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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van de stichting Henk Fortuin.
Het was een dynamisch en actief jaar met diverse exposities en
hoogtepunten. Dat Fortuin “leeft” blijkt wel uit de diverse exposities
in Maassluis en in het land, maar ook door het verschijnen van
boekwerken waarin werken van Henk Fortuin zijn opgenomen. De
archiefkast is verder gevuld en de stichting heeft ruim aan zijn
doelstellingen voldaan in 2014.
Maassluis, mei 2015
Willem A. Fortuin, voorzitter
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1 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit:
W. A. Fortuin; voorzitter
F. van der Have; secretaris
K. Goedhart; penningmeester
P. Spuij; lid
R. Wagenaar; lid
Het bestuur van de stichting is in 2014 één keer bij elkaar gekomen.
Dit was op de jaarlijkse lunch in het begin van het jaar samen met
de vrijwilligers van de stichting. Hierna heeft er nog
correspondentie plaats gevonden via de mail. Via de mail werden
de bestuursleden en de vrijwilligers op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en wetenswaardigheden over het werk van de
stichting.
Het postadres van de stichting is ongewijzigd gebleven te weten:
Noorddijk 25
3142 EB Maassluis.

2 Doelstelling van de stichting
Het doel van de stichting is:
a) Het verzamelen van schilderijen en tekeningen van de Maassluise
schilder Henk Fortuin, alsmede de instandhouding van die
verzamelingen, het uitlenen van de verzameling of een deel daarvan
aan diverse musea, waaronder begrepen het Museum Maassluis en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste
zin van het woord
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het
organiseren en mede organiseren van verschillende activiteiten die
de kennisoverdracht van verzamelingen schilderijen en tekeningen
van de schilder Henk Fortuin bevorderen, alsmede alle overige
middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Deze
doelstelling is vastgelegd in de stichtingsakte.
De praktische invulling die het bestuur hieraan heeft gegeven in
2014 bestond uit drie exposities en de verkoop van enkele werken.
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3 Vrijwilligers
Het bestuur van de stichting Henk Fortuin kan niet zonder
vrijwilligers die zich mede inspannen om de doelstelling van de
stichting te verwezenlijken. Vooral het beschrijven en archiveren
van de werken van Henk is een tijdrovende bezigheid. In 2014 kon
de stichting ook weer rekenen op een aantal vrijwilligers die hebben
meegewerkt bij het uitwerken van ideeën voor exposities en het
aanwezig zijn bij de exposities tijdens de Kunst&Atelier Route en in
het Douanehuisje. Maar ook het bijhouden van de Henk Fortuin
website en het promoten van schilderijen van Henk Fortuin op
facebook waren belangrijk voor het verwezenlijken van de
doelstelling van de stichting.
Vrijwilligers: Dirk Fortuin, Jacco Fortuin en Jos van Nierop.

4 Activiteiten van de stichting
4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven
Het inventariseren is in 2011 nagenoeg afgerond. Ook zijn alle
werken beschreven. De werken liggen opgeslagen, in het depot van
de Kunstuitleen in het Arie de Groothuis aan de Dr Kuyperkade te
Maassluis . De werken liggen echter op stapels nog te wachten op
een goede opbergplaats. De in het najaar van 2013 aangeschafte
archiefkast is in de loop van 2014 gevuld en zijn een hoop van de
werken nu op goede en zorgvuldige manier opgeslagen. Helaas is
het opbergen van alle werken nog niet afgerond. In 2015 hoopt de
stichting dat alle werken goed en zuurvrij zijn opgeslagen.
Schilderijen die niet gesigneerd zijn, worden voorzien van een
stempel.
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4.2 Website
De stichting Henk Fortuin heeft een eigen website:
www.henkfortuin.nl
Aan de website hangt ook een emailadres en
stichting@henkfortuin.nl
De webmaster, Dirk Fortuin heeft de site verder ontwikkeld en
verbeterd en actueel gehouden. De website blijkt nog steeds een
waardevol communicatiemiddel te zijn. Veel vragen over Henk
Fortuin zijn via de site binnengekomen.
Op de site is ook een digitaal depot aangelegd, waarin de werken
volgens de catalogus te zien zijn. Ook zijn er pagina’s aangemaakt
waarin de werken waren opgenomen die op de expositie’s te zien
waren.

4.3 PR werken Henk Fortuin
In 2014 is er aandacht besteed aan de werken van Henk Fortuin via
de lokale media en via facebook.
De persberichten werden verzorgd door Jos van Nierop.

4.4 Werken Henk Fortuin
in het boek Schilders aan de Nieuwe Waterweg
Nog een aangename verrassing was dat 4 werken van Henk Fortuin
zijn opgenomen in het boek: Schilders aan de Nieuwe Waterweg,
welke is verschenen naar aanleiding van de herdenking van de
aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1864. In dit boek zijn
schilderijen afgebeeld uit de omgeving van de Nieuwe Waterweg van
diverse schilders uit het heden en verleden. Op 17 mei 2014 werd dit
boek gepresenteerd en mocht de stichting ook een exemplaar in
ontvangst nemen. Blijkt dat Henk veel locaties heeft geschilderd in
de omgeving van de Nieuwe Waterweg die er heden ten dage niet
meer zijn.
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5 Exposities
5.1 Verkoop Schilderijen
De verkoop van Schilderijen geschiedde voornamelijk naar
aanleiding van de exposities. In 2014 zijn er twee werken van Henk
verkocht.

5.2 Kunst & Atelier Route (KAR)
De stichting heeft in 2014 voor de tweede keer meegedaan aan de
Kunst & Atelier Route op 5 en 6 april. Dit jaarlijkse terugkerende
evenement georganiseerd door de Maassluise Kunstenaars was voor
de stichting een groot succes. Diverse onbekende werken werden in
het gebouw van het Reviuscollege aan de Mrg. Bekkerslaan in
Maassluis tentoongesteld. Veel bezoekers waren weer verrast door
de veelzijdigheid van Fortuin en dat hij niet alleen maar donkere
werken maakte. Wegens het succes is besloten dat de stichting Henk
Fortuin een vaste deelnemer zou worden tijdens de Kunst & Atelier
Route.

Molen De Hoop

5.3 Naakten in het Douanehuisje 2014
In de maand juli waren wij weer de bewoners van het Douanehuisje
op het Hoofd. De stichting had er dit keer voor gekozen om vooral
werken te exposeren uit de academietijd van Henk. Veel werken
waren dus meer dan 75 jaar oud. Dit keer ook diverse “naakten”. De
werken zijn voorzien van een passe Partout of werden ingelijst. Dit
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hebben we op een voordelige manier laten doen bij lijstenmaker
Manon in Vlaardingen. De expositie was wederom een groot succes
en trok ondanks de zomervakantie veel bezoekers.

5.4 Henk Fortuin in ’t Houten Huis
In 2014 is het gelukt om Henk Fortuin meer landelijke bekendheid
te geven. Na een intensieve voorbereiding met het museum ’t
Houten Huis in De Rijp is er van 7 september t/m 28 december een
expositie geweest in ’t Houten Huis. 14 werken uit de omgeving van
De Rijp geschilderd in de periode van 1941 tot 1943 zijn
tentoongesteld. Met daaronder een foto van de huidige situatie. De
expositie werd op 7 september geopend door de burgemeester van
Maassluis Dhr Karssen in het bijzijn van veel familieleden. De
expositie was zo’n succes dat hij verlengd is tot half februari 2015.
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6 Financiële verantwoording en ANBI
6.1 jaarcijfers 2014
Het overzicht van de jaarcijfers vindt u op de verslagpagina van
onze website: www.henkfortuin.nl/st_verslag2014.html

6.2 ANBI Status
Zoals bekend heeft de Belastingdienst – teneinde aan de status van
Algemeen Nut Beogende Instelling te kunnen voldoen vereist dat
alle noodzakelijke informatie hiertoe voor derden beschikbaar is via
een website. U kunt alle informatie lezen op onze website.
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Toekomst

De stichting wil in 2015 verder gaan op de ingeslagen weg. De
archiefkast moet worden gevuld en de werken die nog op stapels in
het depot liggen moeten ordentelijk en zuurvrij worden opgeslagen.
In 2015 is het de bedoeling om weer mee te doen aan de Kunst &
Atelier Route in Maassluis. Er zal getracht worden om minimaal één
expositie te organiseren zowel in Maassluis maar ook in de
omstreken. Naar aanleiding van het succes in De Rijp wordt er ook
gedacht om te exposeren in Rozenburg, Brielle, Hoek van Holland
en in bijvoorbeeld Friesland. In 2016 is het honderd jaar geleden dat
Henk Fortuin is geboren. 2016 zal in het Thema 100 jaar Henk
Fortuin staan en er zijn al verregaande plannen om in het najaar
van 2016 een bijzondere expositie in het Museum van Maassluis te
houden.

Jaarverslag Stichting Henk Fortuin 2014

8

