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Korte terugblik op 2017 

 
 

Een jaar waarin prille plannen voor uitbreiding van Vincentre een stuk verder zijn gebracht, 

en een jaar waarin de exploitatie t.o.v. 2016 beter was, maar de bezoekersaantallen 

helaas nog niet voor een positieve exploitatie konden zorgen. 

 

Deze korte en enigszins eenzijdige samenvatting vullen wij graag aan met meer duurzame 

aspecten (maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid). Van Gogh zou daar in 

deze tijd zeker voorstander van zijn geweest. 

 

Nuenen kent veel cultureel erfgoed. Wat betekent dat, en wie is daar verantwoordelijk 

voor? Als eerste stap heeft het samenwerkingsverband Van Gogh Brabant een 

inventarisatie van het meest waardevolle Van Gogh erfgoed gemaakt. Daarbij zijn           

39 Van Gogh Monumenten benoemd; 14 daarvan bevinden zich in Nuenen! 

Als tweede stap is door diverse partijen op 30 oktober 2017 een convenant ondertekend 

waarin de bijzonder status van het erfgoed wordt onderschreven en deze voor komende 

generaties te behouden. De gemeente Nuenen heeft dit convenant ondertekend. Wij zijn 

blij dat we samen met de gemeente vorm kunnen geven aan deze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Ook de door de gemeente ontwikkelde structuurvisie ‘De Wereld van 

Van Gogh”, met daarin mogelijkheden voor de uitbreiding van Vincentre, omarmen wij. 

 

Drijvende kracht achter Vincentre zijn en blijven onze vrijwilligers. Met veel gastvrijheid, 

professionaliteit en respect treden zij de bezoekers tegemoet. Lovende woorden in het 

gastenboek en op TripAdvisor zijn daarvan het levende bewijs. In menige taal krijgen we 

dankbetuigingen. Ook touroperators, schrijvende en bloggende pers valt de gastvrijheid 

direct op als zij Vincentre bezoeken.  

Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid gaan onze vrijwilligers verder. Voor lager en 

middelbaar onderwijs worden aparte programma’s aangeboden. Ditzelfde geldt ook voor 

ouderen en dementerenden, zodat ook zij in staat zijn om het cultureel erfgoed te beleven. 

 

Wetende dat op 21 september 2019 de grote ‘Van Gogh’s Intimate Circle’-tentoonstelling 

in Het Noordbrabants Museum opent, verwachten wij de voorbereidingen uit 2017 om te 

zetten in zichtbare activiteiten in 2018, die op hun beurt er toe mogen leiden dat de 

uitbreiding van Vincentre medio 2019 geopend kan worden. 

 

Jan Kees Lemkes 

Voorzitter
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Missie stichting Van Gogh Village Nuenen 
Nuenen op de kaart zetten als Van Gogh Village. Voor een zo breed mogelijk 

publiek (zowel lokaal als internationaal) realiseren van een beleving die inzicht 

geeft in de mens Vincent van Gogh, zijn werk en zijn leven. Daarin profileert 

zijn Nuenense periode zich als één van de belangrijkste periodes in zijn leven en 

werken. 

 
Stichting Van Gogh Village Nuenen is sinds 2008 partner in het samenwerkings-

verband Van Gogh Brabant met de andere erfgoedlocaties Zundert, Etten-Leur, 

Tilburg en Het Noordbrabants Museum. Onze stichting onderschrijft de twee 

hoofddoelen van Van Gogh Brabant: 

1. Wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant behouden en 

delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst. 

2. Wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent van 

Gogh voor de provincie Brabant vergroten. 

Deze doelstellingen staan vermeld in het businessplan ‘Van Gogh, Brabander’, dat 

eind november 2016 door de provincie Noord-Brabant is goedgekeurd en de komende 

jaren ook financieel wordt ondersteund. Concrete doelstellingen worden genoemd op 

het gebied van cultuur, maatschappelijke ontwikkeling, natuur, ruimtelijke 

ontwikkeling, internationale profilering en economie. 
 

Het spreekt voor zich dat onze stichting graag haar bijdrage levert aan de plannen 

voor de toekomst. 

Allereerst is er onze bijdrage aan de wordingsgeschiedenis van de 39 Van Gogh 

Monumenten in Brabant; 14 van deze monumenten bevinden zich in Nuenen! 

Op 30 oktober 2017 zijn de 39 Van Gogh Monumenten in boekvorm uitgebracht en is 

tegelijkertijd het Convenant Van Gogh Monumenten ondertekend door de gemeenten 

Nuenen, Etten-Leur, Tilburg, Zundert, Moerdijk, Breda, Eindhoven, Haaren, Laarbeek, 

de provincie Noord-Brabant, Van Gogh Brabant en instellingen als Erfgoed Brabant, 

Monumentenwacht Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant. VisitBrabant, Het 

Noordbrabants Museum en de Stuurgroep Van Gogh Nationaal Park i.o. tekenen een 

adhesieverklaring. De partijen die het convenant ondertekenen, spreken zich uit als 

hoeders van de Van Gogh Monumenten en dragen hiermee bij aan de instandhouding 

van het waardevolle erfgoed. 
 

Een tweede grote beweging maken wij met de uitbreiding van het huidige Vincentre. 

Eind 2017 is het koopcontract met de huidige eigenaar van Vincentre ondertekend. 

Daarbij wordt onze stichting eigenaar van het pand Vincentre plus de grond naast het 

Vincentre, bedoeld voor de uitbreiding. In 2018 zal met de bouw begonnen worden 

om het medio 2019 te kunnen openen.   
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Vincentre 
 

In 2017 zijn er geen aanvullende verbeteringen in Vincentre 

aangebracht.  

Wel is de vaste expositie verrijkt met een borstbeeld van 

Vincent, gemaakt door kunstenares Ellen Wolff uit Haarlem. 
 

 

 

 

 
 

Wisselende tentoonstellingen in Vincentre 
 

Schildervrienden van Vincent 
 

Ze komen alle vier uit Eindhoven: Dimmen Gestel, Antoon Hermans, Anton 

Kerssemakers en Willem van de Wakker. Van Gogh leert hen nog beter schilderen.  

Ze worden zijn vrienden en zijn verdienstelijke amateurschilders. In het Vincentre 

worden 12 kunstwerken van deze vier schildersvrienden getoond. Dit is mogelijk 

gemaakt door de stichting De Vrienden van Vincent van Gogh & Nuenen, samen met 

het Eindhoven Museum. 

          
Anton   Willem   Antoon   Dimmen 

Kerssemakers  van de Wakker  Hermans   Gestel  
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Familie Van Gogh, toen en nu 

  

Wegens succes verlengd: de tentoonstelling over de inspanningen door de familie Van 

Gogh met betrekking tot de nalatenschap van Vincent. Toen en nu. Vanaf het 

overlijden van broer Theo neemt zijn vrouw Jo Bongers de verplichting op zich om de 

collectie kunstwerken en brieven bijeen te houden. Tot in het heden, waar de familie 

nog steeds betrokken is bij actuele onderwerpen. In de tussentijd is er een nauwe 

relatie met Nuenen ontstaan. Zo werden tentoonstellingen in Nuenen voorzien van de 

echte kunstwerken en zowel het Documentatiecentrum als Vincentre zijn door de 

familie geopend. Een bijzondere band! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Fototentoonstelling ‘Nu in Toen: boeren-interieurs’ 
 

Boeren-interieurs met een hoog gehalte van ‘toen’, maar nog steeds volop in gebruik 

door de bewoners. Twee werelden in één beeld. Heel af en toe komt fotografe Marie 

Louise Nijsing zo’n boereninterieur tegen in de omgeving van Nuenen. Alle reden voor 

haar om het ‘nu’ en ‘toen’ vast te leggen. Vanwege Open Monumentendag verzorgt 

het Vincentre een fototentoonstelling over deze bijzondere interieurs. 
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Van Gogh Photo Award 
 

In het Vincentre werden in september 2017 de winnaars bekend gemaakt van deze 

internationale fotowedstrijd. De winnende foto is een korenveld met intense kleuren. 

De jury was unaniem in hun oordeel over deze foto: ‘Knijp je met je ogen, dan zie en 

voel je Van Gogh, je voelt haast de warmte van het veld en ruikt de geur van het 

hooi’. Martijn Pronk van het Van Gogh Museum maakte de winnaars bekend. De 

winnende foto hangt nu in het Vincentre, direct bij het schilderij ‘De Oogst’ uit de Van 

Gogh Museum Relievo Collectie. 

 
 

 

 

 
Organisatie 
 
Bestuur 
In 2017 hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. 

 

Directie 
Het takenpakket van de directie ligt in het verlengde van de taken van de voorgaande 

jaren met een grote nadruk op marketing, sales en communicatie. Deze activiteiten 

worden veelal uitgevoerd in samenwerking met de diverse partners in Brabant en 

Nederland, zoals VisitBrabant, NBTC en citymarketing Eindhoven365. 

 

Aanvullend hierop is de ontwikkeling in gang gezet om de verwerving en uitbreiding 

van het pand Berg 29/Vincentre te onderzoeken. Met als resultaat dat eind 2017 een 

koopovereenkomst is ondertekend met de huidige eigenaar van Berg 29 en 27 om 

gezamenlijk in 2018 de mogelijkheid te onderzoeken tot definitieve verwerving. 
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Vrijwilligers        
 

De groep vrijwilligers verkeert al jaren rond de 150 personen. In 2017 zijn er 12 

vrijwilligers bij gekomen en 11 hebben afscheid genomen. 

Bij de vrijwilligers zien we een sterke onderlinge samenhang. Het werk is leuk, de 

sfeer is goed, je leert er nieuwe mensen kennen, en de vrijwilligers worden op 

professionele wijze begeleid en geïnformeerd. Voor gidsen worden speciale 

informatieavonden verzorgd, deels in het Engels vanwege de buitenlandse bezoekers. 

Uitsplitsing naar functies en aantal personen geeft het volgende beeld: 

Bestuur en dagelijkse leiding 7 

Balie, winkel en horeca 76 

operationele dag(deel) managers 25 

Gidsen (rondleiding buiten) 33 

Interne begeleiding (rondleiding binnen) 23 

Educatie 20 

Arrangemententeam 5 

Overig (financiën, administratie, IT, enz.) 5 

 
194 

Opmerkelijk is dat van de 150 vrijwilligers er ruim 40 een dubbele functie hebben. 

 
 

Uitstapje naar Van Gogh Museum 

Vanwege de terugkeer van de twee gestolen schilderijen in het Van Gogh Museum zijn 

alle vrijwilligers van het Vincentre uitgenodigd om naar deze twee te komen kijken. 

Uiteindelijk was ‘ons’ Van Gogh kerkje 1 van de 2 gestolen schilderijen. Ruim 100 

vrijwilligers hebben in maart 2017 van dit aanbod gebruik gemaakt. 

 
 
Diensten vrijwilligers 
 

aantal Balie-, winkel- en horecadiensten 1887 

aantal diensten dag(deel) managers 629 

aantal extra diensten (buiten reguliere openingstijden) 50 

aantal interne begeleidingsdiensten 52 

aantal gidsdiensten 385 

aantal educatiediensten 138 

totaal aantal diensten 3141 
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Bezoekers 
 
Dit jaar bleef het bij 15.700 bezoekers, net iets boven het geprognotiseerde aantal van 

15.000. Helaas hebben twee Amerikaanse touroperators veel van hun geboekte 

bezoeken geannuleerd vanwege de terreurdreiging in Europa. 
 

Een indicatie van de verdeling van het aantal bezoekers: 

 82% volwassenen 

 6% kinderen 

 7% kinderen in schoolverband (museumschatjes) 

 5% vrienden en relaties. 

 Ongeveer 10 % hiervan zijn buitenlandse bezoekers. 
 

Voor de exploitatierekening verwijzen wij naar de Jaarrekening 2017, pagina 4. 

 
 
 

Commercieel 
 

Arrangementen 
Er zijn diverse mogelijkheden voor een groep: alleen een bezoek aan het Vincentre, 

en/of aangevuld met een wandeling buiten met gids en/of aangevuld met iets extra’s 

zoals horeca, schilderen of lunch/diner. Vooral het laatste wordt in goede samenwerking 

met Nuenense bedrijven uitgevoerd. In 2017 is weer een lichte stijging te zien in de 

omzet van arrangementen. De terreurdreiging in Europa heeft wel effect gehad op 

diverse reserveringen voor arrangementen, met name vanuit de Amerikaanse en 

Aziatische markt. 

 

Sterrendiner 
Speciaal was het arrangement op 29 september met Chefstable om in Vincentre een 

viergangen sterrenmenu te verzorgen, waarbij kleur en smaak zijn geïnspireerd op 

schilderijen van Van Gogh: gerechten met een verhaal. Uniek om het Vincentre te 

beleven bij kaarslicht en met een glas wijn door de tentoonstelling te lopen. 
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BrabantNacht 
BrabantNacht is een internationale marketingcampagne van VisitBrabant samen met 

diverse toeristische iconen van Brabant, zoals de Efteling, Beekse Bergen en de steden 

’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Breda.  

In de nacht van 23 op 24 september 2017 ontving Nuenen - net zoals de andere 

Brabantse steden en locaties - veel geïnteresseerde bezoekers, een groep van 

internationale online influencers en een grote groep expats.  

Resultaten van dit weekend BrabantNacht voor Van Gogh Brabant en Nuenen: 

• Online impressies: ruim 5 miljoen 

• Social posts: 208 / 70 auteurs 

• 3 goede blogs/vlogs 

• Mediawaarde: € 82.000,-. 

 

 
 
 
Museumshop 
De omzet in de winkel en koffiecorner zijn beide circa 10% gestegen ten opzichte van 

2016. Ook de brutomarge is flink gestegen. De shop is uitgebreid met diverse nieuwe 

artikelen. Tevens zijn enkele op maat gemaakte Nuenense producten ontwikkeld, zo-als 

de productlijn van onderzetters met daarop Nuenense schilderijen en tekeningen.  

De shop blijft een belangrijke inkomstenbron voor Vincentre. 

 
Website 
Unieke bezoekers:     41.000 

Totaal aantal bezoekers:     49.000 

Aantal pageviews:   315.000 

Gem. aantal bezochte pagina’s:  6,4 

Gem. tijd op site in minuten:  2,0 
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VVV-agentschap 

 

De VVV is een onlosmakelijk deel van Vincentre. Verkoop van VVV-cadeaubonnen, 

wandel- en fietskaarten voor Nuenen en de regio zijn het meest populair. 

In 2017 is de oude uitgebreide website vervangen door een nieuwe. Deze verwijst kort 

naar de activiteiten van de VVV in Vincentre. 

 

 
 

Collectievorming 

 

De vaste expositie is verrijkt met een borstbeeld van Vincent, gemaakt door kunstenares 

Ellen Wolff uit Haarlem.  

De officiële onthulling is verricht door Josien van Gogh in het bijzijn van de kunstenares 

en de sponsors van het beeld op 29 januari 2017. 

 

 

Kunstfonds 

In de stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen zijn alle verworven kunstwerken 

opgenomen. 

Doelstelling van de stichting is: het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, het 

(laten) beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie.  

De collectie van kunstwerken is omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt 

geactualiseerd.  

In 2017 heeft de stichting de winnende foto van de Van Gogh Photo Award 2017 aan de 

collectie kunnen toevoegen. 
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Samenwerkingsverbanden  
 

 

    
Van Gogh Brabant 
Onze stichting onderschrijft de twee hoofddoelen van het samenwerkingsverband Van 

Gogh Brabant (Zundert, Etten-Leur, Tilburg, Nuenen en Het Noordbrabants Museum): 

• Wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant behouden en 

delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst. 

• Wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent van Gogh 

voor de provincie Brabant vergroten. 

 

Na het zeer succesvolle ‘Van Goghjaar 2015, 125 jaar inspiratie’ heeft eind 2016 het  

businessplan ‘Van Gogh, Brabander’ het daglicht gezien. De provincie Noord-Brabant 

onderschrijft – ook financieel – daarin de mogelijkheden met en de betekenis van Van 

Gogh in Brabant voor de komende jaren; dus ook in Nuenen. Concrete voorbeelden 

worden genoemd op het gebied van cultuur, maatschappelijke ontwikkeling, natuur, 

ruimtelijke ontwikkeling, internationale profilering en economie. 

Eerste resultaten zijn de bepaling van de 39 Van Gogh Monumenten in Brabant, het 

convenant met gemeenten en het plan voor de uitbreiding van het Vincentre. Mede om 

die reden zal de organisatiestructuur van Van Gogh Brabant in 2018 wijzigen.  

 

 

Van Gogh Europe 
In 2017 vond de afronding plaats van het door de EU gefinancierde project PITCH: 

Promoting International Tourism for Culture and Heritage by Van Gogh Europe. 

Doelstelling: This EU-project brings together Vincent van Gogh heritage locations, 

museums and tourism service providers in order to valorize the European Van Gogh 

heritage through tourism development. 

Zowel voor de zakelijke als de consumentenmarkt zijn producten gemaakt, variërend 

van een trade brochure voor touroperators tot brochures en de website 

http://www.routevangogheurope.eu/nl/ voor consumenten in 8 talen. 
 

                                                    
 

http://www.routevangogheurope.eu/nl/
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Bestuur (per 31-12-2017) 
 

J.C.A. Lemkes     (voorzitter/secretaris)                                          

J.E.I. van Hout    (penningmeester)                                          

A.G.M. Aarts    (bestuurslid)      

J.T.P. Veldkamp   (bestuurslid)     

 
 
 

Management Team 
 

S. B. van der Heiden   (directeur) 

W.P. Monté (dagelijkse leiding) 

U.J.N. van Gils (dagelijkse leiding) 

P. Silvis     (manager financiën) 

A.J. van Rooij    (manager huisvesting en exposities) 

 
 

 
 
 
 

“En het Brabant dat men gedroomd heeft, 
daar komt de werkelijkheid hier soms al heel dichtbij” 

 
Vincent van Gogh, brief 368, Nuenen 15 mei 1884. 

 


