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1. Algemeen.
Gedurende het verenigingsjaar, juli 2018 tot en met juni 2019 heeft de Stichting Vrienden
van de Kerk te Rozendaal vijf avonden gehouden in het kader van de Filosofische Kring
en vier concerten georganiseerd.

2. Bestuur, Stichting en donateurs.
Er was geen wijziging in het bestuur. Het bestuur heeft dit jaar drie maal vergaderd en bij
diverse andere gelegenheden elkaar ontmoet om de geplande bijeenkomsten en de
acties en het programma van het nieuwe jaar voor te bereiden.
Henny Kromhout heeft het Bestuur weer geholpen bij het samenstellen van het
concertprogramma. Hij stelde een programma samen waarin professionele orkestmusici
en semiprofessionals konden optreden. Het was weer een hoge kwaliteit en een zeer
afwisselend programma, gebracht met veel speelplezier tot groot enthousiasme van de
toehoorders.
Publiciteit was er o.a. in de Arnhemse Koerier, de
Regiobode, de Roos, de Nieuwsbrief van Gerda van
den Bijllaardt aan de kerkleden, LEF, op TV Rheden
en op de website Zin in de Regio. De concerten
werden ook aangekondigd door middel van een
aantal ‘sandwichborden’ op strategische plaatsen in
Rozendaal.
Op de dag van het concert werd de beachvlag – die
vorig jaar werd aangeschaft - opgesteld bij de kerk.
De indruk bestaat dat dit ook een enkele extra
bezoekers aantrekt.
De concerten werden op één na goed bezocht. Het bestuur vermoedt dat deze hogere
opkomst zowel te maken heeft met de hoge kwaliteit van de concerten als met de
verbeterde publiciteit.
Het bestuur heeft het Vriendenbestand kritisch bekeken en de adressen waarvan
tenminste drie jaren geen bijdrage meer werd ontvangen geschrapt. Voor zover van deze
adressen een email bekend was zijn ze opgenomen in de mailinglijst ‘belangstellenden’.
Dit betekent een besparing op de verzendkosten. Het ‘Vriendenbestand’ van de Stichting
telt daarmee per augustus 2019 137 adressen. Bijna 80 donateurs op deze adressen
maken gebruik van de mogelijkheid mededelingen per e-mail te ontvangen. Dit betekent
een aanzienlijke besparing op de portikosten van onze nieuwsbrieven.
In september 2018 hebben we, ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe
woonwijk ‘de Del’ in Rozendaal, bij alle nieuwe bewoners aldaar een welkomstbrief van
de ‘Vrienden’ in de bus gedaan met de aanmoediging deel te nemen aan de activiteiten
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en zich aan te melden als donateur. Hoeveel nieuwe aanmeldingen dit heeft opgeleverd
is nog onbekend.

3.

Financieel jaarverslag 2018/2019.

De resultatenrekening geeft een positief saldo aan van € 3152,20, waarmee het
vermogen is gestegen naar € 13.205,80. Hiermee zit het vermogen ruim boven de door
het bestuur als financiële buffer gehanteerde grenzen van € 8.000,= tot € 10.000,=.
Dit geeft de Stichting weer de mogelijkheid tot een grote gift aan de Kerkvoogdij van de
Protestantse Gemeente van Rozendaal. Vanuit de Stichting wordt altijd gezocht naar
een specifiek project van de Kerk, en niet zomaar een geldelijke bijdrage. Over de vorm
daarvan zal in het komende verenigingsjaar overlegd worden.
Er is een gift ontvangen van de opgeheven stichting De Genestet, bestuurd door de heer
Berns, van € 568,37. Wij ga na of we deze gift kunnen gebruiken voor een mogelijke
herdenking van P.A. de Genestet in het najaar 20191.
We blijven natuurlijk erg afhankelijk van onze donateurs: we ontvingen dit boekjaar het
hoge bedrag van € 3028,50 aan donaties; bijna €400 meer dan vorig jaar.
De verliespost van de concerten was dit jaar lager dan vorig jaar: € 465,91. Dit kwam
door de lagere kosten en de hogere opbrengst van de verkochte toegangskaarten. De
gemiddelde opbrengst van de vier concerten was ruim € 550,= per concert.
De Filosofische Kring draaide dit jaar matig positief, met een winst van € 636,21. Er was
een geringere opkomst voor deze bijeenkomsten, terwijl de kosten voor de vijf inleiders
zoals gebruikelijk om en nabij de € 1000,- lagen.
De organisatorische kosten (bank-, druk- en verzendkosten) waren dit jaar hoger dan
vorig jaar en bedroegen € 608,09. Dit kwam door de hogere brochurekosten.
Al met al was het vanuit financieel oogpunt een goed jaar.
Op 4 september heeft de kascommissie , bestaande uit de heren van Eldik en van
Schaik, de financiële verantwoording gecontroleerd en orde bevonden.

4.

Concerten

Voor ons traden achtereenvolgens op:
21 okt. 2018: Ensemble Oostenwind: dwarsfluiten en piano en het trio Koller, Evers en
Ratajski: met klarinet, bassethoorn en piano.

1

Opm. mei 2020: Het is niet mogelijk gebleken dit rond te krijgen. In overleg met de vertegenwoordiger
van de opgeheven De Genestet Stichting zal de gift ten goede komen aan ons batig saldo.
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Voor een volle kerkzaal werd door beide groepen prachtige muziek gebracht.
9 dec. 2018: Duo Saxyon: saxofoon en
accordeon.
Een prachtig concert waar helaas veel te
weinig mensen van genoten. Dat de
accordeon een zeer veelzijdig instrument is
voor vele muzieksoorten is helaas te weinig
bekend.

3 febr. 2019: Vocaal Ensemble Omnitet: zang en piano
Een weerzien na hun optreden in 2017 met zang in duo’s trio’s en meer waar weer velen
van konden genieten.

7 apr. 2019: Leids Barok Ensemble
Het LBE gaf als afsluiting van een gezamenlijk
weekend een spetterende voorstelling.

Ons motto: “de Vrienden hebben goede
concerten” werd ook dit jaar weer geheel waar
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gemaakt. De musici zeggen ons na afloop ook steeds dat ze graag weer terugkeren in
deze fijne omgeving.

5. Filosofische Kring
Het thema was dit jaar: Sleutelen aan de grenzen van de mens en het was gekozen
om te onderzoeken hoe het bestaan van de mens verandert als gevolg van grote
technologische veranderingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotisering,
biomedische of biotechnische ontwikkelingen.
Worden wij heel veel ouder, of eventueel onsterfelijk? Wordt het menselijk ras
overgenomen door superintelligente wezens en zijn we dan gedoemd?
Of kunnen wij de superintelligentie beheersen en beheren in ons eigen voordeel?
– Op 8 oktober gaf Dr Pieter Lemmens (Radboud
Universiteit) een goede inleiding over “Het
transhumanistisch mensbeeld en de technische
conditie van de mens.” Na een uitleg van de
begrippen Transhumanisme en Posthumanisme
benadrukte hij dat het transhumanisme gericht is
op verbetering van de menselijke conditie, vooral
vanuit technologisch perspectief. En dat is altijd al
vanuit dit perspectief geweest.
– Dr Bennie Mols, filosoof en
wetenschapsjournalist hield op 22 oktober een heldere en boeiende inleiding over “Hoe
creëren we mensachtige intelligentie in een machine?” Hoe ver zijn we anno 2018 met
het nabootsen van menselijke intelligentie in machines? Wat is feit en wat is fictie? En
hoe kunnen we het beste van mensen combineren met het beste van machines?
– Dr Laurens Landeweerd (Radboud) hield op 5 november een doorwrocht filosofisch
betoog met als titel “Mensverbetering: een alternatief perspectief op biologische en
technologische zelf-aanpassing.” Hij baseerde zich vooral op de ideeën van de Franse
filosoof Henri Bergson en diens opvattingen over veranderlijkheid van de persoonlijke
identiteit.
– Op 19 november hield Prof. Dr Ciano Aydin
(UTwente) een heldere voordracht over
“Technologische mensverbetering en haar
grenzen.” Hij onderzocht welke opvattingen
van de mens heeft omtrent zelfvorming, die je
vooral moet zien als “sublimatie” en niet als
“zelfverbetering”.
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– Prof. Dr Eline Slagboom (LUMC) hield op 3 december een
sprankelend betoog over een ander onderwerp:
“Biomedische ontwikkelingen in verouderingsonderzoek.” Met
als kern hoe het komt dat een lang en gezond leven niet voor
iedereen is weggelegd. Haar boeiende verhaal sprak de
deelnemers erg aan, zeker omdat zij ook in deze
leeftijdsgroep zitten.
Het aantal deelnemers was gemiddeld 30 per voordracht. De
gehele cyclus leverde een mooi batig saldo op.
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde opzet.

6.

Overige activiteiten:

De Bestuursleden hielpen mee met de Zomerfair in juni.
In januari nam het Bestuur samen met Koop Reijnders (medeorganisator van de FK)
afscheid van Leendert Meermans als organisator van de Filosofische Kring waar hij vele
jaren zeer intensief aan heeft gewerkt. Het Bestuur bedankte hem met een boek …. als
aandenken.

7. Vooruitblik op het seizoen 2019-2020.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn vijf concerten en vijf avonden van de Filosofische Kring
gepland.
Ook in het komende seizoen hoopt het bestuur de doelstelling van de Stichting Vrienden,
namelijk het aanwenden van het kerkgebouw voor culturele doeleinden, ten bate van de
dorpsgemeenschap en daarmee bij te dragen aan de instandhouding van het
kerkgebouw, verder te kunnen uitdragen.
Dit verslag is, na goedkeuring door alle Bestuursleden, vastgesteld op 12 mei 2020
Namens het bestuur,

Bert Veraart, secretaris
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