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Het beleidsplan 2023 biedt inzicht in de in het komende jaar verwachte activiteiten en 

werkzaamheden van de Stichting, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.   

  
  

1.  Doelstelling  

    
De Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd. Vanaf 
2019 heeft de Stichting conform aan ANBI gestelde eisen een eigen plek op de website van 
Stichting Museum van Bommel van Dam: https://www.vanbommelvandam.nl/stichting-vbvd 
 

De werkzaamheden van de Stichting vloeien voort uit haar doel dat als volgt kan worden 

samengevat:   

1. Het bevorderen van beeldende kunst, o.a. door toekenning van een periodieke 
stimulerings- of aanmoedigingsprijs aan een veelbelovende jonge kunstenaar.   

2. De Collectie van Bommel van Dam als in 1969 geschonken aan de gemeente Venlo 
(Schenking 1969) zoveel mogelijk als één geheel te laten functioneren met de later 
door de Stichting aan de gemeente Venlo in bruikleen gegeven kunstwerken.   

3. Ervoor zorgen dat de gemeente Venlo het stichtingsbezit en de Schenking 1969 

beheert en bewaart ‘als een goed huisvader’. Vanaf 1 januari 2019 is het beheer van 

de collectie overgedragen aan de Stichting Museum van Bommel van Dam, hierna te 

noemen MvBvD.  MvBvD en de gemeente hebben daartoe een collectiebeheer 
overeenkomst afgesloten met de gemeente Venlo.  

4. De kunstwerken zoveel mogelijk tentoonstellen/toegankelijk maken voor het publiek.   

5. Het verwerven van kunstwerken waarvan belang niet of niet voldoende erkend 

wordt ten gevolge van heersende tendensen.   

6. Al datgene te doen wat in ruimste zin bevorderlijk kan zijn om deze doelen te 

realiseren.   

Deze doelstellingen vormen het kader voor dit Beleidsplan.  

  

  

 

2.    De 17de Van Bommel Van Damprijs   

   
 
Maarten en Reina van Bommel-van Dam – de grondleggers van Museum van Bommel van Dam  

wilden dat hun vermogen een stimulerende factor zou zijn voor jong talent. Meer dan vijftig 

jaar geleden richtten ze onder daarvoor de Stichting Van Bommel Van Dam op. In 1976 roept 

de kersverse stichting de Van Bommel van Dam Prijs in het leven, een aanmoedigingsprijs voor 

jonge beeldend kunstenaars. In 1977 kent de stichting deze voor de eerste keer toe.  

 

De Van Bommel van Dam Prijs is een stimulerings- en aanmoedigingsprijs die vanaf 2023 weer 

eens in de 2 jaar wordt uitgereikt aan een veelbelovende, aankomend en professionele 

kunstenaar en werkzaam in een van de volgende disciplines: objecten, sculpturen, nieuwe 

media en onderzoek en is een initiatief van de Stichting van Bommel van Dam. 

 

De opzet hiervoor is als volgt: 

De kunstenaars worden uit heel Nederland en Nordrhein-Westfalen geselecteerd en hebben 

een connectie tot de regio. Tevens is er een focus op talent uit de regio vanwege het benutten 
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van het lokale goud en verbetering van het productieklimaat. Vanwege de inclusie en 

diversiteit regels worden niet langer leeftijdsgrenzen toegepast bij de selectie. 

De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 5.000 euro als ook een aankoop van 

een werk van de winnende kunstenaar ter waarde van maximaal € 5.000,-.  

De drie kunstenaars worden geselecteerd door een jury samengesteld uit selecteurs uit 

Nederland en Nordrhein Westfalen. Alle drie de kunstenaars nemen deel aan de door museum 

van Bommel van Dam georganiseerde tentoonstelling en krijgen hiervoor vergoeding conform 

de Fair Practice Code. 

 

PRIJS 

De van Bommel van Dam Prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,-, (€ 5000,- 

aanmoedigingsbedrag vrij te besteden + € 5000,- voor een of meerdere kunstwerken voor 

aanvulling van de collectie van het museum van Bommel van Dam. Dit laatste in overleg met 

jury en de winnende kunstenaar. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de 

tentoonstelling. 

 

TENTOONSTELLING 

De drie geselecteerde kunstenaars nemen deel aan de groepstentoonstelling in het museum 

van Bommel van Dam. Duur van de tentoonstelling 4 tot 8 weken. 

 

   

5.  Samenstelling bestuur  

 

  

Het bestuur bestaat uit 7 mensen. B&W van Venlo heeft vier B-leden, de familie van Bommel 

van Dam drie A-leden. Vanaf 2014 hebben, in overeenstemming met de code van goed 

bestuur zoals de gemeente Venlo die hanteert, wethouders en/of ambtenaren geen zitting 
meer in het bestuur van de stichting.  

 

Momenteel zijn er 2 vacante bestuursfuncties. Een vacature bij de A-leden en een bij de B-

leden.  

  

Het bestuur bestaat in 2023 uit de volgende personen:  

  

 A-lid         De heer D.M. de Jong – Tennekes        penningmeester   

                          A-lid         De heer M.C. de Jong                   algemeen bestuurslid 

 B-lid   De heer P.M.J. Thissen                      voorzitter  

B-lid   De heer  R.H.J. Wering             algemeen bestuurslid   

B-lid   Mevrouw H.G.E.M. Verschaeren          secretaris  
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6.            Algemeen  

 

  

Steekproef 

In het kader van de collectiebeheerovereenkomst geeft de gemeente Venlo elke 2 jaar de 

opdracht aan een onafhankelijk expert tot het uitvoeren van een inspectie van de collectie 

welke in beheer gegeven is aan de gemeente Venlo door de Stichting Van Bommel van Dam.  

Hier ontvangt, conform afspraak, de stichting een uitnodiging van. De steekproef in Venlo en, 

indien mogelijk, Geleen wordt steeds ingepland voorafgaande aan de 2e bestuursvergadering 

van dat betreffende jaar. 

 

 

  

7.  Financiële zaken  

   
  

Financiële positie en geldwerving  

Het stichtingskapitaal vormt de financiële basis van de activiteiten van de Stichting Van 

Bommel Van Dam. Dit kapitaal kan uitsluitend worden aangewend binnen de doelstellingen 

van de Stichting. Het om de twee jaar uitkeren van de Van Bommel Van Dam Prijs krijgt 

daarbij prioriteit. Om dit te realiseren is een minimaal vermogen van circa € 400.000 

voorzien.  

 

In financieel opzicht staat de Stichting er momenteel goed voor. Begin november 2022 

bedraagt het saldo van de beleggingen en de kas ruim € 560.000. Dit is ruim voldoende om 

de Van Bommel Van Dam Prijs om de twee jaar uit te reiken. 

 

Structurele geldwervingsacties maken geen deel uit van de stichtingsactiviteiten. Dit is ook 

niet nodig gezien de financiële positie. Wel is de Stichting bereid het museum te assisteren 

bij het werven van middelen, wanneer deze activiteiten passen binnen de doelstellingen van 

de Stichting.  

 

Begroting 2023 

In 2023 zijn de volgende substantiële uitgaven voorzien: 

• Reis- en onkosten bestuursleden: € 1.500 

• Projecten (oa verhalen Maarten & Reina en archief): € 20.000 

• Bankkosten: € 5.500 

• Van Bommel van Dam Prijs: € 20.000 

  

Aan inkomsten verwacht de Stichting een rendement van 2% op het minimaal vermogen van 

€ 400.000 en een in omvang zeer beperkte rentevergoeding over het batig saldo van de 

liquiditeiten. 

 

Een en ander is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht. Per saldo wordt een 

negatief saldo verwacht van € 39.000. Dit negatieve resultaat houdt deels verband met de 

cyclus in de activiteiten van de Stichting. In de jaren dat de Van Bommel Van Dam Prijs wordt 

uitgereikt is een negatief resultaat acceptabel. In de overige jaren zijn de kosten van de 
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Stichting meestal flink lager. Deels houdt het negatieve resultaat ook verband met 

reserveringen voor eenmalig uit te voeren projecten. De jaarlijks terugkerende kosten 

worden structureel gedekt door de verwachte inkomsten.  

 

Een belangrijk doel van de Stichting is het continueren van de Van Bommel Van Dam Prijs. Bij 

de huidige stand van het vermogen is dit geborgd zonder dat het kernkapitaal wordt 

aangetast. 

 

  

Stichting Van Bommel Van Dam 

Begroting 2023 (in €) 

Inkomsten  

Revenuen kernkapitaal (2%) 8.000 

Totaal 8.000 

 

Uitgaven 

 

Reis- en onkosten bestuur 1.500 

Verhalen Maarten en Reina 5.000 

Bankkosten 5.500 

Digitalisering archief Maarten en Reina 10.000 

Archief Stichting VBVD 5.000 

Van Bommel Van Dam Prijs 20.000 

Totaal 47.000 
 

 

  

  

 

  

  

  

 

Venlo,   4 november 2022  

  

 De voorzitter:       De secretaris:       De penningmeester:   

  

P.M.J. Thissen            H.G.E.M. Verschaeren     D.M. de Jong-Tennekes  

   


