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Jaarverslag Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen 2019
1. DOELSTELLINGEN
De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) is opgericht in Amerongen op 30 maart 1983 en heeft als doelstelling
het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan Kasteel Amerongen.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het werven van vrienden;
- het organiseren van vrienden-, themadagen en andere evenementen;
- het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie en onderhoud van het kasteel Amerongen met bijgebouwen,
tuinen, inventaris en archieven;
- de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling betekenen op de aanwezige inventaris en archieven;
- het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;
- het geven van adviezen aan de Stichting Kasteel Amerongen;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De SVKA is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen
zijn. De stichting geeft u gaarne nadere informatie over schenken en nalaten.

2. SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur bestond in 2019 uit 5 leden.
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M. den Haan-Walder, secretaris
Dhr. J.W.M.Korver, penningmeester
Mevr. K. Moolenburgh-Fels, lid
De heer J.de Jong, lid

De bestuursleden verrichten hun activiteiten als vrijwilliger en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten.
Voor het organiseren van concerten en andere muzikale evenementen is een muziekcommissie gevormd, ultimo 2019 bestaande uit:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter a.i.
Dhr.J. de Jong
Mevr. M. den Haan-Walder
Dhr. R. van Laar
Mevr. M.van Laar - Blankenstein
Mevr. K. Demmink
Mevr. G. Beijk

3. ALGEMEEN
Het bestuur is in 2019 7 keer bijeengeweest. Daarnaast heeft regelmatig informeel overleg plaatsgevonden.
Op 6 oktober organiseerden we onze jaarlijkse ‘Vriendenmiddag’.
Evenals in de voorafgaande jaren zijn naar onze Vrienden en relaties een drietal Bulletins verzonden waarin aansprekende
onderwerpen uit de geschiedenis van het kasteel en zijn illustere bewoners worden gepresenteerd naast diverse onderwerpen
zoals b.v. de stand van de SVKA-projecten, concerten en de ontwikkeling van de vriendenkring.

4. VRIENDENMIDDAG 2019
Op onze vriendenmiddag, gehouden op 6 oktober 2019 mochten wij meer dan 100 belangstellenden ontmoeten.
Na de ontvangst praatte onze voorzitter Hans Herremans de aanwezigen bij over de actualiteiten betreffende het Kasteel, de
Vriendenkring en de Projecten. De financiële stand van zaken werd gepresenteerd door Jos Korver, onze penningmeester.

Hierna begaf het gezelschap zich naar de bovengalerij van het Kasteel voor een pianorecital, uitgevoerd door de Witrussische
pianiste Ksenia Kousmenko. Ksenia vertelde tevens over Erardvleugels en over de Erard van kasteel Amerongen in het bijzonder. Dit werd door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd.
De middag werd afgesloten met een geanimeerde borrel in het Koetshuis.
Het gebruik van het Koetshuis werd de vrienden aangeboden door De Buitenplaats.

5. PROJECTEN
In het afgelopen jaar heeft de Vriendenkring weer kunnen bijdragen aan enkele projecten van het Kasteel. Zonder de steun
van de Vrienden was dit niet mogelijk geweest. Aan contributie ontving de stichting € 12.520. In het jaar 2019 is een grootscheepse flyeractie uitgevoerd die tot onze vreugde veel nieuwe begunstigers heeft opgebracht. Verder werd € 360 aan incidentele donaties ontvangen.
Met de door de Vrienden opgebrachte gelden hebben wij:
- Bijgedragen aan de aanschaf van een nieuwe tractor;
- De aanschaf van nieuwe vlaggen gefinancierd;
- Een eerste aanbetaling gedaan voor de renovatie van het Kirckman Klavecimbe.

Vanaf de heropening van het kasteel na de restauratie heeft de Vriendenkring voor rond € 336.000 aan projecten gefinancierd.
In de afgelopen periode is het daarbij steeds gelukt iedere door Vrienden gedoneerde euro tenminste te matchen met een
euro uit fondsen of subsidies. We hopen dat dit ook in de komende jaren het geval zal zijn.
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6. VRIENDENBESTAND
De Vriendenkring is opgericht op 23 maart 1983 en in dat jaar telden we 174 vrienden. Na 35 jaar (!), hebben we nog steeds
ruim 50 Vrienden, die ons vanaf het eerste uur hebben gesteund. Dat mag bijzonder worden genoemd!
Vriendenbestand per 31 december 2019

aantal

Vrienden voor het leven

138

Vrienden

512

Totaal

650

7. ATHLONE SOCIETY
Voor het aantrekken van extra middelen heeft de Vriendenkring op 15 november 2013 de Athlone Society in het leven geroepen. Deze wordt gevormd door particulieren en organisaties die Kasteel Amerongen en haar collectie voor het nageslacht
willen behouden en daarvoor bereid zijn gedurende 5 jaar minimaal € 1000 (particulieren) of € 2500 (organisaties) per jaar te
doneren. Door de fiscale stimuleringsmogelijkheden van de overheid en de culturele ANBI-status van de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen wordt de netto last voor de gulle gevers aanzienlijk verminderd. Zie ook www.kasteelamerongen.nl/vrienden/athlone. Een aantal vijfjarige Athlone schenkingsovereenkomsten zijn inmiddels verlopen. De werving van
nieuwe Athlone Societyleden is in gang gezet en onze hoop is erop gevestigd in 2020 weer een aantal nieuwe Athloners te
mogen verwelkomen.
De begunstigers van de Athlone society doneerden in dit tussenjaar € 4.000.

8. KASTEELCONCERTEN
In 2019 werd weer een groot aantal muzikale evenementen georganiseerd: zes avondconcerten en zes koffieconcerten. Tijdens de goedbezochte openstelling van het Kasteel rondom de kerstdagen organiseerde onze Muziekcommissie live muziekoptredens van in totaal acht muzikale ensembles, hetgeen in belangrijke mate bijdroeg aan de sfeer en het grote aantal bezoekers ( stijging van 3 procent).
Sinds het bestellen van plaatsbewijzen ook via de website kan geschieden, neemt het aantal bezoekers aan onze concerten
toe. Met name de koffieconcerten blijken een succes te zijn. Kinderen onder 18 jaar hebben gratis toegang en daar werd in
toenemende mate gebruik van gemaakt.

9. VOORUITBLIK EN BELEIDSVOORNEMENS 2020
Ook voor het jaar 2021 hebben wij het voornemen de financiering van enkele voor het Kasteel nuttige projecten te ondersteunen in overleg met het bestuur van de Stichting Kasteel Amerongen. Het bedrag dat ontvangen wordt van Vrienden en Athlone
Societyleden zal daarbij leidend zijn. Wij verwachten geen belangrijke wijzigingen in de financiële positie.
Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken tot het vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de activiteiten van
onze stichting.

10. NAWOORD
Het kasteel heeft een belangrijke plaats in Amerongen en ruime omgeving. De museale functie, de plaats waar gevierd en
vergaderd wordt, de luisterrijke plek waar muziek klinkt en cultuur de ruimte krijgt, de ontmoetingsplaats voor bedrijven en
instellingen: we willen het allemaal. Het komt aan op de inventiviteit en de inzet van onze Vrienden, Vrijwilligers en de besturen
van de betrokken stichtingen SVKA en SKA als we het leven op kasteel Amerongen willen laten bruisen. We zijn de mensen die
deze goede zaak ook in 2021 verder willen brengen nu al dankbaar. Zonder hen is het allemaal niet mogelijk!
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Amerongen, 27 mei 2020

Namens het Bestuur:
J.L. Herremans, voorzitter
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na verwerking exploitatiesaldo)
31-12-2019

31-12-2018

€

€

ACTIVA

Vorderingen

9.428

5.238

-

-

85.995

91.070

95.423

110.977

Algemene Reserve

74.267

74.407

Bestemmingsfonds

20.000

20.000

Vooruit ontvangen bedragen

230

370

Schulden

926

1.531

95.423

96.308

Vooruit betaalde bedragen

Liquide Middelen

PASSIVA

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN

Donaties Vrienden

2019

2018

€

€

12.522

10.425

4.000

9.250

360

725

11.337

5.718

13

13

28.232

26.131

22

224

Administratie

1.607

1290

Marketing /PR

2.214

1.748

Nieuwsbrieven

2.409

2317

Vrienden/themadagen

1.999

1.498

Kosten betalingsverkeer

312

232

Overige algemene kosten

196

221

8.752

7.530

6.283

27.125

13.330

6.313

19.613

33.438

28.370

40.964

-140

-14.837

Donaties Athlone Society
Andere giften en schenkingen
Opbrengsten Concerten
Rente

Totaal baten

ALGEMENE KOSTEN
Bestuur

KOSTEN ACTIVITEITEN

Schenkingen inzake projecten SKA
Kosten Concerten

Totaal Lasten

EXPLOITATIESALDO

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten
vindt plaats op basis van uitgaafprijs. Vorderingen, liquide middelen en schulden opgenomen tegen de
nominale waarde.
De donaties van Vrienden worden verantwoord in het jaar dat zij
worden ontvangen, tenzij deze betrekking hebben op het volgend boekjaar. In dat geval
worden zij verantwoord als vooruit ontvangen bedragen.
De donaties van leden van de Athlone Society zijn gebaseerd op 5- jarige schenkingsovereenkomsten.
Daarom worden deze donaties toegerekend aan het jaar waarop zijn betrekking hebben, waarbij
bedragen die in het volgend boekjaar worden ontvangen vóórdat de jaarrekening wordt opgemaakt
worden meegenomen.
De overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

De stichting voert geen onderneming als bedoelt in de fiscale wetgeving.
Zij berekent derhalve geen BTW over haar inkomsten en kan ook betaalde BTW niet in aftrek
brengen. Ook is geen belasting verschuldigd over eventuele positieve exploitatiesaldi.

TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Vorderingen
Dit betreft vooral de opbrengst van kaartverkoop voor concerten die door de
Stichting Kasteel Amerongen voor ons is geïncasseerd.
Liquide middelen
Een bedrag van rond € 72.000 staat op een spaarrekening.

Algemene Reserve
Dit is het vrij beschikbare vermogen.
Het verloop is als volgt;

31-12-19
€

31-12-18
€

Stand 1 januari
74.407
Toegevoegd/onttrokken aan Bestemmingsfonds
Saldo van baten en lasten boekjaar
- 140

82.360
6.884
-14.837

Stand 31 december

74.407

74.407

Bestemmingsfonds

Indien de stichting reeds toezeggingen heeft gedaan tot het doneren van middelen ten behoeve van projecten worden de daarvoor verwachte uitgaven in
het Bestemmingsfonds ondergebracht.
Vooruit ontvangen bedragen
Dit betreft donaties bestemd voor het volgend boekjaar.

Schulden
Hieronder zijn opgenomen de in het volgend boekjaar betaalde bedragen die betrekking
hebben op het verslagjaar.

Donaties
Bij de Athlone Society is dit het gevolg van het aflopen van de schenkingstermijn
van enkele leden.
Andere Giften en schenkingen

In het verslagjaar heeft de stichting enkele incidentele bijdragen ontvangen.
Concerten
Het bestuur streeft ernaar de concerten kostenneutraal te organiseren. Maar gegeven de
doelstelling wordt een beperkt tekort toelaatbaar geacht.

