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Jaarverslag van de Stichting Vrienden van St. Petersburg 
over het jaar 2013 

 
Doelstellingen Stichting 
De Stichting heeft volgens artikel 2 van de statuten de navolgende doelstellingen: 
a. Het bevorderen van economische, culturele, sociale en vriendschapsbetrekkingen tussen 

rechtspersonen, organisaties en individuele personen in St. Petersburg en de Leningrad 
Oblast enerzijds en Nederland anderzijds 

b. Het (mede) organiseren en bijdragen aan activiteiten in Nederland en in St. Petersburg, 
die bovengenoemde betrekkingen bevorderen 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Stichting in het Algemeen Belang 

 De Stichting Vrienden van St. Petersburg is door de belastingdienst erkend als een Stichting 
met een algemeen belang (ANBI-certificering). Hierdoor waren broodnodige donaties en 
giften aan de Stichting voor de Nederlandse belastingen aftrekbaar.  
 
Bestuurssamenstelling 
Het Stichtingsbestuur bestond uit: 
- H.C.J. Everaars (Henri), voormalig Consul-generaal in St. Petersburg, voorzitter 
- J.P. Lokker (Jan), voormalig Organisatieadviseur, Arbo- en milieuspecialist, secretaris 

en per 1 januari 2013 tevens gedelegeerd penningmeester 
en verder in alfabetische volgorde: 
- E.F. Blokker (Esko), consultant, 
 - A.M.R Goossens (Ton), lid 
- J.U.M. Huisman (Joyce), Groninger Museum, lid 
- J. Snel (Johan), historicus 
- C. Ubbens (Carlijn), tolk/vertaler Russisch, lid 
-  K. Westerhoff (Katja), beeldend kunstenaar, lid 
- O. Yusim (Olga), lid 
- A. Zijlstra (Arthur), docent/onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam, lid  
- J. Zielstra (Johan), docent Geschiedenis en Cultuur coördinator, Dr Nassaucollege te      

Assen, lid  
Mutaties in 2013: 
- Jan Lokker, secretaris, bekleedde per 1 januari 2013 tevens de functie van gedelegeerd 

penningmeester 
- Toetreding tot het bestuur van Katja Westerhoff per 1 juni 2013 

 
 Het bestuur werd ondersteund door de Secretary of the Board (secretaresse), E.N. Makarova 

(Elena). Zij had tevens de dagelijkse leiding over het kantoor van de Stichting in het pand 
Nevsky Prospect 20, St. Petersburg. Fotograaf Van der Maarel maakte belangeloos enkele  
fotoreportages en pleegde het technisch onderhoud aan de website. 

 
Comité van Aanbeveling 
In het Comité van Aanbeveling hadden dit jaar zitting:  
- de heer A. Aboutaleb (Achmed), Burgemeester van Rotterdam 
- de heer F.D. van Heijningen (Erik)  
- de heer G.J. van Tongeren (Gerrit), Chief Executive Economist, Rotterdam Climate 
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 Initiative en zelfstandig consultant, directeur van BACLIN (Balancing Climate & 
Industry) 

- de heer W. van Sluis (Wim), RA, Partner van Daamen & van Sluis, voorzitter van 
 Rotterdam Port Promotion Council en Deltalinqs 
- HKH Prinses C. Yourievsky (Catharina), woonachtig zowel in St Petersburg als in 
 Seengen, Zwitserland 
- mevrouw Z.V. Chalova, President van de St. Petersburgse Bibliotheek Society, vml 
 Directeur van de Mayakovsky bibliotheek, waaronder tevens de muziekbibliotheek op 
 Nevsky Prospekt 20 
- de heer I.W. Opstelten (Ivo), tot december 2008 Burgemeester  van Rotterdam, hierna 
 voorzitter van de VVD en sedert oktober  2010 Minister van Veiligheid en Justitie 
- de heer R. Pirmez (Roland), voormalig Chief Executive Officer Heineken Rusland. 
 
Bestuursbijeenkomsten 

 Het bestuur kwam op 18 februari 2013 voor de jaarlijkse vergadering bijeen in het Eden hotel 
Babylon te Den Haag. Daarnaast was er in St. Petersburg regelmatig contact tussen de 
voorzitter en de secretaresse (Secretary of the Board) omtrent de dagelijkse gang van zaken 
op kantoor, de organisatie van evenementen ter plekke en plaatselijke uitvoeringszaken. In 
oktober vond in St Petersburg een informeel overleg plaats tussen bestuursleden die daar in 
het kader van een der festiviteiten van het Vriendschapsjaar Nederland-Rusland 2013 een 
bezoek brachten. In Nederland vond eveneens regelmatig overleg plaats tussen de diverse 
bestuursleden, zo nodig aangevuld met projectleiders.  
 
Folders Stichting 

 Er zijn nog algemene folders in het Nederlands beschikbaar (druk: 2006). De exemplaren in 
het Russisch en Engels zijn niet meer beschikbaar.  

 
 Tevens zijn er folders in het Nederlands, Russisch en Engels beschikbaar omtrent ons orgel-

project, evenals een Nederlandstalige strooifolder. 
 
Restauratie van de entreehal van de voormalige Nederlandse kerk 

 De entreehal van de voormalige Nederlandse kerk is in 2013 geheel gerestaureerd. De 
benodigde gelden waren reeds eerder aan de Stichting geschonken door iemand die verder 
onbekend wenste te blijven. De dag voordat de juli-festiviteiten zouden aanvangen, werd de 
werksteiger weggehaald. Onder andere het plafond van de hal is vakkundig gerestaureerd: ook 
de waterschade, ontstaan na een grote brand in 2004, is geheel weggewerkt. 
 
Restauratie van het grafmonument 

 Medio 2013 kwam eveneens de restauratie van het grafmonument van Egbert Engberts tot 
realisatie. Tijdens een in 2008 binnen Twenterand gepubliceerd interview met onze 
secretaresse kwam uitgebreid de relatie tussen de Rusluie uit Vriezenveen en de voormalige 
Nederlandse Kerk aan het Nevsky Prospekt 20 in St. Petersburg aan de orde. Zij openbaarde 
het initiatief van de Stichting om als eerbetoon aan de Nederlanders, waaronder de Rusluie, 
die in St. Petersburg op Volkovo zijn begraven een monument op te richten. De Stichting riep 
een projectgroep in het leven onder voorzitterschap van haar secretaris. De gemeente 
Twenterand vaardigde een oud-wethouder af en de Historische Vereniging Oud Vriezenveen 
participeerde als promotor en de PR binnen de projectgroep. Het graf van Egbert is gesitueerd 
op de Volkovo-begraafplaats (Wolkowo, Volkovskoe ofVolkolovskoie), gesticht in 1773.  
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 Vooral vanuit Vriezenveen trokken van 1720 tot 1920 handelslui naar St. Petersburg, onder 
andere om in katoen en linnen, alsmede tabak, wijn, thee, cacao en bloemen te handelen. Een 
aantal van hen vestigde zich in de “Gostiny Dvor” aan de Nevsky Prospekt en zo ontstond een 
welvarende kolonie Vriezenveners, bekend geworden onder de naam Rusluie. Zij bezaten 
winkels en handelshuizen en maakten gebruik van de Nederlands-Hervormde Kerk op Nevsky 
Prospekt 20. 
 
Vriendschapsjaar Nederland – Rusland, 2013 

 De Stichting had zich qua uitvoering van haar 2013-projecten aangesloten bij het door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken opgerichte Projectteam NLRF2013, het Vriendschapsjaar 
Nederland-Rusland 2013. De in dit kader uitgewerkte plannen voor het jaar 2013 zijn  door de 
Stichting volledig uitgevoerd. De belangrijkste waren (in willekeurige volgorde): 
- het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de Nederlanders (voornamelijk 

"Rusluie" uit Vriezenveen), die in St. Petersburg hebben gewoond en aldaar zijn 
gestorven. Medewerking bij de realisatie werd verleend door de gemeente St. Petersburg,  
het Russische Rode Kruis en in een later stadium ook de Stichting Jumelage St. 
Petersburg – Lomonosov.  

- diverse optredens van koren in samenwerking met van Klaas Touwen. O.a.het Haydn 
Jeugd Strijk Orkest, Holland Concert Choir 

- diverse optredens van orkesten en ensembles. O.a. het Apollo Ensemble, The Gents, 
Gouden Engel, Opera Highlights 

- tentoonstellingen, lezingen, boekpresentaties etc etc 
 
 Het is ons helaas niet gelukt in het Vriendschapsjaar het naar de Capella verdwenen orgel 

door het antieke orgel uit Veen, waarvan de kas gebouwd is in 1784, te vervangen. Voor dit 
project worden nog steeds sponsors gezocht. 
 
Sponsors 

 De Stichting is een onafhankelijk instituut en moet bestaan van schenkingen en van haar 
donateurs, sponsors en van incidentele giften. Zij kent uiteraard haar vaste kosten. Tot voor 
enkele jaren geleden was er een vaste sponsor, doch vanwege de economische crisis is het 
bedrijf hiermee gestopt. Wij werden in 2013 noch door een overheid, noch door een vaste 
sponsor ondersteund. Gelukkig is het dit jaar gelukt uit de rode cijfers te blijven. Door een 
strak geregisseerd projectmanagement draait elk project kostenneutraal.  
 
De Stichting werd in 2013 ondersteund door de navolgende sponsors: 
- Heineken Rusland heeft onze grotere activiteiten, waarbij een receptie werd gegeven, in 

ruime mate in natura ondersteund 
- De gemeente Twenterand sponsorde het grafmonument via de werkstichting Jumelage 

St. Petersburg – Lomonosov  
Wij danken onze sponsors voor hun noodzakelijke hulp.  
 
Kantoor Nevsky Prospect 20 

 De permanente tentoonstelling De Nederlanders en hun kerk in Sint-Petersburg, 1704-1927, 
ingericht begin 2008 door onze secretaresse Elena Makarova, trok ook dit jaar veel bekijks.  
Bezoekers, vooral zij die afkomstig waren uit het Vriezenveense, reageerden buitengewoon 
enthousiast en met lovende woorden. In een enkel geval herkenden sommige bezoekers hun 
voorouders. 
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 Activiteiten in 2013 van de Stichting Vrienden van St. Petersburg, Nevsky Prospekt 20, 
St. Petersburg 

 Door de Stichting Vrienden van St. Petersburg werden in de voormalige Nederlandse Kerk 
diverse activiteiten in eigen beheer georganiseerd. Een enkele maal trad de Stichting 
faciliterend op. De agenda was juist in het Vriendschapsjaar 2013 overvol. Onderstaande 
projecten zijn budget neutraal dan wel met behulp van sponsors gerealiseerd: 
• Op 18 januari vond in twee sessies onder grote belangstelling de filmvertoning plaats 

van de film “900 dagen”. Deze documentaire van Jessica Gorter over het Duitse beleg 
van de stad Leningrad (het huidige St Petersburg) blikt terug op de negenhonderd dagen 
waarin de drie miljoen inwoners van de stad als ratten in de val zaten en waarbij een op 
de drie mensen verhongerden. In de film komen veteranen aan het woord. Na afloop 
van de vertoning vond een geanimeerd gesprek plaats onder de aanwezige veteranen 

• Dezelfde film werd op 27 januari nogmaals vertoond, ditmaal aan een schoolklas. De 
jeugd was onder de indruk 

• In de periode van 28 tot en met 31 januari bezocht het St. Petersburgse Jeugd Orkest 
“Silver Strings” Nederland. Zij treden in drie steden op: 
• 29 januari: concert in Nijmegen, aanvang 20.00 uur, met ongeveer 25gasten, 

waaronder studenten van het St. Petersburgse Conservatorium. De organisatie van 
de stedenband Nijmegen-Pskov bleek weinig reclame voor het optreden gemaakt 
te hebben 

• 30 januari: concert in Goirle, Theater Jan van Besouw, aanvang 20.00 uur. 
Ongeveer 450 tot 500 bezoekers 

• 31 januari: concert in Groningen (in samenwerking met het Nederland-Rusland 
Centrum en de Rijksuniversiteit Groningen), in de Lutherse Kerk, aanvang 20.00 
uur. Zo’n 80 tot 100 bezoekers bewonderden het Orkest 

• Op 6 en 13 februari werd de film “Admiraal van de Tsaar, Cornelis Cruys, in dienst 
van Peter de Grote” van Johan Zielstra vertoond. De belangstelling was behoorlijk 
groot, zodat twee voorstellingen op elk van de vertoningsdagen gerechtvaardigd bleken 

• Op 18 februari hield het Nuffic/NESO haar seminar "Studeren in Nederland”. Er waren 
ongeveer 45 studenten aanwezig 

• De film “Rembrandt” werd op 20 en 27 februari voor een behoorlijk gevulde zaal 
vertoond 

• Jaarlijks vindt een schooluitwisseling plaats tussen van het Dr. Nassau College Quintus 
te Assen en School nummer 2 uit St Petersburg, bestaande uit een bezoek aan St 
Petersburg en een tegenbezoek aan Assen. Op 10 december 2007 vond de formele aftrap 
van het uitwisselingsproject plaats in de voormalig Nederlandse Hervormde Kerk in St 
Petersburg.  

 Tussen 10 en 17 april 2013 gingen leerlingen van het dr. Nassau College uit Assen, 
tijdens het zesde opeenvolgende bezoek, naar St. Petersburg.  Het werd weer een 
geweldige week met leuke leerlingen, vriendelijke docenten en bovenal prachtige 
excursies. Henri Everaars ontving de leerlingen in de voormalig Nederlandse 
Hervormde Kerk en sprak hen toe, gevolgd door een rondgang door de kerk.  De 
leerlingen genoten later die dag van een rondleiding in de Hermitage 
Het tegenbezoek van Skola 2 aan Nederland vond plaats van 11-18 oktober 2013.	   

• De Studievereniging BOW Radboud Universiteit Nijmegen (afdeling bestuurskunde) 
deed op 2 mei de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk aan en werd hartelijk 
ontvangen door Henri Everaars, de Voorzitter van de Stichting Vrienden van St. 
Petersburg. Laatstgenoemde gaf een gewaardeerd seminar voor ongeveer 50 tot 55 
studenten en professoren 
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• In de periode tussen 28 april en 1 mei gaf het Haydn Jeugd Strijk Orkest, met een 
bezetting van ongeveer 30 man, diverse uitvoeringen. Onze Stichting verzorgde de 
organisatie, in samenwerking met Klaas Touwen (producer). De concerten vonden 
plaats in de “Humanitarian University” (29 april; 80 minuten), de voormalig 
Nederlandse Hervormde Kerk (30 april, zonder receptie), Peterhof  (1 mei, 2 x 40 
minuten) en Galeria (twee korte concerten  van 40 minuten op 30 april en 1 mei). De 
Nederlandse Vereniging participeerde. Het Haydn Jeugd Strijk Orkest gaf twee maal 
een kort, maar  zeer succesvol concert op 30 april nav de troonsopvolging van Koning 
Willem-Alexander.  

• Op 8 mei vond de uitvoering van Händels Messiah door het Holland Concert Choir 
van Klaas Touwen in de Conservatorium-muziekhal / Smolny Kathedraal plaats. Als 
dirigent trad de Nederlander Eric Kotterink op. Orgel: Rob Nederlof. Het Concertkoor 
werd bijgestaan door het Youth Sympony Orchestra (SPB) en vier solisten van het 
Mariinsky Theater. Dit concert was specifiek aangemeld bij het SICA in het kader van 
het Vriendschapsjaar Nederland-Rusland 2013. Er zijn tijdens dit historische concert 
1200 gasten geteld. Het koor was aanwezig met zo’n honderdvijftig koorleden. Deze 
bijzondere uitvoering van de Messiah was tevens opgedragen aan het 150 jarig bestaan 
van het Russische Rode Kruis. De Stichting verzorgde de coördinatie en organisatie van 
de concert.  

• Het bekende en succesvolle vocale ensemble The Gents gaf, naast haar deelname aan 
het VIIe Internationale Koorfestival in St Petersburg, op 8 juni ook een optreden in onze 
voormalige Nederlands Hervormde kerk. Dirigent was de Roemeen Beni Ksillag. Het 
optreden was middels banners, mede opgehangen op diverse plaatsen in het 
Conservatorium en het Consulaat, aangekondigd. De kerkzaal was tijdens het optreden 
geheel gevuld. Ongeveer 100 mensen woonden het concert bij. 

• Op maandag 10 juni 2013 vertrokken het Vriezenveense raadslid Chris Walraven en 
Jan Veerenhuis op de fiets richting Sint-Petersburg. Met het afleggen van deze 
ruim 2400 kilometer haalden de sportieve politici geld op voor het kinderweeshuis 
nummer 11 in Sint-Petersburg. Chris had bovendien de actie ‘Wedden dat ik het haal’ 
opgezet. Hiermee haalde hij een groot bedrag binnen voor het weeshuis. De Stichting 
Vrienden van St.Petersburg en het Russische Rode Kruis organiseerden de officiële 
intocht in de stad op 5 juli 2013 en de ceremonie waarbij de cheque voor het weeshuis 
werd overhandigd. Ook de Koninklijke Harmonie Vriezenveen verleende vol verve 
haar medewerking aan het glorieuze inhalen van de beide fietsers bij de voormalige 
Nederlandse Kerk. Tijdens het opmarcheren van de KHV werd een deel van het Nevsky 
Prospekt, de belangrijkste verkeersader van de stad, afgezet. Twenterand beoogde met 
deze activiteiten haar bijzondere band met Sint-Petersburg (de Rusluie) te benadrukken.  
Bij de inhuldiging van de fietsers en de overhandiging van de cheque aan de Directrice 
van het Weeshuis nummer 11 waren niet alleen de Nederlandse Consul-generaal Jennes 
de Mol aanwezig, maar ook, naast Burgemeester Visser, een delegatie van ongeveer 200 
man vanuit het college en de gemeenteraad van Twenterand en de handelsmissie 
Overijssel 

• Tegelijkertijd was in de Hervormde Kerk de tentoonstelling “De fiets” door de Stichting 
georganiseerd. Hierbij lag de nadruk op het Nederlandse gebruik van de fiets. 
Leerlingen van de Kunstschool van St. Petersburg en pupillen van het Weeshuis 
nummer 11 uit Sint Petersburg lieten zich inspireren door de fiets.  

• Aansluitend op de intocht en huldiging van Chris Walraven werd op 5 juli het 
gerenoveerde grafmonument van de familie Egbert Engberts onthuld. De onthulling 
kreeg niet alleen een feestelijk tintje mee, maar was tevens een ode aan de Nederlanders 
die in St Petersburg hebben gewoond en daar zijn gestorven. Het monument is van 
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gedenkplaten voorzien. Bij de onthulling van het monument waren naast de heren 
Visser, burgemeester van de Gemeente Twenterand, en Jennes de Mol, Consul-
Generaal, diverse bestuursleden van de Stichting aanwezig. De meegereisde 
Koninklijke Harmonie van Vriezenveen zorgde voor feestelijke marsmuziek tijdens de 
ceremonie 

• NESO-NUFFIC gaf op 6 juli 2013 uur een afscheidspartij voor alle Russische 
studenten, die in Nederland gaan studeren. De bijeenkomst werd een groot succes, mede 
door de hoge opkomst 

• Helaas kon de geplande kerkdienst op 7 juli 2013 in de voormalige Nederlandse Kerk 
te St. Petersburg  geen doorgang vinden. Tijdens het Marine bezoek van de Zr Ms 
Evertsen aan de Internationale Defensie Maritieme Show (NEVA beurs) in St 
Petersburg zou Vlootaalmoezenier Johan Trouwborst de dienst leiden. De Evertsen 
moest enkele uren eerder vertrekken wegens een “konvooivaart” 

• Op 5 juli vertrok vanuit Vriezenveen een tweede groep van 25 fietsers en 9 begeleiders 
naar Sint-Petersburg. De afgelegde route was gebaseerd op het dagboek van Jacob 
Kruys, die in 1826 in 15 dagen de tocht naar Sint-Petersburg per huifkar had afgelegd. 
Deze groep, die op zaterdag 27 juli arriveerde, bracht een bedrag van € 4.300 bijeen als 
bijdrage in de aanschaf van ons orgel. Er waren veel journalisten aanwezig, alsmede het 
Russische Journaal 

• Het bezoek van VNO-NCW delegatie aan St Petersburg bleek bijzonder geslaagd, mede 
doordat de Stichting de invulling had verzorgd. De beide werkbezoeken aan Petro Frigo 
en Heineken en de presentaties  door de Algemeen Directeuren van beide bedrijven, 
Roelof Warmerdam respectievelijk Oleg Bokov, werden zeer goed ontvangen. De 
panel-presentaties en het aansluitend vraag- en antwoord gesprek, gaf antwoord op de 
vele vragen van de deelnemers, waarvan het grootste deel voor het eerst een bezoek aan 
Rusland bracht.  

• Op zaterdag 5 oktober 2013 ontving de Stichting een ongeveer 50 personen grote  
delegatie  van de “St. Petersburg Society of Turku”. Eerder op de dag werd elders een 
seminar gegeven over de Nevsky Prospect als “Tolerance Street”. Eero Sepponen, 
gepensioneerd senior pastoor van de Zweedse Lutherse Kerk van Abo (Turku), gaf 
hierbij een lezing over de protestantse kerken in de omgeving van Nevsky Prospect. Na 
de lezing  werd een bezoek gebracht aan deze voormalige kerken, met als eerste de 
voormalig Nederlandse Kerk. 

• Op 7 oktober vond weer het Nuffic/NESO seminar "Studeren in Nederland” plaats. De 
introductie werd door haar Directeur Charles Hoedt gehouden. Er weren rond de 50  
studenten aanwezig. Als onderdeel van het programma vond in de 
tentoonstellingsruimte een interessante lezing plaats door professor Hans van 
Koningsbrugge, specialist in Nederland-Rusland relaties in de Vroegmoderne Tijd, 
professor aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Nederland-Rusland 
Centrum. De lezing werd goed bezocht en gegeven in het Nederlands, met Russische 
vertaling. Het onderwerp was: “Nederlanders: van Moskou naar St. Petersburg”. Al lang 
voordat Peter de Grote Nederland bezocht, leefden en werkten er Nederlanders in 
Rusland. Zij woonden, samen met andere westerlingen, in de Vreemdelingenwijk in 
Moskou. Deze wijk, die leek op een kleine Hollandse stad, contrasteerde sterk met het 
toenmalige houten Moskou. Wie waren deze Nederlanders die naar Moskou gingen en 
wat deden ze daar? Hoe waren hun relaties met de Russen? Haalde Peter de Grote zijn 
‘Nederlandse’ inspiratie bij hun vandaan?  
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• Het Nijmeegse koor “Gouden Engel” Mnemosyne gaf op 15 oktober een succesvol 
concert in voormalige Nederlands Hervormde Kerk. De kerkzaal was gevuld met 
ongeveer 100 aandachtig luisterende toehoorders 

• Het koor “Opera Highlights”, bestaande uit ongeveer 50 koorleden, gaf in St. 
Petersburg, samen met het “Silver String Orkest” van de Herzen Universiteit, twee 
Verdi-concerten ter gelegenheid van zijn 200ste geboortedag. Beide concerten waren 
door de Stichting georganiseerd, in samenwerking met de Herzen Universiteit. Het 
eerste werd op donderdag 17 oktober gehouden in de Herzen Universiteit (300 
toehoorders) en de tweede op vrijdag 18 oktober in de Lutherse Kerk  (500 
toehoorders).  

• In de periode van 20 tot 24 oktober haalde de stichting het Holland Concert Choir, 
samen met het Quintet  High Five, naar St. Petersburg. Het ging in totaal om 160 musici 
en koorleden. Zij gaven twee concerten:  de eerste op 21 oktober in de Smolny 
Kathedraal (meer dan 1000 toehoorders, waaronder diverse (plaatsvervangend) Consul-
generaals en leden van het Stadsbestuur). Het tweede concert vond plaats op 23 oktober 
in de Lutherse Kerk. Het repertoire omvatte Bach, Händel, Jenkins, Negro Spirituals 
etc. Er werd op 22 oktober in de Kerk van het Verspilde Bloed een Klein Concert, van 
ongeveer 20 minuten, gegeven, samen met het Russisch “Female Choir of the St. 
Petersburg Rimsky-Korsakov College”. Alle concerten waren door de Stichting 
georganiseerd en ondersteund door het Russische Rode Kruis. 

 
Jaarrekening 2013 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Arthur Zijlstra en Johan Snel, heeft op 30 januari 
2014 in restaurant Zeijn te Utrecht de boekhouding gecontroleerd. Gekeken is of 
bestuursbesluiten correct zijn vertaald in het gevoerde financiële beleid en of alle inkomsten 
en uitgaven juist zijn verantwoord. De kascontrolecommissie concludeerde dat de 
penningmeester zijn taak naar behoren heeft uitgevoerd en stelde voor de penningmeester en 
het bestuur te dechargeren. Het bestuur nam deze aanbeveling over. 
 
Advertentie 
De secretaris heeft ook in 2013 de navolgende advertentie op internet geplaatst: 
Bent u van plan bedrijfsmatig uit te breiden naar St Petersburg maar wilt u zich daar nog niet 
direct vestigen? Een beginnend bedrijf in Sint Petersburg (Rusland) kan maximaal een half 
jaar lang tegen redelijke vergoeding gebruik maken van onze vergaderruimte en secretariële 
diensten. Communicatie in de voertalen: Nederlands, Engels, Russisch. Informatie bij de 
secretaris Stichting “Vrienden van St. Petersburg” 070-3256494 
 
Beleidsplan  
Het beleidsplan gold ongewijzigd voor 2013 
 
J.P. Lokker 
 


