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  KvK  57353018 
Jaarverslag 2021 per 02 februari 2022 

1. De Stichting 

De stichting draagt als naam: “Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen" verder in het 
jaarverslag genoemd als “Kunstfonds”. Opgericht: 27 februari 2013 ten kantore van Mr Tsjeard 
Fokke Fokkema, notaris ter vestigingsplaats de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57353018 

Het Kunstfonds heeft ten doel: 

• 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 middelen van het Kunstfonds bestaan uit: 
Kunstwerken in beheer verkregen uit schenkingen, legaten, erfstellingen, overdacht. 
Het Kunstfonds beschikt niet over financiële middelen noch beheert het een bankrekening.   
 
Het Kunstfonds hoeft geen financiële verantwoording af te leggen omdat zij geen financiële middelen 
bezit noch beheert. 
 
2. Het bestuur 
 
Het bestuur van het Kunstfonds bestaat uit een oneven aantal leden van ten minste 3 en maximaal 5 
leden. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 
Voorzitter: Peter van Overbruggen 
Secretaris: Henk van Rens 
Algemeen lid: Arno Aarts 
 
De drie bestuursleden voeren hun taken uit op basis van vrijwilligheid, onbezoldigd en zonder 
vergoeding. 
 
3.Terugblik op 2021 

Vorig jaar heeft Museum Vincentre een aquarel verworven van de schilder Dimmen Gestel, getiteld 
Man bij een moestuin in een Brabants dorp.  Dit kunstwerk is in de inventarisadministratie van de 
stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen opgenomen. 
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In de vaste expositie ‘Vrienden van Vincent’ heeft het museum al twee schilderijen van Dimmen 
Gestel in permanente bruikleen van Eindhoven Museum. Maar deze aquarel ‘Man bij een moestuin in 
een Brabants dorp’ is het eerste werk van Dimmen Gestel dat in de collectie én het bezit komt van 
museum Vincentre. 

 

 

  

Bij de Eindhovense drukkerij van Gestel & Zn ziet Van Gogh enkele schilderijen van Dimmen (1862 -
1945), die hij erg waardeert. Zo raakt Dimmen bevriend met Vincent en ook zijn ‘leerling’. Dimmen 
Gestel komt uit een artistieke familie en studeerde aan de Rijksacademie Amsterdam voor zijn 
middelbare akte tekenen. Dimmen schildert, tekent en lithografeert stillevens, landschappen en 
Brabantse interieurs in de stijl van de Haagse School.  

In de nu voor het Vincentre verworven aquarel zien we een onderwerp dat aansluit bij het 
boerenthema van Vincent. Het is een bijzonder waardevolle toevoeging aan de ‘vriendencollectie’ van 
ons museum. 

4. Strategie

Het Kunstfonds presenteert zich schriftelijk en mondeling in de respectievelijke  
bestuursvergaderingen met de stichtingen Van Gogh Village Nuenen en De Vrienden Van Vincent 
Van Gogh & Nuenen. 
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5. Schema benoeming aftredende en herkiesbare bestuursleden: 

De secretaris regelt het in- en uitschrijven bij de KvK. 

functie bestuurslid 1e benoeming aftreden (her)benoeming 

voorzitter P. van Overbruggen 2017 2021 2025 

bestuurslid A. Aarts 2013 2018 2022 

secretaris H. van Rens 2019 2023  

 

6. Financiën: 

Exploitatieresultaat 31/12/2021       € 0,00 

Bijdrage St. De Vrienden - 2021     € 0,00 

Bijdrage St. Van Gogh Village Nuenen - 2021    € 0,00 

Totaal bijdrage                 € 0.00+ 

Totale uitgaven        € 0,00   
         

         € 0.00-   

Exploitatieresultaat 31/12/2021     € 0,00    

Jaarverslag vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 02 februari 2022 

 

Colofon 
 
Tekstbijdragen: Arno Aarts, Peter van Overbruggen, Henk van Rens 
 
Jaarverslag 2021 Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen  
februari 2022 
 
http://www.vangoghvillagenuenen.nl/vgvnnl/kunstfonds.aspx 
 
Secretaris: 
Henk van Rens 
h.vanrens@onsnet.nu 
Tel. 06-50520488 
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