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In	  2016	  heeft	  de	  kerkenraadscommissie	  “De	  Amersfoortse	  Zwaan”	  het	  initiatief	  genomen	  bij	  het	  
zoeken	  naar	  een	  vorm	  van	  financiële	  ondersteuning	  gericht	  op	  de	  instandhouding	  van	  het	  gebouw	  
van	  de	  Lutherse	  Kerk	  aan	  de	  Langestraat	  in	  Amersfoort	  respectievelijk	  de	  ondersteuning	  van	  de	  
culturele	  activiteiten	  van	  de	  Amersfoortse	  Zwaan.	  
Zo	  ontstond	  het	  voornemen	  tot	  het	  oprichten	  van	  een	  stichting	  die	  zich	  bezig	  zou	  houden	  met	  
vermogensvorming	  door	  middel	  van	  schenkingen,	  erfstellingen,	  legaten,	  subsidies	  ,	  donaties	  en	  het	  
verkrijgen	  van	  opbrengsten	  uit	  zelf	  door	  de	  stichting	  georganiseerde	  (culturele)	  manifestaties.	  
Daarbij	  zou	  de	  financiële	  ondersteuning	  	  bestaan	  uit	  het	  batig	  saldo	  	  van	  de	  stichting	  	  en	  uitsluitend	  
ter	  	  beschikking	  	  worden	  gesteld	  aan	  de	  kerkenraadscommissie	  “De	  Amersfoortse	  Zwaan”	  van	  de	  
Protestantse	  Gemeente	  Amersfoort.	  	  Met	  als	  uitdrukkelijke	  voorwaarde	  dat	  het	  batig	  saldo	  
uitsluitend	  wordt	  aangewend	  voor	  het	  hiervoor	  genoemde	  doel	  (instandhouding	  gebouw	  van	  de	  
Lutherse	  Kerk	  en	  ondersteuning	  van	  de	  culturele	  activiteiten	  van	  de	  Amersfoortse	  Zwaan).	  
	  
In	  2017	  is	  aan	  dit	  voornemen	  uitvoering	  gegeven	  door	  het	  oprichten	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  
de	  Amersfoortse	  Zwaan.	  De	  Stichting	  is	  bij	  notariële	  akte	  d.d.	  5	  juli	  2017	  opgericht.	  	  
De	  eerste	  bijeenkomst	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  vond	  plaats	  op	  13	  juli	  2017.	  Tijdens	  deze	  
vergadering	  kwam	  ter	  sprake	  hoe	  daadwerkelijk	  vorm	  kon	  worden	  gegeven	  aan	  de	  voorwaarden	  om	  
de	  doelstelling	  van	  de	  Stichting	  te	  verwezenlijken,	  met	  als	  speerpunt	  de	  eerder	  genoemde	  
vermogensvorming.	  In	  de	  daarop	  volgende	  vergaderingen	  kwam	  het	  bestuur	  tot	  het	  vaststellen	  van	  
het	  beleidsplan,	  werden	  ideeën	  aangedragen	  voor	  “promotionele	  activiteiten”	  zoals	  het	  maken	  van	  
een	  website	  en	  een	  flyer;	  met	  als	  aandachtspunt	  “fondswerving”.	  Om	  het	  geven	  van	  donaties	  en	  
giften	  door	  particulieren	  en	  (vennootschappelijke)	  ondernemingen	  fiscaal	  aantrekkelijk	  te	  maken	  
werd	  besloten	  tot	  het	  aanvragen	  van	  de	  “culturele	  ANBI-‐status”.	  De	  Stichting	  is	  bij	  beschikking	  van	  
de	  belastingdienst	  d.d.	  23	  februari	  2018	  vanaf	  4	  juli	  2017	  aangemerkt	  als	  algemeen	  nut	  beogende	  
instelling	  (ANBI)	  en	  ook	  als	  culturele	  ANBI.	  	  
De	  bankrekening	  van	  de	  Stichting	  is	  sinds	  eind	  november	  2017	  opengesteld;	  eind	  december	  was	  aan	  
donaties	  en	  giften	  een	  bedrag	  ontvangen	  van	  in	  totaal	  €	  225.	  Het	  jaar	  2017	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  
batig	  saldo	  van	  €	  175.	  
In	  2018	  zal	  verdere	  concretisering	  worden	  gegeven	  aan	  de	  activiteiten	  ter	  verwezenlijking	  van	  de	  
doelstelling	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Amersfoortse	  Zwaan.	  
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