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Portretten, een springlevende en toekomstbestendige traditie.
Nederland kent een eeuwenlange en bijzonder rijke traditie van 
portretkunst. Het begint al met donorportretten op religieuze 
altaarstukken, maar al snel ontwikkelt de portretkunst zicht tot een 
zelfstandig genre. Mensen hebben altijd de behoefte gevoeld om zich 
–alleen of met anderen -te laten portretteren, niet alleen als teken van 
status en rijkdom maar zeker ook als herinnering voor het nageslacht. 
Stichting De Nederlandse Portretprijs heeft deze traditie nieuw leven 
ingeblazen met de tweejaarlijkse uitreiking van De Nederlandse 
Portretprijs. 

Portretkunst sluit bijzonder goed aan bij de eigentijdse beeldcultuur die 
gedomineerd wordt door selfies en social media. Portretkunst geeft de 
mogelijkheid om menselijke ervaringen in beeld te brengen en daarin 
verdieping aan te brengen. Portretkunst openbaart de belevingswereld 
van de kunstenaar en van de geportretteerde. Portretten werken als 
spiegels waarin we onszelf kunnen herkennen.
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De Nederlandse Portretprijs 2021
Sinds 2013 zet stichting De Nederlandse Portretprijs (DNP) zich in 
om hedendaagse portretkunst in Nederland naar een hoger niveau 
te brengen. Hiervoor organiseert zij in mei 2021, na twee succesvolle 
edities in 2017 en 2019, voor de derde keer een portretwedstrijd. 
Zowel professionele- als amateurkunstenaars zijn welkom hun 
werk aan te melden waarmee de Portretprijs een breed scala aan 
inzendingen zal kunnen presenteren. Het is van belang dat juist ook 
amateurs met diverse achtergronden en uit verschillende culturen én 
jongeren kunnen participeren door hun werk in te zenden en mee te 
dingen. 
De Portretprijs bestaat uit een expositie waarin 50 genomineerde 
kunstwerken gedurende drie maanden te zien zijn in de Culturele 
Vleugel van Slot Zeist. 
Op 6 mei 2021 worden de Portretprijzen 2021 uitgereikt; er zijn maar 
liefst zes categorieën die in de prijzen vallen, waaronder een Selfie-
prijs voor jongeren.
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Propositie voor bedrijven
Stichting De Nederlandse Portretprijs nodigt uw bedrijf uit om de 
Portretprijs 2021 mogelijk  te maken én daarbij úw directeur, CEO of 
andere functionaris op doek te vereeuwigen. Uw bijdrage is, onder 
voorwaarden, deels aftrekbaar.*
Wat mag u van ons verwachten voor uw ondersteuning ?

MVO
Allereerst helpt uw bedrijf mee om beeldende kunst toegankelijk te 
maken voor een breed publiek. Het actief betrekken van jongeren en 
kunstenaars met diverse culturele achtergronden behoort uitdrukkelijk 
tot de doelstellingen van DNP.

Kunst op maat
U kan uit een selectie van de Nederlandse Portrettisten kiezen om 
een werk in opdracht te laten maken voor uw eigen bedrijfscollectie of 
bijvoorbeeld als blijvend aandenken bij een jubileum of afscheid. 
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Naamsvermelding
Partners worden vermeld in de communicatie uitingen van DNP. 
Uw bedrijfsnaam en logo wordt opgenomen op de website en in de 
catalogus bij de tentoonstelling. 

Netwerk
Tijdens de uitreiking De Nederlandse Portretprijs 2021 en rond te 
tentoonstelling in Slot Zeist is er ruimschoots gelegenheid voor 
netwerken, uiteraard met inachtneming van Corona- voorschriften.

Interactie
In overleg met de kunstenaar zijn er mogelijkheden tot het van de 
vervaardiging van uw portret.
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Kostenplaatje
Uw bijdrage bestaat uit één bedrag á € 7.500 dat in een drietal delen is verdeeld.
Een schenking aan de Stichting van € 3.000 is aftrekbaar onder de Geefwet1. 
Het honorarium voor de geselecteerde kunstenaar á € 2.500 en een bijdrage in 
de materiaalkosten á € 2.000 inclusief BTW2.
Graag treden wij met u in overleg over de bijdrage van uw bedrijf aan De 
Nederlandse Portretprijs 2021 én over de portretopdracht.

Contactgegevens
Saskia Koppelaar-Siebers
voorzitter Stichting De Nederlandse Portretprijs
+ 31 6 470 80 015

relaties@portretprijs.nl

1 De Stichting heeft de ANBI status waardoor giften, ook van bedrijven, aftrekbaar zijn onder de 
Geefwet. 
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag 50 % van de fiscale winst bedragen, met 
een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een Multiplier van 150 %, tot 
een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

2 De hoogte van de materiaalkosten is ook afhankelijk van het gekozen medium (schilderij, 
buste) en worden in overleg met de kunstenaar vastgesteld.
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RAAD VAN TOEZICHT

Annette de Vries
Hoofd collecties Dordrechts Museum

Rupert van Heijningen
Advocaat

John Sillevis
Kunsthistoricus

BESTUUR

Saskia Koppelaar                 Voorzitter
Julie Josey                            Penningmeester
Rolf Siebelink                        Secretaris
Overige bestuursleden:
Nicole de Roo
Isabella Lanz
Anja Swart
Simone van der Wolff
Tjipke Schouten
Timothy Langstraat
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COMMISSIE VAN AANBEVELING

Hedy d´Ancona, Voormalig Minister van WVC
Martine Gosselink, Hoofd Geschiedenis Rijksmuseum 
Tonko Grever, Voorzitter van de Amsterdamse Musea, 
Voorzitter van de Thérèse van Duyll -Schwartze Stichting
Nico Koster, Fotograaf 
Tessa de Loo, Schrijfster 
Prof. dr. Henk van Os, Kunsthistoricus 
Prof. dr. Herman Pleij, Emiritus hoogleraar historische 
Nederlandse letterkunde 
Lex Pouw, Oud bestuurder Ymere 
Jan Six Directeur, Jan Six Fine Art 
Michael van Praag, Oud voorzitter KNVB
Diana Stigter, Galeriehoudster
Prof. dr. Rudi Ekkart, Oud-directeur Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie

 

AMSTERDAM, DECEMBER 2020
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