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Roodenburg van Looy Stichting 
 
RSIN / Fiscaal nummer ANBI 
802864764 
 
Post- en bezoekadres 
 
Van Merlenlaan 19 
2101 GB Heemstede 
T 023-5289870 
E info@hhwnotarissen.nl 
Contactpersoon: Edzo Huisman 
 
 
Doelstelling  
De Stichting heeft ten doel het verkrijgen, bewaren, beheren, uitbreiden en in stand houden 
van de schilderijenverzameling, de muntenverzameling en de andere verzamelingen op het 
gebied van kunst, kunstnijverheid en boeken. 
 
De Stichting tracht haar doel te bereiken door haar verzamelingen onder te brengen in 
Teylers Museum te Haarlem en voor een breed publiek toegankelijk te maken en zal daartoe 
dit museum terzake van conservering, ontsluiting en periodieke tentoonstelling van de 
collecties, naar gelang de opbrengst van haar vermogen zulks toelaat, financieel 
ondersteunen. De stichting heeft geen activiteiten met het doel het behalen van winst.  
 
Beleidsplan 
ln de oprichtingsakte is vastgelegd dat het vermogen deskundig en inflatievast dient te 
worden belegd zodat het vermogen in stand wordt gehouden en ook in waarde kan 
toenemen. 
Het saldo van de staat van baten en lasten is beschikbaar voor: 
1.  Aankopen ten behoeve van de stichting van schilderijen, prenten en tekeningen, munten 

en penningen, boeken, zilverwerk en overige voorwerpen van kunst en nijverheid 
2.  Bijdragen aan te Haarlem gevestigde stichting Teylers Stichting voor aankopen ten 

behoeve van de verzamelingen en de bibliotheek van Teylers Museum 
3.  Bijdragen ten behoeve van wetenschappelijke bewerking en verwerking van de 

verzamelingen en de bibliotheek van Teylers Museum 
 
Het bestuur belegt het vermogen bestaande uit effecten en liquide middelen bij een 
professionele instelling en periodiek vindt overleg plaats over het te voeren beleid.  
 
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid 
Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen. 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden volgens de oprichtingsakte en op basis 
van de genomen besluiten in de bestuursvergaderingen.  
De bestuursleden ontvangen geen beloning. 
 
Per 1 oktober 2019 is de heer M. Plomp teruggetreden uit het bestuur. 
 
Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit: 
voorzitter/penningmeester: de heer E. H. Huisman 
secretaris: de heer T. van Druten 
lid: mevrouw M.C.E. Aarts 
 
 



 
 
Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten 2019 
 
- in het jaar 2019 zijn de volgende aankopen van munten gedaan:  

* Jan V van Arkel (1396-1428) Heukelom, denier 

* Holland, Floris III (1157-1196), denier 

* Holland, Floris III (1157-1196), obool 

* Holland, Jan van Beieren (1418-1425)  

 deze munten zijn in bruikleen gegeven aan Teylers Museum; 

- het bestuur heeft in 2019 een maal vergaderd en de jaarstukken vastgesteld. 

Financiële verantwoording 
 
De stichting is een vermogensfonds en werft niet actief geld of goederen. 
De stichting besteedt haar vermogen alleen aan de doelstelling van de stichting. 
De stichting maakt gebruik van de uitzondering op de publicatieplicht dat geen 
balans gepubliceerd hoeft te worden. 
 
Baten 2019: 
- ontvangen schenking € 50.000 
- rente                           €          0 
totaal                            €  50.000 
 
Lasten 2019 
- aankopen/restauratie €  8.215 
- algemene kosten       €  1.040 
totaal                            €  9.255 
 
saldo € 40.745, welk bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting 


