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Agenda:  

Ledenvergadering 2021 Vereniging Vrienden van 
Stadsherstel 
 
Het programma: 

19.30 uur Inloop met koffie en thee in De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam  

 

20.00 uur Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Stadsherstel Amsterdam 

               

Agenda  

1. Opening & mededelingen 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 oktober 2020 * 
3. Terugblik 2020, vooruitzicht 2021 en vrijwilligers 
4. Financieel verslag boekjaar 2020, begroting 2021  
5. Verslag en benoeming kascommissie 
6. ANBI, oprichting stichting Stadsherstel Amsterdam en statutenwijziging** 
7. Benoeming bestuur*** 
8. Samenwerking Vrienden en stichting Oude Hollandse Kerken 
9. Rondvraag 

 
21.00 uur  Greep uit de kerken collectie van Stadsherstel Amsterdam door Paul Morel  

21.15 uur  Introductie kerken Stichting Oude Hollandse Kerken door Jaap Hulscher  

21.30     Gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een drankje. 

 

* De notulen van de vorige ledenvergadering, het financieel verslag en verslag van de kascommissie 

liggen in de week voor de vergadering ter inzage in de Amstelkerk en zijn te vinden op 

www.stadsherstel.nl/vrienden.  

** Een concept van het voorstel tot wijziging van de statuten is te vinden op 

www.stadsherstel.nl/vrienden en ligt ter inzage in de Amstelkerk vanaf 6 september 2021. 

*** De namen van de te benoemen bestuurders zijn te vinden op www.stadsherstel.nl/vrienden en 

liggen ter inzage in de Amstelkerk vanaf 6 september 2021 

Alle stukken zijn voor aanvang van de vergadering in voldoende mate beschikbaar. 
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Concept verslag van: 

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam, 

online gehouden op 11 oktober 2020. 

Online aanwezig:  

Het bestuur: de heer mr. R.J.C. van Helden (voorzitter) en de heer drs. M. Peters (penningmeester),  

Alsmede: 

Mevrouw S. van Heezik (hoofd afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Vrienden) en twee leden 

van de vereniging te weten; Herman Pieters en Yvonne Ristie. 

Notulist:  

Mevrouw S. van Heezik 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent om 13.00 uur de online vergadering en geeft een korte toelichting op het 

programma.  

Vanwege Corona mag er geen fysieke vergadering gehouden worden. Daarom is besloten om een 

korte online vergadering te houden, waar alle leden voor uitgenodigd zijn. Besloten is om alleen de 

financiële stukken te behandelen zodat we voldoen aan de ANBI regelgeving en we de stukken 

kunnen publiceren op de website van Stadsherstel onder www.stadsherstel.nl/vrienden. Alle leden 

hebben de stukken van tevoren in kunnen zien en daar zijn geen vragen op gekomen. Vanwege het 

korte programma zijn er ook maar twee leden online aanwezig. 

 

2. Notulen van de vergadering d.d. 25 juni 2019 

Het verslag van de jaarvergadering van 2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
3. Financieel verslag boekjaar 2019 en begroting 2020 
 

Hierna gaat de penningmeester verder met de cijfers over het jaar 2019, waarbij hij aangeeft dat de 

Vrienden dit jaar bijna € 140.000  hebben bijgedragen aan projecten van Stadsherstel.  Ook geeft de 

penningmeester aan dat de crowdfundactie voor de Hollandse Manege een succes is. Door onder 

andere de crowdfundactie zijn er veel gelabelde schenkingen ontvangen. In totaal werden tien 

projecten gefinancierd. Van de restauratie van de kapberg van de Fronikboerderij in Zaandam tot het 

bewaren van een prachtig ornament voor Amsterdam van niemand minder dan de beroemde 

beeldhouwer Van Logteren.  

Ter herinnering aan de in 2019 overleden oud directeur van Stadsherstel Jan Hengeveld hebben we 

het “Jan Hengeveld Stadsherstelfonds” opgericht. Daar zijn gelijk twee projecten uit gefinancierd, er 

is er een bijdrage gegeven aan De Hollandse Manege en aan Geldersekade 78.  

Eind 2019 telde de Vereniging 2.423 betalende leden. Dit is een lichte afname van 6 leden t.o.v. 

2018.   

http://www.stadsherstel.nl/vrienden
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In 2019 zijn de inkomsten via periodieke schenking ruim €26.040. Dat is een lichte stijging t.o.v. 2018 

en iets meer dan begroot. 

 

4. Begroting 2020 

De begroting van 2020 wordt ook behandeld. Voor 2020 is de verwachting dat het aantal Vrienden 

weer zal stijgen. Daardoor stijgen de reguliere baten op dat onderdeel licht. Ook verwachten wij dat 

de inkomsten via de fondsen op naam zullen stijgen.  

 

5. Verslag Kascommissie 

De Kascommissie bestaat uit de heren H. (Henk) van der Lely,  Th. M. (Dick) van der Kroon en W. ( Wout) 

Vervenne. Op 25 september 2020 heeft overleg plaatsgevonden met de kascommissieleden Dick van der 

Kroon en Wout Vervenne, penningmeester Marc Peters en Stella van Heezik, hoofd afdeling 

Communicatie, Vrienden en Fondsenwerving van Stadsherstel. De penningmeester en het hoofd 

communicatie hebben een mondelinge toelichting gegeven op de cijfers. De Kascommissie heeft de 

boekhouding 2019 beoordeeld en geeft aan dat de boekhouding van de vereniging goed op orde is. De 

Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het boekjaar 2019 goed te keuren en het 

bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde financieel beleid. De Algemene Ledenvergadering 

keurt het boekjaar 2019 goed en dechargeert het bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid. 

Wout Vervenne heeft aangegeven plaats te willen maken voor een nieuw Kascommissie lid. Het bestuur 

van de Vrienden draagt ter invulling van zijn plaats Mevrouw Margreet ter Laan voor. De leden stemmen 

in. 

 

6. Rondvraag  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Verder niets ter tafel komend, sluit de voorzitter rond 14 uur de vergadering.  
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Jaarverslag 2020  

Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam 

 

Volop genieten van 

Stadsherstelmonumenten via  

recreatieroutes en online 
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Stadsherstel Amsterdam 

Zonder de restauratieslagkracht van Stadsherstel zou Amsterdam er niet zo mooi bij liggen als nu. 

Vele monumenten in en rondom de hoofdstad zouden onder de sloophamer verdwenen zijn. Al 

meer dan 65 jaar redt Stadsherstel monumentale panden. De bijdrage van de Vrienden was en is 

daarin heel belangrijk, want er dreigt nog steeds sloop of leegstand voor bijzonder erfgoed.   
De Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam heeft ten doel het verlenen van financiële 

steun aan - en het stimuleren van projecten, uit te voeren door Stadsherstel Amsterdam, alsmede 

het bevorderen van draagvlak voor- en behoud van monumenten, dus voor het werk van 

Stadsherstel. 
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Samenvatting: 
 

Corona, maar toch genieten van monumenten en restauraties mogelijk maken 

Het jaar 2020 stond helaas voor een groot deel in het teken van Corona. Was Stadsherstel in het 

begin van het jaar nog van plan om ambitieuze projecten op te pakken, niet veel later, in april al, zag 

ze toch wel in dat het beter was om pas op de plaats te maken en zich vooral te richten op de 

projecten waar men al mee bezig was. De Vrienden volgden Stadsherstel natuurlijk in dat besluit. Er 

was nog meer dan genoeg te doen, dat blijkt ook wel uit het recordaantal projecten (28) waar de 

Vrienden in 2020 aan bijgedragen hebben. Het Nederlands erfgoed is weer met een mooie variatie 

vertegenwoordigd in de Vrienden projecten. Vrienden alsook andere belangstellenden in ons werk 

hebben daar online en offline van kunnen genieten.   

 

 

#OmDeDagEenMonument 

Al enige jaren volgt Stadsherstel het beleid om de Vrienden meer te laten genieten van de 

Stadsherstel monumenten; de onder handen zijnde restauraties kunnen vaak voor, tijdens, soms 

zelfs ook na de restauratie bezichtigd worden. Helaas kon dat door de Corona pandemie in dit 

verslagjaar maar minimaal. Gezocht werd dus naar een pleister op de wond, maar het werd gelukkig 

veel meer dan dat. Wij zijn namelijk begonnen met de digitale ontsluiting van al onze 750 

Stadsherstelmonumenten en deze informatie is - via een gratis inschrijving-  beschikbaar voor 

iedereen. Deze monumentbeschrijvingen komen voor een groot deel uit onze 

eigen documentatie, vaak met verhalen en foto’s, en worden nu online gedeeld 

met wie dat maar wil, via de #OmDeDagEenMonument nieuwsbrief. De 

bedoeling is dat in 2025, als Amsterdam 750 jaar oud is, alle 750 panden ook 

digitaal beschreven en online toegankelijk zijn.  Bij het einde van verslagjaar 

2020 waren er al bijna 100 monumentverhalen online gepubliceerd. Meer dan 

1.000 mensen hadden toen al een abonnement  op onze “#OmDeDag” 

nieuwsbrieven, via hun mailbox. Op het moment  van schrijven van dit verslag 

zijn we met de beschrijvingen gevorderd tot monument 203. Het aantal 

abonnees op deze speciale nieuwsbrief neemt navenant toe.  

 

Nieuwe website  

Deze  ‘OmDeDag’ documentatie per pand over alle monumenten die al gered en gerestaureerd zijn, 

blijkt ook een prima onderwerp om de nieuwe website van interessante informatie te voorzien. De 

panden komen, vaak prachtig geïllustreerd door foto’s, tekeningen en oude krantenberichten, veel 

beter tot hun recht dan in de archieven.  En, daar gaat het natuurlijk om; het informeren van 

belangstellenden en Vrienden over de staat van het gebouwd erfgoed. En vaak natuurlijk om meer. 

Wandelen- en fietsen met de monumentenroutes 

Ook hebben alle wandel- en fietsroutes van Stadsherstel in 2020 een eigen plek gekregen op de 

website. In het afgelopen jaar, toen we de monumenten niet konden openstellen, merkten we dat 

daar gretig gebruik van gemaakt werd. Dat we op die manier toch de honger van veel  
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monumentliefhebbers een beetje hebben kunnen stillen doet ons erg goed. Het was ontzettend 

jammer dat we in dit verslagjaar geen fysieke Vriendenwandeling hebben kunnen aanbieden zoals u 

dat van ons gewend bent. Maar:  we hadden de route van die Vriendenwandeling wél geproduceerd, 

en ook deze was te downloaden; via de website pagina met alle erfgoedroutes. We stuurden deze 

wandeling op naar de Vrienden die niet de beschikking over internet hebben. Als extraatje konden de 

Vrienden gratis koffie en gebak krijgen als ze stopten bij Stadsherstel’s Markerhuisje, waar de 

wandeling langsging. 

Rondvaart en ledenvergadering 

Een alternatief voor de rondvaart was helaas niet mogelijk, de ledenvergadering hebben we gelukkig 

wél online door kunnen laten gaan. We hebben de vergadering kort en bondig gehouden, voor twee 

aandachtig luisterende Vrienden. Het was wel fijn dat de ledenvergadering online door kon gaan,  

want op deze manier zijn de jaarstukken vastgesteld en gepubliceerd. 

Online lezingen 

Soms dwingt een crisis ook om dingen op een andere  manier te doen. Omdat er fysiek zo weinig 

mogelijk was, is Stadsherstel begonnen met het aanbieden van online lezingen, boekbesprekingen en 

concerten. Soms was het mogelijk om daarvoor ook een - zeer beperkt- aantal geïnteresseerden uit 

te nodigen. Ook na Corona zal worden doorgegaan met het zowel online als fysiek aanbieden 

hiervan.  Op die manier kunnen Vrienden die minder mobiel zijn of minder tijd hebben, thuis 

genieten van onze activiteiten rond de monumenten.    

Vangnet voor monumenten 

Een paar van de monumenten waarvoor wij samen met Stadsherstel de laatste jaren een 

vangnetfunctie hebben vervuld, omdat de overheid ze aan het afstoten was, of omdat particulieren 

er om wat voor reden dan ook niet meer voor konden zorgen, zijn in het afgelopen jaar door 

Stadsherstel opgeknapt. Dat gebeurde vaak met de broodnodige bijdrage van de Vrienden. We 

hebben het dan bijvoorbeeld over vier monumenten die Stadsherstel van de gemeente Amsterdam 

overnam; De Hollandsche Manege, Molen de Gooyer, De Muiderpoort en het Betty Asfaltcomplex.   

 

  
Molen de Gooyer     De Muiderpoort 
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Schenken of goedkoper aankopen van monumenten  

Een ontwikkeling die we al een paar jaar zien, is dat Vrienden, maar ook particulieren die 

Stadsherstel (soms nog niet goed) kennen, besluiten om hun pand (deels) na te laten aan 

Stadsherstel, of die zorg al bij leven aan Stadsherstel toe te vertrouwen. Het ideale vehikel voor dit 

schenken is de Vriendenvereniging, want zij heeft als Not for Profit organisatie de culturele ANBI 

status. 

Zo heeft Stadsherstel bijvoorbeeld de Brouwersgracht 46 onder haar zorg. Een pand dat mevrouw De 

Lange, en de erfgenamen van haar zus, bewust goedkoper aan Stadsherstel verkocht hebben, 

wetende  dat het pand dan een goede toekomst krijgt en niet in handen van projectontwikkelaars 

komt. Ook kon mevrouw De Lange na de verkoop nog zo lang als ze wilde in haar huis blijven wonen. 

Mevrouw de Lange is in 2021 overleden, helaas veel te vroeg, ze had nog zo veel plannen.  

Een ander voorbeeld is het ‘Huis met de Beelden’ in Haarlem. Dat huis heeft Stadsherstel met een 

fikse korting kunnen kopen toen de heer Bill overleed. Hij had dat in zijn testament zo vastgelegd. 

Aan dat pand wordt nu hard gewerkt, mede dankzij een bijdrage van de Vrienden.  

  
Brouwersgracht 46     Huismet de beelden, Haarlem 

In het verslagjaar is aan 28 panden bijgedragen 

Het Nederlands erfgoed is weer met een mooie variatie vertegenwoordigd in de projecten van de 

Vrienden; zo is er een hofje uit de wederopbouwperiode;  een 17e eeuwse Amsterdamse stadspoort; 

de hoogste molen van Nederland; en natuurlijk zijn er ook weer wat ‘gewonere’ Amsterdamse 

pandjes aangekocht of gerestaureerd mede dankzij een bijdrage van de Vrienden.    

Per einde 2020 is het Vriendenaantal opgeklommen naar 2.454 betalende leden, dankzij de werving 

via de crowdfundingacties. De reguliere baten zijn met bijna 10 % gestegen. Hierdoor kon dit jaar aan 

zoveel projecten steun gegeven worden, tot een totaal bedrag van meer dan € 100.000.  
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Kosten weer laag dankzij vrijwilligers 

Het afgelopen jaar is het toch nog een paar keer mogelijk geweest om diverse 

Stadsherstelmonumenten open te stellen. Dat was natuurlijk alleen maar te organiseren dankzij onze 

trouwe groep van ongeveer 45 vrijwillige medewerkers. Dankzij hen, de drie vrijwilligers op kantoor 

en de bestuursleden, die hun werk ook onbezoldigd doen, was het weer mogelijk om de kosten van 

de Vereniging ver onder de 10% van de reguliere baten te houden. 

Magazine, boekje en digitale nieuwsbrief  

In dit verslagjaar zijn onze Vrienden geïnformeerd over de projecten door middel van het 

Stadsherstel magazine, met thema nummer Nieuwe Iconen, diverse papieren nieuwsbrieven en het 

boekje Stadsherstelmonumenten in Amsterdamse verdedigingswerken. Bij dat laatste boekje 

deelden we ook de Stadsherstelboekenlegger uit. Daarnaast kregen de Vrienden én 15.000 relaties 

van Stadsherstel de goed gelezen maandelijkse digitale nieuwsbrief.   

 

 

De verwachting voor 2021  

Voor 2021 is de verwachting dat het aantal Vrienden met ongeveer 50 zal toenemen en dat de 

reguliere baten nagenoeg gelijk zullen blijven. Dankzij de contributiebijdragen, legaten en andere 

schenkingen en diverse crowdfundacties maken de Vrienden het mogelijk om bijzondere restauraties 

te realiseren, waar normaal gesproken de financiën niet voor zijn. De verwachting is dat de Vrienden 

ook dit jaar weer aankopen van belangrijke monumenten mede mogelijk zullen maken, zodat deze 

een goede toekomst tegemoet gaan.   
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Jaarcijfers Vrienden 2020 
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Begroting 2021 

 

Staat van baten en lasten 

 

Baten 

A. Reguliere baten     
 

Contributies       € 72.000 

Donaties bovenop contributies    € 13.000 

Periodieke schenkingen     € 55.000 

Gelabelde schenkingen      € 65.000 

Totaal reguliere baten    € 205.000 

 
 
Lasten 

A. Reguliere lasten 
Wervingskosten 

Kosten rondvaart     3.000 

Inkomsten rondvaart     3.000 

Netto kosten rondvaart     €    0     

Wandeling      €    1.500    

ALV       €    1.500    

Drukwerk      €    3.500    

Marketing      €    2.000    

Kosten adviseurs      €    5.000     

Kantoor en algemene kosten    €    5.000    

Betalingsverkeer en portokosten   €    2.000    

Totaal reguliere lasten    €  20.500    
 

 

Verschil tussen baten en lasten,  
voor donaties aan projecten:    € 184.500   
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Nadere toelichting resultatenrekening 

1. Contributies 
De inning van contributies is ook dit jaar goed verlopen. Helaas is het nog wel nodig om 

sommige leden regelmatig te herinneren aan de contributiebetaling. Dat is jammer van het 

werk en de extra portokosten. Daarom is het fijn dat steeds meer Vrienden een machtiging 

afgeven. Dit scheelt de Vereniging een hoop tijd en extra portokosten. De contributie 

inkomsten van € 72.010 zijn gestegen t.o.v. vorig jaar en zijn ook iets hoger dan begroot.  

2. Ledenaantal  
Eind 2020 telde de Vereniging 2.454 betalende leden. Dit is een toename van 31 leden t.o.v. 

2019. Voorzichtig klimmen wij nu omhoog met het aantal leden. Dat is in deze tijd, waarbij 

veel verengingen te kampen hebben met een afname van het aantal leden, heel erg fijn. 

Nieuwe leden werven wij vooral via de crowdfundacties. Bij een bijdrage vanaf € 50,- krijgt 

de donateur namelijk een gratis lidmaatschap. Maar ook helpen de bestaande Vrienden mee, 

door hun vrienden een gratis éénjarig lidmaatschap cadeau te doen. 25 á 30% van die gratis 

Vrienden geeft het daaropvolgende jaar aan graag betalend Vriend te worden.  

 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Soorten vrienden        

Vriend (€ 30,00 per jaar) 2.144 
 

2.113 
 

2.102 2.061 1.978 

Bedrijf normaal (€ 100 per jaar) 97 
 

97 
 

107 97 96 

Lid voor het leven 188 
 

188 
 

197 200 205 

Periodieke schenkers incl. lidmaatschap 25 
 

25 
 

23 17 10 

Vrienden met een betaald  lidmaatschap 2.454 2.423 2.429 2.375 2.289 

 
Gratis lidmaatschap 469 393 235 289 237 

Relatie (altijd gratis lidmaatschap € 0) 16 
 

41 
 

40 37 64 

Totaal tijdelijke gratis Vriendschappen 485 
 

434 
 

275 326 301 

Totaal aantal Vrienden 2.939 2.857 2.704 2.701 2.578 
 
3. Crowdfunding en extra donaties 

In 2020 is er meer dan € 30.000, - extra gegeven zonder een bepaalde bestemming. Dat is 

iets minder dan vorig jaar. Daarnaast is er meer dan € 90.000 aan gelabelde bestemmingen 

geschonken, dat is meer dan vorig jaar.  
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4. Rente 
De bedragen staan uit op onze spaarrekeningen. De rentevergoeding blijft door de lage 

rentestand helaas laag. We hebben € 1,- rente gekregen.  

 

5. Bijzondere baten 

De heer Merkelbach schonk zijn huis aan Stadsherstel via de Vrienden en dat is terug te 

vinden onder het kopje bijzondere baten.  

 

6. Wervings-, kantoor en algemene kosten 
Deze kosten zijn lager uitgevallen dan in 2019, dat heeft o.a. met de beperkingen vanwege 

Corona te maken.  

 

7. Periodieke schenkingen 
De Vriendenvereniging heeft in september 2014 de culturele ANBI-status gekregen, 
waardoor schenken aan Stadsherstel interessant is geworden. Bij een periodieke schenking 
kan de gift 1,25 keer van de inkomstenbelasting afgetrokken worden. Daarnaast is het 
periodieke schenken eenvoudiger geworden omdat dit nu kan door middel van een 
overeenkomst. Een bezoek aan de notaris is niet meer nodig.  
 
In 2020 is er €40.000,- als periodieke schenking binnengekomen. Dat is inclusief de fondsen 
op naam, waarvoor het minimaal te schenken bedrag van €50.000,- ook in vijf jaarlijkse 
termijnen van €10.000,- als periodieke schenking geschonken kan worden.   


