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Activiteiten 

Jubileum 40 jaar Franz Liszt Kring 

• Op 18 oktober speelden tien studenten van het Utrechts Conservatorium werken van 

Liszt. Hierbij waren circa 40 personen aanwezig 

• Het minifestival vond 20 oktober plaats in de Fentener van Vlissingenzaal van het 

conservatorium. De opkomst met circa 80 liefhebbers was boven verwachting.  

Liszt Bulletin 

• In 2019 kwam het Liszt Bulletin tweemaal uit. Hierin werd een in memoriam Peter van 

Korlaar gepubliceerd naast aankondiging van en terugblik op hiervoor genoemd 

jubileum. Het aantal leden dat digitaal bereikt wordt is gegroeid naar ruim 110. 

Daarnaast ontvangen enkele relaties het Bulletin digitaal. De papieren versie van het 

Bulletin gaat nog naar circa 35 personen. 

Ledental 

• Een stichting heeft donateurs/aangeslotenen en geen leden. Toch spreken we graag 

van leden om daarmee een grotere verbondenheid uit te drukken. 

• Het ledental heeft zich als volgt ontwikkeld: een aanwas van 9 nieuwe ‘leden’ en van 

een tiental is het ‘abonnement’ beëindigd wegens einde interesse of overlijden. Het 

ledental staat eind 2019 op 144 (was 145 eind 2018). 

• In dit kader vermeldt het bestuur dat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Een wet die rechten en plichten van 

aangeslotenen/donateurs/leden en bestuur regelt. In essentie komt het neer op een 

precisering van wat al jaren gebruikelijk is, namelijk vertrouwelijk omgaan met wat 

ons is toevertrouwd dan wel noodzakelijk geweten is om onze taken te kunnen 

uitvoeren. Een variant op het devies van de penningmeester: “huisvaderlijk zuinig 

omgaan met de toevertrouwde middelen” betekent dus ook verantwoord omgaan met 

uw gegevens. 
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Website  

• De website van de Kring was verouderd en de webmaster had geen tijd beschikbaar 

deze te renoveren. Met inschakeling van een derde is een geheel nieuwe website 

gebouwd die fris en helder over komt. Vanaf deze plaats past ons aan deze derde 

onze waardering en dank uit te spreken. 

• In de loop van 2020 zal een versie voor mobiele telefoon worden gemaakt. 

Tijdschrift 

• Het jubileumjaar is afgesloten met een bijzondere editie van het Tijdschrift van de 

Franz Liszt Kring. Niet alleen door de fraaie opmaak in full color maar ook door de 

gedetailleerde terugblik op de afgelopen 40 jaar is het een collectors item. Het 

uitvoerig verslag van een interview met ons erelid Toos Onderdenwijngaard is meer 

dan inspirerend. 

 

Balans per 31 december:       

Activa 2019 2018  Passiva 2019 2018 

              

Vorderingen contributies ¹) 200,00 200,00   Eigen vermogen 6.466,46 7.878,34 

Vorderingen sponsorgelden ²) 935,00 750,00   Vooruitontvangen contributies 75,00 280,00 

Voorraad postzegels ³) 250,25 186,18   Crediteuren Tijdschrift ⁴) 4.209,53 3.876,43 

Liquide middelen FLK 9.365,74 10.898,59   Crediteuren overig 0,00 0,00 

        

Balanstotaal 10.750,99 12.034,77   Balanstotaal 10.750,99 12.034,77 

 

 

 

Het eigen vermogen is teruggelopen doordat niet alle kosten van het 40-jarig jubileum uit 

de baten kon worden gedekt. 

Aan twee fondsen is een bijdrage gevraagd, resp. € 1.000,- en € 500,- . Het 

eerstgenoemde bedrag is op formele gronden afgewezen, over het tweede bedrag is 

correspondentie gaande. Vooralsnog is hierdoor een tekort ontstaan in de orde grootte 

van € 1.500,-.  

 

Voor verdere toelichting en vragen wendt u zich tot de penningmeester 

j.verrest@lisztkring.nl 

 


