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Maatschappelijk jaarverslag Elisabeth van Thüringenfonds 2020 
 

 

Regenten in 2020 

Het College van Regenten van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds telde in 2020 de 

volgende leden: 

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

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

 mevrouw M.T. Meijs, secretaris namens de gemeente Haarlem  

 

Advisering en ondersteuning 

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

secretaris en dhr. J. de Koningh de ambtelijk penningmeester. De jaarrekening 2020 en 

de collectierapportage 2020 zijn bijgevoegd bij dit jaarverslag.  

 

Collectie  

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

beheercommissie heeft in 2020 de 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 in 2020 gelijk gebleven. In verband met coronamaatregelen was het niet 

mogelijk om dit jaar een hertaxering te laten plaatsvinden. 

 

Anbi-status en statutenwijzigingen 

De stichting wil de anbi-status verkrijgen in verband met het uitreiken van de geldprijzen 

en het ontvangen van donaties. Daartoe zijn in 2018 benodigde stappen ondernomen. De 

toestemming voor de benodigde statutenwijziging bij de raad van toezicht van het 

Spaarne Gasthuis en het College van B&W is in 2019 afgerond. Bij de statutenwijziging is 

de naamswijziging van het ziekenhuis meegenomen. Notariskantoor Smit Boeser Van 

Grafhorst is betrokken bij de statutenwijziging. In 2021 worden verdere stappen 

ondernomen om de anbi-status te verkrijgen. 

 

Beleggingen  

Via de ABN AMRO Bank is gekozen voor een ‘comfort inkomsten mandaat’ met 

beleggingsprofiel: matig defensief. Het betekent een stabiele kern, weinig risico en behoud 

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

de liquiditeitsberekening van de ABN AMRO Bank blijkt dat als het vermogen in stand 

blijft, dit niets extra oplevert. De beleggingsportefeuille is standaard verdeeld in 35% 

aandelen, 55% obligaties en 10 % liquiditeiten. Eindejaar 2020 was de verdeling: 37,5% 

aandelen, 48,9% obligaties en 13,6% liquiditeiten. 

 

Het jaar 2020 eindigde met een herstel van de waarde van beleggingen nadat in het begin 

van het jaar grote verliezen waren vanwege de Corona pandemie. Uiteindelijk nam de 
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waarde van het totale belegde vermogen beperkt af met 1.202 euro naar een eindwaarde 

van 368.447 euro. Dit als gevolg van zich sneller dan verwacht herstellende aandelen- en 

obligatiemarkt wereldwijd. Dit herstel zet zich voort in 2021. Gedurende het jaar waren 

geen onttrekkingen nodig voor lopende uitgaven van het EvT fonds.  

 

Elisabeth van Thüringenprijs 2021 

In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de driejaarlijkse Elisabeth van 

Thüringenprijs. Vanwege de coronapandemie en de maatregelen daaromtrent is het niet 

duidelijk op welke wijze de uitreiking mogelijk is. In december 2020 heeft een brainstorm 

met mw. A. Demeester, directeur Frans Hals Museum, plaats gevonden. Naar aanleiding 

daarvan is een voorstel geformuleerd om een ‘light’ versie van de prijs te organiseren met 

als thema ‘verbinding’. Dit voorstel is in februari 2021 door het bestuur van de Stichting 

goed gekeurd.  

 


