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         Secretariaat: J.de Rooij 
 Tel. 040-2839157 

  Egidius Vogelslaan 6  
 5673MS Nuenen 
 RSIN/fiscaal nummer ANBI:  

  852544066 
 KvK  57353018 

Jaarverslag 2017 per april 2018 

1. De Stichting 

 De stichting draagt als naam: “Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen" 

verder in het jaarverslag genoemd als “Kunstfonds” 

 Opgericht: 27 februari 2013 ten kantore van Mr Tsjeard Fokke Fokkema, 

notaris ter vestigingsplaats de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57353018 

 Het Kunstfonds heeft ten doel: 
 

o het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, het (laten) 

beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie; 

de collectie van kunstwerken zal worden omschreven in een 

inventarislijst, die tenminste eenmaal jaarlijks wordt geactualiseerd. 

o het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 De middelen van het Kunstfonds bestaan uit: 

 

o Kunstwerken in beheer verkregen uit schenkingen, legaten, erfstellingen, 

overdacht. 

 

 Het Kunstfonds beschikt niet over financiële middelen noch beheert het een 

bankrekening.   

2. Het bestuur 

 

 Het bestuur van het Kunstfonds bestaat uit een oneven aantal leden van ten 

minste 3 en maximaal 7 leden. 

 Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

o Voorzitter:  Peter van Overbruggen 

o Secretaris: Jo de Rooij 

o Algemeen lid: Arno Aarts 

Tijdens de jaarvergadering d.d. 4-05-2017 kondigde Jacqueline Bekkers haar 

aftreden aan als bestuurslid en als voorzitter van de stichting (sedert 2013). Het 
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bestuur dankte Jacqueline voor haar inzet en steun verleend aan de stichting sedert 

de oprichting in 2013 en verleent decharge voor het gevoerde beleid. 

Na de initiële gesprekken is een vervolgbijeenkomst gehouden op 15-05-2017 

waarbij met algemene stemmen Peter Van Overbruggen benoemd is tot bestuurslid 

en tot voorzitter van de Stichting. 

3. Terugblik op 2017 

In het jaar 2017 waren er geen ad-hoc-overleg situaties noch was er sprake van 

wijzigingen in de bruikleenovereenkomst tussen de Stichting Kunstfonds Vincent  van 

Gogh Nuenen en Vincentre / Stichting Van Gogh Village Nuenen (bijlage ''collectie in 

bruikleen'').  

Verzekeringspolis is gecontinueerd en up to date: er zijn geen wijzigingen in de 

ANBI-status en – voorwaarden. De volgens de voorschriften van de Belastingdienst 

ANBI-Cultuur te publiceren gegevens zijn opnieuw vastgesteld en gepubliceerd op 

de website:  

http://www.vangoghvillagenuenen.nl/vgvnnl/kunstfonds.aspx 

 

Deze  URL is in 2013 op verzoek bekend gemaakt aan de Belastingdienst. 

 

Alle documenten liggen ondertekend ter inzage bij de secretaris van het Kunstfonds. 

 

 

4. Strategie: 

 

Het Kunstfonds presenteert zich schriftelijk en mondeling in de respectievelijke  

bestuursvergaderingen met de stichtingen Van Gogh Village Nuenen en De Vrienden 

Van Vincent Van Gogh & Nuenen. 

 

2018: 

Gedurende het lopende jaar 2018 zal worden onderzocht welke objecten in de vaste 

expositie van het Vincentre aan de bruikleenovereenkomst tussen de Stichting 

Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen en de Stichting Van Gogh Village Nuenen 

toegevoegd moeten worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vangoghvillagenuenen.nl/vgvnnl/kunstfonds.aspx
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5. Schema benoeming aftredende en verkiesbare bestuursleden: 
 
In de jaarvergadering van 4-05-2017 kondigde Jacqueline Bekkers haar aftreden als 
bestuurslid en als voorzitter van de stichting. In de vergadering van 15-05-2017 is 
Peter van Overbruggen met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid en 
voorzitter van de stichting. De secretaris regelde het in- en uitschrijven bij de KvK. 
 

Functie Bestuurslid Jaar 1e 

benoeming 

Jaar 

aftreden 

(her)benoeming 

Secretaris J. de Rooij 2013 2017 Per 2021 

Bestuurslid A. Aarts 2013 2018 Per 2022 

Voorzitter P. van Overbruggen 5-2017 2021  

 
6. Financiën: 
Exploitatieresultaat 31/12/2017      € 0,00 
Bijdrage St. De Vrienden - 2017    € 0,00 
Bijdrage St. Van Gogh Village Nuenen - 2017  € 0,00 
Totaal bijdrage                 € 0.00+ 
Totale uitgaven      € 0,00    
          € 0.00- 
  
Exploitatieresultaat 31/12/2017       € 0,00 
   
Jaarverslag vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 25-4-2018 
 

Colofon 
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