
 

 

 
 
 
 
 
Activiteiten van de Stichting Khardzhiev in 2021 
 
Ook in 2021 werd substantieel hinder ondervonden van de gevolgen van de uitbraak van covid-
19. Vanwege de coronamaatregelen moesten reizen worden uitgesteld en vonden vergaderingen 
ook online of hybride plaats. In 2021 is de zetel van de stichting opnieuw verplaatst, te weten 
naar de Keizersgracht 62-64 in Amsterdam. De penningmeester van de stichting (Eva Rovers) 
heeft in de loop van dit bestuursjaar te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten. Het be-
stuur  heeft een opvolger gevonden in de persoon van mevrouw Patty Wageman, directeur van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. De bestuurswisseling zal met ingang van het nieuwe jaar zijn 
beslag krijgen. 
 
Het bestuur heeft zich dit jaar gericht op de voorbereiding en mede presentatie van de conferen-
tie die  de Khardzhiev Stichting in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam en de 
Costakis Collectie / MoMus in Thessaloniki heeft georganiseerd. Deze, intussen vierde, internatio-
nale Khardzhiev conferentie vond plaats op 22 en 23 oktober in Thessaloniki onder de titel “Col-
lector Culture of the Russian Avant Garde”. De conferentie voltrok zich onder een gelukkig ge-
sternte waardoor het voor wetenschappers uit diverse landen mogelijk was om bijeen te komen 
en met elkaar een interessant en omvangrijk programma te presenteren op een zeer goed be-
zochte conferentie. Ter gelegenheid van de conferentie heeft de stichting in samenwerking met 
beide musea tevens een tentoonstelling in het MOMus met werken uit de Khardzhiev collectie 
kunnen voorbereiden en doen plaatsvinden.  
In dit bestuursjaar werd tot slot besloten tot het ondersteunen van de uitgave door Artibus Mos-
kou van deel 4 (intussen verschenen) en deel 5 van de reeks boeken waarmee het archief van de 
Khardzhiev collectie wordt ontsloten.  
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 
De activiteiten in 2021 stonden in het teken van de voorbereiding en presentatie van de Khard-
zhiev conferentie en expositie in Thessaloniki. De stijging van de uitgaven ten opzichte van het 
voorgaande verslagjaar is het gevolg van deze sterk toegenomen activiteiten en bestonden met 
name uit projectkosten zoals bijdragen aan de co-producenten MoMus Thessaloniki en Stedelijk 
Museum Amsterdam, bestaande onder meer uit conserverings- transport- en reis- en verblijfkos-
ten. Het positieve resultaat 2021 is het gevolg van de waardestijging van de verduurzaamde be-
leggingsportefeuille. 
 



Stichting Khardzhiev
Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Lasten
Overige bedrijfskosten 26.337 7.720

Bedrijfsresultaat -26.337 -7.720

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten 4.596 6.123
Waardeveranderingen van vorderingen die tot
de vaste activa behoren en van effecten 141.490 247.086
Rentelasten en soortgelijke kosten -20.443 -16.612

Financiële baten en lasten 125.643 236.597

Netto resultaat 99.306 228.877

RESULTAATBESTEMMING
Overige reserve 99.306 228.877
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