
 

Zwolle, 25 september 2018 
 
Aan de Vrienden van de Vuurvogel 
 
 

Wij zijn nog steeds heel blij met u als Vriend van de Vuurvogel !!! 
 
U bent gewend om ieder jaar rond deze tijd van ons de vraag te krijgen of u uw donatie als 
Vriend van de Stichting Vrienden van de Vuurvogel aan de Stichting wilt overmaken. Via deze 
brief vragen wij u om dat voor komend seizoen opnieuw te doen. (Degenen die hun jaarlijkse 
donatie reeds hebben overgemaakt zeggen wij opnieuw hartelijk dank!) 
 
Allereerst lijkt het ons zinvol om voor u als trouwe donateur, maar zeker ook voor recent 
aangemelde donateurs nog eens weer te geven waartoe onze Vriendenstichting (die is 
aangemerkt als een zogenaamde ANBI instelling) in het leven is geroepen. 
Welnu: hoofddoel van onze Stichting is (zoals de statuten dat formeel weergeven): 

 “het wekken van belangstelling voor het werk en de uitvoeringen die door, of onder de 
zorg van de Stichting de Vuurvogel worden uitgevoerd, en het werven van fondsen en 
andere middelen teneinde die ten goede te laten komen aan de Stichting De 
Vuurvogel”; 

 “het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”. 

 
Om dit doel te kunnen bereiken heeft de Vriendenstichting de afgelopen jaren op verschillende 
manieren (financiële) middelen weten te vergaren. Vooral door de banden met u als donateurs, 
maar zeker ook door het benaderen van subsidiënten in zowel de overheids- als particuliere 
sfeer.  
Daardoor is onze Stichting in staat om de Stichting Vuurvogel op diverse momenten 
(financieel) te ondersteunen. Denkt u daarbij aan het financieel mede mogelijk maken van 
concerten van de zes onder de Vuurvogel vallende jongerenorkesten en -koren, van inhuur 
van externe topmusici, van de aanschaf van kostbare instrumenten, aan de medefinanciering 
van ondernomen orkestreizen, etc. Het gaat daarbij steeds om het mogelijk maken van die 
(extra) activiteiten, die niet uit de reguliere begrotingen van de orkesten bekostigd kunnen 
worden!  
Zo heeft onze Stichting dit jaar onder meer een betekenende financiële bijdrage kunnen 
leveren aan de aanschaf van een eigen pedaalharp voor het Jeugdsymfonieorkest!!! 
 
Voor het seizoen 2018/2019 handhaven wij de vorig jaar geboden mogelijkheden om als 
Vriend onze Stichting te blijven steunen. Los van het aanbod van twee vrijkaarten voor het 
jaarlijkse familieconcert (zie hieronder), bieden wij u In afstemming met het bestuur van de 
Vuurvogel opnieuw de volgende mogelijkheden: 
a) wij bieden u als Vriend een korting van 50% op één entreekaart voor de concerten die de 

Stichting dit seizoen zelf organiseert. Op de website van de Stichting staat met een 
asterisk (*) vermeld voor welke concerten deze korting geldt. Voor deze mogelijkheid 
vragen wij u een donatie te storten van € 50,=;  

b) bij een donatie van € 250,= krijgt u als Vriend gratis één toegangsbewijs voor alle 
concerten die voor dit seizoen op de concertagenda staan; 



c) mocht u van deze mogelijkheden geen gebruik willen maken, dan vragen wij u ons te 
blijven steunen met de jaarlijkse basisdonatie, voor dit seizoen bepaald op € 30,= (of 
meer). 
 

Wij hopen met deze arrangementen onze banden met u als Vriend te kunnen handhaven c.q. 
verstevigen. We vragen u vriendelijk via reactie op deze mail ons te laten weten voor welk van 
de 3 mogelijkheden u kiest (ook als u mogelijk uw donatie voor het seizoen 2018-2019 al 
eerder heeft overgemaakt).  
 
Als gezegd: bij al deze arrangementen bieden wij de mogelijkheid van twee vrijkaarten voor 
het jaarlijkse, inmiddels traditionele (16e) familieconcert. In dit concert op 25 november a.s. 
zullen alle ensembles die onder de vleugels van Stichting de Vuurvogel vallen, zich laten 
horen. Het concert begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Landstede Sportcentrum, Hoge 
Land 10 in Zwolle. Als u hiervan gebruik wilt maken, wilt u ons dat dan per mail laten weten? 
Wij zorgen er dan voor dat er op 25 november 2 vrijkaarten voor u klaar liggen! 
Mocht u onverhoopt liever stoppen als “Vriend”, dan verzoeken wij u dat ook per mail aan ons 
door te geven. 
  
Namens het bestuur van de Vriendenstichting, 
 
Wim Jeelof, secretaris  
David Spanjarstraat 21 
8017 DD Zwolle 
06 20974114 
wr.jeelof@home.nl 
NL10 RABO 01596.04.354 
KvK: 51463164 

 
 
De mogelijkheden nog even in schema: 
 

Wat krijgt u als Vriend? 
 

€30 per jaar 2 vrijkaarten voor het 

Familieconcert op 25 november 

  

€50 per jaar 2 vrijkaarten voor het 

Familieconcert op 25 november 

1 kaart met 50% korting voor de 

concerten met een asterisk * op de 

concertagenda: 

http://www.vuurvogelonline.nl/agenda/ 

€250 per jaar 2 vrijkaarten voor het 

Familieconcert op 25 november 

1 vrijkaart voor alle concerten op de 

concertagenda: 

http://www.vuurvogelonline.nl/agenda/ 
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