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Korte terugblik op 2019 

 
 

 

2019 laat zich omschrijven als het jaar waarin op financieel gebied veel 

mogelijk werd om de uitbreiding van Vincentre te realiseren. Met dank aan de 

gemeente, provincie, ASML, Brainportregio en de vele certificaathouders 

verwachten we in 2020 een begin te kunnen maken met de daadwerkelijke, 

zichtbare uitbreiding van Vincentre. 

 

Wat zou Vincentre zijn zonder de drijvende kracht van onze 160 vrijwilligers? 

Gastvrijheid, professionaliteit en respect zijn hun sleutelwoorden. In vele talen 

wordt dit door de bezoekers gewaardeerd, in zowel het ouderwetse gastenboek 

op de balie, als via de digitale mogelijkheden via Google en TripAdvisor. 

Daarnaast verzorgden onze vrijwilligers weer diverse speciale programma’s 

voor het lager en middelbaar onderwijs, voor ouderen en dementerenden. 

 

Het aantal bezoekers in 2019 is vergelijkbaar met 2018. De spin-off activiteiten 

van de grote tentoonstelling ‘Van Goghs intimi’ in Het Noordbrabants Museum 

hebben helaas niet de gewenste groei gebracht. 

De exploitatierekening 2019 levert daarentegen een positiever beeld op dan 

het jaar 2018. De gemeentelijke subsidie en de aankoop van het pand 

Vincentre door de Van Gogh Sites NV dragen daar in het bijzonder aan bij. 

 

Het jaar 2020 wordt een spannend jaar. Dit was en is nog steeds de eerste zin 

van de slotalinea. Schreven we in februari 2020 nog dat hoge verwachtingen 

hadden van de buitenlandse groepen die zich al in ruime mate hadden 

aangemeld, nu weten we dat door het coronavirus er plotseling een andere 

werkelijkheid is.  

Hopelijk mogen we  de komst van het Van Gogh Nationaal Park in september 

tegemoet zien, evenals de officiële registratie als museum, waardoor tevens 

deelname aan de Museumkaart mogelijk wordt.  

 

 

 

Jan Kees Lemkes, 

Voorzitter 
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Stichting Van Gogh Village Nuenen 
 

Missie 

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

publiek realiseren van een beleving die inzicht geeft in de mens 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 samenwerkingsverband 

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. 
 

Bron: businessplan ‘Van Gogh, Brabander’, november 2016. Met daarin concrete doelstellingen 
op het gebied van cultuur, maatschappelijke ontwikkeling, natuur, ruimtelijke ontwikkeling, 
internationale profilering en economie.  
 

 

In nauwe samenwerking met de Van Gogh Sites Foundation en de Van Gogh Sites NV 

(vastgoed) zijn op financieel gebied in 2019 grote stappen voorwaarts gemaakt. 

In april kon de Van Gogh Sites NV met een lening van de gemeente Nuenen de grond 

aankopen naast Vincentre (uitbreiding), en in mei met een provinciale schenking het 

pand Vincentre verwerven.  

Particulieren en bedrijven kochten vastgoedcertificaten bij de NV en schonken 

tegelijkertijd de Van Gogh Sites Foundation het bedrag van € 1.000,= per gekocht 

certificaat. In dat verband is de langdurige samenwerking met ASML absoluut het 

vermelden waard. Naast aankoop van certificaten bouwt ASML in de uitbreiding van 

Vincentre ook een speciaal Lichtlab. Bedoeld om de relatie tussen licht en Van Gogh te 

demonstreren en te laten ontdekken door de jeugd uit de Brainportregio en daarbuiten. 

De samenwerking met ASML is door de vrijwilligers uitbundig gevierd. 

Bij Brainport Eindhoven Regio Deal is eind 2019 een subsidieaanvraag ingediend, die in 

januari 2020 werd gehonoreerd. 
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Vincentre 
 

In 2019 ontving het Vincentre een drietal schilderijen van twee van de 

‘Eindhovense vrienden van Van Gogh in zijn Nuenense periode’. We hebben 

die we met veel genoegen in ontvangst genomen en beschouwen die als 

een welkome aanvulling op de collectie. 

Alle kunstwerken in Vincentre zijn in de stichting Kunstfonds Vincent van 

Gogh Nuenen opgenomen. 

 

‘Dommel bij Nuenen’  

Aquarel Anton Kerssemakers (1912), afmeting H26xB12. Het kunstwerk is 

door De Vrienden op 15 december geschonken aan museum Vincentre.  

Het werk is aan de linkerzijde gesigneerd met ‘AK’, het 

gebruikelijke monogram van Anton Kerssemakers. 

Tekst op achterzijde inlijsting: Dommel bij Nuenen A 

Kerssemakers 1912 (handschrift onbekend). Voor 

zover bekend is aquarelwerk zeldzaam in het oeuvre 

van Kerssemakers.  

 

 

‘Boslandschap’ 

Olieverfschilderij op doek van Anton Kerssemakers, voorstellende een 

boslandschap met figuur en schapen, afmeting H62xB55. Links gesigneerd 

met monogram ‘AK’’, zonder jaartalaanduiding, maar gemaakt rond 1900. In 

2019 verworven door Art Dumay Nuenen, van nieuwe steundoek voorzien en 

door Art Dumay geschonken aan Museum Vincentre.   

 

 

‘Bosrand’ 

Evenals op enkele andere werken van Van de Wakker in 

de collectie van het Vincentre, zien we ook hier 

Willems’ voorkeur voor zoetig gekleurde luchten. 

Vincents andere schildervriend uit de Nuenense tijd, 

Dimmen Gestel, zei over Van de Wakker: Hij was de 

man voor mooie kleurtjes en kwam daardoor dikwijls 

met Vincent in conflict. Als hij zijn werk aan hem liet 

zien, meestal een mooi gele avondlucht achter een 

donker dennenbosch waartegen lichte berkjes zich 

afteekenden, dan kon Vincent meestal niet anders 

zeggen dan: 'Het is niets meer dan een chicje'. (Eindhovensch Dagblad, 18.10.1930) 

Dit kunstwerk is geschonken door de heer Jack van Hoek bij gelegenheid van het 

evenement ‘Oude en nieuwe vrienden van Vincent van Gogh’ bij Art Dumay op zondag 

15 december. 
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Wisselende tentoonstellingen  
 

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. Het 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  

 

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! 

 

Collse Watermolen 

Vanwege de aankoop in 2017 van het schilderij ‘Collse Watermolen’ door Het 

Noordbrabants Museum heeft in de ontvangstruimte een mini-expositie gehangen.  

Bijzonder aan dit schilderij is de wijze waarop Vincent zijn inmiddels verworven kennis 

van de kleurwetten toepast. 

De complementaire kleuren 

rood en groen steken af tegen 

de donkere schuren. Deze 

watermolen is een opvallend 

kleurrijke voorstelling in het 

Brabantse oeuvre van Van 

Gogh. Vincent gebruikt hier 

ongewoon warme tinten. 
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Vriendschap met Van Rappard 

In de ontvangstruimte hangt sinds september 2019 een 

mini-expositie over Anton van Rappard en zijn relatie met 

Vincent. 

Anthon van Rappard ontmoette Vincent van Gogh op de 

Koninklijke Academie in Brussel. De twee sloten vriendschap. 

Anthon gaf Vincent morele steun en ze stimuleerden elkaar 

in de keuze van het onderwerp en de techniek. Zij schreven 

vele brieven naar elkaar. In Nuenen schilderden zij dezelfde 

onderwerpen: wevers, spinsters en ossenkarren. 

De vriendschap eindigde toen Van Rappard een studie naar 

de aardappeleters van Vincent afkraakte. Dit vanwege het 

gebrek aan techniek en het karikaturale karakter volgens 

Van Rappard. 

 

 

 

 

Inrichting voorzijde bouwkavel, met een foto-expositie 

Na de aankoop van het kavel naast Vincentre door de Van Gogh Sites NV (vastgoed) is 

er aan de straatkant een open ruimte (pleintje) gemaakt. Bestrating, een nieuwe 

schutting met afbeeldingen van Nuenense Van Gogh Monumenten plus vrijstaande 

zuilen met daarop een prachtige fotoserie van Ki-Tan. Hij ging met de Lindespelers, 

Ton Neijts als Vincent en Jacqueline Bekkers (Salon Nune Ville) als Margot Begemann 

het veld in maakte een schitterend beeldverhaal. Alsof de tijd 135 jaar stil stond.  

Het pleintje is tijdelijk, tot aan de bouw van de uitbreiding van Vincentre. Deze 

inrichting is mede ondersteund door 

hoveniersbedrijf Fons Linders en de 

voormalige belangenvereniging van de 

bewoners van de Berg. 
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Organisatie 
 
De Stichting Van Gogh Village Nuenen (VGVN) is een professionele organisatie die 

werkt met ca. 170 vrijwilligers en 1 betaalde medewerker. Gezamenlijk vormen zij de 

medewerkers van de stichting. Zonder hen zou het museum geen bestaansrecht 

hebben.  Er zijn duidelijke afspraken vastgelegd over de werkzaamheden en de 

werkomgeving van alle medewerkers. Deze afspraken zijn vastgelegd in diverse 

documenten, o.a. in het personeelsbeleid en de diverse persoonlijke overeenkomsten. 

Uit deze documenten blijkt ook dat vrijwilligerswerk wel vrijwillig is, echter niet 

vrijblijvend is en dat met een grote groep vrijwilligers in combinatie met betaalde 

medewerker(s) het Museum Vincentre professioneel gerund wordt.  

 

Bestuur, directie en managementteam 

Om op professionele wijze invulling te kunnen geven aan de missie is de stichting Van 

Gogh Village Nuenen als volgt georganiseerd: 

Het bestuur van de stichting staat op afstand van de dagelijkse operatie en is 

verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid, jaarlijkse begroting, grote 

investeringen etc. De directie is aangesteld door het bestuur om samen met het 

managementteam en de clusters de stichting en het museum dagelijks goed te laten 

functioneren. De directie is in samenspraak met het managementteam tevens 

verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen op de diverse gebieden en het up-to-date 

houden van de organisatie en het museum. De 5 clusters zijn zelfsturende teams met 

ieder een eigen coördinator die als team gezamenlijk de verantwoording nemen voor 

de taken binnen hun cluster. De directie en het managementteam ondersteunen de 

clusters bij hun werkzaamheden en zorgen ervoor dat zij over de juiste middelen en 

handvaten beschikken om alle dagelijkse werkzaamheden goed te kunnen verrichten.  
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Bestuur  

In 2019 hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. Het bestuur is 

bijeengekomen in 5 bestuursvergaderingen. Het belangrijkste onderwerp van 2019 was 

de financiering, verwerving en uitbreiding van Vincentre. Bestuursleden ontvangen 

geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Het bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke 

belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling 

tussen stichting en bestuursleden) wordt vermeden. Door het bestuur is een protocol 

opgesteld hoe te handelen bij (potentieel) tegenstrijdige belangen: Het bestuurslid 

meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de overige bestuursleden. Het 

bestuur besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken bestuurslid, of er sprake is van 

een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. Een bestuurslid neemt niet deel 

aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een 

(potentieel) tegenstrijdig belang heeft.  

In 2019 is geen sprake geweest van belangverstrengeling of een tegenstrijdig belang. 

Een overzicht van nevenfuncties van de bestuursleden is toegevoegd als bijlage van dit 

jaarverslag. 

 

Directie  

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

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

veelal uitgevoerd in samenwerking met de diverse partners in Brabant en Nederland, 

zoals VisitBrabant, Van Gogh Brabant, NBTC en citymarketing Eindhoven365. 

Vanaf 2018 vervult de directie een nieuwe hoofdtaak: verwerving en uitbreiding van 

Vincentre, in samenwerking met intern en extern betrokkenen. 

 

Governance Code Cultuur en Ethische Code voor Musea  

De stichting hanteert en onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. 

De Code is bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door het bestuur te 

stimuleren. Door de Code te hanteren laat de stichting zien dat zij de gangbare 

standaarden voor goed bestuur volgt. De Code biedt handvatten voor het handelen in 

diverse, vaak ingewikkelde situaties (bijv. belangenverstrengeling). 

De stichting Van Gogh Village Nuenen onderschrijft de Ethische Code voor Musea. Deze 

code geldt voor de stichting als rechtspersoon, maar ook voor de individuele 

bestuursleden, directie en alle andere medewerkers.  
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Vrijwilligers        
 
In 2019 mochten we 12 vrijwilligers welkom heten en hebben er 8 afscheid genomen. 

De groep vrijwilligers bestaat nu uit 158 personen. 

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. Zo zijn er speciale informatieavonden voor 

sleutelhouders, balie-, winkel- en horecamensen, evenals educatieavonden voor gidsen 

die deels in het Engels zijn vanwege de buitenlandse bezoekers.  

De 158 vrijwilligers vervullen in totaal 275 functies. Daarvan hebben 86 vrijwilligers 

één functie en 72 vervullen twee of meer functies. 

 
Vrijwilligersuitje naar Van Gogh Brabant in Oisterwijk 

Opgetekend in onze eigen vrijwilligers nieuwsbrief:  

“En weer lieten we ons aangenaam verrassen” 

Maandag 24 juni, Leerfabriek KVL Oisterwijk, vrijwilligersuitje. Dat waren de 

uitgangspunten. Met als ingrediënten: tropische temperaturen, Robèrt van Beckhoven, 

koffieproeverij, uitbreidingsplannen en een groepsfoto. 

Rond de honderd vrijwilligers uit Nuenen, Etten-Leur en Zundert lieten zich aangenaam 

verrassen in het gebouw dat ooit de grootste leerfabriek van Europa was. Nu is het 

compleet verbouwd, zitten er allerlei creatieve bedrijven in en hebben VisitBrabant en 

Van Gogh Brabant er hun kantoor op de 2e etage. We mochten meekijken in de 

bakkerij waar Robèrt zijn brood, gebakjes en 

koekjes bakt. We kregen zelfs een zakje 

Meesterlijke Quukskes mee om thuis nog 

even te kunnen nagenieten van dit uitstapje. 

Zoals bij elke vrijwilligersuitje lieten we ons 

weer aangenaam verrassen”. 

 

 

Vrijwilligersuitje naar het Van Gogh Museum, Amsterdam  

Op maandag 11 november waren de vrijwilligers de gast van het Van Gogh Museum 

Amsterdam. Er was een groots opgezette tentoonstelling over Millet. Hij was voor 

Vincent een groot voorbeeld, zeker in zijn Nuenense periode. Vincent schreef op 3 

februari 1884 aan broer Theo: “Voor mij is Millet die essentieel moderne schilder die 

den horizon opende voor velen”. 

De aanleiding voor dit bezoek zit opgesloten in het bijzondere gastheerschap van onze 

vrijwilligers. In oktober waren zowel vertegenwoordigers van de stichting Van Gogh 

Europe als ook de marketingafdeling van het Van Gogh Museum in Nuenen op bezoek. 

Zij stelden het voortreffelijke gastheerschap bijzonder op prijs. Als tegenprestatie 

ontvingen onze vrijwilligers de uitnodiging om naar de tentoonstelling over Millet te 

komen in het Van Gogh Museum. 

Een vrijwilliger schreef naderhand: “Ik wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet 

voor de perfecte organisatie, de timing, de lekkere broodjes en de luxe bus. Genieten 

van de tentoonstelling en de gezelligheid kwamen toen vanzelf”. 
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Hapje en drankje vanwege ondertekening contract met ASML 

Als op 2 juli het contract met ASML is getekend willen we dit uiteraard ook met onze 

vrijwilligers vieren. Op 15 juli zijn zo’n 100 vrijwilligers in Vincentre aanwezig om bij 

deze mijlpaal uitgebreid stil te staan. Een fraaie groepsfoto toont onze saamhorigheid 

en trots. 

 

 

Vincentre Special door De Nuenense Krant 

In aanwezigheid van een 80-tal genodigden is op maandag 18 november het eerste 

exemplaar van de Vincentre Special overhandigd aan wethouder Ralf Stultiëns. Deze 

prachtig uitgevoerde, 56 pagina's tellende glossy is het product van een vruchtbare 

samenwerking tussen De Nuenense Krant-uitgever Van der Heijden en het Vincentre. 

In de week van 18 november is deze Special huis-aan-huis bezorgd, samen met De 

Nuenense Krant. Deze Special is mede mogelijk gemaakt door diverse sponsors en 

adverteerders, die het werk van de vrijwilligers zeer waarderen. 

Wat in gedachten begon als een bijlage van De Nuenense Krant 

is uitgegroeid tot een glossy. Een mooi bewaarexemplaar, 

waaraan 70 van de 160 vrijwilligers hebben meegewerkt. 

Sleutelwoorden zijn ‘trots’ en ‘respect’. 

‘Trots’ op alles wat er rond Van Gogh in Nuenen is (met 

ondersteuning vanuit de gemeente en de provincie). Maar ook 

trots op alle vrijwilligers, die met deze glossy op toepasselijke 

wijze in het zonnetje worden gezet. 

‘Respect’ geldt voor de kunstenaar Van Gogh, elkaar en de 

bezoekers. Vooral de bezoekers ervaren het gastheerschap als 

uiterst prettig.  
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Bezoekers 
 
In 2019 verwelkomde Vincentre 17.118 bezoekers. Dit is 2% onder het begrote 

aantal van 17.500. Er werd een omzet aan entreegelden gerealiseerd van € 102.065. 

Dit is 7% hoger dan begroot. 
 

 

Bezoekers 2017 2018 2019 
Volwassenen betaald 82% 80% 81% 

Vrienden – relaties - Nuenenaren 5% 3% 6% 

Kinderen (met familie) 6% 6% 6% 

Kinderen in schoolverband - educatie 7% 11% 7% 

Percentage buitenlandse bezoekers ca. 25% ca. 25% ca. 25% 
 

Voor de exploitatierekening verwijzen wij naar de Jaarrekening 2019 op www.vgvn.nl  

 
Educatie 

In 2019 hebben we 1095 leerlingen ontvangen. Dat zijn 45 klassen met een 

gemiddelde grootte van 25 leerlingen. In 2018 ontvingen we 90 leerlingen meer. 

De scholen komen uit de hele regio. We noemen o.a. Heesch, Deurne, Odiliapeel, 

Lieshout, Helmond en Eindhoven. 

Specifiek uit Nuenen zijn op bezoek geweest: 

- alle 7 kleuterklassen van de Rietpluim in januari en februari. Deze klassen hebben 

ook een bezoek aan Art Dumay gebracht 

- 5 brugklassen van het Nuenens College in het begin van hun schooljaar 

- 1 klas (groep 4/5) van de Dassenburcht in november. 

Bij de aanvragen blijkt dat de scholen vaak al op de hoogte zijn van het bestaan van 

de museumschatjes; zo niet dan wijzen we ze daar alsnog op.  

Het boek van Erfgoed Brabant "Een kwartiertje met Van Gogh" is een mooie aanvulling 

op de lesstof. Enkele van onze educatieve vrijwilligers zijn nu bezig om te kijken of we 

stukken uit de inhoud uit het boek ook kunnen toepassen in het Vincentre.  

Soms zien de vrijwilligers van de afdeling Educatie zich voor een uitdaging gesteld: In 

opdracht van een Belgisch reisbureau werden in april ca. 130 leerlingen (16-17 jaar 

oud) ontvangen. Het reisbureau vroeg expliciet om Franstalige gidsen. Bij aankomst 

bleek dat deze excursie juist bedoeld was als aanvulling op hun Nederlandse lessen. De 

uitdaging veroorzaakte plotseling geen buikpijn meer want de Nederlandse 

Franssprekende gidsen moesten gewoon Nederlands spreken. 
 

In 2018 is Erfgoed Brabant gestart met de productie van educatiemateriaal 

voor het basisonderwijs. Het lesmateriaal is eind 2018 getest, de 

bevindingen zijn verwerkt en in het schooljaar 2019-2020 aan het onderwijs 

aangeboden. Onder de naam “Een Brabants Kwartiertje met Van Gogh” is 

een goede basis gelegd voor een permanente aanpak om Van Gogh 

lespakketten in het basisonderwijs op de agenda te krijgen. In het najaar 

2019 zijn er uiteindelijk 40 scholen geweest die het lesmateriaal hebben 

besteld. Vanaf 2020 worden nog meer scholen aangespoord het lesmateriaal 

toe te passen. Er wordt naar gestreefd om alle Brabantse schoolkinderen 

minimaal 1 keer in hun schoolcarrière kennis te laten maken met het leven 

en werk van Van Gogh. 

http://www.vgvn.nl/
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Museumkaart 

Voordat de bezoekers de Museumkaart mogen gebruiken, dient Vincentre allereerst als 

museum geregistreerd te worden. Daarna dienen we een aanvraag in om deel te 

nemen aan de Museumkaart. Pas dan kan de bezoeker de Museumkaart gebruiken. 

Voor de registratie moet aan 17 concrete toetsingspunten voldoen worden op het 

gebied van bedrijfsvoering, veiligheid, personeelsbeleid, collectie etc. 

Concreet leveren we op: statuten, beleidsplan voor komende jaren, recent jaarverslag, 

collectiebeleid, personeelsbeleid, veiligheidsplan.  

Voor de zomer zijn alle documenten aangeleverd om na de zomer de audit te laten 

plaatsvinden. Eind 2019 werd bekend dat op enkele onderdelen nog aanvullende 

informatie verstrekt moet worden. Medio 2020 wordt dit afgerond. 

 

 

Maatschappelijke bijdrage 
 

Waar mogelijk nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit doen 

we bijvoorbeeld in de vorm van aangepaste programma’s voor ouderen met een 

beperking en dementerenden. Ook op andere manieren leveren we een bijdrage aan de 

Nuenense gemeenschap. 

 

Dementerenden en ouderen met een beperking 

N.a.v. een verzoek uit de groep “Nuenen dementievriendelijk” hebben wij in 2015 de 

rol opgepakt om pilot te zijn en model te staan voor de omgang met dementerenden. 

Inmiddels participeren wij actief in de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente 

Nuenen. Nog steeds ontvangen wij kleine groepen dementerenden, speciaal op de 

maandagen als we gesloten zijn en in alle rust de dementerenden en hun begeleiders 

kunnen ontvangen. Van Gogh is slechts een aanleiding - en zeker geen doel op zich - 

om over kunst en het leven te praten. Wij constateren steeds weer veel dankbaarheid 

van hun kant en grote voldoening bij onze eigen vrijwilligers.  

In 2019 hebben we 15 keer een activiteit verzorgd in 

Vincentre of bij de groep op locatie (in Nuenen of in de regio). 

Het betreft hier ouderen met een beperking, dementerenden 

of jong dementerenden.  

 

Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland    

In het kader van een inburgeringscursus is in april een 

bezoek aan Vincentre en een wandeling buiten uitgevoerd.  
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Ondersteuning lokale initiatieven 
Met Nuenense Van Gogh partijen gaan we graag een structurele samenwerking aan, 

o.a. in de vorm van arrangementen of ondersteuning bij vraagstukken. In 2019 

hebben we de samenwerking met Salon Nune Ville, het Van Gogh kerkje en het 

Kostershuisje gecontinueerd. Met de Weverkeshof hebben we op verzoek onze ervaring 

en kennis gedeeld over de planning en inzet van vrijwilligers. 
 

Opnieuw organiseerde Rotary Nuenen de Vincent van Gogh 

Photo Award 2019. Dit keer onder de titel ’Faces of the World, 

door de ogen van Vincent’. De vijftig beste inzendingen van 

de internationale Vincent van Gogh Photo Award 2019 werden 

op grote doeken tentoongesteld in het centrum van Nuenen. 

De bekendmaking van de winnaars van deze tweede editie 

vond opnieuw plaats in Vincentre op 20 september. 
 

Rotary Nuenen organiseerde dit jaar ook weer Kunst met een grote T. Vincentre heeft 

kunstenares Nettie Ploeg de gelegenheid geboden haar textielkunst en quilts te 

exposeren in de ontvangstruimte. 
 

Galerie Bonnard nodigde kunstenaars uit twee werken te 

maken waarin de gedachte aan Van Gogh centraal staat. In 

september en oktober resulteerde dit in de expositie  

‘Kunstenaars van Bonnard laten zich inspireren door Vincent 

van Gogh’. Het werd een bijzondere expositie waarin 

moderne realisten van vandaag buiten hun dagelijkse 

werkwijze en onderwerpen treden om in de voetsporen van 

Van Gogh te kunnen werken. 

 

 

Centrummanagement 

Voor ondernemers in het centrumgebied zijn bezoekers aan Van 

Gogh in Nuenen een aantrekkelijke aanvulling op hun omzet. 

Onze stichting draagt actief bij aan het centrummanagement. 

Voorzitter Jan Kees Lemkes is vanaf de oprichting in 2017 secretaris 

in het bestuur. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de werkgroep 

Mobiliteit in verband met de verkeerstromen voor bussen en auto’s 

van bezoekers. 

Centrummanagement op haar beurt zorgt 

er jaarlijks weer voor dat het centrum 

extra aantrekkelijk is voor bezoekers, zoals 

de mooie bloembakken aan de 

lantaarnpalen, ook voor het Vincentre.  
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Commercieel 
 

Marketing 
Onze marketingaanpak is voor een groot deel dezelfde als die van Van Gogh Brabant. 

Ons aanbod is in 2019 integraal meegenomen in de collectieve marketingcampagnes 

van Van Gogh Brabant. 

Van Gogh is een internationaal icoon en werkt als een magneet voor het op gang 

brengen van bezoekersstromen. Dat is een sterke troef voor het spreiden van 

bezoekers in tijd en ruimte waar NBTC Holland Marketing zich samen met de 

vrijetijdssector in Nederland voor inzet. In overleg met VisitBrabant is in 2018 gestart 

met het vergroten van de focus op de individuele reizigersmarkt en minder op de 

groepsmarkt. Niet omdat er overlast te verwachten valt van de gevolgen van 

‘overtoerisme’ op enkele drukke plekken in Nederland, maar omdat we de regionaal 

economische effecten van bezoek aan onze regio willen versterken. Individuele 

bezoekers komen gericht op ons aanbod af, blijven langer en besteden meer! 

Bij de keuze voor doelgroepen ligt daarnaast de focus op de jongere hoger opgeleide 

cultuurtoerist: de bezoeker van vandaag is de kenniswerker van morgen. Met deze 

strategie kunnen we met het Van Gogh aanbod meer dan alleen de regio toeristisch 

promoten maar direct bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. 

 

Het Nuenense Van Gogh aanbod komt naar voren als onderdeel van: 

* de Brabantse trade-alliantie. Hierin heeft VisitBrabant de coördinerende rol en wordt 

Van Gogh als verleider ingezet om ook andere toeristische voorzieningen te etaleren, 

* Van Gogh Europe: deze samenwerking met het Van Gogh Museum, Kröller-Müller 

Museum en de partners uit Drenthe, België, Frankrijk en Londen beperkt zich tot 

crosspromotie en de gezamenlijke uitvoering van de #FollowVanGogh campagne op 

social media, 

* de campagne ‘Brabant is Open’ van VisitBrabant. Hierin wordt het Van Gogh aanbod 

samen met de Brabantse attracties en steden onder de aandacht gebracht bij een 

grote groep influencers en hun volgers, maar ook via advertising bij potentiële 

bezoekers uit Nederland, België en Duitsland, 

* de campagne ‘Van Goghs Intimi’ in samenwerking met Het Noordbrabants Museum. 

Voor deze campagne is er door NBTC en VisitBrabant een persstrategie uitgewerkt met 

presentaties voor de UK pers in de Nederlandse ambassade te Londen. In september is 

de buitenlandse kunst- en reispers uitgenodigd voor een persreis langs de Van Gogh-

locaties met een aansluitende preview aan de Van Gogh tentoonstelling. Aan de reis 

namen 25 internationale titels deel, afkomstig uit Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk, Duitsland. Zij publiceerden zo’n twintig krantenartikelen, 47 online 

publicaties, 8 radio/tv uitzendingen. Goed voor een mediawaarde van ruim € 7 miljoen.  

 

Arrangementen, evenementen en activiteiten 
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 een bezoek aan een andere Van Gogh locatie (kerkje, Opwettense watermolen, 

Salon Nune Ville), de horeca, schilderen of lunch/diner. Vooral het laatste wordt in  
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goede samenwerking met Nuenense bedrijven uitgevoerd. Op onze website staan 

diverse voorbeelden genoemd. Uiteraard is maatwerk ook mogelijk.  

In 2019 hebben we met enkele grote nieuwe touroperators arrangementen 

samengesteld voor diverse bezoeken in 2020, waaronder Viking River Cruises, die 

reeds meer dan 30 wekelijkse aankomsten in optie heeft genomen. 

Hieronder staan enkele vermeldenswaardige voorbeelden uit 2019. 

 

Gratis toegang voor alle Nuenenaren 

Elk jaar bieden we alle inwoners van Nuenen de gelegenheid om 

Vincentre gratis te bezoeken. Elk jaar is het weer een succes. In 

het eerste kwartaal van 2019 hebben ruim 200 personen gebruik 

gemaakt van het aanbod. Ook tijdens de  Moonlightshopping in 

december was Vincentre in de avond gratis open voor 

Nuenenaren.  

Over het hele jaar 2019 hebben 256 Nuenenaren gebruik gemaakt 

van deze mogelijkheden om gratis kennis te maken met 

Vincentre. 

 

Elke woensdag- en zondagmiddag wandelen met gids zonder te reserveren 

Dit jaar voor het eerst. Een proactieve activiteit van april tot november. Twee 

middagen in de week loopt een gids langs de belangrijkste erfgoedlocaties. Vertrek om 

15.00 uur. Bezoekers kunnen zich van tevoren aanmelden. Op circa 80% van de 

middagen zijn de wandelingen uitgevoerd. Alle reden om hier in 2020 weer mee door 

te gaan. 

 

Art Study Tour uit China  

Nieuw dit jaar was het bezoek van een groep jonge Chinese leerlingen/studenten die 

graag een hele dag in het veld willen schilderen onder leiding van ervaren en 

deskundige docenten. Het programma voor deze dag is samen met galerie Bonnard 

ontwikkeld. Zij kozen Eric Schutte en Jos Leurs als docent.  

Op 29 juli – het was een warme zomerse dag – werd bij de Collse watermolen en bij de 

Roosdonckse molen geschilderd. De leerlingen hebben deze dag als de mooiste dag 

van hun reis naar Europa beoordeeld. De verwachting is dat een dergelijk arrangement 

in 2020 opnieuw zal worden afgenomen. 
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Extra activiteiten in aanvulling op de tentoonstelling ‘Van Goghs intimi’ in    

Het Noordbrabants Museum, 21.09.19 – 12.01.20 
 

• Vincents wevers in Vincentre, zondag 20 oktober en zondag 29 december 

De wevers in Nuenen en omgeving waren een geliefd object van Vincent in zijn 

werken. Deze middag ontmoet u in het Vincentre de oude wevers en leert u over 

hun werkzaamheden en leven, zoals Van Gogh hen vastlegde in zijn werken. In 

samenwerking met het Weverijmuseum Geldrop. 

• Lezing: Van Goghs intimi, woensdag 23 oktober en dinsdag 29 oktober  

Gekweld en eenzaam. Dat beeld hebben velen van hem. Maar de Vincent van Gogh 

in Het Noordbrabants Museum lijkt daar niet op. Kunsthistorica Sophie Tutelaers 

vertelt alles over Vincents sociale leven en de kunst die daaruit is voortgekomen. 

Op een unieke locatie: in het Van Gogh Kerkje in Nuenen.  

• Lezing: Schildersvrienden van Vincent, dinsdag 26 november  

Peter van Overbruggen en Gerard Netten nemen u mee in de wereld van Vincents 

schildersvrienden en leerlingen uit zijn Nuenense en Haagse periode.  

• Oude en nieuwe vrienden van Vincent van Gogh, middag en avond bij Art 

Dumay, zondag 15 december 

- In de middag staan de schildersvrienden van Vincent centraal; ’s avonds gaat het 

over beroemde graffitikunstenaars zoals Belin, Koka, Plotbot KEN en Studio Giftig. 

Zij hebben zich door hem laten inspireren toen zij in Nuenen verbleven. Grote 

tegenstellingen, maar toch ook weer niet. Elke tijd kent zijn vernieuwingen, 

en dat was deze dag duidelijk voelbaar.                                                                         

- In de middag kreeg het Vincentre twee fraaie kunstwerken van Anton 

Kerssemakers aangeboden. ‘De Dommel bij Nuenen’, aquarel uit 1921 

werd door de Vrienden aangeboden. Het kunstwerk ‘Boslandschap’ werd 

door ArtDumay gerestaureerd en aangeboden.                                                                            

- Compleet onverwacht - en des te groter de verrassing - was de schenking van de 

aquarel ‘Bosrand’ van Vincents schildervriend Willem van de Wakker. Vooruitlopend 

op een restauratie bood de heer Jack van Hoek het kunstwerk nu al aan.                                                                                                          

- Ook het verhaal van het schilderij ‘Garen winden’ van Anton van Rappard krijgt 

een vervolg. In het verleden heeft ArtDumay al foto’s laten maken van dit 

schilderij. Toen werd een onderschildering ontdekt. Nieuwe technieken maken het 

mogelijk om het schilderij nog beter te onderzoeken. Dit leidde tot een derde laag. 

Zoals wel vaker bij onderzoek gebeurt, roept één beantwoorde vraag gelijk weer 

een paar nieuwe vragen op. Duidelijk is dat ‘Garen winden’ een schilderij is met 

meerdere verhalen.                                                                                                         

In de avond verzorgden een drietal sprekers de aanloop naar de veiling van een 

20-tal graffiti kunstwerken via Europa’s grootste veilingplatform Catawiki. Sinds 

enkele jaren is ArtDumay verbonden aan Catawiki. Het was de eerste keer dat 

ArtDumay graffitikunst veilde met Van Gogh als thema. Het werd een succesvolle 

veiling. 
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Ticketverkoop voor ASML-werknemers 

Vanwege het partnership van ASML kunnen hun medewerkers vanaf oktober op een 

interne webshop tickets kopen voor Vincentre. Het is een speciaal aanbod: 2 voor de 

prijs van 1 plus gratis audiotour in 1 van de 7 buitenlandse talen. 

Dit is een eerste stap om meer bezoekers te krijgen uit de regio. Direct na de 

bekendmaking leverde het in ieder geval al ruim 160 verkochte tickets op. 

 

Cultural and Creative Winter Market 

Op deze door Expat Center South en het CKE in Eindhoven georganiseerde markt 

waren ongeveer 45 deelnemers, ondernemers en culturele organisaties aanwezig. 

Vincentre was op 13 december vertegenwoordigd met drie vrijwilligers. Met deze 

Market wil het Expat Center South de diverse culturen in Eindhoven met elkaar 

verbinden en laten kennis maken met culturele organisaties uit Eindhoven en 

omgeving. Onze vrijwilligers oordeelden dat het een gezellige happening was en er 

zullen hierdoor ongetwijfeld weer expats naar het Vincentre en Nuenen komen. 
 

 

Museumshop en horeca 

De totale Vincentre-omzet is in 2019 met ruim 10% gestegen. Een groot gedeelte van 

de omzet loopt via de kassa’s in de entree van Vincentre, c.q. de museumwinkel en 

koffiecorner. De omzet van cadeau-artikelen en VVV-artikelen uit de museumshop 

bedraagt 38% van de totaalomzet.  

De Nuenense bevolking heeft ondertussen de winkel goed ontdekt voor de aankoop 

van cadeautjes. Bij het inkoopbeleid wordt hier ook rekening mee gehouden. De shop 

is een belangrijke inkomstenbron voor Vincentre.  

Diverse nieuwe Van Gogh artikelen zijn weer toegevoegd aan het assortiment: vooral 

nieuwe boeken in buitenlandse talen, kunstboeken voor kinderen, fietsroutes van Van 

Gogh Brabant, metalen gelaserde boekenlegger en clips, koffiemokken, sjaals van de 

Sterrennacht en diverse luxere gadgets. 
 

De horeca-omzet bedraagt ruim 14% van de totaalomzet. Ongeveer een kwart hiervan 

wordt omgezet in de Vincentre-koffiecorner, driekwart van deze horeca-omzet wordt 

ingekocht bij externe horecarelaties uit Nuenen.  

In 2019 is het nieuwe kassasysteem van Ticket Team aangeschaft. Het is een  

gebruiksvriendelijk systeem, hetgeen blijkt uit de positieve reacties van de vrijwilligers. 

Na een intensieve voorbereiding en grote inzet van alle sleutelhouders en balie 

medewerkers is het systeem begin 2019 in gebruik  genomen. 

Het kassasysteem biedt diverse voordelen t.o.v. het eerder gehanteerde systeem: 

- dagelijkse  overzichten van de transacties 

- dagelijkse overzichten voor der kascontrole 

- diverse week-, maand- en jaarrapportages 

- voorraad beheer van de winkelartikelen 

- overzichten voor de inkoop  van artikelen 

- verwerken van online boekingen. 
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Nieuwe website 

In 2019 is hard gewerkt om de oude website volledig te vervangen door de nieuwe. 

Na meer dan 10 jaar trouwe dienst is op de jaarovergang 2019/2020 het Nuenen-deel 

van het websiteplatform van Van Gogh Brabant de nieuwe website geworden. 

De nieuwe website werkt volgens de nieuwste technieken met alle daaraan verbonden 

voordelen voor de bezoekers. Zo blijft de website altijd goed leesbaar op elk device, 

van telefoon tot PC. Ook de verkoop van tickets – een sterk toenemend fenomeen in 

deze tijd – is mogelijk. Alle in het verleden gebruikte namen, doorlinks, zoekwoorden 

etc. zijn nog steeds van toepassing: www.vgvn.nl  
 

 
Emotie-onderzoek storytelling 

Op het gebied van onderzoek werkt Van Gogh Brabant samen met het Centre of 

Expertise for Leisure, Tourism and Hospitality (Celth). In overleg met Breda University 

of Applied Sciences is er een onderzoeksproject gedefinieerd om de customer journey 

op de uitbreidingslocaties in Zundert, Etten-Leur en Nuenen te optimaliseren. Het 

onderzoek is gericht op de emoties van bezoekers bij de ervaring in het Vincentre en 

de bijbehorende rondleidingen. Daarnaast is er op basis van de storyline van de nieuwe 

inrichting voor het Van GoghHuis en de Van Goghkerk een studio-onderzoek uitgevoerd 

naar het verschil van overdracht tussen feitelijke informatie en informatie op basis van 

storytelling. De output van deze studies wordt gebruikt voor de herinrichting van de 

drie locaties. Met name de resultaten van het onderzoek in Nuenen is direct toepasbaar 

op het uitvergroten van de museale onderdelen die de grootste emotie oproepen. 

Nadat alle uitbreidingen hebben plaatsgevonden en de herinrichting is opgeleverd, 

wordt er een nieuwe meting gedaan om vergelijkingen te kunnen trekken en kennis te 

vergaren over de toepassing van storytelling in museale context. 

Op basis van de analyses die getrokken zijn uit het emotieonderzoek en de testen die 

in de studio zijn uitgevoerd, is duidelijk geworden dat meer informatie wordt 

overgedragen wanneer de emotie het hoogst is. Deze wetenschappelijke onderbouwde 

kennis wordt voor het eerst ook door tentoonstellingsontwerpers toegepast op de 

herinrichting van musea. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgvn.nl/
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Twee ledschermen bij invalswegen Nuenen 
 

Vanuit een aparte stichting worden de twee grote ledschermen aan 

de Europalaan en de Smits van Oyenlaan geëxploiteerd. Diverse 

Nuenense instanties (verenigingen, sport-, muziek- en andere 

evenementen) mogen gratis adverteren. Commerciële bedrijven 

betalen, waardoor er een sluitende begroting ontstaat. 

Na 10 jaar trouwe dienst zijn in 2019 de beide ledschermen 

vervangen. De hiermee gerealiseerde kwaliteitsverbetering is 

duidelijk zichtbaar. 

Het zijn dezelfde vrijwilligers van Vincentre, die wekelijks deze ledschermen beheren. 

 

Kunstfonds 
 

In stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen zijn alle 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 is omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt geactualiseerd.  

In 2019 heeft het Kunstfonds drie kunstwerken aan de collectie kunnen toevoegen. Op 

pagina 5 staat een beschrijving van deze drie werken. 

 

 
Van Gogh Monumenten 
 

Bepalen 

Het onderzoek uit 2017 naar de monumenten heeft in 2018 geleid tot 

reacties en nieuwe inzichten vanuit lokale en regionale Van 

Goghliefhebbers en -experts. Alleen in 2018 is er nader onderzoek 

uitgevoerd naar een mogelijke nieuwe locatie bij het Kamerven nabij 

Gerwen. In 2019 is er geen nader onderzoek uitgevoerd.   

Beschermen 

De implementatie van het in 2017 gesloten convenant tussen de Van Goghgemeenten, 

provincie Noord-Brabant en de Brabantse erfgoedinstellingen vraagt tijd. In 2019 is 

geconstateerd dat de uitwerking van de lokale erfgoedgedragscodes niet altijd even 

gemakkelijk is. Als eerste hebben de gemeenten Laarbeek en Tilburg een lokale code 

geïmplementeerd. De gemeente Nuenen heeft aangegeven de ondertekening van een 

eigen variant op de erfgoedgedragscode in 2020 af te ronden.   

De Provincie Noord-Brabant heeft inmiddels alle Van Gogh Monumenten in de Cultuur-

Historische Waardenkaart opgenomen. Bij de eerstvolgende update van deze digitale 

kaart zal er eveneens een separate informatielaag over Van Gogh worden toegevoegd. 

Deze uitbreiding is van groot belang voor toekomstige plan- en beleidsvorming. 
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Betalen 

Het beschermen van Van Gogh Monumenten schept ook verplichtingen. Om de 

investeringen in het Van Gogherfgoed mogelijk te maken, is in 2018 er een NV 

opgericht dat in 2019 haar eerste levensjaar heeft afgerond. Met de substantiële inzet 

van de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Nuenen en grote injecties vanuit het 

bedrijfsleven zijn we er in geslaagd om de aankoop van Vincentre en ernaast gelegen 

grond te realiseren en de plannen voor de nieuwbouw en herinrichting vorm te geven. 

In het hoofdstuk van de Van Gogh Sites NV wordt verslag gedaan over deze 

activiteiten en de voortgang op de andere locaties in Zundert en Etten-Leur. 

 

 

Structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’ 
 

De gemeente heeft in 2018 een structuurvisie ontwikkeld die betrekking heeft op het 

centrumgebied van Het Klooster tot de Roosdonckse molen aan de buitenrand. Met 

deze visie ondersteunt de gemeente het belang van Van Gogh voor Nuenen.  

Na enkele discussieavonden (werkateliers) in 2018, heeft de structuurvisie in maart en 

april 2019 ter inzage gelegen. In die periode hebben wij deel genomen aan een door 

de gemeente georganiseerde rondwandeling door het gebied waar Van Gogh zijn 

sporen heeft nagelaten. Na verwerking van alle opmerkingen werd eind 2019 aange-

kondigd dat begin 2020 de structuurvisie aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

 

 

Samenwerkingsverbanden  
 

Van Gogh Sites Foundation en Van Gogh Sites NV 
De stichting Van Gogh Village Nuenen is vanaf 2008 verbonden geweest aan de 

stichting Van Gogh Brabant, met als leden de Van Gogh stichtingen uit Zundert, Etten-

Leur, Tilburg, Nuenen en Het Noordbrabants Museum. Ambities en doelstellingen zijn in 

2016 verwoord in het businessplan ‘Van Gogh. Brabander’.  

In 2018 ontstond als gevolg daarvan een nieuwe organisatie: Van Gogh Heritage 

Foundation (met het handelsmerk Van Gogh Brabant) en de Van Gogh Vastgoed NV. 

Taken als behoud, beheer en ontwikkeling van erfgoed, onderzoek, educatie, algemene 

communicatie, marketing en fondsenwerving liggen bij de Foundation en de Vastgoed 

NV (aankoop en onderhoud van erfgoedlocaties).  

In 2019 heeft een naamswijziging plaatsgevonden: de Van Gogh Heritage Foundation 

wordt Van Gogh Sites Foundation. Van Gogh Vastgoed NV wordt Van Gogh Sites NV. 

De doelstellingen blijven exact hetzelfde. De nieuwe naamgeving met Sites geeft 

duidelijker aan waarover het gaat dan het veel brede begrip Heritage. 

Voor de bezoeker/consument blijft Van Gogh Brabant nog steeds het 

merk. 
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Wat niet verandert, is de rol van de lokale organisaties met de vrijwilligers in de 

hoofdrol: ontvangst van bezoekers, kaartverkoop, rondleidingen, ontvangen scholen en 

het dagelijks onderhoud. Dit alles onder verantwoordelijkheid van het lokale bestuur.  

In 2019 zijn flinke stappen gezet om tot een organisatiestructuur te komen waarin 

zowel de Van Gogh Sites Foundation, de Van Gogh Sites NV als de lokale stichtingen 

opgenomen zijn, de governance geregeld is en de voordelen van een hechtere 

samenwerking naar voren komen op het gebied van Van Gogh inhoudelijke zaken, 

marketing, fondswerving als bedrijfsvoering. In de eerste helft van 2020 krijgt de 

organisatie haar definitieve structuur. 

 

Van Gogh Nationaal Park i.o. 

Het gebied van het Van Gogh Nationaal Park is al eeuwenoud en omvat grote 

aaneengesloten natuurgebieden (o.a. Het Groene Woud en Dommelvallei) van hoge 

kwaliteit met bossen, heide, vennen en zandverstuivingen en een hoge biodiversiteit, 

een prachtig cultuurlandschap met authentieke dorpen, kleinschalig boerenlandschap, 

slingerende beken en populierenlanen. Het is dit landschap waardoor Vincent van Gogh 

zich liet inspireren in zijn werken, waar zijn erfgoed nog op veertig plaatsen terug is te 

vinden en waar het landschap dat hij schilderde, ook nu nog in werkelijkheid kan 

worden beleefd. 

Het Van Gogh NP loopt tot in de steden Den Bosch, Helmond, Eindhoven, Tilburg en 

Breda en heeft geen harde grenzen. Zo is het landelijke gebied tussen en rondom 

Etten-Leur, Zundert, Helvoirt en Nuenen daarin meegenomen en wordt in de komende 

jaren een speerpunt van beleid voor het realiseren van enkele grootschalige 

maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Voor de realisatie van het ambitieuze plan 

staat het werk en het leven van Vincent Van Gogh als “gids” en referentie centraal. In 

2018 is de organisatiestructuur tot stand gekomen om samen met alle betrokken 

partners te streven naar de erkenning en oprichting van het Van Gogh National Park in 

september 2020. De Van Gogh Sites Foundation is bestuurlijk vertegenwoordigd in de 

Board van het Van Gogh Nationaal Park en heeft via de inzet van de directeur in de 

kerngroep direct invloed op de inhoudelijke koppeling met het erfgoed van Van Gogh 

en de aansluiting bij de eigen ambities. 

Eind 2019 is het concept masterplan 

opgeleverd dat in maart 2020 in 

definitieve vorm wordt aangeboden 

aan de minister van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit. 
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Van Gogh Europe  

In het samenwerkingsverband van Van Gogh Europe verzorgt onze stichting een 

actieve rol. Met de meest tastbare erfgoedlocaties in Nederland, de uitbreiding van 

Vincentre, de samenwerking met het Van Gogh kerkje, Salon Nune Ville en het 

Kostershuisje wordt Van Gogh Village Nuenen een steeds completer en aansprekender 

product op de internationale markt.  

Op 16, 17 en 18 oktober waren vertegenwoordigers van het Van 

Gogh Museum, Kröller-Müller Museum, Fondation Vincent van 

Gogh Arles, Van Gogh House London, Van Gogh in Mons 

(België), Van Gogh Brabant en Van Gogh St. Rémy-de-Provence 

in Nuenen aanwezig voor de jaarlijkse vergadering. Hun 

waardering gaat uit naar het geheel van Van Gogh in Nuenen: 

Vincentre, de vele en goed verzorgde erfgoedlocaties, de horeca, 

de aankleding van het centrum en de gastvrijheid. 

In 2019 is er een volledig nieuw bestuur aangetreden. Na 8 jaar de voorzittersrol bij 

Van Gogh Brabant ligt deze nu bij het Van Gogh Museum. Tevens werkt vanuit het Van 

Gogh Museum een projectmanager op deeltijdbasis voor Van Gogh Europe. 

Tevens is er een nieuwe missie benoemd:  

Stichting Van Gogh Europe is een samenwerkingsverband tussen Europese locaties en 

collecties die verbonden zijn met het leven en werk van Vincent van Gogh. Zij streeft 

ernaar om Van Goghs culturele erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken 

om huidige en toekomstige generaties te inspireren, te verenigen en aan te spreken. 

 

 

Regionale samenwerking 

Vanuit de reeds jarenlange relatie met citymarketing Eindhoven365, Eindhoven24/7, 

Brainport Development en diverse musea in de regio zijn in 2019 de volgende 

activiteiten ontstaan. 

• Onderzoek naar samenwerking musea in de Brainportregio 

In 2019 hebben zeven leidende musea in de Brainportregio elkaar de vraag gesteld of 

samenwerking ons verder zal brengen (meer zal opleveren). Deze musea tonen een 

rijke geschiedenis en kunnen de verhalen van de regio verbinden om verleden, heden 

en toekomst beter te begrijpen. De musea die het regionale erfgoed presenteren, 

ontsluiten daarmee ook de verhalen van nationale iconen zoals Vincent van Gogh, 

Philips en DAF. Daarnaast worden inwoners en gasten verrast met kunstcollecties van 

internationaal niveau. 

Het Eindhoven museum, DAF museum, Philips museum, Van Abbemuseum, Museum 

Helmond, Nederlands Steendrukmuseum (Valkenswaard) en Vincentre hebben eind 

2019 een subsidie van het Mondriaanfonds gekregen om samenwerking te 

onderzoeken en op welke gebieden dit het meest succesvol kan zijn. Dit onderzoek zal 

in 2020 worden uitgevoerd. 
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• Aanvraag subsidie vanuit de Brainport Eindhoven Regio Deal 

Ondersteuning vanuit de Regio Deal is bijzonder gewenst voor de realisatie/bouw van 

de uitbreiding van museum Vincentre en de nieuwe museale inrichting. De betekenis 

van deze uitbreiding ligt economisch enerzijds in meer bezoekers die langer verblijven 

in de regio, maar ook vooral ook in de samenwerking met bedrijven zoals ASML. Deze 

ontwikkeling draagt structureel bij aan een versterking van het vestigingsklimaat in de 

regio. Vincentre wordt daarnaast het belangrijkste bezoekerscentrum van het Van 

Gogh Nationaal Park en is tevens de drager van de naamgeving van het gehele 

natuurgebied. 

 

 

 

 

Bestuur (31-12-2019)  

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

J.E.I. van Hout    (penningmeester)                                           

A.G.M. Aarts   (bestuurslid)       

J.T.P. Veldkamp  (bestuurslid)      

  

Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd. Nevenfuncties: zie bijlage 1.  

  

 

Management Team (31-12-2019)  

 

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. 
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Bijlage 1. 

 

Overzicht nevenfuncties bestuur Van Gogh Village Nuenen 

April 2020 

 

Jan Kees Lemkes 

• Voorzitter/secretaris Stichting Van Gogh Village Nuenen 

• Directeur LS Consultancy BV 

• Voorzitter Stichting Van Gogh Experience Nuenen 

• Voorzitter Voedselbank Nuenen 

• Secretaris Stichting Centrum Management Nuenen 

 

Jan van Hout 

• Penningmeester Stichting Van Gogh Village Nuenen 

• Directeur drs. J.E.I. van Hout B.V. 

• Directeur drs. J.E.I. van Hout Beheer B.V. 

• Directeur drs. J.E.I. van Hout Beleggingsmaatschappij B.V. 

• Eigenaar eenmanszaak J.E.I van Hout advies 

• Penningmeester Stichting Kuychi 

• Bestuurder Stichting Administratiekantoor Van Gogh Vastgoed N.V. 

 

Arno Aarts 

• Bestuurslid Stichting Van Gogh Village Nuenen 

• Directeur Argema Beheer B.V. 

• Directeur Alecha B.V. 

• Penningmeester Stichting Serviceactiviteiten Lions Nuenen 

• Penningmeester Lighthouseclub, district Eindhoven 

• Commissaris CQM B.V. 

• Voorzitter commissie Ondernemer van het Jaar van OCN 

• Bestuurslid Stichting Rotava Beheer I 

• Bestuurslid Stichting Rotava Beheer II 

• Bestuurslid Stichting Beheer Parkzicht II 

• Bestuurslid Stichting Berggoed I 

• Directeur Jokama B.V. 

• Penningmeester Kunstfonds Van Gogh Nuenen 

 

Jeroen Veldkamp 

• Bestuurslid Stichting Van Gogh Village Nuenen 

• Directeur Veldkamp Produkties BV 

• Directeur Veldkamp Holding BV 

• Directeur Webvideo BV 

• Lid adviescommissie BrabantC 

• Voorzitter Rotary Club Son en Breugel 2019 – 2020 

 


