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Zakelijke gegevens, bestuur
Naam:
Stichting Levende Historie
Postadres Stichting Levende Historie:
Zuidsingel 49, 3822 HC, Amersfoort
KvK: 32074543
webadres: www.levendehistorie.nl
e-mail:
mail@levendehistorie.nl
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het jaarlijks zichtbaar maken van de historische wortels van Amersfoort
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, zoals het:
 organiseren van projecten levende geschiedenis.
 samenwerken met organisaties die een eigen bijdrage leveren aan de doelstelling.
 verwerven van fondsen ter realisering van de doelstelling en het leveren van financiële
bijdragen aan organisaties waarmee wordt samengewerkt, waar dat voor hen noodzakelijk is
om de bijdrage te kunnen leveren.
 coördineren van passende uitingen van levende historie en het verzorgen van bekendheid in
brede kring van de activiteiten in de periode van levende Historie Amersfoort.
Organisatie
De bestuurssamenstelling per 31 december 2015 is derhalve als volgt:
Voorzitter:
mevrouw D. Beaufort, MA, HDA
Secretaris:
mevrouw H. Baars, BC
Penningmeester:
de heer drs. E.G. van der Veer
Lid:
de heer H. Bekking
Het bestuur heeft in 2015 elf keer vergaderd.
Naast een omvangrijke e-mail- en briefwisseling hebben Hein Bekking en Ed van der Veer zes
bijeenkomsten met de mediator en de stichting Produktiekern gehad.
De voorzitter heeft aangegeven in januari 2016 te stoppen. Haar werk neemt te veel tijd in beslag.
Nu de afhandeling met de stichting Produktiekern is afgerond, draagt ze de voorzittershamer over.
Hein Bekking zal voorlopig als voorzitter ad interim optreden. Het bestuur gaat op zoek naar een
vervanger.
Met dank aan Hein Bekking die belangeloos vergaderruimte ter beschikking heeft gesteld.
In 2015 waren 58 vrijwilligers betrokken bij het spel in de Mannenzaal en het Burgerweeshuis.
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Bezoekersaantallen, feitelijke gegevens
Vrijwilligers hebben in vanaf de 2e week in juli t en met 29 augustus in de Mannenzaal het spel
gespeeld en ondersteund.
In verband met de ontwikkelingen heeft het bestuur besloten geen scholen uit te nodigen.
In de reguliere speelperiode bezochten 1530 betalende bezoekers de Mannenzaal
Op de Open Monumentendagen in september, hebben 1100 bezoekers het spel meebeleefd.
In juli-augustus is in de regentenkamer en op de zolder van het Burgerweeshuis gespeeld.
Het juiste aantal bezoekers aan het Burgerweeshuis is slechts bij benadering vast te stellen. Omdat
de verantwoording voor de jaarrekening niet langer een voorwaarde is voor het verkrijgen van de
gemeentelijke subsidie en inkomsten uit de entree van het Burgerweeshuis niet structureel is
vanwege de vrijwilligheid – dus niet gebaseerd op het aantal bezoekers – zijn concrete cijfers niet
opgenomen in de jaarrekening.
Gezien de reacties in de gastenboeken en de evaluaties waren bezoekers, spelers van de Mannenzaal
en spelers/speelsters van het Burgerweeshuis zeer tevreden.
De vrijwilligers hebben nadrukkelijk aangegeven met plezier te hebben gespeeld.
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Projecten
In 2015 heeft Levende Historie de twee meest bekende projecten doen laten uitvoeren in
 de Mannenzaal
 het Burgerweesthuis
De Mannenzaal
Vijf vrijwilligers spelen het spel in de
Mannenzaal. Het spel verbeeldt het leven in het
gastenhuis in 1907. Daarnaast is een 'zaalwacht'
die de gasten ontvangt, de entree int, en de
bezoeker(s) kort informeert over de geschiedenis
van de kapel en de Mannenzaal.
De voor het onderwijs bedoelde uitvoeringen in
april zijn geheel naar tevredenheid verlopen.
Vijfentwintig scholen met een totaal van 570
leerlingen hebben de Mannenzaal bezocht.
Naast de 'losse' bezoekers maakte ook Gilde
Amersfoort gebruik van de Mannenzaal om
toeristen rond te leiden.
De reguliere speelperiode, juli en augustus is uitstekend verlopen. Bezoekers reageerden
enthousiast. Eén opmerkelijke reactie in het gastenboek geeft aan hoe de bezoeker het spel ervaart:
“Hoe durven jullie, in deze tijd, deze oude mensen zo te behandelen. Het lijkt wel 100 jaar
geleden!” (sic)
De spelbegeleiding is in handen van een professionele spelbegeleider.
Het Burgerweeshuis
De stichting Burgerweeshuis Amersfoort geeft ook dit jaar het gebruik van de regentenkamer en
zolder om niet ter beschikking aan de Stichting Levende Historie. Mede daardoor is het spel
financieel gezien, goed uit te voeren.
De vrijwilligers in het Burgerweeshuis zijn op een enkele jongen, een vrachtvervoerder en de
(school)meester/pedagoog na, allen dames en meisjes. Enkele speelsters nemen hun eigen kind mee.
Opvallend is hoe snel deze een eigen rol (mee)speelt.
De vrijwilligers van het Burgerweeshuis regelen veel zaken zelf. Ze organiseren workshops om
specifieke, tijdperk-gebonden vaardigheden aan te leren, zoeken nieuwe teksten, breiden rollen uit,
en scholen zelf nieuwe vrijwilligers.
Gezien de grote hoeveelheid rekwisieten heeft Levende Historie op de Weverssingel een pand
gehuurd waar zowel het spel geoefend kan worden, als de rekwisieten kunnen worden opgeslagen.
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Samenwerking met andere partijen
Het bestuur heeft in 2015 nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere partijen in de stad: het
gilde, de waterlijn, VVV. Tevens zijn nieuwe sponsoren gezocht en gevonden.
Levende Historie heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten in het toeristische overleg.
De insteek van de Stichting Levende Historie blijft vooral aansluiting zoeken in activiteiten, gebruik
maken van elkaar en elkaars expertise, samen optrekken bij het ontwikkelen van nieuwe,
aanvullende activiteiten, zoals (combinatie-) arrangementen, publiciteit etc.
Publiciteit
De Stichting heeft regelmatig de pers benaderd door middel van persberichten, en anderszins.
Soms heel duidelijk in bijvoorbeeld het AD opgenomen, soms meer verstopt in een digitale
omgeving. Met name voor LiTE is veel veel publiciteit gegenereerd. Het in gebruik nemen door de
burgemeester en leerlingen heeft de pers aan het werk gezet.
De lokale omroep EVA en RTV-Utrecht hebben aandacht geschonken aan Levende Historie.
Financiën
Het financiële overzicht en een toelichting is als jaarrekening 2015 in dit verslag opgenomen.
2015 is financieel gekenmerkt door een grote kostenpost veroorzaakt door het mediationtraject
Produktiekern en Levende Historie, en lagere inkomsten uit entree.
Het is het laatste jaar waarin Levende Historie kan beschikken over de subsidie van de gemeente
Amersfoort.
Toekomstige ontwikkelingen
Beleid 2016:
Vergroting van het aantal bezoekers door
• samen op te treden met partners
◦ promotie, o.a. gezamenlijke folder
• korting geven aan bezoekers via Gilde en Waterlijn
• uitbreiding mogelijkheden, arrangementen etc.
• het vinden van meer sponsoren/fondswerving
T.a.v. uitbreiding mogelijkheden etc (het derde punt):
de afhankelijkheid van de mogelijkheden van de Mannenzaal zijn cruciaal.
De exploitatie van de Mannenzaal lijkt moeizaam. De stichting Mannenzaal overweegt een meer
museale functie. Het bestuur van Levende Historie bekijkt de resultaten van het bezoek en neemt op
grond daarvan een aantal beleidsbeslissingen.
Na het speelseizoen evalueert het bestuur de ervaringen en neemt die mee in zijn beleid.
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Balans 2015
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Resultatenrekening 2015
(kosten en baten)
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Toelichting jaarrekening Stichting Levende Historie
2015 was voor de stichting Levende Historie een kanteljaar.
1) De stichting heeft per 1 januari 2015 het contact met de stichting Produktiekern verbroken.
De Mannenzaal was niet langer direct beschikbaar; Levende Historie was sinds 2009 huurder de
facto, Produktiekern sinds 2012 de jure. Per 1 april heeft een nieuwe stichting het recht tot huur
verkregen.
Levende Historie is 'preferent gebruiker' en kan tegen een apart tarief van € 80,- per keer, ex BTW
gebruiken.
2) Om de kosten terug te dringen heeft het bestuur besloten het speelrooster voor de Mannenzaal
aan te passen.
3) Het project Burgerweeshuis kon de lijn uitstekend voortzetten, amper last hebbend van de
ingrijpende verandering van de (financiële) situatie voor de Mannenzaal.
4) De structurele subsidie van € 58.000,- stopt op 01-01-2016. voor 2015 was nog eenmalig deze
subsidie beschikbaar.
Uiteindelijk is de subsidie voor 2015 onder – nieuwe – voorwaarden verstrekt: de afhandeling van
het contact met Produktiekern moest door middel van mediation worden geregeld. vastgelegd in een
Vaststellingsovereenkomst.
Een poging een deel van de jaarlijkse subsidie te krijgen, heeft geresulteerd in een eenmalige
bijdrage van € 10.000 om door middel van prijsdifferentiatie meer bezoekers te trekken.
De reguliere subsidie is door middel van voorschotten betaald om de mediation te kunnen betalen.
Van het voornemen tot prijsdifferentiatie is niets terecht gekomen. Dat is doorgeschoven naar 2016.
De mediation heeft enorme financiële gevolgen voor de stichting gehad. € 12.000 aan
mediationkosten plus het afzien van financiële claims.
5) Lost in Time is afgestoten. Kosten voor aanpassingen zouden niet te verantwoorden zijn, de
producent van Lost in Time is halverwege met de ontwikkeling gestopt. Het project heeft Levende
Historie veel energie en geld gekost, de opbrengsten stonden nooit in enige verhouding tot die
kosten.
6) Veel zaken moesten opnieuw worden opgepakt: website, promotiemateriaal, het coördinaat voor
de het spel in de Mannenzaal, de regie.
Er zijn kleine investeringen gedaan. In het Burgerweeshuis is een scheidingswand van foto's
geplaatst, mede op verzoek van de Mariënhof. Vrij veel geld is besteed aan promotie.
De sponsoring van galerie de Archipel maakte het mogelijk de huur van de Weverssingel te dragen.
Door actief handelen van Hein Bekking zijn vier sponsoren gevonden. Het bestuur van de Waterlijn
zegde € 1500,- voor 2016 toe. Daarnaast hebben het bestuur van het Burgerweeshuis, de directeur
van Pieters en Bloklands Gasthuis, het Gilde, Bouman Optiek en museum Flehite steun verleend
door om niet ruimte ter beschikbaar te stellen en/of diensten te verlenen.
7) Voor de betaling van entreekaartjes is een pinapparaat aangeschaft.
De verkoop van entreekaartjes bleek vrij kwetsbaar. Vergissingen waren te gemakkelijk te maken.
Daardoor zijn er fouten in de aansluiting van het aantal uitgedeelde entreekaartjes en de werkelijke
inkomsten uit kaartverkoop. Een punt van aandacht voor 2016.
8) Omwille van de beheersbaarheid en een betere mogelijkheid tot controle is vanaf 01-01-2015 de
boekhouding online te doen. Daarvoor is een abonnement afgesloten.
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9) De functie penningmeester/administrateur/boekhouder is strikt gescheiden van de betaalfunctie.
De secretaris is controleur en betaalmeester. De penningmeester/boekhouder heeft geen volmacht
bij de bank, hij kan niet over de bankrekening beschikken.
Voor de pinbetalingen bleek dat wat ingewikkelder. Vooralsnog wordt van die rekening niets
betaald. De rekening wordt als reserve aangehouden.
Uit de jaarrekening is het volgende te concluderen:
– De grootste niet begrote kostenpost, is de afrekening met de stichting Produktiekern.
– De uitgaven voor promotie zijn deels toe te schrijven aan 2016.
– De inkomsten blijven aanzienlijk achter op de kosten. De stichting teert snel in op haar reserve.
– Bijstelling zowel in kostenvermindering als het vergroten van de baten is noodzakelijk.
10) Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij
geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.
11) De kascommissie heeft op 25 november 2015 de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
Amersfoort, 25 november 2016
Joyce de la Croix,voorzitter
Hennie Baars, secretaris
Ed van der Veer, penningmeester
Hein Bekking, lid
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