Algemeen jaarverslag 2013
Bestuur
Het stichtingsbestuur heeft vergaderd op 10 juni en op 27 november.
Op 31 december 2013 bestond het bestuur van de Stichting Aartsbisschoppelijk
Museum (ABM) uit de leden prof. dr. A.M. Koldeweij (voorzitter), dr. C.M.A.
Caspers (secretaris), drs. F.W.J. Holterhues (penningmeester), drs. M.M.C.F de Jong,
drs. A.J.M. Sturkenboom, mgr. drs. H.W. Woorts, mr. J.L.W.M. Zuijdwijk. Op 25
november 2013 is prof. dr. S.L. de Blaauw afgetreden als voorzitter en bestuurslid.
De vertegenwoordiging van het ABM in Stichting Het Catharijneconvent bestond per
31 december 2013 uit drs. F.W.J. Holterhues en mr. J.L.W.M. Zuijdwijk.
Collectie
In het jaarverslag over 2012 werd vermeld dat het ABM diverse objecten uit de
nalatenschap van Johannes kardinaal Willebrands onder zijn hoede heeft. In 2013
heeft echter de Stichting Kardinaal Willebrands Archief, als eigenares, zelf de
collectie waarvan genoemde objecten deel uitmaken onder haar hoede genomen.
Herbestemming voorwerpen
In het najaar van 2013 heeft Stichting ABM met Museum Catharijneconvent overlegd
over de herbestemming van 32 objecten uit (het depot van) de collectie van ABM.
Het gaat om objecten die hierin naar hun aard of museale waarde niet (of minder)
thuishoren, en elders beter tot hun recht komen. Bij herbestemming wordt op de
eerste plaats gedacht aan overname door musea in Nederland.
Website
De website van het ABM die in 2012 is ondergebracht bij de site van het aartsbisdom
en via een link verbonden is met de site van Museum Catharijneconvent, is in 2013
verder uitgebreid, onder meer met een beleidsplan. Deze uitbreiding is voor een
belangrijk deel ingegeven door departementale richtlijnen waaraan instellingen
vanaf begin 2014 moeten kunnen voldoen om in aanmerking te komen voor de
zogenoemde ANBI status of om deze status te behouden.

Toekomst
In 2013 waren de middelen aanzienlijk bescheidener dan een jaar eerder nog het
geval was. De afname van het vermogen kan worden toegeschreven aan de kosten
die de uitgave van het ABM-jubileum boek Naar de middeleeuwen met zich meebracht.
Vandaar dat vermogensaanwas – bijvoorbeeld door potentiële schenkers te
interesseren – in de komende jaren prioriteit heeft.

