Vuurvogel Informatiebijeenkomst voor ouders 2 oktober 2018
17.00 uur Jonge Vuurvogel (JV)
Aanwezig: namens het bestuur Anita Middel, voorzitter, Louis van den Berg,
penningmeester, Tineke van de Vliet , secretaris, en Henriëtte Heeringa en 4 ouders
19.00 uur Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel (JSO)
Aanwezig: bestuursleden zie boven, Wim (Vrienden) en ca. 15 ouders
Informatie over Stichting de Vuurvogel (http://www.vuurvogelonline.nl/organisatie/)
• Bestuur: Anita Middel (vz), Tineke van de Vliet (secr), Louis van den Berg
(penn/ledenadm), Eugène van Boheemen (koren/ArtEZ), Henriëtte Heeringa (PR), Martin
Hemmink (sponsoring), Jeroen Knol (logistiek)
• Orkesten/aantal leden: JSO de Vuurvogel 85 leden, Jonge Vuurvogel 35 leden, OpStreek
13 leden, Kinderkoor Konstantijn 15 leden en Jeugdkoor #Voices 15 leden, ca 190 leden.
Daarnaast op projectbasis bij voldoende deelname: kleuterkoor Konstantijn en
Toverfluit.
• Dirigenten: Albert Dam (JSO), Vincent Pollemans (JV), Lies van Vledder en Esther de Boer
(OpStreek), Eline Geerdink (koren). Vincent is vorig jaar gekomen ter vervanging van
Albert. Meer over hem is te vinden op: http://www.vincentpollemans.nl/
• Orkestouders, vaste begeleiders bij repetities en concerten, eerste aanspreekpunt voor
leden en ouders, al sinds jaren: Corrie ten Hoove en Andrea van den Berg (JSO). Voor de
Jonge Vuurvogel is er een wisseling van de wacht gekomen, Frederieke van Perlo is
gebleven en heeft versterking gekregen van Merijn Keur, Menno en Lisette Verschoor.
• Productieleiders/contactpersonen logistiek bij concerten: Frank IJmker, Jeroen Knol en
José de Haan. Zij hebben alle drie langdurig in het orkest gespeeld en zijn dus zeer
vertrouwd met de hele gang van zaken.
• Orkestcommissie: Deze commissie is de spreekbuis van het orkest naar het bestuur en
initieert sociale activiteiten. De commissie is bijna geheel gewijzigd met ingang van het
seizoen 2018/2019 en bestaat dit jaar uit: Carlijn Kuiper, als enige van vorig jaar, en
Josefien Overeem (concertmeester), Maurice Hooikammer en Sander van Helden.
• De Stichting Vrienden van de Vuurvogel genereert dmv donateurs en acties geld om
activiteiten van de orkesten en koren te ondersteunen die niet kunnen worden bekostigd
uit de gewone contributies. Daarbij valt te denken aan deelname aan festivals, extra
studiedagen, tournees en openbare optredens waarbij geen toegangsprijs wordt
gevraagd, maar die wel van belang zijn voor naamsbekendheid en ledenwerving.
Bestuur: Janpieter Boudens (vz), Wim Jeelof (secr), Jaap Wesselink (penn).
• Belangrijke sponsors: Meander College en ArtEZ voor gratis repetitieruimte JSO/JV en de
koren. Tegenprestatie: JSO begeleidt jaarlijks Meander Vocaal bij het kerst/benefietconcert in de Plantagekerk, de koren geven desgewenst een concert op de
binnenplaats bij ArtEZ.
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Hein Spanjaard is onze artistiek adviseur geworden na acht jaar voorzitter geweest te
zijn, hij is dus goed ingevoerd en we zijn heel blij dat hij zich nog met onze Stichting wil
bezighouden.
Verder is er ook een vertrouwenspersoon aangesteld nl. Wanda Everts.
Ouderhulp: voor de bladmuziekordening en video-opnames maken en fotografie hebben
we hulp van de ouders Jetty Keizer, Marika Selis en Renate van Uffelen. Ook voor de
logistiek en andere klussen doen we af en toe graag een beroep op ouders.

De Stichting heeft een Huishoudelijk Reglement waarin de onderstaande regelingen en
afspraken te vinden zijn. Te vinden op www.vuurvogelonline.nl bij JSO en JV onder het kopje
Wie-Wat-Waar.
Afspraken bij repetities
• Leden melden zich aan en af bij de orkestouders die de presentielijst hebben.
• Kwartier van tevoren stemmen o.l.v. JSO-leden.
• Geen mobieltjes.
• Afmelden: JV via jongevuurvogel@yahoo.nl, JSO via orkestouders 06-54363244 en bij de
aanvoerder van je instrumentgroep.
• Bij JSO heeft elke week een van de instrumentgroepen corvee: stoelen en tafels
terugzetten. Slagwerkers ruimen altijd hun eigen materialen op. Ieder orkestlid ruimt zijn
lessenaar op.
• Af en toe sociale activiteiten om elkaar beter te leren kennen, bijv. aan het begin van het
seizoen gaat de JVV eind van de repetitie samen een frietje eten in De Bolder, JSO
spelavond tijdens studieweekend, filmavonden.
Afspraken bij concerten
• Afmelden minimaal 1 maand van tevoren bij dirigent èn orkestouders.
• Kleding: JV donkerblauwe (spijker)broek, rode polo’s van het orkest. JSO: jongens zwart
pak, wit overhemd, zwarte vlinderstrik en zwarte schoenen (online verkrijgbaar bijv. bij
C&A), meisjes zwarte niet te korte jurk en zwarte panty of zwarte broek en blouse,
zwarte schoenen.
• Voor de liefhebber, niet verplicht: Vuurvogel-sweaters à €25 bestellen t/m 17 okt via
orkestouders, maten dames S t/m XL, heren S t/m XXL.
• Ouderhulp JV: een paar extra handen zijn altijd welkom bij het opbouwen/opruimen,
polo’s wassen, extra begeleiders bij Archeon
Concertagenda kunt u altijd vinden op http://www.vuurvogelonline.nl/agenda/
• 3 nov. JSO Orkestendag in Enschede, ism met Orkest van het Oosten
• 25 nov Familieconcert met alle orkesten en koren
• 19 en 20 dec. JSO Kerstconcerten in de Plantagekerk ism Meander Vocaal
• 5 jan 2019 JSO Nieuwjaarsconcert JSO met violist Adriaan Stoet in Steenwijk
• 20 jan JSO Nieuwjaarsconcert JSO + TJSO in Hardenberg
• 23 maart JV Lenteconcert met OpStreek, Kinderkoor Konstantijn + Vrije School in de
Fonteinkerk, Stadshagen
• 31 mrt JSO Zwolle De Spiegel – CLAZZ ism Jazzart
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1 april JSO Educatief concert – CLAZZ ism Jazzart met 1200 basisschoolkinderen in De
Spiegel
14 april JSO in Dominicanenkerk, Bevrijdingsconcert
12 mei JSO + JV Moederdagconcert in de Spiegel 15.00 uur
26 mei JV Parkpret, met Jonge Vuurvogel en Kinderkoor Konstantijn in Park Eekhout
14 jun JSO Dalfsen Grote Kerk
22 juni JV Junior Orkestendag, Grote Kerk Zwolle
6 juli JSO Zomerconcert in Zwolle

Financiën
Beide stichtingen zijn financieel goed op orde. U vindt de jaarverslagen op de website.
Wij gaan van het standpunt uit dat financiën geen beletsel mogen zijn voor diegenen
waarvoor de contributie te hoog is. Wij hebben daarvoor oplossingen door een bedrijf dat
dit sponsort en eventueel andere bronnen.
Contributie seizoen 2018-2019
• Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel JSO is verhoogd omdat het studieweekend hierin is
opgenomen vanaf 2018: € 215 inclusief studieweekend
• De Jonge Vuurvogel € 135
• Vuurvogel OpStreek per project € 45
• Kinderkoor Konstantijn € 125 (kleinkoor 1 uur/week) of € 150 (kinderkoor 1,5 uur/week)
• Jeugdkoor #Voices € 175
• Tournee 202 €350 met spaarregeling en acties, kermis, sponsors
• ANBI-status dus aantrekkelijk voor donateurs
Spaarregeling tournee 2020
• Het streven is max €350 eigen bijdrage, mogelijk om dat bedrag gedurende drie jaar in
termijnen te betalen. Nadere informatie en machtigingsformulieren volgen.
Volg ons
• www.vuurvogelonline.nl
• Nieuwsbrief, aanmelden via nieuwsbrief.vuurvogelzwolle@gmail.com
• Facebook: JSO de Vuurvogel, Kinderkoor Konstantijn, Jeugdkoor #Voices
• Twitter: @JSOVuurvogel
• Instagram: jsodevuurvogel
• Filmopnamen JSO de Vuurvogel op YouTube en
http://www.vuurvogelonline.nl/jeugdsymfonieorkest-de-vuurvogel/kijk-luister/.

