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1. Algemeen. 
 
Gedurende het verenigingsjaar, juli 2016 tot en met juni 2017, het dertigste jaar van haar be-
staan, heeft de Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal weer drie verschillende activitei-
ten georganiseerd: er zijn vijf avonden gehouden in het kader van de Filosofische Kring. Er 
vonden vier Socratische gesprekken plaats en we organiseerden vier concerten. Daarbij werd 
zelfs een wereldpremière ten gehore gebracht! 
 
Ook dit jaar konden we een aanzienlijk bedrag schenken aan de Kerkrentmeesters; dit maal 
ten behoeve van een vóór de Serre opgesteld aankondigingsbord en voor een laptop met 
toebehoren voor de audio/videoinstallatie in de Serre. 
 

2. Bestuur, Stichting en donateurs. 
 
Dit jaar vonden geen wijzigingen plaats in het bestuur. 
 
Het bestuur heeft in de afgelopen periode vier maal vergaderd en bij diverse andere gelegen-
heden elkaar ontmoet om de geplande bijeenkomsten en acties en het programma van het 
nieuwe jaar voor te bereiden.  
 
Het bestuur heeft dit jaar Henny Kromhout gevraagd te helpen bij het samenstellen van het 
concertprogramma voor het komend seizoen. Hij is al jaren intensief betrokken bij Arnhem 
Sinfoniëtta. Vanuit deze functie en een aantal andere organisatorische activiteiten op muziek-
gebied heeft Henny een groot netwerk in de wereld van de professionele en amateur musici. 
Daarom kon hij een programma samenstellen waarin voor ons professionele orkestmusici en 
semiprofessionals konden optreden. Zij staan niet alleen garant voor een hoge kwaliteit maar 
ook voor een zeer afwisselend programma waaruit hun speelplezier blijkt 
 
Om een groter publiek te bereiken voor de concerten heeft het Bestuur advies gevraagd aan 
Wenneke Beukenboom die vanuit haar professie adviseert op het gebied van marketing. Ge-
start werd dit jaar met het plaatsen van een aantal posters op A1-formaat op strategische 
plaatsen in Rozendaal. Verder wordt in de publicaties van concerten zoveel mogelijk een ver-
wijzing naar de sites van de artiesten opgenomen. De aanschaf van een beachvlag, om de 
aandacht te trekken voor een concert, wordt overwogen. 
 
Het ‘Vriendenbestand’ van de Stichting telt per augustus 2017 144 adressen. Omdat sommi-
gen onder de donateurs op verschillende tijden hun donatie overmaken is het aantal ‘Vrien-
den’ niet exact vast te stellen. De penningmeester ontving van de donateurs een bijdrage van 
€ 2633.-, ruim € 100.= meer dan vorig jaar. We zijn onze donateurs hiervoor erg dankbaar. 
 
 

3. Financiën. 
 
De resultatenrekening geeft een  negatief saldo aan van € 668,34, waarmee het vermogen 
gedaald is naar €10 157,33. Hiermee zit het vermogen goed op de door het bestuur als finan-
ciële buffer gehanteerde grenzen van € 8 000,= tot € 10 000,=.  
Dit negatieve saldo werd vooral veroorzaakt door twee schenkingen aan de Kerkvoogdij van 
de Protestantse Gemeente van Rozendaal in de vorm van een voor De Serre opgesteld aan-
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kondigingsbord en een laptop met toebehoren voor de audio/videoinstallatie in de Serre, ter 
waarde van totaal € 2 681,60. 
 

 
 
We blijven natuurlijk erg afhankelijk van onze donateurs: zoals boven reeds vermeld is ontvin-
gen we dit boekjaar € 2 633,20 aan donaties; ruim € 100,= meer dan vorig jaar,. 
Het tekort op de concerten nam wederom af met bijna € 300,= tot € 614,36. Dit kwam zeker 
door de activiteiten van onze musicologische adviseur Henny Kromhout, die goede musici en 
ensembles wist te koppelen aan acceptabele honoraria. Maar ook de fors hogere opbrengsten 
speelden hierbij een rol, met een gemiddelde opbrengst van bijna € 500 per concert. 
De Filosofische Kring draaide zoals gebruikelijk positief, met een winst van € 614,10. Dit was 
bijna € 300,= minder dan voorgaande jaren a.g.v. een afname in het aantal deelnemers aan 
deze bijeenkomsten.  
De acties van de grijze vilten tassen met het geborduurde wapen van Rozendaal hebben we 
gestaakt en de resterende voorraad werd per eind november afgeschreven. Gelukkig konden 
75 tassen tegen inkoopsprijs worden verkocht aan de gemeente Rozendaal en later nog eens 
60 stuks aan The Hunting Lodge. Hierdoor werd het verlies beperkt tot € 86,=. 
Wederom namen door de immer dalende rentetarieven de rente-inkomsten op de spaarreke-
ningen nog sterker af tot € 5,55. Het aanhouden van twee spaarrekeningen bleek mede door 
de dalende rentetarieven niet meer interessant; ze zijn samengevoegd tot één spaarrekening. 
De organisatorische kosten (bank-, druk- en verzendkosten) waren dit jaar iets hoger dan vo-
rig jaar en bedroegen € 646,40. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door het laten drukken 
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Op 26 februari kwam het Haydn Trio naar 
Rozendaal. In ‘Een wereld-programma’ 
brachten deze top-musici muziek van Jo-
seph Haydn, Francis Poulenc, Bohuslav 
Martinu, Claude Debussy, Fréderique Cho-
pin, Alexander Glazounov en George 
Gershwin. 
 
 
 
 

Het in de brochure voor 2 april aangekondigde 
concert kon helaas niet doorgaan wegens 
stemproblemen van de belangrijkste zange-
res. Gelukkig wist Marianne Ratajski, de pia-
niste in dat concert een oplossing. De zang-
groep Omnitet beek een fantastische vervan-
ger. Zij brachten met verve een groot aantal 
liederen en Marianne speelde daarbij prachtig 
op de piano. Het publiek was hier dan ook 
zeer enthousiast over. 
 
 
 

 
De concerten waren zeer verrassend, met goede toelichtingen, hoog niveau en enthousiaste 
musici. Ons motto hiervoor mag zijn: “de Vrienden hebben goede concerten.”  
De belangstelling zou best groter mogen zijn. De concurrentie blijft echter groot. Het bezoek 
was dit seizoen redelijk; daardoor was 
er minder tekort dan vorige jaren, het 
bleef binnen acceptabele grens.  
Publiciteit was er o.a. in de Arnhemse 
Koerier, de Regiobode, de Roos, de 
Nieuwsbrief van Gerda van den Bijl-
laardt, op TV Rheden, de website Zin 
in de Regio en door middel van drie 
publicatieborden op strategische pun-
ten langs de wegen in Rozendaal.  
 
 
 
 

5. Filosofische Kring: 
 
Het thema dit jaar was: Disciplinering van de maatschappij. 
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17 okt 2016: Foucault: discipline, toezicht en straf.  
  Prof. Dr. (em) Machiel Karskens, Radboud Universiteit 
31 okt 2016: Bankieren en duurzaamheid, zelf gekozen of opgelegde disciplinering?  
  Drs. Roland Mees, bankier en filosoof  
14 nov 2016: Disciplinering door digitalisering? 
  Dr. Marcel Becker, Radboud Universiteit 
28 nov 2016: Krijgsmacht, discipline en disciplinering 
  Dr. Peer de Vries, brigade generaal b.d. en filosoof 
12 dec 2016: Discipline, gezondheid en gezondheidszorg,  
  Drs. Angeline van Doveren, Ziekenhuis-ethicus, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem 
 
De meeste lezingen waren weer van hoog niveau. De opkomst was minder dan vorig jaar, er 
waren wel meer nieuwe belangstellenden. 
 

6. Socratische gesprekken 
 
Begin 2017 werd, als onderdeel van de activiteiten van de Filosofische Kring, een cyclus van 
vier socratische gesprekken met als moderator Hein Hoek gehouden. 
De thema’s en de gekozen uitgangsvragen waren als volgt: 
16 januari 2017: Individu versus samenleving, met als uitgangsvraag: Is de aard van de sa-

menleving bepalend voor het gedrag van het individu? 
30 januari 2017: Privacy, met als uitgangsvraag: Wanneer mag een ambtsgeheim verbroken 

worden? 
13 februari 2017: Vrijheid van meningsuiting, met als uitgangsvraag: Wat wringt er als we het 

hebben over vrijheid van meningsuiting? 
27 februari 2017: Autonomie versus Wilsonbekwaamheid, met als uitgangsvraag: Hoe kan ik 

verantwoordelijkheid dragen voor een wilsonbekwame naaste? 
 
Het aantal deelnemers per bijeenkomst varieerde van 10 tot 6. Enkele deelnemers haakten af 
na het eerste gesprek. 
De deelnemers van 27 februari wilden graag dat het volgend seizoen weer een cyclus gehou-
den wordt. Men wilde vooral meer spektakel en vuurwerk, een verlangen dat de moderator 
toch wat heeft moeten temperen. Voor het seizoen 2017-2018 is geen socratisch gesprek ge-
programmeerd omdat Hein Hoek zich nog eens nader wil bezinnen op de vorm. 
 
 

7. Overige activiteiten: 
 

Bestuursleden hielpen mee met de open monumentendag in september en met de Zomerfair 
in juni.  
Met de Gemeente Rozendaal werd overlegd over de viering van het 200 jarig bestaan van de 
gemeente. 
 
 

8. Vooruitblik op het seizoen 2017-2018. 
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De Stichting heeft op de website van de Kerk een pagina en daarnaast via de Kerk een eigen 
e-mail adres. Om te besparen op de verzend- en drukkosten krijgen donateurs die dit willen 
hun post – met uitzondering van de brochure – uitsluitend per e-mail. Inmiddels maken bijna 
100 Vrienden, ruim tweederde van het aantal adressen, hiervan gebruik. De brochure, het fi-
nancieel verslag en het jaarverslag zijn ook digitaal beschikbaar via de website: 
www.dekerkvanrozendaal.nl onder de link Stichting Vrienden.  
 
Voor het seizoen 2017-2018 zijn er weer vier concerten en vijf avonden van de Filosofische 
Kring gepland. Over een speciaal concert ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van Ro-
zendaal wordt nog met de gemeente overleg gevoerd. 
 
Ook in het komende seizoen hoopt het bestuur de doelstelling van de Stichting Vrienden, na-
melijk het aanwenden van het kerkgebouw voor culturele doeleinden, ten bate van de dorps-
gemeenschap en daarmee bij te dragen aan de instandhouding van het kerkgebouw, verder 
te kunnen uitdragen. 
 
Dit verslag is, na goedkeuring door alle  Bestuursleden, vastgesteld op 8 november 2017 
 
  Namens het bestuur,  Bert Veraart, secretaris 


