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Doel  

 

Het bevorderen van het muzikale en culturele leven in de stad Utrecht en in het gebied 

dat onder de culturele uitstraling van de stad Utrecht valt, uitgaande van 

TivoliVredenburg (voor heen het Muziekcentrum Vredenburg) 

 

Bestuursverslag 

 

De programmatische ontwikkeling van TivoliVredenburg gaat razendsnel. In tal van 

genres worden mooie en attractieve activiteiten ontplooid. In overleg met de directie 

van TivoliVredenburg is besloten om een donatie van dertien duizend euro te doen voor 

de aankleding en verfraaiing van de foyers rondom de oude grote zaal van Vredenburg. 

In de vorm van een fototentoonstelling komt het publiek in aanraking met een fraai stuk 

geschiedenis van Vredenburg. 

 

Alle bestuursleden treden af en twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden als 

waarnemers in afwachting van een herontwikkeling van het beleidsplan. De stichting 

heeft een deel van de algemene reserve omgezet in een bestemmingsreserve ten bate 

van de genoemde fototentoonstelling rondom de Grote Zaal. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

� Mevrouw W.N. Herweijer  (t/m 21 mei 2015) 

� De heer G.J.J. van Zijl (t/m 21 mei 2015) 

� De heer G.J. Daalhuisen (t/m 21 mei 2015) 

� De heer M.G. Kroonbergs (t/m 21 mei 2015) 

� De heer T.L.M van Bree (t/m 21 mei 2015) 

� De heer P.P.C. Rupert (t/m 21 mei 2015) 

 

� De heer F.P.M. Vreeke (vanaf 21 mei 2015) 

� De heer P.A.H. Oostveen (vanaf 21 mei 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



in €

ACTIVA

Immateriële vaste activa -                -                  

Materiële vaste activa -                -                  

Financiële vaste activa -                -                  

-                -                  

Voorraden -                -                

Vorderingen en overlopende activa 65            104          

Effecten -                -                

Liquide middelen 14.009     14.027     

14.074     14.131       

Totaal 14.074     14.131       

PASSIVA

Reserves en fondsen

- reserves

∙ continuïteitsreserve -                -                

∙ bestemmingsreserve 13.000     -                

∙ herwaarderingsreserve -                -                

∙ overige reserves 1.062       14.098     

14.062     14.098       

- fondsen

∙ bestemmingsfonds(en) -                -                  

14.062     14.098       

Voorzieningen -                -                  

Langlopende schulden -                -                  

Kortlopende schulden 12            33              

Totaal 14.074     14.131       

Balans

31 december 2015 31 december 2014



in €

Baten:

- Baten uit eigen fondswerving 50            100            130            

- Baten uit gezamenlijke acties -                -                  -                  

- Baten uit acties van derden -                -                  -                  

- Subsidies van overheden -                -                  -                  

- Rentebaten en baten uit beleggingen 65            50              103            

- Overige baten -                -                  -                  

Som der baten 115          150            233            

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- -                -                -                  

- -                -                -                  

-                -                  -                  

Werving baten

- Kosten eigen fondswerving -                -                -                  

- Kosten gezamenlijke acties -                -                -                  

- Kosten acties van derden -                -                -                  

- Kosten verkrijging subsidies overheden -                -                -                  

- Kosten van beleggingen -                -                -                  

-                -                  -                  

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 151          150            684            

Som der lasten 151          150            684            

Saldo van baten en lasten -36           -                  -451           

Staat van baten en lasten

Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014
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