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1. Algemeen. 
 
In het jaarverslag 2019-2020 werd al gemeld dat de Stichting Vrienden van de Kerk te 
Rozendaal vanaf maart 2020 het programma moest onderbreken vanwege de lockdown 
voor het Covid-19 virus waarbij twee van de vijf concerten helaas moesten worden 
geannuleerd. Bij de start van het jaar 2020-2021 was reeds duidelijk dat zeker tot de 
jaarwisseling geen activiteiten mogelijk waren. En ook later bleek dat in het eerste 
halfjaar van 2021 dit evenmin mogelijk was. Er zijn daarom in het verenigingsjaar 2020-
2021 geen activiteiten georganiseerd. 
 
2. Bestuur, Stichting en donateurs. 
 
Er was geen wijziging in het bestuur. De samenstelling is: Bert Beekhuis, voorzitter; Bert 
Veraart, secretaris; Hein Hoek, penningmeester; Carla Rexwinkel, logistieke zaken; Els 
Westerveld, lid. Het bestuur heeft dit jaar vier maal vergaderd. Vanwege de 
beschikbaarheid van de Serre van Rozendaal konden deze vergaderingen op ruime 
afstand van elkaar veilig plaatsvinden. Steeds werd de situatie besproken en ingeschat 
of het verantwoord was de activiteiten te hernemen. Dit bleek niet het geval.  
Pas in het late voorjaar van 2021 leek het verantwoord een programma voor 2021-2022 
voor te bereiden. Wel werd besloten voorzichtig van start te gaan met kleine 
muziekgezelschappen en een beperkt aantal toehoorders. Ook werd afgesproken om bij 
het doorgaan van een concert steeds opnieuw te bezien of een Meet & Greet mogelijk is. 
Henny Kromhout die het bestuur bij de programmering zeer grote steun verleent is weer 
volop van start gegaan om een mooie reeks concerten te programmeren.. 
 
Gezien de mogelijkheden meenden we dat een Filosofische Kring in het najaar van 2021 
ook mogelijk zou kunnen zijn, mede gezien het feit dat we, dankzij de toestemming van 
de Kerkrentmeesters, zonodig gebruik kunnen maken van de kerkzaal waar een ruime 
afstand tussen de aanwezigen mogelijk zou zijn. 
 
Dankzij de vele donateurs die, ondanks het stilliggen van de activiteiten, toch een 
donatie hebben overgemaakt, en het vorig jaar met een positief saldo afgesloten 
boekjaar, kon het bestuur besluiten de Kerkrentmeesters een gift te doen van ruim 
€7800.- waarmee de kosten de aanleg van een reeks zonnepanelen op het bijgebouw in 
de tuin van de kerk volledig werden gedekt. 
 
3. Financieel jaarverslag 2021/2020. 
 
Het volledige boekjaar stond uiteraard in het teken van de Corona-crisis. Dat hield in een 
volledige afwezigheid van activiteiten, zoals de concerten en voordrachten van de 
Filosofische Kring. Boekhoudkundig dus een simpele zaak, maar als verslag van een 
actief stichtingsjaar zwaar teleurstellend. 
De belangrijkste inkomstenbron waren de giften van de donateurs, dit jaar een bedrag 
van € 2.275,-. Dit was zo’n € 400,- minder dan vorig jaar, maar het ligt binnen de 
gebruikelijke bandbreedte van jaarlijkse donaties. 
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De werkingskosten (bestuurskosten, verzendkosten, drukwerk en bankkosten) 
bedroegen totaal € 500,69. 
In het voorgaande jaar was een bedrag van € 8,000,- gereserveerd als geschenk aan De 
Kerk van Rozendaal, in de vorm van de betaling voor een complete installatie van 
zonnepanelen. De uiteindelijke kosten bedroegen € 7.834,75, zodat het verschil van  
€ 165,25 kon worden teruggeboekt op de resultatenrekening. Na het ontvangen van de 
factuur is in het voorjaar van 2021 het bovengenoemde bedrag overgemaakt op de 
rekening van het College van Kerkrentmeesters. 
Al met al leidde dit tot een positief saldo op de resultatenrekening van € 1.939,56, zodat 
het vermogen toenam van € 7.811,68 tot € 9.751,24. Dit vermogen ligt nog net binnen 
de marge van € 8.000,- tot € 10.000,- die het bestuur als buffer aanhoudt. 
We hopen voor het komende bestuursjaar een groot aantal extra mutaties in de 
boekhouding te kunnen noteren als teken dat de activiteiten van de VKR weer volop 
gaande zijn. 
DE jaarrekening is opgenomen als bijlage bij dit verslag. 
 
4. Concerten 
 
Zoals al eerder vermeld zijn er dit jaar vanwege de Covid-19 pandemie geen concerten 
georganiseerd. 
 
5. Filosofische Kring 
 
Ook de Filosofische Kring ging niet door. 
 
6. Overige activiteiten: 
 
Overige activiteiten zijn er niet geweest 
 
7. Vooruitblik op het seizoen 2021-2022. 
 
Voor het seizoen 2021-2022 zijn vijf concerten en vijf avonden van de Filosofische Kring 
gepland.  
 
Het bestuur hoopt in het komende seizoen de doelstelling van de Stichting Vrienden, 
namelijk het aanwenden van het kerkgebouw voor culturele doeleinden, ten bate van de 
dorpsgemeenschap en daarmee bij te dragen aan de instandhouding van het 
kerkgebouw, weer verder te kunnen uitdragen. 
 
Bij het schrijven van dit verslag was de situatie rondom de Covid-19 nog zeer onzeker 
zodat nog niet zeker is of we daadwerkelijk weer kunnen opstarten. 
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Dit verslag is, na goedkeuring door alle  Bestuursleden, vastgesteld op 29 sep 2021. 
 
  Namens het bestuur,  Bert Veraart, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 
 

Jaarrekening 2020/2021 
 
 
 

 


