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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. Het jaarlijkse overleg met het 
dagelijks bestuur van Stichting de Vuurvogel om de plannen van het nieuwe jaar uit te wisselen is 
vanwege corona per mail plaatsgevonden. 
 
Vriendenwerving 
In 2020 had de Stichting Vrienden van de Vuurvogel 22 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    

€50 per jaar 2 vrijkaarten voor het Familieconcert  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  1 vrijkaart voor alle concerten op de 
concertagenda: 
http://www.vuurvogelonline.nl/agenda/ 

 
Door corona zijn alle concerten na februari 2020 geannuleerd en konden er dus geen vrijkaarten of 
kortingen worden gegeven. Het is de moeite waard uit te zoeken of er andere manieren zijn om 
nieuwe vrienden te werven.  
 
Bijzondere donaties 
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.  
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Kermis 
Door corona kon in 2020 ook de kermis niet doorgaan. De opbrengst van drie jaar kermis reserveren 
we als bijdrage voor de tournee. Die zou dit jaar plaatsvinden, maar kon eveneens door corona niet 
doorgaan.  
 
Bijdragen aan Stichting De Vuurvogel 
In 2020 hebben we de volgende verzoeken om bijdragen van Stichting De Vuurvogel gekregen: 
 

• Educatief concert ‘75 jaar vrijheid’ op 2 april voor 1200 basisschoolleerlingen in De Spiegel 
• Bevrijdingsvoorstelling Zwolle op 14 april in de Grote Kerk 
• Tournee Noord-Italië 5-12 juli  
• PR werving kinderkoor en jeugdkoor 
• PR bestikkering auto Albert 
• PR Vuurvogel-sleutelhangers 

 
Door corona is in 2020 alles geannuleerd en hebben we geen bijdragen aan Stichting De Vuurvogel 
gedaan. In 2021 bekijken we in gezamenlijk overleg welke verzoeken blijven staan en wat er 
eventueel nog bij komt. 
 
Bestuurswissel 
Aan het eind van het jaar hebben Wim Jeelof en Jaap Wesselink besloten het Vriendenbestuur te 
verlaten. In overleg met Stichting de Vuurvogel zijn er snel goeie opvolgers gevonden. Welkom, Ellen 
Kramer en Hein Spanjaard! 
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