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1. Verslag van het bestuur 

 

Algemeen 

De Stichting Vrienden heeft ten doel het verlenen van financiële en morele hulp aan de 

Stichting Amsterdam Sinfonietta ter ondersteuning en instandhouding van het onder 

deze naam optredende muziekensemble, alsmede het bevorderen van de belangstelling 

voor de kamermuziek in het algemeen en die uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta in 

het bijzonder. 

 

De stichting richt zich voornamelijk op het beheer, behoud en de uitbreiding van 

particuliere donaties. Dit doet de stichting door middel van persoonlijk contact met de 

Vrienden van het orkest en de concertbezoekers en aan de hand van wervingsacties. 

Voor de aankomende jaren ligt de focus op het verwerven van meer grotere giften en 

eenmalige donaties, mede omdat uitbreiding van het aantal Vrienden met structurele 

kleinere bijdragen de afgelopen tijd niet gemakkelijk is gebleken. Het bestuur stelt 

jaarlijks in overleg een bedrag vast dat vanuit het eigen vermogen wordt uitgekeerd aan 

de Stichting Amsterdam Sinfonietta. 

 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat thans uit drie personen. Zie pagina 5 onder 'Samenstelling bestuur'. 

 

 

Activiteiten 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar driemaal vergaderd. Vergaderingen vinden plaats in 

aanwezigheid van de zakelijk leider van Amsterdam Sinfonietta en de manager 

fondsenwerving, die onder meer verantwoordelijk is voor de particuliere donateurs. De 

voorzitter van de Stichting Vrienden is tevens bestuurslid van de Stichting Amsterdam 

Sinfonietta. 

 

Naast het beheer, behoud en de verhoging van de huidige Vriendendonaties en de 

werving van nieuwe Vrienden, is er ook in het afgelopen jaar aandacht besteed aan het 

verder vormgeven van een aantal nieuwe geefkringen. Het doel is om hiermee meer 

grotere giften te verwerven en gelijkgestemde gevers bij elkaar te brengen. 
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2. Financiën 

2.1. Resultaat boekjaar 

Het volgende overzicht geeft het resultaat weer over 2019. 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
   

 2019 2018 
 € € 

Baten   

Vrienden donaties 49.147 42.663 

Rente opbrengsten 35 56 
 49.182 42.719 
   

Lasten   

Schenkingen AS 25.000 25.000 

Bankkosten (overboekingskosten) 489 559 
 25.489 25.559 
   

Saldo baten minus lasten 23.693 17.160 

 

De donaties hebben zowel betrekking op seizoenbijdragen als jaarbijdragen. Doordat de 

inning van de donaties in de tijd niet regelmatig verloopt, is er op basis van het 

kalenderjaar geen duidelijk inzicht in de ontwikkeling van de donaties.  

De donatiestroom komt namelijk op gang op het moment dat de donatiebrief wordt 

gestuurd. Wanneer de brief laat in het jaar wordt verstuurd verschuift een belangrijk deel 

van de seizoenopbrengsten over de jaargrens heen.  

 

Contributies 2015 2016 2017 2018 2019
Januari 2.735 1.365 1.755 2.990 3.870

Februari 1.073 720 2.828 1.456 1.991

Maart 400 4.536 320 1.010 1.830

April 270 580 170 910 840

Mei 1.620 893 2.001 808 1.768

Juni 1.050 170 920 1.480 1.115

Juli 870 1.490 470 810 1.040

Augustus 80 373 1.088 583 488

8.098 10.126 9.551 10.046 12.941

September 500 250 2.394 2.490 2.700

Oktober 810 460 2.483 1.930 2.890

November 6.803 25.043 26.950 1.488 23.198

December 20.691 5.960 5.395 26.710 7.419

28.804 31.713 37.222 32.618 36.207

36.902 41.838 46.772 42.663 49.147

Seizoen schatting 38.929 41.263 47.267 45.558  
 

In vorenstaande overzicht zijn de ontvangsten in een kalenderjaar “vertaald” naar het 

seizoen. Uit het overzicht blijkt dat in het seizoen 2018/2019 sprake is van een lichte 

daling van de donatie-opbrengsten. 

 

De schenking aan de Stichting Amsterdam Sinfonietta is voor 2019 vastgesteld op  

€ 25.000 (2018: € 25.000).  
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2.2. Vermogenspositie 

 

De hierna opgenomen balans geeft inzicht in de financiële positie van de stichting. 

 

BALANS PER 31 DECEMBER   
   

 2019 2018 
 € € 

Liquide middelen   

ABN/AMRO rekening courant 25.911 27.713 

ING rekening courant 8.653 8.193 

ABN/AMRO spaarrekening 70.120 70.120 

ING spaarrekening 111.778 111.743 
 216.462 217.769 
   

   

   

Eigen vermogen 213.232 189.539 

Bestemmingsreserve 3.230 3.230 

Te restitueren donaties 0 0 

Rekening courant AS 0 25.000 
 216.462 217.769 

 

 

Er is ultimo 2019 sprake van een goede vermogenspositie.  

De bestemmingsreserve betreft de ontvangsten van vrienden in verband met de viering 

van het 25 jarig jubileum voor zover deze via de vriendenrekening zijn binnengekomen.  

 

De samenstelling van de bestemmingsreserve is als volgt: 

 

   

 2019 2018 

Persoonlijk - - 

Viooltjes - - 

Compositie 3.230 3.230 

Algemeen - - 

 3.230 3.230 
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3. Samenstelling bestuur 

 

Hans Langeveld (voorzitter) 

Johan Halverhout (penningmeester) 

Marlies Vehmeijer (lid) 

 

 


