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Jaarverslag 2019 

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 waar de 

projecten van onze stichting zich concentreren, wat hoger. Het waterniveau in de crypte was wel 

aanzienlijk hoger dan gewoonlijk, maar de kerk zelf heeft geen noemenswaardige 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. We zijn de Vereniging De Poorters van Venetië dankbaar 

voor de werving van gelden die ze voor ons organiseren. 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 via onze stichting worden besteed aan 

restauraties, in samenwerking met de Italiaanse overheid. 

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. Tegelijk is gewerkt 

aan de balustrades en ander marmerwerk rond het hoofdaltaar in het linkerdeel van de kerk. In 2019 

werd de laatste betaling gedaan. Daarmee is ons grootste project tot nu toe, dat in 2012 begon, 

voltooid. 

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 vanuit de eerder 

gereserveerde fondsen. 

Verder is in 2019 opdracht gegeven tot herstel van het prachtige beeld van Johannes de Doper, van 

Renaissancebeeldhouwer Alessandro Vittoria, op het wijwaterbekken bij de ingang van de ‘nieuwe’ 

kerk, waarvan al jaren geleden een arm is afgeslagen. Het werk zal worden uitgevoerd door het 

Opificio delle Pietre Dure in Florence, dat ook een belangrijk deel van de kosten draagt. Wij hebben 

voor ons aandeel in de kosten een bedrag van 7.500 euro opzij gezet. 

Een ingewikkelde klus, waarvan het belang is onderstreept door de 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 laten we nu 

door experts bestuderen en op basis van hun advies zal er, in samenwerking met de Soprintendenza, 
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een keuze worden gemaakt. De verwachting is dat we voor de financiering van deze ingewikkelde 

klus samenwerkingspartners zullen moeten zoeken. Fondsen zijn nog niet toegezegd. 

Er is in 2019 verder gewerkt aan het lange termijn plan om het oudste deel van de kerk te 

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. 

Van belang is, dat al onze projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd in goed overleg met en onder 

toezicht van de Venetiaanse autoriteiten en het bureau van de Comitati Privati Internazionali per la 

Salvaguardia di Venezia. 

Rekening houdend met het bovenstaande is er een tot nog toe nog niet bestemd vermogen van ruim 

192.000 euro, waar nog geen toezeggingen tegenover staan. Maar het zal duidelijk zijn dat de 

drooglegging van de crypte en de restauratie van de oude kerk bedragen zullen vergen die het 

huidige vermogen van de stichting ver te boven gaan. 

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: 

Bernard Aikema, voorzitter, 

Annalisa Lisei*, vice voorzitter 

Alette Fleischer *, secretaris, 

Pieter van Dijk *, penningmeester tot 13 april 2019, 

Sybren Kalkman *, penningmeester vanaf 13 april 2019, 

Pieter-Matthijs Gijsbers 

Ard van der Steur 

De met een * gemerkte personen zijn ook bestuurder van de Verening De Poorters van Venetië. 

De bestuurders ontvangen  geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Er is geen personeel en directie. 
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Jaarrekening 2019 

Balans per 31 december 2019 

   2019            2018         2019              2018 

Activa            Passiva  

Bank       1.814            2.712             Toegezegde gelden   40.941          103.000 

Rek. Crt. Vereniging  231.448       303.160             Beschikbare gelden 192.321          202.872 

   -----------        ----------    -----------          -----------  

   233.262        305.872    233.262          305.872  

 

 

Staat van baten en lasten 2019 

 

         2019 

Lasten                     

 

Beschikbaar gesteld voor project Joh. de Doper         7.500 

Bankkosten                   139 

Accountantskosten                      212 

Bijdrage Associazione           2.700 

Totaal lasten                   10.551 

In mindering op beschikbare gelden gebracht       10.551 

 

Toelichting op de jaarrekening 

De stichting is opgericht op 11 december 1973 

Het statutaire doel van de stichting luidt: 

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 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 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor over 

schenkingen en bijdragen geen schenk- en erfbelasting verschuldigd is en deze onder voorwaarden 

en binnen grenzen aftrekbaar zijn voor de belastingen. 
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Activa en passive worden opgenomen tegen nominale waarde. 

De vordering in rekening-courant op de vereniging De Poorters van Venetië is in de vorm van direct 

opneembare banksaldi bij de vereniging aanwezig. 

Het bedrag dat in 2019 ter beschikking is gesteld, 7.500 euro, betreft de restauratie van het beeld 

van Johannes de Doper in de San Zaccaria kerk in Venetië. 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in de jaarrekening vermeld moeten worden. 

Dit verslag is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van de stichting op 7 

februari 2020 

 

Ondertekening: 

Amsterdam, 7 februari 2020 

 

Bernard Aikema, voorzitter   Sybren Kalkman, penningmeester 

 

    


