
PORTRET van ENKHUIZEN 

  

JAARVERSLAG 2013  

    

1. In reactie op bijgestelde vormvereisten voor behoud van de ANBI status van de stichting, is een 

eenvoudige website gebouwd en gepubliceerd op www.portretvanenkhuizen.nl. Van de stukken 

die in bruikleen zijn bij de gemeente, is gebruik gemaakt van door de gemeente geproduceerd 

digitaal beeldmateriaal. Op deze site worden de jaarstukken inclusief financiële overzichten, 

bestuurssamenstelling en statutaire doelstelling getoond. We hebben de gelegenheid gebruikt om 

een overzicht te geven van de collectie inclusief sommige stukken die nu in depot zijn. Daarnaast 

wordt een aantal stukken getoond die geen eigendom, maar wel historisch gerelateerd zijn aan de 

collectie van de stichting.  

2. Na goed contact tussen de gemeente Enkhuizen, het Westfries Museum en de stichting over een 

meer permanente plaats voor het Wiegenstuk, is een ontwerp bruikleenovereenkomst opgesteld 

met het WFM (en in 2014 is het schilderij daar in de collectie opgenomen). 

3. Na al eerder toestemming gevraagd en gekregen te hebben van Rudi Ekkart, is de naam ‘Portret 

van Enkhuizen’ als naam toegevoegd aan ons dossier in het handelsregister en we kunnen hem 

nu dus ook formeel voeren. 

4. Diverse verzoeken ontvangen om gebruik van digitaal beeldmateriaal in commerciële en andere 

publicaties toe te staan. Deze worden vrijwel altijd zonder vergoeding maar met verplichting tot 

bronvermelding ingewilligd. We vragen altijd om een exemplaar van het uiteindelijk resultaat 

voor archief. Vaak wordt daaraan voldaan. Bijvoorbeeld: 

https://www.facebook.com/CarltonHobbsAntiques (nog te publiceren catalogue X, afbeelding 

Siewert te Paard -Claesz en de Reus op de Mierenhoop - Doncker) 

5. Op 15 januari 2014 werd de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur en de gemeente Enkhuizen 

gehouden in het oude stadhuis van Enkhuizen.  

6.  financiëel verslag  

  

Saldo rek courant.26.02.54.282 op 31-12-2012          €    16.516,75     

  

In:       Bijdragen van bruikleners                              176,00 

  Gemeente Enkhuizen 2012   4662,30 

  Gemeente Enkhuizen 2013   4662,30 

  

Uit:      Verzekering                                                   2309,83 

            Acquisities                                                     - 

            Restauratie                                                     - 

            Kleine kosten (KvK, Bank)                          179,96 

  

Saldo op 31-12-2013                                                                                   €    23.527,56     
             

Aan:  

         

         

  

bestuursleden: Mw. J Jas-Koldewei,  

B.R. van Doesburgh,  

Th. van Doesburgh 

Per 

Email: 

            

Zuiderzeemuseum / 

Westfries Museum: 

 

De heer A. Geerdink 

drs. R.P. Zijp. 

De heer J. Kerkhoven 

 gemeente 

Enkhuizen: 

 

de burgemeester, de heer 

J.G.A. Baas, 

de heer  Olierook , wethouder, 

mevrouw M. Talstra 

 

 Rijksbureau voor 

Kunsthistorische 

Documentatie  

 

 

Dr. C. Stolwijk  
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