
 

 

 

  

 

 

 

Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan heeft in 2021 twee keer 

vergaderd. Met als voornaamste agendapunten de regierol rond fondsenwerving, de werving 

en binding van Vrienden (waaronder de invulling van een Vriendenmiddag “na coronatijd”) 

en de invulling van vrijkomende bestuursfuncties. Daarnaast is aandacht besteed aan 

administratief-organisatorische aspecten rond de inning van donaties.  

- Voor wat betreft de regierol rond fondsenwerving zijn concrete afspraken gemaakt met de 

Amersfoortse Zwaan en waaronder het delen van kennis over en de aanpak van subsidie 

aanvragen. Dit moet leiden tot een meer succesvolle toekenning door potentiële subsidiënten 

van bij hen ingediende subsidieaanvragen. 

- Door een versoepeling van de Covid-19 maatregelen was het dit jaar weer mogelijk om een 

“Vriendenmiddag” te organiseren voor onze donateurs c.s. met een maximum van 30 

plaatsen. Op 24 oktober vond dit evenement plaats in de Lutherse Kerk aan de Langestraat in 

Amersfoort. Vanaf 14.30 konden de aanwezigen terecht voor een kopje koffie en thee 

gevolgd door een lezing van Lydia Vroegindeweij. Thema van deze lezing: “Zonder Bach 
geen Luther”; een onderwerp waar zij in december 2020 op promoveerde aan de Universiteit 

van Utrecht. Deze lezing werd geïllustreerd met enkele lees-en luistervoorbeelden, muzikaal 

ondersteund door organist Cees-Willem van Vliet op het mooie Bätz orgel. Na afloop van de 

lezing (rond 16.15) was er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 

hapje en een drankje. Het was een geslaagde middag.  

- Drie van de vier bestuursleden waren per 3 juli 2021 aftredend; twee bestuursleden 

(secretaris en penningmeester) hebben ingestemd met een herbenoeming voor vier jaar. De 

voorzitter heeft laten weten niet meer beschikbaar te zijn, maar aan te blijven totdat er een 

nieuwe voorzitter is benoemd. Op dit moment is ondanks actieve werving in deze vacature 

nog niet voorzien. 

- De Corona pandemie en de daaruit voortvloeiende beschermende maatregelen hebben ook 

gevolgen gehad voor de begin 2021 bij de subsidieverstrekker Stichting Scholen in de 

Kunst/gemeente Amersfoort ingediende aanvraag om subsidie voor de concerten uit de 

concert- (en kunst) serie Muziek na de Markt 2021. De oorspronkelijk ingediende aanvraag 

om subsidie voor negen concerten is vanwege de onzekerheid over het doorgaan daarvan 

teruggebracht tot vier concerten in het vierde kwartaal 2021. Daarvan zijn uiteindelijk drie 

concerten gerealiseerd, met als locatie de Lutherse Kerk aan de Langestraat. De financiële 

afrekening met voornoemde subsidieverstrekker heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij is 

met coulance omgegaan met het concert dat niet is doorgegaan en is onder voorwaarden het 

eerder toegekende subsidiebedrag voor de vier in de aanvraag 2021 opgenomen concerten van   

€ 400 toegekend.  

Het gemiddeld aantal bezoekers voor deze drie concerten is 26, vrijwel gelijk aan die van de 

twee concerten van 2020 (25).  

 

- In totaal is over 2021 in totaal ad € 5.043 ontvangen aan respectievelijk donaties (€ 3.363) 

giften (€ 1.040), bijdragen (€ 240) en subsidie gemeente Amersfoort voor het project “Muziek 
na de Markt” (€ 400).  

Het aantal donateurs op 31december 2021 is 52 (31 december 2020: 47).  

Het in de staat van baten en lasten opgenomen bedrag aan donaties ad € 3.363 betreft het 



 

 

werkelijk in 2021 ontvangen bedrag. Dit bedrag is exclusief de per 31 december 2021 nog te 

ontvangen toegezegde donaties van rond € 750. 

 

- Aan evenementen/activiteiten is uitgegeven € 353 (toegezegde bijdrage van onze Stichting 

in het exploitatietekort van het project “Muziek na de Markt” 2021), aan promotionele 

activiteiten € 75 (verzenden Nieuwsbrieven), Vriendenconcert € 150 en administratie- en 

bankkosten € 498.  

-Het batig saldo over 2021 ad € 3.537 is bestemd voor de Amersfoortse Zwaan en is 

uitsluitend bestemd ter aanwending van de in artikel 2 van de statuten van de Stichting 

Vrienden van de Amersfoortse Zwaan vermelde doelstelling en is maart 2022 overgemaakt.   

 

 

 

Amersfoort, 14 maart 2022 

 


