
ANBI VERSLAG 2019 

Algemeen 

Statutaire naam: Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam  

RSIN / fiscaal nummer: 8243.46.531 

ANBI-status: ja toegekend op 1-7-2016 

Contactgegevens 

Gezelschap Stille Omgang Amsterdam 

Wethouder Rijkboerweg 103 

1165 NH HALFWEG 

E-mailadres: info@stille-omgang.nl  

Website: http://www.stille-omgang.nl/  

 

Doelstelling 

Het jaarlijks organiseren van de Stille Omgang in Amsterdam en daarmee verwante evenementen en 

bijeenkomsten. Tevens het beheren van het archief, de fysieke eigendommen en het ondersteunen 

van publicaties over het Mirakel van Amsterdam uit 1345.  

Actueel beleidsplan 

Download organisatietabel waarin alle werkzaamheden staan vermeld die door het Gezelschap 

worden ondernomen. 

Specifieke doelstellingen voor 2020 

• Stapsgewijs overdragen van bestuurstaken van bestuurders die in de komende jaren zullen 

aftreden aan zittende en nieuwe bestuursleden  

• Verder uitbouwen van relaties met vermogensfondsen die onze nieuwe initiatieven te 

bekostigen om aantal deelnemers te vergroten en verjongen. 

• In de regio verzorgen van lezingen en bijeenkomsten over de Stille Omgang 

• Verdere verbetering website om losse geïnteresseerden georganiseerd te laten deelnemen 

• Organiseren 3e Elsenburglezing in samenwerking met Amsterdam Museum 

• Het organiseren van speciale activiteiten rondom 675 jaar Mirakel van Amsterdam  

 

Verslaglegging 

Bestuur verslag 2019 

Het bestuur hield vergaderingen op de volgende data: 

5 februari 

8 mei 

3 september 

12 oktober (jaarvergadering) 

6 november 

 

 

  



Tweede Elsenburglezing 13 maart 2019 

• Locatie: Amsterdam Museum 

• Voordrachten door Dr. Eduard Kimman en Leo Fijen 

• Locatie; Amsterdam Museum en Begijnhofkapel 

• De avond begon met een heilige mis om 17.00 in de Begijnhofkapel door Mgr Woorts, 

hulpbisschop van Utrecht. Na een lichte maaltijd liepen de genodigden naar het Amsterdam 

Museum, dat voor deze gelegenheid een besloten avondopenstelling had. 

• De gasten waren overwegend bestuurders van vermogensfondsen met een RK signatuur uit 

de regio Groot-Amsterdam, bestuurders van (RK) erfgoedmusea, en enkele 

schoolbestuurders. 

• Bijzondere gasten waren 22 landendirecteuren van Missio, het internationale 

samenwerkingsorgaan van de katholieke missie. 

 

Evaluatie Stille Omgang 2019 

Stille Omgang 

• De tocht is zonder grote incidenten verlopen ondanks de minimale aanwezigheid van de 

politie. 

• Dankzij ondersteuning van de ondernemingsvereniging Warmoesstraat was wederom extra 

beveiliging om de deelnemers zonder verstoring door dit drukke uitgaansdeel van de stad te 

loodsen. 

• Het aantal leiders langs de route was wederom net genoeg, ondanks de aanwas van nieuwe 

leiders. 

• Jongerenprogramma werd minder bezocht dan voorgaande jaren. Bijzonder was een nieuwe 

samenwerking geleid met de mirgantenparochies in Amsterdam Zuidoost. Een West 

Afrikaans koor luisterde de viering op. Ook de samenwerking met Sant ‘Egidio voor het 

programma was uitstekend. 

• De ontvangst in de Lutherse Kerk was door het koude weer een zeer welkome plek voor de 

deelnemers in afwachting van de bussen. 

 

OVERIGE PUNTEN 

• Bestuurslid Clemens Bouwens heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Zijn taken zijn 

overgenomen door de heer Onno Baneke. 

• De ledenadministratie is overgedragen naar het Maagdenhuis, vanuit hier zijn nu de eerste 

mailing met nieuwsbrieven verstuurd. Mutaties van adressen worden nu door een 

medewerker van het RC Maagdenhuis bijgewerkt. 

• Overdracht archief naar RC Maagdenhuis: dit is in 2019 nog niet voltooid. Wij verwachten dat 

het medio 2021 helemaal gerubriceerd en geordend is.  

• Het initiatief tot fondsenwerving is in samenwerking met het bestuur Stichting 

Ondersteuning Stille Omgang van start gegaan. Er zijn enkele projecten opgezet in 

samenwerking met de vermogensfondsen Vereeniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste 

Verlosser en de Paul de Gruyterstichting. Daarnaast lopen er nog gespreken met enkele 

andere stichtingen voor nadere samenwerking. 

 

   

 

  



Financieel verslag 2019 

 

In 2019 zijn de kosten voor de organisatie van de Stille Omgang licht gestegen, terwijl de bijdragen 

uit contributies is afgenomen. Door hernieuwde fondsenwerving, specifiek voor de organisatie van 

de Stille Omgang, het Jongerenprogramma en de Elsenbruglezing, is het eigen vermogen eind 2019 

weer op peil gebracht met de doelstelling om de kosten voor de organisatie van de Stille Omgang 

voor de twee komende jaren te dekken. In 2020 verwachtten we meer fondsen te werven voor 

specifieke activiteiten in he jubileumjaar (675 jaar Mirakel van Amsterdam. 

Bestuur 

Samenstelling bestuur  per 1-10-2018:  

De heer J. Brenninkmeijer (voorzitter) 

De heer J. Witteman (Secretaris) 

De heer M. Essers (penningmeester) 

De heer P. van Wijlick sss 

Mevrouw M. Elsenburg 

De heer R. Fabrizzi 

Mevrouw G. Crijns treedt in 2019 toe tot het bestuur. 

  

Beloning 

Onkostenvergoeding bestuur: Nee  

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee  

Toelichting vergoeding bestuur: Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding. Eventueel 

gemaakte materiele kosten kunnen worden gedeclareerd. Deze zijn als bestuurskosten opgenomen 

in de balans.  

 

Beloningsbeleid medewerkers 

Het Gezelschap heeft geen medewerkers in dienst. 

Meerjarenplan 2018-2021 is in een apart document te lezen. 


