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Zakelijke gegevens, bestuur

Naam:      Stichting Levende Historie
Postadres Stichting Levende Historie:
Zuidsingel 49, 3811 HC, Amersfoort
KvK: 32074543, 
RSIN:  8148.01.122   
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 2016:
Voorzitter: mevrouw J. de la Croix 
Secretaris: mevrouw H. Baars, BC
Penningmeester: de heer drs. E.G. van der Veer
Lid: de heer H. Bekking 

Het bestuur heeft in 2016 9 keer vergaderd en twee keer met de coördinatoren.

Mevrouw J. de la Croix heeft de functie van voorzitter overgenomen van mevrouw Beaufort die 
in januari 2016 als bestuurslid gestopt is.
In 2016 heeft mevrouw Viney de vergaderingen bijgewoond als toehorend lid.

Het bestuur dankt de heer Bekking die belangeloos vergaderruimte ter beschikking heeft gesteld.

In 2016 waren  61 vrijwilligers betrokken bij het spel en de organisatie in de Mannenzaal en het 
Burgerweeshuis. 
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Bezoekersaantallen, feitelijke gegevens

Van 12 juli tot en met 31 augustus vervulden vrijwilligers de rol van gasteling, binnenvader, 
ondermoeder of werkten als zaalwacht in de Mannenzaal. 
De projecten voor het onderwijs bleken lastig te organiseren. De nieuwe datum voor de CITO toets 
is daar mede de oorzaak van. Het bestuur zoekt naar alternatieve mogelijkheden om scholen toch te 
kunnen bedienen.

In de reguliere speelperiode bezochten 1540 betalende gasten de Mannenzaal waaronde ruim 200  
kinderen. 
Op de Open Monumentendagen in september, hebben 1938 bezoekers de Mannenzaal bezocht.
Buiten de periode om hebben gastelingen vier maal op verzoek gespeeld.

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. 
Er is geen aparte registratie. Alle aanwezige vrijwilligers zijn druk met het spel, waardoor het lastig 
is om het juiste aantal bezoekers vast te stellen. Op basis van schattingen hebben ongeveer 1400 
gasten het Burgerweeshuis bezocht.

Er is een nieuw project aan het programma toegevoegd: Stampij in de toren.
Twee maal per maand gedurende een half jaar, speelden vrijwilligers in en bij de OLV tijdens een 
torenbeklimming van de VVV.

In december hebben spelers van het Burgerweeshuis in de stad een bijdrage geleverd aan het 
winterevenement Mirakels. Een verhalentocht door het centrum georganiseerd door de VVV.
 
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 2016 heeft Levende Historie de drie projecten doen laten uitvoeren in 

 de Mannenzaal
 het Burgerweeshuis
 In en bij de OLV-toren

De Mannenzaal
Vijf vrijwilligers spelen het spel in de Mannenzaal. Het spel verbeeldt het leven in het gasthuis in 
1907. Daarnaast is een 'zaalwacht' die de gasten ontvangt, de entreegelden int, en de bezoeker(s) 
vertelt 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, tijd-, periodegebonden vaardigheden aan te leren, zoeken nieuwe teksten, breiden rollen 
uit, en scholen zelf nieuwe vrijwilligers. 
Gezien de grote hoeveelheid rekwisieten huurt Levende Historie op de Weverssingel ruimte waar 
het spel geoefend kan worden en de rekwisieten worden opgeslagen.  
Vrijwilligers van het Burgerweeshuis hebben in 2016 in de stad gespeeld als onderdeel van het 
winterevenement Mirakels (dec. 2016)

Stampij in de toren
Via de VVV zijn er torenbeklimmingen onder leiding van een gids.
Twee zaterdagen in de maand spelen vrijwilligers van Levende Historie het verhaal van de jacht op  
heksen in 1560.
Samenwerking met andere partijen
Het bestuur overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van verschillende toeristische partijen in 
de stad. Met betrekking tot het spel en bezoek aan de locaties zijn afspraken met de Waterlijn en het 
Gilde gemaakt. 
Levende Historie heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van het stedelijk ‘toeristische overleg’.
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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.
De lokale omroep EVA en RTV-Utrecht hebben aandacht geschonken aan Levende Historie.

Levende Historie in de Mannenzaal is onderwerp van een speelfilm geproduceerd door de 
Eemfilmers. Een collectief van amateur filmers die in en om de Mannenzaal met gastelingen 
opnames hebben gemaakt en gebruik maakten van vrijwilligers van Levende Historie voor
de film het Schelpenkettinkje.

Financiën
Het financiële overzicht 2016 en een toelichting is in dit verslag opgenomen.
In 2016 heeft de stichting een eenmalige subsidie van de gemeente van € 10.000 gekregen om 
te experimenteren met prijsdifferentiatie. Vooralsnog heeft de poging tot het trekken van meer 
bezoekers amper resultaat gehad.
Het effect van de prijsdifferentiaties blijkt zeer klein.

Toekomstige ontwikkelingen

Beleid 2017:
Vergroting van het aantal bezoekers door

 samen op te treden met partners
◦ promotie, o.a. gezamenlijke folder 

 korting geven aan bezoekers die via Gilde en Waterlijn het spel in de Mannenzaal bezoeken
 uitbreiding mogelijkheden, arrangementen etc.
 het vinden van meer sponsoren/fondswerving
 ontwikkelen van nieuwe projecten 

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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Toelichting jaarrekening Stichting Levende Historie

2016 was voor de stichting Levende Historie redelijk succesvol.
De projecten hebben naar behoren en met tevredenheid plaatsgevonden.

De Stichting heeft een aantal niet voorziene kosten geboekt:
De verwarmingsketel in het pand Weverssingel moest per direct vervangen worden.
Galerie de Archipel heeft naar voorraad kunstvoorwerpen naar elders verplaatst, Galerie Absoluut 
heeft haar plaats ingenomen. In overleg is de slechte vloer vervangen. Ook de koelkast is 
vervangen. De oude was totaal versleten.  

Gezien de financiële situatie is het terugdringen van de kosten absoluut noodzakelijk.
Het bestuur heeft, in overleg met betrokkenen, besloten:

 het speelrooster voor de Mannenzaal aan te passen
 de vergoedingen voor de Mannenzaal te stoppen
 de kosten voor regie drastisch terug te brengen
 de kosten voor de coördinatie sterk terug te brengen
 sponsoring sterker aan te zetten
 publiciteit en promotie onder de loep nemen; de opbrengsten staan niet in verhouding tot de 

kosten

De sponsoring van galerie de Archipel en Absoluut maakt het mogelijk de huur van de Weverssingel 
nog enigszins te dragen. Gezien de hoge kosten zoekt het bestuur een goedkoper alternatief.

De begrote inkomsten uit sponsoring is achtergebleven bij de werkelijkheid.
De sponsoring van de Waterlijn ad  € 1500,- was eenmalig. De aanvraag voor sponsoring van het 
Gilde Amersfoort is in behandeling.
De ANBI-status is aangevraagd.
De penningmeester heeft actie ondernomen om een nog niet uitbetaalde toegezegde subsidie alsnog  
te krijgen. De termijn om te reageren is verstreken, de vertrokken producent is zijn toezegging niet 
nagekomen.
Levende Historie dankt de volgende organisaties: 
het bestuur van het Burgerweeshuis, de directie van Pieters- en Bloklands Gasthuis, de directie van 
de Mariënhof, het Gilde, Bouman Optiek en museum Flehite. 
Zij steunden Levende Historie door om niet ruimte ter beschikbaar te stellen en/of diensten te 
verlenen.

De verkoop van entreekaartjes is kwetsbaar. Het kortingssysteem voor groepen, kinderen en 
bezoekers die een kaartje konden tonen van het Gilde of de Waterlijn is complex.

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/zij kan niet over de bankrekening beschikken. 
Voor de pinbetalingen is dat ingewikkelder. Vooralsnog wordt van die rekening niets betaald. De 
rekening wordt als Algemene Reserve aangehouden.
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Uit de jaarrekening trekt het bestuur de volgende conclusies:
– 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.

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen 
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

De kascommissie heeft op …... de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

Amersfoort, 11 mei 2017

Joyce de la Croix,voorzitter
Hennie Baars, secretaris
Ed van der Veer, penningmeester
Hein Bekking, lid
Ron van Sonsbeek, lid
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