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ANBI gegevens 

 Naam instelling  Stichting Vrienden van het Carillon Woerden 
 RSIN  852162832 
 KvK nr.  56511949 
 E-mailadres  info@carillonwoerden.nl 
 Website  www.carillonwoerden.nl  
 

Algemeen 
De Stichting Vrienden van  het Carillon Woerden (hierna te noemen Vrienden) is op 
20 november 2012 opgericht en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht 
onder nr. 56511949 en is statutair gevestigd in Woerden. 

Doelstelling  

Vrienden heeft ten doel het generen en beheren van financiële middelen ter ondersteuning, 
ook op lange termijn, van de Stichting Carillon Woerden. Vrienden zet zich in dit doel te 
bereiken onder meer door het verkrijgen van giften/donaties en het zoeken van sponsors, 
businessvrienden en donateurs en alles wat met het vorenstaande verband houdt en 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Vrienden heeft geen winstoogmerk. 

Doelgroep 

De doelgroep is iedereen (ondernemers, inwoners en bezoekers van Woerden) die het 
carillon een warm hart toedragen en het financieel ondersteunen of dat in de toekomst  
kunnen doen. 

Bestuur  

Dhr. H.E.G. (Henk) Buter (geb. 1950), voorzitter 
Dhr. P.C. (Paul) Langbroek (geb. 1955), secretaris/penningmeester 
Mevr. A.C.J. (Angelique) Magielse (geb. 1968) 
Dhr. A.J.P.M. (Ton) Selier (geb. 1942),  
Mevr.  T.C.M. (Do) van Buchem - van Dijk (geb. 1943) 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en werkzaamheden. 
Alleen noodzakelijke kosten worden vergoed. 

Beleidsplan 

Vrienden werft donateurs en businessvrienden. Donateurs kunnen vanaf € 15 per jaar 
donateur worden. Businessvrienden kunnen vanaf € 100 per jaar vriend worden. 
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Vrienden stelt zich ook ten doel om het Carillon Woerden te promoten in de Woerdense 
samenleving en zal, daar waar mogelijk, de realisatie van projecten ondersteunen. Daarbij  
fungeert zij, desgevraagd,  tevens als klankbord voor het bestuur van de Stichting Carillon 
Woerden.  

Activiteiten 

2020 was voor Vrienden een bijzonder jaar. Door Covid-19 was het lastig om contacten te 
onderhouden en nieuwe donateurs en businessvrienden te werven. Bestaande relaties zijn  
Vrienden trouw gebleven.  

Ook in 2020 zijn de activiteiten voortgezet om het bestand van donateurs en 
businessvrienden te vergroten.  

Financiën  

In het achtste jaar van het bestaan van Vrienden zijn de geplande projecten 
uitgevoerd binnen de doelstellingen en is een sluitende financiële exploitatie 
gerealiseerd.  

De opbrengsten bestonden in 2020 uit bijdragen van donateurs, businessvrienden 
en een eenmalige opbrengst door het vrijvallen van voorzieningen. 

Het positieve saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de Algemene reserve en 
het continuïteitsfonds.  

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester onder toezicht van het 
bestuur. 
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Balans per 31 december 2020 
(Na verdeling saldo van baten en lasten) 
 
Activa  
Liquide middelen 33.780 
  
Nog te ontvangen 153 
Totaal activa 33.933 
  
Passiva  
Eigen vermogen:  
 Algemene reserve 5.539 
 Continuïteitsfonds 14.400 
  
Voorzieningen 6.477 
  
Nog te betalen 17 
Project Infrastructuur 7.500 
  
Totaal passiva 33.933 
  
 
Balans 
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij het tegendeel 
is vermeld. 
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Staat van baten en lasten 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
 
 
Staat van baten en lasten 2020 

Baten  
  
Businessvrienden 1.150 
Donateurs 354 
Giften 376 
Rente 3 
Overig 5.113 

Totaal  baten 6.996 
  
Lasten  
  
Organisatiekosten 208 
Donatie St. Carillon Woerden -- 
Bespelingskosten 123 
Website 600 
Voorziening projecten 1.000 

Totaal lasten 1.931 
  
Saldo van baten en lasten 5.065 
  
 

 

Woerden, 21 juni 2021 


