Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan heeft in 2020 twee keer
vergaderd. Met als voornaamste agendapunten de regierol rond fondsenwerving, de werving
en binding van Vrienden en de gevolgen van Corona maatregelen voor de activiteiten van de
Stichting.
- Voor wat betreft de activiteiten rond werving en binding van Vrienden kon in dit verslagjaar
geen “Vriendenconcert” plaatsvinden omdat de ruimte in de Lutherse Kerk te beperkt is om
met inachtneming van de Coronamaatregelen een Vriendenconcert te organiseren waarbij alle
donateurs en belangstellenden aanwezig konden zijn. Hiervan is melding gemaakt in de
jaarlijkse Nieuwsbrief van onze Stichting. Daarnaast zou het doorgaan van het concert door
uit te wijken naar een grotere ruimte ondanks de te treffen voorzorgsmaatregelen toch risico’s
met zich meebrengen. Dit jaar was er een actie waarbij alle donateurs die zich hadden
aangemeld voor een jaarlijkse donatie van € 50 of meer gratis een CD kregen toegestuurd of
bezorgd. De Stichting heeft voor dit doel de beschikking gekregen over een aantal Cd’s:
Goldberg variaties, opgenomen in de Lutherse Kerk op het Bätz orgel door Cees Willem van
Vliet. Deze actie gaat door zo lang de voorraad strekt.
- Door de Corona pandemie en de daaruit voortvloeiende beschermende maatregelen kon een
aantal concerten uit de Concert- (en kunst) serie Muziek na de Markt met als locatie de
Lutherse Kerk aan de Langestraat 61, geen doorgang vinden. Dat betreft ook de vier
concerten in het vierde kwartaal 2020 waar subsidie voor was aangevraagd (en later onder
voorwaarden toegekend) bij de subsidieverstrekker Stichting Scholen in de Kunst/gemeente
Amersfoort. Twee van de vier in dit kwartaal geplande concerten zijn om voornoemde reden
niet doorgegaan. Aan de concerten die door een versoepeling van de Corona maatregelen wel
zijn doorgegaan was conform de Coronamaatregelen, een beperking opgelegd voor wat
betreft het aantal bezoekers. Het gemiddeld aantal bezoekers voor beide concerten was 25,
waar het vorig jaar (2019) voor 10 concerten gemiddeld rond 40 was….
De subsidieverstrekker heeft voor dit project onder voorwaarden maximaal € 500 toegekend;
de afrekening heeft in februari 2021 tot dit bedrag onder voorwaarden plaatsgevonden. Het
bedrag is inmiddels conform bestemming doorbetaald aan de Amersfoortse Zwaan voor de
gemaakte/voorgeschoten kosten voor het realiseren van de twee concerten uit het project
“Muziek na de Markt” in het gebouw van de Lutherse Kerk.
- In totaal is over 2020 in totaal ad € 4.845 ontvangen aan respectievelijk donaties (€ 4.315)
giften (€ 30), subsidie gemeente Amersfoort voor het project “Muziek na de Markt” (€ 500).
Het aantal donateurs is in het verslagjaar 2020 toegenomen tot 47 (vorig jaar 42). Het in de
staat van baten en lasten opgenomen bedrag aan donaties ad € 4.315 betreft het werkelijk in
2020 ontvangen bedrag, waaronder twee forse donaties. Dit bedrag is exclusief de per 31
december 2020 nog te ontvangen toegezegde donaties van rond € 300.
- Aan evenementen/activiteiten is uitgegeven € 200 (toegezegde bijdrage van onze Stichting
in het exploitatietekort van het project “Muziek na de Markt” 2020), aan promotionele
activiteiten € 15 (verzenden Cd’s voor nieuwe donateurs) en administratie- en bankkosten
€ 513.

-Het batig saldo over 2020 ad € 3.617 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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