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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 2020 heeft de Stichting 47 contribuerende Vrienden. We zijn de Vrienden erg dankbaar dat
zij de Stichting zijn blijven steunen in 2020, het jaar waarin we zagen dat we veel avonden hebben
moeten annuleren.
2. Bestuur
In 2020 is Jannet Valkhoff teruggetreden als voorzitter van het Bestuur en heeft tevens haar
bestuurslidmaatschap beëindigd. Jannet heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
marketingactiviteiten van de Stichting. Onder haar verantwoordelijkheid is de website van de
Vereniging gemoderniseerd en is de mogelijkheid geschapen om kaartjes voor de Spieghelavond online
te kopen. We zijn Jannet dankbaar voor haar stimulerende inzet en voorzitterschap. Tot het bestuur is
dit jaar toegetreden Arnoud Verhage. Hij zal als aandachtsgebied hebben (i) communicatie en (ii)
contact met schrijvers. Het bestuur bestaat hiermee weer uit 4 leden.
3. Spieghelavonden
In het boekjaar 2020 zijn vanwege alle opgelegde bezoekersbeperkingen veel Spieghelavonden
afgezegd. De Spieghelavond op 10 september kon nog net wel doorgaan, zij het dat toen het maximum
aantal toegestane bezoekers gesteld was op 90. Tot onze spijt hebben we de avonden met Jan Brokken
en Manon Uphof moeten afzeggen. Ook de traditionele Kerstspieghelavond met Ruben van Zwieten
kon niet doorgaan. Het uitgedunde programma 2020 zag er als volgt uit:

Datum

Spreker

Muziek

Totaal
aantal
bezoekers

23-jan-20 Peter Buwalda

Fernando Sanchez (sx), Gonçalo
Neto (gt), Mauro Cottone (db)

137

26-feb-20 Joris Luyendijk

Lotam Trio

261

10-sep-20 Arthur Japin

Olivier Thiery en Martijn Willers

Totaal

91
489

In 2020 hebben we 489 (2019: 875) bezoekers kunnen verwelkomen op de verschillende
Spieghelavonden.
Om een antwoord te vinden op de opgelegde bezoekersbeperking is in 2020 de mogelijkheid gecreëerd
om Spieghelavonden online te volgen. Via de website kan een online kaartje gekocht worden voor

€10,00 (normaal €12,50). Bij de Spieghelavond van 10 september is dit voor het eerst aangeboden.
Daar is toen, zij het nog bescheiden, al gebruik van gemaakt.
4. Eigen Vermogen en Baten en Lasten
Per ultimo 2020 bedroeg het Eigen Vermogen van de Stichting €31.282 (2019: €31.139). Het saldo van
Baten en Lasten bedroeg in 2020 €142 (2019: €400). Ten laste van de Baten en Lasten is een
voorziening getroffen van €1.000. Het Bestuur heeft in 2020 een schenking gedaan aan de Spieghelkerk
die gebruikt is als bijdrage aan de investering in audio- en videoapparatuur om streaming van
kerkdiensten en Spieghelavonden mogelijk te maken.
5. Overige gegevens
De programmering voor het eerste halfjaar 2021 ligt vast maar de onzekerheid of het programma wel
afgewerkt kan worden blijft. De voorbereidingen voor het seizoen 2021/2022 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.
1 januari 2021
A.M. Meurs, voorzitter en penningmeester
M. van Dam, secretaris
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Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten 2020

Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten 2020
Stichting Vrienden van de Spieghelkerk
Staat van Bezittingen en Schulden per 31 december 2020 en saldo baten en lasten 2020

Activa
Debiteuren
Voorraad
Bank
Kas
Totaal activa

Baten en lasten

2020

2019
0
712
31.570
0
32.282

Passiva
180 Eigen vermogen
489 Crediteuren
35.359 Vooruit ontvangen
0 Voorziening schenkingen
36.028

2020

Bijdragen en giften

2020

2019
31.282

31.140

0

0

0

888

1.000

4.000

32.282

36.028

2019
4.525

5.934

Evenementen:
Verkoop
Kosten

Algemene kosten
Bankkosten
Renteinkomsten
Schenkingen
Voorziening (Schenkingen)
Saldo baten en lasten

5.324

9.936

-5.909

-12.662
-585

-2.726

-2.682

-691

-119

-119

3

3

-4.000

0

3.000

-2.000

142

400

