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1.   INLEIDING
In 2016 had het Van GoghHuis te kampen met een ‘terugslag’ na het succesvolle Van Goghjaar 

2015. Doordat alles weer normaliseerde, qua bezoekersaantallen, publiciteit en inkomsten, 

werd gaandeweg het jaar duidelijk dat onder de huidige omstandigheden en onder het huidige 

subsidieniveau het voortbestaan van het museum op de geboorteplek van Van Gogh in gevaar 

kwam. Deze problematiek is tijdig gemeld bij de stakeholders Van Gogh Brabant (provincie) en 

gemeente Zundert, maar zonder resultaat. Het provinciale budget van Van Gogh Brabant bleef 

tot eind van het jaar onzeker en dus kon Zundert daar geen profijt uit trekken. De gemeente 

Zundert reageerde negatief op een verzoek tot reparatie van de bezuinigingen op de subsidie. 

Toen tegen de verwachting in de aanvraag voor het provinciale kunstenplan niet werd toegekend 

vanwege onvoldoende budget (ondanks een positieve beoordeling), werd de financiële situatie 

en het toekomstperspectief te onzeker. Er is toen door het bestuur een noodsignaal afgegeven, 

waarbij sluiting van het Van GoghHuis een uiterste consequentie zou kunnen zijn. In reactie 

daarop heeft de gemeente Zundert in december 2016 een zogenaamde ‘Taskforce’ opgericht. 

Het bestuur heeft als tijdelijke maatregel ook gedeeltelijk ontslag aangevraagd voor de directeur-

conservator (8 uur) en de VVV-coördinator (12 uur), per 1 april 2017. 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 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 perspectief op een blijvend gezonde exploitatie in de toekomst. Een van 

de voorwaarden die vanuit Van Gogh Brabant zijn gesteld, is meer focus op Van Goghs erfgoed, 

Rick van Strien

Loek Grootjans, Vincent’s Asylum



beleving en toerisme. Derhalve verdwijnt de ruimte voor het sterke kunstprogramma van het Van 

GoghHuis. Dit programma zal zich in de aparte Stichting Van GoghGalerie & Gastatelier separaat 

verder ontwikkelen. Mogelijk is kruisbestuiving nog wel een optie.

Ondanks de financiële perikelen is het Van GoghHuis er in 2016 toch in geslaagd een 

aantrekkelijk programma van tentoonstellingen neer te zetten. Ook de activiteiten in het 

gastatelier en landkunst op de Buisse heide zijn succesvol voortgezet. Daarnaast heeft het 

Van GoghHuis binnen Van Gogh Brabant van zich doen spreken als organisator van de eerste 

Salon Van Gogh, een talkshow onder leiding van Cornald Maas met als tafelgast Axel Rüger 

(directeur Van Gogh Museum). Het project ‘Antwerpen-Zundert’ is dit jaar succesvol afgerond 

en het paviljoen ‘Vincent’s Asylum’ van Loek Grootjans heeft een toernee gemaakt langs musea 

in Nederland en België. Tenslotte heeft het Van GoghHuis voor het eerst een echt van Van Gogh 

tentoon gesteld.

Rommert Boonstra, artist-in-residence

Ronald van der Meijs, Landkunst op de Buisse Heide



Vincent van Gogh, De Nieuwe Kerk en oude huizen in Den Haag (1883)



2.   BESTUURLIJKE ZAKEN
2.1  BESTUUR

Stichting Van Gogh & Zundert:

Johan Brosens  voorzitter

Frans Hennekam secretaris (in 2016 afgetreden)

Lizan van Aert  penningmeester 

Kees van den Buijs bestuurslid (in 2016 afgetreden   )

Annelies Wijnen bestuurslid/secretaris (in 2016 toegetreden)

Ad Anthonissen bestuurslid

Kees de Waard  bestuurslid

In 2016 zijn enkele bestuurlijke wijzigingen doorgevoerd. Dat had onder meer te maken met 

de oprichting van de nieuwe Stichting Huisvesting Vincent van GoghHuis, die zich bezighoudt 

met de verwerving van de panden van het Van GoghHuis. De bestuursleden Frans Hennekam 

en Kees van den Buijs zijn overgestapt naar deze stichting. Bestuurslid Kees de Waard vormt 

de verbindende schakel. Als nieuw bestuurslid is Annelies Wijnen toegetreden. Zij heeft de rol 

van secretaris overgenomen.

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, 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.

4.   HUISVESTING
De eigenaar Woningstichting Thuisvester is voornemens de panden van het Van GoghHuis te 

verkopen. Overname is als eerste aangeboden aan de Stichting Van Gogh & Zundert. Om deze 

aankoop te realiseren is een aparte Stichting Huisvesting Vincent van GoghHuis opgericht.

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.

Tom Janssen, Parade

Hester Alberdingk Thijm



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. 

Tot en met 14 februari 2016 liep de reeds in 2015 gestarte expositie ‘Wrijving van 

gedachten’ | Antwerpen-Zundert. Deze tentoonstelling vond plaats in het kader van het 

Nederland-Vlaanderen jaar BesteBuren. Exposerende kunstenaars 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. Tijdens het slotevenement op 14 februari 2016 in Antwerpen presenteerde het 

Van GoghHuis 4 kunstenaarsaffiches van de deelnemende talenten. Op 17 april vond een 

boekpresentatie plaats van Nel Aerts’ Hundred Zundert in KIOSK Gent. Een week later ook in 

Zundert. Er is tevens een gezamenlijke eindpublicatie in voorbereiding.

Op 27 februari 2016 opende Philip Van Cauteren (directeur S.M.A.K. Gent) de 

tentoonstelling De zaak Van Gogh - Loek Grootjans (e.a.). Hier werden t/m 1 mei 2016 de 

ontwerpen gepresenteerd van Vincent’s Asylum en de werken die zijn gemaakt naar aanleiding 

van Van Goghs Nachtwandeling. Bij gelegenheid van deze expositie is in de tuin een 

voorziening gemaakt op de oorspronkelijke waterput waaruit Grootjans water heeft gebotteld. 

Op 30 maart is het paviljoen Vincent’s Asylum gepresenteerd op de Markt te Zundert. Dit 

gebeurde bij gelegenheid van Salon Van Gogh, een talkshow van Van Gogh Brabant onder 

Tom Janssen, Parade



leiding van Cornald Maas, met tafelgast Axel Rüger, in de tuin van het Van GoghHuis. Het 

paviljoen is na Zundert geëxposeerd in De Pont Tilburg, S.M.A.K. Gent en BPS 22 Charleroi. 

Dit project werd, evenals ‘Antwerpen-Zundert’, ondersteund door Fonds Brabant C en 

bovendien door een subsidie van het Mondriaan Fonds.

Van 15 mei t/m 3 juli 2016 werd weer een overzicht getoond van de artist-in-residence. Deze 

presentatie werd op 3 juli afgesloten met een symposium en veiling van door de kunstenaars 

beschikbaar gestelde werken.

17 juli t/m 2 oktober 2016 vond de tentoonstelling ‘Pieter Laurens Mol – Wiegezang 

(voor Vincent) plaats. Mol presenteerde een overzicht van werken die refereren aan zijn 

bewondering voor Van Gogh. De expositie werd geopend door Gerrit Willems, conservator 

moderne en hedendaagse kunst Dordrechts Museum. Gelijktijdig startte in de tuin een 

buitenexpositie van Tom Janssen, Parade, met foto’s van diverse optochten waaronder het 

Zundertse bloemencorso. Voor het corso werd deze expositie aangevuld met nieuwe opnamen 

van (details) van Zundertse corsowagens in de Van GoghKamer.

Koen Vermeule & Joris Geurts exposeerden vanaf 16 oktober 2016 werken geïnspireerd 

op Van Gogh en Japan op de expositie ‘Yume no uchi – In een droom’. De exposiite werd 

geopend door Hester Alberdingk Thijm, directeur van de AkzoNobel Art Foundation. Bij deze 

tentoonstelling verscheen een flyer met een tekst van Frits de Coninck.

Aan het eind van het jaar (21 december 2016 t/m 29 januari 2017) was er sinds een halve 

eeuw weer een echte Van Gogh in Zundert te zien. Dankzij een bruikleen van Kunstgalerij 

Markt 26 - 27, Zundert vangoghhuis.com

Ontwerp: Thomas Dahm 

Markt 26 - 27, Zundert vangoghhuis.com

Ontwerp: Thomas Dahm 
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Albricht uit Oosterbeek kon het schilderij ‘De Nieuwe Kerk en oude huizen in Den Haag’ 

(1883) worden tentoongesteld.

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

wederom een Landkunst project op de Buisse Heide georganiseerd van 9 september t/m 30 

oktober 2016. Deelnemende kunstenaars waren: Will Beckers, Luc van Soom, Iris Hofland, 

Ronald van der Meijs, Leonard van Munster, schrijvers: Anne Vegter en Elfie Tromp.

In de Van GoghKamer werden weer exposities gehouden van kunstenaars uit Zundert. In 2016 

waren er exposities van: Marieken Beishuizen, Kunstroute Zundert (Michiel van der Zanden 

& Joost Krijnen) en Zomer van Zundert. Daarnaast bood de Van GoghKamer ruimte aan 

thema-exposities van Isabella Werkhoven & Jorn van Leeuwen (n.a.v. Krabbé op zoek naar Van 

Gogh), Wallsteijndag, Tom Janssen (Corso Zundert), Chinese kunstenaars on tour en Jorn van 

Leeuwen (boekpresentatie Wassende Maan).

5.3  KOSTERSWONING – VAN GOGHGALERIE
In 2016 werkten in het gastatelier bij de kosterswoning: Lieven Segers (jan-maart 2016) 

– Anutosh (april 2016) – Wiesje Peels / Steffen Maas (mei 2016) – Carola Schapals (juni 

2016) – Het Gele Huis / Stichting Rotor (juli 2016) – Koen Vermeule (aug 2016) – Rommert 

Boonstra (sept 2016) – Peter Kantelberg (okt 2016) – George Meertens / Arjan Janssen (nov 

2016) – Rick van Strien (dec 2016)

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

Pieter Laurens Mol,  
Wiegezang (voor Vincent)



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. 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. 

Educatie is niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Het Van GoghHuis neemt deel aan 

het nieuwe 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.

In september 2016 is een nieuwe wandelroute ‘Van Gogh in Zundert’ gepubliceerd. In een 

handzaam boekje staan een korte wandeling door de dorpskern en een langere wandeling 

richting de beek beschreven. De wandelroute is geredigeerd door Mieke van Meer, met steun van 

Landstad De Baronie.



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

bezighouden met archivering 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 2016 verrijkt met diverse 

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

gelegenheid van zijn expositie heeft Koen Vermeule een groot schilderij geschonken ‘Vincent* 
Yume no uchi’. 

5.6  EVENEMENTEN
Koen Vermeule & Joris Geurts hielden een kunstenaarsgesprek met Frits de Coninck, met 

aansluitend een judodemonstratie door Koen Vermeule. Ter afsluiting van zijn expositie 

organiseerde Pieter Laurens Mol in de Van GoghKamer een ‘Kippenhoklunch’. Er zijn lezingen 

gehouden door Tom Molenaars (over Van Gogh), Willem Jan Verlinden (De zussen Van Gogh), 

Anton Wessels (Van Gogh & het evangelie) en Willem van Gulik (Van Gogh & Japan).

Tijdens de Aardbeienfeesten (11-12 juni 2015) hebben de Vrienden van Van Gogh weer een 

rommelmarkt gehouden ten bate van het Van GoghHuis. De opbrengst was € 1715,-. Verder 

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

NLDoet en Open Monumentendag. Van 8 t/m 17 juli 2016 heeft Stichting Rotor voor de tweede 

Nel Aertsw  

Koen Vermeule,‘Vincent* Yume no uchi’



maal 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 2016.

5.7  VAN GOGH BRABANT
De Stichting Van Gogh & Zundert is in 2016 een actieve speler gebleven binnen het 

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

acties in 2016 waren de organisatie van de talkshow Salon Van Gogh en het reizende paviljoen 

Vincent’s Asylum. Er is binnen Van Gogh Brabant gewerkt aan een nieuw beleidsprogramma voor 

de periode 2018-2024, dat een verdergaande samenwerking behelst en onder meer moet zorgen 

voor structurele bescherming van het erfgoed en een dekkende exploitatie van de afzonderlijke 

partners. Van Gogh Europe heeft met Europese subsidie gewerkt aan het project PITCH, dat 

moet zorgen voor toeristenprogramma’s (o.a. via touroperators) richting musea en erfgoedlocaties 

van de Europese Van Gogh route. http://www.routevangogheurope.eu/nl/

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn trad de voorzitter van Stichting Van 

Gogh & Zundert, Johan Brosens, na 9 jaar, per september terug als secretaris van het 

Samenwerkingsverband. Hij werd in het bestuur van het Samenwerkingsverband opgevolgd door 

de penningmeester van de Stichting Van Gogh & Zundert, Lizan van Aert, die ook in het bestuur 

van het Samenwerkingsverband deze functie vervult.



6.   PR & MARKETING
6.1  PUBLICITEIT

Vanwege beperkt budget is weinig betaalde publiciteit gegenereerd. Ook niet door Van Gogh 

Brabant. Er is uitsluitend gevaren op free publicity en sociale media.

Voor het tijdschrift Corsief heeft de directeur-conservator een interview gehouden met 

Luc Tuymans over zijn schilderijen van het Zundertse bloemencorso en ambities voor 

samenwerking. Het Van GoghHuis heeft een redactionele bijdrage geleverd aan de ‘Gele krant’ 

van MOTI Breda.

6.2  WEBSITE  / SOCIAL MEDIA
Statistieken website www.vangoghhuis.com 2016:

17.107 unieke bezoekers (t.o. 20.599 in 2015), gemiddelde tijd op site is gestegen met 1,5%

22.321 bezoeken (t.o. 27.688 in 2015)

Statistieken website www.vvvzundert.nl 2016:

15.968 unieke bezoekers (t.o. 16.390 in 2015)

19.702 bezoeken (t.o. 20.659 in 2015)

Facebook:  @vincentvangoghhuis  2420 followers

  @birthplace  1117 followers

Twitter: @vangoghzundert 1593 followers

Carola Schapals, artist-in-residence



6.3  SPONSORS
Ten behoeve van het activiteitenprogramma zijn in 2016 subsidies ontvangen van:

Mondriaan Fonds, 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. In 2016 is een sponsorcontract afgesloten met Arriva, met als tegenprestatie de 

verspreiding van een Ticketbox met buskaartjes en museumtoegang voor schoolklassen.

6.4  VRIENDEN
Bestuur

Monique Rombouts   voorzitter

Gerda Geerts   secretaris

Ria Laurijssen   penningmeester

Charles Brosens   bestuurslid

Jac. Herijgers   bestuurslid

Marja van Hassel  bestuurslid

De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert, opgericht in mei 2007, is ook in 2016 zeer actief 

geweest. Het aantal Vrienden is gedaald (ca 450). Er zijn dit jaar geen grote wervingsacties gehouden. 

Dit jaar ging de Vriendenexcursie naar Den Haag (Mauritshuis en Museum Beelden aan Zee). 

De Van GoghKamer is een club van bedrijven die lid zijn van de Vriendenstichting. In 2016 is het 

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

Luk van Soom, Landkunst op de Buisse Heidec



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 is een nieuwe 

Van Gogh wandelroute door Zundert gepresenteerd. 

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.



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: 7.828 (t.o. 15.155 in 2015)

Gem. Prijs per kaartje:  € 2,92 (t.o. € 3,16 in 2015)

Ten opzichte van het Van Goghjaar 2015 betekent dit een duidelijke afname.

Bij deze tellingen zijn niet meegenomen deelnemers aan Van Goghwandelingen, bezoekers 

van de Van GoghGalerie (Kosterswoning), Vincent’s Asylum, de buitenexpositie Parade en aan 

overige activiteiten, zoals Landkunst op de Buisse Heide.

8.2  FINANCIËN: JAARREKENING 2015
De Jaarrekening 2016 is opgemaakt door penningmeester Lizan van Aert en door het bestuur 

van de Stichting Van Gogh & Zundert goedgekeurd op datum: 22 mei 2017.

Zie verder: Jaarrekening 2016 
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