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Jaarverslag 2019
CHC
In 2019 is de geslaagde samenwerking met de Cultuur Historische Commissie (CHC), een activiteit
van Maarn Maarsbergen Natuurlijk, voortgezet. Twee commissieleden van de CHC, Reijer van
Barneveld en Marc Pieters, zijn in de loop van het jaar toegetreden tot het bestuur van de stichting
Vrienden Raadhuis Maarn (SVRM).
KLOK
Beide heren brachten een grote deskundigheid en interesse in oude uurwerken mee. Ze voerden
onderhoudswerkzaamheden uit aan het uurwerk van Royal Eijsbouts uit 1925. En ze stelden een
restauratieplan op dat als basis heeft gediend voor het indienen, vanaf begin 2020, van aanvragen bij
fondsen voor de financiering van het uitvoeren van het restauratieplan.
ONDERHOUD
De stichting is, samen met de twee andere eigenaren, lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van
het raadhuis. Van de sinds 2016 gezamenlijk opgebouwde bijdragen is het raadhuis in 2019 aan de
buitenzijde geheel van een nieuwe verflaag voorzien.
OPEN ZOLDER
In 2019 is het schema van een “open zolder” op elke tweede zaterdag van de maand met succes
voortgezet.
Het programma was achtereenvolgens:
 januari
Agrarisch Erfgoed in Maarn en Maarsbergen
 februari
Bankgeheimen over diverse zitbankjes in Maarn/Maarsbergen
 maart
(voormalige) Rijkspolitie-tijd in het Raadhuis
 april
Oorlogsmonumenten in Maarn en Maarsbergen
 mei
Terugblik op de herdenking in 2018 van de Crash van een Lancaster
bommenwerper in Maarn in 1943
 juni
Tijd door de eeuwen heen en het Raadhuisuurwerk
 juli
Erfenis van Ridder Fulco met presentatie van boek met dezelfde titel door
de schrijver
 augustus Fietstocht naar Het Kombos in Maarsbergen met daar rondleiding
 september Open Monumentendag met openstelling van het gehele raadhuis en
presentaties van de eigenaren
 oktober
Foto’s van Menselijke invloeden in het landschap
 november Agrarische ontwikkelingen van Maarsbergen en omstreken
 december een Film over oud Maarn.
De belangstelling voor al deze bijeenkomsten was onverwacht hoog, elke beschikbare plaats was
meestal bezet met groepen tot soms 40 geïnteresseerden. 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 CHC werden maandelijks via een persoonlijke email en via Facebook geïnformeerd over het
programma. Verder stond het programma op de website van de stichting en in de lokale media.
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OVERIGE ACTIVITEITEN
In maart introduceerde Marc Pieters voor onze stichting een toegankelijke,
overzichtelijke en informatieve website: www.svrm.nl.
 De traditionele Nationale Herdenking op 4 mei vond weer vanaf het
voorplein van het Maarnse Raadhuis plaats.
 De Oranjevereniging had weer veel werk van Koningsdag gemaakt en op het voorplein was
het de hele dag gezellig druk.
 Op 20 juli vertrok de scouting na een act op het bordes vanaf het voorplein naar het
zomerkamp.
 Op 11 november vertrok de lampionnenoptocht i.vm. Sint Maarten na een sfeervol begin vanaf
het voorplein van het raadhuis.
 Sint en zijn gevolg bezette op 23 november het raadhuis van ’s morgens vroeg tot laat in de
middag. Eerst voor het omkleden en schminken, later voor de ontvangst op het bordes door
wethouder Jorg en ten slotte weer voor het afschminken en opruimen.
 In juni was de zolder een weekend open voor de Mid Summer Art Fair.
 In september vierde een echtpaar hun verjaardagen
 In november trad het Heuvelrugkoor op in het kader van “Gluren op de Heuvelrug”.
De evenementen werden ruim bezocht en leverden tevens een aantrekkelijke financiële bijdrage
op.
FINANCIËN
De stichting constateert met genoegen dat, passend in de doelstellingen van de stichting, het plein en
de zolder op deze manier beschikbaar zijn gebleven voor de Maarnse tradities.
De kerstwens-actie 2018/2019 van de lokale Ondernemers Sociëteit Maarn Maarsbergen (OSMM)
droeg € 300 bij aan het realiseren van de aankoop van een eigen beamer voor onze stichting.
In 2019 betaalde het Prins Bernhard Cultuurfonds na rechtvaardiging een laatste termijn van
€ 2.490 als bijdrage in het Meer Jaren Onderhouds Plan van de stichting.
Het nieuwe bestuurslid Francien bracht haar kennis en enthousiasme mee op het gebied van promotie.
Ze regelde gelijk dat de SVRM mee kon doen met de lokale Plus Supermarkt Goede Doelen en
Statiegeld acties, die totaal ruim € 600 opleverden.
Over 2019 heeft de stichting het jaar wederom met een positief resultaat kunnen afsluiten. Per 31
december 2019 kan de stichting een gezonde balans tonen met een stevig eigen vermogen van €
107.000.
BESTUUR
In 2019 nam Linda Nieuwstad afscheid als bestuurslid en traden Reijer van Barneveld, Marc Pieters
en Francien Vogels toe tot het bestuur.
Eind 2019 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. Alle bestuursleden zijn onbetaalde
vrijwilligers.
Betty van der Meulen, voorzitter

Ted Kuijpers, secretaris en penningmeester
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Financiële positie van de stichting per 31 december 2019
met vergelijkende cijfers 2017 en 2018.
Winst- en Verliesrekening

2017

2018

2019

Donaties
Opbrengst verhuur
Inkomsten uit projectsubsidies,
sponsoring en schenkingen
Totaal inkomsten

€ 5.425
€ 1.250

€ 4.553
€ 1.800

€ 4.149
€ 1.626

€ 26.235
€ 32.910

€ 2.598
€ 8.951

€ 3.399
€ 9.174

Structurele organisatiekosten
Afschrijvingen
Initiële kosten
Totaal kosten

€
€
€
€

3.894
1.094
4.956
9.944

€ 5.300
€ 494
€ 1.010
€ 6.804

€ 5.163
€ 1.558
€ 399
€ 7.120

Positief resultaat

€ 22.966

€ 2.147

€ 2.054

Balans

31 december 2017

31 december 2018

31 december 2019

Activa
Vaste activa
Bank
Vorderingen
Totaal

€ 77.784
€ 1.766
€
100
€ 79.650

€ 109.800
€ 2.312
€
185
€ 112.297

€ 111.932
€ 5.854
€ 6.560
€ 124.346

Passiva
Eigen vermogen
Schulden
Totaal

€ 70.839
€ 8.811
€ 79.650

€ 104.936
€ 7.361
€ 112.297

€ 113.290
€ 11.056
€ 124.346
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