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1. Inleiding 
 
2017 startte het Van GoghHuis in zwaar financieel weer. Het tekort waarmee 2016 was 
afgesloten vergde drastische maatregelen. De door de gemeente Zundert in december 
2016 opgerichtte ‘Taskforce’ heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Het bestuur heeft 
als tijdelijke maatregel gedeeltelijk ontslag aangevraagd voor de directeur-conservator 
(8 uur) en de VVV-coördinator (12 uur). De personeelsleden hebben hieraan hun 
instemming gegeven, weliswaar met het perspectief op herstel van uren per 2018. Het 
bestuur van de Stichting Van Gogh & Zundert heeft zich ook gecommiteerd aan een 
gezamenlijk toekomstplan van Van Gogh Brabant, dat een verdergaande 
samenwerking behelst van de partners in bescherming van het Van Gogh erfgoed, 
programmering en exploitatie. Dit nieuwe Van Gogh Brabant biedt mogelijk perspectief 
op een blijvend gezonde exploitatie in de toekomst. 
 
Toen in het voorjaar duidelijk werd dat er nog te weinig concrete resultaten waren 
bereikt, is het Van GoghHuis een hulpactie gestart. Via de website en mailings is een 
oproep gedaan voor donaties, met als te behalen doel een bedrag van € 100.000,-. 
Hierop zijn veel kleine en grote giften ontvangen. Daarnaast werden er spontaan tal 
van bijzondere acties georganiseerd, zoals het verkopen van stekjes van de prunus uit 
de Van Gogh Tuin, rommelmarkt, verkoopexposities door Zundertse kunstenaars etc. 
Bovendien is vanuit de Van GoghGalerie een speciale benefietveiling gehouden op 
Catawiki. Hieraan heeft Catawiki kosteloos haar medewerking verleend. Ook tientallen 
kunstenaars die in het Van GoghHuis hebben gewerkt en geëxposeerd schonken 
kunstwerken om te laten veilen. Deze veiling heeft netto ruim € 20.000,- opgebracht. 
Uiteindelijk kon in het najaar worden bericht dat het Van GoghHuis was gered. Op 20 
oktober is dit gevierd met een exclusieve voorpremiere van de animatiefilm Loving 
Vincent in Zundert. 
 
Om de exploitatie voor de toekomst ook structureel te borgen is het traject van 
verdere samenwerking binnen Van Gogh Brabant voortgezet. In 2017 is in opdracht 
van Van Gogh Brabant door Helewise Berger (conservator Noordbrabants Museum) en 
Ron Dirven (directeur-conservator Van GoghHuis) een lijst van 39 Brabantse Van Gogh 
Monumenten opgesteld, waarvan zes in Zundert. Aan de hand hiervan is met de Van 
Gogh gemeenten en andere partijen een convenant ondertekend. Deze lijst vormt de 
basis van een vernieuwd programma van Van Gogh beleving, te beginnen op de 
locaties in Zundert, Etten-Leur en Nuenen. De voorbereidingen voor het bidbook 
hiervan zijn in 2017 begonnen. 
 
 
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: 
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– 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>24 u/w) 
Eva Geene   VVV-coördinator (36>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.  
 
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. 
Omdat het lastig blijkt hiervoor voldoende mensen te vinden, is dit een punt van zorg. 
 
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. 
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4. Huisvesting 
 
Woningstichting Thuisvester heeft de panden van het Van GoghHuis in 2017 verkocht 
aan de Stichting Huisvesting Vincent van GoghHuis. Dankzij een schenking van een 
mecenas zijn de huurlasten structureel verminderd. 
 
 
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. De 
techniek van deze tentoonstelling vertoont echter in toenemende mate storingen. Een 
plan voor een nieuwe presentatie is in de maak. Ondertussen wordt getracht de 
technische storingen tot een minimum te beperken. Er is besloten over te stappen naar 
een nieuw systeem van Guide ID. 
 
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.  

Vanwege de financiële perikelen heeft het Van GoghHuis in 2017 een beperkt 
programma van tentoonstellingen gebracht. Het schilderij van Van Gogh ‘De Nieuwe 
Kerk en oude huizen in Den Haag’ (1883) heeft, als bruikleen van Kunstgalerij Albricht 
uit Oosterbeek, tot eind januari in het museum gehangen. De tijdelijke expositie van 
Koen Vermeule & Joris Geurts ‘Yume no uchi – In een droom’ liep tot en met 29 januari 
2017. Van 5 februari t/m 19 maart 2017 exposeerden George Meertens & Arjan 
Janssen in ‘Momentum’ werk dat zij in het gastatelier in Zundert hebben gemaakt. Van 
25 maart t/m 25 juni 2017 was er de tentoonstelling ‘Vincent, Philip & Mike houden 
van Zundert’, met Philip Akkerman en Mike van der Pol. Daarna werd vanaf 2 juli 2017, 
voor de rest van het jaar, een overzicht getoond uit eigen collectie, ‘In de geest van 
Van Gogh’, met voornamelijk werken die door kunstenaars zijn geschonken bij hun 
residentie in Zundert. 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. 
 
Landkunst op de Buisse Heide is vanwege onzekere financiële dekking in beperkte 
vorm uitgevoerd. Carlijn Mens heeft een tijdens Open Monumentendag een installatie 
gemaakt. 
 
In de Van GoghKamer werden de volgende exposities gehouden:  
 
5-12 februari 2017: 175 jaar Harmonie en Zundert, Expositie t.g.v. jubileum 
Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak (1842-2017) 
 
Kunstenaars uit Zundert:  
4-5 maart 2017 – André van Erk, 1-2 april 2017 – Laura Emmen, 22-23 april 2017 – 
Olav den Ridder, 20-21 mei 2017 – Kunstroute Zundert, 10-12 november 2017 – 
Carmen Swaans, 15-17 april 2017 - Toon Oomen (benefietverkoop), 15-30 juli 2017 - 
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Rick van Strien (benefietverkoop), 24 augustus-17 september 2017 - Riet Pijnappels & 
Ed Michels: Natuur in Zundert (met boekpresentatie), 24 september-15 oktober 2017 - 
Madeleine Jansen & Bruno Wilderbeek: De omgang gaande (met boekpresentatie) 
 
 
5.3 Van GoghGalerie & Gastatelier 
 
In 2017 werkten in het gastatelier bij de kosterswoning: Jolande van Lith (jan 1) – Philip 
Akkerman / Mike van der Pol (jan 2) – Noortje Haegens (feb) – Marleine van der Werf 
(maart) – Arpaïs du Bois (april) – Rebecca Byrne (mei) – Jeroen Witvliet (juni) – Stefan 
Cools (juli) – Renée van Trier (aug) – Ingrid Simons (sept-okt) – Albert Zwaan (nov) – 
Stijn Peeters (dec).  
Het webmagazine Witte Rook publiceert interviews met de kunstenaars in residentie. 
 
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. 
 
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. Ook het educatief moestuin-project bij de kosterswoning is voortgezet.  
 
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. 
 
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 2017 verder 
verrijkt met diverse giften van de kunstenaars die als ’artist-in-residence’ in de 
Kosterswoning hebben gewerkt. Tevens is de uitgebreide collectie boeken 
ondergebracht bij het Kunstfonds. 
 
5.6 Evenementen 
 
Bij gelegenheid van de expositie van Laura Emmen in de Van GoghKamer heeft Lulu 
Wang op 8 juni 2017 een lezing gegeven over haar boek Chineeslekker. Tijdens de 
Aardbeienfeesten 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. 
Stichting Rotor heeft weer de ‘Zomer van Zundert’ georganiseerd, met als onderdelen 
het Gele Huis, Starry Night en de markt Made in Zundert. Dit jaar is wederom Van 
Goghs Nachtwandeling gehouden van Oudenbosch naar Zundert op 7-8 april 2017. 
 



 

 7 

5.7 Van Gogh Brabant 
 
De Stichting Van Gogh & Zundert is in 2017 een actieve speler gebleven binnen het 
Samenwerkingsverband Van Gogh Brabant en de Stichting Van Gogh Europe. 
Penningmeester Lizan van Aert is tevens bestuurslid van Van Gogh Brabant. De 
directeur-conservator heeft gewerkt aan samenstelling van de lijst van 39 Brabantse 
Van Gogh Monumenten en de inhoud 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. 
 
6.2 Website 
 
Statistieken website www.vangoghhuis.com 2017: 
13.889 bezoekers (t.o. 17.107 in 2016) 
20.842 bezoeken (t.o. 22.321 in 2016) 
 
Statistieken website www.vvvzundert.nl 2017: 
16.097 bezoekers (t.o. 15.968 in 2016) 
19.891 bezoeken (t.o. 19.702 in 2016) 
 
6.3 Sponsors 
 
Ten behoeve van het activiteitenprogramma zijn in 2017 subsidies ontvangen van: 
Provincie Noord-Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting De Leeuwenberg.  
Het lopende sponsorcontract met Rabobank De Zuidelijke Baronie (‘promoting 
partnership’) loopt nog door t/m 2018.  
 
6.4 Vrienden 
 
Bestuur 
Monique Rombouts   voorzitter 
Ria Laurijssen   penningmeester 
Charles Brosens    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 2017 
zeer actief geweest. Het aantal Vrienden is ca 450. Er zijn dit jaar geen grote 
wervingsacties gehouden. Dit jaar ging de Vriendenexcursies naar Tilburg 
(Textielmuseum en Museum De Pont) en Den Bosch (Noordbrabants Museum - Loving 
Vincent).  
De Van GoghKamer is een club van bedrijven die lid zijn van de Vriendenstichting. In 
2017 is het aantal leden van de Van GoghKamer ongeveer gelijk gebleven op circa 35.  
 
 
7. VVV Zundert 
 
7.1 VVV Activiteiten 
 
Doelstellingen: 
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- 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). 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, Zomer van Zundert krant en Bruist.  
 
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,- 
65+/ CJP: € 4,- 
13-18 jr/ Studentenkaart/ CKV/ Onderwijsgroep: € 2,50  
0-12 jr/ 13-18 jr uit Zundert/ CKV-docenten/ ICOM/ Museumkaart/ Vrienden: gratis 
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Bezoekersaantallen exposities 2017:   7.687 (t.o. 7.828 in 2016) 
Gem. Prijs per kaartje:    € 3,26 (t.o. € 2,60 in 2016) 
Ten opzichte van 2016 betekent dit een stabilisatie. Omdat de gemiddelde prijs per 
kaartje wel substantieel is toegenomen, zijn de inkomsten uit entreegelden wel 
gestegen. 
 
Bij deze tellingen zijn niet meegenomen deelnemers aan Van Goghwandelingen, 
bezoekers van de Van GoghGalerie (Kosterswoning) en aan overige activiteiten, zoals 
Landkunst op de Buisse Heide. 
 
8.2 Financiën: Jaarrekening 2017 
 
De Jaarrekening 2017 is opgemaakt door penningmeester Lizan van Aert en door het 
bestuur van de Stichting Van Gogh & Zundert goedgekeurd op datum: 14 mei 2017. 
 
Zie verder: Jaarrekening 2017 


