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Jaarverslag over 2021 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 2021 plenair zes keer bijeen. 
 
De stichting is, net als haar rechtsvoorganger, een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). (Beschikking van 4 december 2017). 
 
Concept-Jaarprogramma 2022 
Het jaar 2021 is door het bestuur vooral besteed aan het, in overleg met vele organisaties en personen, 
uitwerken van een aantal projecten/activiteiten/evenementen die in 2022 gerealiseerd moeten worden.In de 
loop van het jaar zijn enkele projecten toegevoegd, enkele zijn afgevallen. Het concept-Jaarprogramma, 
waarvan het eerste concept op 10 november 2020 werd vastgesteld, wordt regelmatig geactualiseerd naarmate 
de voorbereiding van de activiteiten nader vorm krijgt.  
Ultimo 2021 bestaat het concept-Jaarprogramma 2022 uit ruim twintig projecten. Van elk project is een raming 
van de kosten gemaakt. De totale kosten van het jaarprogramma 2022 zijn geraamd op € 75.000,-   
 
Het Beleidsplan 2021-2022 met achtergrondinformatie en (zeventien) beleidsuitgangspunten, vastgesteld 10 
november 2020 is enkele keren bijgesteld en opnieuw vastgesteld.   
 
Subsidies 
Veel aandacht en tijd is besteed aan het aanvragen van subsidies. Er is inmiddels door tien organisaties en 
instellingen een subsidie toegezegd/toegekend van in totaal € 55.500,- . Daarvan was per jaarultimo  € 38.750,-  
reeds ontvangen.  
Er dient nog  € 19.500,-  aan subsidies te worden gevonden. Daartoe staan nog twee subsidieverzoeken uit.  
 
Voor de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de stichting wordt verwezen naar het separate 
Financiële Verslag over  het jaar 2021.  
 
Het bestuur kan met enige tevredenheid terugkijken op het jaar 2021. Veel is tot stand gebracht, tot veel is een 
aanzet gegeven. Maar er moet in 2022 in de drie maanden die nog resten tot de start van het  
Coornhert500-jaar 2022 nog veel gebeuren.  
 
Haarlem, 
Januari 2022 


