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Jaarverslag 2019 van de Coornhert Stichting Haarlem 
 
Bij notariële akte van 16 januari 2019 is de naam van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 gewijzigd in 
‘Coornhert Stichting Haarlem’. 
 
Doel van de Coornhert Stichting Haarlem is, net als dat van haar rechtsvoorganger: ‘Het stimuleren van de 
kennis omtrent het leven, werk en denkbeelden van de veelzijdige humanist Dirck Volckertszoon Coornhert 
(1522-1590), met bijzondere aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem’. Bij de 
wijziging van de naam van de stichting is toegevoegd  dat de stichting haar doel onder meer tracht te 
verwezenlijken door het (mede)organiseren van een herdenking van het vijfhonderdste geboortejaar van 
Coornhert in het jaar 2022.  
 
Het bestuur van de Coornhert Stichting Haarlem is vrijwel identiek aan het bestuur van haar 
rechtsvoorganger en bestaat uit: Wim Cerutti, voorzitter; Edzo Huisman, secretaris; Bert van 
Apeldoorn, penningmeester; Peter van Wingerden, bestuurslid; Maria van Vlijmen, bestuurslid. 
Beschermheer: Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. 
 
De stichting is, net als haar voorganger, een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Beschikking 
van 4 december 2017. 
 
Werkzaamheden 2019 
Voor het jaar 2019 kunnen drie hoofdwerkzaamheden van de stichting worden genoemd. 
 
-Het omzetten van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 in een stichting met een breder geformuleerde 
doelstelling . Dit heeft op 16 januari 2019 zijn beslag gekregen. De naam van de vernieuwde stichting is: 
Coornhert Stichting Haarlem.    
 
-Administratieve en financiële afwikkeling en evaluatie van het Coornhertjaar 2018 en het opstellen van een 
uitgebreide eindrapportage (14 pag.). Deze verscheen in augustus en werd nader in december 2019 vastgesteld.  
 
-Het bestuur kwam enkele keren bijeen om te brainstormen over een voor 2022 te ontwikkelen programma. 
Ook werd tijd besteed aan het onderhouden van het in de jaren 2017 en 2018 opgebouwde netwerk en het 
uitbreiden daarvan. 
 
Voor de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de stichting wordt verwezen naar het separate 
Financiële Verslag over  het jaar 2019.  
 
Haarlem, november 2021 




