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Dit jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de vereniging op 14 februari
2020. Het moet nog worden goedgekeurd in de algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden
op 25 april 2020.

Jaarverslag 2019
Acqua Grande
In november was Venetië wereldnieuws. Er was een uitzonderlijk hoge acqua alta. De waterstand
bereikte een hoogte van 187 centimeter, dat is slechts een paar centimeter lager dan in rampjaar
1966. 80 % van de stad kwam onder water te staan. Gelukkig ligt de San Zaccaria, de kerk waarvoor
onze vereniging het grootste deel van het ingezamelde geld besteedt, wat hoger. Het waterniveau in
de crypte was wel aanzienlijk hoger dan gewoonlijk, maar in de kerk zelf is nauwelijks schade. De
houding van de Venetianen is er een van berusting: ‘Dit is Venetië, we gaan gewoon verder.’ Maar
de schade is enorm en toont de noodzaak aan van verdere fondsenwerving om restauratie en
behoud van deze unieke stad mogelijk te maken. Wij vinden dat hier een taak ligt voor iedere
Europeaan. Dit erfgoed is van ons allemaal.
Daar is nu een stap bovenop gedaan: samen met de Italiaanse ambassade is de vereniging een ‘Red
Venetië’ campagne begonnen, die in 2020 tot resultaat moet leiden. De ingezamelde gelden zullen
op de gebruikelijke wijze aan de met de vereniging gelieerde Stichting Nederlands Venetië Comité
worden overgedragen, die ze zal besteden aan restauratieprojecten, in samenwerking met de
Italiaanse overheid.

Stand van de projecten
De in voorgaande jaren gebruikelijke werkwijze is ook in 2019 toegepast: de vereniging zorgt voor de
werving van gelden en stelt die vervolgens ter beschikking van de Stichting Nederlands Venetië
Comité, die de projecten selecteert, opdracht geeft tot uitvoering en toezicht houdt op de
uitvoering. De stichting doet dat in goed overleg met en onder toezicht van de Venetiaanse
autoriteiten en het bureau van de Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia.
In 2019 is de derde en laatste fase van het restauratieproject van de Cappella dell’Addolorata in het
oude, rechter gedeelte van van de San Zaccaria kerk in Venetië gereedgekomen. Tegelijkertijd is
gewerkt aan de balustrades en ander marmerwerk rond het hoofdaltaar in het linkerdeel van de
kerk. In 2019 is het geld voor de laatste betaling overgemaakt aan de stichting.
Het tweede grote project is de restauratie van het midden-15e eeuwse kruisbeeld dat hoog boven
het altaar in de ‘nieuwe’ kerk hing. Daarvoor is in 2019 een eerste betaling gedaan aan de stichting.
Er is een begin gemaakt met onderzoek en restauratie.
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Verder heeft de stichting in 2019 opdracht gegeven tot herstel van het prachtige beeld van Johannes
de Doper, van Renaissance-beeldhouwer Alessandro Vittoria. Het staat op het wijwaterbekken bij de
ingang van de ‘nieuwe’ kerk. Al Jaren geleden is er een arm afgeslagen, die niet meer is
teruggevonden. Die arm zal nu worden gereconstrueerd aan de hand van de foto’s die een Poorter
jaren geleden heeft gemaakt. Het werk zal worden uitgevoerd door het Opificio delle Pietre Dure in
Florence, dat ook een belangrijk deel van de kosten draagt. De stichting heeft voor haar aandeel in
de kosten een bedrag van 7.500 euro opzij gezet.
Een ingewikkelde klus, waarvan het belang is onderstreept door de heftige, recente acqua alta, is het
droogleggen en watervrij houden van de 12e eeuwse crypte onder de San Tarasio kapel in de San
Zaccaria. Dit monument staat nu permanent onder water en creëert daarmee een microklimaat dat
schadelijk is voor de kunstwerken in de kapel. Er liggen drie oplossingen ter tafel. Die worden nu
door experts bestudeerd en op basis van hun advies zal er, in samenwerking met de Soprintendenza,
een keuze worden gemaakt. De verwachting is dat de stichting voor de financiering van deze
ingewikkelde klus samenwerkingspartners zal moeten zoeken omdat de fondsenwerving vanuit de
vereniging de financiering vermoedelijk niet zal kunnen opbrengen.
De stichting heeft in 2019 verder gewerkt aan het lange termijn plan om het oudste deel van de kerk
te laten restaureren en daarin een museum te realiseren dat is gewijd aan de geschiedenis van
Venetië, in het bijzonder die van het isola van San Zaccaria. Er is een studiegroep die dit plan verder
ontwikkelt.
Baten en lasten
De gebruikelijke opbrengsten uit contributies en andere bijdragen bedroegen in 2019 15.515 euro,
vrijwel gelijk aan het bedrag over 2018, 15.497 euro. Daarnaast werd duidelijk, dat er uit een erfenis
nog een bedrag van 10.000 euro is te verwachten. Voorts is er in 2019 een subsidie ontvangen van
10.000 euro voor het maken van een film over Venetië, die moet leiden tot het werven van meer
bijdragen. Voor de eerste versie van de film is 7.458 euro uitgegeven. Er is dus ook van de bijdrage
7.458 euro als bate verantwoord. Het nog niet uitgegeven bedrag van 2.542 euro is in de balans als
nog te betalen opgenomen en is gereserveerd voor het filmen en monteren van een aanvullend
interview. De film is intussen met veel success vertoond.
Per saldo bedragen de baten dus 32.973 euro, waartegenover lasten staan van 11.371 euro, waarvan
7.458 euro betrekking heeft op de film. De overige kosten bedragen 3.913 euro (2018: 5.837 euro)
Het saldo van baten en lasten bedraagt 21.602 euro. In vorige jaren was het gebruikelijk dit saldo
zonder meer in rekening courant met de stichting te boeken. Dit jaar is gekozen het bedrag in de
balans van de vereniging gereserveerd te houden met als omschrijving ‘te besteden aan projecten
van de stichting.’

Bestuursverslag
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
Annalisa Lisei *, voorzitter,
Alette Fleischer *, secretaris,
Pieter van Dijk *, penningmeester tot 13 april 2019,
Sybren Kalkman *, penningmeester vanaf 13 april 2019,
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Iris Contant
Brigitte Linskens
Olga van der Vorst
Bart Boon
De met een * gemerkte personen zijn ook bestuurder van de stichting Nederlands Venetië Comité.
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De vereniging heeft geen directeur of personeelsleden in dienst.
Het bestuur vergaderde in 2019 4 keer. Buiten de vergaderingen was er frequent contact tussen
bestuurders. In de vergaderingen is gesproken over de governance van vereniging en stichting, de
bestuurssamenstelling, de activiteiten voor de leden, mogelijkheden voor fondsenwerving, de
Jaarkroniek en de projecten van de stichting.
In de algemene ledenvergadering van 13 april 2019 is de jaarrekening 2018 goedgekeurd en heeft
het bestuur décharge gekregen voor het beleid in 2018.

Jaarrekening 2019
Balans per 31 december 2019
2019

2018

Vlottende activa
Bank betaalrekening

88.994

25.715

Bank spaarrekening

157.873

157.745

10.000

120.000

256.867

303.460

231.448

303.160

Vooruitontvangen gelden

1.275

300

Nog te besteden bijdrage film

2.542

_______

235.265

303.460

21.602

0

Te ontvangen uit erfenis
Totaal activa

Vlottende passiva
Rekening-courant stichting

Totaal passiva
Te besteden aan projecten van de stichting
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Staat van baten en lasten 2019
Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018__

Contributies

6.855

11.000

11.595

Schenkingen

1.000

1.000

1.160

Erfenis

10.000

0

120.000

Saldo evenementen

6.007

2.500

2.563

Bijdrage film

7.458

Rente spaarrekening

128

0

179

Totaal baten

31.448

14.500

135.497

Jaarkroniek en ledenbulletins

1.036

1.000

850

Bankkosten

223

200

199

Aansprakelijkheidsverzekering

365

200

183

Betaald voor stichting

0

0

3.531

Overige kosten

764

1.500

1.074

Kosten film

7.458

0

0______

Totaal lasten

9.846

2.900

5.837 _

Saldo van baten en lasten

21.602

11.600

129.660_

Baten

Lasten

Toelichting op de jaarrekening
De vereniging is opgericht op 15 december 1977.
Het statutaire doel van de stichting luidt:
A. Primair het inzamelen in Nederland van gelden bestemd voor het realiseren van de
doelstelling van de te Amsterdam gevestigde stichting: ‘Stichting Nederlands Venetië
Comité’. De doelstelling van deze stichting is onder meer:
a. het in Nederland stimuleren en coördineren van activiteiten die leiden tot het
uitvoeren van projecten in de stad Venetië in het bijzonder met betrekking tot
behoud van objecten van culturele en/of kunsthistorische waarde;
b. het onderhouden van de geëigende internationale contacten in verband met het sub
a. bepaalde met name met soortgelijke buitenlandse rechtspersonen en comité’s en
met locale instellingen en autoriteiten te Venetië;
c. het inzamelen van gelden in Nederland voor het onder a. genoemd streven, hetwelk
met name kan geschieden door daartoe de vereniging: ‘De Poorters van Venetië’ bij
deze inzameling te betrekken, en
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B. eveneens te opereren en actief te zijn ten behoeve van instellingen/rechtspersonen die
een aanverwant of gelijksoortig doel als voormelde stichting nastreven
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat
schenkingen niet belast zijn met schenk- of erfbelasting en dat deze binnen grenzen en onder
voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Activa en passive worden in de jaarrekening opgenomen tegen nominale waarde.
De bedragen op bank- en spaarrekeningen zijn direct en zonder enige beperking opvraagbaar.
Het saldo van baten en lasten is over 2019 gereserveerd en is te besteden aan projecten van de
stichting Nederland Venetië Comité, 21.602 euro. Over 2018 is het saldo van baten en lasten direct
aan de stichting in rekening-courant ter beschikking gesteld, 129.660 euro.
Het saldo van evenementen is samengesteld als volgt:

-

jaarvergadering
bijeenkomsten
reizen

Totaal

Baten

Lasten

Saldo

1.460
1.265
4.807

1.525
-

- 65
1.265
4.807
6.007

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in de jaarrekening vermeld moeten worden.
Dit verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 februari 2020 en zal ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de vereniging op 25 april 2020.

Ondertekening:
Amsterdam, 14 februari 2020

Annalisa Lisei, voorzitter

Sybren Kalkman, penningmeester
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