Agenda:

Ledenvergadering 2022 Vereniging Vrienden van
Stadsherstel
Datum:
Locatie:

dinsdag 7 juni 2022
Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1 te Amsterdam.

Het programma:
19.30 uur
Inloop met koffie en thee
20.00 uur
Agenda van de ledenvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Notulen Algemene Ledenvergadering 21 augustus 2021
3 Terugblik 2021 en vooruitzicht 2022
4 Vrijwilligers
5 Financiën
- Financieel verslag boekjaar 2021 en begroting 2022
- Verslag Kascommissie
- Decharge penningmeester en bestuur
- Benoeming Kascommissie
6 Statutenwijziging
7 Benoeming en aftreden bestuursleden
8 Rondvraag en sluiting
20.45 uur
Minilezing Paul Morel over de plannen voor de Oosterkerk
21.05 uur
Miniconcert van Het Ballet Orkest
We sluiten af met de borrel en wat lekkers.
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Agendapunt 2
Concept verslag van:
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam,
gehouden op 21 augustus 2021 in de Duif in Amsterdam.
Aanwezig waren:
72 leden en het bestuur van Vrienden: de heer mr. R.J.C. van Helden (voorzitter), de heer drs. M.
Peters (penningmeester), de heer drs. P.J.H.M. Luijten, mevrouw C. Busch en de heer J.A. Hulscher
Alsmede:
De heer O. Meerstadt (directeur van Stadsherstel Amsterdam) en mevrouw S. van Heezik (hoofd
afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Vrienden van Stadsherstel).
Notulist:
Mevrouw S. van Heezik
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent precies om 20.00 uur de vergadering en geeft een korte toelichting op het
programma.
Hij ligt ook toe dat we vanwege Corona te maken hebben met de huidige coronamaatregelen. Dat wil
zeggen dat er afstand tot elkaar gehouden dient te worden.
2. Notulen ledenvergadering 11 oktober 2020
De voorzitter blikt terug op de vorige ledenvergadering die door Corona geen fysieke maar een
online vergadering was. In de korte online vergadering werden alleen de financiële stukken
behandeld zodat we voldeden aan de ANBI regelgeving en we de stukken konden publiceren op de
website van Stadsherstel. Er waren toen online twee leden aanwezig. De notulen van die vergadering
worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Terugblik 2020, vooruitzicht 2021 en vrijwilligers
De voorzitter geeft aan dat het goed met Stadsherstel gaat en dat dat mede te danken is aan de
Vrienden. Het is Stadsherstel gelukt om van een organisatie, die zich in eerste instantie richtte op het
behoud van panden in de binnenstad van Amsterdam uit te waaieren naar plaatsen zoals Zaandam
en Haarlem. En gelukkig lukt er veel, dat is mede te danken aan het goede team en de vele kennis die
Stadsherstel in huis heeft. Stadsherstel groeit en dat kan mede dankzij de bijdragen van en het
toenemend aantal Vrienden. Er wordt aan Stadsherstel ook steeds meer om hulp gevraagd door
anderen.
Omdat de Vrienden met Stadsherstel meegroeien is het bestuur van mening dat ook de vereniging
professioneler moet worden. Daarvoor is er een heidag georganiseerd met een begeleider om te
bekijken hoe men dat het beste kan realiseren. Zo zal er in de komende tijd meer gewerkt gaan
worden volgens de Cultural Governence Code en de ANBI regels zullen we natuurlijk blijven
hanteren.
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Daarna laat Mevrouw S. van Heezik door middel van een presentatie zien hoe de Vrienden
Stadsherstel afgelopen jaar geholpen hebben bij het redden en restaureren van monumenten en hoe
ze dat het komende jaar ook gaan en kan doen. Ook wordt er teruggeblikt naar activiteiten die het
afgelopen jaar georganiseerd werden voor de Vrienden, als dank voor hun bijdrage en welke
activiteiten er komend jaar nog aankomen. Door Corona is het fysieke contact met de Vrienden
minder geweest maar door middel van het inzetten van meer online activiteiten, zoals de succesvolle
#OmDeDagEenMonument nieuwsbrief, is geprobeerd om de Vrienden wel te betrekken bij het
belangrijke werk wat Stadsherstel. Het zijn bijzondere projecten die ze, met mooie bijdrage van de
Vrienden, heeft kunnen realiseren.
4. Financieel verslag boekjaar 2020 en begroting 2021
De penningmeester, de heer drs. M. Peters, geeft aan dat er met een groeiende organisatie ook goed
op de kas gelet moet worden. Er gebeurt allemaal wat meer, helemaal op het gebied van periodieke
schenkingen. Er wordt meer gegeven en dat zijn vaak ook gelabelde schenkingen. Door deze extra
bijdragen kunnen monumenten sneller gerestaureerd worden.
Verder geeft de penningmeester aan dat het aantal leden licht groeit en dat komt vooral door de
gratis lidmaatschappen, waarvan elk lid er elk jaar één cadeau mag doen aan een bekende. De heer
drs. M. Peters roept de leden op om daar gebruik van te maken want zo helpt u de Vereniging en dus
Stadsherstelmonumenten. Uit ervaring blijkt dat een groot aantal gratis leden besluit na één jaar om
betalend Vriend te worden.
De cijfers, die alle leden gekregen hebben, worden doorgenomen en goed bevonden. De Vrienden
hebben in 2020 voor meer dan € 100.000 bijgedragen aan projecten van Stadsherstel. In totaal werd
er aan een recordaantal van 28 monumenten bijgedragen.
Eind 2020 telde de vereniging 2454 betalende leden. Dat is een lichte toename van 31 leden t.o.v.
2019.
De begroting van 2021 wordt ook behandeld en goed bevonden. Voor 2021 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 en benoeming kascommissie
De Kascommissie bestaat uit Mevrouw M ter Laan Jaartsveld en de heren H. van der Lely, Th. M. van
der Kroon. Op 6 september 2021 heeft overleg plaatsgevonden tussen de drie kascommissieleden,
penningmeester de heer drs. M. Peters en mevrouw S. van Heezik, hoofd afdeling Communicatie,
Vrienden en Fondsenwerving van Stadsherstel. Dit was voor mevrouw M. ter Laan de eerste keer. De
penningmeester en het hoofd communicatie hebben een mondelinge toelichting gegeven op de cijfers.
De Kascommissie heeft de boekhouding 2020 beoordeeld en geeft aan dat de boekhouding van de
vereniging goed op orde is. De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het boekjaar
2020 goed te keuren ende penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde
financieel beleid. De Algemene Ledenvergadering keurt het boekjaar 2020 goed en dechargeert de
penningmeester en het bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid.
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De drie kascommissieleden hebben aangegeven volgend jaar ook graag de rol van kascommissielid te
willen vervullen. De ledenvergadering stemt daarmee in en bedankt de leden voor hun werk.
6. ANBI, oprichting stichting Stadsherstel Amsterdam en statutenwijziging
De voorzitter geeft een overzicht van de gesprekken met de belastingdienst die nodig waren om de
ANBI status van de Vrienden te behouden. Zo is in overleg met de belastingdienst besloten om een
nieuwe stichting op te richten: Stichting Stadsherstel Amsterdam. De Vrienden mogen dan 80 % van
hun inkomsten aan deze stichting geven en 20 % aan Stadsherstel Amsterdam N.V..
Stadsherstel Amsterdam zal in de nieuwe stichting diverse panden onderbrengen die nog
gerestaureerd moeten worden en waar zeker een beroep voor een bijdrage op de Vrienden zal
worden gedaan. Feitelijk verandert er weinig: het dagelijks beheer van de stichting , alle
werkzaamheden en de financiële administratie blijft de N.V. gewoon doen. Juridisch is er wel een
duidelijk verschil: zo zal de nieuwe stichting een Raad van Toezicht kennen en mag het bestuur van
de Vrienden één lid voordragen. Deze wijzigingen vragen om een aanpassing van de statuten van de
Vrienden.
Het voorstel daartoe heeft op de voorgeschreven wijze en data ter inzage gelegen voor de leden. De
voorzitter neemt het voorstel met de leden door.
7. Benoeming bestuur
De voorzitter legt uit dat het huidige bestuur er al erg lang zit. Dat is een afwijking van de Cultural
Governance Code doch afwijken mag geeft hij aan. Het bestuur is kritisch aan het kijken hoe de
bestuursstructuur moet worden en wat voor soort bestuursleden nodig zijn. Dat zal nog wel even
duren voordat het bestuur daaruit is. Voorgesteld wordt dan ook het huidige bestuur: mevrouw C.
Busch, de heer J. Hulscher, de heer drs. P.J.H.M. Luijten, de heer drs. M. Peters en de heer mr. R.J.C.
van Helden voor een periode van één jaar te benoemen en welke eindigt op de volgende Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. In deze periode maakt het bestuur dan ook een rooster van aftreden
dat in de volgende Ledenvergadering zal worden voorgelegd. Ook dit voorstel wordt unaniem
aangenomen.
8. Samenwerking Vrienden en stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK)
Dit punt wordt tijdens de twee presentatie toegelicht.
8. Rondvraag
De heer P.E.A.H. Bijvoet, geeft aan dat hij in de presentatie het verhaal over de boerderij van
Stadsherstel in Leiden mist. Het feit dat Stadsherstel nu actief in Leiden is, was voor hem de reden
om Vriend te worden. Hij vraagt aan het bestuur of de Vrienden ook in Leiden gaan bijdragen aan de
restauratie. Het bestuur geeft aan dat er nog geen verzoek vanuit Stadsherstel gekomen is. Maar als
die er komt dan zal daar zeker goed naar gekeken worden.
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Er wordt nog een vraag gesteld over of de Vriendenrondvaart doorgaat. Het antwoord daarop is dat
dat helaas dit jaar niet mogelijk is i.v.m. de coronamaatregelen.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Verder niets ter tafel komend, sluit de
voorzitter rond 20.45 uur de vergadering.
Na de vergadering worden er nog twee presentaties gegeven te weten:
-

een presentatie door de heer P.M.F.O. Morel over de verschillende kerken van
Stadsherstel;
een presentatie van heer J.A. Hulscher, bestuurslid van de Vrienden en de
Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) over de kerken van de SOHK.

5

Jaarverslag 2021
Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam

Mooie bijdragen en extra’s voor de
Vrienden

6

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

7

Samenvatting

8

Jaarcijfers 2021

14

Begroting 2021 en 2022

18

Nadere toelichting resultatenrekening

20

Verslag van de kascontrolecommissie

21

Foto’s van Vriendenbijdragen

22

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 66
jaar lang redt Stadsherstel monumentale panden. De bijdragen en steun van haar
Vriendenvereniging waren en zijn daarin heel belangrijk, want nog steeds dreigt er sloop of
leegstand van 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:
Mooie bijdragen en extra’s voor de Vrienden
2021 zou het feestelijke jubileumjaar van Stadsherstel worden, 65 jaar, maar de planning hiervoor
liep toch anders. Want het jaar 2021 stond nog voor een groot deel in het teken van Corona. In 2020
kregen we met de Corona epidemie te maken; we moesten nieuwe wegen vinden om onze Vrienden
te kunnen laten blijven genieten van de Stadsherstelmonumenten, maar nu voornamelijk ‘op
afstand’. In 2021 was er gelukkig weer iets meer mogelijk, en konden veel van onze
Vriendenactiviteiten weer doorgaan, zoals de Vriendenwandeling.
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de Vrienden van Stadsherstel via hun steun in 2021 maar
liefst aan 17 projecten bijgedragen hebben.
Jubileum en jubileumpandje
Eigenlijk waren er plannen om in dit jaar drie feestjes te vieren; Stadsherstel zelf bestond in 2021 al
weer 65 jaar, de afdeling Zaalverhuur 30 jaar en wij als Vriendenvereniging 40 jaar. Maar de
bedachte festiviteiten konden door Corona toch niet doorgaan zoals gepland. Wel stuurde
Stadsherstel een eigen speldje aan alle Vrienden en daar werd soms creatief mee geknutseld. Ook
werd er dit jaar begonnen met de planontwikkeling voor het “Jubileumpandje”. Stadsherstel was nog
niet zo ver dat ze precies wist welke top het beste op de verminkte gevel van het winkelwoonhuis
Geldersekade 39 zou passen, maar met veel archiefonderzoek kwam het team een heel eind. De
benodigde crowdfunding om de gevel weer te herstellen zal nu in 2022 plaats vinden. Ook
organiseerde zij een speciale jubileumlezing over Geurt Brinkgreve, de beeldhouwer, restaurateur en
geestelijk vader van Stadsherstel. Deze kon, en kan nog steeds online bekeken worden.
Maar toch was er iets te vieren om het jaar 2021 op een unieke manier mee af te sluiten: het NACOhuisje (het project waar we bij ons vorige lustrum voldoende geld voor bij elkaar gehaald hadden om
het compleet te restaureren) kwam op 13 december 2021 Amsterdam weer binnen varen! Symbool
voor het personenvervoer over het water, kreeg het een eigen steiger, bij de nieuwe pontfuik van het
IJveer naar het IJplein in Amsterdam Noord, aan de voet van het Centraal Station, vlakbij de plek
waar het tot 2004 had gestaan. Vanwege de op dat moment weer geldende Corona maatregelen
hebben we hier live verslag van gedaan.
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#OmDeDagEenMonument
Al enige jaren zet Stadsherstel zich, in nauwe samenwerking met haar
Vrienden en vrijwillig medewerkers, meer in om Vrienden en andere
monumentliefhebbers te laten genieten van de Stadsherstel
monumenten waar zij zorg voor draagt. Zo kunnen diverse van de
restauratieprojecten vaak vóór, tijdens, en na de
restauratiewerkzaamheden bezichtigd worden. Helaas kon dit door
de in dit verslagjaar nog heersende Corona pandemie nog maar
minimaal, maar gelukkig wel vaker dan vorig jaar. Daarnaast werd er
ook verder gewerkt aan het digitaal ontsluiten van alle 750
Stadsherstelmonumenten, via de website. In september 2020 is
Stadsherstel met de - inmiddels zeer populaire - #OmDeDagEenMonument verhalen begonnen. Op
dit moment ontvangen bijna 4.000 monumentenliefhebbers, waaronder de Vrienden, de
beschrijvingen per Email. De publicaties, kortweg ODM’s genoemd, zijn via inschrijving op de
website gratis beschikbaar voor iedereen. Op dit moment zijn al ongeveer 320 monumenten
beschreven; de bedoeling is dat alle 750 Stadsherstelmonumenten met hun eigen verhaal
beschikbaar zijn op het moment dat Amsterdam haar 750e verjaardag viert in 2025.
Website
Een ander nieuw initiatief in 2020 was het in fasen vernieuwen van de Stadsherstel website. Met het
vullen van de Vriendenpagina’s op de website zijn we in dit verslagjaar ook doorgegaan.
- Zo is er de standaardpagina www.stadsherstel.nl/vrienden waar de algemene informatie over de
Vrienden staat.
- maar ook is er de pagina www.stadsherstel.nl/voorvrienden waarop alle exclusieve aanbiedingen,
zoals korting op boeken, lezingen en kijkjes in de keuken voor de Vrienden te vinden zijn
- en de geefpagina www.stadsherstel.nl/10manieren waar alle manieren op staan om aan het werk
van Stadsherstel bij te dragen. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met bijvoorbeeld nieuwe
fondsen op naam of nieuws over andere bijdragen.
- Dit jaar is de website uitgebreid met een pagina waarop de diverse projecten staan waar de
Vrienden aan bijgedragen hebben en aan bij kunnen dragen. Er zijn er nu meer dan 100 beschreven
en er komen er steeds meer bij, ook naarmate er meer #OmDeDagEenMonument verhalen
gepubliceerd worden. www.stadsherstel.nl/vriendenbijdragen
Vriendenwandeling
Gelukkig kon de Vriendenwandeling - in tegenstelling tot vorig jaar - in 2021 doorgaan, maar wel wat
later, i.v.m. de Corona nasleep. In plaats van mei, werd deze nu op 10 oktober gehouden, en startten
er 260 Vrienden bij het theater Betty Asfalt Complex, alwaar men de bijzondere waterkelder en het
stucwerk kon bekijken. Dit stucwerk bevindt zich nu nog in slechte staat maar dankzij de Vrienden én
een fonds op naam kan het gerestaureerd worden door een meesterstukadoor.
Daarnaast was er, ook dankzij onze Vrienden, een openstelling van de Cromhouthuizen 366 en 368,
alwaar de plafonds van de beroemde 17e eeuwse plafondschilder Jacob de Wit te zien waren. Ook
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konden de typische Stadsherstelpandjes Kerkstraat 414, 416 en 418 van binnen bekeken worden. Het
was erg leuk om te merken dat iedere Vriend wel een andere favoriet huisje had. Verder kon het
Vriendenpand Geldersekade 78 bezocht worden. Dit pand is door een Vriend van Stadsherstel voor
een prix d'ami aan Stadsherstel verkocht. Tijden de Vriendenwandeling vertelde de vrijgevige Vriend
zelf, aanwezig in “zijn” monument, over de geschiedenis van het pand en de restauratie. De
eindborrel was in Stadsherstel’s sociale bierbrouwerij De Prael.

Rondvaart en ledenvergadering
Een alternatief voor de rondvaart was helaas ook dit jaar niet mogelijk, maar de ledenvergadering
hebben we gelukkig wel door kunnen laten gaan, in kerk De Duif. Dit was onze eerste
Vriendenactiviteit in 2021 en iedereen was zichtbaar blij om elkaar weer te zien.
Online lezingen
Dit jaar heeft Stadsherstel, tussen eind oktober en half december de 8-delige ‘Amsterdam cursus’
aan de Vrienden aangeboden. Architectuurhistoricus Walther Schoonenberg nam ons in 8 delen mee
van het ontstaan van Amsterdam tot en met de redding van de Amsterdamse binnenstad. In deze
cursus speelden de Stadsherstelmonumenten natuurlijk de hoofdrol. Het was mogelijk om de
lezingserie live bij te wonen in de Duif, of deze thuis online live te volgen. Het op enig moment thuis
terugkijken van de serie is trouwens nog steeds mogelijk, de Vrienden hebben daarvoor een speciale
inlogcode gekregen. Op deze manier kunnen Vrienden die minder mobiel zijn of minder tijd hebben,
thuis genieten van onze activiteiten rond de monumenten. De lezingserie werd zeer gewaardeerd,
dat merkten wij onder meer omdat meer mensen zich hebben aangemeld als Vriend.
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Vangnet voor monumenten
Stadsherstel vervult de laatste jaren steeds meer een vangnetfunctie voor monumenten die
afgestoten worden. In 2021 zijn vijf monumenten door Stadsherstel aangekocht van de gemeente
Amsterdam, mede dankzij de bijdragen van de Vrienden: Het Korenmetershuisje, De Recht
Boomssloot 5-7 (gebouwd voor de Stadsbank van Lening), het Aardappelhuisje aan de Ringvaart, de
Onckelboerensteeg 2 en de Kloveniersburgwal 47. Het Betty Asfaltcomplex, Molen de Gooyer en de
Muiderpoort, iconische monumenten die Stadsherstel met steun van de Vrienden al eerder overnam,
worden of zijn in dit jaar gerestaureerd.

Molen de Gooyer

Korenmetershuis

Schenken of goedkoper aankopen van monumenten
Een ontwikkeling die we de laatste jaren meer zien, is dat Vrienden, maar ook particulieren die
Stadsherstel verder niet of niet goed kennen, besluiten om hun pand (deels) aan ons na te laten, of
die zorg soms al bij leven aan Stadsherstel toevertrouwen. Uit hun motivatie blijkt vaak, dat men wil
dat hun geliefde pand intact blijft bestaan, en van Stadsherstel weet dat het een erfgoed organisatie
is die graag die verzorgende taak op haar neemt. Het ideale vehikel voor dit schenken is onze
Vriendenvereniging, want deze Vereniging is een vereniging met een goed doel, een zogenaamde
ANBI en heeft bovendien de ’culturele ANBI’ status. In 2021 wilde de eigenaar van een zeer
monumentaal pand in Zandvoort zijn pand aan ons schenken, zo liet hij ons weten. De eigenaar, Hans
Vader, overleed echter plotseling, zodat de schenking niet plaats kon vinden. Maar zijn familie vond
het erg belangrijk om de wens van hun broer voor hun familiehuis te respecteren. En zo werd
Stadsherstel ook eigenaar van dit monument, haar eerste in Zandvoort, voor een Vriendenprijs.
17 Vriendenbijdragen en meer leden
In het verslagjaar is aan 17 Stadsherstelmonumenten een bijdrage gegeven. Op pagina 23 is de
verzameling te zien.
Eind 2021 telde de Vereniging 2.596 betalende leden, die wij Vrienden noemen. Dit is een toename
van 142 leden t.o.v. 2020. We hebben dus een mooie groei gemaakt met het aantal Vrienden. Dat is
in deze tijd, waarbij veel Verenigingen te kampen hebben met een afname van het aantal leden, heel
erg fijn. Nieuwe leden werven wij normaal gesproken via de crowdfundacties, en die hebben in het
verslagjaar niet plaatsgevonden. De nieuwe Vrienden zijn nu vooral gekomen dankzij de bestaande
Vrienden; door gebruik te maken van onze actie waarbij ze een bekende een gratis éénjarig
lidmaatschap cadeau mogen doen. 25 á 30% van die eenjarige Vrienden geeft ons het
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daaropvolgende jaar aan, graag betalend Vriend te worden. Maar ook de Amsterdam Cursus was
voor een aantal niet-leden de aanleiding om Vriend te worden.

2021

2020 2019 2018

2017

2016

Categorieën Vrienden van SH
Vriend (€ 30 per jaar)
Bedrijfsvriend normaal (€ 100 per jaar)
Lid voor het leven
Periodieke en incidentele schenkers
inclusief lidmaatschap
Vrienden met een betaald
lidmaatschap
Eenjarig gratis lidmaatschap (€ 0 )
Relatie (€ 0 )
Niet betalende Vrienden
Totaal aantal Vrienden

2293

2.144

2.113 2.102 2.061 1.978

92

97

97

107

97

96

186

188

188

197

200

205

25

25

25

23

17

10

2.596

2.454

2.423 2.429 2.375 2.289

302

469

393

235

289

237

20

16

41

40

37

64

322

485

434

275

326

301

2.918

2.916

2.857 2.704 2.701 2.578

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 en mede het werk van de 3
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.
Extra’s van Vrienden
Het is ontzettend fijn dat wij als Vriendenvereniging Stadsherstel kunnen steunen bij haar
restauratiewerk, maar het is erg leuk om te merken dat de bijdragen van de Vrienden ook door
vrienden van die Vrienden gesteund worden. Er wordt, kortweg, door onze Vrienden veel reclame
gemaakt over het werk van Stadsherstel bij hun eigen relaties, en die melden zich dan spontaan bij
ons met initiatieven. Zo kunnen wij steeds vaker unieke acties aan de Vrienden aanbieden. Zoals
bijvoorbeeld het geven van korting op de aankoop van boeken en lezingen, en op bierproeverijen in
Stadsherstels sociale brouwerij de Prael, maar ook een kerst-verwenpakket en aardige acties in
Stadsherstel gebouwen die aan restaurants en organisaties verhuurd worden komen voorbij.
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De verwachting voor 2022
Voor 2022 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 niet genoeg financiën 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 2021

14

15

16

17

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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Begroting 2022
Staat van baten en lasten
Baten
A. Reguliere baten
Contributies

75.000

Losse donaties en periodieke schenkingen (niet gelabeld)

25.000

Fonds op naam (gelabeld als periodieke schenking)

30.000

Crowdfunding

66.000

Totaal reguliere baten

196.000

B. Bijzondere baten
*Dorothy Heijmeijer van Heemstede Stadsherstelfonds

361.340

Totaal aan baten

€ 557.340

Lasten
A. Reguliere lasten
Kosten rondvaart

3.000

Inkomsten rondvaart

3.000

Netto kosten rondvaart

0

Wandeling

1.500

ALV

1.500

Drukwerk en marketing

5.500

Kosten adviseurs

2.000

Kantoor en algemene kosten

4.000

Betalingsverkeer en portokosten

3.000

Totaal reguliere lasten

€ 17.500

* In het Dorothy Heijmeijer van Heemstede Stadsherstel Fonds was eerder al een bedrag van €
380.354 gestort. Met de bijdrage van 2022 zit er in totaal in het fonds een bedrag van € 741.694. Dit
bedrag gaat voor 10 jaar uitgeleend worden aan Stadsherstel voor een rente van 3%. Van de rente
van het uit te lenen bedrag worden projecten van Stadsherstel gesteund.
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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. Daarom is het fijn dat
steeds meer Vrienden een machtiging afgeven. Dit scheelt de vrijwilligers van de Vereniging
een hoop tijd en het scheelt de vereniging extra portokosten. De contributie inkomsten van €
77.325 zijn gestegen t.o.v. vorig jaar en zijn ook hoger dan begroot.
2. Extra donaties
In 2021 is er weer zo’n € 30.000, extra gegeven zonder een gelabelde bestemming. Dat is
ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daarnaast is er meer dan € 400.000 aan gelabelde
bestemmingen geschonken, dat is veel meer dan vorig jaar. Van dat bedrag is € 370.354 in
het Dorothy Heijmeijer van Heemstede Stadsherstel Fonds gestort door de schenkster. In dat
fonds zit nu een totaal bedrag van € 380.354. De geefster heeft vast laten leggen dat van de
rente projecten van Stadsherstel gesteund mogen worden. De schenkster en het bestuur
hebben besloten dat het geld uit het fonds uitgeleend gaat worden aan de Stichting
Stadsherstel Amsterdam om o.a. moeilijk haalbare projecten haalbaar te krijgen. De rente
die hieruit vloeit komt terug naar de Vrienden en vandaaruit kunnen projecten van
Stadsherstel gefinancierd worden.
3. Rente
De bedragen staan uit op onze spaarrekeningen. De rentevergoeding blijft door de lage
rentestand helaas laag. We hebben dit jaar € 0,- rente gekregen.
4. Wervings-, kantoor en algemene kosten
Deze kosten zijn lager uitgevallen dan begroot dat heeft te maken
met de Corona pandemie waardoor er minder activiteiten mogelijk
waren.
5. Periodieke schenkingen
De Vriendenvereniging heeft in september 2014 de culturele ANBIstatus 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 2021 is er meer dan € 50.000,- 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.
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De verzameling Vriendenprojecten waar in 2021 aan
bijgedragen is.

Molen de Gooyer en Theater Betty Asfalt Complex

22

Muiderpoort en Wilhelminaplein 12

23

Reguliersgracht 67 en Huis met de Beelden (Haarlem)

24

Hoge Morsweg 1398 (Leiden) en Dokterswoning (Zandvoort)

25

Crohouthuizen en Pastorie van Bleys (Diemen)

26

Onckelboerensteeg 2, Kloveniersburgwal 47 en Recht Bloomssloot 5 en 7

27

Aardappelhuisje Ringdijk en Korenmetershuis

28

Schoorsteen en ketelhuis Rijsenhout

29

Agendapunt 5 Herbenoemen kascommissie
Voorgesteld wordt om te herbenoemen als leden van de kascommissie:
- Margreet ter Laan
- Henk van der Lely
- Dick van der Kroon
Agendapunt 6 Statutenwijziging
In overleg met de inspecteur der belastingen over de ANBI status is besloten de doelstellingen van de
Vrienden iets aan te passen. Tegelijkertijd zijn ook opgenomen de wijzigingen in verband met het van
kracht worden van de Wet Bestuur en Toezicht. De aangenomen statutenwijziging in de ALV van
2021 is daarmee komen te vervallen.
Voorstel statutenwijziging Vereniging van Vrienden van Stadsherstel Amsterdam
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1.

De vereniging heeft ten doel:
-

het geven van bijdragen aan instellingen welke zich bezighouden met het behoud,
onderhoud en restauratie van monumenten en van beeldbepalende gebouwen, die in
eigendom zijn van Stichting Stadsherstel Amsterdam, Stadsherstel Amsterdam en de met
hen direct of indirect gelieerde ondernemingen en instellingen;

-

het geven van bijdragen voor de openstelling van bedoelde gebouwen, dan wel het op
andere wijze verspreiden van kennis en het bevorderen van openstelling van bedoelde
gebouwen;

-

het op andere wijze stimuleren van projecten ten behoeve van voornoemde gebouwen.

De vereniging zal bij haar uitkeringen de dan geldende ANBI-regels in acht nemen. Het geven
van bijdragen aan andere instellingen behoort tot de mogelijkheden indien deze de ANBI-status
ex artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen hebben, indien het verstrekken van deze
bijdragen past binnen de doelstelling om monumentenzorg als hiervoor beschreven te
ondersteunen, en indien hiervoor geoormerkte gelden zijn ingezameld.
2.

De vereniging heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 9 lid 7 wordt gewijzigd als volgt:
7.

Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk in de vierde jaarvergadering na die van zijn benoeming
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende bestuurder is
eenmaal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 9 lid 12 wordt toegevoegd (oud artikel 10 lid 9):
12. Bestuurders hebben geen recht op een beloning, doch de door hen gemaakte kosten worden
vergoed.
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Artikel 10 lid 9 wordt gewijzigd als volgt:
9.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende
bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de algemene vergadering.

Aan artikel 11 lid 2 wordt toegevoegd:
2.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende
bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
De algemene vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval
van ontstentenis of belet van alle bestuurders de vereniging tijdelijk bestuurt.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
a.

de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door
ziekte of andere oorzaken; of

b.

de bestuurder is geschorst.

Artikel 15 lid 4 komt te vervallen.
Artikel 19 lid 3 wordt toegevoegd:
3.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek – welk verzoek voorzien moet zijn van een
toelichting - van ten minste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken na indiening van het verzoek.
De verzoekers zijn verplicht eerst het bestuur te verzoeken tot een bijeenkomst met het bestuur
waarin zij hun verzoek nader kunnen toelichten. Het bestuur is verplicht om een dergelijke
bijeenkomst binnen twee weken na ontvangst van een dergelijk verzoek te houden.
Daarnaast dienen de verzoekers de namen van de leden die hun verzoek ondersteunen op te
geven onder vermelding van hun lidmaatschapsnummer en een schriftelijke instemming van het
verzoek.
Indien er geen bijeenkomst is geweest binnen twee weken na het indienen van het verzoek, dan
wel het bestuur geen gevolg geeft aan het verzoek tot het houden van een algemene
ledenvergadering, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig dit artikel of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is veel gelezen dagblad.
De termijn van oproep bedraagt dan twee weken.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de algemene
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ledenvergadering en het opstellen van de notulen.
Artikel 22 wordt toegevoegd:
In afwijking van artikel 9 lid 7 van deze statuten zullen de bestuursleden, welke door de algemene
ledenvergadering van 7 juni 2022 zijn (her) benoemd tot leden van het bestuur, aftreden volgens een
door het bestuur opgesteld rooster van aftreden dat aan de algemene ledenvergadering bekend is
gemaakt.
Dit artikel komt te vervallen zodra mevrouw Chella Busch, de heer Rudolf Jan Cornelis van Helden,
de heer Jacob Antoon Hulscher en de heer Paulus Johannes Henricus Maria Luijten zijn afgetreden.

Agendapunt 7 Benoeming bestuursleden
In de ALV van vorig jaar hebben wij aangegeven dat het bestuur nog voor een jaar herbenoemd zou
worden. De reden daarvoor was dat wij zijn gaan zoeken naar nieuwe bestuursleden. Het is altijd
goed om na zoveel jaar weer eens nieuwe mensen aan te trekken. Van de zittende bestuursleden zal
aftreden Marc Peters per vandaag en Paul Luijten zal aftreden in december 2022. Uw voorzitter zal
de voorzittershamer overdragen in 2023.
Nieuwe bestuursleden:
Evelien Schot als algemeen bestuurder voor een termijn van 4 jaar
Johan Iemhoff als penningmeester voor een termijn van 4 jaar
Indien de vergadering tot de benoemingen besluit zal het bestuur bestaan uit:
Ruud van Helden voorzitter tot ALV 2023
Johan Iemhoff als penningmeester
Chella Busch als algemeen bestuurslid
Evelien Schot als algemeen bestuurslid
Jaap Hulscher als algemeen bestuurslid
Paul Luijten als algemeen bestuurslid tot 31 december 2022
Over Johan Iemhoff
Johan Iemhoff woont in Amsterdam en heeft van 1999 t/m 2006 als hoofd financiële
zaken/controller bij Stadsherstel gewerkt. Stadsherstel heeft de heer Iemhoff leren kennen als een
fijne, verbindende en oplossingsgericht collega.
Een aantal relevante nevenfuncties van de heer Iemhoff zijn. Van 2013 t/m 2017 was hij lid van de
raad van toezicht van de Stichting Oneindig Noord Holland. Daarna was hij daar tot mei 2021
penningmeester. Als lid van de raad van toezicht hield hij toezicht op de directie met betrekking tot
alle financiële, fiscale en subsidiabele aspecten van de organisatie.
En als penningmeester was hij verantwoordelijk voor:
- voorbereiding en uitvoering overdracht activiteiten aan het Noord-Hollands Archief;
- afwikkeling jaarrekeningen en (definitieve) subsidieverantwoording aan de provincie NoordHolland.
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Een andere nevenfunctie is dat hij van augustus 2014 t/m juli 2019 penningmeester was van
Rugbyclub AAC (Amsterdam). Deze uit 1930 stammende club heeft als doel 'het (doen) beoefenen en
bevorderen van (atletiek en) de rugbysport'.
Als penningmeester was hij verantwoordelijk voor:
- jaarlijkse begroting en jaarrekening (inclusief verantwoording naar de kascontrolecommissie):
- beheer van de bank- en spaarbankrekeningen;
- het innen van contributies en betalen van facturen:
- beheer van de clubbar- en clubcafetaria-omzetten;
- alle fiscale verplichtingen.
Over Eveline Schot
Eveline Schot is woonachtig en werkzaam in Amsterdam (-Noord). Ze kan en gaat dus lekker op de
fiets naar haar werk. Sinds 2005 is ze notaris in Amsterdam-Noord. Daarvoor was ze gedurende 10
jaar werkzaam in Amsterdam Centrum als kandidaat-notaris. Ze heeft ervaring op het gebied van
onroerend goed en familierecht. In haar vrije tijd loopt ze graag stad en land af: de stad voor de
gebouwen en architectuur, buiten de stad voor de natuur en de vogels.
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