
Stichting Vrienden van de Spieghelkerk-2014 

Verslag van de Penningmeester 

1.Oprichting en overige gegevens 

-Op 1 juli 2010 is de Stichting Vrienden van de Spieghelkerk i.o. haar werkzaamheden aangevangen. 

-Op 7 juni 2010 werd de Stichting opgericht . 

-De Stichting werd  op 14 juni 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr  5017859 

-Op 16 augustus 2010 werd van de Belastingdienst  een ANBI verklaring verkregen. 

Vijf personen werden in de afgelopen jaren door de Stichting  tot  ” Bijzonder Vriend van het Eerste 

Uur” benoemd, vanwege hun belangrijke  bijdrage(n) in natura. 

2.Spieghelavonden 

In het kader van de doelstellingen van de stichting werden In het boekjaar 2014 negen evenementen  

uitgevoerd met deelnemers, voor zover kon worden nagegaan, uit o.m. Bussum, Naarden, Laren, 

Muiden, Blaricum, Hilversum,Weesp, Loosdrecht,  Amsterdam, Utrecht, Kortenhoef, Huizen en 

Bilthoven. 

Zowel de sociaal culturele als de spirituele evenementen werden steeds in belangrijke mate door 
verschillende deelnemers bezocht. Inmiddels is een digitaal netwerk opgebouwd van meer dan 450 
personen 
 

 Beschrijvingen van de sprekers en de muziekgroepen zijn te vinden op dewebsite van Vrienden van 

de Spieghelkerk. 

-Op  23 januari  2014 werd een avond gehouden met Douwe Draaisma, waarbij 191 deelnemers  

aanwezig waren. 

-Op 20 februari 2014 waren 164 deelnemers aanwezig op de avond met Ton Koopman. 

-Op 3 april 2014 was Jan Brokken onze gastspreker en trok 188 aanwezigen. 

-Op 3 juni2014  werd isw Boekhandel Los een avond gehouden met O,Hanlon , die maar liefst 225 

bezoekers trok. 

-Op 19 september 2014 werd voor de Vrienden van de Spieghelkerk een ontvangst  met muziek 

gehouden met 46 deelnemers. 

-Op 25 september 2014  sprak voor de tweede maal Herman Pleij en deze avond trok het record van 

239 bezoekers. 

-Op  30 october 2014  werd isw met de Bibliotheek Naarden-Bussum, ter gelegenheid van het 100 

jarig bestaan van de bibliotheek,  de uitkomst van een verhalenwedstrijd bekend gemaakt,  met  een 



inleiding van Rudolf Geel en voordracht van verhalen door dorpsdichter Gaston Bannier,  die 122 

bezoekers trok. 

-Op 20 november 2014 hield Joke Hermsen een lezing die 109 bezoekers trok. 

-op 12 december 2014 werd de kerstvertelavond gehouden door Rubin van Zwieten met 173 

deelnemers . 

Er zijn projectcalculaties  van ieder project beschikbaar. 

 

3.Inkomsten/uitgaven 

Zie bijgesloten Staat van Bezittingen en Schulden en Staat van Baten en Lasten. 

4.Algemeen 

Per 31 december had de Stichting 55 Vrienden van het Eerste uur. 

De programmering voor het eerste halfjaar 2015 is vastgesteld en de voorbereidingen voor het 

seizoen 2015/2016 zijn aangevangen. 

De Stichting heeft aan de kerkenraad  van de Spieghelkerk een laptop geschonken. 

Naar het zich laat aanzien zullen in de naaste toekomst meer evenementen ,ook in samenwerking 

met andere maatschappelijke organisaties, worden georganiseerd. 

Wij constateren dat in het afgelopen jaar met name aan de schrijvers regelmatig hogere 

vergoedingen betaald moeten worden. 

In dit boekjaar zijn, zoals gebruikelijk, geen beloningen en/of vergoedingen  verstrekt aan 

bestuursleden. 

Bijlage: 1 
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