FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
STICHTING VRIENDEN VAN MESDAG
Doelstelling
De Stichting Vrienden van Mesdag heeft ten doel het in stand houden van en het verspreiden
van kennis over het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote Sientje Mesdag –
van Houten, De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven en verkrijgen van
fondsen, legaten, subsidies, giften, etc en door het organiseren van activiteiten zoals lezingen
en exposities bij Panorama Mesdag (op de Zeestraat 65) of De Mesdag Collectie (Laan van
Meedervoort 7F) in Den Haag.
Financiële Gegevens, Projecten, Activiteiten in 2017, Aantal Vrienden en Maten 2017
Bank: Rabobank, rekening NL83RABO 0309 3533 86.
Fiscaalnummer: 822015547, dossiernummer 75930.
Kamer van Koophandel nummer 27371571.
ANBI status: De Stichting heeft met dagtekening van 10 november 2010 een beschikking
ontvangen van de belastingdienst op grond waarvan zij met ingang van haar oprichtingsdatum
van 12 februari 2010 wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling of
‘ANBI’. Als gevolg hiervan zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de belasting en
vrijgesteld van schenkingsrecht. In 2017 is geen gebruik van deze faciliteit gemaakt.
Op 02-08-2016 werd bepaald dat het door de, voorheen, Stichting Vrienden van Panorama
Mesdag opgebouwde kapitaal van €36,000 uitsluitend voor projecten van het Panorama te
reserveren. Daar de Collectie door het Van Gogh Museum in Amsterdam wordt ondersteund,
zullen projecten door de Vrienden bij de Collectie slechts in uitzonderingsgevallen, zoals
gezamenlijke projecten, financieel worden ondersteund.
Enkele belangrijke, tot nu toe door de Stichting Vrienden ondersteunde projecten waren:
- restauratie van het schilderij ‘De Vlotenschouw’ (ruim €6,000) in 2013
- bijdrage sierhek bij de ingang (€25,000) in 2014
- bijdrage automatische toegangspoorten (€10,000) in 2015
- bijdrage vervanging velum (€1,000) in 2015
- aanschaf portret van H.W. Mesdag door Willy Sluiter (€3,500) in juni 2017.
Activiteiten en tentoonstellingen in 2017 waar de Vrienden bij betrokken waren:
- Opening tentoonstelling van Urban Larsson (25-04) in de Collectie
- Voordracht J. Versteeg “De Tachtigers” in het Panorama (ook 25-04)
- Opening tentoonstelling “Comfort Zone” van Tadao Cern (21-05 t/m 22-10) Panorama
- Haringpartij bij de Collectie (27-6)
- Tentoonstelling over Pieter de Josselin de Jong (12-11 t/m 11-02-2018) in het
Panorama

-

Onthulling van het portrait van H.W. Mesdag door W. Sluiter en presentatie S.
Veldink over de Josselin de Jong (7-12)
Matenbijeenkomsten op 25 januari (Cromheecke tekent Daubigny), 31 mei (Urban
Larsson - Naar het leven geschilderd), 27 juni (Haringpartij) en 16 november (Wijn in
de tijd van Mesdag en tentoonstelling Pieter de Josselin de Jong).

Het aantal Vrienden en Maten bleef vrijwel constant op 289 personen.
(4 leden voor het leven, 75 paren + 72 singles als Vrienden en 23 paren en 17 singles als
Maten)
Inkomsten
De inkomsten, uitsluitend door ledenbijdragen, over het jaar 2017 bedroegen € 7,395.
In 2017 zijn geen schenkingen ontvangen.
Uitgaven
De uitgaven over het jaar 2017 waren €7,415
De posten zijn:
Bankkosten Rabobank
180
Kantoorkosten: passen, aanmeldingskaarten, flyers, postzegels
946
Matenbijeenkomst 25-01
151
Bijeenkomst 25-04
338
Matenbijeenkomst 31-05
193
Haringpartij 27-06
1,356
Bijeenkomst 07-12 onthulling portret/ Lezing S.Veldink
214
VVV-bonnen vrijwilligers
520
Aanschaf portret HW Mesdag door W.Sluiter (Christies 15-06) 3,517
Banksaldo per 31.12.2017 € 41,227
Ter vergelijking met vorige jaren:
Jaar €
2016 41,222
2015 33,662
2014 37,177
2013 29,518
2012 20,921
2011 11,861
2010 10,039
Dit zijn uitsluitend liquide middelen. Er zijn geen vorderingen of schulden.

Bestuur
Per 31-12-2017 was het bestuur van de Stichting Vrienden van Mesdag
als volgt samengesteld:
Nico Beets, voorzitter
Dennis Liebman, penningmeester
Adriaan Dedel, secretaris
Mady Storm de Grave-Smit, lid
Jacobien Muntz-Beekhuis, lid
Maria Sogelée is geen bestuurslid, maar behandelt administratieve zaken en de vrijwilligers.
Opgesteld op 6 april 2018 door
Dennis Liebman,
Penningmeester

