
 
 
 

Maatschappelijk jaarverslag Elisabeth van Thüringenfonds 2017  
 

Regenten in 2017 

Het College van Regenten van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds telde in 2017 de 

volgende leden: 

 de heer dr. ir. J.R. Vermeulen, voorzitter, namens het Spaarne Gasthuis tot oktober  

 de heer dr. N. Schut, voorzitter, namens het Spaarne Gasthuis vanaf oktober 

 de heer dr. P.W.C. van Barneveld, penningmeester, namens het Spaarne Gasthuis 

 de heer J. Botter, secretaris namens de gemeente Haarlem 

 

Advisering en ondersteuning 

Vanuit het Spaarne Gasthuis was mevrouw drs. A.E. Beerenhout projectleider/ambtelijk 

secretaris en dhr. J. de Koningh de ambtelijk penningmeester. De jaarrekening 2017 en 

de collectierapportage 2017 zijn bijgevoegd bij dit jaarverslag.  

 

Collectie  

De bruiklenen aan hofjes en musea zijn gecontinueerd zoals in 2011 is ingezet. De 

beheercommissie heeft in 2017 de gehele collectie gecontroleerd, waarbij is gekeken naar 

werken in bruikleen en eigen beheer, naar behoud, onderhoud en naar de toekomst. De 

volledige collectie is in april 2017 getaxeerd door G.J. van der Meer Mohr. De waarde van 

de collectie is ongeveer gelijk gebleven, met uitzondering van 2 schilderijen in bruikleen 

bij Amsterdam Museum. Deze zijn gestegen in waarde tot een bedrag van 150.000 euro.  

 

Beleggingen 

Via de ABN Amro is gekozen voor een ‘comfort inkomsten mandaat’ met een gematigd 

profiel. Het betekent een stabiele kern, weinig risico en behoud van vermogen. Om 

opbrengsten te genereren zijn om de stabiele kern meer risicovolle activiteiten. Het 

beheer ligt bij de bank en er is een gedeelde verantwoordelijkheid. Uit de 

liquiditeitsberekening van ABN Amro blijkt dat als het vermogen in stand blijft, dit niets 

extra oplevert. In 2017 is het belegd vermogen nagenoeg gelijk gebleven: een groei met 

0,04% naar € 504.584.   

 

Sponsoring 

De Stichting heeft de restauratie van een gevelsteen van het voormalige St. Elisabeth’s 

Gasthuis aan het Groot Heiligland te Haarlem gefinancierd voor een bedrag van ruim 

5.000 euro. Deze restauratie werd in de zomer van 2017 afgerond. 

De Stichting heeft daarnaast met een bedrag van 2.500 euro de expositie ‘500 jaar 

ziekenzorg in Haarlem en Kennemerland’ in Museum Haarlem gesponsord. Deze expositie, 

in het voormalige ziekenhuis, laat een groot deel van het historisch erfgoed van he 

ziekenhuis zien. 

 

 

 



Elisabeth van Thüringenprijs 

De prijs die op 19 november 2018 uitgereikt gaat worden is in 2017 voorbereid, na 

uitgebreide discussie over de wijze van vormgeven van de prijs. Gekozen is om de eerder 

uitgestippelde route te blijven volgen. In het najaar van 2017 zijn de eerste stappen 

genomen om de prijs voor te bereiden. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden aangegaan 

met het Frans Hals Museum en het Noord-Hollands Archief. Nadruk moet komen te liggen 

op de te genereren publiciteit rondom de prijs.  


