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1. Inleiding 
 
2018 kon het Van GoghHuis ingaan met een geruster hart dan het jaar daarvoor. 
Dankzij een royale schenking zijn in 2017 de panden verworven, waardoor de vaste 
lasten afnemen. Daarnaast zijn door vermindering van personeel kostenbesparingen 
doorgevoerd en dankzij diverse steunacties, zoals een benefietveiling, zijn de tekorten 
weggewerkt. Bovendien is een verdergaande samenwerking overeengekomen binnen 
Van Gogh Brabant. Dat laatste is met name bedoeld om de toekomst van het Van 
GoghHuis te borgen. De gemeente Zundert is voorstander van dit traject. 
 
Na de inventarisatie van Brabantse Van Gogh Monumenten door Helewise Berger 
(conservator Noordbrabants Museum) en Ron Dirven (directeur-conservator Van 
GoghHuis) is begonnen met het bidbook voor nieuwe presentaties op de locaties in 
Zundert, Etten-Leur en Nuenen. Voor het ontwerp van deze erfgoedpresentaties heeft 
Van Gogh Brabant bureau Tinker aangetrokken. Dat heeft geleid tot een ontwerp, 
waarbij alle beschikbare ruimten in het Van GoghHuis worden ingericht met een 
presentatie over Van Goghs jeugd in Zundert. De Van GoghKamer zal daarbij worden 
getransformeerd tot filmzaal waar een introductiefilm wordt vertoond. De ruimtes voor 
tijdelijke exposities over hedendaagse kunst geïnspireerd op Van Gogh en de reeks 
‘Kunstenaars uit Zundert’ komen te vervallen. 2018 zou het laatste jaar worden waarin 
deze exposities plaats vinden. Vanaf 2019 zou de ombouw plaats vinden. Een en ander 
afhankelijk van financiering. 
 
Naast de nieuwe presentaties wordt met de Van Gogh Heritage Foundation (Van Gogh 
Brabant) gesproken over (door)verkoop van de panden, nieuwe organisatievorm en 
plannen voor uitbreiding door nieuwbouw. In het laatste geval komt er weer ruimte 
voor tijdelijke exposities en een Van Gogh ‘experience’. 
 
Op 12 september 2018 vierde het Van GoghHuis haar 10-jarig bestaan. Een feestelijk 
gebeuren dat werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Van Goghs familie, de 
schenking van enkele bijzondere kunstwerken en de verlenging van het 
sponsorcontract met Rabobank De Zuidelijke Baronie. 
 
 
2. Bestuurlijke zaken 
 
2.1 Bestuur 
 
Stichting Van Gogh & Zundert: 
Johan Brosens        voorzitter 
Lizan van Aert        penningmeester  
Annelies Wijnen        secretaris 
Ad Anthonissen        bestuurslid 
Kees de Waard        bestuurslid 
 
De Stichting Van Gogh & Zundert is bestuurijk gelieerd aan de Stichting Vrienden van 
Van Gogh & Zundert, de Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis, de Stichting Van 
GoghGalerie & Gastatelier en de Stichting Huisvesting Vincent van GoghHuis Zundert. 
 
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 

– het beschermen van de getuigenissen aan Vincent van Gogh 
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– het verzamelen, conserveren, registreren en ontsluiten van collectie, 
gerelateerd aan Vincent van Gogh 

– 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 (24 u/w) 
Eva Geene   VVV-coördinator (24 u/w) 
 
Vanwege noodzakelijke bezuinigingen zijn de uren van beide personeelsleden per 1 
maart 2017 teruggebracht naar 24 uur per week. Dit is gebeurd via ontslag met 
instemming. Het voorgenomen herstel van uren is in 2018 vooralsnog niet tot 
uitvoering gekomen. 
 
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. Tevens werkt hij als curator van 
de Van GoghGalerie en het residentieprogramma. 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 Inhoudelijk Team en 
het Operationeel Team van Van Gogh Brabant. 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, collectieregistratie, 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.  
Er wordt gewerkt aan een organisatiestructuur, waarbij voor uiteenlopende taken 
(groepen) sleutelfiguren worden aangewezen die opereren tussen de afzonderlijke 
vrijwilligers en de leidinggevenden. Bovendien is een vacature opgesteld voor een 
‘vloermanager’, die in de dagelijkse leiding het personeel kan ontlasten. De invulling 
van deze functie vanuit het vrijwilligersbestand is vooralsnog niet gelukt. Er wordt nu 
bekeken of met inzet van de extra gelden die de gemeente Zundert heeft toegezegd te 
gaan bijdragen aan Van Gogh Brabant deze vacature kan worden ingevuld.  
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4. Huisvesting 
 
De Stichting Huisvesting Vincent van GoghHuis, die de panden van het Van GoghHuis 
dankzij een schenking van een mecenas in 2017 heeft gekocht van Woningstichting 
Thuisvester, is in gesprek met de Van Gogh Vastgoed NV (gelieerd aan Van Gogh 
Brabant/Heritage Foundation) over verkoop van het vastgoed. 
 
 
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. Deze 
tentoonstelling zal worden vervangen door de nieuwe presentatie van Van Gogh 
Brabant.  
 
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.  

Het overzicht uit eigen collectie ‘In de geest van Van Gogh’, met voornamelijk werken 
die door kunstenaars zijn geschonken bij hun residentie in Zundert, is verlengd tot 
eind mei 2018. Hier werden werken getoond van Reinoud van Vught, Koen Vermeule, 
Robert Zandvliet, Marc Mulders, Marlene Dumas, Emo Verkerk, Arnulf Rainer, Ossip 
Zadkine, Nel Aerts, Lieven Segers, Fred Bervoets, Salvo, Loek Grootjans, Ronny Delrue, 
Joris Geurts, Willem Weismann, Han Klinkhamer, Peter Kantelberg, Wiesje Peels & 
Steffen Maas, Margriet Smulders, Tadao Cern, Jorn van Leeuwen, Janus Metsaars, Pieter 
Laurens Mol en Paul den Hollander. 
 
Van 3 juni 2018 t/m 6 januari 2019 is de tentoonstelling ‘Naar Van Gogh’ 
georganiseerd, met werk van Suat Ogüt, Matthew Day Jackson, Raul Ortega Ayala, Niek 
Hendrix, Stijn Peeters en Vik Muniz. Gemene deler was dat alle kunstenaars 
herkenbaar werken van Van Gogh incorpereerden in hun werk. Aansluitend op deze 
expositie heeft Studio Vik Muniz in de tuin van het Van GoghHuis een reusachtig 
tableau vervaardigd naar een schilderij van schoenen van Van Gogh. Dit tableau van 
circa 120 m2 en opgebouwd uit dahlia’s werd gepresenteerd tijdens het Zundertse 
bloemencorso. Voor dit doel is met hulp van vrijwilligers van het Van GoghHuis een 
twaalf meter hoge toren gebouwd. In samenwerking met Dutch Culture werd in de Van 
GoghKamer een ‘Meet & Greet’ met Vik Muniz gehouden. Medewerkers van de 
Braziliaanse ambassade bezochten voor deze gelegenheid Zundert. Dit bijzondere 
project werd onder meer gesponsord door Panasonic en KLM. Vik Muniz doneerde een 
editie van 25 C-prints van het eindwerk ter verkoop van activiteiten van de Van 
GoghGalerie. 
 
Landkunst op de Buisse Heide vond weer plaats in een volledige vorm met kunstenaars 
Josua Wechsler, Denis Oudendijk, Egied Simons en Piet van de Kar. Dichter Simon 
Mulder schreef poëzie en maakte daarvan ook een speciale App. Aan het slot is een 
bijeenkomst gehouden met Jan Marijnissen, oud leider van de Socialistische Partij.  
 
De Van GoghKamer werd ter beschikking gesteld aan de Zundertse Kunstroute voor 
een expositie van Bernadet Rijvers in het weekend van 19-20 mei 
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5.3 Van GoghGalerie & Gastatelier 
 
In 2018 werkten in het gastatelier bij de kosterswoning: Lindert Paulussen (jan), Kurt 
Ryslavy (feb), Carlijn Mens (maart), Tessa de Swart (april), Erwin van Krey (mei), Diana 
Roig (juli), Bettie van Haaster (aug), Vik Muniz (1-3 sept), Anna Lange (sept), Sef 
Peeters (okt), Judith Geerts (nov), Ian Skirvin (dec). De laatste was winnaar van de AKV 
St Joost|Van Gogh AiR Prijs, die dit jaar voor het eerst is uitgereikt. 
 
In samenwerking met Stedelijk Museum Breda heeft de Van GoghGalerie in de zomer 
een expositie gehouden van Peter Kantelberg in de StadsGalerij Breda. Meer van deze 
samenwerkingsprojecten zullen volgen. Ook met PARK Tilburg gaat de Van 
GoghGalerie samenwerken. Verder is curator Ron Dirven lid van de stuurgroep AIR 
Netwerk Brabant.  
Op Art Rotterdam|Open Air is Vincent’s Asylum van Loek Grootjans door vrijwilligers 
van het Van GoghHuis opnieuw opgebouwd en gepresenteerd van 8 t/m 11 februari 
2018. 
 
Van 26 oktober t/m 4 november 2018 is weer een veiling gehouden op Catawiki ten 
bate van het Van Gogh AiR programma. De kunstenaars die hebben deelgenomen aan 
de residentie en aan Landkunst hebben hiervoor werken ter beschikking gesteld. De 
bruto opbrengst bedroeg circa € 9000,-. 
 
Het Van Gogh artist-in-residence project is voor 2017/18 gehonoreerd in Paragraaf 3 
van de Basis Infrastructuur Hedendaagse Cultuur van de provincie Noord-Brabant. 
Toegekend subsidiebedrag is € 40.000,- jaarlijks. Voor de periode 2019/2020 is 
wederom subsidie toegekend, van € 35.000,- jaarlijks. De beoordeling was zeer 
positief. 
 
Het webmagazine Witte Rook publiceert interviews met de kunstenaars in residentie. 
 
5.4 Educatie 
 
Het Van GoghHuis biedt diverse educatieprogramma’s aan. 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 weer 
deelgenomen aan Museumschatjes van Erfgoed Brabant, een campagne voor Brabantse 
basisscholen.  
 
Educatie is niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Het Van GoghHuis 
neemt deel aan het educatieprogramma Kunst Maakt de Mens, ontwikkeld door het 
Van Gogh Museum. Museumdocent Eefje Goos gaat met een Van Gogh-rollator naar 
verzorgingshuizen in Zundert en omgeving om schilderworkshops te geven aan 
ouderen die niet meer in staat zijn zelf het museum te bezoeken. 
 
De directeur-conservator heeft in oktober een lezing gehouden over Van Goghs 
Zonnebloemen bij PARK in Tilburg. 
 
5.5 Documentatiecentrum & Collectie 
 
In het Documentatiecentrum zijn 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 2018 verder 
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verrijkt met diverse giften van de kunstenaars die als ’artist-in-residence’ in de 
Kosterswoning hebben gewerkt. Tevens zijn ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
door Peter Kantelberg het schilderij ‘De Aardappeleters’ en door Paul Andriesse het 
werk ‘Zonnebloemen’ van Eric Andriesse geschonken. 
Het Van GoghHuis heeft voor een expositie over landgoed Wallsteijn bruiklenen ter 
beschikking gesteld aan De Weeghreise in Rijsbergen. 
 
5.6 Evenementen 
 
Tijdens de Aardbeienfeesten hebben de Vrienden van Van Gogh weer een kleine 
rommel-kunstmarkt gehouden ten bate van het Van GoghHuis. Verder heeft het Van 
GoghHuis deelgenomen aan de Nationale Museumweek, de vrijwilligersdag van NLDoet 
en Open Monumentendag. Stichting Rotor heeft weer de ‘Zomer van Zundert’ 
georganiseerd, met als onderdelen het Gele Huis en Starry Night. Dit jaar is wederom 
Van Goghs Nachtwandeling gehouden van Oudenbosch naar Zundert op 7-8 april 
2018. In het toeristisch seizoen heeft het Van GoghHuis op zondagen gratis Van Gogh 
rondleidingen door Zundert aangeboden in samenwerking met het Van Goghkerkje, 
dat open was voor publiek. 
 
5.7 Van Gogh Brabant 
 
De Stichting Van Gogh & Zundert is in 2018 een actieve speler gebleven binnen het 
Samenwerkingsverband Van Gogh Brabant (omgedoopt tot Van Gogh Heritage 
Foundation) en de Stichting Van Gogh Europe. Penningmeester Lizan van Aert is tevens 
bestuurslid van Van Gogh Brabant. De directeur-conservator heeft meegewerkt aan de 
samenstelling van het bidbook voor nieuwe Van Gogh presentaties op de locaties in 
Zundert, Etten-Leur en Nuenen. 
 
 
6. PR & Marketing 
 
6.1 Publiciteit 
 
Vanwege beperkt budget is weinig betaalde publiciteit gegenereerd. Er is hoofdzakelijk 
gevaren op free publicity en sociale media. Het Van GoghHuis is lid geworden van 
SeeAllThis en heeft deelgenomen aan MuseumTV. Zowel Panasonic als KLM|AirFrance 
hebben voor het project van Vik Muniz promo-video’s gemaakt.  
 
6.2 Website 
 
Statistieken website www.vangoghhuis.com 2018: 
11.862 bezoekers (t.o. 13.889 in 2017) 
15.664 bezoeken (t.o. 20.842 in 2017) 
 
Statistieken website www.vvvzundert.nl 2018: 
16.033 bezoekers (t.o. 16.097 in 2017) 
20.057 bezoeken (t.o. 19.891 in 2017) 
 
6.3 Sponsors 
 
Ten behoeve van het activiteitenprogramma zijn in 2018 subsidies ontvangen van: 
Provincie Noord-Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gifted Art en Stichting De 
Leeuwenberg.  
Het lopende sponsorcontract met Rabobank De Zuidelijke Baronie (‘promoting 
partnership’) is met tien jaar verlengd t/m 2028.  
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6.4 Vrienden 
 
Bestuur 
Monique Rombouts   voorzitter 
Ria Laurijssen   penningmeester 
Bea Vriendje   bestuurslid 
Tonnij Schrauwen   bestuurslid 
Marianne van Hees  bestuurslid 
Annelies Wijnen   bestuurslid, afgevaardigde Stichting Van Gogh & Zundert 
 
De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert, opgericht in mei 2007, is ook in 2018 
actief geweest. Het aantal Vrienden is ca 450. Er zijn geen grote wervingsacties 
gehouden. Dit jaar ging de Vriendenexcursie naar het vernieuwde Biesbosch-
museumeiland in Werkendam. Er werden vier lezingen gehouden door Tom Molenaars, 
tweemaal over J.B. Jongkind en tweemaal over Jan Sluijters.  
De Van GoghKamer is een club van bedrijven die lid zijn van de Vriendenstichting. In 
2018 is het aantal leden van de Van GoghKamer ongeveer gelijk gebleven op circa 35. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Van GoghHuis hebben de leden van 
de Van GoghKamer donaties gedaan voor de reconstructie van twee pinakels op het 
dak van Markt 27. 
 
 
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 Roosendaal. De VVV-coördinator neemt deel 
aan het Platform Recreatie en Toerisme in Zundert (PRET). Er wordt gewerkt aan een 
convenant tussen VVV Zundert en PRET over uitvoerende taken. 
 
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, Zomer van Zundert krant, Bruist en 
Zin in Zundert. Een speciaal promotieteam bezoekt diverse evenementen om de vier 
toeristische pijlers van Zundert (Van Gogh, corso, trappist en landgoederen) uit te 
dragen.  
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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 weer actief gepromoot, evenals de Van Gogh wandelroute door Zundert.  
VVV Zundert verhuurt voor Natuurmonumenten de Herenkamer op de Oude Buisse 
Heide voor groepen die hier kunnen vergaderen, lunchen e.d. 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. 
 
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,- 
0-12 jr/ ICOM/ Museumkaart/ Vrienden: gratis 
 
Bezoekersaantallen exposities 2018:   6.813 (t.o. 7.687 in 2017) 
Gem. Prijs per kaartje:    € 3,95 (t.o. € 3,26 in 2017) 
 
Ten opzichte van 2017 betekent dit een kleine afname. Omdat de gemiddelde prijs per 
kaartje, vanwege het afschaffen van diverse kortingsregelingen, opnieuw substantieel 
is toegenomen, zijn de inkomsten uit entreegelden wel iets gestegen. 
 
Bij deze tellingen zijn niet meegenomen deelnemers aan Van Goghwandelingen, 
schilderworkshops, exposities in de Van GoghKamer, bezoekers van de Van 
GoghGalerie (Kosterswoning) en aan overige activiteiten, zoals Landkunst op de Buisse 
Heide. 
 
8.2 Financiën: Jaarrekening 2018 
 
De Jaarrekening 2018 is opgemaakt door penningmeester Lizan van Aert en door het 
bestuur van de Stichting Van Gogh & Zundert goedgekeurd op datum: 15 juli 2018. 
 
Zie verder: Jaarrekening 2018 


