JAARVERSLAG 2019
VAN HET BESTUUR VAN DE
STICHTING RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK
Gevestigd Nijenhuizerlaan 11, 7478 PA, Diepenheim

1.

Samenstelling bestuur
Gedurende het jaar 2019 bestond het bestuur uit:
• prof. dr. F. Grijzenhout, secretaris
• Dr. J. Pijzel-Dommisse
• mr. R.J.graaf Schimmelpenninck, voorzitter
• Prof. Dr. H. te Velde, penningmeester

2.

Vergaderingen
Het bestuur is in 2019 twee keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering en heeft
verder regelmatig telefonisch of per email overleg gehad.

3.

Status Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-status)
Met ingang van 1 januari 2008 heeft de stichting de ANBI-status gekregen en heeft deze
gedurende het jaar 2019 behouden.

4.

Bibliotheek en archief
De inventarisatie van de bibliotheek is in 2012 en van het belangrijkste deel van het archief in 2015 afgerond en de elektronische catalogus is te raadplegen via de website van
de stichting: www.stichtingrjs.nl.
De inventarisatie van het archief van de raadpensionaris, zijn zoon Gerrit en van zijn
kleinzoon Rutger Jan, is in 2016 gereedgekomen en de elektronische catalogus is ook te
raadplegen via de website van de stichting: www.stichtingrjs.nl. Van tijd tot tijd vragen
geïnteresseerden op basis van de inventaris op internet een afschrift van een stuk in het
archief. Een afschrift wordt per email zonder kosten te rekenen gezonden.

5.

Schilderijen en andere objecten
Het bestuur heeft in 2013 een begin gemaakt met de inventarisatie van de onderhoudstoestand van de schilderijen. In 2014 heeft de stichting de inventarisatie uitgebreid tot
het gehele bezit van de stichting alsmede tot schilderijen en inventarisgoederen die de
stichting mogelijk nog in eigendom zal verwerven. Deze inventarisatie heeft geresulteerd
in een omschrijving van te verrichten restauratiewerkzaamheden en een begroting daarvan welke is ingediend als onderdeel van een subsidieaanvraag welke niet is gehonoreerd.
In 2016 zijn vier schilderijen gerestaureerd. In 2017 is het schilderij van Philippe de
Saint Amant geschilderd door Johannes Vollevens gerestaureerd. Voor de kosten van
deze restauratie heeft de stichting een schenking ontvangen.
In 2017 is een subsidie aanvraag voorbereid voor een aantal belangrijke objecten. Deze
aanvraag heeft in 2018 geresulteerd in toezeggingen van het Prins Bernhard Cultuur
Fonds, van de Gravin van Bylandt Stichting en van Stichting Daendels. Daarna zijn de
restauratieopdrachten verstrekt die inmiddels zijn afgerond. De eindverantwoording zal
in 2020 aan de subsidieverstrekkers worden gestuurd.

6.

Uitbreiding van de collectie
De Stichting heeft in december 2015 96 objecten, voornamelijk destijds eigendom van
Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) verworven. Dit is een belangrijke uitbreiding
van de collectie. De schenking die met deze verwerving samenhangt is in 2019 afgewikkeld.
In 2016 heeft de Stichting heeft vier pastels gekocht van de Raadpensionaris, zijn echtgenote en van zijn zoon Gerrit en zijn dochter Catharina, gemaakt omstreeks 1800 en
toegeschreven aan Hodges.
Daarna zijn geen aankopen gedaan of schenkingen van objecten voor de collectie ontvangen.

7.

Website toegankelijkheid/ontsluiting
Gedurende het jaar 2019 is de historische afdeling door geïnteresseerden op afspraak
bezocht. In groepen zijn ongeveer 300 bezoekers rondgeleid.
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De tuin van het Nijenhuis wordt jaarlijks bij de 'Dag van het Kasteel' (tweede Pinksterdag) opengesteld. In 2019 konden bezoekers zich voor het eerst ook inschrijven voor
een rondleiding door de historische afdeling. De belangstelling was zo groot dat het aantal groepen is uitgebreid van twee naar zes om niemand teleur te stellen.
De website van de Stichting: www.stichtingrjs.nl heeft het gehele jaar gefunctioneerd.
Naast informatie over de activiteiten van de Stichting is ook informatie over de mogelijkheden van bezoek opgenomen.
8.

Onderzoek en tentoonstellingen
De stichting werkt in principe mee aan onderzoek en aan tentoonstellingen. In 2019 zijn
geen bruiklenen voor tentoonstellingen gegeven.

Dit verslag is samen met de jaarrekening 2019 vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 21 maart 2020.
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