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Het bestuur heeT in het verslagjaar 5 keer vergaderd en een aantal malen telefonisch overleg gehad.
Inleiding:
Sinds 2017 is van Gogh LeeT geen op zich staand evenement meer maar staat dit thema het hele jaar
centraal bij al onze acRviteiten. AcRviteiten zoals bijvoorbeeld lezingen, exposiRes en deelname aan
promoReacRviteiten vanuit het winkelhart van E:en-Leur. Met al deze acRviteiten en meer houden
wij het culturele gedachtegoed van Vincent van Gogh levend, samen met onze andere
erfgoedlocaRes een de Van Gogh Sites FoundaRon (‘Van Gogh Brabant’).
2019
Dit jaar heeT in het teken gestaan na verandering en vernieuwing in het doorontwikkelen van de
Van Gogh kerk en de E:en-Leur Cityshop. Zowel in E:en-Leur als bij Van Gogh Sites foundaRon zijn
veel nieuwe plannen ontwikkeld en daaruit voortvloeiend al veel gesprekken met de gemeente
gevoerd over de toekomst van de Van Gogh kerk en de kosterswoning. Dit proces is nog niet afgerond
en loopt ook in 2020 nog door.

Evenementen in de Van Gogh kerk in 2019
• Onze externe nieuwsbrief wordt dit jaar wederom gemaakt door Jac de Bruin.
• 14 februari lezing Wouter Loeﬀ ( 59 bezoekers)
• 7 maart t/m 22 april exposiRe Religie .
• 6 mei t/m 19 mei ExposiRe IKO Van Gogh LeeT
• De van Gogh kerk was gastheer op 23 maart voor beneﬁet concerten Lions Classicforkids
en pianoconcert en de jaarlijkse fototentoonstelling van Fodipres op 23 en 24 november.
• 10 juni deelname aan Open Kerkendag
• Er is 1 concert van de Orgelkring Jacobus Zeemans geweest op 10 november.
• 14 en 15 september deelname aan Open Monumentendag.
• ExposiRe Dichterbij Vincent van 25 september t/m 22 december in aansluiRng op de expo
Van Gogh’s InRmi in HNBM met o.a. 8 portre:en van Marc Boom
• Op 5 dagen extra lezingen/rondleidingen Rjdens Dichterbij Vincent door Lia Mars
Er waren en zijn wel plannen voor meer Rjdelijke exposiRes, maar omdat de kerk nog steeds oﬃcieel
een trouwlocaRe en raadszaal is, is het niet mogelijk om meer exposiRes te organiseren.
EducaRe:
Het lesproject Begrijp Vincent heeT 4 basisscholen Pontus De Keen en Pontus SMK allebei de
scholen met 2 groepen 6 ( 87 ll), IKC de Vincent met groep 5 ( 22 ll) en het Kompas , 2 groepen 8 (29
ll) als bezoekers gehad. Er zijn posiReve reacRes van leerkrachten en leerlingen ontvangen.

Samenwerking:
Onder coördinaRe van Landstad de Baronie en Erfgoed Brabant parRciperen wij nog steeds in een
netwerkgroep van de musea en culturele instellingen binnen Landstad de Baronie.
De veranderingen en vernieuwingen bij Van Gogh Brabant, het uitgeven van cerRﬁcaten en alle
veranderplannen voor alle Van Gogh locaRes en onze locaRe in het bijzonder zijn in werking gezet. Dit
vraagt voor een vrijwilligersorganisaRe om veel bestuurlijke inspanningen. Ook zijn er een 5 tal extra
bijeenkomsten geweest met een afvaardiging van de besturen van de Van Gogh locaRes in Brabant.
Vrijwilligers:
Er is een Van Gogh Brabant vrijwilligersuitje geweest op 24 juni in Oisterwijk op de locaRe van Van
Gogh - en Visit Brabant “De Leerfabriek”. Hier zijn alle vrijwilligers ook bij gepraat over alle
ontwikkelingen binnen van Gogh Brabant. Onze vrijwilligersbijeenkomst van het najaar wordt
doorgeschoven naar begin 2020. We hebben 1 nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen, helaas is 1
vrijwilliger ons ontvallen en er zijn 2 vrijwilligers gestopt.
Totaal aantal vrijwilligers : 36

Feitjes over 2019:
Website: vangoghkerk.nl
Het E:en-Leurse deel van Van Gogh Brabant (vangoghkerk.nl) is in 2019 door 8.494 unieke bezoekers
bezocht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018. Deze bezoekers hebben samen in totaal bijna
19.000 pageviews geproduceerd (10.000 meer dan 2018). Gemiddeld per dag 23 bezoeken op de
website, waarbij 52 pagina's getoond werden.
Er waren uitschieters naar bijna 300 vertoonde pagina's per dag, bijvoorbeeld op 11 en 12 oktober.
Daarna bleef de traﬃc ook hoger dan daarvoor.

Facebook: 417 likes en 438 volgers , lichte groei
Instagram: 1.311 volgers relaRef ﬂinke groei
In 2019 waren er 1886 bezoekers Van Gogh Kerk , waaronder 15 groepsbezoeken met gids
5 rondleidingen voor bloggers/inﬂuencers /ﬁlmploeg , schoolbezoeken en bezoekers van de lezing.
Deelname aan bestuursvergaderingen en vergaderingen OperaRoneel team van Van Gogh Brabant en
overleg met Landstad de Baronie. Er hebben regelmaRg gesprekken plaats gevonden met de
gemeente: Burgemeester, de betreﬀende wethouder en cultuurcoördinator, diverse ambtenaren. Een
belangrijk onderwerp was de verkoop van de Van Gogh kerk en de kosterswoning. Na diverse
gesprekken met de gemeenteraad is er toestemming gegeven om de onderhandelingen te starten
waarbij wel een aantal randvoorwaarden zijn meegegeven. Eind van het jaar zijn die nog gestart en
deze lopen door in 2020. Al deze gesprekken en onderhandelingen moeten er toe gaan leiden dat er
een fundamentele aanpassing aan en in de kerk gaat plaatsvinden waardoor er meer publiek naar
Van Gogh E:en-Leur gaat komen.
Er is ook overleg met de andere musea in E:en-Leur en collega’s in Nuenen en Zundert veelal in Van
Gogh Brabant verband.
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