
De Hercules Segers Stichting 
 
Financieel Jaarverslag 2019 
 
Lopende Projecten 
 
In het najaar van 2019 vond in het Sieboldhuis te Leiden de tentoonstelling plaats ‘ 
De wereld van Tanaka Ryohei’. Hedendaagse (1933) Japanse graficus, Curator: 
Chris van Otterloo. 
Deze tentoonstelling trok grote belangstelling en werd in de NRC beoordeeld in de 
hoogste categorie. Wij kunnen dan ook trots zijn op onze bijdrage aan de realisatie 
van de catalogus. Deze door  Brill Publishers uitgegeven monografie werd mede 
mogelijk gemaakt door de door de Hercules Segers Stichting  bijeengebrachte 
gelden van respectievelijk de Ailion Foundation (€ 8844,68) en de Gravin van 
Bylandtstichting (€ 1490).  
Het succes van de tentoonstelling was zo groot dat het boek vrijwel is uitverkocht en 
Brill een herdruk zal vervaardigen (in een wat kleinere oplage). 
Ons volgende project, Siemen Dijkstra, is gerealiseerd in 2020 en zal in dat 
jaarverslag worden besproken. 
Een ander belangrijk project is onze nieuwe website, die gerealiseerd gaat worden 
begin 2020 door websitebouwer Just Schimmelpenninck en mogelijk gemaakt door 
een genereuze gift van de Fondation Custodia (€ 3.000) 
 
Voorraad en verkopen 
 
In 2019 is een aanvang gemaakt met de verkoop van de nog aanwezige voorraad 
van de monografie over Jakob Demus. Omdat het Rembrandthuis de 
verkoopvoorraad niet langer kon herbergen hebben wij die moeten verplaatsen. 
Hiermee is tevens het Rembrandthuis weggevallen als verkoopkanaal, hetgeen wij 
uiteraard betreuren. Wij hopen in de toekomst weer een gezamenlijk project op te 
zetten met het RH. 
We zijn verheugd en erkentelijk dat we een nieuw verkoopkanaal hebben via Hans 
Ebbink . 
Nog aanwezige voorraad: 
Jakob Demus, luxe editie met originele prent 15 st, zonder prent 8st. 
Tanaka Ryohei 13 st., Simon Koene 4 st., In de Ban van HS 6st. 
 
 
Overige uitgaven/inkomsten 
 
Gebruikelijke bankkosten:    -/- € 126,- 
Kosten hosting website:  -/-  € 123,41 
Diversen:     -/- € 12,50 
Verkopen:      + € 270,- 
Subsidie Fondation Custodia:  + € 3.000,- 
∑     + € 3.008,09 
 
 
 
 



Banksaldo 
 
31.12.2018:  € 2.922,84 
31.12.2019:  € 5.930,93 
∑  € 3.008,09 


