
 

1 

 
 

 

Jaarverslag activiteiten 2021 

Algemeen 

Het jaar 2021 is wederom een bijzonder jaar. Het Corona virus heeft ervoor gezorgd dat vanaf 16 
maart 2020 de kantoren van Essent en Enexis gesloten zijn voor medewerkers, tenzij hiervoor een 
uitzondering moest worden gemaakt. De locaties zijn volgens de wettelijke vereisten aangepast aan 
de Corona voorschriften. In heel 2021 heeft het overgrote deel van de medewerkers vanuit huis 
gewerkt. Enexis heeft een aantal locaties duurzaam verbouwd en aanpassingen gedaan aan locaties. 
 
De collectie 

De kunstwerken van de Stichting hangen of staan in en bij de bedrijfsgebouwen van Essent, Enexis, 
gelieerde bedrijven en bij derden. Waar van toepassing zijn bruikleenovereenkomsten afgesloten. Zo 
is de collectie verspreid over noord, oost en zuid Nederland. In 2021 zijn een aantal werken 
gerestaureerd en voorzien van nieuwe lijst.  

Activiteiten 

Door de verbouwingen op Enexis locaties hebben in 2021 weer een aantal kunstverhuizingen en 
herinrichtingen plaatsgevonden. Er zijn drie interne opleidingscentrums ingericht met kunst. (Weert, 
Waalwijk, Eindhoven) Tevens zijn er kamers van RvB leden bij Essent en Enexis ingericht met kunst en 
zijn twee gerestaureerde werken weer opgehangen in het kantoor van de Clauscentrale. 
 
Projecten; 2021 had moeten staan in het teken van het 10 jarig jubileum. Helaas is door de onveilige 
situatie met Corona afgezien van activiteiten hieromtrent. De ideeën zijn er nog steeds en worden 
naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar uitgevoerd. Het project voorraad zichtbaar dat vorig jaar net 
voor de kantoorsluitingen klaar was is voorlopig zo blijven hangen en staan, zodat het bij opening van 
de kantoren te bezichtigen is. (Op vier locaties in het land zijn duo kunstwerken opgehangen. Bij de 
kunstwerken hangt uitleg en is er via een QR code de mogelijkheid om een opmerking te plaatsen op 
Instagram. In Den Bosch, Orthen 63 zijn twee wandkasten gevuld met kunstobjecten uit voorraad) 
 
Exposities; Helaas waren exposities dit jaar vanwege de Corona pandemie geen haalbare kaart. 

Fysiek beheer;  Het vervoer en het in depot houden van de kunstwerken is ondergebracht bij een 

professionele dienstverlener. In het depot opgeslagen kunstwerken worden geconditioneerd 

bewaard. Het vervoeren, ophangen en plaatsen van de kunstwerken wordt uitgevoerd door 

professionals. In 2021 zijn de tentoonstellingswanden van de stichting verplaatst naar een nieuw 

onderkomen. 

Organisatie 

Het bestuur heeft dit jaar 3 keer digitaal vergaderd. Besproken zijn o.a. het jaarverslag en de 

jaarrekening 2020, het vergroten van de zichtbaarheid van de kunst binnen de bedrijven, kwaliteit en 

omvang van de collectie, mogelijke tentoonstellingen en het te voeren beleid ten aanzien van 

bruikleen aan derden.  
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De bestuurders zijn onbezoldigd. Het secretariaat, het fysiek beheer van de collectie en de financiële 

administratie zijn uitbesteed. Er is een kascommissie met leden uit beide bedrijven.  

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft geen winstoogmerk. De Stichting is lid 

van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland. 
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