Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan heeft in 2019 drie keer
vergaderd. Met als voornaamste agendapunten een verdere formalisering van de organisatie
en evaluatie rond het traject van subsidieaanvragen, communicatie naar onze donateurs (onder
andere via jaarlijkse Nieuwsbrief) en de organisatie van een high tea en Vriendenconcert voor
onze donateurs.
In 2019 heeft het bestuur een aantal subsidieaanvragen ingediend voor het verkrijgen van
subsidie/bijdrage van door de Stichting relevant op te starten projecten in 2019. Daarvan is
het project voor de Concert-(en kunst) serie “Muziek na de Markt” met als locatie de Lutherse
Kerk aan de Langestraat 61 te Amersfoort, gehonoreerd door de subsidieverstrekker Stichting
Scholen in de Kunst/gemeente Amersfoort. Voor dit (goed bezochte) project is daarbij onder
voorwaarden een maximale subsidie van € 750 in het vooruitzicht gesteld. Het subsidiebedrag
ad € 750 is in februari 2020 definitief toegekend en vervolgens door onze Stichting conform
bestemming doorbetaald aan de Vrienden van de Amersfoortse Zwaan voor de
gemaakte/voorgeschoten kosten voor het realiseren van het project “ Muziek na de Markt” in
het gebouw van de Lutherse Kerk.
In totaal is over 2019 in totaal ad € 2.880 ontvangen aan respectievelijk subsidie (€ 750),
donaties (1.725), giften (€ 375) en kaartverkoop Vriendenconcert (€ 30).
Het aantal donateurs is in het verslagjaar 2019 licht toegenomen tot 41 (vorig jaar 38). Het
bedrag aan toegezegde donaties is € 2.480, waarvan in het verslagjaar 2019 € 1.725 is
ontvangen (donaties 2018 € 2.260).
Aan evenementen/activiteiten is uitgegeven € 500 (toegezegde bijdrage van onze Stichting in
het exploitatietekort van het project “Muziek na de Markt), aan promotionele activiteiten
€ 494 (Vriendenconcert/high tea), Nieuwsbrief Vrienden- juni 2019) en administratie- en
bankkosten € 499. Het Vriendenconcert dat op 22 september is gehouden, is met 28
deelnemers aan de high tea voorafgaande aan het Vriendenconcert en 32 bezoekers van het
Vriendenconcert, goed bezocht. Uit de ontvangen reacties blijkt dat deze dag goed is
ontvangen door de genodigden/donateurs en zeker voor herhaling vatbaar is.
Het resterende batig saldo over 2019 ad € 637 is bestemd voor de Amersfoortse Zwaan
(inmiddels doorbetaald) en is uitsluitend bestemd ter aanwending van de in artikel 2 van de
statuten van de Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan vermelde doelstelling.
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