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Jaarverslag over 2020 van de Coornhert Stichting Haarlem 
 
Doel van de stichting is: ‘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’. De stichting tracht haar doel onder meer 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 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. Het bestuur kwam in 
2020 plenair vier keer bijeen. 
De stichting is, net als haar voorganger, een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Beschikking 
van 4 december 2017. 
 
Werkzaamheden 2020  
Het jaar 2020 is door het bestuur vooral besteed aan het, in overleg met vele organisaties en personen opstellen 
van een beleidsplan en een jaarprogramma.  
 
A   Beleidsplan 2021-2022 met achtergrondinformatie en (zeventien) beleidsuitgangspunten, vastgesteld 10 
nov. 2020. Dit Beleidsplan is enkele keren bijgesteld en opnieuw vastgesteld.  Drie belangrijke punten kunnen 
hier worden genoemd:  
-het bestuur besloot om bij de in 2022 te organiseren activiteiten niet alleen aandacht te besteden aan de 
historische figuur Coornhert, maar ook en vooral aan de betekenis van zijn denkbeelden (m.b.t. tolerantie, 
vrijheid, gelijkheid) voor onze tijd. 
-het bestuur besloot om, samen met onze zusterorganisatie de Coornhert Stichting, in Haarlem een 
publiekscongres te organiseren, mede als landelijke start van het Coornhert500-jaar.  
-het bestuur besloot, mede in het kader van het landelijke project ‘1572: geboorte van de natie’ (project 
opgezet door een Samenwerkingsverband van ruim 20 gemeenten) een tentoonstelling over het Beleg van 
Haarlem en over Kenau te organiseren. 
 
B. Jaarprogramma 2022. Dit omvat een beknopte omschrijving van de activiteiten en evenementen die 
(mede) door de Coornhert Stichting Haarlem in 2022 zullen worden georganiseerd en per project een raming 
van de kosten. Een eerste concept is vastgesteld op 10 nov. 2020. Dit jaarprogramma wordt regelmatig 
bijgesteld naarmate de voorbereiding van de activiteiten nader vorm krijgt.  
Op basis van beide stukken is in 2020 gestart met het aanvragen van subsidies bij een tiental organisaties. 
 
Aan het eind van het jaar 2020 kon het bestuur zich optimistisch opmaken om in het jaar 2021  een gevarieerd 
programma aan activiteiten verder te ontwikkelen en de uitvoering daarvan in het kader van het 500ste 
geboortejaar van Coornhert in 2022 zorgvuldig voor te bereiden. 
 
Voor de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de stichting wordt verwezen naar het separate 
Financiële Verslag over  het jaar 2020.  
 
Haarlem, november 2021 


