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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de stichting Henk Fortuin. Dit 
jaar was een zeer rustig jaar voor de stichting en zijn de activiteiten pas 
in september na een “rustperiode”weer in gang gezet. In deze maand 
zijn weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst en is er weer 
“leven “in de stichting geblazen.  Met als klein hoogtepunt de aanschaf 
van een archiefkast die in de laatste maand van het jaar nog goed 
gevuld is. Het is de stichting wederom gelukt om de doelstellingen te 
verwezenlijken.  Maassluis, maart 2014  

Willem Fortuin, voorzitter 
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1. Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestond in 2013  uit: 
Voorzitter:     Willem Fortuin 
Secretaris:     Francis van der Have 
Penningmeester:   Kees Goedhart 
Lid:        Peter Spuy 
Lid:        Ronald Wagenaar 

Het bestuur van de stichting is in 2013 één keer bij elkaar gekomen in 
september. Hierna heeft er nog correspondentie plaats gevonden via de 
mail.  Via de mail werden de bestuursleden en de medewerkers op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wetenswaardigheden 
binnen de stichting. 
Het postadres van de stichting is ongewijzigd gebleven te weten: 
Noorddijk 25 te Maassluis. 
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2. Doelstelling van de stichting 

Het doel van de stichting  is: 
a) Het verzamelen van schilderijen en tekeningen van de Maassluise 
schilder Henk Fortuin, alsmede de instandhouding van die 
verzamelingen, het uitlenen van de verzameling of een deel daarvan 
aan diverse musea, waaronder begrepen het Maassluise 
Gemeentemuseum en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de 
ruimste zin van het woord 
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het 
organiseren en mede organiseren van verschillende activiteiten die de 
kennisoverdracht van verzamelingen schilderijen en tekeningen van de 
schilder Henk Fortuin bevorderen, alsmede alle overige middelen 
welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Deze doelstelling is vastgelegd in de stichtingsakte.  
De praktische invulling die het bestuur hieraan gegeven heeft in 2013  
is dat er een aantal kunstwerken zijn verkocht. 
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3. Vrijwilligers 

Het bestuur van de stichting Henk Fortuin kan niet zonder vrijwilligers 
die zich mede inspannen om de doelstelling van de stichting te 
verwezenlijken. Vooral het beschrijven en archiveren van de werken 
van Henk  is een tijdrovende bezigheid. In 2013 kon de stichting ook 
weer rekenen op een aantal vrijwilligers die voornamelijk hebben 
meegewerkt bij het vullen van de archiefkast en het uitwerken van 
ideeën voor exposities.  Maar ook het bijhouden van de Henk Fortuin 
website en het promoten van schilderijen van Henk Fortuin op 
facebook waren belangrijk voor het verwezenlijken van de doelstelling 
van de stichting. Vrijwilligers: Dirk Fortuin, Wieger Fortuin, Jacco 
Fortuin en Jos van Nierop. 
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4. Activiteiten van de stichting 

4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven 

Het inventariseren is in 2011 nagenoeg afgerond. Ook zijn alle werken 
beschreven.  De werken liggen opgeslagen, in het depot van de 
Kunstuitleen in het Arie de Groothuis aan de Dr Kuyperkade te 
Maassluis . De werken lagen echter op stapels nog te wachten op een 
goede opbergplaats. In het najaar van 2013 is een goede archiefkast 
aangeschaft, waarin de werken op een goede en zorgvuldige manier 
kunnen worden opgeborgen. De kast is al bijna voor de helft gevuld en 
in de loop van 2014 hoopt de stichting dat alle werken goed en zuurvrij 
zijn opgeslagen. Ook zijn veel schilderijen ontdaan van lijsten. 
Schilderijen die niet gesigneerd zijn, worden voorzien van een stempel. 

  

4.2 Website 
 

De stichting Henk Fortuin heeft een eigen website: www.henkfortuin.nl  
Aan de website hangt ook een emailadres: stichting@henkfortuin.nl  
De webmaster, Dirk Fortuin heeft  ook in 2012 al zijn energie gestoken 
om de site te verbeteren en actueel te houden. De website blijkt nog 
steeds een waardevol communicatiemiddel te zijn. Veel vragen over 
Henk Fortuin zijn via de site binnengekomen.  

Op de site is ook een digitaal depot aangelegd, waarin de werken 
volgens de catalogus te zien zijn.  Ook zijn er  pagina’s aangemaakt 
waarin de werken waren opgenomen die op de expositie’s te zien 
waren.  

4.3  PR werken Henk Fortuin 
 

In 2013 is er aandacht besteed aan de werken van Henk Fortuin via 
facebook.  De persberichten werden verzorgd door Jos van Nierop.  

  

http://www.henkfortuin.nl/
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5. Exposities 

5.1 Verkoop Schilderijen 
 

De verkoop van Schilderijen geschiedde voornamelijk naar aanleiding 
van de exposities.  In 2013 is er één werk van Henk verkocht.   

 

5.2 Veiling kunstwerk ten behoeve van Monsterschesluis 
 

De stichting heeft in 2013 geen exposities gehad doch heeft wel 
meegedaan met de kunstveiling ten behoeve van de opening van de 
monstersche sluis. Tijdens de veiling op 24 november heeft het werk 
van Henk Fortuin, de achterzijde van het Koppelstockhuis met een 
stukje Monsterschesluis nog € 475,-- opgeleverd waarbij 70% van de 
opbrengst naar de stichting Monsterschesluis ging. 
 

 
 

Stadhuiskade/Koppelstockhuis   
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6. Toekomst  
 

De stichting wil in 2014 zijn activiteiten verder uitbouwen. De 
inventarisatie is inmiddels afgerond en de bedoeling is dat de werken 
op een ordentelijke manier worden opgeslagen. Er zal getracht worden 
om minimaal één expositie te organiseren zowel in Maassluis maar ook 
in de omstreken. In 2014 is het de bedoeling om wederom een expositie 
te organiseren in het douanehuisje. Ook wordt er gedacht om te 
exposeren in Brielle en in bijvoorbeeld Friesland of in de Rijp in Noord-
Holland. Ook zal de stichting meedoen aan de Kunst&Atelier Route in 
april 2014 en zal er aandacht besteed worden aan het 400-jarig bestaan 
van Maassluis 
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