Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen
Beleidsplan 2020-2021
Doelstelling van de stichting is:
a. het verstrekken van attributen dan wel de financiële middelen om bepaalde
attributen te verwerven, alsmede het beheren en vergaren van financiële
middelen voor niet-subsidiabele activiteiten in Van Gogh Village Nuenen
(Openluchtmuseum en Van Goghmuseum Vincentre Nuenen), alles in de
meest ruime zin van het woord;
b. het werven van vrijwilligers die bereid zijn te helpen acties op te zetten of in
de toekomst in het Van Gogh Village Nuenen bezoekers te woord te staan of
op een andere manier te woord te staan
c. het organiseren van activiteiten ten nutte en ten behoeve van het Van Gogh
Village Nuenen (Openluchtmuseum en Van Goghmuseum Vincentre Nuenen).
Ambitie is:
Met de verworven financiële steun wil de Stichting de Vrienden de belevingswereld
van toen, de periode dat Vincent in Nuenen woonde en werkte (december 1883
tot en met november 1885), in stand houden en toegankelijk maken voor een
groter publiek.
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De Stichting De Vrienden heeft als doel steun te verlenen bij:
 de bekendheid van het Van Gogh Village Nuenen (Openluchtmuseum en
het Van Goghmuseum Vincentre Nuenen) vergroten
 de aankoop van kunstwerken te ondersteunen en mogelijk te maken door
de Stichting Van Gogh Village Nuenen t.b.v. het Van Goghmuseum
Vincentre Nuenen
 het ondersteunen van de Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen
 het ondersteunen en opzetten van tijdelijke tentoonstellingen
 het organiseren van lezingen voor specifieke doelgroepen
 het ondersteunen van de ontwikkeling en creatie van educatieve
materialen voor scholen (BO en VO)
 het ondersteunen van contacten met scholen

Middelen:
Het bestuur onderscheidt hierbij het verwerven van de volgende middelen:
a. bijdragen van donateur vrienden (particulieren en middenstand)
b. subsidies en/of bijdragen van kerkelijke en/of burgerlijke instanties
c. schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere geoorloofde inkomsten
d. opbrengsten van door de Stichting De Vrienden te organiseren acties en/of
evenementen
De financiële middelen zullen worden beheerd door het bestuur en in het bijzonder
door de penningmeester en geplaatst worden op een rekening bij een solide bank.
Het beleid hierbij is een deel van de niet direct noodzakelijke gelden op een
spaarrekening bij dezelfde bank te plaatsen. Dit slechts als de hoogte van de
rentevergoeding hiertoe aanleiding geeft. Het resultaat op deze spaarrekening vloeit
terug naar de hoofdrekening van de Stichting De Vrienden zodat ook deze gelden
ingezet kunnen worden bij de realisatie van de doelstellingen.
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Het bestuur ziet toe als vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement, onder
besluitvorming, dat de noodzakelijk te maken kosten van de Stichting De Vrienden
tot een minimum beperkt blijven zodat de mogelijkheden ter vervulling van de
doelstellingen zo optimaal mogelijk waar gemaakt kunnen worden.
Besluiten worden vastgelegd in de verslagen van de bijeenkomsten van het bestuur.
Bestemming van de middelen ter voldoening van de hoofddoelstellingen van de
Stichting De Vrienden zal middels voorstellen met het bestuur van de Stichting Van
Gogh Village Nuenen worden afgestemd en binnen het bestuur worden besloten.
Besluiten worden vastgelegd in de verslagen van de bijeenkomsten van het bestuur

Strategie:
De Stichting De Vrienden presenteert zich middels een aantal communicatiedragers
aan de doelgroep van potentiële donateur Vrienden middels:

a. Een Vrienden pagina op de website van Van Gogh Village Nuenen
(http://www.vangoghvillagenuenen.nl/vgvnnl/vrienden.aspx)
b. Een Vrienden folder gericht op de particulieren
c. Een Vrienden folder gericht op bedrijfsleven en middenstand
d. Perscontacten
e. Publiekscontacten tijdens openbare bijeenkomsten

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen

website: http://www.vangoghvillagenuenen.nl

Pagina 3

In een jaarkalender zal de Stichting De Vrienden persmomenten vastleggen met als
doel publiciteit te verkrijgen voor de Stichting De Vrienden en haar aktiviteiten en
om bijeenkomsten te plannen ter ondersteuning van het contact met Vrienden en
ter werving van nieuwe donateur Vrienden.
Voor het onderhouden van contacten met donateur Vrienden en ter werving van
nieuwe donateur Vrienden heeft de Stichting De Vrienden volgende aktiviteiten
voor ogen:
a. het verzenden van 4x per jaar van een Van Gogh Vrienden nieuwsbrief
b. het organiseren van lezingen/voordrachten door deskundigen over
Vincent van Gogh & Nuenen relevante onderwerpen
c. het organiseren van preview bijeenkomsten voorafgaand aan specifieke door
de Vrienden ondersteunde tijdelijke tentoonstellingen in het
Van Goghmuseum Vincentre Nuenen.
d. het organiseren van excursies naar Van Gogh relevante culturele
bestemmingen
e. donateur Vrienden krijgen ter bevestiging van zijn/haar donatie een
Vriendenpas
f. het opzetten en onderhouden van een speciale Vriendenpagina op de website
van het Van Goghmuseum Vincentre Nuenen
http://www.vangoghvillagenuenen.nl/vgvnnl/vrienden.aspx)
Ter acquisitie worden Vriendenfolders selectief verspreid op plaatsen waar
potentiële donateur Vrienden verwacht worden.
Naar bepaalde doelgroepen worden selectief Vriendenfolders met begeleidende
brief verzonden.
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Ontwikkeling van persmomenten en aktiviteiten voor Vrienden worden vastgelegd
in aparte brainstorm verslagen.
De Stichting De Vrienden heeft het proces om te komen van donatie tot verstrekken
van de Vriendenpas aan donateur Vrienden beschreven in een separaat document
Proces Stappen - V5.
Verslaglegging van alle bijeenkomsten en besluiten worden centraal door de
secretaris opgeslagen maar zijn ook bij de individuele bestuursleden opvraagbaar.
Beleidsplan vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 9 april 2013.
Beleidsplan vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 19 februari 2018
Beleidsplan gewijzigd vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 4 november 2019.
Voor accoord getekend door het bestuur Stichting De Vrienden:

Voorzitter Leen Vis:

Penningmeester Henk van Rens:

Secretaris Mieke Janzen:
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