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Voorwoord 
 

Ondanks de coronacrisis kan de Stichting Henk Fortuin terugkijken 
op een mooi jaar. Met als hoogtepunt de expositie in Wierum (Noord 
Friesland), die door kon gaan en succesvol was. Daarnaast vonden we 
een nieuwe opslagruimte, bij Arco Iris aan de Dr. Kuyperkade.  
 
Maassluis, januari 2022 
Willem Fortuin, voorzitter 
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1 Doel van de stichting 
 

a)   Het verzamelen van schilderijen en tekeningen van de Maassluise 
schilder Henk Fortuin, alsmede de instandhouding van die 
verzameling, het uitlenen van de verzameling of een deel daarvan aan 
diverse musea, waaronder Museum Maassluis en verder 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 onder meer 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.  



Jaarverslag Stichting Henk Fortuin 2021 3 

2  Exposities 
 

2.1  Maassluise Kunstroute  
De Maassluise Kunstroute ging ook in 2021 niet door. De 
zogenoemde ‘Maaskantjes’, werken die Henk Fortuin maakte van de 
oever van het Scheur, kunnen we als de kunstroute in 2022 doorgaat 
laten zien.  Delflandhuis.  

 

Aan de oever van Het Scheur ; wasverf op papier 28x22cm ; Ó Henk Fortuin 1969 
 (Stichting Henk Fortuin) 
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2.2  Het fortuin van Fortuin, Wierum 
Ons eerdere idee om te exposeren in de buurt van Nes (Noord 
Friesland) kwam in een stroomversnelling door het enthousiasme van 
mensen daar: Paul Fortuin (zoon van Cees, bij wie Henk Fortuin in 
WOII onderdook) en Jan Prins, beheerder van de museumkerk in 
Wierum. 
Van eind juni tot eind augustus exposeerden we daar.  
Het was een succes met een opening door burgemeester Johannes 
Kramer van Noard East Fryslân en met koorzang, veel belangstelling 
tijdens de openingsuren, media-aandacht (o.a. Omroep Fryslân) en 
de verkoop van meerdere werken 
 

 
 

Opening van de expositie in Wierum op 27 juni 2021 met v.l.n.r. 
 burgemeester Johannes Kramer, Willem Fortuin, Kees Goedhart, Dirk Fortuin, Jolijn Fortuin, 

Paul Fortuin en Jan Prins 
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2.3  In de planning voor 2022 
• In maart 2022 hopen we in de bibliotheek van Rozenburg te mogen 

exposeren met werken die Fortuin in Rozenburg en omgeving 
maakte.  
Organisatie: SKCR (Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg), 
voorzitter Henny Krul. Lijsten ‘van Wierum’ worden deels gebruikt 
voor Rozenburgse werken. We hebben contact met de HVOR 
(Historische Vereniging Oud Rozenburg), m.n. Leen Bergwerf die ons 
wil helpen met plaatsbepalingen van schetsen. 

• Als de Kunstroute Maassluis doorgaat willen we dat doen met 
‘Maaskantjes’, ons plan uit 2020. 
-Maaskantjes willen we ook iets mee doen met het Informatiecentrum 
van de aanleg van de Blankenburgtunnel. Ons contact heeft echter 
nog niet tot concrete afspraken geleid. 

• In oktober mogen we weer exposeren in het Douanehuisje. 

 
 
3  Beheer van de werken van Henk Fortuin 
 

3.1  Archiveren en inventariseren van het werk 
Het inventariseren is al een aantal jaren afgerond maar het is nog niet 
gelukt om alle werken goed en zuurvrij op te slaan. De werken zijn na 
de verhuizing allemaal opgeslagen in de archiefkast. (Bijna) alle 
schetsen zijn zuurvrij opgeslagen. Er is nog een doos die bij Dirk 
Fortuin staat die nog uitgezocht moet. De verhuizing heeft was ook 
aanleiding voor een kleine schifting, een klein deel weggedaan.   
Schilderijen die niet gesigneerd zijn, worden voorzien van een 
stempel.   
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3.2  Verkrijgen en aankopen van werk  
De stichting is voorzichtig met het aankopen van werk. Het gebeurde in 
2021 ook niet. Er zijn ons in 2021 wel vijf werken geschonken, waarvan 
er twee weer zijn verkocht. Het olieverfschilderij van molen De Hoop 
leverde daarbij nog een mooi verhaal en veel media-aandacht (onder 
andere ook AD en WOS) op.  
 

 
 

Artikel in Maassluise Courant/De Schakel van 16 december 2021 over het verkrijgen van het 
olieverfschilderij van De Hoop 
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3.3  Verkoop van werk  
De expositie in Wierum zorgde voor de verkoop van vijftien werken.  
N.a.v. de verhuizing zijn er drie werken verkocht.  
 

3.4  Uitlenen van werk 
Er zijn in 2021 geen werken uitgeleend 
 
3.5  Verhuizing naar Arco Iris 
De werken lagen sinds eind 2016 opgeslagen in de Kunst en Cultuur 
Academie (KCA) aan de IJsvogelstraat. Afgelopen jaar zijn we, omdat 
dat gebouw gesloopt gaat worden, verhuisd naar een ruimte bij Arco 
Iris aan de Dr. Kuyperkade. De ruimte is iets kleiner, ons rek hebben 
we kleiner gemaakt en er zijn spullen weggegooid. We mogen de 
ruimte onder dezelfde financiële voorwaarden gebruiken als bij de 
KCA. Ook nadat eigenaar Jan Kroes zijn zaak eind 2021 overdeed aan 
zijn opvolger. 
 
 
4  Communicatie en publiciteit  
 

4.1  Website 
De stichting Henk Fortuin heeft een eigen website: 
www.henkfortuin.nl  
Aan de website hangt ook een emailadres: 
 stichting@henkfortuin.nl.  
Webmaster Dirk Fortuin houdt de site actueel. De website blijkt nog 
steeds een waardevol communicatiemiddel te zijn. Veel vragen over 
Henk Fortuin komen via de site binnen.  
 
4.2  Publiciteit 
De expositie in Wierum, de aanloop naar de expositie in Rozenburg 
en het bijzondere verhaal van het verkrijgen van het olieverfschilderij 
van De Hoop hebben in 2021 voor veel publiciteit gezorgd. Ook op 
Facebook is aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. De 
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persberichten werden verzorgd door Jos van Nierop, 
Facebookberichten ook door Willem Fortuin en Ronald Wagenaar. 
Sinds de Kunstroute 2019 hebben we ook een Instagrampagina. 
 
4.3  Boekjes 
De twee boekjes over Henk Fortuin, die de stichting op voorraad 
heeft, worden met enige regelmaat verkocht. Via onder andere 
boekhandels maar ook in eigen beheer tijdens bijvoorbeeld de 
Kunstroute. Van ‘Henk Fortuin, kunstschilder’ van  ‘Stap in het 
Maassluis …’ zijn er in 2021 exemplaren verkocht, met name tijdens 
onze expositie in Wierum.  
 
4.4  Nieuwsbrief 
In 2021 zijn we gestart met een nieuwsbrief waarin we vertellen over 
onze activiteiten. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief in de 
toekomst af en toe zal verschijnen. 
 
 
5  Bestuur en vrijwilligers 
 

Het bestuur van de stichting bestond in 2021 uit: 
W.A. Fortuin  voorzitter 
Jos van Nierop secretaris 
Kees Goedhart penningmeester 
Peter Spuij  lid 
Ronald Wagenaar lid 
 
Naast de bestuursleden zijn er ook nog enkele vrijwilligers die zich 
inzetten voor de Stichting Henk Fortuin. De eerdergenoemde Dirk 
Fortuin mag niet onvermeld blijven, hij houdt zich bezig met het 
beschrijven en archiveren van het werk van Henk Fortuin en beheert 
ook de website (www.henkfortuin.nl). Andere vrijwilligers zijn Jacco 
Fortuin en Aart Quak. En in 2021 mogen de namen van Haye van 
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Noord, Paul Fortuin, Jan Prins en Jolijn Fortuin niet onvermeld 
blijven.  
Bestuur en enkele vrijwilligers hielden de jaarvergadering op 27 
januari online, in MS Teams. Andere vergaderingen waren ook 
online, en verder werd er overlegd telefoon, e-mail en Whatsapp. 

Het postadres van de stichting is ongewijzigd gebleven te weten: 
Noorddijk 25,  3142 EB te  Maassluis. 

6. Financiële verantwoording en ANBI

6.1  Jaarcijfers 
De jaarcijfers 2021 vindt u op de website:. 
https://www.henkfortuin.nl/Rrekening.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: 
www.henkfortuin.nl. 

6.2  UBO-register Kamer van Koophandel (KvK) 
Bij de KvK moeten we opgeven wie onze UBO’s (Ultimate Beneficial 
Owners) zijn. Al onze bestuursleden zullen worden opgegeven.  
Het register moet bijdragen, schrijft de KvK, ‘aan het voorkomen van 
het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en 
terrorismefinanciering.  
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Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij 
organisaties die in Nederland zijn opgericht’. 
 
 
7  Toekomst  
Zie punt 2.3 van dit verslag 
Begin 2021 vergaderden we over de financiële toekomst van de 
stichting. Omdat we de laatste jaren kosten bleven maken (met name 
de website en de huur van de opslag) maar weinig of niets hebben 
verkocht, slinkt ons vermogen. 
We moeten dus op onze kosten letten maar vooral aan de inkomsten. 
De verkoop va werken in en n.a.v. de expositie in Wierum leverde 
voor de korte termijn al het en ander op. Verkoop via Marktplaats 
vinden we vooralsnog geen goed idee. Verkoop n.a.v. exposities wel.  
In de nieuwsbrief die met name over de Wierum-expositie ging, 
vroegen we ook om donaties. Dat leverde enkele donaties op. 
 
Het onderwerp, onze financiële situatie, blijft een onderwerp om in 
de gaten te houden en om te bespreken. 

 

 


