JAARVERSLAG 2020
VAN HET BESTUUR VAN DE
STICHTING RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK
Gevestigd Nijenhuizerlaan 11, 7478 PA, Diepenheim

1.

Samenstelling bestuur
Gedurende het jaar 2020 bestond het bestuur uit:
• prof. dr. F. Grijzenhout, secretaris
• Dr. J. Pijzel-Dommisse
• Prof. Dr. H. te Velde, penningmeester
• mr. R.J. graaf Schimmelpenninck, voorzitter

2.

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2020 wegens de Coronabeperkingen twee keer telefonisch vergaderd 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 2020 behouden.

4.

Bibliotheek en archief
De inventarisatie van de bibliotheek is in 2012 en van het belangrijkste deel van het archief in 2015 afgerond. De 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 catalogus van het archief 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. Dit is in 2020
meerdere malen gebeurd.

5.

Schilderijen en andere objecten
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 in 2019 zijn afgerond. De eindverantwoording is in
2020 aan de subsidieverstrekkers gestuurd en de toegezegde bedragen zijn in 2020
ontvangen.
Tijdens het jaar 2020 zijn portretten van Philippe de Saint Amant en zijn echtgenote Elisabeth de Claer gerestaureerd als vervolg op de eerdere restauratie van de portretten
van dit echtpaar op oudere leeftijd. Voor deze restauratie is in 2021 een schenking ontvangen.

6.

Uitbreiding van de collectie
Het bezit van de stichting is in 2020 uitgebreid met objecten die zich in de historische
ruimten in het Nijenhuis bevinden maar nog niet eerder door de stichting zijn verworven.
Deze verwerving wordt mogelijk gemaakt door een lijfrenteschenking in vijf jaarlijkse
termijnen over de periode van 2020-2024 van de aankoopsom.

7.

Activiteiten voor geinteresseerden
Gedurende het begin van het jaar 2020 kon de historische afdeling door geïnteresseerden op afspraak worden bezocht, totdat de maatregelen tot inperking van de Corona
pandemie van maart 2020 verder bezoek verboden.
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 of het verkrijgen van informatie opgenomen.
De Stichting heeft in juli 2020 meegewerkt aan opnames voor een televisie-uitzending
van 50 minuten over Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) als onderdeel van het
programma "Strijd om het Binnenhof". Deze uitzending is op 29 januari 2021 uitgezonden door de NTR. Verschillende ruimten in het Nijenhuis kwamen in beeld, archiefstukken, een sabel en kleding zijn getoond. Aldus is de bekendheid met het historisch erfgoed in het Nijenhuis in Nederland vergroot. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen van mensen die de uitzending hebben gezien.
De Stichting heeft in 2012 en 2016 bijeenkomsten georganiseerd in het Nijenhuis, telkens apart voor specialisten en apart voor familieleden en was van plan dergelijke bij-
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eenkomsten weer te organiseren in het najaar 2020, dan gewijd aan verrichtte en komende restauraties. Helaas kon dit niet doorgaan wegens de Corona beperkingen. We
heeft de stichting in een beperkte oplage "Herinneringen uit mijn jeugd" geschreven door
Lodewijk Hieronymus Schimmelpenninck (1858-1942) met afbeeldingen van foto's uit
zijn tijd laten afdrukken. Deze oplage is verstuurd aan familieleden en geintereseerden.
8.

Onderzoek en tentoonstellingen
De stichting werkt in principe mee aan onderzoek en aan tentoonstellingen. In 2020 zijn
geen bruiklenen voor tentoonstellingen gegeven.

Dit verslag is samen met de jaarrekening 2020 vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 24 april 2021
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