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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 2016 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
Mevr. C.A. de Ridder, bleef, evenals in 2015, secretariele activiteiten voor de
Athlone Society uitoefenen.
Op 31 december 2016 had het bestuur dezelfde samenstelling als aan het begin van
dit verslagjaar
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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, bestaande uit:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter a.i.
Mevr. M. den Haan-Walder
Mevr. E.J. Beek
Dhr. R. van Laar
Met ingang van 1-08-2016 heeft mevr. E.J. Beek de muziekcommissie verlaten en
per 15-12-2016 is mevr. K. Demmink toegetreden.

3. ALGEMEEN
Het bestuur is in 2016 zeven keer bijeengeweest. Onderlinge overleggen hebben
daarnaast regelmatig plaatsgevonden.
Op 6 november 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, concerten
en de ontwikkeling van de vriendenkring.

4. VRIENDENMIDDAG 2016
Bijna 90 belangstellenden bezochten de Vriendenmiddag in het Koetshuis op 6 november. De 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, de gunstige ontwikkeling van de SKA, de zoektocht
naar een nieuwe directeur en het toenemende aantal bezoekers. In het verslagjaar
bedroeg het aantal bezoekers ruim 37000. Dit betekende een toename van bijna
8500 bezoekers t.o.v. het voorgaande jaar.
De penningmeester, Rob Heethaar gaf een presentatie over de financiële positie
van de Vriendenkring en over projecten die mede door financiële steun van Vrienden gerealiseerd konden worden in het verslagjaar.
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Dhr. Rommy Albers, hoofdcurator van
het Eye Filmmuseum hield een boeiend
betoog over de ontwikkeling van de Nederlandse Filmindustrie. Bijzonder in de
smaak vielen historische films over de
omgeving van Amerongen en de bruiloft
van gravin Elisabeth met de adjudant van
de keizer, dhr. Sigurd von Ilsemann.
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. KASTEELCONCERTEN
Dit jaar werden 7 concerten gerealiseerd, waarvan 3 op de sfeervolle Bovengalerij,
een op het voorplein en drie in het Koetshuis. Deze laatste drie vielen onder verantwoordelijkheid van de Organisatie Oude Muziek. De concerten kregen veel
waardering van het publiek. Dankzij een subsidie van het Fonds Podiumkunsten van
€ 5000,- waren de concerten kostendekkend.
✓ Het Koninklijk Concertgebouw Orkest nodigt jaarlijks enkele zeer talentvolle
musici uit om gedurende een concertseizoen als academist aan het wereldberoemde orkest te worden verbonden. Deze jonge mensen nemen deel aan repetities, vervullen invalbeurten in het orkest en spelen in kleine ensembles, die
uit het orkest worden gevormd. Het is vanzelfsprekend zeer eervol en belangrijk voor hun verdere
carrière om een jaar academist van het KCO te mogen zijn. Op zaterdag 14
mei kwamen ze naar Amerongen en gaven daar een
Academisten van 2016
zeer gewaardeerd concert.
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✓ Een zomerse avond in de kasteeltuin is op zichzelf al een genoegen. Met het
Fanfareorkest Ons Genoegen uit ons eigen Amerongen wordt het echt een
feest. Op donderdag 7 juli trakteerde het orkest de ongeveer 100 gasten op een
voortreffelijk concert met werken van Weber, Schulhoff en Brahms.
✓ Op 19 augustus heeft het concert van de Zeister Muziekdagen plaatsgevonden.

Enkele musici tijdens de Zeister Muziekdagen op het kasteel
✓ Op zaterdag 22 oktober brachten Britta Maria, zangeres en Maurits Fondse, pianist/zanger op de Bovengalerij chansons van schoonheid en troost voor een
enthousiast publiek.
✓ Rond de kerstdagen traden diverse amateur ensembles op om de kerstsfeer
met muzikale klanken op te luisteren.
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6. 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 we ruim € 11.600,- De begunstigers van de Athlone society doneerden ruim € 15.000,-. Een van onze Athlone begunstigers verraste ons
met een extra donatie van € 3000,- voor de restauratie van de spiegels in de grote
zaal.Een van onze Vrienden bereikte in 2016 de leeftijd van 70 jaar en wilde geen
persoonlijke cadeaus maar vroeg voor haar verjaardag aan familieleden, vrienden
en kennissen een donatie voor de Vriendenkring. Dit leverde in totaal € 1235,- op!
Met de door de Vrienden opgebrachte
gelden konden we allereerst de restauratie van vijf grote schilderijlijsten laten realiseren. Al vele jaren waren
deze schilderijen in het Goudse atelier
van restaurateur mevr. Renée Velsink
opgeslagen. Grote lege plekken, o.a.
op de Bovengalerij, toonden de pijnlijke afwezigheid ervan. Door ruim
€ 5.500,- voor dit project vrij te maken
konden de schilderijen in prima staat
worden teruggebracht en hun oorspronkelijke plaatsen in het kasteel
weer innemen.
Voor de expositie van de “Vijf sterke
vrouwen” is een speciale beamer
aangeschaft, die grote lichtsterkte
paart aan een zeer breed projectievlak en een korte projectieafstand.
Wij namen de financiering van de
projector voor onze rekening ten bedrage van bijna € 4100,- Ook voor
toekomstige exposities en lezingen
kan de beamer met succes worden
ingezet.

Na lange afwezigheid weer thuis

De nieuwe Canon XEED WUX400ST beamer
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Dit jaar is een partytent aangeschaft om
een speciaal karakter te kunnen geven
aan festiviteiten op het kasteelterrein.
De kosten daarvoor bedroegen ruim
€ 10.500,Volgend jaar zullen we diverse evenementen in de open lucht laten plaatsvinden. Verhuur van de tent tegen concurrerende tarieven maakt het mogelijk
een deel van de geïnvesteerde gelden
terug te verdienen.

De partytent in opbouw

De Vriendenkring heeft in het verslagjaar besloten gelden vrij te maken om
alle lampen in kroonluchters en op andere plaatsen te vervangen door LEDkaarsen. Nadat onze conservator en
penningmeester een bezoek hadden
gebracht aan museum Van Loon in Amsterdam en daar een prima demonstratie kregen door de fa. Van Ramselaar
werd het besluit genomen deze firma
Nieuw licht op de zaken
de opdracht te verstrekken. Inmiddels is
het project gerealiseerd voor € 6900,-. De LED-kaarsen in de kroonluchters kunnen
op afstand worden gedimd om de sfeer te creëren passend bij een bepaald evenement.
Voorts heeft de Vriendenkring de restauratie van de Erard vleugel en het Kirckman
klavecimbel financieel mogelijk gemaakt.
Om het bijzondere behang in de Bentinckkamer te behouden voor de toekomst zijn
maatregelen nodig. Een particuliere gift van ruim € 14.500,- werd ter beschikking
gesteld als de Vriendenkring € 2.500,- voor het project beschikbaar wilde stellen.
Daarop zijn we natuurlijk graag ingegaan en de voorbereidende werkzaamheden
voor de restauratie zijn inmiddels gestart.
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Vanaf de heropening van het kasteel na de restauratie heeft de Vriendenkring voor
ruim € 280.000,- 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.

+
=

fondsen,
subsidies

De Vriendenkring heeft inmiddels ook een eigen website laten ontwikkelen:
www.kasteelamerongen-vrienden.nl.
Via deze site kunnen concertkaarten worden besteld evenals boeken en
CD’s. Op deze site zijn ook de jaarverslagen te downloaden en zullen de gerealiseerde en onderhanden zijnde projecten worden opgenomen.
7. PROJECTKOSTEN EN DONATIES
De totale projectkosten die in 2016 konden worden gerealiseerd door bijdragen
van de Vrienden bedroegen bijna € 29.000. De contributieopbrengst met de donaties in 2016 bedroeg bijna € 13.000,8. 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 33 jaar (!), tellen we nog steeds ruim 50 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. Door de jaren heen is het
aantal Vrienden gegroeid tot ruim 700.
In nevenstaande figuur is een overzicht gegeven van de huidige aantal
Vrienden naar het jaar van aanmelding.
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Opmerkelijk is de sterke toename (96) na de heropening van het kasteel na de restauratie in 2011.
In onderstaande tabel is het Vriendenbestand per 31 december 2016 weergegeven.
Vriendenbestand per 31 december 2016

aantal

Vrienden voor het leven

151

Vrienden

552

Totaal

703

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 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. Aan het
einde van het verslagjaar hadden zich 15 begunstigers aangemeld. In 2016 betekende dit al een netto bijdrage van ruim € 13.500,Op 7 oktober 2016 waren tijdens de tweede Athlone Society avond in de sfeervolle
Grand Salon van het Kasteel 25 à 30 personen bijeen. In korte toespraken van de
heren Herremans en Heethaar, voorzitter, resp. penningmeester van de Vriendenkring kwamen de projecten naar voren, die o.a. uit de Athlone Society donaties betaald konden worden.
Architectuurhistoricus prof. dr. Koen Ottenheym, al vele jaren hoogleraar in
Utrecht, concentreerde zich in zijn interessante lezing op de trappenhuizen in drie
17e eeuwse ‘Huizen’: Mauritshuis (ca 1630), Amerongen (ca 1673) en Middachten
(ca 1690). Bij de vergelijkende studie van de trappenhuizen bleek dat de eigenaren/bewoners van de drie ‘Huizen’ elkaar kenden en dat zij bij de bouw van hun
huis gebruik maakten van eerder verworven inzicht en ervaring.
Tussen de lezingen traden de klaveciniste Hannie Ritmeijer en de sopraan Claudia
de Clercq op. Zij legden steeds hun liederen en solowerken uit en zorgden zo voor
een interessante en fraaie muzikale traktatie voor de gasten.
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10. VOORUITBLIK 2017
Voor Kasteel Amerongen wordt 2017 een belangrijk jaar. De afhandeling van de
nalatenschap van dhr. Siegfried Bentinck en zijn echtgenote zal de financiële positie
van de SKA aanzienlijk verbeteren. 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 2017 het kasteel een belangrijke plaats te geven 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 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 bestuur aankomt als we het leven op kasteel Amerongen willen laten bruisen. We zijn de mensen die deze goede zaak ook in 2017
verder willen brengen nu al dankbaar. Het is meer dan de moeite waard en bovendien onmisbaar.
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Amerongen, 22 februari 2017
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Amerongen, 22 februari, 2017

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
www.kasteelamerongen-vrienden.nl

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

- 10 -

Balans SVKA
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2.000

Vorderingen korte termijn

Totaal

8.652
616
322
75.716
603

11.245

99.155

2.000

85.910

11.245

31-12- 2016

ING 61.
ING 15.
ABN 58.
ABN 45.
Kas
Totaal liquide middelen

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

Debet

2.290

442
337
133
93.550
282

11.337

108.372

2.290

94.745

11.337

31-12- 2015

Kortlopende schulden

Andere kortlopende schulden

Totaal

Reservering Projecten Kasteel 25.000

Eigen vermogen

99.155

25.000

31-12- 2016
74.155

770

25.000

108.272

25.770

Credit
31-12- 2015
82.502

2016

APPENDIX 1 Balans 2016

APPENDIX 2 Resultatenrekening 2016

Resultatenrekening SVKA

2016

Eindresultaat

Eindresultaat

2016

2015

Uitgaven Inkomsten

Uitgaven Inkomsten

11.608
1.235
13.569
565

11.888
1.318
15.652
931

Contributies Vrienden
Donaties
Athlone Society
Rente
Bestuur, administratie, verz.
PR/ marketing
Bulletin
Vriendenadministratie
Producten (boeken, CD's)
Projecten
Concerten
Vrienden-/themadagen
Kosten betalingsverkeer
Afschrijvingskosten
Oninbare vorderingen

339
1.882
2.343
803

1.428
2.201
3.601
1.436
204

28.883

10.617
334

1.109
433

982
957
425

170

Totalen

35.962

€

27.515

8.447- €
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20.666

30.769

10.104

