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In 2018 zijn diverse activiteiten ondernomen op het bestuurlijk en organisatorisch vlak en op het 

gebied van de vermogensvorming. 

 

In december  2018 is het bestuur versterkt met mevrouw Lisbeth Borg als algemeen bestuurslid.  Het 

bestuur van de Stichting  bestaat nu uit 4 bestuursleden. In 2018 zijn er drie bestuursvergaderingen 

geweest. Met als voornaamste agendapunten vermogensvorming (benadering diverse organisaties, 

donateurs), organisatorische zaken rond vermogensvorming en (het voeren van) financiën, het  

bekendheid geven aan de Stichting en het binden van de ”Vrienden” aan onze stichting. 

Voor wat betreft de vermogensvorming zijn diverse daarvoor in aanmerking komende instellingen 

benaderd en zijn subsidieaanvragen ingediend voor het verkrijgen van subsidie/bijdrage voor door de 

Stichting  relevant  op te starten projecten.  Dit heeft helaas (nog) geen voor de Stichting 

bevredigend resultaat opgeleverd.  

Meer succes heeft de Stichting behaald met het werven van donateurs. 

Dat is te danken aan de bekendheid die gegeven is aan  de Stichting via het verspreiden van folders 

en door deze folders voor belangstellenden te deponeren bij diverse instellingen in Amersfoort, zoals 

het Eemhuis/bibliotheek/Flehite en het Kerkelijk bureau.  Er zijn bovendien veel “bijsluiters” 

verzonden via het blad “Drieluik”(juni-nummer). 

 

De Stichting telt nu 38 donateurs met een bedrag van € 2.260 aan donaties. 

Aan giften en sponsoring is verantwoord respectievelijk € 600 en € 250. 

Aan evenementen/activiteiten is uitgegeven € 200 (Kerkliedwiki), aan promotionele activiteiten  

€ 529 (kosten mailing, bijsluiters “de Amersfoortse Zwaan zoekt vrienden” en administratiekosten 

€ 250.  Het batig saldo over 2018 is  € 2.131.  Het bestuur heeft in de vergadering van  16 november 

2018 besloten om een bedrag van € 750 aan te houden en te storten in de Algemene reserve ter 

dekking van schommelingen in de exploitatie door de jaren heen.  Het restant ad € 1.381 is bestemd 

voor de Amersfoortse Zwaan, uitsluitend ter aanwending van de in artikel 2 van de statuten van de 

Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan vermelde doelstelling. In 2018 is aan de 

Kerkenraadscommissie Evangelisch Lutherse traditie PGA  het batig saldo 2017 ( € 175) en een 

voorschot € 1.075  op het batig saldo van  2018 uitbetaald,  in totaal  € 1.250.    

 

 

 

Amersfoort, 20 mei 2019 


