Jaarverslag 2021 van de Stichting Cornelie Marie Cremers (Cremersstichting)
*Er is door het bestuur op 9 oktober 2021 vergaderd in het Pinteum Blijdenstein. Tijdens deze vergadering werd
door Hans van Roon aangegeven dat hij per 31 december 2021 uit het bestuur treedt.
René Dessing deelde mee dat de restauratie van Landfort goed vordert en dat de bibliotheek bijna gereed is. De
collectie zal naar verwachting vanaf 2022, na het gereedkomen en de ingebruikname van de betreffende ruimte
op Landfort, weer te raadplegen zijn.
*De vereiste ANBI-gegevens zoals jaarverslagen, financiële verslagen, beleidsplan en bestuurssamenstelling
staan vanaf 2018 vermeld op de website van de Stichting Erfgoed Landfort: www.erfgoedlandfort.nl
*Tussentijds heeft tussen diverse bestuursleden regelmatig mondeling en telefonisch overleg plaatsgevonden
over lopende zaken waaronder de bestuur vacature en de aangeboden boeken voor de collectie. Er zijn al
gesprekken gevoerd met een enkele gegadigde.
*Enkele punten uit het beleidsplan voor de komende jaren:
- Onderzoeken of de ADLIB registratie van de Cremerscollectie online toegankelijk kan worden gemaakt.
-Het optimaliseren van de presentatie, gebruik en openbaarheid van de collectie bij de Stichting Erfgoed
Landfort.
- Uitbreiding van de collectie, via schenkingen, legaten en aankopen.
-=-=-=-=-=-=-=-=
Bijlage 1
Beleidsplan Stichting Cornelie Marie Cremers 2021 – 2026
Ook de komende jaren zullen de activiteiten worden voortgezet om de in de statuten genoemde doelstellingen
van de Stichting te realiseren: de instandhouding, het bijeenhouden, de uitbreiding en het nuttig gebruik van de
boekerij, de documentatie, de persoonlijke aantekeningen en andere vastleggingen, met name op het gebied van
natuur en cultuur, architectuur, binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, kunst en vormgeving, afkomstig uit de
nalatenschap van mevrouw Cornelie Marie Cremers. Sinds 2019 is de Cremerscollectie in bruikleen gegeven aan
de Stichting Erfgoed Landfort te Megchelen, hetgeen nieuwe kansen biedt om de collectie nuttig te gebruiken.
Extra aandacht zal dan ook worden besteed aan het bevorderen van een optimaal gebruik van de collectie door
studerenden, beoefenaren der wetenschap, landschapsarchitecten en andere belangstellenden in aanvulling op de
activiteiten die door de Stichting Landfort zullen worden ondernomen. In dit verband zal opnieuw aandacht
worden geschonken aan een zinvolle samenstelling van de collectie.
De afgelopen jaren is een catalogisering volgens het Adlib-systeem gerealiseerd, hetgeen een goede aansluiting
met andere bibliotheeksystemen garandeert. Het up to date houden van deze catalogisering door de
bruikleennemer is daarbij een belangrijke activiteit. De komende jaren zal worden nagegaan of de
Cremerscatalogus ook online beschikbaar kan worden gesteld.
Tevens zullen, in overleg met de Stichting Erfgoed Landfort, gesprekken worden gevoerd met enkele
particulieren die te kennen hebben gegeven delen uit hun bibliotheek in bruikleen of in eigendom te willen
toevoegen aan de Cremerscollectie.

-=-=-=-=-=-=-=-=

Bijlage 2Bestuursleden per 31 december 2021:
*C.L. (Kees) van der Leer, voorzitter
Huis In de Werelt is veel Gevaer

Schoolstraat 45
2271 BZ Voorburg
Tel.: 070-3866520 / 06-81988930
E-mail: keesvanderleer@gmail.com
Website: www.keesvanderleer.nl
*H. (Henk) Boers, secretaris
Wamelplein 198
1106 DT Amsterdam
Tel.: 06-47458379
E-mail: henk.boers@hetnet.nl
*J.R. (Hans) Boekhoff, penningmeester
Bodemanstraat 52
1216 AL Hilversum
Tel.: 035-6221953
E-mail: h.boekhoff@chello.nl
*J.M. (Jeanette) van Schaik, lid
Vásárosbéc
Pedófi Sándor atca 4
7296 Magyarorszag
Hongarije
Tel.: +31629552052 / +36204129214
E-mail: wolfsden@live.nl
*H. (Henriette) Syatauw, lid
Park Boswijk 788
3941 AZ Doorn
Tel.: 0343-445988
E-mail: henriette.syatauw@gmail.com
*R.W.Chr. (René) Dessing, lid
directeur stichting Erfgoed Landfort
Landfortseweg 4A
7078 BT MEGCHELEN
Tel.: 06-22 801 668
E-mail: rdessing@erfgoedlandfort.nl
Website: www.erfgoedlandfort.nl
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen hooguit een onkostenvergoeding
*Bruikleen bibliotheek Cremersstichting:
Stichting Erfgoed Landfort
Hogestraat 14
7078 BR Megchelen
www.erfgoedlandfort.nl

