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Het jaar 2020 begon veelbelovend met twee drukbezochte “open zolder” dagen op de tweede 

zaterdag van de maanden januari en februari. Er werden films uit de 60-er jaren over 

respectievelijk Maarn en Maarsbergen vertoond. De hoge opkomst was ook te danken aan de 

actieve bekendmaking van de onderwerpen. Alle donateurs en leden van de nieuwsbrief en leden 

van de Cultuur Historische Commissie (CHC) van Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) 

werden maandelijks via een persoonlijke email en via Facebook geïnformeerd over het 

programma. Maar toen werden begin maart de maatregelen i.v.m. de corona-pandemie 

afgekondigd en zag ook de wereld van onze stichting er plotseling geheel anders uit. De 

geplande presentatie op 14 maart werd geannuleerd en het bestuur ging er toen van uit dat al de 

activiteiten wel eens tot september van dat jaar zouden moeten worden opgeschort.  

Door het wegvallen van de “open zolder dagen” en andere activiteiten kon helaas de actievere 

promotie gestart op de bijeenkomsten in de laatste manden van 2019 niet worden gecontinueerd. 

Daardoor vielen inkomsten uit nieuwe donateurs, verkoop van promotiemateriaal (linnen tasjes 

en mokken met afbeelding van het raadhuis) en de opbrengsten uit het “koffiepotje” grotendeels 

weg.  

Alle gebruikelijke en bijzondere activiteiten in 2020 konden niet doorgaan en dat betekende dat 

de stichting dit jaar de belangrijkste doelstelling helaas niet kon waarmaken: het plein, bordes en 

zolder beschikbaar houden voor de samenleving in Maarn en Maarsbergen.   

Op 21 juli pakten bestuursleden het onderhoud van de tuin stevig aan en op 14 oktober hebben 

bestuursleden een grondige reiniging van het bordes ter hand genomen.  

De geplande restauratie van de klokkentoren en het uurwerk gaat volgens begroting € 41.500 

kosten waarvoor in 2020 eerste aanvragen bij fondsen zijn ingediend. Eind 2020 was er door drie 

fondsen totaal € 13.750 toegezegd. Aanvragen bij andere fondsen lopen nog. 

In 2020 stonden de inkomsten uit donaties onder stevige druk omdat de termijn van een aantal 5-

jarige overeenkomsten “Club van 100” verstreken was, en er van de andere “vaste” donateurs 

een aantal hun bijdrage beëindigden. Gelukkig meldden zich een aantal nieuwe donateurs aan. 

Door de corona-pandemie werden ook de inkomsten uit verhuur (met uitzondering van de vaste 

overeenkomst met Breur) tot nul gereduceerd. 

Over 2020 heeft de stichting, ondanks een aantal financiële tegenvallers, het jaar met een beperkt 

verlies resultaat kunnen afsluiten. Per 31 december 2020 kan de stichting een gezonde balans 

tonen met een stevig eigen vermogen van € 113.000.  

Zie voor verdere informatie de jaarrekening 2020 van de stichting. 

Eind 2020 bestond het bestuur van de stichting uit Betty van der Meulen, voorzitter,  Ted 

Kuijpers, secretaris en penningmeester, en de leden Henk Rommers, Reijer van Barneveld, Marc 

Pieters en Francien Vogels. Ria Stegeman gaf permanente ondersteuning aan het bestuur op het 

gebied van secretariële zaken, de periodieke nieuwsbrief en promotie. Er waren gedurende het 

jaar 2020 geen mutaties in het bestuur. Alle bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers. 

Als gevolg van de beperkende maatregelen i.v.m. de corona-pandemie en het als gevolg daarvan 

ontbreken van activiteiten werd er slechts drie keer door het bestuur vergaderd.  

 

 

 

Betty van der Meulen, voorzitter          Ted Kuijpers, secretaris en penningmeester 

 

 

 



Financiële positie van de stichting per 31 december 2020 

met vergelijkende cijfers 2018 en 2019.  

 

 

Winst- en Verliesrekening  2018   2019   2020 

 

Donaties    €   4.553  €  4.149  €    4.705 

Opbrengst verhuur   €   1.800  €  1.626  €    1.200 

Inkomsten uit projectsubsidies,  

sponsoring en schenkingen €   2.598  €  3.399  €           0 

Totaal inkomsten   €   8.951  €  9.174  €    5.905 

 

Structurele organisatiekosten  €   5.300  €  5.163  €    4.693 

Afschrijvingen   €      494  €  1.558  €    1.558 

Initiële kosten    €   1.010  €     399  €           0 

Totaal kosten    €   6.804  €  7.120  €    6.251 

 

Positief (negatief)  

     resultaat exploitatie  €      559  €   (946)  €     (346) 

Positief resultaat incidenteel  €   1.588  €  3.000  €           0 

Positief resultaat totaal  €   2.147  €  2.054  €     (346) 

 

 

 

Balans    31 december 2018 31 december 2019 31 december 2020 

 

Activa 

Vaste activa    € 109.800  € 111.932  € 111.374 

Bank     €     2.312  €     5.854  €     7.701 

Debiteuren    €        185  €     6.560  €     6.300 

Totaal     € 112.297  € 124.346  € 125.375 

Passiva 

Eigen vermogen    € 104.936  € 113.290  € 112.944 

Crediteuren    €     7.361  €   11.056  €   12.431 

Totaal     € 112.297  € 124.346  € 125.375 

 

 

 

 

 

 

 


