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JAARVERSLAG 2010 

 

1. Een bruikleenverzoek betreffende werken van Jan Claesz voor de tentoonstelling ‘de 

glimlach van een kind’ in het Westfries Museum te Hoorn is niet gehonoreerd in verband met 

slechte ervaringen bij een eerder bruikleen aan het museum. De stichting is uitgenodigd de 

tentoonstelling op 5 juni 2010 te openen met een toespraak over de tentoongestelde werken en 

hun verband met de collectie van de stichting. Aan dat verzoek is wel gehoor gegeven. Van de 

gelegenheid is gebruik gemaakt om de relatie te herstellen. 

 

2. De stichting heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Cultuurnota van de gemeente 

Enkhuizen , onder meer in een aantal inspraakrondes. In dat verband nam de stichting zitting 

in een commissie die de sanering van de BKR collectie zoals in de cultuurnota voorgesteld, 

ter hand nam.  

 

3. Aan de volgende publicatieverzoeken is meegewerkt door documentatie beschikbaar te 

stellen: 

 

 Richard Green Galleries, London, portret van vijfjarige jongen met paard, ‘Riewert’ 

door Jan Claesz  

 prof J Dekker, Groningen, voor publicatie in ‘The Educational Ambition’, uit te geven 

door Peter Lang (Frankfurt/New York), beeldmateriaal Wiegenstuk, 

 drs G.J van der Meer Mohr, voor wetenschappelijk onderzoek, beeldmateriaal van een 

aantal schilderijen van de hand van de vlaamse schilder Serin, uit de collectie van de 

stichting, 

4. Op 9 december 2010 werd de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur en de gemeente 

Enkhuizen gehouden in het oude stadhuis van Enkhuizen.  
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5. financiëel verslag:  

Het saldo rek courant.26.02.54.282 bedroeg op 31-12 ‘2009 € 7.827,59  

In 1985,67 Familie bijdragen in verz kosten 

4662,30 Enkh ontvangen Januari (over 2009) 

4662,30 Enkh ontvangen December (over 2010) 

 

Uit 2052,12 Polis 56294/v12006 

Bankkosten etc. 9,85 

Het banksaldo bedroeg op 31-12 ‘2010 € 17075,91  

 

 

 

Aan: bestuursleden: Th van Doesburgh, Mw. J Jas-Koldewei, B.R. van Doesburgh 

belastingdienst Oost-Brabant, Kantoor ’s-Hertogenbosch ANBI team, postbus 2510, 6401 DA Heerlen. 

Kamer van koophandel Amsterdam 

 

t.k.n.:` gemeente Enkhuizen: 

de burgemeester, de heer J.G.A. Baas, 

de heer K. Kok, wethouder, 

mevrouw M. Talstra 

Zuiderzeemuseum: 

drs R.P. Zijp. 

J. Kerkhoven 

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie  

prof. dr R.E.O. Ekkart. 


