
Stichting Vrienden van de Spieghelkerk 2017 

Verslag van de Penningmeester 

1. Stichting Vrienden van de Spieghelkerk 

De Stichting Vrienden van de Spieghelkerk is opgericht op 7 juni 2010 en heeft haar werkzaamheden 

aangevangen op 1 juli 2010. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 5017859 en is een Culturele ANBI vanaf 16 augustus 2010. 

Per ultimo 2017 heeft de Stichting 65 contribuerende Vrienden. Vanwege hun belangrijke  bijdrage(n) 

in natura zijn door de Stichting gedurende haar bestaan, vijf personen tot ”Bijzonder Vriend van het 

Eerste Uur” benoemd. In 2017 zijn twee personen tot “Vriend van verdienste” benoemd. 

2. Bestuur 

Op 23 september jl. is Huib Boermans overleden. Huib was vanaf de oprichting van de Stichting tot 

vlak voor zijn overlijden lid van het bestuur en tot november 2015 tevens penningmeester. Huib was 

een groot cultuurliefhebber die kunst graag dicht bij de mensen bracht. Hij is van grote betekenis 

geweest voor de Stichting. In zijn laatste bestuursvergadering is Huib benoemd tot “Vriend van 

verdienste”.  

Op 3 november 2017 is Stephan de Jong, voorganger in de Spieghelkerk en medeoprichter van de 

Stichting, afgetreden als bestuurslid wegens verhuizing naar Friesland. De grote inzet en betrokkenheid 

van Stephan heeft bijzonder bijgedragen aan de ontwikkeling van de activiteiten van de Stichting en 

haar plaats in de maatschappij. Stephan de Jong is eveneens benoemd tot “Vriend van Verdienste”. 

3. Spieghelavonden 

In het boekjaar 2017 zijn zeven evenementen georganiseerd. Voor zover kon worden nagegaan 

kwamen de deelnemers uit de wijde omgeving van het Spiegel, te weten Bussum, Naarden, Laren, 

Muiden, Blaricum, Hilversum, Weesp, Loosdrecht, Amsterdam, Utrecht, Kortenhoef, Huizen, ‘s 

Gravenland en Bilthoven. Zowel de sociaal culturele als de spirituele evenementen werden steeds door 

verschillende deelnemers bezocht. Inmiddels is een digitaal netwerk opgebouwd van meer dan 1.000 

personen die regelmatig geïnformeerd willen worden over de activiteiten van de Stichting. 

Het overzicht van de sprekers en de muziekgroepen zijn te vinden op de website van Vrienden van de 

Spieghelkerk. Het programma 2017 zag er als volgt uit: 



 

In 2017 hebben we 1.013 bezoekers kunnen verwelkomen op de verschillende Spieghelavonden. Dat 

zijn er 580 minder dan in 2016 (2016: 1.593). De terugval in bezoekersaantal is heel waarschijnlijk het 

gevolg van de verbouwing van de Spieghelkerk waardoor wij van oktober tot april telkens hebben 

moeten uitwijken naar  andere locaties. Het bestuur is erkentelijk voor de geboden huisvesting in het 

Willem de Zwijger College en in de Remonstrantse Kerk. In april is het nieuwe Spieghelhuis geopend 

en sindsdien worden de Spieghelavonden weer in de vertrouwde Spieghelkerk gehouden. 

4. Eigen Vermogen en Baten en Lasten  

Per ultimo 2017 bedroeg het Eigen Vermogen van de Stichting €28.550 (2016: €29.787). Het saldo van 

Baten en Lasten bedroeg in 2017 -/- €1.236 (2015: €443). 

5. Overige gegevens 

De programmering voor het eerste halfjaar 2018 ligt vast. De voorbereidingen voor het seizoen 

2018/2019 zullen in het voorjaar aanvangen. 

De Stichting heeft de Spieghelkerk een schenking gedaan van €7.379. Voor dat bedrag zijn tafels en 

ander gewenst meubilair voor de inrichting van het Spieghelhuis gekocht.  

De Stichting heeft het voornemen om, indien het Eigen Vermogen en liquiditeit dat toelaat, op 

jaarlijkse basis een bijdrage aan de kerkelijke Spieghelkerk een gift te doen. Gedacht wordt aan een 

bedrag van ongeveer €2.000. 

Als gevolg van de stijgende bekendheid van de activiteiten van de Stichting neemt de belangstelling 

van sprekers om op een Spieghelavond merkbaar toe. De vergoedingen die aan sprekers en 

muzikanten betaald moeten worden, gaan omhoog. Voor het seizoen dat eindigt in april 2018 zal de 

entreeprijs niet worden verhoogd. 

In dit boekjaar zijn, zoals gebruikelijk, geen beloningen noch vergoedingen verstrekt aan 

bestuursleden. 

Spreker Muziek

Totaal 

aantal 

bezoekers

Özcan Akyol Trombone Kwartet 100

Jacob Bogaart 39

Conny Braam Trio Cortado 83

Kader Abdolah Kobra Ensemble 220

Ronald Giphart Carezza Strijkwartet 104

Jaap Robben Via Dorien Trio 289

Ruben van Zwieten 178

Totaal 1.013



Het Bestuur is de vrijwilligers zeer dankbaar voor al het werk dat zij gedaan hebben ten behoeve van 

de Stichting. 

A.M. Meurs, penningmeester                                                              
1 januari 2018 

 

Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten  



Bijlage 1 

 

 

Stichting Vrienden van de Spieghelkerk

Staat van Bezittingen en Schulden per 31 december 2017 en saldo baten en lasten 2017

Activa 2017 2016 Passiva 2017 2016

Debiteuren 0 0 Eigen vermogen 28.550 29.787

Voorraad 387 406 Crediteuren 0 0

Bank 28.163 38.131 Vooruit ontvangen 2.750

Kas 0 0 Voorziening schenkingen 0 6.000

Totaal activa 28.550 38.537 28.550 38.537

Baten en lasten

Bijdragen en giften 5.905 6.270

Evenementen:

   Opbrengsten 8.590 13.590

   Kosten -13.830 -12.769

-5.240 821

Algemene kosten -411 -633

Bankkosten -138 -127

Renteinkomsten 27 112

Schenkingen -7.379 0

(Voorziening) Schenkingen 6.000 -6.000

Saldo baten en lasten -1.236 443

2017 2016


