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Bestuursverslag 2015 

 

 

1 Inleiding 

 

De Friends of CODART Foundation werd opgericht in oktober 2006, met als missie: Het 

werven van fondsen voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting 

CODART onder geïnteresseerde personen en instellingen die geen aanspraak kunnen 

maken op het reguliere lidmaatschap van CODART. Deze steunstichting houdt zich 

bezig met het actief werven van nieuwe vrienden (m.n. van Patrons en 

bedrijfsbegunstigers) en het organiseren van bijeenkomsten om de Patrons en 

bedrijfsbegunstigers bij het netwerk van CODART te betrekken.  

 

 

2 Resultaten en producten 

 

Werving nieuwe Donors, Patrons en bedrijfsbegunstigers 

In 2015 werd er wederom veel aandacht besteed aan het werven van nieuwe Patrons 

(die 1000 euro of meer per jaar aan CODART bijdragen). Dit gebeurde via:  

 

- persoonlijke contacten (gesprekken en brieven) van de bestuursleden van de 

Friends of CODART Foundation en Gerdien Verschoor; 

- de volgende mailings: 

 januari: uitnodigingen werden verzonden voor de Patrons Salon. Dit was een 

mailing naar Patrons en Prospects; 

 zomer: alle Patrons ontvingen een brief met informatie over de activiteiten van 

CODART en de Friends of CODART, alsmede dank voor de ondersteuning en 

indien nodig een betalingsherinnering. Bij deze mailing werd een vernieuwde 

Newsletter bijgesloten; 

 december: dankbrieven aan alle Friends en vraag bijdrage voor 2016 te 

voldoen; 

 doorlopende mailings met uitnodigingen voor CODART-activiteiten en 

activiteiten van de Friends.  

 

Ook in 2015 werd de lijst met Prospects die als Patron benaderd kunnen worden 

voortdurend aangevuld en verfijnd. Alle personen die via de mailings werden 

aangeschreven, werden ingevoerd in de back office. 
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Donors (vanaf 65 euro per jaar) worden niet actief geworven, maar vaak aangedragen 

door CODART-leden. Ook zijn het personen die zichzelf via de website aanmelden. 

 

Dit alles had tot resultaat dat er in 2015 vijf nieuwe Patrons werden geworven, waarvan 

drie zich inschreven als Patron for Life. Een Patron meldde zich af, maar schreef zich 

opnieuw in vanwege de studiereis naar de Midwest. Daarnaast meldden vijf  nieuwe 

Donors zich aan. Elf Donors voldeden de betaling niet langer; geen Donor zegde 

officieel op. Het totale aantal Patrons komt daarmee op 32 (incl. bedrijfsbegunstigers), 

het totale aantal Donors op 31.  

 

Per 2016 zullen nieuwe criteria ingaan. De bijdrage om Donor te worden gaat van €65 

naar €75. Particulieren kunnen zich als Patron inschrijven voor €1000 per jaar. 

Bedrijven worden Business Sponsor voor een tarief van €2500 per jaar en kunnen twee 

personen afvaardigen naar activiteiten. Patron for Life lidmaatschap zal €15000 kosten 

in plaats van €10000 nu en is alleen toegankelijk voor particulieren. Eind 2016 zal dit 

worden geëvalueerd. De huidige Patrons zijn hiervan op de hoogte gesteld in de 

eindejaarsbrief van 2015. 

 

In totaal werd er in 2015 een bedrag geworven van € 40709  (in 2014: € 34172).  

 

Bijeenkomsten 

 

CODART ACHTTIEN congres in Londen 

                  Van 18 tot en met 21 januari vond het CODART ACHTTIEN congres plaats in Londen, 

met als onderwerp Curators and the Art Trade: A Discussion of Opportunities and Dilemmas. 

Voor de derde maal konden Patrons deelnemen aan een CODART congres. Alle 

Patrons en personen van de Prospect list werden hierover per mail op de hoogte 

gesteld en er volgden nog diverse vervolgmails- en brieven. Uiteindelijk schreven zes 

Patrons (incl. bestuursleden Friends) zich in voor het congres. Zowel door de meeste 

leden van CODART als de Patrons werd de deelname van Patrons aan het congres op 

prijs gesteld. Patrons zoals Johnny Van Haeften en Sotheby’s boden recepties aan 

tijdens het congres. 

 

Patrons Salon  

Op zaterdag 14 maart werd de vierde Patrons Salon georganiseerd. De salon, onder de 

titel ‘Oh My, A Loan Request’ vond plaats in het MECC te Maastricht. De verzamelaar 

Willem Baron van Dedem ging in gesprek met Leonore van Sloten, conservator van het 

Rembrandthuis, en Bart-Jan Kastrop, eigenaar van Classicus Private Insurance. Pieter 

Roelofs, conservator zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst van het 

Rijksmuseum in Amsterdam, begeleidde het gesprek. 
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Ook deze Patrons Salon zette CODART op de kaart bij een kleine, maar selecte groep 

van twintig personen: allen begunstigers of potentiële begunstigers van CODART. De 

bijeenkomst werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld vanwege het inhoudelijke 

niveau en de exclusieve uitstraling. 

 

CODARTfocus in Den Haag, 30-31 augustus 

Patrons werden eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de focusbijeenkomst die 

op initiatief van het Mauritshuis in Den Haag werd georganiseerd ter gelegenheid van 

de tentoonstelling Rembrandt? The Case of Saul and David. Twee Patrons maakten 

van deze mogelijkheid gebruik. 

 

Studiereis naar de Midwest van de Verenigde Staten 

Van 11 tot 17 oktober 2015 organiseerde CODART een studiereis naar de Midwest van 

de Verenigde Staten. In zes dagen werden negen musea en een aantal privé 

verzamelingen in acht verschillende steden aangedaan. De reis was toegankelijk voor 

twintig leden van CODART en tien Patrons. De studiereis was volgeboekt en werd in de 

evaluatie buitengewoon positief beoordeeld door de deelnemers. Een kanttekening was 

wel dat voortaan kritischer gekeken zou moeten worden naar de verhouding leden ten 

opzichte van Patrons. In plaats van de eenderde Patrons / tweederde leden verhouding 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een kwart Patrons/ driekwart leden.  

 

 Vriendenbijeenkomst 

De vriendenmiddag zoals die gepland stond op dinsdag 22 december heeft helaas 

wegens te weinig animo geen doorgang kunnen vinden. Op het programma stond een 

bezoek aan de tentoonstelling De ontdekking van het dagelijks leven – van Bosch tot 

Bruegel in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Conservator van de 

tentoonstelling Friso Lammertse zou een lezing verzorgen. 

 

Overige activiteiten 

 

Newsletter 

In de aanloop naar het event in New York in 2014 werd een eerste Newsletter 

geproduceerd, met de intentie dit jaarlijks te gaan doen. In 2015 werden er twee versies 

uitgebracht van deze nieuwsbrief. De eerste was een aangepaste versie van de 

Newsletter van 2014, die we uitdeelden tijdens TEFAF in Maastricht. De tweede versie 

in 2015 betrof een nieuwe editie. Deze bevatte naast een voorwoord van Thomas 

Leysen en Gerdien Verschoor informatie over de Friends, een verslag van de Patrons 

Salon die in 2015 plaatsvond in Maastricht, een verslag van de activiteit in New York in 

oktober 2014, een In Memoriam van CODART lid Walter Liedtke, een overzicht van alle 
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Patrons en een agenda van activiteiten. De Newsletter werd in totaal ongeveer 100 

maal verspreid en zonden we aan alle Patrons in de zomermailing. 

 

Webpagina 

De Friends pagina op de CODART website bevat informatie over Patrons, 

bestuursleden van de Friends, en de diverse activiteiten. Ook worden de Jaarrapporten 

op deze pagina geplaatst, waarmee werd voldaan aan de regels voor transparantie die 

gelden voor Nederlandse ANBI’s. 

Met de realisatie van het websiteproject in 2016 waarbij de gehele CODART website 

zal worden vernieuwd, zijn ook de eerste plannen voor een goede plaats voor de 

Friends op deze website gemaakt. In de loop van 2016 zal dit meer vorm krijgen.  

De eerste pagina van het Friends-gedeelte (www.codart.nl/friends) werd in 2015 circa 

1669 maal bezocht (2014: 1412; 2013: 1000), met een aantal van 1062 unique page 

views (2014: 1075; 2013: 750). De pagina become a friend werd in 2015 296 maal 

bezocht (2014: 219) met 229 unique page views (168 in 2014). 

 

eZine 

In het eZine werd aandacht besteed aan de Patrons. In het zomernummer verscheen 

een interview met Stein Berre, in het winternummer een interview met Elsbeth van Tets. 

 

 

3 Financiën 

 

Het jaar 2015 werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 20404. 

In 2015 werd een totaalbedrag geworven van € 40709. Dat betekent een stijging van  

€ 6537 ten opzichte van 2014 (€ 34172). 

Voor 2015 waren er garantstellingen afgegeven voor een algemene bijdrage aan 

CODART (€ 7233), voor het CODART ACHTTIEN congres in Londen (€ 5270 voor 

deelname van leden uit Midden- en Oost-Europa) en voor het websiteproject (€10000).  

Door het CODART bestuur werd besloten over 2015 geen geld aan te vragen bij de 

Friends voor de algemene bijdrage. Wel betaalden de Friends zoals gebruikelijk een 

bijdrage voor de beheerslasten aan CODART. Dit bedraagt ieder jaar 25% van de 

ontvangsten, in 2015 was dat €10097.  

Omdat enkele conservatoren een beurs kregen via een Ambassade, was er voor 

internationale deelname uiteindelijk € 3252 nodig in plaats van € 5270.  

In afwachting van resultaten van andere subsidieaanvragen (inmiddels succesvol 

gebleken) werd het websiteproject opgeschoven naar 2016 en het is dan ook voor dat 

jaar in de begroting opgenomen.  
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De kosten voor activiteiten (€ 5245) bleken in 2015 enigszins hoger dan begroot (€ 

5000). Dit werd veroorzaakt door hogere kosten voor de Patrons Salon. Van de €5000 

was €4000 bestemd voor de studiereis naar de Midwest. 

 

ANBI 

De Friends of CODART Foundation staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI 

(algemeen nut beogende instelling). Het eigen vermogen van een ANBI moet beperkt 

blijven. Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor 

het werk voor het doel van de ANBI. Dit heet het ‘bestedingscriterium’. Met het 

bestedingscriterium wordt niet-redelijke vermogensvorming (oppotten van vermogen) 

voorkomen. (bron: www.belastingdienst.nl)   

 

 

4 Samenstelling bestuur en personeel 

 

Het bestuur van de Friends is Nederlands-Vlaams van samenstelling. Het bestuur was 

ultimo 2015 samengesteld uit de volgende leden: 

 

Naam m/v  Geboren  Functie  Sinds Termijn (4jr) Einde termijn 

 

Thomas Leysen                 m       1960          voorzitter            28-03-11          2e                  28-03-19     

VZ Raad van Bestuur     niet herkiesbaar 

KBC Brussel      

 

Bob Haboldt m 1955 bestuurslid 15-03-13 1e 15-03-17 

Directeur      herkiesbaar 

Haboldt & Co. 

 

Norbert Middelkoop m 1961 bestuurslid 28-03-11 2e 28-03-19    

Conservator      niet herkiesbaar     

Amsterdam Museum 

 

Rob Vellekoop m 1945 bestuurslid 12-12-12 1e 12-12-16 

Directeur      herkiesbaar 

VIMAC Consultancy 

 

Titia Vellenga v 1958 bestuurslid 15-03-13 1e 15-03-17 

Global Board Representative     herkiesbaar 

TEFAF Group 

 

Vacature 
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Het bestuur van CODART kent de Governance Code Cultuur en streeft de negen 

principes hiervan na: 

1. Het bestuur past de Governance Code Cultuur toe; 

2. Het bestuur-model, waarvoor bij de oprichting van CODART is gekozen, wordt 

tussentijds geëvalueerd. Er is momenteel geen aanleiding om dit model te herzien;  

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en duidelijk over de taken, 

bevoegdheden en werkwijze. Afspraken zijn vastgelegd in een directiereglement, 

bestuursreglement en in functiebeschrijvingen. Risicobeheersing en controle 

vinden plaats tijdens regelmatige overleggen; 

4. Rechtspositie en bezoldiging van de directeur zijn geregeld via de CAO 

Rijksmusea, bezoldiging geschiedt via de BBRA; 

5. Taken, verantwoordelijkheden, werkwijze van het bestuur zijn vastgelegd in een 

bestuursreglement. Het bestuur vergadert minstens drie keer per jaar, daarnaast 

vinden indien nodig extra overleggen plaats. Er vindt jaarlijks een 

functioneringsgesprek plaats met de directeur, verslagen hiervan bevinden zich bij 

de bestuursvoorzitter; 

6. De samenstelling van het bestuur waarborgt deskundigheid, diversiteit en 

onafhankelijkheid: het is evenwichtig qua opbouw in leeftijd en geslacht. Het 

bestuur is internationaal van samenstelling (twee leden uit Vlaanderen, één lid 

Amerikaanse nationaliteit). In het bestuursprofiel zijn verschillende kwaliteiten en 

hoedanigheden vastgelegd die in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn.  De 

maximale zittingstermijn is tweemaal vier jaar. 

7. Het bestuur is helder over de inzet die van de leden wordt verwacht. De leden van 

het bestuur ontvangen – behalve, incidenteel, binnenlandse reiskostenvergoeding 

- geen vergoeding.   

8. Leden van het bestuur en de directeur vermijden iedere vorm van 

belangenverstrengeling. Zij treden niet in concurrentie met de organisatie en voor 

eventuele nevenfuncties wordt goedkeuring gevraagd indien dit van betekenis is 

voor zijn/haar functioneren.  

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer. Het bestuur 

benoemt een externe accountant en ziet toe op het naleven van de regels voor 

jaarverslag, jaarrekening en andere financiële rapportages 

 

 

Directeur en medewerkers van CODART voeren de activiteiten voor de CODART 

Friends uit. De directeur is m.n. belast met het werven van nieuwe Patrons en het 

onderhouden van het netwerk, Maartje Beekman met het onderhouden van de 

netwerkbestanden en de uitvoerende werkzaamheden. Marijn Everaarts voert 

ondersteunende werkzaamheden uit. In mindere mate zijn Brenda Eijkenaar en Dennis 
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Driessen bij de Friends betrokken, al leveren zij regelmatig gevraagde en ongevraagde 

adviezen.  

 

De personeelssamenstelling van CODART zag er ultimo 2015 als volgt uit: 

 

 Personeel 

 

Gerdien Verschoor, directeur sinds 1 juli 2005 (0,89 fte) 

  (werkzaam 0,78 vanwege atv 0,11 fte) 

 Maartje Beekman, project coördinator sinds 1 januari 2011 (0,89 fte) 

 Dennis Driessen, webmaster sinds 1 november 2014 (0,67 fte) 

 Brenda Eijkenaar, project coördinator sinds 1 augustus 2008 (0,78 fte) 

  (zwangerschapsverlof 14 juli t/m 2 febr ‘15) 

 Marijn Everaarts, project medewerker sinds 1 februari 2015 tot 1 augustus 2016  

  (0.44 fte) 

 

Zwangerschapsvervanging: 

Geerte Broersma, project medewerker 1 september t/m 15 februari 2015 

  (vervanging B. Eijkenaar) 

  

  

Door middel van “tijdschrijven” wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren dat 

directeur en medewerkers aan de Friends of CODART Foundation besteden. Overigens 

worden deze uren niet geheel doorberekend aan de Stichting CODART. Indien 

noodzakelijk, doet Stichting CODART een beroep op de Friends of CODART 

Foundation voor een bijdrage in de organisatiekosten.  

 

Den Haag, 13 april 2016 

 

 

 

Thomas Leysen,     

Voorzitter       



Friends of CODART

Balans per 31 december 2015

Activa Passiva

Vlottende activa Eigen vermogen

Liquide middelen ABN AMRO - rek.crnt 3.978€      Eigen vermogen ultimo 2014 76.532€          

ABN AMRO - spaar 133.086€  toevoeging resultaat 2015 20.404€          

American Friends* $28.969 26.072€    Reservering Patron 4 life 61.000€          

Paypal  1.028€      

KBS 95€           subtotaal EV 157.936€        

Nog te ontvangen  14.153€    Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bijdragen 5.947€            

Nog te betalen posten 14.527€          

Totaal 178.411€  178.411€        

 

* wisselkoers 31-12-2015: 0,9



Friends of CODART

Jaarrekening 2015

Versie 29 maart 2016

Baten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

1 Ontvangsten

Donors 2.424 3.000 2.741

Patrons 30.962 30.000 29.431

Patron 4 life 7.000 2.000 2.000

Totale ontvangsten 40.386 35.000 34.172

2 Overige subsidies/bijdragen

Ferdinand Dorsman Fonds 323 0 0

Totale bijdragen 323 0 0

Totale baten 40.709 35.000 34.172

Lasten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

3 Beheerslasten: Materieel en personeel

a Te betalen aan CODART (beheerslasten)* 10.097 8.750 8.543

subtotaal beheerslasten 10.097 8.750 8.543

b Bankkosten 1.349 1.000 1.162

Wervingskosten 0 800 785

Communicatie (folder, newsletter, mailings, vertalingen etc.) 1.530 700 622

Totale beheerslasten 12.975 11.250 11.112

4 Activiteitslasten

Garantstelling internationale deelname 3.252 5.270 2.125

Garantstelling CODART congres (sprekers e.d.) 0 0 0

Garantstelling CODART projecten (website-ontwikkeling e.d.) 0 10.000 0

Garantstelling CODART projecten 0 7.233 0

Friends activiteiten (waaronder bijdrage Midwest study trip) 5.245 5.000 5.202

Totale activiteitslasten 8.497 27.503 7.327

Totale lasten 21.472 38.753 18.439

Rentebaten 1.153 1.483

verschil door wisselkoersen en afronding 15 1.098

Resultaat** 20.404 -3.753 18.314

*Overhead kosten die door CODART doorberekend worden aan de Friends (25% van 

de ontvangsten)  

**Resultaat wordt toegevoegd of onttrokken aan het eigen vermogen


