Met veel dank aan onze sponsors

Stichting De Nederlandse Portretprijs
				

Jaarrekening 2019			

EUR

Baten 			
Inschrijfgeld			
Fondsen en Sponseringen 		
Overige inkomen		
Totaal Baten			

37.830
46.500
4.225
88.555

Lasten			
Weekend van het portret		
Bank kosten			
Verzekeringskosten			
Bestuurkosten			
IT kosten			
Totaal Lasten			
Resultaat			

69.699
288
182
1.319
2.588
74.076
14.479

Activa
ING Bank		
Te ontvangen bedragen		
Vooruitbetaalde kosten		
Stand per 31 december

18.303
31.702
182
50.187		

Passiva			
Lening 		
Nog te betalen kosten		
Stand per 31 december
Totaal			

(13.000)
(30.017)
(43.017)
7.170

Reserves			
Stand per 1 januari		
Resultaat boekjaar		
Stand per 31 december

(7.309)
14.479
7.170

Saskia Koppelaar			
Rolf Siebelink			
Julie Josey			
Isabella Lanz
Nicole de Roo 		
Tjipke Schouten		
Anja Swart			

Houdt zich bezig met het portret in de hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst in
Nederland.Het doel van de Stichting is deze
kunstvorm onder de aandacht te brengen en te
stimuleren. Dit doet zij op verschillende
manieren.
De voornaamste is het organiseren van een
periodieke portretwedstrijd.
Financiën

Activiteiten

2019 was een goed boekjaar. De fondsenwerving
viel weliswaar lager uit dan begroot. Maar dit werd
gecompenseerd doordat het aantal deelnemers
groter was dan verwacht, en het totaal van de
inschrijfgelden bijgevolg hoger was.
De kosten werden aangepast. Daardoor behaalde
het project een bescheiden positief resultaat. Dat
kwam mede door de ondersteuning van de
Gemeente Zeist, die €30k aan kosten dekte.
Het jaar 2017 sloten we indertijd af met verlies.
In 2018 en 2019 was een kleine winst te zien bij
afsluiting van de boekjaren. We zijn nu bezig om
reserves op te bouwen. We zijn goed op weg om
onze lening in 2023 terug te kunnen betalen. De
reserves verstrekken ons cashflow wat op de
korte termijn zekerheid biedt.
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Bestuur 2019

3 november 2019 werd De Nederlandse Portretprijs
voor de derde keer uitgereikt. Kunstenaars konden zich
aanmelden met maximaal 3 werken. Uit de
1256 ingestuurde werken maakte de vakjury een
eerste digitale selectie. Van 100 vervolgens live
bekeken werken, stelde de jury een shortlist samen van
50 genomineerde werken, die werden geëxposeerd
in Slot Zeist. De tentoonstelling Het Portret was van
1 september t/m 17 november 2019 te bezoeken.
De prijs lééft! Dat komt in de eerste plaats omdat bij
de portretkunstenaars duidelijk behoefte bestaat aan
een dergelijk initiatief, getuige het aanzienlijk gegroeide aantal inzendingen. De kern van DNP is stevig. De
kwaliteit van het ingezonden werk, er was een unieke
tentoonstelling op een sfeervolle locatie. Er is een
gezaghebbende jury, de catalogus is smaakvol samengesteld. DNP, genomineerden en prijswinnaars
scoorden veel media-aandacht.
Ook de nevenactiviteiten verliepen goed. De Selfieportret
wedstrijd voor jongeren resulteerde in een pop-up
tentoonstelling in het Gemeentehuis Zeist. De 3
winnaars kregen geldprijzen, de overige deelnemers
museumjaarkaarten.
Bedrijfssponsor KNVB zocht op de tentoonstelling een
kunstenaar uit die opdracht kreeg om de aftredende
KNVB-voorzitter Michael van Praag te portretteren.
Royal Talens sponsorde de Young Talent Award (2D).
DNP kijkt met trots terug op de editie van 2019.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Selectieleden 2019
De jury die de werken selecteerde en die de
winnaars van DNP 2019 bepaalde bestond uit
Rudi Ekkart (voorzitter) en de leden Sam Drukker,
Carla van de Puttelaar, Harriet Stoop,
Jan Teeuwisse, Lia van Vugt en Wieteke van Zeil.
De prijzen werden uitgereikt door Stefano
Keizers (2D), Frans Leidelmeijer (3D) en
Tom Gijsen (Publieksprijs).

