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Jaarverslag Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen 2020 

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 uit-
gebreide 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 archie-
ven;  

- 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 ver-

band 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 2020 uit 5 leden: 
 

Dhr. J.L. Herremans, voorzitter 
Mevr. M. den Haan-Walder, secretaris 
Dhr. J.W.M. Korver, penningmeester (tot 15 september 2020) 
Dhr. J.J.M. Kagenaar, penningmeester (vanaf 15 september 2020) 
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.  
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Voor het organiseren van concerten en andere muzikale evenementen is een 
muziekcommissie gevormd, bestaande uit: 
 

Dhr. J.L. Herremans, voorzitter a.i. 
Dhr. J. de Jong 
Mw. M. den Haan-Walder 
Dhr. R. van Laar 
Mw. M. van Laar – Blankestein 
Mw. K. Demmink 
Mw. G. Beijk 

3. Algemeen 
Het bestuur is in 2020 7 keer bijeengeweest. Onderlinge overleggen hebben 
daarnaast regelmatig plaatsgevonden.  
 
In verband met de beperkende coronamaatregelen heeft in 2020 helaas geen 
‘Vriendenmiddag’ plaatsgevonden. 
 
Evenals in de voorafgaande jaren zijn er drie keer in 2020 naar onze Vrienden en 
relaties bulletins verzonden waarin aansprekende onderwerpen uit de geschiede-
nis van het kasteel en zijn illustere bewoners worden gepresenteerd naast diverse 
onderwerpen zoals b.v. de stand van de SVKA-projecten, concerten en de ontwik-
keling van de Vriendenkring. 

4. Kasteelconcerten 
Ondanks de coronamaatregelen is in 2020 en aantal muzikale evenementen geor-
ganiseerd. Dat kon in de buitenlucht, met inachtneming van de door de overheid 
gestelde randvoorwaarden, in de tent die we als SVKA enkele jaren geleden hebben 
aangeschaft. 
Het programma in 2020 was als volgt: 
5 juli  Britta Maria, Franse chansons 
26 juli   Cununa ensemble, Roemeense volksmuziek 
16 augustus Cello solo, Bach en Britten 
30 augustus Strijktrio Otto, Den Herder, Mc Kenna, Kodaly, Beethoven 
6 september Fancy Fiddlers ( jong strijktalent) 
13 september Esther Apituley, kinderconcert 
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5. Projecten 
Ook het afgelopen jaar heeft de Vriendenkring weer een mooi aantal projecten 
kunnen realiseren. Zonder de steun van de  Vrienden was dit niet mogelijk geweest. 
Aan contributie ontvingen de stichting € 12.205,-  De begunstigers van de Athlone 
society doneerden ruim € 5.700,-.  
 
Met de door de Vrienden opgebrachte gelden hebben wij een bijdrage kunnen le-
veren aan: 

• De aanleg van de boomgaard ‘Hof van Edith’  
• Aankoop van twee zilveren schotels 
• Verschillende (coronaproof) concerten gedurende de zomer  

 
Vanaf de heropening van het kasteel na de restauratie heeft de Vriendenkring voor 
ruim rond € 350.000,- aan projecten gerealiseerd. In de afgelopen periode is het 
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 zijn. 
 
 
 
 

 

6. 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 36 jaar 
(!), tellen we nog steeds zo’n 50 Vrienden, die ons vanaf het eerste uur hebben 
gesteund. Een zeer te respecteren vriendentrouw!  
 
 
 
 
 

Vriendenbestand per 31 december 2020 aantal 

Vrienden voor het leven 136 
Vrienden  490 
Totaal       626 

fondsen, 
subsidies +                                       

=               
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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 particu-
lieren en organisaties die Kasteel Amerongen en haar collectie voor het nageslacht 
willen behouden en daarvoor bereid zijn gedurende 5 jaar minimaal € 1000,- (par-
ticulieren) 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/vrien-
den/athlone.  
Aan het einde van het verslagjaar hadden zich 4 begunstigers aangemeld. In 2020 
betekende dit een netto bijdrage van ruim € 5.700,-  
De werving van nieuwe Athlone Societyleden is in gang gezet en onze hoop is erop 
gevestigd in 2021 weer een aantal nieuwe Athloners te mogen verwelkomen. 

8. Vooruitblik 2021 
SKA en SVKA zullen zich intensief blijven inzetten de museale functie van dit zeer 
unieke authentieke kasteel onder de aandacht te brengen van een groot publiek.  
 
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 wij-
zigingen in de financiële positie.  

9. Nawoord 
Het kasteel heeft een belangrijke plaats in Amerongen en ruime omgeving.  De mu-
seale 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, maar in het verslagjaar zijn we daar maar zeer 
ten dele in geslaagd. Door het coronavirus. 
De vooruitzichten voor 2021 zijn gunstiger. Bestuur en de Muziekcommissie berei-
den zich voor op de zo gewenste verruiming van de mogelijkheden. Het komt ook 
dit jaar aan op de inventiviteit en de inzet van onze Vrienden, Vrijwilligers en be-
stuur als we het leven op kasteel Amerongen willen laten bruisen. We zijn de men-
sen die deze goede zaak ook het komend jaar 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,  29 juni 2021 
 
 
 
 
 
 
J.L. Herremans     
Voorzitter     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Kamer van Koophandel  411 80627 

IBAN: NL 09 INGB 0000 0061 63 
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Bijlage 
 

Jaarrekening 2020  
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Appendix 1    Balans 2020 

   
Balans t/m 31-12-2020  
(na verwerking exploitatiesaldo)   

    
Code Omschrijving Activa Passiva 
1020 ING 61.63 Werk 12.571,97  
1030 ING 61.63 Spaar 71.726,18  
1040 ING 15.18 Vrienden 3.027,33  
1410 Eigen vermogen  71.748,60 
1420 Bestemmingsfonds Projecten  20.000,00 
1500 Vorderingen (kortlopend) 6.540,00  
1700 Crediteuren  455,59 
1800 Schulden (kortlopend)  1.661,29 

 Saldo   
    93.865,48 93.865,48 

    
Balans t/m 31-12-2019   
    
Code Omschrijving Activa Passiva 
1020 ING 61.63 Werk 13.451,30  
1030 ING 61.63 Spaar 71.726,18  
1040 ING 15.18 Vrienden 817,98  
1410 Eigen vermogen  74.268,06 
1420 Bestemmingsfonds Projecten  20.000,00 
1500 Vorderingen (kortlopend) 9.428,00  
1800 Schulden (kortlopend)  925,40 
1801 Vooruitontvangen Contributies Vrienden 230,00 

 Saldo   
    95.423,46 95.423,46 

 
 



 

- 8 - 

Appendix 2    Resultatenrekening 2020 
 
 
Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020  
    
Code Omschrijving Verlies Winst 
4050 SVKA Bulletin drukkosten 1.104,31  
4055 SVKA Bulletin Porto 1.186,90  
4400 Lidmaatschappen/ verzekeringen 75,00  
4405 PR en marketing 314,60  
4450 Bestuurskosten 2,30  
4460 Administratiekosten 1.423,88  
4465 Diverse kosten 534,59  
4920 Kosten betalingsverkeer 250,10  
7000 SVKA Concerten Kosten 7.067,28  
7500 Donaties aan SKA  14.350,00  
8000 SVKA Concerten Opbrengsten  5.375,00 
8210 Contributie Vrienden lopend jaar  11.535,00 
8220 Athlone Society  5.950,00 
8250 Overige donaties  929,50 

 Saldo verlies  2.519,46 
    26.308,96 26.308,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING  
 

• 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 ontvan-
gen 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 wet-
geving. Zij berekent derhalve geen BTW over haar inkomsten en 
kan ook betaalde BTW niet in aftrek brengen. Ook is geen belas-
ting verschuldigd over eventuele positieve exploitatiesaldi.  

 
 
TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE BALANS EN DE STAAT VAN BA-
TEN 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 spaarre-
kening.  
 
Bestemmingsfonds  
Indien de stichting reeds toezeggingen heeft gedaan tot het doneren 
van middelen ten behoeve van projecten worden de daarvoor ver-
wachte uitgaven in het Bestemmingsfonds ondergebracht.  
 
 
 



 

 

Schulden  
Hieronder zijn opgenomen de in het volgend boekjaar betaalde bedra-
gen die betrekking hebben op het verslagjaar.  
 
Andere Giften en schenkingen  
In het verslagjaar heeft de stichting enkele incidentele bijdragen ont-
vangen.  
 
Concerten  
Het bestuur streeft ernaar de concerten kostenneutraal te organise-
ren. Maar gegeven de doelstelling wordt een beperkt tekort toelaat-
baar geacht. 

 
 


