Stichting Anton Martineau
Verslag bestuursvergadering van 19 oktober 2020
Locatie : Amsterdam
Aanwezig: Ineke Martineau-Vermolen, voorzitter.
Rens Cappon, Penningmeester.
Afwezig met bericht: Ariaan Olieroock, secretaris,
Door de Corona maatregelen is de adviesgroep niet aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet iedereen. Zij geeft
een kort overzicht van de ontwikkelingen sinds de vorige bestuursvergadering.
2. Verslag van de bestuursvergadering van 15 december 2019.
Het verslag van de bestuursvergadering van 15 december 2019, die gehouden
werd in Amsterdam, wordt zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
3. Terugblik activiteiten
Er wordt teruggeblikt op de activiteiten die sinds de vorige vergadering hebben
plaatsgevonden.
- Er zijn contacten gelegd met een galerie in Amersfoort. Dat heeft er toe
geleid dat er vanuit de prive-collectie van Mevrouw Martineau een
aantal gouaches zijn verkocht en dat er door een andere bevriende
relatie een bedrag van 5000 eu aan de Stichting is geschonken.
- Een galeriehouder uit Rouen ( Fr ) heeft werk in consignatie genomen en
daaruit ook al verkocht.
- De voorzitter en de penning meester zijn op zoek gegaan naar een
andere opslagmogelijkheid. Waarschijnlijk kunnen de schilderijen per 1
januari 2021 daar al opgeslagen worden.

4. Website www.stichtingantonmartineau.nl
De ontwikkeling van de website is voortgezet en wordt regelmatig
geactualiseerd. Via de website zijn eerder genoemde contacten gelegd in

Amersfoort en in Rouen. De website voldoet nog steeds aan alle eisen die
eraan gesteld worden door de fiscus in verband met de ANBI-status.

5. Financiën
De Stichting beschikt in toenemende mate over eigen financiële middelen.
Eerder genoemde schenking heeft daaraan bijgedragen. Er zijn in september
2020 een paar werken verkocht tijdens de expositie in Rouen. De Stichting
heeft een eigen bankrekening .De penningmeester houdt via een spreadsheet
alle uitgaven en opbrengsten in beeld. Het voorschot van Ineke Vermolen aan
de Stichting zal binnenkort door de Stichting voor een deel afgelost worden. De
Stichting is BTW plichtig en heeft de ANBI-status.
Er is een financiële jaarrekening die op de website wordt gepubliceerd, hetgeen
vereist is vanwege de ANBI-status. Het vermogen is nog negatief.
6. Verkoop en promotie.
Er wordt nog verder onderzocht of verkoop via de website een mogelijkheid is.
De website moet daar nog geschikt voor gemaakt worden. Bovengenoemde
verkopen zijn ontstaan door contacten via de website.
8. WVTTK
De in april 2020 geplande expositie in Pulchri Den Haag is vanwege de corona
maatregelen niet doorgegaan. Hopelijk gaat dat in het voorjaar van 2021 wel
lukken.
9. Rondvraag en Sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt de rondvraag.
Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering en wenst ieder een goede
reis naar huis.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 u

Voorzitter.

Penningmeester.

