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 Doelstelling:        

        Dutch Masters Abroad 
 Hollandse Meesters over de Grenzen 
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 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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Activiteiten in 2018 

 ‘The Preservation of Cultural Heritage’ 
SCI houdt zich bezig met het documenteren van onbekende collecties van kunst uit de Lage 
Landen en stimuleert het beheer en behoud van de kunstwerken. 
In dat kader organiseert SCI Masterclasses waarin op bepaalde aspecten van het behoud en 
beheer dieper wordt ingegaan. Dat resulteerde in Masterclasses in Rusland en in India.  
Per Masterclass wordt een onderwerp centraal gesteld. Van de bijdragen van specialisten die de 
Masterclasses geven worden publicaties gemaakt. Samen met het Vrubel Museum in Omsk maakt 
SCI jaarlijks een tweetalige publicatie, Engels - Russisch. Naast de in een kleine oplaag gedrukte  
versie zijn deze boeken digitaal te downloaden van onze website en van de website van het 
Vrubel Museum in Omsk onder de verzameltitel: ‘The Preservation of Cultural Heritage, Omsk’.  

Financiering: Ministerie van Cultuur Oblast Omsk, Vrubel Museum, Omsk,  
M.A.C. Gravin van Bylandt Stichting, Vrienden van SCI.  

Masterclass Tretyakov Galerij, Moskou 
Dry-cleaning en gemengde technieken  

10-18 februari heeft SCI in samenwerking met de wetenschappelijke afdeling van de Tretyakov 
Galerij, een Masterclass georganiseerd voor restauratoren van de belangrijkste Russische musea 
met o.a. het Poesjkin Museum, Kremlin Musea, Russisch Museum St. Petersburg, Staats 
Historisch Museum, GosNIIR en het Grabar Centrum voor Restauratie. De opening van de 
Masterclass begon met een begroeting van de Nederlandse Ambassadeur in Moskou, mevrouw 
Jones-Bos. Zij eindigde haar toespraak met de wens tot een vruchtbare en langdurige 
samenwerking op cultureel gebied. Adjunct-directeur van de Tretyakov Galerij, Tatiana 
Gubanova, dankte voor de Nederlandse bijdrage aan de uitwisseling van kennis en de training 
van restauratoren om ze vertrouwd te maken met nieuwe technieken. Het thema van de 
Masterclass was het gebruik van niet-agressieve emulsies; ‘Gel: schoonmaakmiddelen voor 
schilderijen’. Voor een geïnteresseerd publiek -circa 285 - toehoorders werd de Masterclass 

geopend met een aantal lezingen.   
Lia Gorter (SCI) liet in haar lezing verschillende grote restauratieprojecten, 
zoals de Venetiaanse schilderijen van Hiëronymus Bosch, van de gebroeders 
Van Eyck ‘Het Lam Gods’ en de recent opgeleverde schilderijen in het Frans 
Hals Museum. Bij de laatste werd gebruik gemaakt van het afnemen van vuil, 
vernis en oude overschilderingen door middel van een Gel. 
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Klaas Jan van den Berg, onderzoeker bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) liet zijn onderzoek zien naar 
veroudering van schilderijen. Het is een natuurlijk proces, 
maar er is vaak moeilijk te onderscheiden of er ook andere 
factoren meespelen. Zijn lezing naar de invloed van 
natuurwetenschappelijk onderzoek op de restauratiepraktijk 
om zodoende een beter begrip voor de processen van 
veroudering te krijgen, kan restauratoren helpen aangepaste 

behandelmethoden te gebruiken. In multidisciplinair onderzoek naar olieverf liet hij voorbeelden 
zien van onderzoek naar moderne kunst van Piet Mondriaan, Willem de Kooning, Jasper Johns en 
Karel Appel.  
 
Kate Seymour, hoofdeducatie van de Stichting Restauratie 
Atelier Limburg (SRAL), hield een lezing met uitgebreide 
voorbeelden hoe Gel toe te passen.  
Het beroep restaurator is nog niet zo oud. Pas in de 
twintigste eeuw werden er restauratoren in musea 
aangesteld. Zij gaf in vogelvlucht een overzicht van de 
gebruikte methoden in de loop van de tijd. Tegenwoordig 
wordt er voor een belangrijke restauratie uitgebreid 
multidisciplinair onderzoek gedaan. Zij eindigde met 
voorbeelden van de moderne gel cleaning technieken zoals 
die zijn ontwikkeld en worden toegepast bij SRAL. 

  
De 20 deelnemers aan de Masterclass waren restauratoren uit de 
belangrijkste Russische musea: Tretyakov Museum, Pushkin 
Museum, Russisch Museum, Historisch Museum, Hermitage, I. 
Grabar Centrum voor Restauratie, GosNIIR, Staats Restauratie 
Instituut en de Kremlin musea. 
Financiering: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
Nederlandse Ambassade Moskou, Stichting Cultuur Inventarisatie 
(SCI), Tretyakov Museum en Shell Rusland.  
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Masterclass Omsk 2018 
 

‘Omsk heeft aantrekkingskracht voor 
schilderijenrestauratoren’ schreef de plaatselijke 
krant in Omsk over de Masterclasses in het 
Vrubel Museum die sinds 2013 jaarlijks 
deelnemers trekken uit de Siberische 
museumwereld en uit Europees Rusland’. De 
presentator van het nationale televisie 
programma, Tv-Kultura, zei tijdens de 
uitzending over de Masterclass dat de jaarlijkse 
internationale uitwisseling van kennis tussen 
Nederland en Rusland een waardevolle 
aanvulling is op de bestaande museum praktijk.   

   

'De zesde Masterclass in Siberië werd geopend 
door Farida Boerejeva, de nieuwe directeur van 
het M.A. Vrubel Museum in Omsk.  

Naast de Nederlandse deelname van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en 
de Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) was de 
Russische deelname van musea en instituten:  

Ekaterinburg Museum of Fine Arts, Novosibirsk 
State Art Museum, Primorsk State Art Gallery, 
Ural Branch of the Russian Academy of Painting, 
Sculpture and Architecture ILI GLAZUNOV, 
Perm State Art Gallery, Bashkir State Art Museum 

named after M. Nesterov, Kostroma State Historical-Architectural and Art Museum-Reserve,State 
Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan, Eterna LLC (equipment), Omsk Branch of the 
Siberian Heraldic College, State Regional Art Museum "Liberov Center”, City Museum "Art of 
Omsk”, Omsk State Local History Museum, 
State Center of Folk Art, Omsk State University, F.M. Dostoevsky, Museum and Exhibition 
Complex "My Story”, Museum Kondratiya Belova, Omsk Theological 
Seminary, Omsk Regional Museum of Fine Arts MA Vrubel, Ural State 
University of Architecture and Art, State Russian Museum, St.-Petersburg, 
Moscow Museum of Modern Art MMOMA, State Research Institute for 
Restoration, GosNIIR. 

Licht als schade factor in musea: Spelen met Licht 
De publieke lezing van Marysa Otte, plaatsvervangster voor Agnes 
Brookerhof (RCE), vormde de inleiding over licht als schade factor voor 
museumcollecties. Zij liet met voorbeelden het gebruik zien van licht op 
de verschillende locaties van het Amsterdam Museum: Spelen met Licht. 
Hoe bepaal je risico’s voor je museum collectie en wanneer moet je 
beschermende maatregelen nemen? Het vinden van oplossingen om objecten te beschermen 
tegen veroudering en destructie door licht.  

6



Stichting Cultuur Inventarisatie

‘Dry-cleaning’ van papier, textiel en 
schilderijen met gemengde technieken  

 

Nina Rusakova, hoofd van het restauratieatelier voor textiel en gemengde technieken in het 
Russisch Museum, St.-Petersburg, gaf voorbeelden van de restauratie van gemengde technieken 
zoals de zijden beschilderde wandbespanningen uit de Agaten Kamers in het paleis Tsarkoye 
Selo. Daarnaast liet zij een overzicht zien van de restauratie van een Iconostase geschilderd op 
zijde uit de periode Elizabeth I van Rusland, (1730-1750). 

Kate Seymour, SRAL, deelde de ervaringen met 
het verwijderen van verflagen van Spaanse 
paneelschilderijen uit de xv-de eeuw in het SRAL. 

Voor dry cleaning kun je verschillende materialen 
gebruiken van gummetje tot make-up sponsjes, 
hoofdzaak eerst testen en dan gebruiken.   
Kate Seymour stalde in een groot overzicht het 
materiaal dat wordt gebruikt bij het schoonmaken 
van on-geverniste schilderijen met een gemengde 
techniek.  
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Technisch Onderzoek: UV-licht en Infrarood Reflectografie 
Irina Konova, 
Onderzoekslaboratorium van het 
Moskou Museum voor Moderne 
Kunst (MMOMA), liet haar 
onderzoek naar het  schilderij 
van Mashkov ‘De Drie Zusters’ 
zien. Zij zal aansluitend aan de 
Masterclass in Omsk, met haar 
assistenten Olga Rusakov en 
Elizabeth Malkova delen van de 
Russische collectie van het 
Vrubel Museum scannen met 
UV-licht en Infrarood 
reflectografie. Maria Churakova, 
schilderijen restaurator GosNIIR, 
gaf een overzicht van de 
problemen met gemengde 
technieken van de schilderijen 
van Elia Belyutina. 

Diverse presentaties van Dennis Dekhanov, specialist in het gebruik van lenzen voor 
microscopen, Evgeniy Kulikovsky importeur van materiaal voor musea. Hij voorziet het Vrubel 
Museum van materiaal dat gebruikt wordt tijdens de Masterclasses. 

Financiering: Nederlandse Ambassade, Moskou, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Stichting Cultuur Inventarisatie, Ministerie van Cultuur van het Gouvernement Omsk, GosNIIR, 
Staats Instituut voor Restauratie van de RF.  
 

‘The Preservation of Cultural 
Heritage, Omsk 2016’ 
Maandag 29 mei werd ook het boek in de serie: ‘The 
Preservation of Cultural Heritage’, Omsk 2016, 
gepresenteerd. De deelnemers aan de Masterclass en de 
auteurs kregen het boek uitgereikt door Farida Boerejeva, 
directeur van het Vrubel Museum. De tweetalige bundel 
verscheen in het Engels en het Russisch met bijdragen van 
Idelette van Leeuwen, hoofd van het restauratieatelier, 
Rijksmuseum, Birgit Reissland, senior researcher 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Marysa 
Otte, collection keeper van het Amsterdam Museum. SCI 
kreeg 10 exemplaren om de Nederlandse auteurs te 
bedanken voor hun bijdragen en hen een boek toe te 
sturen.  

Financiering: M.A. Vrubel Museum, Omsk & Friends of 
the Museum. 
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‘The Preservation of Cultural Heritage, Omsk 2015’ 
Eind december is deze bundel uit de serie 
‘The Preservation of Cultural Heritage, 
Omsk 2015 van de drukker gekomen. Het 
heeft veel moeite gekost om het 
benodigde bedrag voor de drukkosten bij 
elkaar te krijgen. Met behulp van het 
M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting is 
het toch gelukt een mooi boek te 
produceren, mede dankzij grafisch 
ontwerpster Lies Ros en het Russische 
team van het Vrubel Museum in Omsk. 
De presentatie van het boek zal in het 
vroege voorjaar zijn in Moskou in het 
Buitenpaleis van Tsarina Elizavetha 
Petrovna I (het gebouw van GosNIIR) in 
aanwezigheid van de Cultureel 
Counsellor van de Nederlandse 
Ambassade in Moskou, mevrouw 
Jeanetta Verrijzer en senior advisor Pavel 
Kouzmine.  

Financiering: M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt Stichting,  het M.A. Vrubel 
Museum, Omsk, GosNIIR, Moskou en 
Vrienden van  SCI. 

Chhatrapati 
Shivaji 
Maharaj 
Vastu 
Sangrahalaya 
(CSMVS) 
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Mumbai, Masterclass 29 oktober- 2 november 2018 

De documentatie over de Hollandse en Vlaamse meester in het CSMVS was ons ruim van 
tevoren toegestuurd zodat wij ons konden voorbereiden en alvast kunsthistorisch onderzoek doen.  
 Een deel van de panelen verdient zorg op korte termijn. 
 Restaurator Kate Seymour kon in de voorbereiding aanwijzingen geven voor de aanschaf van 
materiaal en een bouwtekening sturen, waarmee men de ‘brug’ alvast kon bouwen om 
bijvoorbeeld panelen samen te voegen. De collectie van het Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu 
Sangrahalaya (CSMVS) is been gebracht door Sir Ratan Tata en Sir Dorab Tata en omvat meer 
dan 70.000 objecten. De collecties zijn in 1922 en 1933 aan het museum overgedragen. De 
Europese kunst is goed gedocumenteerd maar er ontbreken steekhoudende toeschrijvingen voor 
sommige schilderijen. Regelmatig bezoeken internationale specialisten het museum. Dr. Ir. Aviva 
Burnstock en Cerys Fry van het Courtauld Instituut, Londen hebben adviezen opgesteld voor de 
Europese collectie.  30 werken worden nu als Hollands/Vlaams aangemerkt, waaronder 13 
schilderijen op paneel. De foto’s dateerden uit 2003 toen Bernard Vermet (SCI) de tentoonstelling 
‘Hollandse Meesters in India’ heeft samengesteld. 

Toeschrijvingen en kunsthistorisch onderzoek 
Voorbereiding van conditierapporten en behandelplannen opstellen voor paneelschilderijen 
Documenteren en digitaliseren van de collecties 

Onder leiding van Bernard Vermet werden alle 
schilderijen uit depot en op zaal onderzocht. 
Conservatoren en restauratoren bekeken eerst 
gezamenlijk de Hollandse en Vlaamse collectie. In 
het vervolg werden alle Europese schilderijen 
bekeken om vast te stellen of schilderijen juist waren 
gecatalogiseerd per School. Bijvoorbeeld een 
Vlaams/Hollands landschap met Maria en Kind, circa 
1600, kon vanuit de Franse catalogus toegevoegd 
worden aan de Hollandse lijst evenals een portret van 
Jan de Baen dat bij de Engelse collectie was 
ingedeeld.  
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Dankzij het door het hele museum beschikbare 
internet was het mogelijk direct onderzoek te 
doen in verschillende kunsthistorische 
archieven. Een bijzondere uitkomst is dat de 
originele versie van Theodoor Rombouts 
schilderij ‘David en Abigaïl’ waarschijnlijk niet 
in Boedapest, maar in Mumbai te vinden is. 
Gedetailleerd onderzoek zal in de toekomst 
worden gepubliceerd in een catalogus.  

Conditierapporten  
Behandelplannen voor 

Paneel Schilderijen 
Veel panelen dragen sporen van eerdere restauraties voordat zij in het CSMVS terecht gekomen 
zijn. Zware parkettage, naden die verlijmd zijn en met blokjes vastgezet, overschilderingen, die in 
de 19de eeuw zijn uitgevoerd. Met meer kennis over de herkomst is het wellicht mogelijk meer te 
weten over eerdere structurele behandelingen. Op basis daarvan krijgt het team van CSMVS een 
beter inzicht in de nu te nemen stappen.  
In samenwerking met Anupam Sah, hoofd van het 
restauratieatelier (MACC) en de restauratoren zijn conditie 
rapporten opgesteld en behandelplannen gemaakt. Sommige 
schilderijen hebben direct behandeling nodig. Vandaar dat het 
voorstel is om in 2019/2020 onder begeleiding van twee 
gespecialiseerde restauratoren deze werken aan te pakken. 

Documenteren en Digitaliseren Collecties 
Het belang van documenteren en digitaliseren voor alle 
disciplines in het museum is evident. De ‘Collection Keepers’ 
zijn bezig met het fotograferen van de objecten en hebben het 
archief van de werken grotendeels gescand.  Het wachten is op 
het systeem dat gebouwd wordt voor het CSMVS in 
samenwerking met zes Indiase musea. 

Publieke lezingen  
Bernard Vermet heeft een lezing  gehouden met een 
overzicht van de Hollandse en Vlaamse kunst gerelateerd 
aan de collectie van het CSMVS. 
Kate Seymour’ lezing ging over het gebruik van 
materialen door de Hollandse en Vlaamse schilders, die 
de kwaliteit bewaakten door strenge vak eisen in de 
gilden.   
Lia Gorter hield een lezing over het werk van SCI, het 
documenteren en ontsluiten van collecties. De lezingen 
werden gemiddeld door 80 geïnteresseerden bezocht.  
Financiering: Matchingfonds Dutch Culture, Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Nederlandse 
Ambassade in Delhi, SCI. 
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Website 2018/2019 

Ernst de Jong en Myra van der Velde zijn  bezig onze website een meer eigentijds uiterlijk te geven. 
SCI heeft haar VRIENDEN aangesproken om een bedrag bij elkaar te krijgen voor de kosten. Dat is 
gelukt. De nieuwe website voor SCI staat in de steigers. De opzet is klaar. Het op een 
overzichtelijke manier presenteren van het vele werk dat SCI heeft gedaan zal in 2019 verder 
worden uitgewerkt.  
Financiering: Vrienden van SCI. 

Digitaliseren collecties, Open Access 

Er is in de loop van 2018 regelmatig gewerkt aan het digitaliseren Collecties van kleinere musea die 
wij in de loop van 20 jaar hebben geïnventariseerd. Nu zijn die gedigitaliseerde collecties nog 
beperkt zichtbaar omdat de huidige website met verouderde techniek werkt waardoor het niet 
mogelijk is tot publicatie over te gaan. De collecties van de volgende musea zijn gedigitaliseerd en 
wachten zodoende op publicatie: Azerbaijan, Nationaal Museum Bakoe: Servië, het Nationaal 
Museum voor Schone Kunsten, Belgrado: Cuba, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba: Estland, 
Kadriorg Art Museum, Kazachstan: A. Kasteev State Museum of Fine Art:  India, CSMVS, 
Mumbai: Rusland, Nizhny Novgorod State Museum of Art, Rusland, Perm State Gallery of Art, 
Perm: Rusland,  Tambov Regional Art Gallery: Rusland, Tula Museum of Fine Arts.  
Wij zijn bezig fondsen te werven om alle 26 collecties te digitaliseren en beschikbaar te maken voor 
een breed publiek.  
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National Museum of Fine Arts, Bakoe, National Museum of Fine Arts, Belgrado,National Museum of Fine Arts, Havana, National 
Museum of Fine Arts, Nizhny Novgorod.

State Pushkin Museum, Moskou, Tula Museum of Fine Art, Perm Picture Gallery, Kasteev Museum, Almaty
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Vrienden van SCI 
High Society, Rijksmuseum Amsterdam  
Op 24 april heeft de samensteller van de tentoonstelling ‘High 
Society’ Jonathan Bikker, de Vrienden rondgeleid in het 
Rijksmuseum. Voor de Vrienden was een avondopenstelling geregeld 
waardoor men in alle rust de tentoonstelling kon bekijken.  
De nazit met een hapje en een drankje was bij Christiaan Vogelaar in 
zijn appartement aan de Prinsengracht.  

 ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage’ 
 

Op 21 april in de laatste week van 
de tentoonstelling heeft de 
Hermitage Amsterdam de 
tentoonstelling ’s avonds 
opengesteld. Voor onze Vrienden 
hebben Christiaan Vogelaar, 
conservator De Lakenhal Leiden, 
bestuurslid SCI en Bernard Vermet, 

kunsthistoricus 
verbonden aan SCI, een 
rondleiding gegeven. Na 
afloop was er een hapje 
en een drankje en een 
gezellige nazit in de tuin 
van de stichting.  

Met dank aan het 
Rijksmuseum en aan 
de Hermitage, 
Amsterdam.  

 Vijftien Vrijwilligers  
 

Vijftien vrijwilligers vormen samen bestuur en medewerkers van SCI. Sommige 
vrijwilligers werken als specialisten aan de uitvoering van projecten. Anderen 
doen het dagelijkse werk op kantoor evenals de bestuursleden die onbezoldigd de 
stichting draaiend houden. Werken in deeltijd houdt in dat men elkaar niet 
regelmatig ziet. Daarom biedt het jaarlijks etentje in januari de mogelijkheid om 
elkaar op een informele manier te ontmoeten.  
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Van de Penningmeester: 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2018 

In 2018 heeft de Stichting Cultuur Inventarisatie voor het tweede jaar op rij een positief resultaat 
gerealiseerd van €3,108 (2017: €5,943). Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen 
waardoor het eigen vermogen is gestegen naar €3,664 per 31 december 2018 (2017: €556). 

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 2018 verantwoorde baten en lasten hadden met name betrekking op de Masterclasses in Omsk 
en Tretyakov en de voorbereidingen op de Masterclass in Mumbai. De baten zijn aangevuld met 
enige donaties van de ´Vrienden’.  
Per saldo resteerde een bedrag van €18,757 ter dekking van de bedrijfskosten van de Stichting 
(2017: €22,509). 

In 2018 bedroegen de bedrijfskosten €14,904 (2017: €15,954): 

 * personeelskosten (€6,036) - kosten voor vrijwilligers, representatiekosten en reis- en   
    verblijfkosten die niet direct met de eerder genoemde projecten te maken hebben;  

 * huisvestingskosten (€5,714) - met name huur van de kantoorruimte en in mindere mate  
    energiekosten; 

 * algemene kosten (€3,846) - abonnementen en contributies, telefoon en internet,   
    kantoorkosten, verzekeringen en accountantskosten;  

 * diverse baten en lasten (+€692) - vrijval van gereserveerde accountantskosten;  

 * bankkosten (€110).  
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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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 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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