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De website www.portretvanenkhuizen.nl wordt redelijk bezocht en is in google goed te vinden
ondanks een penalty voor beperkte mobiele toegankelijkheid. We hebben voldaan aan de nieuwe
eisen van fiscale toezichtmethodiek en onze ANBI status is daarbij niet opnieuw onderzocht of
in kwestie gesteld.
Na goed contact tussen de gemeente Enkhuizen, het Westfries Museum en de stichting over een
meer permanente plaats voor het Wiegenstuk, is het schilderij daar in bruikleen gegeven.
Iets te vroeg gejuicht bij onze vorige vergadering over de naamswijziging van de stichting. Er is
weinig op tegen om de nieuwe naam te gebruiken, maar de formele verandering is complexer
dan gedacht. Voor een bedrijf is het mogelijk een nieuwe handelsnaam in te voeren naast een
bestaande door simpele melding daarvan aan de KVK. Voor stichtingen ligt dat anders en is een
statutenwijziging nodig.
Er is een begin gemaakt met restauratie van het aan Porcellis toegeschreven zeegezicht dat de
Stichting in 2012 verwierf uit de nalatenschap van de heer W Thone. Tijdens de restauratie bleek
die toeschrijving onhoudbaar en een nader wetenschappelijk onderzoek is ingesteld.
De Stichting verwierf door schenking van Ben van Doesburgh een zeegezicht van Jan
Verbruggen. Deze schenking heeft voor de stichting geen directe financiële gevolgen.
De stichting heeft de bestaande bankrelatie met van Lanschot beëindigd en we zijn overgestapt
naar AbnAmro waarmee internet bankieren mogelijk werd. Het nieuwe rekeningnummer is
NL79 ABNA0627120628.
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.
Op 15 januari 2014 werd de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur en de gemeente Enkhuizen
gehouden in het oude stadhuis van Enkhuizen.
Samenvatting van het financiëel verslag 2014:

Saldo rek courant.26.02.54.282 op 31-12-2013
In:

PM 2014 bijdrage gemeente Enkhuizen ontvangen 15-1-2015

Uit:

Verzekering
Acquisities
Restauratie
Saldo kleine posten (KvK, Bank, bruikleenverg)

bestuursleden:

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

Stichting verzameling Semeijns de Vries van Doesburgh
Keizersgracht 365K, 1016EJ Amsterdam
Inschrijvingnummer K.v.K. 41149864
www.portretvanenkhuizen.nl

23.527,56

€

21.038,07

2309,83
179,66

Saldo rek courant NL79 ABNA0627120628 op 31-12-2014
Aan:

€

gemeente
Enkhuizen:

de burgemeester, de heer
J.G.A. Baas,
de heer Olierook , wethouder,
mevrouw M. Talstra

Th. van Doesburgh, voorzitter
Tel: 020 7071437, thade@vandoesburgh.demon.nl
RSIN – fiscaal nummer ANBI: 816149227
IBAN: NL79ABNA0627120628 – ‘stichting verzameling’

