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B E S T U U R S V E R S L A G  2 0 2 1  

 

 

Het voortduren van de COVID-19 pandemie wereldwijd heeft een flinke impact gehad op de 

activiteiten van CODART. Voor een internationaal netwerk als CODART is het belangrijk om 

fysieke bijeenkomsten te organiseren. Het daadwerkelijk ontmoeten van collega’s - oud en 

nieuw – heeft een grote meerwaarde. Ondanks de beperkingen als gevolg van het 

coronavirus is de organisatie er in 2021 toch in geslaagd om het netwerk levend en actief te 

houden, onder andere door nieuwe, digitale activiteiten voort te zetten en te ontwikkelen. 

Deze nieuwe digitale activiteiten zijn een belangrijke en blijvende toevoeging aan het 

programma van CODART. Een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van CODART was 

de publicatie halverwege het jaar van het CODART Canon boek en de website in mei. Een 

ander bijzonder moment was de toekenning van een belangrijke subsidie vanuit de Vlaamse 

Overheid voor het jaar 2021. Hiermee kreeg de betrokkenheid vanuit Vlaanderen bij 

CODART ook in financiële zin vorm en onderstreept deze de waarde die ook de Vlaamse 

Overheid hecht aan het werk en de missie van een verbindende organisatie als CODART.  

 

Missie CODART is het wereldwijde netwerk van museumconservatoren van Nederlandse en 

Vlaamse kunst.  CODART ondersteunt de conservatoren in hun werk om de Nederlandse en 

Vlaamse kunst zichtbaarder en toegankelijker maken voor een internationaal publiek en de 

kennis erover bij een breder publiek te vergroten. Om hen zo goed mogelijk voor hun vak te 

equiperen, verbindt en informeert CODART de conservatoren via www.codart.nl, brengt ze 

samen tijdens congressen, focusbijeenkomsten en studiereizen, en geeft ze een podium via 

online publicaties. 

Visie Met deze activiteiten vormt CODART een interactief platform voor uitwisseling van 

expertise, kunstwerken, tentoonstellingen en personen. Dankzij CODART komen 

tentoonstellingen en onderzoeksprojecten tot stand die uiteindelijk een wereldwijd publiek 

trekken. Het interactieve platform vormt een solide basis voor de ontwikkeling van meer 

verbinding met de wereld buiten het netwerk. Te allen tijde in dienst van de missie. 

 

Het hiernavolgende verslag beschrijft hoe we in 2021 aan deze missie vorm hebben gegeven. 

Het bestuur van CODART wil op deze plek iedereen hartelijk danken die aan het realiseren 

hiervan een bijdrage heeft geleverd. Dit was enkel mogelijk dankzij de inspanningen en de 

flexibiliteit van het bureau, de inzet van de leden van het bestuur, en bovenal en meest 

voornaam: de leden van CODART.  

 

  

 

Resultaten en producten 

 

 

ALGEMEEN 

 

In 2021 telt het netwerk 520 leden en 64 geassocieerde leden uit 39 landen. CODART richt 

zich specifiek op museumconservatoren Nederlandse en Vlaamse kunst van voor 1800. De 

focus op deze groep museumprofessionals en dit specifieke vakgebied maakt van CODART 

een sterke en effectieve organisatie. Lidmaatschap van CODART is aan bepaalde vast 

omschreven voorwaarden verbonden, die in het verleden zijn opgesteld door het bestuur en 

de programmacommissie van CODART en voor iedereen te vinden zijn op de CODART 

website. Doorlopend wordt het lidmaatschap van de individuele leden en geassocieerde 

leden beoordeeld om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen. CODART is een uniek 

netwerk. Er bestaat geen ander platform waar de conservatoren elkaar - persoonlijk en 
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virtueel - kunnen ontmoeten. CODART draagt zo bij aan de internationale uitwisseling van 

expertise, kunstwerken, tentoonstellingen en mensen, in grote en kleine musea, in Europa 

en Noord-Amerika, maar ook in Oost-Europa en Latijns-Amerika en tussen al deze landen 

onderling. De website is uitzonderlijk en biedt een schat aan gegevens die nergens anders 

op één plek bij elkaar te vinden zijn. De organisatie geeft op concrete en continue wijze vorm 

aan de promotie van Nederlandse en Vlaamse kunst in den vreemde. Nederland en 

Vlaanderen zijn mede dankzij CODART en de leden van het netwerk internationaal 

zichtbaar.  

 

 

WEBSITE 

 

De website is het belangrijkste product van CODART. Het is de plek waar alles samenkomt, 

waar de leden elkaar vinden. Tegelijk is het een unieke bron van informatie voor 

conservatoren en andere geïnteresseerden in Nederlandse en Vlaamse kunst over de hele 

wereld. Ook in 2021 bediende CODART met de website een breed internationaal publiek 

van liefhebbers van kunst uit de Nederlanden. De website biedt ruimte voor de inhoudelijke 

achtergrond van onze activiteiten en geeft de algemene bezoeker op een aantrekkelijke 

wijze toegang tot Nederlandse en Vlaamse kunst wereldwijd via bijvoorbeeld 

nieuwsberichten (180 in 2021) en de tentoonstellingsagenda. De ledenpagina’s worden 

voortdurend bijgehouden. Nergens anders vinden bezoekers een meer up-to-date overzicht 

van wie waar werkt en hoe men de conservator kan bereiken. Ondanks dat CODART in 

2021 bijna geen fysieke bijeenkomsten heeft kunnen organiseren en er beduidend minder 

tentoonstellingen waren om over te berichten is het bezoekersaantal van de website stabiel 

gebleven. Het gemiddelde aantal bezoeken aan de website ligt in 2021 op 731 per dag. 

 

 2018 2019 2020 2021 

Gemiddeld aantal bezoeken website per dag 630 729 707 731 

 

 

Het verzamelen van collectiebeschrijvingen voor de museumpagina’s, waarmee we in 

2019 gestart zijn, is een langlopend project waarbij het streven is om uiteindelijk alle 

museumpagina’s op de CODART website te voorzien van een beschrijving van de collectie 

Nederlandse en Vlaamse oude kunst. In 2021 voegden we 45 beschrijvingen toe van 

collecties in musea in Centraal-Europa waaronder Duitsland en Oostenrijk en later in het jaar 

nog eens 35 beschrijvingen van collecties in het Verenigd Koninkrijk. In 2021 werd ook een 

start gemaakt met collecties in België. Meer dan 180 collecties van de in totaal circa 700 

instellingen op de CODART website zijn nu voorzien van een beschrijving.  

 

In de zomer werd de News- and Notification service van CODART, waarop meer dan 

3000 personen geabonneerd zijn, geheel vernieuwd. Wat voorheen twee verschillende 

diensten waren (een met nieuwsberichten en een met tentoonstellingsberichten) is nu 

samengevoegd tot één nieuwsbrief, die beter functioneert en qua ontwerp in lijn is met de 

CODART website.  

 

“I didn’t know I needed something new until I saw it! The new format is sharp and crisp. I 

look forward to its future arrivals via my inbox.” 

 

Via de sociale media Twitter, LinkedIn en Facebook werd een groter publiek bereikt. In 

2019 werd aan dit rijtje Instagram toegevoegd waarvan de aanhang in 2021 meer dan 

verdriedubbeld is ten opzichte van het eerste jaar. 
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Sociale media 

aantal volgers 

2018 2019 2020 2021 

Facebook likes 3.181 3.336 3.497 3.770 

Twitter  3.128 3.238 3.410 3.531 

LinkedIn  1.692 2.286 2.524 2.890 

Instagram - 482 1.003 1.552 

 

 

Met het publicatieplatform CODARTfeatures bereiken we een groter publiek dan alleen 

onze leden (3.069 abonnees en 15.241 lezers in 2021). Elke maand verschijnt een nieuw 

artikel waarin we ingaan op een actueel onderwerp dat leeft onder conservatoren, of we 

belichten een collectie Nederlandse en Vlaamse kunst. De CODARTfeatures wordt 

inhoudelijk ondersteund door een internationale redactie bestaande uit vijf CODART-leden. 

In 2021 werden verschillende functionaliteiten toegevoegd en verbeterd aan dit onderdeel 

van de CODART website, waardoor het mogelijk is om artikelen te doorzoeken en 

makkelijker artikelen te vinden met vergelijkbare onderwerpen. Om dit te faciliteren zijn alle 

artikelen voorzien van tags (onderwerpen) die de artikelen onderling aan elkaar verbinden. 

Ook zijn in 2021 de laatste artikelen uit het eZine toegevoegd aan de features database, en 

is er geïnventariseerd welke artikelen uit de CODART Courant geschikt zijn om erin op te 

nemen. Daarmee is het archief van CODART artikelen zo goed als compleet en goed 

doorzoekbaar. 

 

In de rubriek Curator in the Spotlight publiceren we elk kwartaal een nieuw artikel, 

geschreven door een lid van CODART over zijn of haar achtergrond en carrière. In 2021 werd 

deze rubriek gelezen door 5.893 unieke bezoekers. Daarmee is het een goed bezocht 

onderdeel van de CODART website. 

 

 

CONGRES 

 

Het congres dat gepland stond van 30 mei tot 1 juni 2021 in Stockholm hebben we in december 

2020 geannuleerd i.v.m. de COVID-19 pandemie. In plaats daarvan organiseerden we in 2021 

voor de tweede keer een online congres. In overleg met de programmacommissie werd voor 

het online congres gekozen voor een middagprogramma met lezingen rond het thema “The 

Reputation of Dutch and Flemish Art: Who Decides?” Het thema, dat ook voor Stockholm op het 

programma stond, was onder andere gekozen om samen te vallen met de lancering van de 

Canon publicatie en de Canon website. Vier sprekers kwamen aan het woord: Johannes Grave 

(Friedrich Schiller University Jena), Lea van der Vinde (Mauritshuis, Den Haag), Karin Haanappel 

(zelfstandig kunsthistoricus), en Adam Eaker (The Metropolitan Museum of Art, New York). Na 

de lezingen vond een Q&A sessie plaats begeleid door moderator Femke Diercks, Hoofd 

Toegepaste Kunst bij het Rijksmuseum in Amsterdam en lid van de programmacommissie van 

CODART. Na de Q&A konden de aanwezigen deelnemen aan de digitale borrel in break-out 

rooms. Er namen 78 CODART-leden deel aan het online congres (108 aanmeldingen). Na de 

bijeenkomst werden de video’s van de lezingen nog eens 116 keer bekeken. 

 

“It was brilliant idea to give CODART members the opportunity to see each other and briefly 

communicate and share their experiences in the face of the pandemic during the past year.” 

 

“Under the current conditions, the online congress was the only opportunity, and it is great 

that this opportunity was used. My warm thanks to the organizers of the congress.”  
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CODARTfocus MEETINGS 

 

 

CODARTfocus Slavernij 

Er vonden twee CODARTfocus bijeenkomsten plaats in 2021: de eerste betrof een digitale 

bijeenkomst op dinsdag 20 april rond de tentoonstelling Slavernij in samenwerking met het 

Rijksmuseum Amsterdam. Tijdens deze focus bijeenkomst kwamen de vier makers van de 

tentoonstelling aan het woord onder begeleiding van moderator Adam Harris Levine, van de 

Art Gallery of Ontario in Canada. Valika Smeulders (Hoofd afdeling geschiedenis, 

Rijksmuseum), Eveline Sint Nicolaas (conservator geschiedenis, Rijksmuseum), Maria 

Holtrop (conservator geschiedenis, Rijksmuseum) en Stephanie Archangel (junior 

conservator geschiedenis, Rijksmuseum) vertelden over de voorbereiding en organisatie van 

de tentoonstelling. Daarna was er tijd voor vragen en discussie. Er namen circa 70 mensen 

deel aan de online meeting (90 aanmeldingen). De video van de bijeenkomst werd nadien 

nog eens 72 keer bekeken. 

 

“Thank you very much for organizing this. It is of great added value to the Codart network to 

also address such topics.” 

 

“Excellent program! Thank you for coordinating it; especially for those of us in the United 

States who will not be able to see the show in person.” 

 

“I think this type of session is excellent and would like to attend more. The digital format 

allows international curators and historians to come together in a way that would be difficult if 

the events were in person due to travel and time restrictions.” 

 

 

CODARTfocus Aachen 

De tweede focusbijeenkomst vond plaats op maandag 13 september en ging over de 

tentoonstelling Dürer was hier. Een reis wordt legende en organiseerden we in 

samenwerking met het Suermondt-Ludwig Museum in Aken. Het bleef lang onzeker of een 

fysieke bijeenkomst mogelijk zou zijn. Voortdurend werd rekening gehouden met een 

mogelijke aanpassing van de plannen. Tot onze grote vreugde konden we het in september 

toch op locatie laten plaatsvinden. Met een groep van circa 40 personen bezochten we de 

bijzondere tentoonstelling in Aken op een dag dat het museum gesloten was voor het 

publiek. Het programma bestond uit een rondleiding door de tentoonstelling en de vaste 

collectie, en het gezamenlijk bekijken en bediscussiëren van de tentoonstelling. De 

bijeenkomst was opengesteld voor CODART-leden en leden van de Contactgroep Vroege 

Nederlandse kunst. Er schreven zich 32 personen in. Inclusief gastheren en –vrouwen 

waren er in totaal 40 mensen aanwezig.   

 

“Prima in balans: aanbod, begeleiding, groepsgrootte, no-nonsense koffie en lunch. De 

achtergrondverhalen van Peter en Michael waren wel essentieel voor het discussieniveau en 

het inhoudelijke succes van de dag.” 

 

“Fantastic event, wonderful exhibition and a moving experience to be able to meet up live 

after so long…!” 
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CODART CANON PROJECT 

 

In 2019 werd aan de hand van een stemming (eerst door de leden, vervolgens door het 

publiek) de CODART Canon opgesteld, een overzicht van honderd meesterwerken 

Nederlandse en Vlaamse kunst in musea wereldwijd. In 2020 zijn we gestart met deel twee 

van het project: het samenstellen van een publicatie en website over de Canon. Dit tweede 

deel van het CODART Canon project werd financieel ondersteund door de Vlaamse 

Overheid, de Friends of CODART Foundation en de Nederlandse Ambassade in Brussel. 

Het boek verscheen in mei in twee talen bij uitgeverij Lannoo en gelijktijdig lanceerden we de 

uitgebreide CODART Canon website. Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen, is 

volop ingezet op een online lancering. In de Nederlandse en Vlaamse pers was er ruim 

aandacht voor het Canon project. Een perspagina met een overzicht van alle uitingen is te 

vinden via https://canon.codart.nl/press-coverage/  

 

Zeker in tijden van minder contact bood het Canon project een mogelijkheid tot verbinding. 

We zijn alle leden van CODART die aan dit project hebben meegewerkt zeer erkentelijk voor 

hun bijdrage. Zonder de leden hadden we dit project niet kunnen realiseren. Niet alleen 

bieden het boek, de uitgebreide website en de video’s een overzicht van kunstwerken, ook 

laten zij het CODART netwerk, de mensen die voor al die collecties zorg dragen, zien.  

 

 

Verkoop Canon publicatie 

tot eind 2021 

Nederlands Engels totaal 

via Lannoo/handel 1.398 282 1.680 

via CODART 81 43 124 

totaal 1.479 325 1.804 

 

 

Canon video's 2021 Kijkers Beschikbaar sinds 

A Pair of Wedding Gloves in the Rijksmuseum 1.419 september 2021 

The Spinario by Jan Gossart 1.141 april 2021 

Dollhouse of Sara Rothé with Marrigje Rikken 983 oktober 2021 

Saint George Altarpiece by Jan Borman 229 oktober 2021 

 

 

 

ENQUÊTE FELLOWSHIPS 

 

In 2021 voerden we een onderzoek uit naar fellowships of beurzenprogramma’s in het veld 

in samenspraak met het Center for Netherlandish Art in Boston. Een enquête werd 

opgesteld en gestuurd naar alle leden en andere relaties (Historians of Netherlandish Art 

(HNA), Renaissance Society of America e.a.). Het onderzoek was inventariserend maar 

richtte zich ook op de vraag wat verbeterd kan worden aan het aanbod van 

beurzenprogramma’s of fellowships in het veld van Nederlandse en Vlaamse oude kunst. 

Het onderzoek past in het beleidskader van CODART om bij te willen dragen aan de 

ontwikkeling en toekomst van het vak van conservator. 107 respondenten vulden de enquête 

in. Wat met name naar voren kwam is dat er vooral onderzoeksbeurzen beschikbaar zijn, 

terwijl er ook een sterke vraag is in het museumveld naar mogelijkheden om praktische 

werkervaring op te doen als conservator. 

 

 

https://canon.codart.nl/press-coverage/
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Financiële positie  

 

 

EXPLOITATIERESULTAAT 

 

Door personeelswisselingen en diverse kosten die uitbleven door de COVID-19 pandemie 

(kosten voor reizen, bijeenkomsten etc.), maar ook door extra inkomsten dankzij de subsidie 

van de Vlaamse Overheid en nieuwe Institutional Members, is dit jaar sprake van een 

positief resultaat. Deze is toegewezen aan de continuïteitsreserve van de organisatie, een 

bestemmingsreserve voor de website en een bestemmingsreserve voor het 25-jarig  

jubileum. Hierdoor kon het jaar in balans worden afgesloten. Zie voor meer informatie de 

jaarrekening en de bijbehorende toelichtingen. 

 

 

HOE WORDT CODART GEFINANCIERD? 

 

Nederland 

Reeds sinds 2001 ontvangt CODART een substantiële Nederlandse overheidssubsidie van 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Tot eind 2021 ontving 

CODART deze subsidie via het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) 

in Den Haag. Daarmee kwam na veertien jaar een einde aan de samenwerking tussen 

CODART en het RKD. De geoormerkte subsidie van CODART wordt per 1 januari 2022 door 

het Ministerie van OCW betaald via de subsidiestructuur van het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Op 8 november 2021 is daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

tussen CODART en het Rijksmuseum. CODART is in december verhuisd naar de 

Koninginnegracht 15 in Den Haag waar het binnen het zogeheten Foundation House nu over 

zelfstandige huisvesting beschikt. 

 

Vlaanderen 

Eind 2020 werd een subsidie toegekend door de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van 

de structurele werking van CODART voor het jaar 2021. Een bijzonder hoogtepunt in de 

samenwerking met de Vlaamse Overheid waardoor de onmiskenbare betrokkenheid van 

Vlaanderen bij CODART nu ook financieel is bevestigd. De subsidie werd in 2021 tevens 

toegekend voor het jaar 2022. Het is een belangrijke en betekenisvolle bijdrage waarmee 

CODART haar werkzaamheden beter kan uitvoeren en kan uitbreiden. Er is doorlopend 

contact met de Vlaamse Overheid en bij gelegenheid wordt samengewerkt met bijvoorbeeld 

de Afgevaardigde van de Vlaamse Overheid in Den Haag.  

 

Individuele ledenbijdragen: Members en Associate Members 

Alleen conservatoren van Nederlandse en Vlaamse oude kunst (voor 1800) werkzaam in 

een museum met een significante collectie kunstobjecten (schilderijen, prenten, tekeningen, 

sculptuur en/of toegepaste kunst) kunnen lid worden van CODART. Zij betalen een 

ledenbijdrage van 75 euro per jaar. Alleen wanneer een lid contributie betaalt kan het 

deelnemen aan activiteiten van CODART. Associate Members zijn leden van CODART die 

geen conservator van een museale collectie zijn, maar die door hun werkzaamheden wel 

nauw betrokken zijn bij het veld en daardoor in aanmerking kunnen komen voor 

lidmaatschap. Alle voorwaarden staan omschreven op de website van CODART. De 

directeur van CODART en de programmacommissie zien toe op het toelatingsproces.  

 

Extra bijdragen van musea: Institutional Members 

Institutional Members zijn musea die CODART aanvullend steunen in de vorm van een extra 

financiële bijdrage, in de meeste gevallen € 1000 per jaar. Ook in 2021 groeide het aantal 

Institutional Members. Maar liefst zeven musea werden aan de lijst toegevoegd. Extra 
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bijzonder in deze onzekere tijden. Niet alleen zijn de financiële bijdragen van levensbelang 

voor CODART, ook laten zij zien dat CODART gewaardeerd wordt en een vaste plaats heeft 

in het kunsthistorische en museale veld. In totaal staat het aantal Institutional Members eind 

2021 op 42 musea die CODART steunen met een extra bijdrage. Ter vergelijking, in 2016 

waren dit er elf. 

 

Friends of CODART Foundation 

In het kader van het cultureel ondernemerschap heeft CODART de laatste jaren met succes 

eigen inkomsten geworven via de Friends of CODART Foundation. Deze steunstichting is 

daardoor een onmisbare pijler geworden onder het fundament van CODART. Onder andere 

dankzij de inzet van het bestuur van de Friends wordt CODART gesteund door een 

aanzienlijke, stabiele en immer groeiende groep begunstigers. Zij dragen voor een belangrijk 

deel bij aan de algemene werking van CODART en zorgen voor een groter budget waarop 

een beroep kan worden gedaan voor speciale activiteiten. Ook de stevige internationale 

uitstraling van en goodwill voor CODART - met Friends in Nederland, België, Duitsland, 

Frankrijk, Spanje, de VS en de UK - is mede aan de Friends te danken. De Friends droegen 

de afgelopen jaren substantieel bij aan het CODART Canon project. Dankzij het Friends of 

CODART Grant program kunnen de leden, die daar financieel niet toe in staat zijn, 

deelnemen aan het jaarcongres van CODART. In 2021 is hiervan geen gebruik gemaakt 

omdat door de voortdurende pandemie geen congres kon plaatsvinden. De werkzaamheden 

(administratie, organisatie activiteiten) worden voornamelijk uitgevoerd door een 

medewerker en de directeur van CODART. Daarvoor betaalt de Friends of CODART 

Foundation jaarlijks een bijdrage beheerslasten. De coronacrisis heeft ook in 2021 niet 

geleid tot opzeggingen of een afname van het resultaat. Voor de Friends of CODART 

Foundation wordt separaat een jaarverslag opgesteld.  

 

 

 
 

 

Dekking activiteiten CODART 

De kosten voor activiteiten van CODART zoals het congres en de focus bijeenkomsten 

worden, afgezien van personeelslasten, gedekt door deelnemersbijdragen en externe 

sponsoring of ondersteuning vanuit de Friends of CODART Foundation. Voor iedere activiteit 

wordt een aparte begroting opgesteld. 

52%

26%

4%

10%

4% 4%

Opbouw inkomsten CODART 2021

Subsidie OCW Subsidie Vlaanderen

Individuele ledenbijdragen Institutionele bijdragen (musea)

Friends of CODART Foundation overig
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De codes  

 

Governance Code Cultuur 

Het bestuur van CODART kent de Governance Code Cultuur (2019) en streeft de acht 

principes hiervan na: 

 

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te 

creëren, over te dragen en/of te bewaren. 

2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe 

zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). 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. Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 

belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een 

transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 

4. Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Het bestuur vergadert 

minstens drie keer per jaar, daarnaast vinden indien nodig extra overleggen plaats. Het 

bestuur ziet toe op het naleven van de regels voor jaarverslag, jaarrekening en andere 

financiële rapportages. 

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren 

en de resultaten van de organisatie. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats 

met de directeur. Verslagen hiervan bevinden zich bij de bestuursvoorzitter; 

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 

organisatie. Rechtspositie en bezoldiging van de organisatie is geregeld via de Museum 

CAO. 

7. Het bestuur is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. In een reglement legt het 

bestuur de onderlinge taakverdeling en werkwijze vast. De voorzitter bewaakt het goed 

functioneren van het bestuur, collectief en individueel. De voorzitter is 

eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van het bestuur. De organisatie zorgt voor een 

goede ondersteuning van de voorzitter. De leden van het bestuur ontvangen – behalve 

incidenteel reiskostenvergoeding - geen vergoeding.   

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 

deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Het is evenwichtig qua opbouw in 

leeftijd en geslacht. Het bestuur is Nederlands-Vlaams van samenstelling. In het 

bestuursprofiel zijn verschillende kwaliteiten en hoedanigheden vastgelegd die in het 

bestuur vertegenwoordigd moeten zijn. De maximale zittingstermijn is tweemaal vier 

jaar. 

 

Het bestuur conformeert zich aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (WNT). Verdere informatie over de bezoldiging van de directeur is 

opgenomen in de jaarrekening. 

 

 

Code Diversiteit & Inclusie 

CODART streeft ernaar inclusiviteit en diversiteit binnen de organisatie te bevorderen. Bij 

vacatures gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit 

binnen het team versterkt. In 2021 werd de Advisory Panel on Inclusion geïnstalleerd (zie 

ook hieronder meer uitgebreid beschreven). Dit panel adviseert de organisatie over het 

bevorderen van inclusiviteit en diversiteit op verschillende niveaus, gericht op de organisatie 

zelf, maar ook op de programma’s die we maken. 
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Fair Practice Code 

CODART leeft de principes geformuleerd in de Fair Practice Code na. Dit komt bijvoorbeeld 

tot uiting in het zorg dragen voor eerlijke betaling en het voortdurend streven naar kwaliteit 

en vertrouwen met betrekking tot arbeidsverhoudingen. CODART volgt de Museum CAO en 

honorariumrichtlijnen. Betaling van (freelance) medewerkers geschiedt indien er geen cao is, 

redelijk en eerlijk. Er is sprake van een transparante bedrijfsvoering waarbij kennis en 

expertise waar mogelijk worden gedeeld. 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR, PERSONEEL & COMMISSIES 

 

 

BESTUUR 

 
 

- Marjan Scharloo, Lid tot 22 april 2021, daarna voorzitter, sinds 01-10-16 tot 30-09-24 (niet  

    herkiesbaar) 

  Directeur Teylers Museum, Haarlem 

  nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Vfonds, lid Curatorium Teylers Leerstoelen       

  Universiteit Leiden, Jurylid Irispenning voor excellente wetenschapscommunicatie. 

 

- Erik van Ginkel, Secretaris-penningmeester, sinds 01-04-13 tot 30-04-21 (niet    

  herkiesbaar)  

Zakelijk directeur van het Rijksmuseum, Amsterdam 

Nevenfuncties o.a. vice-vz Museumvereniging en Stichting Museumkaart; bestuurslid 

Fundaçion Han Nefkens, Barcelona; bestuurslid Nederlandse Dansdagen, vice-vz van het 

Amsterdams Fonds voor de Kunst  

 

- Nico van Hout, Lid, sinds 01-09-20 tot 01-09-24 (herkiesbaar) 

Hoofd collectieonderzoek en conservator schilderijen zeventiende eeuw, Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 

- Renée Jongejan, Secretaris-penningmeester, sinds 01-04-21 tot 01-04-25 (herkiesbaar) 

Zakelijk directeur Mauritshuis, Den Haag 

Nevenfuncties: bestuurslid (penningmeester) stichting Room with a View / Dries Verhoeven 

(tot 1 oktober 2021); bestuurslid (penningmeester) stichting Golden Palace; bestuurslid 

stichting The One Minutes Foundation; Lid Raad van Toezicht Stichting Culturele 

Instellingen Den Haag; bestuurslid Haags Museumkwartier 

 

- Judith van Kranendonk, Voorzitter tot 22 april 2021, daarna lid, sinds 01-04-13 tot  

    30-04-21 (niet herkiesbaar) 

Voormalig Directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van OCW 

Nevenfuncties o.a. vz Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam; Lid van 

het Bestuur van het Cobra Museum te Amstelveen; vz Raad van Toezicht van de Rietveld 

Academie te Amsterdam  

 

- Gautier Platteau, Lid, sinds 01-01-21 tot 01-01-25 (herkiesbaar) 

Uitgever en partner bij Hannibal Books 
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In 2021 traden Erik van Ginkel en Judith van Kranendonk af. Wij danken beiden voor hun 

jarenlange dienst, betrokkenheid en enorme inzet voor CODART. Erik van Ginkel werd 

opgevolgd door Renée Jongejan. Op 22 april nam Marjan Scharloo de voorzittershamer over 

van Judith van Kranendonk. De termijn van Judith van Kranendonk is bij bestuursbesluit d.d. 

29 april 2021 tijdelijk verlengd om voldoende continuïteit in het bestuur te garanderen. De 

vergaderingen (drie per jaar) vonden voornamelijk digitaal plaats. Het bestuur ontvangt ieder 

kwartaal een kwartaalbericht en wordt zo voortdurend geïnformeerd.  

 

 

PERSONEEL   

 

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

(directeur per 1 maart 2019)  

Dennis Driessen, webmaster  sinds 1 november 2014 (0,78 fte)  

  (0,89 fte sinds januari 2021)  

Brenda Eijkenaar,  sinds 1 augustus 2008 (0,67 fte)  

  coördinator financiën en bureau  (0,44 fte per 1 mei 2020) 

  tot 1 september 2021 

Moos Engelbertink  sinds 12 oktober 2021 (0,89 fte) 

  event manager 

 

Marijn Everaarts,  sinds 1 februari 2015 (0,67 fte) 

  coördinator activiteiten  (0,89 sinds 1 maart 2020)  

  tot 1 september 2021 

Rosalie van Gulick, coördinator   sinds 1 april 2019 (0,67 fte)  

  publicaties en Friends of CODART   (0,89 fte sinds september 2020)  

 

Nadia Groeneveld-Baadj  freelance (1 maart- 1 september 2021) 

   onderzoeker fellowship survey 

 

Julia van Marissing  1 maart – 1 september 2021 (0,67 fte) 

   tijdelijk projectmedewerker website 

 

Marie Mundigler, stagiaire   van 20 januari tot 20 juli 2020 (0,67 fte) 

  projectmedewerker Canon  van 1 oktober t/m 31 december 2020 (0,22 

fte); van 1 januari tot 1 maart 2021 (0,44 fte) 

 

 

COMMISSIES 

 

CODART is een netwerkorganisatie, een platform als het ware, dat bestaat bij de gratie van 

haar leden. Zonder de leden geen CODART. Zodoende spelen de commissies een 

belangrijke rol binnen CODART. De leden leveren belangrijke inhoud voor alle activiteiten. In 

2021 werd het Advisory Panel on Inclusion geintroduceerd, een ad-hoc-panel met een 

andere status dan de permanente commissies, maar met een specifieke missie om te 

adviseren bij het implementeren van diversiteit en inclusie in de organisatie. In 2021 kwam 

het Panel drie keer bijeen en werden diverse onderwerpen besproken en mogelijkheden 

verkend. Deze discussies dwingen de organisatie kritischer naar alle activiteiten te kijken. In 

de toekomst zal dit bijdragen aan het nieuwe beleidsplan en aan aanpassingen die worden 

gedaan op de website en in diverse programma’s. Bij de samenstelling van alle commissies 

wordt met name gelet op geografische spreiding, man-vrouw verdeling en een goede 

vertegenwoordiging van alle specialisaties.  
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Programmacommissie  

 

Adviseert over activiteiten en criteria toelating leden. Bestaat volledig uit leden van 

CODART: 

 

- Quentin Buvelot, senior conservator, Mauritshuis, Den Haag (voorzitter) 

- Sabine Craft-Giepmans, hoofd Onderzoek en Ontwikkeling, RKD -Nederlands Instituut 

voor Kunstgeschiedenis, Den Haag 

- Marjan Debaene, hoofd collectie-afdeling, M Leuven 

- Femke Diercks, hoofd Toegepaste kunst, Rijksmuseum Amsterdam 

- Adam Eaker, assistent conservator, Metropolitan Museum of Art, New York 

- Joris Van Grieken, conservator Prenten en Tekeningen, Koninklijke Bibliotheek van 

België, Brussel 

- Stephan Kemperdick, conservator Vroeg Nederlandse en Vroeg Duitse Schilderkunst, 

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin 

- Micha Leeflang, conservator middeleeuwen, Museum Catharijneconvent, Utrecht 

 

Sabine Craft-Giepmans nam afscheid tijdens de vergadering in november vanwege het 

verstrijken van haar termijn in december. De procedure is opgestart voor het vinden van een 

opvolger. De commissie vergaderde vier keer in 2021.  

 

 

Websitecommissie  

 

Adviseert over website-inhoud en website-projecten; deels leden van CODART, deels 

externe experts: 

 

- Ellis Dullaart, conservator oude Nederlandse en Vlaamse schilderkunst, RKD – 

Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag (voorzitter) 

- Bart Fransen, coordinator van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven, KIK-IRPA, Brussel 

- Ebelien Pondaag, consultant interactive media, UMC, Utrecht 

- Ruud Priem, conservator beeldende kunst, Musée National d'Histoire et d'Art in 

Luxemburg, Luxemburg 

- Ilona van Tuinen, conservator tekeningen, Rijksmuseum Amsterdam 

 

Thijs de Raedt trad af vanwege zijn nieuwe functie als conservator moderne kunst van het 

Kunstmuseum Den Haag. De commissie beraadt zich over een nieuw lid. 

 

 

Redactie CODARTfeatures 

 

Adviseert over de invulling van de artikelen voor CODARTfeatures. Bestaat geheel uit 

CODART-leden: 

 

- Bart Cornelis, conservator Nederlandse en Vlaamse Schilderkunst 1600-1800, The 

National Gallery, Londen 

- Jacquelyn Coutré, Eleanor Wood Prince Associate Curator of European Painting and 

Sculpture before 1750, Art Institute of Chicago, Chicago 

- Michiel Franken, conservator Technische Documentatie/Rembrandt en Rembrandt school, 

RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag 

- Anne van Oosterwijk, Hoofd Collecties, Musea Brugge, Brugge 

- Ingmar Reesing, conservator, Museum Gouda, Gouda 

- Cécile Tainturier, conservator, Fondation Custodia, Collectie Frits Lugt, Parijs 
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Michiel Franken trad af vanwege het aflopen van zijn termijn. Ingmar Reesing werd benoemd 

als zijn opvolger en trad toe tot de redactie.  

 

 

Advisory Panel on Inclusion 

 

In 2021 wordt de Advisory Panel on Inclusion samengesteld. Dit adviespanel is in het leven 

geroepen om zich te buigen over de vraag wat het onderwerp diversiteit en inclusiviteit betekent 

voor het veld van Nederlandse en Vlaamse oude kunst in musea, voor de activiteiten van 

CODART en voor (de toekomst van) het werk van de conservator. Het panel komt in 2021 drie 

keer bijeen. Bij de selectie van de leden is gelet op geografische diversiteit en allen hebben 

affiniteit of ervaring met het onderwerp.  

 

De leden zijn:  

- Heather Hughes (voorzitter), Kemper Assistant Curator of Academic Affairs and 

Exhibitions, Davis Museum at Wellesley College in Wellesley, Massachusetts, USA 

- Stephanie Archangel, Junior conservator geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam 

- Aleksandra Janiszewska, conservator, Muzeum Narodowe w Warszawie in Warsaw 

(Warszawa), Polen 

- Jun Nakamura, Suzanne Andrée Curatorial Fellow in the Department of Prints, Drawings, 

and Photographs, Philadelphia Museum of Art in Philadelphia, Pennsylvania, USA 

- Suzanne van de Meerendonk, Bader Curator of European Art, Agnes Etherington Art 

Centre, Queen's University in Kingston, Canada 

- Tom van der Molen, conservator, Amsterdam Museum, Amsterdam 

- Anja Sevcik, Hoofd Afdeling Barok Schilderkunst, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 

Corboud in Keulen, Duitsland 

- Bert Watteeuw, conservator onderzoekscollecties, Rubenianum in Antwerpen 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

Marjan Scharloo, voorzitter 
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BALANS per 31 december 2021 
(na resultaatverdeling) 
 
 
 
 
 
 
 

  31 december 2021 31 december 2020 

  € € € € 

      

ACTIVA      

VLOTTENDE ACTIVA      

Vorderingen      

Vorderingen op debiteuren 1 -  942  

Overlopende activa 2  38.356  34.030  

   38.356  34.972 
      
Liquide middelen 3  50.834  55.824 

      

   89.190  90.796 

 
  



Jaarverslag Stichting CODART 2021  17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31 december 2021 31 december 2020 

  € € € € 

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen 4     

Algemene reserve 5 20.000  11.274  

Bestemmingsreserves 6 43.868  -  

   63.868  11.274 
      
Kortlopende schulden      
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

7 1.059 

 -  

Belasting en premies sociale 
verzekeringen 8 10.926 

 
11.335 

 

Overige schulden 9 2.000  -  

Kortlopende overlopende passiva 10 11.337  68.187  

 
 

  25.322  79.522 

      

   89.190  90.796 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2021 
 
 
 
 

  2021 
Realisatie 

2021 
Begroting 

2020 
Realisatie 

  € € € 

     

Baten     

Overheidsbijdragen 12 305.112 303.000 200.933 

Directe opbrengsten 13 65.553 79.250 66.946 

Overige baten 14 12.263 22.000 25.000 

  382.928 404.250 292.879 

     
Lasten     
Overige bedrijfskosten 15 330.334 404.250 292.879 

 
  

  

Totale som van baten en lasten 52.594 - - 

    
     

Resultaatbestemming    

Algemene reserve 8.726  - 

Bestemmingsreserve vernieuwing website       26.321  - 

Bestemmingsreserve jubileumviering 17.547  - 

 52.594  - 
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TOELICHTING op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

  

 

 2021  2020 

12   Overheidsbijdragen €  € 

    

Meerjarige subsidie Ministerie van OCW via RKD 200.933  194.978 

Loon- en prijsbijstelling OCW via RKD 4.179  5.955 

Subsidie Vlaamse Overheid 100.000  - 

 305.112  200.933 

    

13   Directe opbrengsten    

    

Ledenbijdragen 48.347  52.024 

Bijdrage Friends of CODART Foundation - organisatiekosten 15.556  13.952 

CODARTfocus deelnemersbijdragen 1.650  970 

 65.553  66.946 

    

14   Overige baten    

Subsidie Vlaamse Kunstcollectie (VKC) 5.000  5.000 

Opbrengst verkoop Canon boek 4.263  - 

Bijdrage Alg. Afvaardiging Vlaanderen – Canon presentatie 3.000   

Bijdrage Nederlandse Ambassade Brussel – Canon project -  5.000 

Bijdrage Friends of CODART Foundation – Canon project -  15.000 

 12.263  25.000 

    

15   Overige bedrijfskosten    

Beheerslasten personeel 37.985  34.934 

Beheerslasten materieel 32.009  9.883 

Activiteitenlasten personeel 215.509  197.907 

Activiteitenlasten materieel 44.831  50.155 

 330.334  292.879 
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Toelichting op het financiële resultaat 

Het jaar 2021 werd afgesloten met een positief resultaat van € 52.594. Zoals ook in het 

bestuursverslag is beschreven heeft dit verschillende oorzaken. Vlak voor het einde van het 

jaar 2020 ontving Stichting CODART een substantiële subsidie vanuit de Vlaamse Overheid. 

Ook steunen steeds meer musea CODART met een institutionele bijdrage. Mede hierdoor 

waren de inkomsten hoger dan verwacht. Er is minder besteed dan verwacht aan 

personeelslasten doordat drie medewerkers (waarvan één tijdelijk contract) een andere baan 

vonden. De vacatures worden naar verwachting in 2022 weer ingevuld. Door het voortduren 

van de coronapandemie werden diverse kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, niet gemaakt.  

 

Resultaatbestemming 

Het bestuur van CODART heeft besloten het positieve resultaat toe te voegen aan de 

algemene reserve, aan een bestemmingsreserve bedoeld voor de benodigde en 

grootschalige vernieuwing van de CODART website in de nabije toekomst en tenslotte, aan 

de bestemmingsreserve ten behoeve van de jubileumviering in 2023, wanneer Stichting 

CODART 25 jaar bestaat. 

 

Rapportage accountant 

Een meer uitgebreide versie van de jaarrekening zoals deze is opgesteld door 

Administratiekantoor Visser&Visser Accountants en waarbij een samenstellingsverklaring is 

afgegeven, is op te vragen bij Stichting CODART. De verwijzingsgetallen in de tweede kolom 

van de Balans en de Staat van Baten en Lasten corresponderen met de getallen in de 

uitgebreide jaarrekening van Visser&Visser evenals met de Toelichting op de Staat van 

Baten en Lasten in dit jaarverslag (p.19). 

 

 

  



Jaarverslag Stichting CODART 2021  21 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING en RESULTAATBEPALING 

 

 

Informatie over de rechtspersoon  

 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting CODART is feitelijk en statutair gevestigd op Koninginnegracht 15, 2514 AB te Den 

Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 33304155. 

 

Algemene toelichting  

 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Stichting CODART is een internationale netwerkorganisatie voor conservatoren van 

Nederlandse en Vlaamse kunst in musea. Zij streeft naar het vergroten van de aandacht 

voor, het vermeerderen van kennis over en het verbeteren van de zichtbaarheid en de 

toegankelijkheid van het over de wereld verspreide museale erfgoed uit de Nederlanden 

voor een internationaal publiek. Dit vindt onder meer plaats door het organiseren van een 

jaarcongres, studiedagen (CODARTfocus) en het via de website aanbieden van een unieke 

bron van informatie voor conservatoren en andere geïnteresseerden in Nederlandse en 

Vlaamse kunst van voor het jaar 1800 over de hele wereld. 

 

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting CODART is feitelijk gevestigd op Koninginnegracht 15, 2514 AB te Den Haag. 

 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro‑ en kleine 

rechtspersonen, waaronder specifiek RJk C1, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken van de aanwijzingen in het Handboek 

Verantwoording Cultuursubsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW).  Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings‑ of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Grondslagen  

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening‑courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde. 
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de aan het verslagjaar toe te rekenen subsidiegelden alsmede 

de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde prestaties. 

 

Lasten 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 



Thanks to our benefactors 

 

 

Institutional Members 
Amsterdam Museum 
Centraal Museum, Utrecht 
Drents Museum, Assen 
Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, 

Paris 
Fries Museum, Leeuwarden 
Glasgow Museums, Glasgow 
Harvard Art Museums, Cambridge 
King Baudouin Foundation, Brussels 
Kunsthistorisches Museum, Vienna 
Mauritshuis, The Hague 
Metropolitan Museum of Art, New York 
M Leuven 
Musea Brugge 
Museum Boijmans Van Beuningen, 

Rotterdam 

Museum De Lakenhal, Leiden 
Museum of Fine Arts, Boston 
Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam 
Museum Het Valkhof, Nijmegen 
Museum Prinsenhof, Delft 
Nationalmuseum, Stockholm 
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas 

City 
Oude Kerk, Amsterdam 
Patrimonio Nacional 
Prentenkabinet Universiteit Leiden 
Philadelphia Museum of Art 
Rijksmuseum, Amsterdam 
Rijksmuseum Twenthe, Enschede 
 

Royal Łazienki Museum, Warsaw 
Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 

Brussels 
Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam 
Staatliches Museum Schwerin 
Städel Museum, Frankfurt 
Stedelijk Museum Alkmaar 
Stedelijk Museum Breda 
Szépművészeti Múzeum, Budapest 
Van Gogh Museum, Amsterdam 
Vlaamse Kunstcollectie 
Wadsworth Atheneum Museum of Art, 

Hartford 
Zamek Królewski w Warszawie, Warsaw 

Patrons    
Stein Berre 
Luc Bertrand 
Brian Capstick 
Joost and Françoise Commandeur-

Duynstee 
Mr. and Mrs. J A de Gier 
Dorien ter Haar 
Johnny Van Haeften 
Henrik and Marianna Hanstein, Cologne 

 

Roman Herzig 
Benjamin Jarry 
David Koetser 
The Kremer Collection 
David Lainé 
Amb. J. William Middendorf II 
Filip Moerman and Tracy Xu 
Baudouin du Parc 
Zuzana Trepková Paternostro 

Onno and Renée Ruding-Hekking 
Jacques Schraven 
Onno van Seggelen 
Eric Turquin 
Axel Vervoordt NV 
Matthew and Susan Weatherbie 
The Weiss Gallery 
Bernard Wientjes and Titia Vellenga 

 

Patrons for Life Benefactors Business Sponsors 
George Abrams 
Bijl-Van Urk B.V. 
Broere Charitable Foundation 
Michel Ceuterick 
Coll & Cortés Ltd. 
Bob Haboldt 
Fergus Hall 
Hoogsteder & Hoogsteder 
The Leiden Collection 
Thomas Leysen 
Tijo and Christine van Marle 
Rose-Marie and Eijk de Mol van Otterloo 
Marnix Neerman 
Elsbeth van Tets 
Rob Vellekoop 

Friends of CODART Foundation 
Flemish Government 
Dioraphte Foundation 
Mondriaan Fund 
Netherlands Ministry of Education, 

Culture and Science 
Netherlands Ministry of Foreign Affairs 
Prince Bernhard Cultural Foundation 

BRAFA Art Fair 
Nicholas Hall 
Hizkia van Kralingen 
Galerie Lowet de Wotrenge, Antwerpen 
Salomon Lilian 
Sotheby’s 
TEFAF (The European Fine Arts Fair) 
Tomasso 


