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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 

 

Door het bestuur is een nieuw beleidsplan  geschreven en zijn voorbereidingen 

getroffen om de stichting te transformeren naar het TivoliVredenburg Fonds. De 

stichting heeft aantal ambassadeurs geworven die meedenken over de invulling van het 

mecenaatsprogramma.  

Aan het eind van 2016 wordt de contouren van het fonds zichtbaar en worden 

voorbereidingen getroffen voor het overdragen van bestuurszetels aan bestuurders uit 

de kringen van de ambassadeurs. Daarmee zal het fonds op afstand komen te staan van 

stichting TivoliVredenburg. 

 

Bestuurslid Oostveen verlaat TivoliVredenburg en wordt vervangen door de heer Van 

der Horst. 

 

De stichting Vrienden van Vredenburg heeft een donatie van €25.000 ontvangen. 

Conform de wens van de gever is dit bedrag ingezet als steun aan het programma 

internationale toporkesten in de Grote Zaal van TivoliVredenburg.  

 

In het voorjaar van 2017 wordt de beoogde wijziging van opzet van steunstichting naar 

fonds een feit. De naamgeving veranderd van Vrienden van het Vredenburg naar 

Stichting TivoliVredenburg fonds. Een statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 6 

maart 2017 en een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden.  

 

Bestuurssamenstelling in 2016  

 

De heer F.P.M.  Vreeke  

De heer P Oostveen (t/m 1 maart 2016) 

De heer A.J.J. van der Horst (vanaf 1 maart 2016) 

 

Bestuurswisseling in 2017  

 

In de bestuursvergadering van 23 februari 2017 worden drie bestuurders benoemd :  

 

Mevrouw T.A. Maas-de Brouwer   

Mevrouw M.E.P. Sanders 

De heer B.T. Molenaar 

 

Met het passeren van de akte van statutenwijziging op 6 maart 2017 treden de heren 

Vreeke en Van der Horst terug als bestuursleden. 

 



Vanaf maart 2017 is de nieuwe naam van de stichting Vrienden van het Vredenburg :  

 

 

 

 

 

 

Doel van stichting TivoliVredenburg Fonds  

 

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. 



in €

ACTIVA

Immateriële vaste activa -                -                  

Materiële vaste activa -                -                  

Financiële vaste activa -                -                  

-                -                  

Voorraden -                -                

Vorderingen en overlopende activa 28            65            

Effecten -                -                

Liquide middelen 918          14.009     

946          14.074       

Totaal 946          14.074       

PASSIVA

Reserves en fondsen

- reserves

∙ continuïteitsreserve -                -                

∙ bestemmingsreserve -                13.000     

∙ herwaarderingsreserve -                -                

∙ overige reserves 933          1.062       

933          14.062       

- fondsen

∙ bestemmingsfonds(en) -                -                  

933          14.062       

Voorzieningen -                -                  

Langlopende schulden -                -                  

Kortlopende schulden 14            12              

Totaal 947          14.074       

31 december 2016 31 december 2015

Balans



in €

Baten:

- Baten uit eigen fondswerving 25.000     -                  50              

- Baten uit gezamenlijke acties -                -                  -                  

- Baten uit acties van derden -                -                  -                  

- Subsidies van overheden -                -                  -                  

- Rentebaten en baten uit beleggingen 28            50              65              

- Overige baten -                -                  -                  

Som der baten 25.028     50              115            

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- Fototentoonstelling 13.000     13.000     -                  

- Topprogrammering 25.000     -                -                  

38.000     13.000       -                  

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 157          150            151            

Som der lasten 38.157     13.150       151            

Saldo van baten en lasten -13.129   -13.100     -36             

Staat van baten en lasten

Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015


	Financieel verslag Fonds.pdf
	JR650 Vrienden van het vredenburg.pdf

