Jaarverslag Stichting
Hofleveranciers in Nederland 2013
Het jaar 2013, mag in vele opzichten ‘Koninklijk’ worden
genoemd. Niet enkel vond op 30 april van dat jaar de
troonswisseling plaats met alle activiteiten daar omheen, maar
ook werd op 30 november het startsein gegeven tot de viering
van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, welke zo’n 2 jaar zal
gaan duren.
De aankondiging van de troonswisseling was voor vele onderscheiden ondernemingen een reden om
contact op te nemen met de Stichting Hofleveranciers in Nederland om te vragen wat voor
consequenties dit eventueel zou hebben voor hun verkregen recht onder Koningin Beatrix. Dit
resulteerde voor de Stichting in extra drukte, telefonisch, per mail en post alsmede regelmatig
contact met de dienst van het Koninklijk Huis. Gelukkig veranderde er in wezen niet veel, zodat we
velen gerust konden stellen.
De tentoonstelling over “Troonswisselingen” van Oranjes vanaf 1815, die in samenwerking met de
Stichting ‘De Nieuwe Kerk te Amsterdam’ alsmede het museum ’t Paleis het Loo’ te Apeldoorn stond
gepland in Amsterdam voor de maanden mei/juni, heeft slechts voor een deel doorgang gevonden.
De wapenborden, waar men in eerste instantie over wilde beschikken en die waren gerestaureerd,
werden te elfder ure afgezegd. Het bestuur betreurt deze gang van zaken van de organisatoren van
Stichting ‘De Nieuwe Kerk’ die hun afspraken niet zijn nagekomen, vooral omdat er ook vrijkaarten
waren toegezegd voor alle gerechtigden hofleveranciers.
Ook bij de start van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden op 30 november 2013, was de stichting
actief betrokken, vele leden en bestuursleden hebben deelgenomen aan het schouwspel op die dag
op het strand van Scheveningen om de landing van de Prins van Oranje in 1813 na te spelen. Het was
een zeer geslaagde dag ondanks de kou.
Begin 2013 werd de Stichting benaderd door een projectbureau genaamd 141% procent, met het
verzoek om tot een boekwerk te komen, getiteld: 200 jaar Hofleveranciers onder Oranje. Dit naar
aanleiding van de troonswisseling en het begin van de viering 200 jaar Koninkrijk. Na overleg is een
tijdelijk samenwerkingsverband gesloten tussen de beide partijen die geldig was tot eind 2013. Hierin
werden de taken omschreven wat ieder voor zijn verantwoording nam om tot een dergelijke uitgave
te komen. De presentatie hiervan heeft plaatst gevonden bij de firma Zalsman te Zwolle op 11
december 2013 in aanwezigheid van vele onderscheiden ondernemingen, alwaar de Commissaris
des Konings in Overijssel, Ank Bijleveld, optrad namens de Koning en het eerst exemplaar in
ontvangst nam.
Ook de besprekingen met de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Kookkunst, hebben in dit jaar weer
voortgang gehad om te bekijken in hoeverre de onderscheiden ondernemingen “Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier” deel kunnen nemen aan het spektakel “ Vorstelijk Tafelen in Nederland”
wat in april/mei 2014 gaat plaatsvinden in heel Nederland. Hiervoor zijn de ondernemingen op het
gebied van voeding en genotsmiddelen en horeca / restaurants, alles in de breedste zin van het
woord benaderd om deelname.

Ook de samenwerking met het Historisch Museum Haarlem om tot een tentoonstelling aldaar te
komen in mei 2014 begint langzamerhand meer gestalte te krijgen. Achter de schermen wordt
hieraan druk gewerkt.
Aangaande de Collectie wapenborden is besloten, nu die steeds meer ontsloten gaat worden,
hiervoor elk jaar een bedrag van € 2.500 over te hevelen naar de post reserveringen Collectie. Hieruit
kunnen dan de nodige restauraties en eventuele aankopen uit worden gefinancierd, zo dat ook van
die zijde het begrip Hofleveranciers gepromoot kan worden door presentaties hiervan. Daarnaast zijn
er contacten gelegd met schilders opleidingsinstituten om aldaar oude wapenborden beschikbaar te
stellen voor opknappen als examen werkstukken voor schilders en vergulders.
In 2013 is begonnen met het uitbreiden van de website; zo is van elke onderscheiden onderneming
een link toegevoegd en extra informatie en om nog meer bekendheid te kunnen geven. Daarnaast zal
er door middel van extra links meer aandacht aan gelijk gestemde activiteiten, zoals
tentoonstellingen en publicaties worden gegeven waarmee een relatie is naar de onderscheiden
Hofleveranciers. Omdat alles verder te professionaliseren zal er in 2014 geïnvesteerd worden in
verbeterde communicatiemiddelen zoals apparatuur en drukwerk. Dit mede om in de komende
jaren up-to-date te kunnen blijven.
Ook al voorspellen ze langzamerhand enige economische groei moeten we daarin voorzichtig zijn,
ondanks dat de financiële bijdrages grotendeels gelijk zijn gebleven en er een bescheiden reserve is,
worden de uitgaven scherp in de gaten gehouden. Het bestuur hoopt in de komende jaren dit beleid
voort te zetten en gaat met vertrouwen haar 39ste jaar tegemoet.
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Balans Stichting Hofleveranciers in Nederland 31 december 2013
Activa
Leningen
Waarborgsom
Banken

Passiva
Vermogen
Leningen
Reserveringen Coll. Wapenborden

€ 30.122,00
€ 250,00
€ 87.196,00
---------------€ 125.415,12
==========

€ 99.280,20
€ 16.000,00
€ 10.134,92
---------------€ 125.415,12

Resultatenrekening 2013
Donaties en bijdragen
Intrest

Huurkosten
Coll. Wapenborden
Transp./reiskosten
Drukwerk/portokosten
Verzekeringen
Internet/communicatie
Kantoorkosten
Algemene kosten
Dodatie Res. Coll. Wapenborden

€ 25.241,10
€ 2.805,14
-------------€ 28.046,24
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.430,74
627,10
1.455,63
2.233,54
602,88
718,00
606,66
732,34
2.500,00
€ 14.906,89
--------------€ 13.139,35
=========

