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De Stichting. 
 
De stichting draagt als naam: “Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & 
Nuenen”, opgericht 5 november 2008 ten kantore van Schäfer Notarissen te 

Nuenen. 
 

Doelstelling. 
 

 De bekendheid van het Van Gogh Village Nuenen (openluchtmuseum en 
het Van Goghmuseum Vincentre Nuenen) te vergroten. 

 De aankoop van kunstwerken te ondersteunen en mogelijk te maken door 

de Stichting Van Gogh Village Nuenen t.b.v. het Van Goghmuseum 
Vincentre Nuenen. 

 Het ondersteunen van de Stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen. 
 Het ondersteunen en opzetten van tijdelijke tentoonstellingen. 
 Het organiseren van lezingen bijeenkomsten voor leden van de Stichting 

“De Vrienden van Vincent van Gogh & Nuenen” en andere, door de 
Stichting geselecteerde, specifieke doelgroepen. 

 Het ondersteunen van de ontwikkeling en creatie van educatieve 
materialen voor scholen. 

 Het ondersteunen van contacten met scholen. 

 
Met de verworven financiële steun wil de stichting De Vrienden de 

belevingswereld van toen, de periode dat Vincent in Nuenen woonde en werkte 
(december 1883 tot en met november 1885), in stand houden en toegankelijk 
maken voor een groter publiek. 

 
De middelen van de stichting bestaan uit : 

 Bijdragen van donateurs. 
 Subsidies en/of bijdragen van kerkelijke en/of burgerlijke instanties. 
 Schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere geoorloofde inkomsten. 

 Opbrengsten van de door de stichting te organiseren acties en/of 
evenementen. 

 

Het bestuur. 
 
Het bestuur van de stichting De Vrienden bestaat uit een oneven aantal leden 
van tenminste 3 en maximaal 7 leden. 

 
 Het bestuur op 31-12-2021 bestaat uit de volgende leden met jaar van 

aftreden. 
 Voorzitter:                       Leen Vis                      (aftredend 2021) 
 Secretaris:                       Mieke Janzen               (aftredend 2023) 

 Penningmeester                Katja Schöningh          (aftredend 2023) 
 Algemeenbestuurslid         Anja van Welie            (aftredend 2024) 

 Vacature 
 

 
In november dit jaar heeft Henk van Rens het bestuur verlaten. Wij danken hem 
hartelijk voor al de uren die hij beschikbaar is geweest voor onze stichting.  



 

 
Aankoop kleine kunstwerken. 

 
De aangekochte kunstwerken zijn ondergebracht in de “Stichting Kunstfonds 
Vincent van Gogh Nuenen”, welke zorg draagt voor het bergen, conserveren, 

tentoonstellen voor publiek en het permanent in bruikleen geven aan Vincentre. 
 

Ook dit jaar heeft  het bestuur van het Vincentre een verzoek tot ons gericht, om  
de aankoop van een aquarel van Dimmen Gestel mogelijk te maken. 
 

“Man bij een moestuin in een Brabants dorp” 
 

Wij hebben aan dit verzoek gaarne voldaan. 
 
  

 

               
 

Dimmen Gestel geboren op 31-08-1862 is vooral beschreven als 
vriend/leerling van Vincent van Gogh. In zijn jonge jaren studeerde Dimmen 
in Amsterdam op de Rijksnormaalschool voor zijn M.O. akte tekenen, waarbij 

hij Cum Laude slaagde en intussen van Gogh vergezelde op zijn 
schildertochten als hij tussendoor thuis was in Eindhoven.(Dimmen was zoon 

van de bekende Eindhovense drukkerij familie  Gestel). 
 
In 2021 is evenals in 2020 een reservering gemaakt voor een geschenk van 

de Vrienden bij de verwachte uitbreiding van het Vincentre in 2023. 
Door Covid-19 zijn wij dit jaar wederom zeer beperkt gebleven in het 

verwezenlijken van onze doelstellingen. 
In oktober hebben we voor onze trouwe vrienden, toch nog een mooie 
rondwandeling met gidsen door Nuenen kunnen verwezenlijken.  

 
Vergaderingen. 

 
Het bestuur is dit jaar 8 maal bijeengeweest, waarvan één maal samen met het 
bestuur van het Vincentre. 



Hiervan is van elke bijeenkomst een verslag opgenomen en gearchiveerd bij de 

secretaris. 
 

 
 

Waardering. 

 
Onze grote waardering gaat ook dit jaar weer uit naar Sponsors-Partners voor de 

aangeboden diensten en services en gunsten. 
 
Hoofdsponsors Partners; 

 RABOBANK Dommelstreek-Coöperatiefonds 
 Familie Jan van Gemert 

 Gemeente Nuenen 
 
Sponsors: 

 Vincent van Gogh Stichting Amsterdam 
 Stichting Pieter Haverkorn van Rijswijk 

 Lyons club Nuenen 
 Interlex Language Sevices 

 
Ere Vrienden: 

 Dhr. A. de Brouwer 

 Mw. J. van Gogh 
 

Business Vrienden: 
 4PR Realisation BV 
 APS Personeelsservices 

 Kunsthandel ART Dumay 
 BAN Bouw BV 

 Boordhuys Uw Exclusief Vergaderhuis 
 Broeders Totaal Interieurbouw 
 Canon Business Center Eindhoven 

 Challenge Trainingen 
 Coséro IT Advies 

 De Rooy Slijpcentrum BV 
 De Watermolen van Opwetten BV 
 ETB van Keulen 

 Fietstotaalzaak De Concurent 
 Frits Dijk International BV 

 Interlex Language Services 
 John Geven Studio’s 
 Molenaar Adviespraktijk 

 Parkhotel Auberge Vincent 
 Prestop BV 

 PRINT4Me 
 Primera Risjamo Nuenen 
 Restaurant Comigo 

 Retaurant De Lindenhof 
 Restaurant Le Souris 

 Restaurant Pezazz 
 Stichting Vincent van Gogh Amsterdam 



 Ticket Team BV 

 Van Gastel & Neijnens, Accountants en Belastingadviseurs 
 Veldsink Adviesgroep 

 WESSELMAN Accountants / Adviseurs 
 
Vrienden: 

 62 Vrienden 
 53 Gezinsvrienden 

 5 Donateurs 
 3 Erevrienden 
 5 Vrienden Bestuursleden 

 30 Business vrienden 
 3 Sponsors 

 4 Ere bestuursleden 
 
Verwijzing: 

 
Het financieel jaarverslag van de Stichting ligt ter inzage bij de penningmeester. 

 
 

Overeenkomstig eisen van de belastinginspecteur wordt dit verslag gepubliceerd 
op: 
 

https://www.vangoghbrabant.com/nl/home/nuenen/over- 
ons/vrienden-nuenen 

 

De Stichting De Vrienden van Vincent van Gogh & Nuenen is u zeer erkentelijk 

voor uw ondersteuning gedurende het afgelopen jaar. U helpt De Vrienden op 
een fantastische manier haar doelstellingen te realiseren. Wij vertrouwen erop 

dat wij ook in het jaar 2022 op uw steun en donatie mogen rekenen. 
 
 

Secretaris:                                             Voorzitter: 
 

Mieke Janzen                                           Leen Vis 
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