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STICHTING MAX LIEBERMANN NOORDWIJK
Bestuursverslag

De Stichting is opgericht 25 november 2016 en deze eerste jaarrekening betreft de periode vanaf oprichting t/m 31
december 2017.
De overkoepelende doelstelling is Max Liebermann de plek in de geschiedenis van Noordwijk te geven die hem toekomt.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het algemeen belang. Zij heeft een
(culturele) ANBI-status.
Het Bestuur bestaat uit de volgende leden:
P.F.M. (Paul) Overmars
Voorzitter
W.(Helmus) Wildeman
Secretaris
J.F.M. (Hans) van der Hoeven Penningmeester
M.O. (Marjolijn) van der Jagt Lid
K.F. (Karel) Ankerman
Lid
J.A. (Jack) Vlieland
Lid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het Bestuur is 13 x bij elkaar geweest in dit boekjaar. De belangrijkste onderwerpen in de discussie en besluitvorming
waren:

*werkzaamheden rond de oprichting Stichting
*samenstelling route en selectie schilderijen. De Max Liebermann route bestaat uit 23 panelen waarop
afbeeldingen zijn weergegeven van schilderijen die in de jaren 1905 - 1913 door Max Liebermann op locatie
zijn geschilderd . De route heeft een lengte van 10,5 kilometer en loopt door zowel Noordwijk aan Zee als
Noordwijk-Binnen.

*samenstellen Beleids- en Businessplan en permanente actualisatie daarvan
*fondsenwerving
*bezoek bestuursdelegatie aan Berlijn
*documentatiemateriaal
*visualisatie panelen en teksten op panelen
*overleg Buro Kloeg en opdracht productie
*verwerving van reproductiemateriaal van voldoende kwaliteit via internet, bij musea, veilinghuizen en
particulieren

*gemeentelijk overleg inzake route en vergunningen
*opvolging financiën en vaststellen jaarrekening
Vanzelfsprekend hebben de bestuursleden, buiten de vergaderingen om, aan bovengenoemde zaken invulling gegeven:
Op 16 mei werd in het Museum Noordwijk een persconferentie gegeven, waarin de doelstelling van de stichting werd
uitgelegd en de route met 23 panelen werd gepresenteerd. Daarbij waren vertegenwoordigers van de regionale en lokale
pers die allen verslag hebben gedaan van deze presentatie in de media die zij vertegenwoordigen. De persconferentie
werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de Gemeente Noordwijk. Helmus Wildeman werd uitgenodigd door
Bollenstreek Omroep om de Max Liebermann Route toe te lichten. (interview staat op website:
www.maxliebermannnoordwijk.nl)
 Een reis naar Berlijn van een tweetal bestuursleden is succesvol gebleken. Zo kon ter plekke het monumentale
naslagwerk met alle olieverfschilderijen van Max Liebermann worden aangeschaft (Werkverzeichnis I und II) en werden
contacten gelegd met de directie van Villa Liebermann (Martin Faass) en Margreet Nouwen en Matthias Eberle van het
Archiv Liebermann
Op 11 december hield Helmus Wildeman in de Oude Jeroenskerk de najaarslezing van ‘De Oude Dorpskern’ onder de
titel ‘Max Liebermann, schilder van Noordwijk’. De ruim 250 aanwezigen waren zowel verrast als enthousiast over de
sterke band die Max Liebermann met Noordwijk heeft gehad.
Met de harde en zachte toezeggingen voor sponsoring in het vooruitzicht heeft het Bestuur het besluit genomen om de
route te realiseren in mei 2018. Openstelling van de route zal eind mei/begin juni plaatsvinden. Een feestelijk diner t.g.v. die
openstelling is geprogrammeerd op vrijdag 1 juni in Grand Hotel Huis ter Duin.
Het vergunningentraject voor de route moet nog wel worden doorlopen met de Gemeente Noordwijk, maar het Bestuur
heeft er vertrouwen in dat dit in goed overleg met alle partijen op tijd kan worden afgerond.
De exploitatie in 2018 en in opvolgende jaren zal niet alleen beperkt blijven tot de kosten voor het in standhouden van de
route maar ook zal het bestuur de financiering realiseren van diverse activiteiten rondom de naam Max Liebermann als plek
in de geschiedenis van Noordwijk.
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STICHTING MAX LIEBERMANN NOORDWIJK
BALANS
Balans

31-12-2017

25-11-2016

Activa
Toezeggingen sponsors

€ 56.833

€0

Liquide middelen

€ 11.950

€0

€ 68.783

€0

€0

€0

€ 68.783

€0

€ 63.783

€0

TOTAAL Activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorziening project Wandelroute
TOTAAL Passiva

Voorziening project Wandelroute
Balans per 25 november 2016
Resultaat boekjaar 2017
Toezeggingen sponsors
Balans per 31 december 2017

€0
€ 11.950
€ 56.833
€ 68.783
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STICHTING MAX LIEBERMANN NOORDWIJK

B

Periode: 25 november 2016 - 31 december 2017

eg
20 rot
18 ing

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Subsidie Gemeente
Fondsen en sponsors
Sponsors in natura
Totaal Baten

€ 8.000
€ 11.750
€ 4.022
€ 23.772

€
€
€
€

5.000
63.028
68.028

€ 11.822

€
€
€
€
€

4.417
58.765
14.717
2.078
79.978

€ 11.950

€

-11.950

LASTEN
Bestuurs- en oprichtingskosten
Ontwikkelingskosten wandelroute
PR en documentatiemateriaal
Diverse kosten
Totaal Lasten

€
€
€
€

2.008
6.598
3.093
123

Resultaat
Het resultaat overgeboekt naar de voorziening Project Wandelroute
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