ALGEMEEN JAARVERSLAG 2014

Bestuur
Op 31 december 2014 bestond het bestuur van de Stichting Aartsbisschoppelijk
Museum (ABM) uit de leden prof. dr. A.M. Koldeweij (voorzitter), dr. C.M.A.
Caspers (secretaris/penningmeester), mgr. drs. H.W. Woorts, mr. J.L.W.M. Zuijdwijk.
Het stichtingsbestuur heeft vergaderd op 26 februari en op 5 november.
De vertegenwoordiging van Stichting ABM in Stichting Museum Catharijneconvent
bestond per 31 december 2014 uit mr. J.L.W.M. Zuijdwijk en prof. dr. A.M.
Koldeweij.

Collectie
In 2014 heeft Stichting ABM van de erven van prof. dr. Ferdinand de Grijs († 10
augustus 2011), priester van het Aartsbisdom Utrecht, diens miskelk ten geschenke
gekregen.

Herbestemming voorwerpen
In 2014 heeft Stichting ABM met Museum Catharijneconvent verder overlegd over de
herbestemming van objecten uit (het depot van) de collectie van ABM. Het gaat om
objecten waarvan moet worden herzien of ze naar hun aard of museale waarde wel
in genoemde collectie thuishoren. Indien dat laatste niet het geval is, dient te worden
nagegaan of deze objecten elders wellicht beter tot hun recht komen. Bij
herbestemming wordt op de eerste plaats gedacht aan overname door musea in
Nederland. In een aantal gevallen is door Stichting ABM ingestemd met het voorstel
van Museum Catharijneconvent.

Website
De website van Stichting 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 2014 niet verder uitgebreid. Op deze site is onder meer het

beleidsplan van de Stichting terug te vinden, overeenkomstig de departementale
richtlijnen waaraan instellingen met een zogenoemde ANBI-status moeten voldoen.

Toekomst
In 2013 kon geconstateerd worden dat het vermogen aanzienlijk was afgenomen
t.o.v. het voorafgaande jaar, dit ten gevolge van de kosten die de uitgave van het
jubileumboek Naar de middeleeuwen (2012) met zich heeft meegebracht. Besloten is om
in 2014 geen uitgaven te doen. In dat jaar was sprake van een bescheiden groei van
het vermogen door rente-inkomsten en twee donaties. In 2015 en volgende jaren
wordt prioriteit gegeven aan vermogensaanwas.

