Uitwerking werkplan voor 2021:
De Stichting stelt zich ingevolge haar statuten van 27 april 2012 ten doel:
1. Het besteden van aandacht aan het werk van de uit Roermond afkomstige
schilder en politiek tekenaar Louis Raemaekers.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. Het conserveren en voor het publiek tonen van schilderijen, tekeningen en
andere objecten, afkomstig uit de nalatenschap van Louis Raemaekers.
b. Het verzorgen van exposities, het uitgeven van boeken en het bevorderen
van de aandacht in de ruimste zin des woords voor het werk van Louis
Raemaekers.
c. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.
De feitelijke werkzaamheden van de stichting zijn op dit moment:
1.
2.
3.
4.

Het in stand houden en optimaliseren van de website
louisraemaekers.com.
Het functioneren als informatiecentrum over Louis Raemaekers en zijn
werken.
Plaatsing naamborden bij de Louis Raemaekersbrug in Roermond.
Restauratie van schilderijen en tekeningen.

De huidige inkomsten zijn:
1.
Verkoop van boeken uit de nog aanwezige voorraad.
2.
Het vragen van een vergoeding voor het ter beschikking stellen van
afbeeldingen in boeken en kranten.
Het beheer en de besteding van het vermogen
1.
Momenteel beschikt de Stichting nog over een 200-tal exemplaren
(Engelse editie) van de in 2014 verschenen uitgave Louis Raemaekers,
‘met pen en potlood als wapen’. Politiek tekenaar van wereldfaam in de
Eerste Wereldoorlog. Hoewel de verkoop hiervan maar langzaam
verloopt, worden er nog steeds exemplaren verkocht, meestal naar het
buitenland.
2.
De schilderijencollectie bevindt zich in het depot van het museum het
Cuypershuis in Roermond. Het Cuypershuis heeft een eigen collectie
werken van Louis Raemaekers. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, zal
hiermee een expositie worden ingericht. De Huidige lockdown verhindert
voorshands daarvoor plannen te maken.

3.

De financiële middelen zijn aanwezig op de bij Rabobank Roermond-Echt
aangehouden bankrekening.

Actuele activiteiten:
1.
2.
3.

Plaatsing naambord Louis Raemaekersbrug aan de westzijde van de brug
in Roermond.
Toestemming verzocht aan de wegbeheerder van de N280 voor plaatsing
aan de oostzijde van deze brug.
Restauratie van een zelfportret van Louis Raemaekers.

Nieuwe activiteiten:
Bij nieuwe activiteiten in de toekomst zullen aanvullende subsidies en donaties
verworven worden.
Roermond, 29 maart 2021
Hein van der Bruggen
Secretaris

