
Ontwikkeling van de financiële positie van stichting Vrienden van de Amer in 2021: 

 

De financiële positie van de stichting Vrienden van De Amer is in 2021 toegenomen 

met ca. € 7.500,--.  

Het aantal Vrienden van De Amer is in 2021 vrijwel gelijk gebleven (ca. 1000). 

Er komen weinig nieuwe Vrienden bij en gelukkig gaan er ook weinig Vrienden de 

stichting verlaten. 

Per 1 januari 2021 bedroeg het saldo op de rekening-courant € 2.689,40 en op de 

bedrijfsspaarrekening € 30.967,03. Totaal € 33.656,43. 

Per 31 december 2021 bedroeg het saldo op de rekening-courant € 2.649,45 en op de 

bedrijfsspaarrekening € 38.467,99. Totaal € 41.117,44.  

Een toename dus van € 7.461,01. 

 

Hieronder een overzicht van de baten en lasten in 2021: 

 

Baten: 

 

- Ontvangen incasso’s / donaties:      € 29.040 

 

Totaal baten  € 29.040 

 

Lasten: 

 

- Kosten verduurzaming/renovatie/onderhoud De Amer   €  8.020 

- Wandelweekend agv viering 30-jarig bestaan De Amer  €  9.685 

- Kosten gage 2x Vrienden-concert Paul de Munnik   €  2.400 

- Overige kosten: 

o Verwerkingskosten Rabobank   €     299 

o Administratiekosten (porto, cartridges)  €     200 

o Kosten brief aan Vrienden augustus 2021 €     602 

o Afscheid voorzitter Dirk Mulder   €     205 

o Drukkosten nieuwe Vrienden-formulieren €       60 

o Ontwerpkosten nieuwe website St. Vrienden €     108 

Totaal overige kosten  €   1.475 

 

       Totaal lasten  € 21.579 

 

Het positieve verschil tussen baten (€ 29.040) en lasten (€ 21.579) is dus € 7.461 wat 

als een post van € 7.500 is geboekt naar de bedrijfsspaarrekening. 

 

Zoals onder 1. Doelstelling al is beschreven (de bevordering van de bloei van 

Stichting De Amer), dragen de Vrienden van De Amer financieel voor een belangrijk 

deel bij aan de instandhouding en langdurige voortzetting van het Cultureel café De 

Amer met haar prachtige activiteiten zoals De Literaire Hemel en de unieke muziek-

concerten. 

Zo heeft de stichting Vrienden van De Amer in 2014 door een bijdrage van € 50.000 

het mede mogelijk gemaakt dat de stichting De Amer het pand kon kopen van de 

toenmalige eigenaar. 

 



En toen in 2017 door de stichting De Amer het project “verduurzaming-renovatie-

onderhoud (= VRO)” van het pand heeft geïnitieerd, heeft de stichting Vrienden van 

De Amer ook jaarlijks financieel bijgedragen aan dit project.  

Schilderwerk binnen en buiten, dubbele beglazing, renovatie vensterbanken, isolatie 

van de wanden en vloer, een prachtige houten vloer in het café, nieuwe gevelkachels, 

luchtverversingsinstallatie in de deel, een nieuwe muziekinstallatie, totale renovatie 

van de koestal, aanleg parkeerterrein, drainage van het veld, onderhoud van het dak, 

nieuwe Deel-deuren, en nog veel meer is allemaal onderdeel van dit project. 

 

Kortom, onze Vrienden zorgen er mede voor dat De Amer een plek is èn blijft waar 

we met elkaar kunnen genieten van geweldige concerten in een unieke setting. 

 

Wel is het bestuur van stichting De Amer gevraagd om in het kader van het project 

VRO aan te geven wat op de korte en ook lange termijn nog te verwachten valt. Het 

bestuur van stichting De Amer zal hiertoe haar Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) 

updaten. 

 

Zoals eerder al aangegeven ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

 


