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                Stichting Adel in Nederland 

1. Publicatieplicht 

 
Onderstaande publicatiegegevens van de Stichting Adel in Nederland zijn de  
gegevens zoals bedoeld bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet in-
zake rijksbelastingen 1994 van 12 juli 2013, Nr. DB 2013/366 M. 
Met de publicatie van deze gegevens hoopt de Stichting Adel in Nederland te voldoen 
aan de met ingang van 1 januari 2014 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen be-
staande verplichting om op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet 
om zo het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. 
 

2. Algemene gegevens 
 

Naam Stichting Adel in Nederland 

RSIN 856119015 

Vestigingsplaats Zwolle 

Kamer van Koophandel 65453891 

Post- en bezoekadres 1e Ebbingestraat 31 
8261 XC Kampen 

Fiscale status Culturele ANBI-status met ingang van 29 
februari 2016 

Statuten Vastgesteld op 29 februari 2016 bij de 
oprichting door mr. A.C.W. graaf van  
Limburg Stirum, notaris te Hilversum 

Link publicatiegegevens www.adelinnederland.nl/culturele-anbi-
status/ 

Datum publicatiegegevens 28 februari 2023 

 
Adresgegevens 
 

Dhr. J. Töpfer 
1e Ebbingestraat 31 
8261 XC Kampen 

Directeur 
06-57729650 
info@adelinnederland.nl  

 
De Stichting Adel in Nederland is een stichting die is opgericht naar Nederlands recht 
zoals vastgelegd in Boek 2 titel 6 Burgerlijk Wetboek. De stichting is opgericht bij  
notariële acte op 29 februari 2016 voor mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum, notaris 
te Hilversum. De statuten zijn sinds de oprichting niet gewijzigd. 

http://www.adelinnederland.nl/
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                Stichting Adel in Nederland 

Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in 
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
Datzelfde geldt ook voor een besluit tot ontbinding. 
 

3 Doelstelling 
 
De doelstellingen van de Stichting Adel in Nederland, zoals omschreven in artikel 2 
van haar statuten zijn: 

a. het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland: adel sinds 1814 

behorend tot de adel van het Koninkrijk der Nederlanden, buitenlandse adel na 

1814 verblijvend op Nederlands grondgebied en adel voor 1814 op Nederlands 

grondgebied. Deze informatie betreft de actualiteiten in de media, genealo-

gisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, 

tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd 

zijn aan adel in Nederland; 

b. het verwerven van portretten, foto’s documenten en voorwerpen die  

gerelateerd zijn aan adel in Nederland door schenking of koop en daar een 

openbaar toegankelijke bestemming aan te geven, zodat deze voor  

bezichtiging en onderzoek beschikbaar zijn; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

4 Beleidsplan 
 
De Stichting Adel in Nederland probeert in 2023 dagelijks digitaal informatie aan te 
bieden op de website betreffende de actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, 
historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen,  
lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland. 
Deze informatie zal ook verspreid worden via de social media kanalen die aan de  
stichting verbonden zijn. 
 
De Stichting Adel in Nederland geeft in 2023 vier keer een digitaal magazine uit voor 
de donateurs. 
 
De Stichting Adel in Nederland gaat in 2023 nieuwe donateurs werven via oproepen 
op de website en via de social media kanalen die aan de stichting verbonden zijn. 
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5 Bestuur 
 
5.1 Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van 
ten minste drie natuurlijke personen. De bestuurders worden benoemd en geschorst 
door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het  
bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. 
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens 
een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster afgetreden bestuurder 
is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature  
benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in 
wiens vacature hij werd benoemd. In geval van één of meer vacatures in het bestuur 
behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.  
 

5.2 Namen van de bestuurders 
 

H. Post (Harry), voorzitter 
M.H.M. Wijma-Kolkman MEd (Mildred), secretaris 
A.W. van Mourik-Töpfer (Agnes), penningmeester 
 

5.3 Beloningsbeleid 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte  
kosten. 
 

6 Directeur  
 
Het bestuur is bevoegd om een directeur te benoemen, te schorsen en te ontslaan, en 
om zijn arbeidsvoorwaarden vast te stellen. Deze representeert de stichting bij gele-
genheden, legt en onderhoudt de contacten met de adellijke organisaties zoals die in 
het Nederland’s Adelsboek vermeld staan, beheert de webpagina en schrijft berichten 
hiervoor op declaratiebasis. Op uitnodiging van het bestuur is hij in de bestuursverga-
dering aanwezig. In de eerste bestuursvergadering die na de oprichting op 29 februari 

http://www.adelinnederland.nl/
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                Stichting Adel in Nederland 

2016 op dezelfde datum gehouden werd in de gemeente Baarn werd de heer J. Töpfer 
(John) benoemd tot directeur van de Stichting Adel in Nederland. 
 

7 Verslag uitgeoefende activiteiten 
 
De stichting Adel in Nederland is de formele voortzetting van de op drieëntwintig  
september 2012 als groep op facebook gestarte webpagina Adel in Nederland. De  
website www.adelinnederland.nl is sinds 6 februari 2016 actief en hierop is, met  
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, dagelijks actueel nieuws in de ruimste zin 
over adel in Nederland gepubliceerd. Daarnaast is de Stichting Adel in Nederland 
sinds 9 augustus 2013 actief op Twitter en sinds 6 april 2016 op Instagram.  
 
Volgers op facebook per 31 december 2022: 7.151 (per 31 december 2021: 6.789). 
Volgers op twitter per 31 december 2022: 1.166 (per 31 december 2021: 1.017). 
Volgers op Instagram per 31 december 2022: 1.238 (per 31 december 2021: 1.098). 
 
De website heeft door de Koninklijke Bibliotheek de status van ‘digitaal erfgoed’  
gekregen en wordt het behouden bewaard gevonden voor toekomstige generaties,  
omdat deze ‘een representatief beeld geeft van de Nederlandse cultuur, geschiedenis 
en samenleving op internet’. 
 
De stichting Adel in Nederland was in 2022 in de persoon van de directeur aanwezig bij 
de volgende gelegenheden en deed hiervan tevens in de meeste gevallen verslag op de 
website en social media: 
 

- 10 april 2020 Heiligen Beelden Museum: tentoonstelling ‘Mysterieuze  
Kruisweg’  

- 23 april 2022: interview met jonkheer F.A.G. Lauta van Aijsma  
- 28 mei 2022 Amsterdam: Tulpenbal 
- 31 mei 2022 kasteel Middachten: boekpresentatie ‘De eigenzinnige erfdochter 

van Middachten. Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1721)’  
- 3 juni 2022 slot Zuylen: opening tentoonstelling ‘Moord en Brand!’  
- 6 juli 2022 Zwolle: excursie Zomeravondwandeling Zwolle van de Werkgroep 

Adelsgeschiedenis 
- 29 juli 2022 Essen: tentoonstelling ‘Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und 

Ruhr’ 
-  18 augustus 2022: tentoonstelling ‘Geen tijd verliezen’, over schilderes Jeanne 

Bieruma Oosting  
- 23 augustus 2022 Gorssel: interview met mr. F.W. graaf van Hogendorp  

http://www.adelinnederland.nl/
http://www.adelinnederland.nl/
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                Stichting Adel in Nederland 

- 10 september 2022 huis Landfort: aanbieding aan Stichting Erfgoed Landfort 
portretfoto Van Rappard in fotolijstje 

- 21 september 2022 Paleis Het Loo in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Margriet: 
boekpresentatie ‘Oranjeprinses op drift. Wilhelmina van Pruisen en de  
Nederlanders’  

- 23 september 2022 ’s-Gravenhage: interview met L. barones van Wassenaer-
Wiarda 

- 26 september 2022 Hoge Raad van Adel samen met jonkheer mr. Dolph  
Boddaert, Lid van de Raad van Advies: overhandiging adelsdiploma aan  
jonkheer Frans Lauta van Aijsma 

- 15 oktober 2022 kasteel Amerongen: symposium & opening tentoonstelling 
‘Rampjaar 1672: Diplomatie in Oorlogstijd’ 

- 29 en 30 september 2022 kasteel Twickel:  symposium 'Einde van de  
adelscultuur? Adellijke strategieën om te overleven (1918-1950), een  
Duits-Nederlands symposium over adelsgeschiedenis  

- 13 oktober 2022 huis Landfort: Ithakaprijs en -stipendium  
- 29 oktober 2022 huis Brecklenkamp: tweede Jan Wiggerlezing 

 

Bloemen in de kleuren van het familiewapen Lauta van Aijsma namens de stichting Adel in Nederland. 

V.l.n.r. John Töpfer (directeur stichting Adel in Nederland), André Buwalda (kerkrentmeester in Schettens 

en grote drijvende kracht achter deze adelserkenning), jonkheer Frans Lauta van Aijsma, jonkvrouw  

Miranda Lauta van Aijsma, jonkheer mr. Dolph Boddaert (lid Raad van Advies van de stichting Adel in 

Nederland) en Diane. Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel/jonkvrouw Marjolein van 

Panhuys/www.instagram.com/marjoleinvanpanhuys/. 
 

http://www.adelinnederland.nl/
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                Stichting Adel in Nederland 

Daarnaast deed de directeur t.b.v. van de berichtgeving op de website, social media en 
in het magazine (archief)onderzoek, bezocht kastelen, buitenplaatsen en landgoe-
deren. In 2022 werden er wederom meestal dagelijks berichten geplaatst over geboor-
tes, huwelijken, tentoonstellingen, boeken, Koninklijke onderscheidingen en veilingen. 
Speciale aandacht was er voor vier overleden edelen, de gemeenteraadsverkiezingen 
en het bedreigde interieur van de adelskerk in Vierakker.  
 
In 2022 werd het digitale magazine twee keer aan de donateurs toegestuurd. 
 
In 2022 heeft de stichting Adel in Nederland dankzij een gift op een veiling een laat 
18e-eeuwse kwartierstaat kunnen aankopen. Deze zal, na nader archiefonderzoek, ge-
schonken worden aan een kasteelmuseum, waar het eens hing, toen dit kasteel nog 
particulier bewoond werd. 

 
John Töpfer, directeur stichting Adel in Nederland, voor het Veilinghuis Van Spengen in Hilversum, met 

de aangekochte laat 18e-eeuwse adellijke kwartierstaat. 
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                Stichting Adel in Nederland 

René Dessing (midden), directeur stichting Erfgoed Landfort, en partner Wim Dröge (rechts), beheerder 
van de collectie, ontvingen op 10 september 2022 van de stichting Adel in Nederland uit handen van John 
Töpfer (links), directeur stichting Adel in Nederland, een antiek fotolijstje met een foto van freule Nora 
van Rappard (1904-1984) met haar moeder Maria Catharina Frederika van Rappard née van Welderen 
barones Rengers (1874-1931). Van freule Nora van Rappard is op Landfort een zeer fraai geschilderd 
jeugdportret te bewonderen. Foto met hartelijke dank aan Hans Hampsink. 
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                Stichting Adel in Nederland 

8  Financiële verantwoording 

 
In EUR     2022 
_______________________________________________________________________________ 
Salariskosten    6.044,76 

Kosten Rabobankrekening  119,40 

Promotiekosten Facebook  1900,00 

Hostnet/website   61,71 

Reiskosten    416,24 

Verblijfskosten    379,67 

Kantoor    289,00 

Inkoop fotorechten   891,75       

Overige kosten    382,07 

     ___________ 

Totaal lasten               10.484,60 

_______________________________________________________________________________ 

 

Donateurs    1.522,50 

Periodieke giften   1.162,50 

Vriendenbijdragen   3.575,00 

Gift Nederlandse Adelsvereniging  2500,00 

Gift S.G.B. Hampsink   1500,00 

 

      ___________ 

Subtotaal baten    10.364,33 

 

 

 

Saldo zakelijke rekening 

per 1 januari 2022   104,33 

Saldo bedrijfsspaarrekening 

per 1 januari 2022   2,51 

_______________________________________________________________________________ 

Saldo baten en lasten  

per 31 december 2022      

 

zakelijke rekening   120,27 

bedrijfsspaarrekening   2,51 

_______________________________________________________________________________ 
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