
Stichting Vrienden van de Spieghelkerk 2019 

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 negen jaar deel te hebben uitgemaakt van het Bestuur heeft Bob Krikke afscheid genomen als 
bestuurslid. Bob was één van de bedenkers en oprichters van onze Stichting. Hij heeft al die jaren met 
een veel liefde en inzet de uitnodiging van de schrijvers verzorgd. De grote passie van Bob was de 
muziek en hij heeft al die jaren met veel enthousiasme en tomeloze creativiteit heel veel verschillende 
ensembles en solisten uitgenodigd om het muzikale deel van de avond in te vullen. Wij zijn Bob heel 
veel dank verschuldigd hiervoor. Bob is benoemd tot Vriend van Verdienste. 

3. Spieghelavonden 

In het boekjaar 2019 zijn zeven evenementen georganiseerd. Het overzicht van de sprekers en de 
muziekgroepen zijn te vinden op de website van Vrienden van de Spieghelkerk. Het programma 2019 
zag er als volgt uit: 

 

In 2019 hebben we 875 (2018: 1.164) bezoekers kunnen verwelkomen op de verschillende 
Spieghelavonden.  

Het Bestuur van de Stichting heeft besloten de bijdrage voor de toegangsbewijzen voor het seizoen 
2019-2020 ongewijzigd te houden op €12,50. De Vriendenbijdrage is €125 per jaar. 

Datum Spreker Muziek
Totaal 
aantal 

bezoekers

9-jan-19 Roxane van Iperen Gregor Schaefer Klezmertrio 254

24-jan-19 Louise Fresco Leonard Ensemble 111

14-mrt-19 Stefan Hertmans Clarionettenkapel 117

11-apr-19 Joost de Vries Nederlands Horn Kwartet 45

12-sep-19 Rob van Essen Hawijch Elders, Sander Sittig 118

6-nov-19 Marente de Moor Martijn Willers en Olivier Thierry 99

12-dec-19 Ruben van Zwieten 131

Totaal 875



In 2018 is de website van de Stichting (https://vriendenvandespieghelkerk.nl/ ) geheel vernieuwd. De 
nieuwe website biedt de mogelijkheid om online toegangsbewijzen voor de 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 2019 bedroeg het Eigen Vermogen van de Stichting €31.139 (2018: €30.740). Het saldo van 
Baten en Lasten bedroeg in 2019 €400 (2018: €2.189). 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. €1.789 afgenomen. Dat is ontstaan door 

1. Afname van giften met €2.769. Het aantal Vrienden is afgenomen van 61 naar 52. De daling 
van de afname van de giften is in belangrijke mate het gevolg van de ontvangst van giften die 
betrekking hadden op 2017 in het kalenderjaar 2018. 

2. Het saldo opbrengsten en uitgaven Evenementen was €2.161 lager grotendeels als gevolg van 
hogere kosten (€2.862). Het Bestuur verwacht dat de trend van toename in kosten zal 
doorzetten. Zowel schrijvers als musici vragen hogere beloningen. Voor het gebruik van de 
vleugel moet aan de eigenaar huurkosten afgedragen worden. Bij de verzorging van de 
ontvangst en drankjes na afloop, wordt gebruik gemaakt betaalde jonge scholieren. In het 
verleden werd dit werk door vrijwilligers gedaan. 

3. De Algemene Kosten (met namen de kosten van het bouwen van de nieuwe website in 2018) 
namen af met €3.139. 

5. Overige gegevens 

De programmering voor het eerste halfjaar 2020 ligt vast. De voorbereidingen voor het seizoen 
2020/2021 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 2020 

 

Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten 2019  



Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten 2019 

 

 

Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018

Debiteuren 0 0 Eigen vermogen 31.139 30.740

Voorraad 400 Crediteuren 0 0

Bank 35.359 34.164 Vooruit ontvangen 220 1.824

Kas 0 0 Voorziening schenkingen 4.000 2.000

Totaal activa 35.359 34.564 35.359 34.564

Baten en lasten

Bijdragen en giften 5.934 8.703

Evenementen:

   Verkoop 9.936 9.234

   Kosten -12.662 -9.800

-2.726 -566

Algemene kosten -691 -3.830

Bankkosten -119 -120

Renteinkomsten 3 3

Schenkingen 0 0

(Voorziening) Schenkingen -2.000 -2.000

Saldo baten en lasten 400 2.189

2019 2018


