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Doelstelling:
Dutch Master Paintings Abroad
Hollandse Meesters over de Grenzen
Doelstelling:
Het ontsluiten van collecties van
Hollandse en Vlaamse Meesters in het buitenland
Het documenteren en bestuderen van deze collecties
Het bevorderen van het Behoud en Beheer in
samenwerking met derden
Het Publiceren van de collecties door middel van:
Lezingen, Artikelen, Brochures, Catalogi, Boeken
en Tentoonstellingen
Dit doel willen wij bereiken door nationale en
internationale samenwerking met organisaties die onze
doelstelling bevorderen en ondersteunen:
* Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
* Ministerie van Buitenlandse Zaken (GCE-gelden)
* DutchCulture
* SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
* CODART, Curators of Dutch and Flemish Art
* RKD, Nederlands Instituut Kunstgeschiedenis
* Tretyakov Galerij, Moskou, Masterclasses
* M.A. Vrubel Museum, Omsk, Siberië, Masterclasses
* GosNIIR, Staats Instituut voor Onderzoek en
Restauratie, Moskou
* 10 regionale musea in Siberië en de universiteiten van
Tomsk en Jekaterinenburg
Veelal werken wij in landen die niet toekomen aan de
bestudering en conservering van hun collecties
Hollandse en Vlaamse Kunst
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Stichting Cultuur Inventarisatie
Bestuur
A. Van Helleberg Hubar, voorzitter
A. Gorter, secretaris
P. Vink, RA, penningmeester
W. Jacobs, lid
C. Vogelaar, lid
P. Mosterd, lid
J. Hesseling, lid

Raad van Advies
Marina C.E Aarts, kunsthistorica
Karen Hearn, Honorary Professor University College London
Gary Schwartz, art Historian, publisher
G. Verschoor, voormalig directeur CODART
R. Kistemaker, voor. Directeur Amsterdam Museum

Vaste Kern Vrijwilligers
Bernard Vermet, kunsthistoricus
Marijcke van Dongen-Mathlener, slaviste
Regina van der Ven, secretariaat
Hans van der Linden, p-r. Medewerker
F. Guseynova, kunsthistorica
Myra van der Velde, website
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam:
Bankrekening: NL48ABNA0465133223
BTW: 8069.53.792
Kantoor/bezoekadres: Sarphatistraat 84, 1018 GS Amsterdam
Mail: info@culturalinventory.nl
Website: www.culturalinventory.nl
Telefoon: +31 (0)20 6244710
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Activiteiten in 2016
Amsterdam-Den Haag-Maastricht- Amersfoort 29 februari – 4 maart:
DutchCulture – SCI, werkbezoek directeur GOSNIIR
In samenwerking met DutchCulture heeft SCI een
programma opgesteld voor het bezoek van Dmitri Antonov,
directeur van GosNIIR (het staats onderzoeksinstituut voor
restauratie in de Russische Federatie) en restaurator
Anastasia Yurovetskaya.
29 Februari: Het programma omvatte een bezoek aan het Ateliergebouw van het Rijksmuseum
met Idelette van Leeuwen, hoofd van het papier restauratieatelier en een rondleiding van Bart
Ankersmit, senior researcher van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij leidde de
gasten rond in het onderzoeksinstituut en gaf uitleg over de verschillende onderzoeken die RCE
op aanvraag van musea en kunstinstellingen doet.
Robert van Langh, hoofd restauratieatelier Rijksmuseum, ontving de gasten en gaf een kort
overzicht, nationaal en internationaal, van het werk van de restauratieafdeling. In de middag
maakte Dmitri Antonov kennis met de directeur van DutchCulture, Cees de Graaff, Anouk
Fienieg, directeur erfgoed programma en Ruben Eijkelenberg, adviseur Rusland.
1 Maart, begon met een bezoek aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie (RKD). Eric Löffler en Klawa Koppenol, beiden Russisch
sprekend, stonden klaar om het bezoek rond te leiden.
Daarna volgde een bezoek aan het Ministerie van OCW. Aanwezig was
Francis Kettenis (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Hanna Pennock
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Onderwerp: culturele
uitwisseling en samenwerking en hoe die gestalte kan krijgen in de
toekomst. GosNIIR en SCI zullen aan het eind van het bezoek een ‘Letter of
Intent’ tekenen. ‘s Middags volgde een bezoek aan het restauratie atelier van
het Mauritshuis en de Galerij van Prins Willem V.
2 Maart: In Maastricht
bezocht Antonov Stichting Restauratie Atelier
Limburg (SRAL). Met René Hoppenbrouwers,
directeur SRAL, werd overlegd over verdere
samenwerking. De demonstratie met
wasverdoeking van GosNIIR restaurator
Anastasia Yurovetskaya vonden de cursisten
onder leiding van Paul Acroyd buitengewoon
interessant. Restauratoren komen vaker oude
wasverdoekingen tegen en konden nu zien hoe
dat wordt toegepast. Na de rondleiding en de
discussie over samenwerking op het gebied van
restauratie en opleiding volgde een bezoek aan
het naastgelegen Bonnefantenmuseum.

Ruben Eijkelenberg, Dmitri Antonov en restauratoren in het SRAL.
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3 Maart bezocht Dmitri Antonov de Reinwardt Academie en
ontmoette Ruben Smit, senior Lecturer en directeur Riemer
Knoops. Zij gaven een indruk van de internationale
activiteiten van de Reinwardt Academie, waaronder de Masteropleiding voor Museology, die ook
voor Russische studenten openstaat en over de praktijklessen museologie aan het Polytechnicum
nr. 2 in Moskou die de Reinwardt Academie geeft.
In de middag vond het programma plaats in het kantoor van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Dmitri Antonov maakte kennis met
Jean-Paul Corten, hoofd van de Internationale Erfgoed Afdeling en andere
medewerkers. Antonov gaf een PowerPoint presentatie van het werk van
GosNIIR in Rusland, sprak met verschillende medewerkers en verklaarde
de positie van zijn organisatie in het Russische culturele veld. GosNIIR
werkt rechtstreeks onder het Ministerie van Cultuur van de Russische Federatie en heeft een
uitgebreid takenpakket evenals RCE, maar het budget voor de uitvoering van de taken is in het
verleden regelmatig beknot.
4 Maart werd Antonov in de Hermitage Amsterdam ontvangen
door het hoofd faciliteiten en beveiliging en ingenieur Rick
Kramer. Hij presenteerde zijn onderzoek: ‘Saving Energy in
Historic Buildings and Museums’. Een onderwerp dat ook in
Rusland actueel is. De praktische uitwerking van zijn
onderzoek maakt het de Hermitage mogelijk dankzij het surplus van hun warmtepomp overtollige
warmte aan de Hortus Botanicus te leveren.
Tot slot volgde een bezoek aan de tentoonstelling Spaanse Meesters uit de Hermitage met als
bevlogen rondleider conservator Birgit Boelens.
Als gast van DutchCulture hield Dmitri Antonov een
‘visitors talk’ voor belangstellenden. Na zijn
presentatie ontstond een levendige discussie over de
bescherming van cultureel erfgoed en de rol van
GosNIIR in het veld. Nu in Rusland
restauratieprojecten per tender worden uitgeschreven
krijgen ook particuliere ondernemingen kansen op de
markt. Dat pakt niet altijd goed uit en dan wordt
GosNIIR er alsnog bijgehaald om de schade te
beperken.
Aan het eind van de bijeenkomst hebben SCI en
GosNIIR een ‘Letter of Intent’ getekend waarin de al
bestaande Russische Nederlandse samenwerking op
het gebied van onderzoek en restauratie wordt
bevestigd en nieuwe plannen voor samenwerking
worden benoemd: bevordering van professionaliteit
voor conservatoren en restauratoren, uitwisseling
van kennis ten behoeve van gemeenschappelijk
cultureel erfgoed.
Financiering: DutchCulture, GosNIIR, SRAL en SCI.

Dimitri Antonov, directeur GosNIIR en Lia Gorter
Tekenen een intentie verklaring tot verdere internationale
samenwerking op cultureel gebied.
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’s Hertogenbosch: CODART focus op Jheronimus Bosch
13-14 Maart organiseerde CODART samen met de contactgroep Vroege
Nederlandse Kunst een tweedaagse conferentie: Bosch onderzocht. De
markering van de 500ste sterfdag van Jheronimus Bosch met een
tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum met een vervolg in het
Museo Nacional de Prado in Madrid. Gepresenteerd werden de
onderzoeks-resultaten van het Bosch Onderzoeks- en Restauratie
Project (BRCP). Discussie door een internationaal pannel van Bosch
specialisten de eerste dag en de tweede dag lezingen door restauratoren
die verslag deden van hun bevindingen tijdens het werk, waaronder de
ontdekking van Luuk Hoogstede (SRAL) van de kruisiging van de
heilige Wilgefortis, de enige vrouwelijke heilige met baard, in de
triptiek in Venetië. Voor SCI waren Lia Gorter en Bernard Vermet
aanwezig.
Financiering: SCI

Inventarisatie in het Nationaal Museum Minsk Wit-Rusland

Still-life with the Wildfowl and Fruit, David Emile Joseph
de Noter, 33 x 25 cm, National Museum of Belarus, Minsk

14-16 April. De bestuursleden Jan
Hesseling en Lia Gorter hebben op
uitnodiging van directeur Vladimir
Prokoptsov een bezoek gebracht aan het
Nationaal Museum In Minsk.
Na kennismaking met het hoofd
internationale culturele betrekkingen,
Viktoria Ratobylskaya en een korte
handdruk van de directeur konden wij
eerst op zaal de collectie bekijken en later
in het depot met conservator Svetlana
Prokopeva de Hollandse en Vlaamse
meesters van het museum inventariseren.
De kleine collectie met 26 schilderijen en
12 stuks grafiek omvat een aantal
interessante stukken, waaronder
Gerbrand van den Eeckhout, Phillips
Wouwerman, Jacob Gillig, Isaac de
Moucheron, Jacob Ruysdael, Egbert van
Heemskerck, Thomas Heremans, Jan van
Kessel, Daniel Seghers en Jan Frans van
Bloemen.
Afgesproken is om de documentatie die
wij hebben overgenomen te gebruiken
voor het maken van een kleine catalogus.
Wel zijn er goede foto’s nodig voor
verder onderzoek.

Financiering: Nederlandse Ambassade in Warschau.
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DutchCulture:’Internationale Museum Conferentie ‘Sustainable Dialogues’
Amsterdam 18-19 April: Foundation SAM en ICOM Russia organiseerden
een tweedaagse conferentie met Russische en Nederlandse
museummedewerkers om ideeën uit te wisselen over het betrekken van een
breed publiek bij de collecties.
Voorbeelden over het digitaal presenteren, het duurzamer maken van gebouwen en vooral hoe de
interesse van een breed publiek te wekken voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed.
Voor veel museummedewerkers was het de eerste keer om uitgebreid kennis te nemen van elkaar
werk en contacten te leggen voor samenwerking in de toekomst.
SCI heeft contact gelegd met de medewerkers van ICOM Russia en met Kiril Mejerov van het
Russisch Staatsmuseum over een documentaire die hij wilde maken.

Masterclass Omsk Vrubel Museum
4de Internationale Master Class ‘Conserving Cultural Heritage.
Scientific Research and Restoration of Dutch and Flemish Graphic
Art of the 17th-19th Centuries.’
In samenwerking met Idelette van Leeuwen, hoofd van het papier
restauratieatelier van het Rijksmuseum Amsterdam, Birgit
Reissland, wetenschappelijk onderzoeker bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) en Marysa Otte, hoofd collecties van het
Amsterdam Museum is een programma opgesteld. Na de officële
opening door de directeur van het Vrubel Museum, Yuri Trofimov
en van mevrouw Galina Veda van het Ministerie van Cultuur van de
Regio Omsk, een begroeting van directeur Dmitri Antonov van het
Staatsrestauratie Atelier van de Russische Federatie (GOSNIIR) was
het woord de deelnemers. Birgit Reissland zette uiteen hoe
belangrijk het is om technisch onderzoek te combineren met
Omslagvan de bundel: The Preservation
archiefonderzoek aan de hand van een internationaal project samen of Cultural Heritage 2016, Omsk
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met het Nationaal Museum in Oslo. Het onderzoek betrof de
verkleuring van fixatief in 19de eeuwse grafiet tekeningen.
Idelette van Leeuwen, Rijksmuseum,
gaf een lezing over het belang van
een veiligheidsplan in een museum.
Marysa Otte, Amsterdam Museum,
liet zien dat ‘Open Data’ voor musea
mogelijk en wenselijk is. Een
museum kan maar een klein deel van
de collectie op zaal laten zien. Het
museum is van de burgers. Het
Amsterdam Museum heeft daarom
haar hele collectie voor publiek
toegankelijk gemaakt.
Idelette van Leeuwen gaf een
workshop waarin de verschillende
Idelette van Leeuwen, hoofd
papierrestauratie atelier, Rijksmuseum
manieren van het veilig opbergen
van papier centraal stond.
Gezamenlijk werden workshops over het belang van een uniform
uitleenformulier gegeven en de praktijk van een koerier. Tijdens
de sluitingsceremonie was cultureel Attaché, Ida de Kat, van de
Nederlandse Ambassade in Moscow aanwezig. Zij sprak haar
bewondering uit voor de organisatie van het Vrubel Museum en de
deel nemende Siberische musea.

Birgit Reissland, senior researcher, RCE

Marysa Otte, collection keeper,
Amsterdam Museum
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De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname aan de Masterclass en Yuri Trofimov
ontving de eremedaille van SCI voor zijn bijdrage aan het promoten van ons gezamenlijk erfgoed
in Siberië.
Financiering: Nederlandse Ambassade Moskou, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum
Amsterdam, Amsterdam Museum, SCI

Ida de Kat, Nederlandse Ambassade, Moskou
Yuri Trofimov, ontvangt de SCI medaille

Madrid: CODART Negentien Conferentie in het teken
van Jheronimus Bosch
19-20 juni. De conferentie stond grotendeels in het teken van Hieronymus Bosch.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling in ’s Hertogenbosch was er in april een CODART-focus
gehouden. Het thema van de conferentie was: tussen intuïtie en wetenschap - kunsthistorische
toeschrijvingen en connaisseurs. Tijdens de conferentie was het mogelijk de spectaculaire
tentoonstelling in het Museo Nacional del Prado in Madrid buiten de bezoekuren in alle rust te
zien. Gelijktijdig was de tentoonstelling ‘Caravaggio en de Schilders van het Noorden’ in het
Museo Thyssen-Bornemisza te bezoeken. Optioneel was een bezoek aan
het buitenverblijf van Phillips II, La Granja. De tapijten, het interieur van
het paleis en de tuinen zijn alleszins een bezoek waard. Ronduit
spectaculair zijn de fonteinen die ’s zomers op zondagmiddag via een
ingenieus buizenstelsel om de beurt spuiten.
Financiering: SCI

Publieke Lezingen in de
Tretyakov Galerij
‘Van Eyck en Bosch’
27 Juni: Met als titel ‘Van Eyck en
Bosch’ heeft prof. em. Anne van
Grevenstein, verantwoordelijk namens
het kerkbestuur van de St.- Bavo in Gent
voor de restauratie van het ‘Lam Gods’
door de gebroeders Van Eyck, verslag
gedaan van het internationale technisch
onderzoek naar de werken van Bosch.
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Luuk Hoogstede (SRAL), restaurator van
de schilderijen van Jheronimus Bosch die
zich in Venetië bevinden liet in zijn lezing
een aantal opmerkelijke vondsten zien.
Waaronder de ontdekking bij het
schoonmaken van het Triptiek uit de
Lia Gorter, directeur SCI, publieke lezingen
gehouden in de Tretyakov Galerij, Moskou.
De Eerste Secretaris van de Nederlandse
Ambassade verwelkomde de 285
belangstellenden. Anne van Grevenstein
begon haar lezing met een kleine inleiding
over de locatie van het altaarstuk in de St.De aanbidding van het Lam Gods, Gebroeders Van Eyck,
Bavo en de opdrachtgevers,
Financiering: Tretyakov Galerij Moskou

St. Bavo, Gent

Samenwerking SCI en

Delegatie van de
Tretyakov Galerij bezoekt

Tatyana Gorodkova in het
Ateliergebouw
Rijksmuseum Amsterdam

Amsterdam-Maastricht 17-20 oktober. In samenwerking met
DutchCulture heeft een delegatie van de Tretyakov Galerij een
aantal Nederlandse culturele instellingen bezocht. De delegatie
bestond uit: Adjunct-directeur en hoofd van de conservatoren
schilderkunst, Tatyana Gorodkova, restaurator schilderijen op paneel
Dmitry Sukhoverkov en Yulian Kalthurin, hoofdvan de afdeling
onderzoek van de Tretyakov Galerij in Moskou. Hun wens was
vooral kennis te nemen van de verschillende restauratieateliers.
Bezoeken werden gebracht aan het Ateliergebouw Rijksmuseum, het
restauratieatelier van het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum,
het Mauritshuis in Den Haag en in Maastricht aan de Stichting
Restauratie Atelier Limburg
(SRAL) en het
Bonnefantenmuseum.

Het bezoek werd afgesloten
met het voornemen om Masterclasses te organiseren in de
Tretyakov Galerij Moscow voor 10 restauratoren van de
Tretyakov Galerij en 10 restauratoren van musea in de
regio Moskou voor 2017 als proefproject. Als eerste
onderwerp de methode van het zelf maken van Vullingen
en Vernis. Als het project voldoet kunnen er meer
Masterclasses volgen toegesneden op de vraag van de
musea.
Financiering: Tretyakov Galerij, Nederlandse Ambassade Moskou

Remco Vermeulen, DutchCulture, Lia Gorter, SCI,
Tatyana Gorodkova, Tretyakov Galerij in het
restauratie atelier van het Mauritshuis, Den Haag.
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India: New Delhi – Lucknow
26 november – 10 december2016

Aanleiding was de viering van het vijftig-jarig bestaan
van de Indian Association for the Study of
SCI | Foundation for
Conservation of Culture Property (IASC) in het Indira
Cultural Inventory
Gandhi Nacional Centre for the Arts (IGNCA) in New
Delhi van 28 -30 November. Thema was “Environment
and Cultural Property’. Na het ceremoniële deel werd door een keur
aan jonge restauratoren onderzoek gepresenteerd naar het
beschermen van papier, wandschilderingen in kloosters, een nieuwe
milieuvriendelijke methode voor het schoonmaken van het marmer
van de Taj Mahal. De bijenkomst werd gekenmerkt door
enthousiasme en voorstellen hoe conservering van het culturele
Rembrandt bezat een serie Mogul miniaturen,
die hij heeft gebruikt in een serie etsen en
erfgoed met niet agressieve middelen kan worden gedaan.
tekeningen waaronder dit portret van Sjah
Kate Seymour als
Jahan en zijn zoontje.
vertegenwoordiger van
ICOM CC en Lia Gorter
(SCI) hebben een positieve indruk over de mogelijkheden
voor jonge restauratoren om een inhaalslag te maken voor
de bescherming van het cultureel erfgoed in India.
Conservation, Education and Training in India: preparing a
road map for the future door de ICOM-CC Working Group
Education and Training in Conservation at NRLC Lucknow.
De tweedaagse conferentie werd door circa 40 jonge
Omslag van de catalogus Dutch Masters from
restauratoren en kunsthistorici bezocht. Een van de
Indian Collections 2002
struikelblokken bleek dat in de wet voor de musea in India
het beroep van restaurator niet wordt genoemd en dus niet erkend. Musea kunnen wel kunsthistorici
en chemici aannemen, maar geen restauratoren. Dat is een ernstige belemmering voor de
ontwikkeling en de status van het beroep. Een wetswijziging is nodig was de teneur van een petitie
die is opgesteld. Met korte bezoeken aan de grootste Moskee van India en het Mogul paleis in
Lucknow werd de conferentie besloten.
Hernieuwde kennismaking met het hoofd van het restauratieatelier van het CSMVS, het voormalig
Prince of Wales Museum in Mumbai resulteerde in de afspraak om een Masterclass in het museum
voor te bereiden in 2018.
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Planning 2016-2020
Deze periode zullen een aantal projecten prioriteit krijgen:
1. De zichtbaarheid van SCI vergroten
a. Vernieuwing van de website,
b. Vrienden/donateurs te werven,
c. Publicaties.
2. Inventariseren van Hollandse en Vlaamse Kunst
Jaarlijks een of meer collecties in musea waar SCI contact mee
heeft en/of ons hebben gevraagd te komen inventariseren.
a. Via onze nieuwe website
b. Door publicaties en presentaties
3. Masterclasses in het buitenland
Tretyakov Galerij, Moskou
Omsk, Vrubel Museum en tien Siberische musea
India, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
(CSMVS), Mumbai.
4. Bezoekersprogramma in samenwerking met DutchCulture
a. Bakoe, Nationaal Museum voor Schone Kunsten Bakoe,
Azerbeidzjan. Bezoek van hoofd collecties en secretaris
buitenland aan Nederlandse instellingen musea.
b. Moskou, GosNIIR, Instituut voor Restauratie en Onderzoek
van de Russische Federatie: Bezoek directeur en restaurator.
c. Tretyakov Galerij, Moskou. Bezoek adjunct-directeur, hoofd
van de afdeling paneelschilderijen en hoofd van de afdeling
technisch onderzoek.
Doel directie en leidinggevenden inzicht geven in de museale- en
restauratiepraktijk in Nederland. Zodat ‘best practise’ ook door hen kan
worden toegepast. Het leggen van relaties en het opbouwen van
wederzijds vertrouwen.
5. Medal of Honour
Het instellen van een jaarlijks uit te reiken Medaille, ‘Medal of
Honour’ aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor het beheer en behoud van Hollands en Vlaams Erfgoed.
Zo mogelijk eens per jaar uitreiken tijdens een bijzondere
bijeenkomst.
6. Fondsenwerving
SCI is een non-profit organisatie aangewezen op
projectsubsidies en donaties.
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Privacy Beleid SCI

Algemeen
Voor Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) is een zorgvuldige omgang met de gegevens van
bezoekers van onze website van groot belang. De website is erop gericht om uw privacy zoveel
mogelijk te beschermen. SCI verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere
persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van onze website zijn
verstrekt. Informatie over het surfgedrag wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische
beslissingen en statistische verwerkingen, nooit om individuele personen te identificeren.

SCI gebruikt geen cookies
SCI geeft uw persoonsgegevens niet aan derden. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen
dat SCI derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van
bestellingen van onze webshop. In dit verband zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten
worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de
gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als SCI dat doet. SCI blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. SCI zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer
bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Privacy
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak
hiervoor via info@culturalinventory.nl een afspraak om bij SCI langs te komen. Het is belangrijk dat u
zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen
daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
SCI neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste
handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij evalueren regelmatig ons privacy-beleid en
kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Elke toekomstige wijziging in ons privacy-beleid
wordt aangekondigd op deze pagina. Uw informatie valt onder het privacy-beleid, dat geldig is op het
moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een nieuw beleid aankondigen zal de door u
verstrekte nieuwe informatie vallen onder het dan geldende beleid.
Als u vragen hebt over ons privacy-beleid, neemt u dan contact met ons op.
Informatie per email/nieuwsbrief

Indien u aangeeft informatie per e-mail/een nieuwsbrief te willen ontvangen stemt u ermee in
dat SCI u van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid
worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.
Als u geen informatie van SCI meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment
stoppen door een e-mail te sturen naar info@culturalinventory.nl of door u af te melden via de link in
onze email nieuwsbrieven.
Webshop

Wij gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer,
bankgegevens) alleen voor het verwerken van uw bestelling en het bijhouden van onze administratie.
De informatie wordt niet gebruikt voor andere doelen van commerciële of niet-commerciële aard, die
niet direct gerelateerd zijn aan het werk van SCI zonder dat daarvoor vooraf toestemming is gevraagd.
Mocht u hier vragen over hebben, neem dan per email contact op met info@culturalinventory.nl.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
over 2016
In 2016 heeft de Stichting Cultuur Inventarisatie voor de tweede keer op rij een
negatief resultaat gerealiseerd van € 4,024 (2015: €9,842). Het negatieve resultaat
is verminderd met € 5,818 per 31 december 2016.
Het resultaat van de Stichting wordt bepaald door het verantwoorden van de baten
op het moment dat ze worden ontvangen, terwijl de lasten worden verantwoord op
het moment dat deze worden onderkend. Als gevolg hiervan is er niet in alle
gevallen een matching tussen baten en lasten, maar gezien de beperkte
voorspelbaarheid van de baten en het moment van ontvangst, is deze methode in
overleg met de externe accountant gekozen. Het bestuur staat volledig achter de
gehanteerde methodiek.
De in 2016 verantwoorde baten en lasten hadden met name betrekking op de
Masterclasses in Omsk en Tretyakov, de inventarisatie in Minsk, Wit-Rusland en
de voorbereidingen op de Masterclass in Mumbai. De baten zijn aangevuld met
enige donaties van de ´Vrienden’.
Per saldo resteerde een bedrag van € 18,668 ter dekking van de bedrijfskosten van
de Stichting (2015: € 15,734).
In 2016 bedroegen de bedrijfskosten €17.673 (2015: €16.639):
* personeelskosten (€6,239) - kosten voor vrijwilligers, representatiekosten
en reis- en verblijfkosten die niet direct met de eerder genoemde projecten
te maken hebben;
* huisvestingskosten (€5,151) - met name huur van de kantoorruimte en in
mindere mate energiekosten;
* algemene kosten (€4,674) - abonnementen en contributies, telefoon en
internet, kantoorkosten, verzekeringen en accountantskosten;
* diverse baten en lasten (€ -257) - vrijval van gereserveerde
accountantskosten;
* bankkosten (€110).

P. Vink, RA, penningmeester
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