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Vuurvogel-informatiebijeenkomst voor ouders 19-9-2019 
17.00 Jonge Vuurvogel en 19.00 JSO 
 
Voorstellen bestuur:  
- Anita Middel, voorzitter 
- Tineke van de Vliet, secretaris 
- Eugène van Boheemen, ArtEZ en koren 
- Jeroen Knol, logistiek en productieleiding 
- Afwezig: Louis van den Berg, penningmeester en Henriëtte Heeringa, PR  
 
Orkesten/koren en dirigenten 
- JSO - Albert Dam 
- Jonge Vuurvogel - Vincent Pollemans 
- OpStreek - Lies van Vledder en Esther de Boer 
- Kinderkoor Konstantijn - Yoanique Hillen 
- Jeugdkoor #Voices - Anne Doeleman 
 
Organisatie  
http://www.vuurvogelonline.nl/organisatie/ 
- Orkestouders (steunpunt zijn voor ouders en leden. Zij geven informatie over en weer, 

naar de ouders en bestuur, regelen de aanmeldingen en afmeldingen en houden alles 
goed in de gaten. Kinderen kunnen met vragen bij hen terecht.): 

o JSO - Corrie ten Hoove en Andrea van den Berg 
o Jonge Vuurvogel - Merijn Keur en Elsbeth Lamers 

- Productieleiders/logistiek: Jeroen Knol, Frank IJmker, José de Haan 
- Orkestcommissie: 6 JSO-leden 
- Overige vrijwilligers: ouders die helpen met voor foto, video, bladmuziek, vormgeving en 

diverse hand- en spandiensten 
- Adviseurs: Hein Spanjaard (artistiek), Martin Hemmink (bedrijfsleven) 
- Vertrouwenspersoon: Wanda Everts 
 
Financiën 
- Goed op orde, jaarverslagen en begrotingen op de site 
- Belangrijke sponsors: Meander, ArtEZ en Zwolse Theaters voor de gratis repetitieruimte 
- Contributie JV €135 en JSO €215 in 2 termijnen à oktober en februari 
- ANBI-status, dus aantrekkelijk voor donateurs  
 
Vriendenstichting  
http://www.vuurvogelonline.nl/vrienden/ 
- Bestuur: Janpieter Boudens (voorzitter), Wim Jeelof (secretaris), Jaap Wesselink 

(penningmeester) 
- Haalt extra geld binnen voor activiteiten die niet uit de reguliere gelden gedaan kunnen 

worden, bijv door vriendenwerving en allerlei acties. Leuk voorbeeld: de kermis op de 
Turfmarkt zorgt voor een aanzienlijk bedrag extra inkomsten met geringe tegenprestatie, 
hekken opzetten, briefje rondbrengen aan de buren voor de overlast, spelen bij de 
opening.  

- Eveneens ANBI-status, dus ook aantrekkelijk voor Vrienden en donateurs 
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Afspraken 
- Zie Huishoudelijk reglement op de site: bij elk orkest, wie-wat-waar  
- Repetitie: presentielijst, stemmen, mobieltjes, afmelden orkestouders en aanvoerders, 

secties bij toerbeurt corvee, ieder zet zijn lessenaar op de kar  
- Afmelden concert ook bij de dirigent (ivm vervangers regelen) 
- Concertkleding:  

o Jonge Vuurvogel - rode T-shirts (van ons) en blauwe spijkerbroek 
o JSO - zwart (tijdens het studieweekend komt er een kledingbeurs voor 

doorverkoop concertkleding) 
- Vuurvogeltrui €25 - bestellen voor 15 okt (hoeft niet, mag wel) 
- Sociale activiteiten: Jonge Vuurvogel bijv. frietje na de repetitie, JSO spelavond op 

studieweekend, filmavond 
- Ouderhulp: klussen, opbouwen/opruimen, shirts wassen, extra begeleiding 
- Is er iets bijzonders met je kind, meld het bij dirigent of bestuur 
- AVG, zie huishoudelijk reglement per orkest en privacyverklaring op de website. Hierbij 

wordt gemeld door een ouder dat haar pleegkind niet herkenbaar in beeld mag komen. 
Dus graag dit even melden bij de orkestouders. 

 
Communicatie 
- Jonge Vuurvogel:  

o E-mail van orkestouder Merijn Keur naar ouders en kinderen.  
o Whatsappgroep (alleen zenden) is in wording voor noodgevallen of als reminder. 

- JSO:  
o E-mail van dirigent Albert Dam naar leden en ouders.  
o Whatsappgroep (alleen zenden) naar leden.  
o Besloten Facebookgroep voor (oud-)leden. 

- Financieel: e-mail van de penningmeester over contributie en incasso 
- Extern:  

o Website met info en concertagenda op www.vuurvogelonline.nl  
o Nieuwsbrief met concertagenda nieuwsbrief.vuurvogelzwolle@gmail.com 
o Sociale media: Facebook en Twitter (door dirigenten/bestuur) en Instagram (door 

leden) 
 
Concertagenda 
http://www.vuurvogelonline.nl/agenda/ 
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Studieweekend JSO 27-29 sep Beusink, Lievelde 
- Vervoer bus heen (18.00 vertrek bij Meander), eigen vervoer terug 
- Zondag 14.00 slotconcert  
- Info + paklijst komt per mail 
- Probleem is het terugkomen van een werkweek van een aantal kinderen, die dan dus 

niet met de bus mee kunnen op vrijdagavond en nagebracht moeten worden door 
ouders. Dit svp even melden bij de orkestouders. 

 
Buitenlandtournee JSO 5-13 juli 2020  
- Via The International Music Exchange en Accademia San Felice 
- Kosten ca €850 pp; we proberen we de bijdrage per lid te beperken tot €400 
- We zijn hard op zoek naar sponsors, donateurs en fondsen, tips welkom! 
- We proberen met diverse ledenacties het resterende geld binnen te halen 
- Betaling in 4x (niet tegelijk met de contributie), verdere info volgt 
- Probleem met betalen? Meld het bij de penningmeester Louis van den Berg. 
 

Voorlopig programma 
NB afhankelijk van organisatie en financiën kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden! 
- Vertrek zondagavond 05-07-2020 19.30 uur vanaf Meander  
- Aankomst maandag 06-07-2020 rond de middag in hotel in Bussolengo 
- Dinsdag 07-07-2020 concert Garda Museums Festival/Bardolino Lazise 
- Woensdag 08-07-2020 concert Casalmaggiore International Music Festival Barldolino 

Lazise 
- Donderdag 09-07-2020 vrije dag + bonte avond  
- Vrijdag 10-07-2020 verkassen naar hostel Pontenure Piacenza 
- Zaterdag 11-07-2020 concert in Pavia area Gioie Musicali Festival 
- Zondag 12-07-2020 bezoek Stradivari Museum + concert bij Cortile Federico II 

Cremona Summer Festival 
- Maandag 13-07-2020 terugreis, verwachte thuiskomst rond 23.00 uur bij Meander 

 
 


