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1. Verslag van het Bestuur
De doelstelling van de stichting Atlas Van Stolk , zoals in de oude statuten uit 1927 is
verwoord, is het verkrijgen en in Nederland onvervreemd en onbezwaard in goede staat van
onderhoud bijeenhouden en voor belangstellenden toegankelijk stellen van de verzameling
bekend onder de naam "Atlas Van Stolk" en van de voorwerpen ‘van gelijke aard’ die later,
met goedvinden van het Bestuur, daaraan worden toegevoegd en waarbij de Stichting
streeft naar haar verzameling in zo ruim mogelijke mate ten openbare nutte te doen
strekken.
Sinds de bruikleen aan de Gemeente Rotterdam in 1967 ziet de Stichting tevens toe op de
uitvoering van de Bruikleen tussen Gemeente en de Atlas Van Stolk.
Dit betekend anno 2017 dat we inmiddels vanaf 2010 bezig zijn met het
scannen,beschrijven, catalogiseren en online presenteren van alle inmiddels 265.000
beelden om de collectie voor de eeuwigheid veilig te stellen en voor iedereen toegankelijk te
maken. De gehele oorspronkelijke collectie en de sinds 2010 verkregen beelden zijn
inmiddels gescand, zijn/worden beschreven en zijn grotendeels via het internet te bekijken.
Het Museum Rotterdam (voorheen Historisch Museum) is destijds door de Gemeente
aangewezen om via een Beheerovereenkomst de Bruikleenovereenkomst tussen
Gemeente en Atlas Van Stolk uit te voeren.
Alle betalingen voor Personeel, Huisvesting en oa. Digitalisering gaan door deze constructie
nog steeds via het Museum Rotterdam.

2. Activiteiten
Fondsenwerving voor de digitalisering, het project Beeldkraken, eventuele tentoonstellingen
en grote aankopen.

Optimale ondersteuning van de Directie van de Atlas Van Stolk oa. in het vinden van nieuwe
huisvesting voor de Collectie en bij de gesprekken met de Gemeente over de invulling van de
Bruikleenovereenkomst

3. Toekomst
Er zijn inmiddels meer dan 100.000 beelden gescand, beschreven en online gezet. Met name
het correcte beschrijven van de beelden neemt erg veel tijd van goed ingewerkte
professionals in beslag en dus ook een groot deel van het budget. Elk jaar opnieuw zal een
inschatting moeten worden gemaakt hoeveel beelden online kunnen worden gezet met de
beschikbare mankracht.

4. Organisatie
Stichting Atlas Van Stolk
Kamer van Koophandel nr:41127448
De stichting heeft een ANBI status

4.1 Bestuur

Voorzitter:

Mw.M.A van Zeijl- van Stolk

Penningmeester:

Dhr.C.L. Postma

Bestuurslid:

Mw.E.A. Koolhaas-Grosfeld

Bestuurslid:

Mw.W.H.A. Leonhard-Strien

Bestuurslid:

Dhr.M.D. Booij

Jaarrekening 2017

2017

2016

inkomsten uit fondsenwerving

€ 74.250,00

€147.500,00

onttrekking aan reserves

€ 85.940,43

€ 12.665,60

__________________________

_____________

_________

Totale inkomsten

€160.190,43

€160.165,60

tbv digitalisering (zie bijlage)

€160.000,00

€160.000,00

bankkosten

€

€

__________________________

______________

___________

Totale kosten/bestedingen

€160.190,43

€160,165,60

Inkomsten

Bestedingen
Factuur Museum Rotterdam

190,43

165,60

