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BELEIDSPLAN 2019-2021 van Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen, hierna te 

noemen ‘Stichting Kunstfonds’.   

Doelstelling van de stichting Kunstfonds is: 

 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. 

 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting Kunstfonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 het doen bergen, conserveren, ontsluiten en beschikbaar stellen voor  

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de collectie 

 het doen tentoonstellen voor het publiek van de kunstwerken die behoren tot de collectie 

 het in bruikleen geven aan Stichting van Gogh Village Nuenen of andere, door het 

stichtingsbestuur aan te wijzen instellingen van de kunstwerken die behoren tot de collectie: 

de voorwaarden, rechten en verplichtingen ten aanzien van het in bruikleen geven van 

kunstwerken zullen worden vastgelegd in een bruikleenovereenkomst, te sluiten tussen de 

stichting en de bruiklener (of bruikleennemer).  

 

Ambitie is: 
Met de verworven collectie kunstwerken en nieuw te verwerven kunstwerken wil de Stichting een 

bijdrage leveren aan het instand houden van de belevingswereld van toen, de periode welke Vincent in 

Nuenen woonde en werkte (12-1883 11-1885), toegankelijk maken voor een veel groter publiek en 

voor de toekomst deze werken voor de gemeente Nuenen ca te behouden. 

Ook eigentijdse kunstenaars en/of kunstenaars in het verleden die geïnspireerd werden door Vincent 

van Gogh en Nuenen en daarmee hun werken, zijn van belang voor de Stichting. Tevens voorwerpen 

die een relatie hebben met Vincent van Gogh en Nuenen zullen door de Stichting worden verworven. 

De Stichting Kunstfonds heeft voor kunstwerken, op verzoek of pro-actief, in bruikleen beschikbaar te 

stellen voor exposities in:  

 het Van Gogh museum Vincentre, beheerd door de Stichting Van Gogh Village Nuenen 

 in goed overleg met de stichting Van Gogh Village Nuenen en de stichting De Vrienden Van 

Vincent Van Gogh & Nuenen op andere lokaties dan het Vincentre, mits schriftelijk 

vastgelegd 

De Stichting Kunstfonds geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de stichtingen Van Gogh Village 

Nuenen en De Vrienden Van Vincent Van Gogh & Nuenen bij: 

 

 het verwerven van kunstwerken die aangeboden worden of door schenking verkregen kunnen 

worden 

 

mailto:h.vanrens@onsnet.nu
mailto:h.vanrens@vgvn.nl
mailto:hvanrens0@gmail.com


Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen 

                                                    Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh en Nuenen Pagina 2 

 

 

Middelen: 

Stichting Kunstfonds beheert geen financiële middelen en beheert alleen de aan haar in eigendom 

overgedragen kunstwerken: 

 

 door de Stichting Van Gogh Village Nuenen 

 

 door de Stichting De Vrienden Van Vincent Van Gogh & Nuenen  

 

 door schenkingen, legaten, erfstellingen  

 

Beheer: 

 

 De collectie kunstwerken zal worden beheerd door het bestuur van de Stichting Kunstfonds.  

 

   Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting Kunstfonds. 

 

 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

 

 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit 

wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. 

 

 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 

 Het bestuur ziet toe dat de collectie of delen hiervan door bruikleennemers afdoende verzekerd 

zijn   

 

 Het bestuur ziet toe als vastgelegd in de statuten, onder besluitvorming, dat 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.  

 

 

Strategie: 

 

De Stichting Kunstfonds presenteert zich schriftelijk en mondeling in de resp. bestuursvergaderingen 

met de stichtingen Van Gogh Village Nuenen en De Vrienden Van Vincent Van Gogh & Nuenen. 

 

 

 

Beleidsplan gewijzigd vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 18-06-2019    

 


