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1. De Stichting
De stichting draagt als naam: “Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen”,
verder in het jaarverslag genoemd als “De Vrienden”
Opgericht: 5 november 2008 ten kantore van Schäfer Notarissen te Nuenen
De stichting heeft ten doel:
 Het Verlenen van steun aan de in Nuenen, Gerwen en Nederwetten gevestigde
stichting “Stichting Van Gogh Village Nuenen” en meer in het bijzonder aan het
door die stichting te exploiteren Van Gogh Village Nuenen inbegrepen Het
Vincentre door middel van het verstrekken van attributen dan wel financiële
middelen om dergelijke attributen te verwerven, alsmede het beheren en vergaren
van financiële middelen voor niet-subsidiabele activiteiten in voormeld Van Gogh
Village Nuenen inbegrepen Het Vincentre, alles in de meest ruime zin van het
woord.
 Het werven van vrijwilligers binnen de bestaande groep vrijwilligers die bereid zijn
te helpen met het opzetten van acties of die bereid zijn in de toekomst in het Van
Gogh Village Nuenen inbegrepen Het Vincentre bezoekers te woord te staan of op
een andere manier werkzaamheden te verrichten.
 Het organiseren van activiteiten ten nutte en ten behoeve van Van Gogh Village
Nuenen en Het Vincentre
 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De middelen van de stichting bestaan uit:
 Bijdragen van donateurs
 Subsidies en/of bijdragen van kerkelijke en/of burgerlijke instanties
 Schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere geoorloofde inkomsten
 Opbrengsten van de door de stichting te organiseren acties en/of evenementen

2. Het bestuur
Het bestuur van de stichting De Vrienden bestaat uit een oneven aantal leden van ten
minste 3 en maximaal 7 leden.
Het huidige bestuur op 31-12-2017 bestaat uit de volgende leden met jaar van aftreden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Wim Monté
Urban van Gils
Jo de Rooij
Margreet Rijken-van Hedel
Frans van der Horst
Henk van Rens

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen

(Aftredend 2018)
(Verlengd 2019)
(Verlengd 2018)
(Verlengd 2018)
(Aftredend 2020)
(Aftredend 2020)
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3. Terugblik op 2017
Zoals in onze Vrienden-flyer vermeld staat wil de Stichting graag:
De bekendheid van het Vincentre en Van Gogh Village Nuenen vergroten
Aankoop van kleine kunstwerken mogelijk maken
Ondersteunen van tijdelijke tentoonstellingen
Lezingen, exposities en excursies aanbieden
Ook in 2017 hebben wij aan deze doelstellingen zoveel als mogelijk vorm gegeven middels.
3.1 Bekendheid
Het Van Goghkerkje in Nuenen & De Collse Watermolen
Het doek - vele miljoenen waard - dook op tijdens een onderzoek naar de Napolitaanse
maffia. Het schilderij uit 1884 werd veertien jaar geleden gestolen uit het Van Goghmuseum
in Amsterdam, en was sindsdien spoorloos.
Vincent van Gogh schilderde het werk voor zijn moeder, omdat ze met een gebroken heup
op bed lag. Zolang ze niet naar de kerk kon, bracht hij de kerk naar haar, zo was zijn
gedachte.

Heel Nuenen mag gratis kijken "Van Gogh Returns"
Gratis het gestolen schilderij van het Van Goghkerkje bekijken. Het Van Gogh Museum in
Amsterdam is zo blij met de terugkeer van het schilderij dat alle inwoners van Nuenen zijn
uitgenodigd om „hun‟ schilderij weer te bewonderen. Op 5, 8 en 13 april 2017 heeft het
Vincentre busreizen naar het Van Gogh Museum georganiseerd, waarbij De Vrienden als
DonateurVriend in het bijzonder zijn uitgenodigd.
Het schilderij De Collse Watermolen van Vincent van Gogh arriveert op 14 december in het
Noordbrabants Museum in Den Bosch. De grootste aankoop uit de geschiedenis.
Aan beide schilderijen is in het Vincentre volop aandacht besteed.
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3.2 Aankoop kleine kunstwerken
De aangekochte kunstwerken door De Vrienden zijn ondergebracht in de stichting opgericht in
2013 “Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen” welke zorgdraagt voor het bergen,
conserveren, tentoonstellen voor het publiek en het permanent in bruikleen geven aan
Vincentre. De penningmeester van de Vrienden participeert mede in het bestuur eveneens als
secretaris van genoemde stichting.
In 2017 zijn door De Vrienden geen kunstwerken aangekocht en is de collectie niet uitgebreid..
3.3. Ondersteuning
Een intensieve bijdrage wordt geleverd vanuit De Vrienden aan de dagelijkse operatie van het
Vincentre en een leidende rol bij de “Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen”, waarin
De Vrienden in het bestuur vertegenwoordigd is.
In 2017 is een eerste aanzet gemaakt voor de vervanging van de IPAD‟s door een Multi Touch
Screen tafel tbv educatie in het Vincentre.
Naar verwachting zal deze Videotafel in het voorjaar 2018 geplaatst worden en zal compleet
met interactieve museum- en educatieve programmatuur aangeboden worden door de Stichting
De Vrienden van Vincent van Gogh & Nuenen.
De financiële ondersteuning aan VGVN in 2017 wordt samengevoegd met de bijdrage van 2018
tot een totaalbedrag voor beide jaren van 10.000 €.
3.4 Lezingen- Exposities-Excursies
Lezing “De Zussen Van Gogh” 16 februari 2017
In De zussen Van Gogh haalt kunsthistoricus Willem-Jan Verlinden de drie dochters van de
familie Van Gogh uit de schaduw van hun broers Vincent en Theo, en schetst een fascinerend
tijdsbeeld van de turbulente ontwikkelingen tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw.
Foto impressie van deze druk bezochte Vrijwilligers VGVN/Vriendenavond:
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Animatie film “Loving Vincent”
Een uniek project over het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh: de eerste
compleet geschilderde speelfilm ter wereld.
De intekening op de première van de film Loving Vincent in het najaar van 2017 was succesvol,
hier zal in 2018 zeker nog gevolg aan gegeven worden.

Lezing "Nu in Toen " Historische boerderijen in Nuenen
Op 2 november heeft fotografe Marie-Louise Nijsing een exclusieve lezing gegeven over haar
foto-expositie in het Vincentre over oude boereninterieurs.
Prachtige nostalgische beelden, in de geest van Vincent van Gogh, van oude mensen, in hun
authentieke omgeving, zoals die nog maar zelden worden aangetroffen.
Sfeerimpressie van deze Vriendenavond:
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3.5 Vergaderingen bestuur van De Vrienden
Het bestuur heeft een maandelijkse frequentie van vergaderen m.u.v. de zomermaanden.
Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 2017: 8
Waarvan 2 bijeenkomsten met participatie VGVN
Naast de officiële stukken is er van elke bestuursvergadering een verslag opgenomen in het
archief van De Vrienden en liggen bij de secretaris ter inzage.
3.6 Interne activiteiten
In de loop van 2017 zijn door de stichting van De Vrienden intern ondermeer de volgende
activiteiten uitgevoerd:
Aftredende en Verkiesbare Bestuursleden
 Conform de richtlijnen treden bestuursleden na een periode van 3 jaar af
 In 2017 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd bij de Kamer van Koophandel:
 Uitgetreden vice-voorzitter Mw. M. Renders – de Poot
 Toegetreden bestuurslid Dhr. H. van Rens
 Toegetreden bestuurslid Dhr. F. van der Horst
Begroting 2017
 Opstellen begroting 2017 en realiteit opvolgen in het jaar
 Voor toelichting wordt verwezen naar het Financieel jaarverslag 2017
Sponsorbord in het Vincentre
 Aangepast volgens de laatste stand van zaken van de met naam genoemde
Donateurs, BusinessVrienden, Sponsoren, Hoofdsponsors en Partners
3.7 Externe activiteiten 2017
Aan de volgende externe activiteiten heeft de stichting in 2017 haar bijdrage geleverd in een
participerende rol dan wel als aansturende organisatie ter ondersteuning van Van Gogh Village
Nuenen:
Stichting Kunstfonds operationeel
 Bruikleen-overeenkomsten met De Vrienden en/of Derden aan het Vincentre
 Ziet er op toe dat de verzekerde waarde gewaarborgd is door VGVN
 Het in depot houden van de kunstwerken
 Status ANBI Cultureel per 27-2-2012
Betrokken bij de exposities in het Vincentre
 Wisselende expositie Brabantse Vrienden van circa 14 schilderijen van De
Vrienden en Particulieren en Home (voorheen museum Kempenland) welke in het
bezit en/of beheer zijn van de Stichting Kunstfonds
 Vitrine met verzamelde zilversmeedwerken van Antoon Hermans beschikbaar
gesteld door Museum Eindhoven
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3.8 Nieuwsbrieven
In de loop van 2017 zijn een 4-tal Nieuwsbrieven uitgestuurd door De Vrienden, waarbij een
aantal onderwerpen onder de aandacht werden gebracht zoals:
Februari: Lezing “De Zussen van Gogh”
Uitnodiging voor de lezing door kunsthistoricus Willem-Jan Verlinden op 16 februari in
het Klooster.
Kennismaking nieuwe bestuursleden.
Terugblik op de Van Gogh tentoonstelling in 1965 in het Nuenense gemeentehuis.
September: Van Gogh Panorama schilderijen te koop …..
Naast het nog één keer zien van dit kunstwerk heeft u de gelegenheid om een schilderij
te kopen. Voor de vrienden en vrijwilligers van het Vincentre is een speciale prijs
vastgesteld.
Naast dat u dan eigenaar wordt van een uniek schilderij, helpt u tevens het Vincentre bij
de aankoop van een multimediale tafel met een groot Multi Touch Scherm. Op deze
wijze willen we de jeugd meenemen in het levensverhaal van Vincent en tonen we
afbeeldingen van schilderijen, foto‟s, video‟s en games om Van Gogh nog beter te leren
kennen.
Oktober: Lezing “Nu in Toen”
Uitnodiging voor een lezing op 2 november door fotografe Marie-Louise Nijsing over haar
foto-expositie in het Vincentre over oude boereninterieurs, inkijkjes in vervallen
boerderijen met hun vaak opmerkelijke bewoners
Intekening op de voorstelling van de film Loving Vincent.
Resultaat verkoop Panorama schilderijen
De opbrengst van ruim 3000,- euro komt ten goede aan een door Vincentre vurig
gewenst maxi-tablet, dat ook jongeren moet verleiden om kennis te maken met het leven
en werk van Vincent van Gogh.
December: Fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2018
Terugblik expositie Marie Louise Nijsing
Marie Louise heeft zich gespecialiseerd in een gebied van erfgoed-fotografie, dat nog
weinig betreden is: het nog bewoonde interieur, tenminste 50 jaar bewoond door
dezelfde boeren.
De Stichting Vrienden van Vincent van Gogh is u zeer erkentelijk voor uw ondersteuning
gedurende afgelopen jaar. U helpt De Vrienden op een fantastische manier haar
doelstellingen te realiseren. Wij vertrouwen erop dat wij ook het komende jaar 2018 op
uw steun en donatie bijdrage mogen rekenen vertrouwen erop dat wij ook het komende
jaar op uw steun en donatie bijdrage mogen rekenen.
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4. Waardering
Ook in 2017 gaat er een grote mate van waardering uit van de Stichting De Vrienden van
Vincent Van Gogh & Nuenen naar de onderstaande met naam genoemde Sponsors-Partners
voor de aangeboden diensten, services en gunsten.

Hoofdsponsors-Partners:
o
o
o

RABOBANK Dommelstreek-Coöperatiefonds
Familie JAN VAN GEMERT
Gemeente NUENEN

Sponsors:
o Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
o Lions Club Nuenen
o Interlex Language Services

Ere Vrienden:
o Dhr. A. de Brouwer
o Drs. J. van Gogh
o Mw. J. van Gogh

Tevens naar onderstaande BusinessVrienden en de vele Particuliere Vrienden:
APS Personeelservices
Auberge Vincent
Boordhuys Vergaderhuis
Broeders Totaalinterieurbouw
Canon Business Center Ehv.
Challenge – Trainingen
Comigo Restaurant
Coséro IT Advies
De Watermolen van Opwetten
Dierenrijk De Kinderdierentuin
De Lindehof Restaurant
De Rooij Slijpcentrum
ETB Van Keulen
Fietstotaalzaak De Concurrent
Frits Dijk International
John Geven Studio's

Kunsthandel Art Dumay
Le Souris
Molenaar Adviespraktijk
Nieuwenhof Schilders
Olijf Restaurant
Pezzaz Restaurant
Print4me Drukwerk
Risjamo Kantoorboekhandel
Syngaschem Eindhoven
Veldsink Adviegroep
Van Gastel en Neijnens
Accountants en Belastingadviseurs
4PR Realisation
Wesselman
Accountants/Belastingadviseurs

Overzicht status 31 december 2017
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5. De Vrienden
Status van De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen op 31 december 2017:

Prospects

Van Prospect naar Vriend:

Vrienden

EreVrienden:
Vrienden t/m Sponsors:
Vrienden:
GezinsVrienden:
BusinessVrienden:
Donateurs:
Sponsors:
Erelid Bestuur

Totaal Vrienden 2017:

1 x Vriend
1 x GezinsVriend

3

73
55
29
7
2
1

167

Opgezegd in 2017:

-2 Vrienden
-2 GezinsVriend
-1 BusinessVrienden

Nieuwe Vrienden 2017:

+5 Vrienden
+1 GezinsVrienden
+1 BusinessVriend

Status: 31 december 2017
Bron: Secretariaat
Urban van Gils
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6. Verwijzing
Het financieel jaarverslag 2017 van de Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen
ligt ter inzage bij de penningmeester.

Overeenkomstig eisen belastinginspecteur wordt dit verslag gepubliceerd op:
www.vgvn.nl/vrienden

Colofon
Tekst bijdragen:
Wim Monté
Urban van Gils
Margreet Rijken
Jo de Rooij
Frans van der Horst
Henk van Rens
Uitgave:
Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen, maart 2018
Penningmeester:
Jo de Rooij
j.derooij02@onsnet.nu
Tel. 06-17044872
Secretariaat:
Urban van Gils
Postbus 193
5670 AD Nuenen
u.vangils@vgvn.nl
Tel: 06-23741315
ANBI Cultuur:
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 820080718
KvK 17236282
Rabobank Dommelstreek
Rek.: NL34RABO01472.48.353
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