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Jaarverslag Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen 2015
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 verwerven 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 per 1 januari 2015 uit 5 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. C.A. de Ridder, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester/ vicevoorzitter
Mevr. drs. K. Moolenburgh-Fels, algemeen bestuurslid
Drs. M. van der Randen, algemeen bestuurslid
In maart nam mevr. M. den Haan-Walder de functie van secretaris over van mevr.
C.A. de Ridder, die echter de secretariele activiteiten voor de Athlone Society bleef
uitoefenen. In augustus heeft dhr. Van der Randen het bestuur verlaten.
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Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit 4 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M. den Haan-Walder, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester/vicevoorzitter
Mevr. drs. K. Moolenburgh-Fels, algemeen bestuurslid
De bestuursleden verrichten hun activiteiten als vrijwilliger en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten. Voorzitter en penningmeester hebben hun
eigen onkosten betaald.
Voor het organiseren van concerten en andere muzikale evenementen is een muziekcommissie gevormd, bestaande uit:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter a.i.
Mevr. M. den Haan-Walder
Mevr. E.J. Beek
Dhr. R. van Laar

3. ALGEMEEN
Het bestuur is in 2015 zeven keer bijeengeweest. Onderlinge overleggen hebben
daarnaast regelmatig plaatsgevonden.
Wij waren op vrijdag 11 september nadrukkelijk aanwezig bij de Uitmarkt in het
cultureel centrum Allemanswaard, waar de belangrijke cultuurpodia van Amerongen hun plannen voor het seizoen 2015/2016 presenteerden. Een gevarieerd programma met voorproefjes voor het nieuwe seizoen werd kennelijk gewaardeerd
door het royaal opgekomen publiek. Door de actieve voorbereiding in samenwerking met het Comité Open Monumentendag werd dit een welluidende opmaat naar
een geslaagd Open Monumentenweekend, waarbij kasteel Amerongen weer prominent in beeld kwam.
Op 25 oktober organiseerden we onze jaarlijkse ‘vriendenmiddag’.
Evenals in de voorafgaande jaren zijn in maart, september en december naar onze
Vrienden en relaties 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 en de ontwikkeling van de vriendenkring.
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4. VRIENDENMIDDAG 2015
Bijna 100 belangstellenden bezochten de Vriendenmiddag in het Koetshuis op 25
oktober. Onze voorzitter, Hans Herremans opende de middag met het aangeven
van de stand van zaken van de stichting, de sterker wordende samenwerking met
de Stichting Kasteel Amerongen en de gunstige ontwikkeling van de Athlone Society. Onze penningmeester, Rob Heethaar gaf een presentatie over de projecten die
mede door financiële steun van Vrienden gerealiseerd konden worden in het verslagjaar en tevens over de historische en geografische spreiding van de vrienden.
Dhr. W. Diepenhorst, specialist orgels en klokken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hield een boeiend betoog over orgelbouw door de jaren heen, de bouwer van het bijzondere Bätzorgel
van Kasteel Amerongen en de
met veel deskundigheid en zorg
uitgevoerde restauratie ervan
door de fa. Elbertse in Soest.
De middag werd besloten met
een geanimeerde borrel, waar
vrienden mooie herinneringen
ophaalden en waarderende reacties gaven over de presentaties
van deze middag. Velen brachten
Het gerestaureerde Bätzorgel op de bovengalerij
tevens een bezoek aan de bovengalerij waar ze kennismaakten met de welluidende klanken van het orgel.
Het gebruik van het Koetshuis werd de vrienden aangeboden door De Buitenplaats.

5. PROJECTEN
Voortvarend heeft de Vriendenkring in 2015 de onderstaande projecten gerealiseerd.
Diana, Godin van de jacht
Het beeld van Diana, godin van de jacht stond de afgelopen jaren in een troosteloze positie onder het lover in
het kasteelbos. Nico Verhulst heeft het beeld, dat uit
Bentheimer zandsteen bestaat, dit jaar zeer zorgvuldig
gerestaureerd. Het staat nu weer op het grasveld met de
blik fier op de zuidgevel van het kasteel gericht. De kosten van het project bedroegen € 4950,- en zijn betaald
door de Vriendenkring.
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Diana

Bätz-orgel
Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, echtgenote van Frederik van
Reede, 5e graaf van Athlone, heeft aan
het einde van de 18e eeuw bij de beroemde orgelbouwer Gideon Thomas
Bätz een huisorgel besteld. In 1813 is
het afgeleverd en op de bovengalerij
van het kasteel geplaatst. Na ruim
twee honderd jaar was het orgel aan
een grondige opknapbeurt toe om het
weer bespeelbaar te maken. De Stichting Kasteel Amerongen slaagde erin
met behulp van de steun van de Vrien- De bovengalerij met het Bätz-orgel
denkring de benodigde € 47.000,voor restauratie bijeen te krijgen. De bijdrage van de Vrienden was € 11.4000,euro. In oktober werd de terugkeer van het orgel gevierd met twee concerten.

ICT-project

Een moderne administratie, de winkel en kaartverkoop kunnen niet zonder
adequate en goed functionerende computervoorzieningen. Een plan voor
aanschaf van de meest noodzakelijke elementen is gemaakt in 2014 en in
2015 is dit uitgevoerd. De Vriendenkring heeft een donatie aan de SKA toegezegd
om dit plan te kunnen realiseren ten bedrage van € 8000,-

voor

2015
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KASTEEL AMERONGEN EN ZIJN BEWONERS
De zeer gedegen studie van mevr. A.W.J. Mulder†, oud-conservatrice van het
Oranje-Nassau Museum en prof. D.F. Slothouwer†, hoogleraar architectuur aan de
TU Delft over kasteel Amerongen en zijn bewoners is nog steeds het meest volledige boek over
de bewogen geschiedenis van het kasteel en zijn
roemruchte bewoners. Het verscheen in 1949 in
een beperkte oplage en is al vele jaren uitverkocht. Onze penningmeester, Rob Heethaar,
heeft het boek stevig onder handen genomen,
de spelling geactualiseerd, waar dat geen afbreuk deed aan de oorspronkelijke tekst en figuren toegevoegd. In een epiloog wordt de periode
van 1949 tot nu overbrugd. De geactualiseerde
editie is in juli van dit jaar verschenen in een oplage van 500 stuks. Het is uitgevoerd met hard
kaft, in linnen gebonden met goudopdruk.
De winkelprijs van dit bijzondere werk van ruim 200 pagina’s bedraagt € 49,50.
Vrienden kunnen het boek verkrijgen met een korting van 10%.
Aanleg Bloementuin
In het voorjaar van 2015 kon een begin worden gemaakt met de aanleg van een
fraaie bloementuin. Dit werd financieel mogelijk gemaakt door een legaat van
mevr. M. Vreeken van € 9076,-. De bekende tuinarchitecte mevr. Jacqueline van
der Kloet heeft de tuin ontworpen en is behulpzaam geweest bij de aanleg, waarbij
de tuinvrijwilligers een belangrijke rol hebben gespeeld. De tuin zal een oogstrelend
kleurenpatroon in de verschillende seizoenen voor de tuinliefhebber ontvouwen.

Maart 2015

augustus 2015
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Schilderijlijsten
In oktober van dit jaar kon aan de restaurateur, mevr. Renee Velsink, in Gouda de
opdracht worden verleend vijf grote schilderijen te restaureren, die daarvoor al enkele jaren in haar atelier stonden. Drie ervan zullen na restauratie de Grote Galerij
sieren. De restauratie betreft vooral lijsten die zwaar beschadigd zijn. De Vriendenkring heeft hiervoor € 8000,- bestemd.

Beschadiging van een van de schilderijlijsten (links), en bestemming van een van de
schilderijen op de Bovengalerij na restauratie (rechts)

Kerst op Kasteel Amerongen
Ook dit jaar hebben veel vrijwilligers Kasteel Amerongen in een indrukwekkende
en romantische kerstsfeer gebracht. De Vriendenkring heeft daarvoor een financiele bijdrage geleverd van € 1345,- en ervoor gezorgd dat diverse musici en koren
een muzikale bijdrage gaven. Het kasteel kon zich tijdens deze dagen verheugen op
maar liefst 2500 bezoekers, die zich vaak in erg lovende woorden uitlieten over de
decoraties, de bloemstukken en de opgewekte kerstsfeer.

De indrukwekkende, in kerstsfeer, ingerichte Grote Zaal
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Website Vriendenkring
In oktober is een start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen website. Belangrijke elementen daarvan zijn dat kaarten voor evenementen, zoals concerten
rechtstreeks via de site kunnen worden besteld. De bulletins vanaf de oprichtingsdatum van de Vriendenkring worden op deze site ook digitaal ter beschikking gesteld. Het ligt in de lijn der verwachting dat de site in april 2016 actief zal worden.
6. KASTEELCONCERTEN
Dit jaar werden 7 concerten gerealiseerd, waarvan 6 in de sfeervolle Bovengalerij
van het kasteel en een in het Koetshuis. De concerten kregen veel waardering van
het publiek. Dankzij een subsidie van het Fonds Podiumkunsten van € 5000,- waren
de concerten meer dan kostendekkend.
Zondag 26 april vond in het Koetshuis een optreden plaats van Mieneke van der
Velden, viola dag gamba en Fred Jacobs, theorbe en luit. Op het programma stond
Muziek voor de Zonnekoning van de componist Marin Marais.
Met jeugdig elan en degelijke kwaliteit speelden zaterdag 9 mei vijf Academisten
en leden van het Koninklijk Concertgebouworkest werken van: Martinu: Quartet
for Clarinet, French Horn, Cello and Sidedrum; Penderecki: Quartet for string trio
and clarinet en van Van Beethoven: Septet.
De reeks werd op 13 juni vervolgd met een dagvullend programma: HAYDN – LIVE!
Dit was een programma van het Orion
Ensemble waarin Haydn zelf aan het
woord is, met Jan Terlouw in de rol
van Joseph Haydn. In een literair concert keek de componist terug op zijn
leven. In allerlei toonaarden vertelde
hij over zijn jeugd, zijn liefdes en zijn
muzikale triomfen. Zijn eigen taal, de
taal van de muziek kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. Flarden van de vele
noten die hij in zijn leven heeft gecomOrion Ensemble met Jan Terlouw in de rol
poneerd omgaven zijn gedachten en
van Joseph Haydn
versterkten de daarbij horende emoties
Op donderdagavond 9 juli stond een muzikale traktatie van het fanfareorkest “Ons
Genoegen” uit Amerongen op het programma. Echter i.v.m. de begrafenis van een
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van de erfgenamen van Graaf Van Aldenburg Bentinck op deze dag is dit concert
komen te vervallen.
Op 23 augustus brachten in het kader van de Zeister Muziekdagen vier ensembles
klassieke werken ten gehore op de bovengalerij. Het waren het Giovani Kwartet
Zeist met werken van Joseph Haydn; Duo Sonoro, Johannes Brahms; Avanesian
Duo, Ludwig van Beethoven en Moa Quartet, Franz Schubert.
Na langdurige afwezigheid en een intensief restauratieproces keerde het eigen
Bätz-orgel van kasteel Amerongen terug op de Bovengalerij. Dat werd gevierd met
een feestelijk concert op 3 oktober, dat op 17 oktober werd herhaald. Jan Jansen,
de voormalige organist van de Utrechtse Dom bracht met Mieneke van der Velden,
viola da gamba en Heiko ter Stegge, dwarsfluit, werken ten gehore van J.S. Bach,
C.P.E Bach en W.A. Mozart. Beide concerten konden zich verheugen op grote belangstelling.

7. PROJECTKOSTEN EN DONATIES
De totale projectkosten die in 2015 konden worden gestart door bijdragen van de
Vrienden bedroegen ruim € 107.000. Het aandeel van de Vrienden zal hierin ongeveer € 46.000,- bedragen, de rest zal worden verkregen uit subsidies. De contributieopbrengst in 2015 bedroeg ruim € 27.000,8. VRIENDENBESTAND
De Vriendenkring is opgericht op 23
maart 1983. Aan het einde van dat jaar
telde de Stichting 174 Vrienden. Sommige daarvan zijn overleden, anderen
hebben opgezegd, maar nu, na 32 jaar
(!), tellen we nog steeds 58 Vrienden,
die ons vanaf het eerste uur hebben
gesteund. Een zeer te respecteren
vriendentrouw! De daarop volgende
jaren zijn er Vrienden gekomen en
Vrienden gegaan maar onze Vriendenkring is blijven bestaan en is door de jaren
heen gegroeid tot het huidige aantal van bijna 700. In bovenstaande figuur is een
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overzicht gegeven van de huidige Vrienden naar het jaar van aanmelding. Opmerkelijk is de sterke toename van het aantal Vrienden (96) na de heropening van het
kasteel na de restauratie in 2011.
Hiernaast zijn de zeventien
plaatsen weergegeven met de
meeste vrienden. Zoals te verwachten is komen de meeste
Vrienden per gemeente uit
Amerongen, daarna volgen
Leersum, Veenendaal etc. We
hebben 2 woonplaatsen met 4
of 5 Vrienden, 7 woonplaatsen
met 3, 30 woonplaatsen met 2
en tenslotte 42 woonplaatsen
waar slechts één Vriend woonachtig is. Daarnaast hebben we
nog Vrienden in Canada, de
Verenigde Staten en Duitsland. De geografische spreiding over Nederland is hiernaast weergegeven. In totaal
betreft het 99 woonplaatsen
in binnen en buitenland!
Dit jaar is besloten vrienden
die twee jaar hun contributie
niet hebben betaald te archiveren en niet meer in het bestand van actieve vrienden op
te nemen. Dit betrof 56 personen. Derhalve zijn de getallen in onderstaande tabel lager dan die in het vorige
jaarverslag
Vriendenbestand per 31 december 2015

aantal

Vrienden voor het leven

160

Vrienden, jaardonateurs (primair, 2e lid, gezin)

536

Totaal

696
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9. 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 bedrijven die Kasteel Amerongen en haar collectie voor het nageslacht
willen behouden en daarvoor bereid zijn gedurende 5 jaar minimaal € 1000,- (particulieren) of € 2500,- (bedrijven) 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. Aan het einde
van het verslagjaar hadden 15 paren zich aangemeld. In 2015 betekende dit al een
bijdrage van € 15700,- Helaas is een zeer prominent lid van de Athlone Society,
dr. W.V.G.K.J.H. von Ilsemann in het verslagjaar overleden op 94-jarige leeftijd.
10. VOORUITBLIK 2016
Voor Kasteel Amerongen wordt 2016 een belangrijk jaar. De steun van de Provincie
heeft de financiële druk op de SKA aanzienlijk verminderd en biedt mogelijkheden
tot het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, waarbij de SVKA ook weer een belangrijke rol kan spelen. SKA en SVKA zullen zich intensief inzetten de museale functie
van dit zeer unieke authentieke kasteel onder de aandacht te brengen van een
groot publiek. Dit in mogelijke samenwerking met Kasteel Doorn en nog enkele andere kastelen. Ook zullen de mogelijkheden worden verkend het kasteel een maatschappelijke spilfunctie te laten bekleden en te laten fungeren als podium voor culturele en wetenschappelijke manifestaties. Met het ontwikkelen van deze nieuwe
functies willen de besturen van SKA en SVKA dit unieke cultureel erfgoed op een
financieel gezond fundament verankeren. Alleen dan kan Kasteel Amerongen ons
en toekomstige generaties blijven bekoren.

11. NAWOORD
Gelukkig leeft er een breed gedragen ambitie onder de besturen en de vele vrijwilligers en Vrienden om ook in 2016 het kasteel een belangrijke plaats te geven in
Amerongen en de 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
Jaar van de Historische Buitenplaatsen (2012) heeft nog eens duidelijk gemaakt dat
de overheid meedenkt en meeleeft, maar dat het op de inventiviteit en de inzet
van onze Vrienden, Vrijwilligers en onszelf aankomt als we het leven op kasteel
Amerongen willen laten bruisen. We zijn de mensen die deze goede zaak ook in
2016 verder willen brengen nu al dankbaar. Het is meer dan de moeite waard en
bovendien onmisbaar.
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Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Amerongen, 10 januari 2016

J.L. Herremans
Voorzitter

R.M. Heethaar
Penningmeester/vicevoorzitter

Mevr. M. Den Haan-Walder
Secretaris

Mevr. K. Moolenburgh-Fels
Bestuurslid

Website:

www.kasteelamerongen.nl/vrienden

Secretariaat:

secretariaatvrienden@kasteel-amerongen.nl

Redactie bulletin:

redactie.vrienden@kasteel-amerongen.nl

Vriendenadministratie:

svka-admin@planet.nl

RSIN/fiscaal nummer: 805994841
IBAN: NL 09 INGB 0000 0061 63
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Totaal

442
337
133
93.550
282

ING 61.
ING 15.
ABN 40.
ABN 45.
ABN 58.
Kas

Totaal liquide middelen
Vorderingen korte termijn

11.337

- 12 108.372

94.745
2.290

11.337

31-12- 2015

Inventaris
Voorraad boeken/ CD's/DvD's
Totaal activa

Debet

Balans SVKA

2.838
374
262
84.780
955

7.581

98.279

89.208
1.490

7.581

31-12- 2014

Totaal

770

108.372

Exploitatieresultaat

Kortlopende schulden

Andere kortlopende schulden

25.770

31-12- 2015
82.602

Reservering Projecten Kasteel 25.000

Eigen vermogen

98.279

25.782

€ 10.104

782

25.000

31-12- 2014
72.498

Credit

2015

APPENDIX 1 Balans 2015

APPENDIX 2 Resultatenrekening 2015

Resultatenrekening SVKA

2015

Eindresultaat

Eindresultaat

2015

2014

Uitgaven Inkomsten

Uitgaven Inkomsten

Donaties Vrienden
Giften
Athlone Society
Rente

170
48
240
1.479
2.613
3.601
1.716
24.718
7.848
987
425

Bestuur, administratie, verz.
PR/ marketing
Bulletin
Vriendenadministratie
Projecten
Concerten
Vrienden-/themadagen
Kosten betalingsverkeer
Afschrijvingskosten
Diversen

0
43.845

Totalen

€

12.058
1.318
15.700
1.171
50
412
280
14.101
8.830
30
53.949

10.104
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90
900
1.174
220
1.250
1.411
2.495
1.778
17.136
9.905
1.101
413
94
37.968

€

11.258
100
15.495
1.200
426
361
6.860
9.783
20
45.502

7.534

