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1. DOELSTELLINGEN
De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) is opgericht in Amerongen
in 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 2014 uit 5 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M.N.F. Kool-Westerhuis, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester
Mevr. drs. K. Moolenburgh-Fels, algemeen bestuurslid
Drs. M. van der Randen, algemeen bestuurslid
Op 1 november trad mevr. M.N.F. Kool-Westerhuis af. Mevr. C.A. de Ridder-Hendriks, die van 1999 t/m 2012 secretaris voor de Vriendenkring was geweest, volgde
haar tijdelijk op.
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Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit 5 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. C.A. de Ridder-Hendriks, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester
Mevr. drs. K. Moolenburgh-Fels, algemeen bestuurslid
Drs. M. van der Randen, algemeen bestuurslid
De bestuursleden verrichten hun activiteiten als vrijwilliger en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten. Voorzitter en penningmeester hebben hun
eigen reiskosten betaald.

3. ALGEMEEN
Het bestuur is in 2014 acht keer bijeengeweest. Onderlinge overleggen hebben
daarnaast regelmatig plaatsgevonden.
Wij waren op vrijdag 12 september nadrukkelijk aanwezig bij de Uitmarkt in de Andrieskerk, waar de belangrijke cultuurpodia van Amerongen hun plannen voor het
seizoen 2014/2015 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. De
samenwerking met de andere podia krijgt zeker een vervolg
De Academisten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest zijn inmiddels een vertrouwde verschijning in Amerongen. Van 30 april tot 4 mei verbleef een achttal
musici, soms vergezeld van hun gezin of partner voor studiedagen op kasteel Amerongen. Op zaterdagavond mondde dit uit in een zeer geslaagd concert. De gasten
waren tijdens deze vierdaagse gehuisvest bij enkele bestuursleden en bij trouwe
fans van de Vriendenkring. Op de avond voorafgaande aan het concert verzorgde
Karina Moolenburgh een voortreffelijk diner voor musici en bestuur, geheel in de
traditie van de gastvrijheid die ook de bewoners van het kasteel door de eeuwen
een hebben betoond. Het was een memorabele ervaring, die vast wel een vervolg
zal krijgen.
Op 12 oktober organiseerden we onze jaarlijkse ‘vriendenmiddag’.
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4. VRIENDENMIDDAG 2014
Ruim 100 belangstellenden bezochten de Vriendenmiddag in het Koetshuis op 12 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. De muzikale bijdrage werd geleverd door de Amerongse chansonnier Ronald Naar, die op een voortreffelijke wijze (Franse) chansons ten gehore bracht en de
aanwezige vrienden uitnodigde hun zangtalenten tot
uitdrukking te brengen. Dhr. C. W. Dubelaar, weten- Diana, godin van de jacht
schappelijk medewerker van TNO bracht een boeiend betoog over aard, toestand
en oorsprong van de beelden die de tuinen van kasteel Amerongen sieren.
De middag werd besloten met een geanimeerde borrel, waar vrienden mooie herinneringen ophaalden en waarderende reacties gaven over de presentaties van
deze middag. Het gebruik van het Koetshuis werd de vrienden aangeboden door
De Buitenplaats.
5. PROJECTEN
Voortvarend heeft de Vriendenkring ook in 2014 onderstaande projecten gerealiseerd die zonder “Vrienden”steun niet mogelijk geweest zouden zijn:
Kinderhuisje
Niet lang na de bouw van een kinderhuisje voor koningin Wilhelmina op
Het Loo verscheen er rond 1900 op
kasteel Amerongen ook een kinderhuisje. De kinderen van Graaf Van Aldenburg-Bentinck hielpen onder leiding van een timmerman en metselaar mee met de bouw. Hun rol in het
bouw proces had een pedagogisch
doel. Zo maakten ze kennis met het
vak van een ambachtsman.

Het geheel gerestaureerde kinderhuisje
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Na eerdere restauraties was het huisje weer aan een grondige opknapbeurt toe.
Het rieten dak, dat water doorliet en een toevluchtsoord was geworden voor ontheemde vogels is in 2013 reeds vervangen. Dit jaar is het houtwerk grondig aangepakt, kieren gedicht en voorzien van nieuwe verflagen. Ook is een speciale voorziening rond het huisje aangelegd om te voorkomen dat water in het huisje loopt. De
totale kosten voor de werkzaamheden in 2014 bedroegen € 2754,Schellevisschuur
Het dak van de Schellevisschuur is geheel schoongemaakt, houtwerk geschilderd
en kapotte dakpannen zijn vervangen. De schuur is nu weer waterdicht en een
werkplaatsje wordt ingericht.
Bron in de benedentuin
De watervoorziening op het voorplein
en in de Iristuin is dit jaar aanzienlijk
verbeterd door het laten slaan van
een bron waarop 300 m leidingen met
8 aftappunten zijn aangesloten. De
bron ligt vlak bij de Schellevisschuur.
Vandaaruit konden de benodigde
elektriciteitsleidingen worden aangelegd naar de pomp. De schakelkast is
in de schuur aangebracht. De kosten
van het project bedroegen € 11.500,Een subsidie van € 6900,- kon worden
verkregen

Werkzaamheden voor het slaan van de bron
in volle gang

Podium en stoelen
Om ten volle te kunnen genieten van
concerten en andere evenementen is
zitcomfort van belang. Daarom hebben we 140 comfortabele stoelen aangeschaft. Ook is een podium van 6 x 4
m gekocht, waarop de musici en sprekers ook voor de achterste rijen op de
galerij prima zichtbaar zijn. Huur is
niet meer nodig en binnen enkele jaren is de investering van ruim € 4500,terugverdiend.

Podium in sfeer verlichting
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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 De bovengalerij met het Bätz-orgel
met behulp van de steun van de Vriendenkring de benodigde € 42.500,- voor restauratie bijeen te krijgen. De bijdrage van de Vrienden was € 5000,- euro. In de loop
van dit jaar zal het orgel van de restaurateur terugkeren op de bovengalerij en zullen er regelmatig orgelconcerten plaats vinden.
Kasteelconcerten
Met het organiseren van concerten op de Bovengalerij heeft de Vriendenkring een
oude traditie weer tot leven gebracht. Musici van naam hebben inmiddels welluidende klanken in het kasteel laten klinken. Een samenwerking met het Koninklijk
Concertgebouworkest is tot stand gekomen. Het Fonds Podiumkunsten en Vrienden van het Concertgebouworkest droegen bij aan de kosten.
Zie ook onder: 6. KASTEELCONCERTEN
ICT-project

Een moderne administratie, de winkel en kaartverkoop
kunnen niet zonder adequate computervoorzieningen.
Daarnaast is het van toenemend belang beveiliging van
het kasteel en zijn collectie te realiseren door draadloze
camera’s, die in contact staan met de ICT infrastructuur.
De huidige ICT-voorzieningen in het kasteel zijn sterk
verouderd en aan vervanging toe. Een plan voor aanschaf van de meest noodzakelijke aanschaffingen is gemaakt en er is een begin gemaakt met de installatie van
nieuwe hardware. Komend jaar zal een plan tot afronding
worden opgesteld. De Vriendenkring heeft een donatie aan
de SKA toegezegd om dit plan te kunnen realiseren. Een reservering is gemaakt van € 8000,-5-

“HET 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 geschiedenis van het kasteel. Het verscheen in 1949 in een
beperkte oplage en is al vele jaren uitverkocht. Onze
penningmeester heeft het boek onder handen genomen en uitgebreid.
In een epiloog wordt de periode van 1949 tot nu
overbrugd. De spelling is geactualiseerd en afbeeldingen zijn toegevoegd. Deze editie zal in februari
naar de drukker gaan. Het wordt uitgevoerd met
hard kaft, in linnen gebonden met goudopdruk.
De winkelprijs van dit bijzondere werk van ruim 200 pagina’s zal € 49,50 gaan bedragen. Vrienden kunnen het boek verkrijgen voor € 45,-bij voorintekening.
Kerst op kasteel Amerongen
Dit jaar is door de Stichting Kasteel
Amerongen een aantal evenementen georganiseerd die gekoppeld
waren aan de seizoenen. De Vriendenkring heeft door haar financiële
bijdrage aan het winterfeest ervoor
gezorgd dat het kasteel in een bijzonder fraaie kerstsfeer kon worden
gehuld. Diverse musici hebben belangeloos aan deze dagen meegewerkt. Het kasteel kon zich tijdens
deze dagen verheugen op een buitengewoon groot aantal bezoekers.
Tweede kerstdag werd een record
aantal bereikt van meer dan 1000
bezoekers.

Detail van de fraai voor het kerstfeest ingerichte jachtkamer
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6. KASTEELCONCERTEN
Dit jaar werden 9 concerten gerealiseerd, waarvan 7 in de sfeervolle Bovengalerij
van het kasteel en twee in het Koetshuis. De concerten kregen veel waardering van
het publiek.
Het seizoen werd geopend op 6 april door het barokensemble Ausonia (www.ensemble-ausonia.org). Dit is een barokensemble van instrumentalisten en zangers,
opgericht en geleid door klavecinist Frederick Haas en violist Mira Glodeanu. Het
ensemble bracht muziek van de 17e en 18e eeuw tot leven.
Op 3 mei speelden Academisten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest werken
van Cras, Schubert, Hoffmeister en Van Beethoven. De Academie van het KCO biedt
elk jaar een aantal jonge talentvolle musici uit Nederland en daarbuiten de kans
zich voor te bereiden op een glansrijk muziekleven in een van de grote symfonieorkesten. Zij worden begeleid door leden uit het KCO, die hun op hoog niveau verkregen kennis en ervaring met plezier overdragen.
De reeks werd op 29 juni vervolgd door een muzikale happening in drie delen. Spelers uit het Koninklijk Concertgebouworkest, waaronder de hoboïst Jan Kouwenhoven en altviolist Edith van Moergastel, stellen u studenten van de Sweelinck Academie voor. In wisselende samenstelling voerden de 'meesters en hun leerlingen'
werk uit van Lago, Villa-Lobos, Nazareth, Mozart en Brahms.
Het welbekende orkest 'Ons Genoegen' uit Amerongen bracht op 10 juli op het
voorplein van het kasteel een ode aan
de zomer. Sinds 2010 staat dit fanfareorkest onder leiding van Egon Smit.
Koperblazers en slagwerkers vormen
de kern van het muziekensemble, dat
is aangevuld met rietblazers op saxofoon. Een breed scala aan muziek, van
klassiek tot pop, werd deze avond aan
het begin van de schoolvakantie voor
“Ons Genoegen” in actie op het voorplein
alle muziekliefhebbers gespeeld.
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In het kader van de Zeistermuziekdagen werd op 24 augustus een concert
gegeven door enkele deelnemers aan
de masterclasses van het 25ste festival van de Zeister Muziekdagen.
Op 20 september volgde een tweede
concert van de Academisten van het
Koninklijk Concertgebouw Orkest,
waarbij werken gespeeld werden van
Mozart en Schubert.

Musici Zeister Muziekdagen

De wereldpremière van “Haydn-Live” door het Orion ensemble vond plaats op 22
september Het was een wel heel bijzonder programma, waarin Haydn zelf aan het
woord kwam, met niemand minder dan Jan Terlouw in de rol van Joseph Haydn.
In dit concert keek de componist terug op zijn leven. In allerlei toonaarden vertelde
hij over zijn jeugd, zijn liefdes en zijn muzikale triomfen. Flarden van de vele noten
die hij in zijn leven gecomponeerd heeft omgaven zijn gedachten en versterkten de
daarbij horende emoties.
Op 18 oktober kon men kennismaken
met een veelbelovend strijkkwartet,
dat in de korte periode van het bestaan, veel waardering heeft gekregen
voor het samenspel: het Aristo Kwartet. Zij speelden werken van Bach,
Beethoven en Dvorak.
De Stichting Oude muziek organiseerde in samenwerking met de Vriendenkring op 14 december de voorstelling: Florian de Ridder.
Florian wil graag ridder zijn, draken
verslaan en prinsessen redden. Daarom gaat hij op avontuur, helemaal in
z'n eentje. Deze voorstelling, naar het
bekende boek van Marjet Huiberts,
ging vorig jaar met veel succes tijdens
het Festival Oude Muziek in première.

Frank Groothof en Ridder Florian
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Frank Groothof trekt nu het land in en brengt met knipselkunstenares José Vingerling de avonturen van Ridder Florian tot leven. Het verhaal wordt begeleid door
Italiaanse muziek op gamba, theorbe en barokgitaar.
7. PROJECTKOSTEN EN DONATIES
De totale kosten voor alle projecten die gestart zijn na de heropening van het kasteel in juni 2011 bedroegen ongeveer € 180.000,- De “Vriendenbijdrage” voor deze
projecten bedroeg ongeveer € 80.000,- Dit betekent dat we
erin geslaagd zijn in de genoemde periode iedere gedoneerde euro minstens te verdubbelen voor onze projecten door het verwerven van subsidies. Het bestuur hoopt
deze lijn ook in de toekomst voort te zetten.

SVKA

€ 180.000,-

€ 80.000,8. NIEUW GROOT PROJECT: SPIEGELS GROTE ZAAL
In samenspraak met de Stichting Kasteel Amerongen en de conservator, dhr. L. Gerritsen is gekozen voor speciale aandacht voor de Grote Zaal.
De indrukwekkende Grote Zaal op de bel-etage is de representatieve ruimte bij uitstek van het Huys. Hier werden eeuwenlang de belangrijke gasten ontvangen. Er is
gebruik gemaakt van prachtige materialen zoals Saksisch marmer voor de schouwen en noestvrij grenenhout voor de vloeren. Sinds het einde van de 17 e eeuw
heeft de grote zaal - los van de inrichting - hoegenaamd geen veranderingen ondergaan. Tijdens de restauratie is er veel werk verricht aan de grote zaal: de vloeren, schouwen, wanden en het plafond zijn in oude luister hersteld.
De conservering van de interieurcollectie is nog niet voltooid omdat daartoe de benodigde financiële middelen ontbreken. In de komende jaren zal de SVKA fondswerving acties op touw zetten om onderdelen van de collectie (bv. de grote rococo
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spiegels of de stoffering van het 18e eeuwse ameublement) geconserveerd te krijgen. De keuzes die door ons gemaakt gaan worden, zullen wel afhankelijk zijn van
het toekomstig gebruik van de grote zaal. Als deze ruimte namelijk intensiever gebruikt gaat worden voor sociale bijeenkomsten (diners, concerten ed.) dan heeft
dat consequenties voor het behoud en wijze van behandeling van het historisch
ensemble. Als eerste is een projectvoorstel opgesteld voor de drie bijzondere spiegels. De restauratie ervan is begroot op 26.000,- Een eerste subsidie van
ruim € 3000,- is inmiddels ontvangen.

9. VRIENDENBESTAND
Ons vriendenbestand telde eind 2014 731 personen, waarvan 162 vrienden voor
het leven. Zij hebben in het verleden eenmalig een groot bedrag gestort en daarmee deze status verkregen. De andere vrienden doneren jaarlijks ongeveer
€ 12.000,- Dit is inclusief de extra donaties van € 50,- tot € 100,- van sommige vrienden. Met deze bijdragen en die van de begunstigers van de Athlone Society (zie
onder 10) wordt ons jaarlijkse werkkapitaal € 24.000. Dit maakt het mogelijk fondsen en organisaties te benaderen, die vaak als eis voor steun stellen dat de aanvrager ook een belangrijk deel bijdraagt.

Vriendenbestand per 31 december 2014

aantal

Vrienden voor het leven

162

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

569

Totaal

731

10. 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 had een twintigtal particulieren zich aangemeld. In 2014 betekende dit al een bijdrage van € 12.500,- 10 -

11. VOORUITBLIK 2015
Voor Kasteel Amerongen wordt 2015 een belangrijk jaar. 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.

12. NAWOORD
Gelukkig leeft er een breed gedragen ambitie onder de besturen en de vele vrijwilligers en Vrienden om ook in 2015 jaren 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
2015 verder willen brengen nu al dankbaar. Het is meer dan de moeite waard en
bovendien onmisbaar.
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Amerongen, 10 januari 2015

J.L. Herremans
Voorzitter

R.M. Heethaar
Penningmeester/vicevoorzitter
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Vorderingen korte termijn

Totaal liquide middelen

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

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

Debet

Balans SVKA

Totaal

2.838
374
262
84.780
955

7.581

- 12 98.279

1.490

89.208

7.581

31-12- 2014

315

2.665
310
216
80.820

7.982

92.309

84.327

7.982

31-12- 2013

Totaal

782

25.000

98.279

25.782

31-12- 2014
72.498

Exploitatieresultaat

Kortlopende schulden

Andere kortlopende schulden

Reservering Projecten Kasteel

Eigen vermogen

92.309

26.832

€ 7.021

1.832

25.000

31-12- 2013
65.477

Credit

2014

APPENDIX 1 Balans 2014

APPENDIX 2 Resultatenrekening 2014

Resultatenrekening SVKA

2014

Eindresultaat
2014

Eindresultaat
2013

Uitgaven Inkomsten

Uitgaven Inkomsten

Donaties Vrienden
Giften
Athlone Society
Rente

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

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

€

11.258
100
15.495
1.200
426
361
6.860
9.783
20
45.502

7.534
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70
2.000
1.298
350
2.005
279
3.348
1.195
27.060
9.421
1.157
362
48.545

€

12.578
4.040
15.000
1.136
351
250
29.133
7.740
50
2.860
73.138

24.593

