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Algemeen 
De stichting is in 2010 opgericht voor de ondersteuning van Stichting de Vuurvogel om extra gelden 
te verzamelen voor uitgaven die niet door de normale contributie bekostigd kunnen worden. Met het 
geld kunnen de vrienden in voorkomende gevallen bijzondere activiteiten ondersteunen of financiële 
tegenvallers opvullen. 
De Stichting Vrienden van de Vuurvogel verkrijgt haar gelden door jaarlijks diensten te verrichten 
voor de organisatie van de voorjaarskermis, het verkrijgen van bijzondere giften en door de bijdragen 
van de vrienden van de stichting.  
Het bestuur van Stichting Vrienden van de Vuurvogel beheert de gelden en zal na een onderbouwd 
verzoek van Stichting de Vuurvogel geld overmaken. Het bestuur reserveert ook gelden voor de 
langer termijn, zoals de driejaarlijkse tournee. 
Het Vriendenbestuur is tweemaal bij elkaar geweest om te vergaderen, eenmaal met het dagelijks 
bestuur van Stichting de Vuurvogel om de plannen van het nieuwe jaar uit te wisselen. 
 
Vriendenwerving 
In 2019 had de Stichting Vrienden van de Vuurvogel 29 betalende vrienden. De secretaris heeft hen 
zoals elk jaar aan het begin van het nieuwe seizoen in september een brief gestuurd met het verzoek 
weer een jaar vriend te blijven. Vrienden kunnen kiezen uit drie verschillende bijdragen met een 
tegenprestatie: 

  
€30 per jaar 2 vrijkaarten voor het Familieconcert 

op 22 november 
  

€50 per jaar 2 vrijkaarten voor het Familieconcert 
op 22 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 22 november 

1 vrijkaart voor alle concerten op de 
concertagenda: 
http://www.vuurvogelonline.nl/agenda/ 

 
Bij het familieconcert in november heeft het bestuur vriendenkaartjes uitgedeeld om nieuwe 
vrienden te werven. Dat heeft helaas weinig nieuwe vrienden opgeleverd, wat ook wel begrijpelijk is, 
omdat het publiek voornamelijk bestaat uit familie die ook al de contributie voor hun kind en de 
entree bij concerten betalen. Het is de moeite waard uit te zoeken wat betere manieren zijn om 
nieuwe vrienden te werven.  
 
Bijzondere donaties 
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Af en toe komen er spontaan giften binnen. Grote schenkingen krijgen we af en toe van mw. 
Schravendijk, die de Vuurvogel in haar testament heeft staan, maar het leuk vindt om daar zo nu en 
dan al een voorschot op te doen.  
 
Kermis 
We zijn heel tevreden met de opbrengst van het jaarlijkse “kermiscontract”. Dat zo’n klein 
evenement met relatief weinig bezoekers een dergelijke bijdrage kan leveren verheugt en verbaast 
ons. De opbrengst van drie jaar kermis reserveren we als bijdrage voor de driejaarlijkse tournee van 
JSO de Vuurvogel. 
 
Bijdragen aan Stichting De Vuurvogel 
In 2019 hebben we de volgende verzoeken om bijdragen van Stichting De Vuurvogel gehonoreerd: 
 

• Bijdrage aan het moederconcert van de Jonge Vuurvogel en het JSO de Vuurvogel m.m.v. 
Wibi Soerjadi in De Spiegel. 

• Bijdrage aan de 2e editie van de Muziekcarrousel bij Stadkamer. 
• Bijdrage aan deelname van jeugdkoor Voices aan het korenfestival op Schiermonnikoog. 
• Bijdrage aan het jaarlijkse educatief concert i.s.m. JazzArt Orchestra voor 1200 

basisschoolleerlingen in De Spiegel. 
• Bijdrage aan de busvervoer van Vuurvogelleden naar een concert van Tsjaikovsky’s 

Vuurvogel in Ahoy Rotterdam. 
 
Al met al kijken we terug op een mooi Vuurvogeljaar!  
 
Bestuur Vrienden van de Vuurvogel 


