toe bij dat de Vuurvogel ook bij een ander publiek bekend wordt. Ook dit jaar zal de bijdrage
van de Kermis naar de buitenlandtournee gaan.
De bijdragen van de vrienden hebben de Vriendenstichting de mogelijkheid geboden om belangrijke
bijzondere projecten van de moederstichting mee te financieren. Optimale communicatie tussen beide
stichtingen werpt zijn vruchten af. Begrotingen zijn wederzijds openbaar.

Er is uitgebreid gebrainstormd over een mogelijke oprichting van een Vuurvogelacademie, maar deze
plannen zijn voorlopig in de ijskast gestopt.

D.

Financiën - Financieel Jaarverslag

De financiële situatie is gezond te noemen.
Wel hebben wij het wenselijk geacht de lidmaatschapsgelden enigszins te verhogen met 5 euro per
jaar voor de leden van JSO en JVV. Tevens een verhoging van de eigen bijdrage voor het
oefenweekend in september / oktober in Hattem in de Leemcule.
Voor de uitkoop van de orkesten zijn er enige minimale verhogingen toegepast in de vergoedingen
hieraan ligt ten grondslag dat vervoerskosten zijn gestegen en er nogal eens remplacanten ingehuurd
moeten worden voor de concerten. In het meerjarenplan werd gepleit voor:
• Het opnemen van een begrotingspost voor deskundigheidsbevordering. – is blijven liggen
• Reservering van gelden voor vervangend instrumentarium of nog gewenste instrumenten, bijv.
een althobo – is aangeschaft
• Het zoeken van een vaste hoofdsponsor – is nog niet gelukt, wel enkele sponsoren, Nysingh,
Hemmink met een vast bedrag voor drie jaar en Yoga Zwolle en San Leolino voor incidentele
bijdragen.
• Het starten van een spaarsysteem voor de buitenlandtournee – is gerealiseerd.
--------------------------------

Tot slot een greep uit de concertagenda van 2016
Januari
02-01 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zwolle De Spiegel
03-01 Lions Nieuwjaarsconcert - Theater de Spiegel
Februari
01-02 Benefietconcert in Dalfsen
15-02 kamerorkest cultuurschip Thor
17-02 Concert met Meander Vocaal
18-02 idem
Maart
12-03 Zwolle zingt beestachtig
19-03 Lenteconcert Fontein kerk Stadshagen
23-03 Congres over muziekeducatie in Windesheim
April
04-04 Educatiefproject Peer Gynt
18-04 Koningsconcert De Spiegel
23-04 Viola festival met Esther Apituley
27-04 Koningsdag Grote Markt
Mei
20-05 Opening kermis Turfmarkt
29-05 Parkpret
Juni
12-06 Archeon
14-06 Summerconcert Odeon met Esther Groenenberg
30-06 Duo concert met Orkest van het Oosten
September
10-09 Open Monumentendag
Oktober
02-10 studieweekend JSO afsluiting
08-10 Cellodag Zwolle met workshops
06–11 Duoconcert met Twents JSO Hardenberg
27-11 Familieconcert de Landstede
December
21/22-12 Meander Kerstconcert in de Plantagekerk
28-12 Project Klaartje Veldhoven Kerstconcert
Tineke van de Vliet, secretaris
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