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1.   INLEIDING
2015 was wederom een speciaal Van Goghjaar. De 125e sterfdag van de schilder uit Zundert 

werd wereldwijd herdacht, onder het motto ‘125 jaar inspiratie’. Het Van GoghHuis heeft een 

uitgebreid programma samengesteld en in samenwerking met Van Gogh Brabant en Van Gogh 

Europe veel promotie gegenereerd voor deze activiteiten. Het resulteerde in extra veel bezoekers. 

70% meer dan in voorgaande jaren.

Naast het eigen activiteitenprogramma met tentoonstellingen, artist-in-residence, lezingen etc. 

etc. fungeerde het Van GoghHuis tijdens het speciale Van Goghjaar 2015 ook als ‘spin in het 

web’ voor alle partijen in Zundert die graag wilden aanhaken bij dit bijzondere themajaar. Daarbij 

zorgde de organisatie voor inhoudelijke en organisatorische begeleiding, programmacoördinatie 

en gezamenlijke publiciteit. Het Van GoghHuis benaderde ook actief partijen met de vraag om 

te participeren, zoals het Bloemencorso, Beeldend Centrum, de Zunderste Komedie, Stichting 

Rotor en de winkeliersvereniging. Daarnaast organiseerde het Van GoghHuis extra activiteiten, 

zoals een filmfestival, Van Goghs Nachtwandeling en de rondreizende tentoonstelling De wereld 
van Van Gogh.

De oproep tot deelname is enthousiast ontvangen. Veel organisaties hebben activiteiten 

aangemeld. Deze zijn door het Van GoghHuis verzameld in een speciale Van Gogh Zundert 

2015 Kalender, gepubliceerd in de Zundertse Bode (spread) en als brochure (oplage 5000) 

met daarin een aparte route voor een etalageproject van de Zundertse winkeliersvereniging. 

Deze route startte bij het Van GoghHuis en de naastgelegen etalage van vrml. Schoenwinkel De 

Roos, die voor dit doel door de eigenaar beschikbaar is gesteld. Hier werd tevens een kijkdozen 

tentoonstelling door Zundertse schoolkinderen georganiseerd. De Zundertse Van Gogh kalender 

is tevens doorgezet naar alle communicatiekanalen van Van Gogh Brabant en Van Gogh Europe.



Rond de geboortedag van Van Gogh (30 maart) barstte de activiteiten los. Met o.a. de onthulling 

van 2 audiozuilen, straatversiering, poosplaatsen in de tuin van Van Gogh, de start van de 

reizende fototentoonstelling De wereld van Van Gogh (fotowedstrijd) en het oplaten van ballonnen 

door Zunderste schoolkinderen op de Markt. Hierbij waren ook de buurgemeenten Breda en 

Etten-Leur aanwezig.

Een volgend hoogtepunt was het dahliatableau op het Museumplein op Vincents sterfdag 29 juli 

voor het Van Gogh Museum in Amsterdam. Een wereldwijde promotie voor het Bloemencorso 

Zundert. In september was er dan het Van Gogh corso, met een record aantal bezoekers en 

een enorme spinoff op sociale media en pers. Mede hierdoor, en alle andere activiteiten en 

tentoonstellingen in Zundert, is de bekendheid van Van Gogh & Zundert sterk toegenomen. Uit 

onderzoek van Van Gogh Brabant komt Van Gogh & Zundert nu qua landelijke bekendheid op de 

3e plaats (achter Amsterdam en Otterlo).

Er was meer. Het Van GoghHuis heeft meegewerkt en bijgedragen aan het schilderfestival 

Vincents Droom (Beeldend Centrum), het Van Gogh Filmfestival (CultuurCentrum), 

etalageproject ‘Winkelen in Zundert’, de Zomer van Zundert (Stichting Rotor), Corso Zundert 
met openluchtvertoning van de biopic ‘Lust for Life’ over Van Gogh op de Markt, gratis Van 

Goghwandelingen op zondagen en tal van andere kleine en grotere activiteiten.

Al met al heeft het Van GoghHuis Zundert hierdoor een toename in bezoekersaantal gegenereerd 

van 70%. Daarmee staan we (samen met Nuenen) bovenaan. Deze extra bezoekers hebben 

uiteraard ook andere locaties, activiteiten en horecagelegenheden in Zundert bezocht, waardoor 

ook economisch groot voordeel is behaald.





2.   BESTUURLIJKE ZAKEN
2.1  BESTUUR

Stichting Van Gogh & Zundert:

Johan Brosens  voorzitter

Frans Hennekam  secretaris

Lizan van Aert  penningmeester 

Kees van den Buijs bestuurslid

Charles Brosens bestuurslid 

Ad Anthonissen bestuurslid

Kees de Waard  bestuurslid

2.2  DOELSTELLINGEN
De stichting heeft ten doel:

•  het nemen van initiatieven en het organiseren van activiteiten met de bedoeling permanente 

aandacht te geven aan het feit dat Zundert de geboorteplaats is van Vincent van Gogh,  

en dat in de ruimste zin van het woord;

•  het beschermen van de getuigenissen aan Vincent van Gogh, en dat in de ruimste zin van  

het woord;

•  het verzamelen, conserveren, registreren en ontsluiten van collectie, gerelateerd aan  

Vincent van Gogh, en dat in de ruimste zin van het woord;

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

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

•  het instandhouden en exploiteren van het Vincent van GoghHuis (Markt 26-27, Zundert), waar 

door middel van expositie, documentatiecentrum en dergelijke, permanente aandacht wordt 

gegeven aan Vincent van Gogh en Zundert als zijn geboorteplaats;

• het realiseren en beheren van een wandelroute i.r.t. Van Gogh & Zundert;

•  het organiseren van, of samenwerken bij, allerlei initiatieven die bijdragen aan het vestigen van 

aandacht op Zundert als geboorteplaats van Vincent van Gogh.



3.  PERSONEELSZAKEN

3.1 VAST PERSONEEL
Ron Dirven, directeur-conservator (32 u/w)

Eva Geene, VVV-coördinator (36 u/w)

De directeur-conservator voert het beleid uit van het bestuur, geeft algemene leiding, is 

verantwoordelijk voor het tentoonstellingsprogramma, documentatiecentrum (onderzoek), 

pr/marketing, VVV en financiële zaken. De VVV-coördinator beheert de VVV Zundert en 

Museumwinkel, stuurt vrijwilligers aan, ontwikkelt arrangementen en educatieve programma’s. 

De directeur-conservator is lid van het Operationeel Team Van Gogh Brabant en het overleg 

Van Gogh Europe. De VVV-coördinator is lid van het Platform Recreatie & Toerisme Zundert en 

het regio-overleg van VVV directeuren. 

3.2  INGEHUURDE KRACHTEN
Voor de realisatie van tentoonstellingen en publicaties is expertise ingehuurd op het 

gebied van vormgeving en tentoonstellingsbouw. De lopende contracten i.v.m. beveiliging, 

boekhouding, kassa- en tentoonstellingsonderhoud zijn voortgezet. Schoonmaak gebeurt door 

vrijwilligers tegen vrijwilligersvergoeding. 



3.3  VRIJWILLIGERS
Het vrijwilligersbestand ten behoeve van de VVV balie, Museumwinkel, suppoosting, educatie, 

documentatiecentrum, gidsen en tuinonderhoud, bestaat uit circa honderd personen. Voor 

zover van toepassing ontvangen zij een ‘in-house’ training. Het Van GoghHuis biedt ook 

ervaringsplekken aan stagiaires en maatschappelijke stages.

4.   HUISVESTING
Met betrekking tot de huisvesting zijn in 2015 geen bijzonderheden te melden. In het 

voorjaar is er een nieuwe uitbater gekomen van het restaurant.

5.   ACTIVITEITEN
5.1  VASTE EXPOSITIE

Op de verdieping van Markt 27 is de permanente tentoonstelling Vincent van Gogh – De 
wortels van een meester nog steeds de vaste attractie, met audiotour in diverse talen 

(Nederlands, Engels, Frans, Duits, Japans) en een speciale kindertour. 



5.2  TIJDELIJKE EXPOSITIES
Uitgangspunt van het tentoonstellingsbeleid is een programma dat aandacht besteed aan 

kunstenaars die zijn beïnvloed door leven en werk van Vincent van Gogh. Daarmee wordt 

de betekenis en de actualiteitswaarde van Van Gogh geaccentueerd en tevens een platform 

geschapen voor hedendaagse kunst. In de eerste fase organiseert het Vincent van GoghHuis 

twee spraakmakende tentoonstellingen per jaar van kunstenaars met (inter)nationale faam. 

Tot en met 8 maart 2015 liepen de reeds in 2014 gestarte foto-exposities De wereld van Van 
Gogh, met vintage prints van o.a. Bill Brandt, Brassaï, Emmy Andriesse, Ed van der Elksen en 

Paul Huf; en een buitenexpositie van Nederlandse en Japanse fotografen.  

Op 30 maart opende de buitenexpositie met 30 winnaars van de gelijknamige fotowedstrijd. 

Deze tentoonstelling reisde vervolgens naar de Borinage, Etten-Leur, Auvers-sur-Oise,  

Saint-Rémy-de-Provènce, Drente, Nuenen, Tilburg, Breda en Kalmthout (Arboretum).  

Dit project is georganiseerd in samenwerking met BredaPhoto en de Brabantse Hoeders. 

Op 28 maart opende Louis van Tilborgh (senior conservator Van Gogh Museum) de 

tentoonstelling Regen in schuine strepen – Zandvliet\\Van Gogh. Robert Zandvliet heeft 

hiervoor speciaal een nieuw doek vervaardigd: Regen in Auvers. Bij de tentoonstelling 

verscheen een krant (oplage 50.000) en een film van Frank Scheffer over de totstandkomig 

van het schilderij. De tentoonstelling liep t/m 7 september 2015.

Op 19 september 2015 opende Ernest Van Buynder (voorzitter Vrienden van M HKA) de 

expositie ‘Wrijving van gedachten’ | Antwerpen-Zundert. Deze tentoonstelling vond plaats 

in het kader van het Nederland-Vlaanderen jaar BesteBuren. Exposerende kunstenaars 

REGEN IN 
SCHUINE STREPEN 
ZANDVLIET \\ VAN GOGH

29.03  
— 07.09
    ’15

Markt 26 - 27, Zundert
www.vangoghhuis.com



waren Emo Verkerk, Fred Bervoets, Luc Tuymans en Marlene Dumas. Gelijktijdig vond een 

uitwisseling plaats met AIR Antwerpen. Nederlandse talenten Lennart Lahuis en Niek Hendrix 

werkten ieder drie maanden in Antwerpen. Vlaamse talenten Nel Aerts en Lieven Segers in 

het gastatelier te Zundert.

Met het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc) en Natuurmonumenten werd 

wederom een Landkunst project op de Buisse Heide georganiseerd van 12 september t/m  

1 november 2015. Deelnemende kunstenaars waren: Will Beckers, Johan Gelper,  

Noortje Haegens en het duo Wiesje Peels|Steffen Maas, schrijvers: Ester Naomi Perquin en 

Jaap Robben.

In de Van GoghKamer werden weer exposities gehouden van kunstenaars uit Zundert. In 2015 

waren er exposities van: Lya Jorissen, Tom van Dessel, Tonny Jansen, Harry van den Broek, 

Margriet Oomen & Elsbeth Veerman. Daarnaast bood de Van GoghKamer ruimte aan thema-

exposities van oude ansichten van Zundert, Vincents Droom (schilderfestival met Carola 

Schapals en Karin Voogd) en Japanse Van Goghprenten van Gihachiro Okuyama.

5.3  KOSTERSWONING – VAN GOGHGALERIE
In 2015 werkten in het gastatelier: Wiesje Peels / Steffen Maas (jan/feb 2015) – Salvo (maart 

2015) – Ronny Delrue (april 2015) – Suzanne Scholten (mei 2015) – Narouz Moltzer (juni 

2015) – Jolande van Lith (juli 2015) – Jacobien de Rooij (aug 2015) – Jacomijn den Engelsen 

(sept 2015) – Nel Aerts (okt-dec 2015)



Op 7 april 2015 is de publicatie gepresenteerd van Van Goghs Nachtwandeling, een initiatief van 

Loek Grootjans. Daaraan gekoppeld was een eerste publiekswandeling met 125 deelnemers.

Voor het artist-in-residence project zijn in 2015/16 van de provincie Noord-Brabant | bkkc 

Impulsgelden ontvangen (€ 30.000,-). Voor de aanvullende activiteiten, te weten ‘Antwerpen-
Zundert’, Vincent’s Asylum (Loek Grootjans) en Landkunst op de Buisse Heide ontving het Van 

GoghHuis een subsidie van € 60.000,- van Fonds Brabant C.

5.4  EDUCATIE
Het Van GoghHuis biedt diverse educatieprogramma’s aan via KOEPEL aan scholen in 

Zundert en Etten-Leur. Tijdens het lopende jaar is het Van GoghHuis bezocht door leerlingen 

van diverse scholen uit Zundert en omstreken. Er zijn teken- en schilderworkshops, lezingen 

en rondleidingen gegeven. De Van GoghKamer is in gebruik als educatieve ruimte. Het Van 

GoghHuis heeft deelgenomen aan Museumschatjes van Erfgoed Brabant, een campagne voor 

Brabantse basisscholen. De basisschool Zonnebloem is voortgegaan met het educatief moestuin-

project bij de kosterswoning. 

Op basis van de collectie ‘Artist-in-residence’ van het Van GoghHuis heeft Kunstbalie een 

reizende expositie samengesteld met educatieprogramma, bedoeld voor middelbare scholen in 

Noord-Brabant: http://vincentsweb.kunstbalie.nl/

Het Van GoghHuis heeft een educatief programma ontwikkelt bij de dansvoorstelling ‘Eigen Weg’ 

van het Amsterdamse gezelschap Groundbreakers. 

http://vincentsweb.kunstbalie.nl/


5.5  DOCUMENTATIECENTRUM & COLLECTIE
In het Documentatiecentrum zijn twee vrijwillige documentalisten werkzaam die zich 

bezighouden met archievering en de registratie van de bibliotheek. 

De directeur-conservator werkt aan de collectieregistratie. Voor verantwoord beheer van de 

collectie en voor werving van gelden ten behoeve van nieuwe aanwinsten functioneert de 

Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis. In het bestuur hebben de voorzitters van de 

Stichting Van Gogh & Zundert en de Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert zitting. De 

onafhankelijke voorzitter is Jack Roelands. Het Kunstfonds is in 2015 verrijkt met diverse 

giften van de kunstenaars die als ’artist-in-residence’ in de Kosterswoning hebben gewerkt. Bij 

gelegenheid van zijn expositie heeft Robert Zandvliet twee tekeningen geschonken. 

5.6  EVENEMENTEN
Op 1 mei 2015 heeft Rebecca Nelemans voor de Vrienden van Van Gogh een kunstenaars-

gesprek gehouden met Robert Zandvliet. Dr Jan van der Lubbe gaf op 15 augustus een 

voordracht over ‘Pochoir’-techniek. Zondag 27 september hield kunsthistoricus Inge 

Klompmakers een lezing over Van Gogh en Japan. De directeur-conservator heeft op 12 

november een lezing gegeven over ‘De kisten van Van Gogh’ voor VTB Cultuur in Arboretum 

Kalmthout.

Heemkundekring ‘De drie heerlijkheden’ organiseerde op 18 april een taxatiedag in de  

Van GoghKamer waarbij de directeur-conservator als expert optrad. Tijdens de Aardbeienfeesten 

(13-14 juni 2015) hebben de Vrienden van Van Gogh weer een rommelmarkt gehouden ten bate 

van het Van GoghHuis. 



Verder heeft het Van GoghHuis deelgenomen aan de Nationale Museumweek, de vrijwilligersdag 

van NLDoet en Open Monumentendag. Van 26 juni t/m 12 juli 2015 heeft Stichting Rotor voor 

het eerst de ‘Zomer van Zundert’ georganiseerd, met als onderdelen het Gele Huis, Starry Night, 

En Plein Public en de markt Made in Zundert. Peter Dictus heeft rond de kerstdagen in de Van 

GoghKamer een aantal voorstellingen gegeven over ‘Mevrouw van Gogh’ (Jo van Gogh-Bonger).

5.7  VAN GOGH BRABANT
De Stichting Van Gogh & Zundert is in 2015 een actieve speler gebleven binnen het 

Samenwerkingsverband Van Gogh Brabant en de Stichting Van Gogh Europe. Belangrijkste 

acties tijdens het Van Goghjaar 2015, met als thema ‘125 jaar inspiratie’, waren ondersteuning 

van het Van Gogh bloemencorso en de reizende expositie van de fotowedstrijd De wereld van Van 

Gogh. Daarnaast heeft het Van GoghHuis ondersteuning verleend bij activiteiten in Etten-Leur 

(expositie artist-in-residence collectie), Princenhage (bruiklenen), Breda (Redheaddays, jury Van 

Gogh schilderwedstrijd Breda’s Museum en inhoudelijke research voor ‘Connected Monuments’ 

Grote Kerk) en bij de Van Gogh schrijfwedstrijd van Erfgoed Brabant en Cubiss (jurering en 

presentatie winnaars in Van GoghKamer).



6.   PR & MARKETING
6.1  PUBLICITEIT

In dit speciale van Goghjaar was een bescheiden budget beschikbaar voor betaalde 

publiciteit. Er is een Zundertse Van Gogh kalender uitgegeven. Deze is ook gepubliceerd in de 

Zundertse Bode, met daarbij een reeks ondersteundende artikelen. Bij de expositie van Robert 

Zandvliet verscheen een tentoonstellingskrant, gesponsord door Drukkerij Vorsselmans. Deze 

is onder andere verspreid als bijlage bij De Witte Raaf.

Via Van Gogh Brabant en Van Gogh Europe is veel promotie gemaakt voor het Van Goghjaar.  

Er verschenen onder meer een Vincent Glossy en diverse folders in verschillende talen.

6.2  WEBSITE
Statistieken website www.vangoghhuis.com 2015:

20.599 bezoekers (t.o. 15.836 in 2014)

27.688 bezoeken (t.o. 21.126 in 2014)

Statistieken website www.vvvzundert.nl 2015:

16.390 bezoekers (t.o. 9.959 in 2014)

20.659 bezoeken (t.o. 12.634 in 2014)





6.3  SPONSORS
Ten behoeve van het activiteitenprogramma zijn in 2015 subsidies ontvangen van:

Fonds 21, Kunstbalie, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Brabantse Hoeders, Provincie 

Noord-Brabant, Van Gogh Brabant, bkkc Impulsgelden, Fonds Brabant C en Stichting De 

Leeuwenberg. 

Het lopende sponsorcontract met Rabobank De Zuidelijke Baronie (‘promoting partnership’) 

loopt nog door t/m 2018. Het 3-jarig sponsorcontract met Hoogstraten (aardbeienveiling) liep 

tot medio 2015.

6.4  VRIENDEN
Bestuur

Monique Rombouts   voorzitter

Jacques van Tichelt  secretaris

John Frijters   penningmeester

Charles Brosens   bestuurslid

Jac. Herijgers   bestuurslid

Marja van Hassel  bestuurslid

Gerda Geerts   bestuurslid

De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert, opgericht in mei 2007, is ook in 2015 zeer 

actief geweest. Het aantal Vrienden is nagenoeg gelijk gebleven (ca 650). Er zijn dit jaar geen 

grote wervingsacties gehouden. Dit jaar ging de Vriendenexcursie naar Antwerpen (MAS en M 

HKA). 

De Van GoghKamer is een club van bedrijven die lid zijn van de Vriendenstichting. In 2015 is 

het aantal leden van de Van GoghKamer ongeveer gelijk gebleven op circa 35. 



7.   VVV ZUNDERT
7.1  VVV ACTIVITEITEN

Doelstellingen:

• het promoten van Zundert in al zijn geledingen

• het beheren van een toeristisch informatiepunt

• exploitatie van de VVV-winkel

Belangrijkste taken:

• informatieverstrekking over Zundert e.o.

• receptie Vincent van GoghHuis/VVV Zundert

• begeleiding van VVV-vrijwilligers en gidsen.

• uitvoering van activiteiten in relatie tot Van Gogh.

• coördinatie rondleidingen en arrangementen

• werkzaamheden/kaartverkoop/publiciteit t.b.v. evenementen

• in- & verkoop van VVV–artikelen

• deelname aan werkgroepen/overleg aangaande toeristische activiteiten

• samenstellen evenementenkalender

• ontwikkeling en vermarkten van dagtochten en arrangementen



VVV Zundert is een agentschap van VVV Breda. De VVV-coördinator neemt deel aan het Platform 

Recreatie en Toerisme in Zundert (PRET). Daarnaast neemt de VVV-coördinator deel aan het 

West-Brabants VVV-overleg.

7.2  TOERISME
De VVV presenteert toeristische informatie (flyers, brochures, posters) in folderrekken, 

posterwand en verspreidt deze ook actief naar klanten en andere organisaties. Er zijn gegevens 

over activiteiten in Zundert aangeleverd aan de Uit & Thuiskrant, evenementenkalender West- en 

Midden-Brabant, Toeristisch bulletin en Brabant Magazine.

De VVV is actiever geworden op sociale media, o.a. Facebook, met de speciale actie ‘Zot op 

Zundert’, en via een digitale nieuwsbrief. De VVV coördinator speelt bovendien een actieve rol 

binnen het Platform Recreatie & Toerisme Zundert. 

7.3  ARRANGEMENTEN
De VVV biedt diverse arrangementen aan. Onderdelen zijn onder meer een bezoek aan de 

exposities in het Van GoghHuis, workshops, koffie met gebak, lunch of diner, rondwandeling of 

fietstocht. De Van Goghwandeling, Buisse Heide en trappistenwandeling vinden plaats onder 

leiding van gidsen. De fietsroute Van Gogh Brabant is dit jaar actief gepromoot. Er wordt gewerkt 

aan een nieuwe Van Gogh wandelroute door het centrum van Zundert. 



VVV Zundert verhuurt voor Natuurmonumenten de Herenkamer op de Oude Buisse Heide 

voor groepen die hier kunnen vergaderen, lunchen e.d. Ook voor landgoed De Moeren wordt 

bemiddeld in verhuur van het landhuis. Voor het Bloemencorso Zundert verkoopt VVV Zundert, 

naast toegangskaarten, de ‘Route du Soleil’ (tentenroute). Ook verzorgen de gidsen speciale 

groepswandelingen langs de tenten met de wagens in opbouw.

De VVV-coördinator heeft samen met anderen het intiatief en organisatie op zich genomen van 

een jaarlijks terugkerende lokale produktenmarkt ‘Made in Zundert’.

Nieuwe initiatieven waaraan gewerkt wordt zijn de Dodendraadroute (grens met Wuustwezel), 

trappisten-fietsroute Zundert en ‘Taste of abbeys’ (internationaal), en ‘Rijke verhalen langs de 

arme zandgrond’ – borden langs de fietsknooppunten in de Baronie van Breda.

7.4  WINKEL
De taken van de VVV-winkel zijn onverminderd voortgezet. Naast verkoop van VVV-artikelen, 

Van Goghartikelen, cadeaubonnen, gemeentelijke vuilniszakken behelsde dit ook kaartverkoop 

voor diverse evenementen. Verder zijn ook weer van Zundertse ondernemers, schrijvers en 

kunstenaars artikelen en boeken in consignatie genomen en verkocht.



8. CIJFERS
8.1 ENTREEPRIJZEN EN BEZOEKERSAANTALLEN

Entreeprijzen exposities:

Volwassen: € 6,-

65+/ CJP: € 4,-

13-18 jr/ Studentenkaart/ CKV/ Onderwijsgroep: € 2,50 

0-12 jr/ 13-18 jr uit Zundert/ CKV-docenten/ ICOM/ Museumkaart/ Vrienden Van Gogh & 

Zundert: gratis

Bezoekersaantallen exposities 2015:   15.155 (t.o. 9.735 in 2014)

Gem. Prijs per kaartje:    € 3,16 (t.o. € 2,64 in 2014)

Ten opzichte van 2014 betekent dit een forse toename.

Bij deze tellingen zijn niet deelnemers aan Van Goghwandelingen, bezoekers van de Van 

GoghGalerie (Kosterswoning) en aan overige activiteiten, zoals Landkunst op de Buisse Heide, 

meegenomen.

8.2 FINANCIËN: JAARREKENING 2015
De Jaarrekening 2015 is opgemaakt door Schipper Accountants en Belastingadviseurs en door 

het bestuur van de Stichting Van Gogh & Zundert goedgekeurd op

datum: 30 maart 2016.

Zie verder: Jaarrekening 2015



Vincent van GoghHuis

Markt 26 - 27

4881 CN Zundert

076 597 85 90

vincent@vangoghhuis.com

www.vangoghhuis.com

facebook.com/vincentvangoghhuis


