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1.  Balans per 31 december 2021

BEZITTINGEN € €

Collecties 

 Handschriften 500

 Kunstvoorwerpen 5.000

 Fotowerken 1.000

 Brieven 500

 Boeken 2.000

 Film-, video- en audiomateriaal PM

9.000

Overige bezittingen

 Portret Chr.J. van Geel (P.H. d'Hondt) 300

 Mariëtte Linders Titel: "Man die de woorden zoekt" + lijst 1.733

 Mariëtte Linders tekening Titel: "Broodjesetende" 1.200

 3.233

 Diverse roerende zaken (ontwerpen, aardewerk, gouache, 

                     beeldje, litho, pastel) 2.265

 Voorraad uitgaven Stichting 100

Liquide middelen

 ABN-AMRO, nr. 24.08.50.408 24.162

24.162

38.760

SCHULDEN

Nog te betalen kosten

 Administratie en advies 300

300

Eigen vermogen 38.460

38.760
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2. Staat van baten en lasten 2021

BATEN € €

Giften 6.630          

Auteursrechten/royalties 645             

Totaal baten 7.275          

LASTEN

Huisvestingskosten

Huur 7.050       

Energie en overige kosten (onderhoud) 9.665       

16.715        

Kantoorartikelen, kleine inventaris -                 

Archivering -                 

Website 339             

Overige algemene kosten 875             

Totaal lasten 17.929        

Saldo boekjaar -10.654      
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2021 en de staat van baten

en lasten 2021

a Collecties

De collecties zijn gewaardeerd op de geschatte opbrengstwaarde.

Op de collecties vinden geen afschrijvingen plaats.

In 2014 zijn er 2 werken van Mariëtte Linders aangekocht.

€

b. Eigen vermogen per 31-12-2020 49.113

Saldo baten en lasten 2021 -10.654

Eigen vermogen per 31-12-2021 38.460

c. Overige gegevens

Bij beschikking gedateerd 7 december 2007 heeft de Belastingdienst/Oost Brabant,

kantoor 's-Hertogenbosch, de stichting met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt

als Algemeen Nut Beogende Instelling (Cultuur ANBI).
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A. Algemene gegevens

Naam Stichting Chr. J. van Geel en Elly de Waard

Adres Staringweg 1

Postcode 1935 MZ

Plaats Egmond-Binnen

Email info@ellydewaard.nl

Website www.chrisvangeel.nl

KVK nummer 41241761

RSIN 803177550

ANBI

B. Doelstelling

De Stichting Chr. J. van Geel is opgericht in 1974 en heeft als doelstelling het nagelaten 

werk van de dichter en beeldend kunstenaar Van Geel te beheren en eruit te publiceren en 

te exposeren. Via een aparte website (www.chrisvangeel.nl) zullen grote delen van de 

nalatenschap ook voor publiek toegankelijk worden gemaakt.

C. Werkzaamheden verslag

De werkzaamheden van de Stichting Chr.J. van Geel zijn er, sedert de oprichting in 1974, op 
gericht geweest en er nog steeds op gericht om het belangrijke werk van deze dichter en 
beeldend kunstenaar te beheren, te publiceren en digitaal beschikbaar te maken op een 
bijbehorende website: www.chrisvangeel.nl. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelde daartoe aan zowel de biograaf van Van Geel, de heer 
Guus Middag, als aan de archivaris, mevrouw Marsha Keja [tevens als zodanig in dienst van het 
Letterkundig Museum] in respectievelijk 2019 en 2020 een subsidie ter beschikking voor deze 
werkzaamheden. De website is inmiddels al geruime tijd online en omvat een ruime inzage in 
de diverse uitingen van en over Van Geel. Dit wil overigens niet zeggen dat ze volledig is, verre 
van dat. Dat zou een nieuwe aanpak vergen, terwijl nu eerst het wachten is op de biografie.

Waarom eerst de biografie? Omdat wanneer die verschijnt [Uitgeverij Polak & Van Gennep had 
deze gepland voor het najaar van 2022] wij het laatste deel van zijn nalatenschap, dat zich nog 
hier op Het Vogelwater bevindt, namelijk het beeldende werk van Van Geel [hij was een van de 
allereerste surrealisten van Nederland en had ook een tentoonstelling in het Stedelijk Museum 
van Amsterdam] dan kunnen exposeren; de combinatie van die twee gebeurtenissen zou 
publiekelijk zeker een grote impact kunnen hebben.

Zoals het er nu naar uitziet is de biografie hopelijk/wellicht eind 2023 klaar. De literaire 
nalatenschap van Van Geel is al enkele jaren ter beschikking van de biograaf.

Met het Letterkundig Museum heb ik de afspraak gemaakt dat deze op korte termijn aan het 
museum geschonken wordt en door het museum zal worden opgehaald. 

Ook aan het beeldende werk van Van Geel wordt nog steeds gewerkt door mevrouw Renske 
van Dillen, die er op wil promoveren. 

Het zijn moeilijke tijden, zowel door de pandemie die ons trof als door de moeilijkheden en 
woelingen van heden ten dage. Veel is onzeker geworden en vaak problematisch om voor 
elkaar te krijgen. Niettemin staat Van Geel nog steeds in de belangstelling en heb ik net nog 
met de onthulling van een in brons gegoten gedicht van Van Geel de Poezie Route 
Alblasserwaard mogen openen. Aan de dertig gedichten die over die route verspreid liggen is 
twintig jaar gewerkt. Hieruit moge blijken dat dit soort dingen vaak veel tijd kosten.
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D. Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter L.H.M. Quant

Secretaris E.C.M. de Waard

Penningmeester R.Th.C. Jansen

Algemeen lid M.W.J. Weijters

Geen van de leden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de Stichting

Chr. J. van Geel en Elly de Waard.

E. Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij de Stichting. Geen van de bestuursleden ontvangt

een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de

Stichting.

Egmond Binnen, 22 november 2022

E.C.M. de Waard


