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Korte terugblik op 2020
Deze korte terugblik levert een kort jaarverslag 2020 op. Helaas. Het jaar 2020 laat
zich omschrijven als een onwerkelijk jaar. Corona heeft vanaf begin maart het verdere
jaar meer dan gedomineerd. Bijna de helft van het jaar waren we verplicht gesloten.
Gelukkig zijn we financieel gezien het jaar zonder grote kleerscheuren doorgekomen.
Op velerlei gebied is bezuinigd, hebben leveranciers met ons meegedacht en hebben
we gebruik kunnen maken van de landelijke compensatieregelingen.
Op geen enkele wijze kunnen we een vergelijking met voorgaande jaren maken. Het
bezoekersaantal is gekelderd met 60%, en de omzet zelfs met 70%. Groepen waren er
niet. De koffiecorner was verboden terrein. Bezoekers moesten digitaal boeken en
betalen, en mondkapjes waren in de 2e helft van 2020 verplicht om te dragen.
Voor onze 160 vrijwilligers was het een hard en moeizaam jaar. Gelukkig heeft
iedereen het jaar 2020 overleefd en heeft slechts een enkeling corona gehad. Helaas
heeft corona wel op mentaal gebied sporen achtergelaten. Elkaar extra bellen, een
verhoogde frequentie van onze vrijwilligersnieuwsbrief, twee keer een klein cadeautje
in het gesloten Vincentre komen halen, een verhalenbundel over 2020 waren
momenten die ons weer even terugbrachten naar het ‘gewoon’ van vorige jaren. Meer
dan ooit beseft iedereen dat ‘gewoon’ eigenlijk heel bijzonder is.
Na veel voorwerk mogen we Vincentre vanaf juni officieel museum noemen. Door
corona is helaas het gebruik van de museumkaart tot in 2021 uitgesteld.
De vorderingen met de uitbreiding van Vincentre zijn, ondanks corona, zodanig
gevorderd, dat voorjaar 2021 de vergunningen worden aangevraagd.
Dat we tot op heden in het nieuwe jaar de deuren van Vincentre nog geen dag hebben
kunnen openen, neemt niet weg dat we toch vol goede moed de zomer en de 2 e helft
van 2021 tegemoet zien. Iedereen heeft er weer zin in om Vincentre weer tot de plek
te maken waar we in het verleden veel plezier aan mochten beleven.

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 voor cultuur,
maatschappelijke ontwikkeling, natuur, ruimtelijke ontwikkeling, internationale profilering en economie.

In 2019 zijn voor de uitbreiding van Vincentre op financieel gebied grote stappen
voorwaarts gemaakt met de Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh Sites NV
(vastgoed), gemeente Nuenen, ASML en diverse particulieren en bedrijven.
Eind 2019 werd bij Brainport Eindhoven Regio Deal een subsidieaanvraag ingediend,
die in januari 2020 is gehonoreerd. Voor ons een cruciale toekenning, want daarmee
was de financiering grotendeels rond.
Achteraf gezien vond deze toekenning ook
op het juiste moment plaats. Ondanks
corona konden de werkzaamheden aan de
uitbreiding gewoon doorgaan.
In het 1e kwartaal van 2020 zijn nog enkele
certificaten verkocht. Daarna kwam de
verkoop door corona stil te liggen.
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Vincentre
Status van Museum
Het was een gedenkwaardig moment op 14 juli 2020: Vincentre kreeg de status van
geregistreerd museum. Een moment om met alle vrijwilligers, directie en bestuur heel
trots op te zijn.
Het verkrijgen van de museumstatus ging niet vanzelf.
Veel documenten moesten geactualiseerd of
geschreven worden, de kunstcollectie moest digitaal
ontsloten worden (website Erfgoed Brabant) en
externe deskundigen moesten beoordelen of Vincentre
klimatologische en veiligheidstechnisch aan alle
voorwaarden voldeed. Met een aanvullende ronde in
het voorjaar van 2020 is dat gelukt.
Behalve de officiële status van museum biedt het ook
perspectief voor de toekomst: extra bezoekers met
een museumkaart!
In de zomer van 2020 is de procedure gestart om het
gebruik van de museumkaart per 1 januari 2021 aan
te vragen. In het najaar werd duidelijk dat door
corona dit startmoment naar een later moment in
2021 is verschoven. Helaas.

Sadée
Vanaf november hangt in Vincentre het schilderij ‘Aardappelrooiers’ van Philip Sadée.
Hij was tijdgenoot van Vincent van Gogh. Meer nog zelfs. Sadée stond op het lijstje
van Van Goghs favoriete kunstenaars.
Na tientallen jaren in privébezit werd het
kunstwerk bij ArtDumay in Nuenen ter veiling
aangeboden. Dat laatste is er nooit van
gekomen. Art Dumay bracht de eigenaar in
contact met ons, waar het schilderij voor een
breed publiek te zien is. Dat laatste sprak de
eigenaar bijzonder aan, waardoor het voor
een ‘vriendelijke’ prijs gekocht is, inclusief
een kleine restauratie. Met dank aan de
Vrienden voor hun royale financiële bijdrage
en ArtDumay voor hun bemiddeling.
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Het ‘paspoort’ van dit schilderij luidt: Olieverf op karton gemonteerd op paneel,
rechtsonder gesigneerd 'Ph Sadée', vergulde lijst, klein krasje in rechter benedenhoek,
klein deukje in het midden boven, klein oppervlakkig vuil, verder in zeer goede staat.
Dimensies: beeldmaat 18 x 35 cm., lijstmaat 42,5 x 60 cm.
Sadée en Van Gogh
Philip Sadée (1837-1904) was inspiratiebron voor Van Gogh. Als kunstenaar uit de
Haagse School schilderde Sadée vooral de werkende mens. Daarmee was hij een van
de eersten in Nederland die boeren en vissers in hun eigen werkomgeving schilderde.
Hij toonde zich sociaal betrokken door armoede en de positie van de vrouw centraal te
stellen. Daardoor raakte hij Van Gogh. En inspireerde hem ook.

Nowart
Op 29 juli, de 130ste sterfdag van Vincent van Gogh, heeft de bekende Franse graffiti
kunstenaar Arnaud Rabier (NOWART) in Nuenen een indrukwekkende ode aan de
schilder geopend. Met 130 portretten zet Rabier een hedendaags urban monument
neer. Elk portret drukt een andere gemoedstoestand van Vincent uit.
Nowart ziet overeenkomsten tussen het leven van Van Gogh en zijn eigen leven en
omgeving. Van Gogh legde Parijs, aan de oevers van de
Seine, op doek vast. Nowart ziet, honderd jaar later op
dezelfde plekken het verval van diezelfde omgeving. Hij drukt
het uit met zijn eigen interpretatie en middelen: met graffiti
en spuitbussen. In zijn zoektocht naar Van Gogh ontdekt
Nowart in 1995 een schilderij van Vincent met de fabrieken
van Clichy en St. Ouen. Dan begint hij aan een eigen artistiek
eerbetoon aan de ‘muren en daken’ van deze vervallen
gebouwen.
Art Dumay heeft in samenwerking met Kees Rovers en
Vincentre de 130 portretten op fraaie wijze geëxposeerd.
Vincentre heeft het 130e kunstwerk uit de reeks van Nowart
gekregen. Daarin heeft hij zand uit de pastorietuin verwerkt.

In bruikleen
Met hulp van het Kunstfonds heeft Vincentre een
nieuw werk van Anton Kerssemakers in bruikleen
gekregen. Het schilderij geeft op sprekende wijze een
opkomend onweer boven een boerderij in het
landschap weer. Het schilderij hangt in de
ontvangstruimte.
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10 jaar Vincentre
Veertig (!) procent van de vrijwilligers was aanwezig
bij de officiële opening van Vincentre op 17 september
2010. Toen was het een groot feest, iedereen bij
elkaar. Dit jaar ontving iedereen op 17 september een
mooie mail, omlijst met bloemen, gelukwensen, een
film met terugblik op de bouw en een gebakje als men
Vincentre bezocht.
De gebruikelijke nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers was in januari niet in Vincentre
maar in De Watermolen van Opwetten. Vanwege het 10-jarig bestaan werd het een
etentje, mede betaald vanuit de fooienpot van de vrijwilligers. Wie had toen kunnen
voorzien dat 2020 zo anders zou lopen?
Het waren 10 mooie jaren, maar ook bewogen jaren. Er was een economische crisis, in
2015 vierden we ‘Van Gogh, 125 jaar inspiratie’, er waren magere en vette jaren, er is
corona. Maar altijd weer zagen we toekomst, ook nu. Dat zegt veel over onszelf als
vrijwilligers: vasthoudend, kwaliteit willen leveren, gastvrij voor de bezoekers, en
behulpzaam naar elkaar!

Uitbreiding Vincentre
Stedenbouwkundig passen het huidige museum en de uitbreiding naadloos aan op de
gemeentelijke structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’. Daarin hebben kwaliteit en
beleefbaarheid langs het lint van de Berg de hoogste kwaliteit.
Op basis van het door de gemeente opgestelde kavelpaspoort heeft architectenbureau
diederendirrix (Eindhoven) een expressieve en eigentijdse versie van een langskap
boerderij voorgesteld, die recht doet aan het dorpse en Brabantse, met zijn typerende
schaal van toen. De nieuwbouw heeft een huiselijk karakter en symboliseert de
voorliefde van de schilder voor het gewone eerlijke leven. De materialisatie van de
nieuwbouw sluit aan bij zijn voorliefde voor natuurlijke en eerlijke materialen en
taferelen. Het markante volume van de nieuwbouw wordt gevormd met grote
gebakken klei pannen.
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In de nieuwbouw komt Vincents Lichtlab. Dit is een interactieve belevenis rond het
thema ‘licht’, gerealiseerd in samenwerking met ASML. In Vincents Lichtlab gaan jong
en oud op zoek naar perspectief en licht, net zoals Van Gogh dat in zijn tijd deed. Licht
is kleur, en kleur is licht. Maar wat is kleur? Wat is licht? Wat zien we eigenlijk? Hoe
werkt dat, ervaren van licht? Proefondervindelijk wijzer worden.
Team Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Nuenen gaf in de zomer een positief
advies aan het college van B & W over het schetsontwerp van Vincentre. Aanvullende
vragen over materiaalgebruik en de groenvoorziening in de tuin en het straatbeeld
zullen bij de presentatie van het definitief ontwerp worden beantwoord.
De nieuwe film Becoming Vincent werd medio
2020 al opgeleverd. In coronatijd met een gesloten
Vincentre is de film éénmalig in november getoond
aan vrijwilligers, subsidiegevers, stakeholders,
sponsors en certificaathouders. Betrokkenheid in
deze bizarre tijden laat zich virtueel niet
tegenhouden. Een geslaagde première van een
fraaie film,
die pas bij de
opening
weer te zien
zal zijn.

Inrichting voorzijde bouwkavel, met een foto-expositie
De open ruimte (pleintje) naast Vincentre staat er nog net zo mooi bij als in 2019. Het
enige verschil met 2019: de planten in de bakken zijn flink gegroeid.
Het pleintje is tijdelijk, tot aan de bouw van de uitbreiding van Vincentre.
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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
Kerssemakers

Willem
van de Wakker

Antoon
Hermans

Dimmen
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!

Organisatie
De Stichting Van Gogh Village Nuenen (VGVN) is een professionele organisatie die
werkt met ca. 160 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.
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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.

Bestuur
In 2020 hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. Het bestuur is
bijeengekomen in 5 bestuursvergaderingen. Belangrijkste onderwerpen van 2020
waren de financiering, verwerving en uitbreiding van Vincentre, en het sturen op
financiële scenario’s in verband met door corona veroorzaakte financiële onzekerheden.
Ook het verkrijgen van de museumkaart stond tijdelijk hoog op de agenda.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Het bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke
belangen van de bestuursleden 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 2020 is geen sprake geweest van belangverstrengeling of een tegenstrijdig belang.
Een overzicht van nevenfuncties van de bestuursleden is toegevoegd als bijlage.

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.
Vanwege corona stond in 2020 het financieel bijsturen centraal, onderhandelen met
leveranciers, bezuinigen, het volgen en aanvragen van landelijke maatregelen.

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.

Eerbetoon aan alle mensen die in de zorg werken,
maart 2020.
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Vrijwilligers
Eind december hadden we een gezelschap van in totaal 163 vrijwilligers. Dit is een
groei van 5 personen t.o.v. 2019.
De verdeling van functies in de belangrijkste groepen is als volgt:

•

Voor begeleiding van gasten in het Vincentre: 98 personen (sleutelhouders, balie-,
winkel- en horecamensen)

•
•
•

Voor gidsrondleidingen: 34 personen
Voor educatie: 22 personen

Voor overige activiteiten (arrangementen, marketing, techniek, administratie enz.)
is eveneens een groot aantal vrijwilligers actief.
Ondanks de noodzakelijke geringere bezetting vanaf 1 juni hebben we toch
mogelijkheden gevonden om vier vrijwilligers op te leiden tot sleutelhouder. Dit is een
zeer welkome uitbreiding.
Voor de 163 vrijwilligers was het een hard en moeizaam jaar. Gelukkig heeft iedereen
het jaar 2020 overleefd en heeft slechts een enkeling corona gehad. Helaas heeft
corona wel op mentaal gebied sporen achtergelaten. Veel vrijwilligers hebben de
reguliere activiteiten erg gemist! Juist daarom zijn diverse activiteiten opgepakt: elkaar
extra bellen, een verhoogde frequentie van onze vrijwilligersnieuwsbrief (2 wekelijks
i.p.v. maandelijks), twee keer een klein cadeautje (o.a. een toepasselijk mondkapje) in
het gesloten Vincentre komen halen, en een verhalenbundel over 2020 waren
momenten die ons weer even
terugbrachten naar het ‘gewoon’ van
vorige jaren. Meer dan ooit beseft iedereen
dat ‘gewoon’ eigenlijk heel bijzonder is.
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Bezoekers
Dit is een moeilijk hoofdstuk om te schrijven. Niets laat zich vergelijken met
voorgaande jaren of een voorgaande crisis. Corona slaat alles.
Vincentre is drie keer gesloten geweest in 2020. Dit betrof een totaal van ca 16 weken.
Gelukkig waren de zomermaanden redelijk. Uiteindelijk werden 7.148 bezoekers
geregistreerd (41% van het aantal bezoekers in 2019). Het betrof uitsluitend
individuele bezoekers, alleen of in klein familieverband.
Groepen, scholen en internationale touroperators zijn in 2020 niet rondgeleid. Zij
vormen onder normale omstandigheden toch al gauw 40% van het aantal bezoekers.
De omzet toont een nog sterkere daling tot het niveau van 29% ten opzichte van
2019. Kortom, een omzetdaling van 71%.
De onzekerheid in de beginperiode van de coronacrisis heeft er direct toe geleid dat er
financieel hard is ingegrepen. Met alle leveranciers zijn afspraken over kortingen
gemaakt, een tijdelijke huurkorting is bedongen, bezuinigd op betaald personeel, alle
activiteiten (tentoonstellingen, extra marketingactiviteiten etc.) en jaarlijkse
investeringen zijn stop gezet. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de diverse
overheidsmaatregelen.
Voor de exploitatierekening verwijzen wij naar de Jaarrekening 2020 op www.vgvn.nl
Educatie
Er stonden weer de nodige rondleidingen voor klassen in de planning. Met de subsidie
vanuit de provinciale museumschatjes zou 2020 weer een jaar worden waarin ruim
1000 leerlingen van lagere scholen Vincentre bezoeken. Treurig om te melden dat
er in totaal 9 scholen op bezoek zijn geweest. Zeven daarvan in januari/februari
en twee in september/oktober. De rest is geannuleerd of nooit geboekt geweest.
De afdeling Educatie is in 2020 druk bezig geweest met het opzetten van
museumlessen op locatie voor scholen in het kader van ‘Een Brabants Kwartiertje
met Van Gogh’ (door Erfgoed Brabant ontwikkeld educatiemateriaal voor het
basisonderwijs). Vooral de Nuenense situatie staat centraal in dit lesmateriaal.

Museumkaart
Voordat de bezoekers de Museumkaart mogen gebruiken, dient Vincentre allereerst als
museum geregistreerd te worden. Op 14 juli 2020 kreeg Vincentre de status van
museum. Een gedenkwaardig moment om heel trots op te zijn.
Het verwerven van deze status ging niet vanzelf. Er moest aan 17 concrete
toetsingspunten voldoen worden op het gebied van bedrijfsvoering, veiligheid,
personeelsbeleid, governance, collectie, digitale toegang tot de collectie etc.
Met een aanvullende ronde in het voorjaar van 2020 is dat gelukt. Het heeft
een aantal vrijwilligers veel, heel veel tijd gekost.
In de zomer van 2020 is direct de procedure gestart om het gebruik van de
museumkaart per 1 januari 2021 aan te vragen. Helaas werd in het najaar
duidelijk dat door corona dit startmoment naar een later tijdstip is
verschoven.
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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. Dit alles onder de naam Vincentre op Maat.
Ook op andere manieren leveren we een bijdrage aan de Nuenense gemeenschap.

Dementerenden en ouderen met een beperking
Waar we in 2019 nog 15 keer een activiteit verzorgd hebben in Vincentre of bij de
groep op locatie, is dit in 2020 geen enkele keer uitgevoerd. Zeker voor deze
risicogroepen mocht niets meer worden georganiseerd.

Toch nog een bijdrage geleverd
In juni 2020 zijn in opdracht van het ministerie van VWS, en dan specifiek minister
Hugo de Jonge, opnamen gemaakt in het Vincentre voor de serie Onbeperkt Meedoen.
Door de coronamaatregelen loopt het publiek met
een beperking tegen allerlei onverwachte problemen
aan. Tom de Beer woont in Nuenen, was stagiaire bij
Vincentre en is slechthorend. Hij heeft last van de
weerspiegeling van plexiglasschermen bij kassa’s en
kan daardoor minder goed liplezen.
De serie is te zien op YouTube.
In juli bezocht een dame met een assistentiehond museum Vincentre. Zij was zeer
enthousiast over de gastvrije ontvangst en de mogelijkheden om met zo'n hond een
bezoek aan ons museum te brengen.

Ondersteuning lokale initiatieven
Ook hier hebben we helaas geen bijdragen kunnen leveren vanwege corona.

Centrummanagement
Voor ondernemers in het centrumgebied zijn bezoekers aan Van
Gogh in Nuenen een aantrekkelijke aanvulling op hun omzet. In de
zomer is dit nog het beste gelukt.
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

Het was de bedoeling om in 2020 onze marketingaanpak voor een groot deel hetzelfde
te laten zijn als die van Van Gogh Brabant. Amper op gang gekomen, werd deze ook
weer direct stopgezet in februari. De groepsreizen, zowel nationaal als internationaal,
zijn daarna ook niet meer op gang gekomen.
Aandacht voor de individuele reizigersmarkt is voor zover mogelijk gebleven. In 2019
is gestart met deze markt. Individuele bezoekers komen gericht op ons aanbod af,
blijven langer en besteden meer. Kortom, meer regionaal economische effecten.
Als reactie op de gesloten musea hebben de vloggers van
‘My daily shot of culture’ het initiatief genomen om het
platform THUISMUSEUM op te richten: 1 vlogger bezoekt
1 museum en maakt 1 video. Zo kon het gebeuren dat
Lieke in maart een bezoek aan Vincentre bracht en een
wandeling buiten maakte. Het eindresultaat staat op You
Tube en op www.thuismuseum.nl. Eind 2020 was de
versie op You Tube 1000 keer bekeken.
Om na de eerste lock down de Nederlandse
toerist te verleiden om in de zomer en het
najaar naar Brabant te komen, is door
VisitBrabant de campagne ‘Hier moet je zijn in
Brabant’ opgezet. Onderdeel van deze grote
campagne was Van Gogh. Deze campagne
heeft in de meest uiteenlopende (social)
media gestaan.
Tot onze spijt zijn gaande het jaar 2020 niet doorgegaan dan wel uitgesteld naar 2021:
* De Brabantse trade-alliantie. Hierin heeft VisitBrabant de coördinerende rol en wordt
Van Gogh als verleider ingezet om ook andere toeristische voorzieningen te etaleren,
* Activiteiten voortkomend uit het samenwerkingsverband Van Gogh Europe,
* Campagne ‘Brabant is Open’ vanuit VisitBrabant, vooral gericht op influencers,
* Opening van de nieuwe Van Goghzaal in Het Noordbrabants Museum (inmiddels in
maart 2021 virtueel geopend).
Jammer genoeg zijn ook lokaal de volgende activiteiten niet zijn uitgevoerd:
* Actie ‘Gratis toegang Vincentre voor alle Nuenenaren’. Nauwelijks een week gestart
of we moesten Vincentre sluiten. Traditiegetrouw bieden we alle inwoners van Nuenen
de gelegenheid om Vincentre gratis te bezoeken in het eerste kwartaal van het jaar.
* Deelname aan Moonlightshopping in december met gratis entree voor Nuenenaren.
* Elke woensdag- en zondagmiddag wandelen met gids zonder te reserveren.
Succesvol in 2019 en stond klaar om in 2020 gecontinueerd te worden.
* Samenwerking met Salon Van Gogh en het Van Goghkerkje.
* Samenwerking met de lokale horeca.
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Arrangementen
In 2019 mochten we succesvol afsluiten door met enkele grote, nieuwe touroperators
arrangementen af te sluiten voor diverse bezoeken in 2020.
Vermeldenswaardig zijn de Viking River Cruises, die ruim 30 wekelijkse aankomsten in
optie hadden genomen.
Tien jaar lang hebben vrijwilligers van
Atelier Nuenen schilderworkshops voor
ons verzorgd. Corona was aanleiding om
dit te heroverwegen, en is men tot de slotsom gekomen dit niet langer te continueren.
Wij danken Atelier Nuenen bijzonder voor al hun toewijding bij het geven van zoveel
workshops.
Wij blijven deze workshops aanbieden. Inmiddels komt met een andere Nuenense
partij een nieuw aanbod op de markt.
Ticketverkoop voor ASML-werknemers
Vanwege het partnership met ASML hebben we in 2019 een succesvol arrangement
voor hun medewerkers in de markt gezet. Voor de Kerstvakantie 2020 was het speciale
aanbod: 2 voor de prijs van 1, gratis audiotour in 1 van de 7 buitenlandse talen, buiten
wandelen met gids en een mondkapje met een print van een schilderij van Van Gogh.
Het arrangement is nooit tot uitvoering gekomen door de lock down in december.
Fotografie
Met Nuenenkenner en hobbyfotograaf Frank van
Welie hebben wij op bijzonder prettige wijze
samengewerkt. Zijn markante foto’s sierden met
grote regelmaat de website, social media en de
ledschermen. Ook de voorpagina van de FRITS is
van zijn hand.

Museumshop
Heel enthousiast hebben de vrijwilligers in januari/februari de winkelvoorraad
aangevuld om op tijd klaar te zijn voor het nieuwe museumseizoen.
Gelukkig trok het in de zomer nog wat aan met de individuele bezoekers.
Maar de grote slag met groepen is helaas gemist, hetgeen in de exploitatie
ook zichtbaar was.
Voor Kerst is een extra aanbod van artikelen op de website
en in de social media geplaatst.
Vermeldenswaardig was de verkoop van mondkapjes met een print
van één van de schilderijen van Van Gogh. Een eigen productie,
samen met een bedrijf uit Nuenen. Het mondkapje kwam in
november op de markt en was een leuk Sintcadeau om te geven.
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Kassasysteem
Met het nieuwe kassasysteem van Ticket Team is in 2019 naar ieders tevredenheid
gewerkt. Het was in 2020 dan ook geen probleem om de door corona veroorzaakte
online ticketverkoop aan dit systeem te koppelen. Bij entree worden de tickets gescand
en alles is geregeld. Ook de museumkaart wordt in de toekomt bij de kassa gescand.

Nieuw audiotours
In februari is het systeem van Guide ID in gebruik genomen en in de zomerperiode
beperkt gebruikt. Na 11 jaar was het oude systeem hoognodig aan vervanging toe.
Bij de keuze van het nieuwe systeem is er rekening mee gehouden dat dit ook ingezet
gaat worden in de vernieuwde expositie na heropening. Ook is het systeem makkelijk
verder uit te breiden.

Nieuwe website
Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar is definitief afscheid genomen van de oude
website, die ons ruim 11 jaar trouw van dienst was. Vrijwilliger Wim Monte is al deze
jaren de webmaster geweest. Een ‘hartelijk dank’ aan Wim spreken wij hier graag uit!
Op het websiteplatform van Van Gogh Brabant heeft onze stichting de nieuwe website
staan, met de nieuwste technieken en 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 is mogelijk. Alle in het verleden gebruikte namen,
doorlinks, zoekwoorden etc. zijn nog steeds van toepassing: www.vgvn.nl
Met corona is de website meer dan ooit een levenslijn voor Vincentre geweest. Voor
een bezoek aan het museum moest digitaal een toegangskaartje gekocht worden.
Het gebruik van de website veerde mee met het open en dicht zijn van het museum. Is
onder normale omstandigheden de doelstelling van onze website gericht op de verkoop
van tickets, tijdens de gesloten periodes van Vincentre verschoof de aandacht vooral
naar Vincent van Gogh in Nuenen en de diverse erfgoedlocaties. Dit alles om de
belangstelling warm te houden. Ook de pagina’s over fietsroutes werden goed bezocht.
Social media werden in de loop van 2020 vooral strategisch ingezet. Facebook en
Twitter was al aanwezig. Instagram is in 2020 opgezet. Alle social media toont
praktische informatie over een bezoek aan Nuenen, maar vertelt ook het verhaal van
Vincent als mens, in Nuenen. En dat werkt.

In een wereld die in versneld tempo digitaliseert, kunnen we de volgende cijfers melden:
Instagram: 129 volgers erbij, 470 volgers eind 2020. Met name berichten over de
Nuenense monumenten doen het erg goed. Herkomst is vooral Nederland, 60% is vrouw.
Website: best bezochte pagina’s: homepage Nuenen (zowel Nederlands als Engels), Plan je
bezoek, Vincentre, Praktische informatie. Herkomst is vooral Nederland en België.
Ticketverkoop via Global Tickets: startte in januari en februari, viel stil in maart en april, en
kwam terug in mei met de verplichting tot vooraf reserveren. In 2020 zijn er in totaal 2750
tickets verkocht voor Nuenen.
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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. Zeker in de periode dat Vincentre
open was, werden de wandel- en fietsroutes goed verkocht.

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.
Het zijn dezelfde vrijwilligers van Vincentre, die
wekelijks deze ledschermen beheren.
In 2020 heeft een reeks van advertenties op de
ledschermen gestaan in relatie tot corona. Variërend
van het klokken luiden voor de zorg tot ‘steun lokaal,
koop lokaal’. Ook is er regelmatig promotie gemaakt
voor de bijzonder mooie omgeving van Nuenen. Met
foto’s van Frank van Welie.
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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 volledig zichtbaar en omschreven in het Memorix Maior systeem van
Erfgoed Brabant. Alle musea, erfgoed instellingen, heemkundekringen en gemeenten
kunnen gebruik maken van dit systeem. Voor de bezoeker van onze eigen website is
het nauwelijks merkbaar dat hij wordt verbonden met het systeem van Erfgoed
Brabant. Om de museumregistratie te verkrijgen, was het noodzakelijk dat de
kunstcollectie digitaal ontsloten is voor het publiek.

Van Gogh Monumenten
Het bepalen van de Van Gogh Monumenten dateert al weer uit 2017.
In de provincie Noord-Brabant zijn er 39 benoemd, waarvan er 14 in
Nuenen staan.
Het beschermen van de Van Gogh Monumenten is een volgende taak.
In het in 2017 gesloten convenant tussen de Van Goghgemeenten,
provincie Noord-Brabant en de Brabantse erfgoedinstellingen wordt
gewerkt aan het benoemen van lokale erfgoedgedragscodes. De gemeente Nuenen
heeft een eigen variant op de erfgoedgedragscode in 2020 afgerond en met het
merendeel van de eigenaren van Van Gogh Monumenten ondertekend.
De Provincie Noord-Brabant heeft inmiddels alle Van Gogh Monumenten in de CultuurHistorische Waardenkaart opgenomen. Dit is van groot belang voor toekomstige planen beleidsvorming.
Om investeringen in het Van Gogherfgoed te kunnen betalen, is de Van Gogh Sites NV
opgericht in 2018. Met substantiële inzet van de Provincie Noord-Brabant, gemeente
Nuenen en grote injecties vanuit het bedrijfsleven is de Van Gogh Sites NV er in
geslaagd om de aankoop van Vincentre en de ernaast gelegen grond te realiseren en
de plannen voor de nieuwbouw en herinrichting vorm te geven.
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Structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’
en Omgevingsvisie Nuenen
Op onderdelen is de structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’ aangepast en daarna
goedgekeurd. De locatie Vincentre en het daarnaast gelegen stuk grond hebben op
basis van deze structuurvisie een kavelpaspoort meegekregen voor het ontwerpen van
de uitbreiding van Vincentre. Over de vorderingen van de bouw elders meer in dit
jaarverslag.
In het kader van de omgevingswet is de Omgevingsvisie Nuenen opgesteld. Hieruit is
naar voren gekomen dat de ‘kernkwaliteiten’ van Nuenen zijn: groen, dorps, rustig en
gezellig. Deze kwaliteiten staan centraal in de omgevingsvisie, om te koesteren en te
versterken. Vanuit onze stichting Van Gogh Village Nuenen is op een aantal fronten
actief meegewerkt aan het tot stand komen van de Omgevingsvisie en daaruit
voortkomende programma’s.

Samenwerkingsverbanden
Van Gogh Sites Foundation en Van Gogh Sites NV
Binnen deze twee entiteiten werken wij samen met de Van Gogh stichtingen uit
Zundert, Etten-Leur, Tilburg en Het Noordbrabants Museum. Ambities en doelstellingen
zijn in 2016 verwoord in het businessplan ‘Van Gogh. Brabander’.
Taken als behoud, beheer en ontwikkeling van erfgoed, onderzoek, educatie, algemene
communicatie, marketing en fondsenwerving liggen bij de Foundation. De
Van Gogh Sites NV staat voor de aankoop en onderhoud van erfgoedlocaties.
Voor de bezoeker/consument blijft Van Gogh Brabant nog steeds het merk.
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In 2020 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 en bedrijfsvoering.

Van Gogh Nationaal Park
Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij
die inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park. Hier wordt ‘oud land’ met
prachtige natuurgebieden, cultuurlandschap en het erfgoed van Vincent Van Gogh
gekoesterd en zorgt innovatie met de spirit van Van Gogh voor een toekomstbestendig
landschap dat oplossingen biedt voor
hedendaagse, maatschappelijke
vraagstukken.
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.

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.
Dit internationale netwerk heeft door corona een terugslag gehad in 2020. In elk van
de landen was de situatie even slecht.
Toch was er ook goed nieuws te melden. Een nieuwe partner is toegetreden: Musée
d’Orsay in Parijs. Zij hebben in grootte de nummer 3 collectie van Van Goghs (na het
Van Gogh Museum en het Kröller Müller Museum).
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.
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Regionale samenwerking
In 2019 hebben zeven leidende musea in de Brainportregio elkaar de vraag gesteld of
samenwerking 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. Vertraagd door
corona is dit onderzoek in 2020 gepresenteerd. Vervolgstappen zijn gezet in de vorm
het schrijven van het verhaal dat ons als musea bindt. Afronding in 2021.

Bestuur (31-12-2020)
J.C.A. Lemkes
J.E.I. van Hout
A.G.M. Aarts
J.T.P. Veldkamp

(voorzitter/secretaris)
(penningmeester)
(bestuurslid)
(bestuurslid)

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

Management Team
S. B. van der Heiden
W.P. Monté
U.J.N. van Gils
P. Silvis
A.J. van Rooij

(31-12-2020)

(directeur)
(dagelijkse leiding)
(dagelijkse leiding)
(manager financiën)
(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 2021

Jan Kees Lemkes
• Voorzitter/secretaris Stichting Van Gogh Village Nuenen
• Voorzitter Stichting Van Gogh Experience Nuenen
• Voorzitter Voedselbank Nuenen
• Secretaris Stichting Centrum Management Nuenen
• Bestuurslid Van Gogh Sites Foundation
• Directeur LS Consultancy BV
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.
Bestuurslid Stichting Rotava Beheer I
Bestuurslid Stichting Rotava Beheer 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
• Lid adviescommissie BrabantC
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