Stichting
Vriendenkring Kasteel Amerongen

Jaarverslag 2017

www.kasteelamerongen.nl/vrienden
www.kasteelamerongen-vrienden.nl

INHOUD

1. Doelstellingen
2. Samenstelling bestuur
3. Algemeen
4. Vriendenmiddag
5. Kasteelconcerten
6. Projecten
7. Vriendenbestand
8. Athlone Society
9.Nawoord
Bijlage: Jaarrekening 2017

Drostestraat 20
3985 BK Amerongen
Bankrekening: NL09 INGB 0000 0061 63

Secretariaat:
Redactie bulletin:
Vriendenadministratie:
RSIN/fiscaal nummer:
Kamer van Koophandel:

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

secretariaatvrienden@kasteel-amerongen.nl
redactie.vrienden@kasteel-amerongen.nl
svka-admin@planet.nl
805994841
411 80627

Jaarverslag Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen 2017
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 2017 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, bestuurslid
Mevr. C.A. de Ridder, bleef, evenals in voorgaande jaren, secretariele activiteiten voor de Athlone Society uitoefenen.
De heer Heethaar is per 1 december 2017 uitgetreden als bestuurslid. Hij heeft zich gedurende ruim zes jaar zeer verdienstelijk
gemaakt voor de Vriendenkring en kasteel Amerongen. Zijn veelzijdigheid, creativiteit en werkkracht waren spreekwoordelijk.
Onze stichting, maar zeker ook Kasteel Amerongen is hem blijvende dank verschuldigd.
De heer Heethaar is als
penningmeester opgevolgd door de heer J.W.M.Korver, RA. De heer J. de Jong trad eveneens per 1 december 2017 toe als
bestuurslid. Omtrent de functie van vice-voorzitter is nog geen besluit genomen.
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 2017
bestaande uit:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter a.i.
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 2017 negen keer bijeengeweest. Daarnaast heeft regelmatig informeel overleg plaatsgevonden.
Op 29 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 2017
Ongeveer 80 belangstellenden bezochten de Vriendenmiddag in het Koetshuis op 20 oktober. De voorzitter, Hans Herremans
opende de middag met het aangeven van de stand van zaken van de stichting, gaf een beeld van de ontwikkelingen op het
kasteel en stond stil bij de voorzichtige groei van de organisatie, in omvang en kwaliteit. Het aantal bezoekers nam licht af ten
opzichte van 2016, met name door de beëindiging van de samenwerking met de Postcodeloterij
De penningmeester, Rob Heethaar, gaf voor de laatste maal 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. Hij stond stil
bij een bijzondere bate: wij werden verblijd met een erfenis uit de nalatenschap van mevrouw van Minnen en werden daardoor ruim € 23.000 rijker.
Ileen Montijn gaf vervolgens een interessante lezing onder de titel “Hoog geboren”. Zii gaf een interessante inkijk op de geschiedenis van adellijke geslachten en hun invloed op ons land door de eeuwen heen.
De middag werd besloten met het afscheid van Rob Heethaar met warme woorden en enkele geschenken. Herman Sietsma,
directeur van de Stichting Kasteel Amerongen dankte Rob namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Hans Herremans
mocht Rob de erepenning overhandigen, die hem maakt tot erekastelein van kasteel Amerongen. Daarna volgde nog een geanimeerde borrel.
Het gebruik van het Koetshuis werd de vrienden aangeboden door De Buitenplaats.
5. KASTEELCONCERTEN
In 2017 werden 6 concerten gerealiseerd, waarvan drie op de sfeervolle Bovengalerij en drie in het Koetshuis. Deze laatste
drie vielen onder verantwoordelijkheid van de Organisatie Oude Muziek. De concerten kregen veel waardering van het publiek.
Mede dankzij een subsidie van het Fonds Podiumkunsten van € 5000,- waren de concerten nagenoeg kostendekkend.
ü 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 7 oktober
kwamen ze naar Amerongen en gaven daar een zeer gewaardeerd concert.
ü Door een hevig onweer kon het jaarlijkse concert vaan de fanfare Ons Genoegen op 6 juli geen doorgang vinden. Het voornemen is dit in 2018 goede te maken. Daarnaast leven we mee met Ons Genoegen, dat in 2019 het 100-jarig bestaan viert
en destijds werd opgericht onder het beschermheerschap van Graaf Bentinck.
ü Op 20 augustus heeft het concert van de Zeister Muziekdagen plaatsgevonden. Prachtige kamermuziek door jeugdige ensembles en van een hoog niveau. Wij verheugen ons op de voortzetting van de samenwerking, die voor 2018 is vastgelegd.
ü In het verslagjaar is een begin gemaakt met het geven van koffieconcerten, telkens op de derde zondag van de maanden
waarin kasteel Amerongen voor rondleiding en bezichtiging is geopend. In 2018 wordt dit voortgezet met 8 koffieconcerten.
ü Rond de kerstdagen traden diverse amateur ensembles op om de kerstsfeer met muzikale klanken op te luisteren. De muziekcommissie organiseerde dit op perfecte wijze en leverde een grote inzet tijdens de dagen van de kerstopenstelling. De
best bezochte dagen werden telkens besloten met een kerstzang met ensembles en bezoekers rond het huisorgel.

5. PROJECTEN
In 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 € 10.775 De begunstigers van de Athlone society doneerden
€ 11.450 . De beschikbare middelen namen voorts toe door de eerdergenoemde erfenis van ruim € 23.000
Met de door de Vrienden opgebrachte gelden realiseerden wij onder anderen:
- Aanschaf vlonder tent voor evenementen
- LED- verlichting in kroonluchters en andere lichtarmaturen
- De uitbreiding van de beregeningsinstallatie, waardoor het werk van de “tuinkabouteers” aanzienlijk wordt verlicht.
- De verbetering van de geluidsinstallatie op de bovengalerij.

Vanaf de heropening van het kasteel na de restauratie heeft de Vriendenkring voor rond € 300.000 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 zijn.

+
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6. VRIENDENBESTAND
De Vriendenkring is opgericht op 23 maart 1983 en in dat jaar telden we 174 vrienden. Na 34 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 2017

aantal

Vrienden voor het leven

148

Vrienden

490

Totaal

638

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. Aan het einde van het verslagjaar waren er 14 begunstigers. In 2017 betekende dit een bijdrage van
€ 11.450.
9. VOORUITBLIJK EN BELEIDSVOORNEMENS 2018
Ook voor het jaar 2018 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.
Tenslotte zullen wij ons beraden op verdere aanpassing van de samenstelling van ons bestuur.

10. NAWOORD
Het kasteel verdient 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 besturen
van de betrokken stichtingen als we het leven op kasteel Amerongen willen laten bruisen. We zijn de mensen die deze goede
zaak ook in 2018 verder willen brengen nu al dankbaar. Zonder hen is het allemaal niet mogelijk!
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Amerongen, 29 juni 2018

Namens het Bestuur:
J.L. Herremans, voorzitter
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ( na verwerking exploitatiesaldo)
31-12-2017
€
ACTIVA
Voorraden

31-12-2016
€

-

11.245

3.077

2.000

-

-

107.900

85.910

110.977

99.155

Algemene Reserve

82.360

74.155

Bestemmingsfonds

26.884

25.000

210

-

1.473

-

110.977

99.155

Vorderingen
Vooruit betaalde bedragen
Liquide Middelen

PASSIVA

Vooruit ontvangen bedragen
Schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN

2017
€

2016
€

Donaties Vrienden
Donaties Athlone Society
Andere giften en schenkingen
Opbrengsten Concerten
Opbrengst verkoop boeken, cd's etc.
Rente

10.775
11.450
23.077
9.837
2.908
207

11.608
13.569
1.235
7.274
295
565

Totaal baten

58.254

34.546

89
1.551
84
2.970
1.695
407
445

339
803
1.882
2.343
1.109
433
170

7.241

7.079

19.117
9.673
10.511
1.572

28.883
6.940
91

ALGEMENE KOSTEN
Bestuur
Administratie
Marketing /PR
Nieuwsbrieven en overig drukwerk
Vrienden/themadagen
Kosten betalingsverkeer
Overige algemene kosten

KOSTEN ACTIVITEITEN
Schenkingen inzake projecten SKA
Overige schenkingen aan SKA
Kosten Concerten
Kosten verkochte boeken, cd's etc.

______________

40.873

35.914

Totaal Lasten

48.114

42.993

EXPLOITATIESALDO

10.089

-8.447

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
Voorraden
De voorraad boeken, gidsen en CD's die aan het eind van het boekjaar nog aanwezig waren
en een boekwaarde hadden van € 9.600 zijn overgedragen aan de Stichting Kasteel Amerongen.
Liquide middelen
Een bedrag van rond € 106.000 staat op een spaarrekening.
Algemene Reserve
31-12-17
€

31-12-16
€

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

74.155

82.602

-1.884
10.089

-8.447

Stand 31 december

82.360

74.155

Bestemmingsfonds
Indien de stichting reeds toezeggingen heeft gedaan tot het doneren van middelen ten behoeve
van projecten die door de Stichting Kasteel Amerongen worden uitgevoerd wordt vermogen

afgezonderd in het bestemmingsfonds, waardoor de Algemene Reserve laat zien welke
middelen beschikbaar zijn voor volgende projecten.

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
Helaas zijn de in 2017 ontvangen donaties lager dan in 2016. Bij de Athlone Society is dit het gevolg
van het aflopen van de schenkingstermijn of overlijden van de schenker.
Andere Giften en schenkingen
In het verslagjaar heeft de stichting een bedrag ontvangen van € 23.002 uit een erfenis
Concerten
Het bestuur streeft ernaar de concerten kostenneutraal te organiseren.
De resultaten per jaar kunnen verschillen. Zo werd vorig een positief resultaat geboekt.
Algemene Kosten
In het totaal is ongeveer € 1.000 begrepen inzake kosten over het vorig jaar. Dit betreft voornamelijk
de posten Administratie en Nieuwsbrieven.
De kosten van marketing/PR in 2016 betroffen het verbeteren van de website.
Schenkingen inzake projecten SKA
De schenkingen hadden in 2017 met name betrekking op:
Ø Aanschaf vlonder partytent
Ø LED verlichting
Ø Uitbreiding beregeningsinstallatie
Ø Geluidsinstallatie verbeteren
Overige schenkingen
Dit betreft het “om niet” overdragen van de voorraad verkoopartikelen aan de SKA.

