
                                                                                                                      

Activiteitenverslag 2021 SVHV 
 
Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden 

Naam 
Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch 
RSIN nummer 
815718494 
Contactgegevens 
Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch 
p/a Van Tetslaan 2, 3707 VD  Zeist 
T 030 – 698 67 00 
Bestuurssamenstelling 
dhr. Marinus Jan Veltman, Voorzitter 
dhr. Contijn van Marle, Penningmeester 
mw. Agatha Steenbergen, Secretaris 
mw. Geertrui Vis, Lid 
mw. Wanda Pieters, Lid 
 
Aantal bestuursvergaderingen: 
• 3, waarbij tevens de locatieleiding geheel dan wel gedeeltelijk aanwezig was 
 
Besproken agendapunten: 
• Nieuws uit Huize Valckenbosch 
• Begrotingsaanvraag 2021 van de vestigingsmanager HVB. 
• Website Stichting Vrienden Huize Valckenbosch opgeheven. We maken nu gebruik 

van de website van Warande vestiging Huize Valckenbosch. Warande heeft een basis 
tekst op de website gezet die door SVHV is aangevuld/aangepast.  

• Activiteitenverslag 2020 is goedgekeurd en op de website geplaatst. Een combinatie 
met het financieel jaarverslag zou wenselijk zijn. 

• Financieel jaarverslag 2019 en 2020 goedgekeurd onder voorwaarde akkoord 
kascommissie. 

• Beleidsplan SVHV 2022/ 2024 vastgesteld 
 

• Toezegging financiering;  
-€ 6600 concerten  
-€ 1200 garantstelling opgang lezingen 
-€ 2000 jaarfeesten, vieringen en voorstellingen 
-€ 250    bibliotheek 
-€ 1000  gedenkstonde (herdenkingsbijeenkomst najaar) 
-€ 1000  instrumentenfonds 
-€ 500    materiaal voor de huiskamers 



-€ 2600  bloemen, adventskransen, wekelijkse bloemen 
     Overige ingediende kosten worden per stuk achteraf beoordeeld (passen de gemaakte     
     kosten  binnen het beleidsplan). 

 
 
                

 Financieel jaaroverzicht 2021   

 Balans    

    

 Activa 31-12-2021 31-12-2020 

     

 Vlottende activa    

 triodos 21.21.14.034 ----------  € 25,19  

 triodos 39.04.31.982 € 7.370,32  € 15.078,83  

 Effecten € 249.909,41  € 245.944,03  

 te vorderen dividendbelasting € 3,71  € 3,06  

 vooruit betaalde bedragen ---------- € 178,56  

 overgang naar kasstelsel € 517,73  € 314,63  

     

 totaal Activa € 257.801,17  € 261.544,30  

     

     

 Passiva    

     

 Middelen op lange termijn    

 Oud Eigen vermogen € 261.544,30  € 261.544,30  

 resultaat boekjaar = verlies € 3.743,13-  

 Nieuw Eigen vermogen € 257.801,17   

     

     

     

     

     

 totaal Passiva € 257.801,17  € 261.544,30  

    

    

 verschil € 0,00   

    

 Vanaf 2021 overgegaan op kasstelsel.   
 
 
 
  



 

 Winst- en verliesrekening = opbrengsten en kosten    

     

 Winsten = opbrengsten 2021 2020 

 donaties  € 195,00   € 868,50  

 rente ----    

 dividend effecten  € 1.270,67   € 4.336,16  

 terugontvangen dividendbelasting vorig jaar ----  ----  

 waardeverandering effecten  € 3.965,38   € 4.050,44  

 overige baten     

      

 totaal opbrengsten  € 5.431,05   € 9.255,10  

      

      

 Verliezen = kosten     

 opganggroep  € 419,00  ---  

 spraak en poeziegroep  € 300,00  -----  

 vriendenconcert  € 6.600,00   € 3.291,00  

 Instrumentenfonds  € 278,90  -----  

 kosten betalingsverkeer en bankkosten  € 136,28   € 143,64  

 muziekbegeleiding eurithmie  € 1.440,00  ------  

 website ----   € 78,65  

 inspiratie medewerkers ------  € 1.694,34  

 reiskosten RJ bitter -----   € 29,26  

      

 totaal kosten  € 9.174,18   € 5.236,89  

      

 resultaat  € 3.743,13-  € 4.018,21  

    
 
 
 
Zeist 24 oktober 2022 
Agatha Steenbergen 


