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1. Toelichting gebeurtenissen 2021 

 

De Stichting Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort is in 2018 opgericht en op 21 

februari 2018 ingeschreven bij de KvK. Gelijktijdig zijn de statuten vastgesteld. 

In 2018 heeft de stichting de ANBI status verkregen.  

 

De stichting heeft tot doel om gevraagd en ongevraagd al datgene te doen dat zij 

noodzakelijk acht om de sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten van het 

Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort verder te ontwikkelen en te doen groeien.   

 

Een onderdeel van deze ondersteuning is de realisatie van de verbouwing van de 

voormalige pastorie aan ’t Zand 31 in Amersfoort. De huidige accommodatie is sterk 

versnipperd en verouderd. Om een volwaardige ontvangstruimte te creëren is een 

ingrijpende verbouwing vereist. Voorts dient de toegankelijkheid te worden bevorderd. 

Het sanitair moet eigentijds worden ingericht en in aantal worden uitgebreid. Tenslotte 

moet de volledig in verval geraakte keuken worden vernieuwd. Een werkgroep is 

aangesteld om via fondsenwerving de realisatie van de verbouwing mogelijk te maken. 

 

De stichting ontvangt ondersteuning van de Stuurgroep Spiritueel Cultureel Centrum 

Amersfoort (SCC) bestaande uit drie vrijwilligers die het SCC een warm hart toedragen. 

De Stuurgroep draagt jaarlijks zorg voor een belangrijk deel van het spiritueel en 

cultureel programma.  

 

In 2021 zijn ondanks de beperkingen vanwege de pandemie 16 activiteiten door de 

Stuurgroep georganiseerd (zie overzicht in de bijlage). Dit programma “draait” naast de 

regulier te organiseren concerten en andere maatschappelijke activiteiten.  

 

Het Amersfoorts Jeugdorkest, Scholen in de Kunst en de cursus Filosofie hebben een 

vast onderdak in onze accommodatie gevonden. Het AJO en Scholen in de Kunst 

repeteren wekelijks. De cursus Filosofie heeft jaarlijks circa 12 bijeenkomsten. De 

huurinkomsten worden niet verantwoord binnen de stichting.  



 

 

 

Pag. 3 

 

 

 

2. Verwachtingen 2022 

 

De stichting verwacht in 2022 de activiteiten met veel enthousiasme te kunnen 

voortzetten. Rekening moet worden gehouden met opnieuw een beperking van het 

programma als gevolg van de pandemie. Een serieuze groei van activiteiten kan 

plaatsvinden na voltooiing van de verbouwing eind 2022 of begin 2023. 

 

In het najaar van 2022 wordt een positief besluit tot uitvoering van de verbouwing 

voorzien. De werving van fondsen door de werkgroep heeft al toezeggingen opgeleverd 

van in totaal € 430.000. Nog aan te trekken minimaal € 120.000 om een sobere variant 

van het verbouwingsplan te kunnen laten uitvoeren. Daartoe worden nieuwe aanvragen 

bij fondsen gedaan. 

 

3. Financieel overzicht en toelichting 

 

In 2021 heeft de stichting een klein positief resultaat geboekt groot € 655,00.  

Dit geldt als een reserve om eventuele toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen 

alsook vaste onkosten (bankkosten en dergelijke)  uit te kunnen voldoen. 

 

De bestuursleden kwamen één keer bijeen. Zij vervullen hun taak onbezoldigd.  

Voor de vergaderingen heeft de St Franciscus Xaverius de locatie en voorzieningen 

beschikbaar gesteld. 

 

Voor de activiteit Onbereikbare Liefde heeft fondsenwerving plaatsgevonden.  
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Het Carel Nengerman Fonds, KF Heinfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds hebben dat 

project elk met een bijdrage van harte ondersteund. 

De gemaakte kosten zijn ten laste van de verkregen subsidie genomen. 

Door een iets gunstiger opbrengst dan voorzien is een klein bedrag in “kas” gebleven. 

Dit bedrag bepaald het eindsaldo over de activiteiten van 2021. 

 

Staat inkomsten en uitgaven Stichting SCC  

 

Inkomsten      Uitgaven 

 

Bijdrage KF Heinfonds     302  AJO         720 

Bijdrage PCB Fonds     302              VAJAV       400 

Carel Nengerman        302  Fotostad 033 PR     250 

Kisner /Observant/Marques     550  Diversen Onbereikbare L.    135  

Observant       100  Onkosten org. overig              1.964   

Cultuurfonds Amersfoort     300 

Overige opb/bezoekers  2.268  

     _____  Bank       655_ 

     4.124  TOTAAL   4.124 

 

 

Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting op gehele euro’s afgerond. 
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De Stichting heeft de ANBI status. Hierdoor is het voor fondsen en andere instellingen en 

particulieren mogelijk gebruik te maken van de beschikbare fiscale faciliteiten ter zake 

van giften en schenkingen. 

 

In 2021 was er geen kascommissie actief gelet op de bescheiden financiële 

gebeurtenissen. Het bestuur van de Stichting is voornemens zodra de omvang van de 

financiën daartoe aanleiding geven een kascommissie te installeren. 

 

4. Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur bestaat uit drie leden te weten: 

 T.J.M. Stalenhoef wonende te Amersfoort 

Geboren te Amersfoort d.d. 27-01-1946 

lid van bestuur Onze Lieve Vrouwe Parochie van Amersfoort (penningmeester) 

Functie Stichtingsbestuur: voorzitter 

 Jules Meijer wonende te Amersfoort 

Geboren te Maastricht d.d. 10-05-1944 

Voormalig lid Zandraad, lid technische commissie St Fransciscus Xaveriuskerk 

Functie Stichtingsbestuur: secretaris 

 Marius Boersen wonende te Amersfoort 

Geboren te Barneveld (De Glind) d.d. 07-06-1958 

Lid Zandraad (penningmeester) 

Functie Stichtingsbestuur: penningmeester 
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5. Ondertekening 

 

Naar waarheid opgetekend te Amersfoort d.d. 26 november 2022 

 

De secretaris,     De voorzitter, 

 

J. Meijer      T.J.M. Stalenhoef 

 

 

 

 


