STICHTING TOT BEHOUD VAN ERFGOED ROND KERST
NEDERLAND (StiBEROK)
JAARVERSLAG 2019
BESTUUR
In 2019 had het bestuur van de stichting 5 leden, te weten:
- Peter Diemer, voorzitter
- Harry Lammers, secretaris
- Anne Franken, penningmeester
- Rina Zijp, bestuurslid
- Bert Hilhorst, bestuurslid
Het bestuur vergaderde in 2019 tweemaal, op 25 maart en op 21 november.
Daarnaast waren er regelmatig contacten per mail, telefoon of bij bijeenkomsten van
de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep.
Bestuursleden werden door voorzitter en secretaris op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen en gevoerde correspondentie.
OPSLAG COLLECTIE
Onze collectie was dit verslagjaar op vier plaatsen in Nederland opgeslagen te
weten;
- Pastorie Westbeemster,
- Bedrijfspand Alphen aan den Rijn,
- Museum “Sjoen Limburg” Maastricht (tentoonstelling WKKA 2020)
- Kerstkaarten in Veenendaal.
Voor de opslag van Kerstgroepen zijn plastic bakken, luchtkussen folie en zakjes
aangeschaft.
BOEKENLIJST KERSTMIS
Er is een lijst met circa 1.680 boeken Kerstmis beschikbaar voor onderzoekers.
Op de website van de UN-FOE- PRAE is deze lijst, die regelmatig wordt
geactualiseerd, te vinden. De UN FOE-PRAE is de internationale vereniging van
Kerststallen vrienden met haar zetel in Rome.
TENTOONSTELLINGEN
Voor het “Weltkrippencongress” 2020 in Aken had de stichting al in 2018 een
expositie in het Museum “Sjoen Limburg” in Maastricht ingericht. Deze tentoonstelling
zal tot begin maart 2020 daar blijven staan.

KLANKBEELD
Het klankbeeld “Hoe kwam de Kerststal in Nederland” werd zo goed verkocht dat er
20 stuks zijn bijgemaakt.
Voor het WKKA 2020 heeft de Vereniging “Vrienden van de Kerstgroep” – Nederland
de vertaling in het Engels, Spaans, Duits en Italiaans gefinancierd dit om het
klankbeeld tijdens het congres aan de deelnemers te vertonen.
UITBREIDEN COLLECTIE
Afgelopen boekjaar zijn er geen items aan onze collectie toegevoegd.
FINANCIËN
De inkomsten van de stichting bestonden ook dit jaar weer hoofdzakelijk uit verkoop
van geschonken kerstgroepen en boeken, donaties en giften.
CONTACTEN
RK Parochie Paus Johannes XXIII O.L. Vrouw ten Hemelopneming, Houten,
Museum “Sjoen Limburg” Maastricht, Heiligenbeeldenmuseum Kerk op de
Kranenburg Vorden. Erfgoed Gelderland, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland.
Dit verslagjaar heeft de voorzitter tweemaal een symposium bezocht te weten:
- 1 juli, Erfgoed Gelderland in Arnhem over fondsverwerving.
- 11 oktober, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in Tilburg over
verzamelen.
BELEID
In november is er een beleid en actieplan voor de periode 2019-2023 opgesteld.
Tijdens de bestuursvergadering van 21 november stelden Tim Bottema – van den
Haak en Huub Smits zich voor als nieuwe leden voor het bestuur.

Jaarverslag goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2022-01-11.

