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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 2018 heeft de Stichting 60 contribuerende Vrienden.  

2. Bestuur 

 Na acht jaar voorzitterschap heeft initiatiefnemer en oprichter Simon Huijzer besloten af 
te treden als voorzitter en bestuurslid van de Stichting. De Stichting is Simon zeer 
dankbaar voor zijn grote inzet en de toewijding waarmee hij het voorzitterschap vervuld 
heeft. Het Bestuur van de Stichting heeft besloten Simon te benoemen tot “Vriend van 
Verdienste”. Als opvolger van Simon heeft het Bestuur van de Stichting uit haar midden 
Jannet Valkhof gekozen als voorzitter. In mei 2018 is Neeltje Jansen-Verrips benoemd tot 
bestuurslid met als bijzondere taak de logistiek en coördinatie van de Spieghelavonden. 

3. Spieghelavonden 

In het boekjaar 2018 zijn zes evenementen georganiseerd. Het overzicht van de sprekers 
en de muziekgroepen zijn te vinden op de website van Vrienden van de Spieghelkerk. Het 
programma 2018 zag er als volgt uit: 

  

In 2018 hebben we 1.164 (2017: 1.013) bezoekers kunnen verwelkomen op de verschillende 
Spieghelavonden.  

Het Bestuur van de Stichting heeft besloten de bijdrage voor de toegangsbewijzen met 
ingang van seizoen 2018-2019 te verhogen met €2,50 naar €12,50. De Vriendenbijdrage is 
verhoogd naar €125 per jaar. 

In 2018 is de website van de Stichting (https://vriendenvandespieghelkerk.nl/ ) geheel 
vernieuwd. De nieuwe website biedt de mogelijkheid om online toegangsbewijzen voor de 

Datum Spreker Muziek
Totaal 
aantal 

bezoekers

25-jan-18 Marja Pruis Peter Tiehuis en Frans van der Hoeven 92

15-mrt-18 Jan Terlouw Pauline Terlouw 308

12-apr-18 Ilja Pfeiffer Carla Meijers en Esther Doornink 189

20-sep-18 Maxim Februari Hermine Deurlo en Rembrandt Frerichs 108

1-nov-18 Pieter Waterdrinker Renate van Riel Esther de Bruijn 294

13-dec-18 Ruben van Zieten 173

Totaal 1.164

https://vriendenvandespieghelkerk.nl/


Spieghelavonden te kopen. Van deze mogelijkheid wordt intensief gebruik gemaakt. 
Boekhandel Los blijft een zeer actief verkooppunt; kaartverkoop aan de kassa is door de 
online bestelmogelijkheid, flink afgenomen. 

4. Eigen Vermogen en Baten en Lasten  

Per ultimo 2018 bedroeg het Eigen Vermogen van de Stichting €30.740 (2017: €28.550). Het 
saldo van Baten en Lasten bedroeg in 2018 €2.189 (2017: -/- €1.236). Ten laste van de 
Baten en Lasten is een voorziening getroffen van €2.000. Het Bestuur heeft het voornemen 
om, in lijn met de statuten,  een schenking te doen aan de Spieghelkerk. 

Het saldo van baten en lasten is met ca. €3.425 toegenomen. Dat is ontstaan door  

1. een toename van de giften (+€2.800) mede door de verhoging van de 
Vriendenbijdrage van €100 naar €125 

2. een betere opbrengst van de evenementen (+€4.675) door een hoger 
bezoekersaantal (+137) en de verhoging per september van de bijdrage voor de 
toegangsbewijzen 

3. hogere Algemene Kosten (-€3.400) vrijwel geheel toe te schrijven aan de kosten van 
het vernieuwen van de website  

4. hogere schenking (-€625) 

5. Overige gegevens 

De programmering voor het eerste halfjaar 2019 ligt vast. De voorbereidingen voor het 
seizoen 2019/2020 zullen in het voorjaar aanvangen. 

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

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 2019 

Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten 2018  



Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten 2018 

  

Activa 2018 2017 Passiva 2018 2017

Debiteuren 0 0 Eigen vermogen 30.740 28.550

Voorraad 400 387 Crediteuren 0 0

Bank 34.164 28.163 Vooruit ontvangen 1.824 0

Kas 0 0 Voorziening schenkingen 2.000 0

Totaal activa 34.564 28.550 34.564 28.550

Baten en lasten

Bijdragen en giften 8.703 5.905

Evenementen:

   Verkoop 9.234 8.590

   Kosten -9.800 -13.830

-566 -5.240

Algemene kosten -3.830 -411

Bankkosten -120 -138

Renteinkomsten 3 27

Schenkingen 0 -7.379

(Voorziening) Schenkingen -2.000 6.000

Saldo baten en lasten 2.189 -1.236

2018 2017


