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Dit gecombineerde bestuursverslag over de afgelopen drie jaren heeft alles te maken met de geringe activiteit van onze stichting in deze periode. Door allerlei, vooral
persoonlijke omstandigheden van de geheel uit vrijwilligers bestaande redactie is
het aantal verschenen afleveringen van ons tijdschrift in dit tijdvak beperkt gebleven tot slechts drie: nummer 33 verscheen in juli 2010, nummer 34 in december
2010, en nummer 35 in december 2012. Tussen de twee laatste nummers liggen dus
twee jaar, terwijl onze doelstelling is om drie nummers per kalenderjaar uit te geven.
Deze situatie is niet bevredigend en helaas blijft het bij goede voornemens om het
tij te keren.
Door de sinds 2007/2008 verslechterde economische omstandigheden, die ook
een negatief effect hebben gehad op de internationale kunsthandel, is onze enige
sponsor (Noortman bv), sinds de oprichting van het tijdschrift in 1989 onze trouwe
ondersteuner met 1.700-1.800 euro per nummer, helaas weggevallen vanaf nummer
35. Dit betekent dat wij zullen moeten gaan zoeken naar een nieuwe sponsor, of
meerdere sponsoren, om dit gemis te compenseren.
Ook het zoeken van adverteerders – ook een moeilijke opgave in deze barre
economische omstandigheden – zal actief moeten worden opgepakt. Ook de
abonneebijdrage zal, na dertien jaar, omhoog moeten. En er zullen nieuwe abonnees geworven moeten worden. Het alternatief is dat onze stichting zal moeten
interen op zijn vermogen, ongeveer 36.000 euro, hetgeen waardoor nog twee of
drie series gefinancierd kunnen worden voordat ‘het licht uitgaat’.
De financiële situatie is nog verergerd omdat er een structurele kostenpost bij
is gekomen. Tot en met de lopende serie (nummers 31-35) heeft onze voorzitter,
Jaap Bolten, steeds de opmaak en het persklaar maken van het tijdschrift kostenloos
verzorgd. Hij heeft vanwege zijn leeftijd aangegeven deze taak met ingang van de
nieuwe serie (nummers 36-40) te willen beëindigen. Aangezien niemand van de
zittende bestuursleden of redactieleden, wegens gebrek aan kennis en ervaring op
dit terrein, deze taak kan overnemen is besloten om een professionele grafische
vormgever te zoeken die deze taak, uiteraard tegen betaling, kan overnemen.
Tegelijkertijd zal ook het tijdschrift compleet moeten worden ‘gerestyled’, een
nieuw jasje, waardoor het tijdschrift aantrekkelijker wordt voor een groter publiek.
Hiervoor zijn inmiddels twee kandidaten gecontacteerd om met voorstellen te
komen. De keuze zal in 2013 worden gemaakt, in welk jaar ook tenminste een nieuw
nummer (36) in de nieuwe vormgeving zal moeten uitkomen.
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Op 27 april 2010 overleed de heer Van Tatenhove, een van de oprichters van ons tijdschrift en de stichting, tevens een regelmatig schrijver van bijdragen. Een in memoriam is geplaatst op de website van de stichting www.delineavit.nl.
Op 3 januari 2011 werd door de Kamer van Koophandel een wijziging van de bestuurssamenstelling bevestigd: het wegvallen van de heer Van Tatenhove, en de
uittreding van de heren Te Rijdt en Dumas, die evenwel aanblijven als redactielid.
De overblijvende bestuurders zijn vanaf die datum de heren Bolten, Löffler, Elen en
mevrouw Folmer-von Oven. De reden hiervoor was dat het niet zinvol werd gevonden om alle redacteurs tevens bestuurslid te laten zijn; het laatst aangetreden
redactielid, de heer Van der Coelen, was ook nog niet als bestuurslid gekozen en bij
de Kamer van Koophandel aangemeld.
De heer Bolten heeft aangegeven om met ingang van de nieuwe serie (nummers 36-40) het voorzitterschap te willen opgeven. Als nieuwe voorzitter is op voorhand gekozen de heer Dumas. De voorzitterswisseling heeft in deze verslagperiode
evenwel nog niet plaatsgevonden, aangezien de nieuwe serie nog niet is gestart.
Een door het afgeslankte nieuwe bestuur gezamenlijk op 17 januari 2011 ondertekende aanvraag voor zakelijk internetbankieren bij de ING is niet geëffectueerd omdat nog niet alle bestuursleden zich persoonlijk bij een filiaal van deze bank hebben
gelegitimeerd, hetgeen een wettelijke vereiste is.
In 2011 dreigde, na een bedrijfsbezoek van een medewerker van de Belastingdienst
Oost-Brabant, onze stichting zijn status van Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) te verliezen, doch gelukkig werd deze na het indienen van een bezwaarschrift door de belastingdienst alsnog bestendigd. Kennelijk was het aangeleverde
beleidsplan 2011-2020, door het bestuur goedgekeurd en ondertekend tijdens zijn
vergadering van 10 januari 2011, van doorslaggevende betekenis.
Het bestuur is deze verslagperiode slechts tweemaal bijeengekomen voor een
redactievergadering van het tijdschrift: op 3 december 2010 en op 20 november
2012. De eerste bijeenkomst is tevens benut voor een bestuursvergadering, waarbij de jaarstukken van 2009 zijn goedgekeurd en ondertekend. De vergaderingen,
waarvan door de tweede secretaris verslag is gemaakt, werden gehouden in het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag, dat tevens als
redactie- en secretariaatsadres fungeert.
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Door een hardnekkige administratieve fout van de internetprovider Tele2 is de website gedurende enkele weken in 2012 ‘uit de lucht geweest’.
Dit bestuursverslag 2010-2012, alsmede de balansen 2010, 2011 en 2012 en de begroting 2011/exploitatierekening 2010, de begroting 2012/exploitatierekening 2011 en de
begroting 2013/exploitatierekening 2012 zijn op de bestuursvergadering van 4 juni
2013 door de leden van het bestuur vastgesteld en ondertekend. De bestuursleden
wordt bij dezen decharge verleend.
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Toelichting op de jaarrekeningen 2010-2012 en de begrotingen 2011-2013
n

Daar de inning van de contributies voor de lopende serie (nrs 31-35) van het tijd-

schrift grotendeels in 2008 heeft plaatsgevonden, zijn de jaren 2010-2012 financieel
rustige jaren geweest.
n

Van onze sponsor Noortman Master Paintings BV te Amsterdam is in 2011 eenmaal

€ 1.700 sponsorbijdrage voor nummer 33 ontvangen en in 2011 eenmaal € 1.800.
In 2012 is geen bijdrage ontvangen, want niet gevraagd, in 2013 zal de bijdrage
voor nummer 35 worden aangevraagd, maar die zal naar verwachting niet worden
betaald.
n

Er is in 2010-2012 wederom niet geadverteerd. Er is geen bestuursuitje geweest.

n

Door de geringe activiteit is onze financiële positie niet noemenswaardig veran-

derd.
n

Het exploitatiesaldo van 2010 en 2011 was licht negatief, maar dat van 2012 positief,

omdat de inkomsten de uitgaven overstegen. In 2013 zal door de inning van de contributiebijdragen voor de nieuwe serie (nummers 36-40) een sterk positief exploitatiesaldo ontstaan, dat daarna gaandeweg zal verminderen naargelang de nummers
verschijnen. De rekeningen voor het in 2012 verschenen nummer 35 zullen drukken
op de begroting van 2013. Daarin is ook het verschijnen van nummer 36 begroot,
met de extra kosten van de vormgeving en het wegvallen van de sponsorbijdrage.

