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Jaarverslag 

De Statuten van de Stichting schilder Jean Baptiste Discart werden verleden op 19 februari 2020 voor 

Prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg, notaris te Katwijk. 

Op 24 februari 2020 werd de ANBI-Status aangevraagd. Op 11 september 2020 werd door de 

Belastingdienst te Eindhoven de ANBI-status verleend met terugwerkende kracht vanaf 25 februari 

2020 

Het inschrijvingsnummer van de Stichting schilder Jean Baptiste Discart bij de Kamer van Koophandel 

is nr. 77390717 

Op 3 maart 2020 werd door het bestuur het beleidsplan 2020-2021 vastgesteld.  

In 2020 werd de website van de stichting schilder Jean Baptiste Discart gerealiseerd. Deze wordt 

bijgehouden door de leden van het bestuur en door de heer R.C. Borggreve te Gorinchem. Op de 

website worden een aantal gegevens over Discart gepresenteerd, het beleidsplan, artikelen 

interviews en publicaties, herontdekte schilderijen, de bezittingen en de financiële- en jaargegevens 

van de Stichting.  

Naar aanleiding van het verschijnen van de Engelstalige editie Jean Baptiste Discart; Orientalist 

paintings and Dutch portraits, Van Gruting Publishers, Utrecht, 2020 in 2020 verscheen een groot 

aantal artikelen hierover in de media. Deze worden op de website vermeld en weergegeven. 

Sindsdien herontdekte portretten en schilderijen van Discart worden op de website vermeld.  

Op 24 augustus 2021 overleed ons gewaardeerde bestuurslid ds. Dirk Huurman. Het bestuur plaatste 

een herdenkingsadvertentie in NRC-Handelsblad.  

Op 21 september 2021 werd het Beleidsplan 2021 door het bestuur geactualiseerd vastgesteld.  

 

 

Financiën: 

De inkomsten van de Stichting schilder Jean Baptiste Discart bestonden uit de opbrengsten van 

boeken en enkele giften. De uitgaven hadden betrekking op het onderhoud van de website en de 

kosten van de bank.   

Per 31 december 2020 was het saldo op de ABN AMRO Bankrekening: €72,26. 

Per 1 januari 2021 was het saldo op de ABN AMRO Bankrekening: € 72,26. 

Per 31 december 2021 was het saldo op de ABN AMRO Bankrekening: € 106,74. 

 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werk voor de Stichting geen bezoldiging. 

 

 


