STICHTING TOT BEHOUD VAN ERFGOED ROND KERST
NEDERLAND (StiBEROK)
JAARVERSLAG 2020
BESTUUR
In 2020 had het bestuur van de stichting 4 leden, te weten:
- Peter Diemer, voorzitter / (secretaris)
- Anne Franken, penningmeester
- Bert Hilhorst, bestuurslid
- Huub Smits, bestuurslid (nieuw)
-

Harry Lammers, secretaris (afgetreden)
Rina Zijp, bestuurslid (afgetreden)

Het bestuur is in 2020, in verband met de corona maatregelen, geen enkele keer
bijeen geweest.
Wel waren er regelmatig contacten per mail en telefoon.
Bestuursleden en ex bestuursleden werden door voorzitter op de hoogte gehouden
van ontwikkelingen en gevoerde correspondentie.
BELEID – ACTIEPLAN
In november 2019 is er een beleid - actieplan voor de periode 2019-2023 opgesteld.
OPSLAG COLLECTIE
Onze collectie was dit verslagjaar op twee plaatsen in Nederland opgeslagen te
weten;
- Bedrijfspand Alphen aan den Rijn,
- Kerstkaarten in Veenendaal.
Begin maart zij de kerstgroepen die in Maastricht tentoongesteld stonden voor het
Weltkrippenkongress Aachen 2020, naar Alphen aan de Rijn gebracht.
UITBREIDING COLLECTIE
Afgelopen boekjaar is onze collectie aangevuld met twee kerstgroepen te weten:
- Gipsen kerstgroep van Alphons Swinkels & Zn. uit Sint Oedenrode (1905-1960).
- Triplex kerstgroep uit de katholieke illustratie jaren 30 vorige eeuw.
TENTOONSTELLINGEN
Voor het “Weltkrippenkongress” 2020 in Aken had de stichting al in 2018 een
expositie in het Museum “Sjoen Limburg” in Maastricht ingericht. Deze tentoonstelling
is van 16 t/m 18 januari door de ca. 400 deelnemers bezocht.

KLANKBEELD
Het klankbeeld “Hoe kwam de Kerststal in Nederland” is tijdens het
Weltkrippenkongress 2020 op de locatie Kloosterbibliotheek Wittem vertoond met
ondertiteling in het Engels, Spaans, Duits en Italiaans.
De klankbeelden “Driekoningen wat een wereldfeest” en “Hoe kwam de Kerststal in
Nederland” zijn bijna uitverkocht.
FINANCIËN
De inkomsten van de stichting bestonden ook dit jaar weer hoofdzakelijk uit verkoop
van geschonken kerstgroepen en boeken, donaties en giften.
CONTACTEN
Museum “Sjoen Limburg”, Maastricht,
Heiligenbeeldenmuseum Kerk op de Kranenburg, Vorden,
Abdij van Egmond, Egmond-Binnen,
UN-FOE-PRAE de internationale vereniging van Kerststallen vrienden met haar zetel
in Rome.
WEBSITE EN E-MAIL
Eind oktober kregen wij een nieuwe beveiligde website:
https://stichtingerfgoedrondkerst.nl
Ook heeft de stichting nu een eigen e-mail adres gekregen:
info@stichtingerfgoedrondkerst.nl
Op deze website zij de volgende onderdelen ondergebracht:
- Home
met informatie over het ontstaan van de stichting.
- Stichting
Met informatie over de stichting, de jaarverslagen en het beleid - actieplan
- Bezittingen
Met een samenvatting van onze bezittingen in woord en beeld.
- Tradities rond kerst
Met informatie over de tradities van advent t/m Maria lichtmis
- Merktekens op gipsen beelden
Informatie over het boekwerk van 330 blz. met merktekens op gipsen beelden.
- Kerstgroepen in musea wereldwijd
Informatie over ca. 200 musea in de wereld waar kerstgroepen staan opgesteld
(deze informatie staat ook op de website van de UN-FOE-PRAE)
- Kerstboeken
Lijst met ca. 1700 boeken die een relatie hebben met kerst.
deze lijst staat ook op de website van de UN-FOE-PRAE)
- Vriend worden
Informatie over giften en donaties.
- Vragen en contact
Informatie over het stellen van vragen over genoemde onderwerpen.
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