
 

Naar een Stedelijk Museum van Noord-Limburg 

Waar kunst ontmoet, verbindt, ontroert en vervoert 

 

Beleidsplan Van Bommel van Dam 2021-2025 

 

Paulo Martina, mei 2020 

  



 

 2 

Inhoudsopgave 
 

Stedelijk museum van Noord-Limburg ......................................................................................... 3 

Verantwoording: totstandkoming en inspiratie ........................................................................... 4 

Ambities, missie en visie .............................................................................................................. 5 

1. Programmering .................................................................................................................................. 6 

2. Bedrijfsvoering, horeca en diensten................................................................................................... 8 

3. Publiek, marketing en communicatie ............................................................................................... 10 

4. Personeel, vrijwilligers en stagiaires ................................................................................................ 13 

5. Euregionale samenwerking .............................................................................................................. 14 

6. Collectie, beheer en behoud ............................................................................................................ 15 

Bijlage 1: De drie codes: Governance, Diversiteit en Inclusie en Fair Practice .......................... 17 

Bijlage 2: Impact van de Coronacrisis op het beleid van Museum van Bommel van Dam en de 

sector in het algemeen ............................................................................................................... 21 

 

 

  



 

 3 

Stedelijk museum van Noord-Limburg 
Wij zijn ambitieus, we zijn gemotiveerd en we hebben er zin in! De aankomende jaren wil Van Bommel 

van Dam uitgroeien tot een begrip in Noord-Limburg. We willen niet alleen hét Stedelijk van deze regio 

worden, maar vooral ook zo worden gezien. De Gemeente Venlo heeft in deze ambities een flinke zet 

gegeven door ons nieuwe huisvesting aan te bieden in het voormalige postkantoor, een monumentaal 

gebouw met allure. Helemaal verbouwd tot museum door een toparchitectenbureau, BiermanHenket. 

De toekomstige huisvesting geeft een basis om onze ambities te kunnen realiseren. Met daarnaast een 

plek in de gemeentelijke basisinfrastructuur kan succes ook voor de langere termijn worden geborgd.  

We gaan partijen uitnodigen en uitdagen uit de regio, maar ook daarbuiten. Partijen die mee willen 

denken en geloven in de kwaliteit en het potentieel van het museum dat middenin de samenleving 

staat. Het bedrijfsleven heeft al eerder aangeven door middel van een paginagrote advertentie in het 

Limburgs dagblad dat het museum belangrijk is als culturele voorziening in Venlo. Nu is het zaak dit 

vertrouwen uit te bouwen. Met andere woorden, wij zijn aan zet. Hoe we dit verder gaan doen? Daar 

hebben we al de nodige stappen in gezet. We hebben een professionele organisatie opgebouwd met 

een solide bestuur en een vaste groep vrijwilligers. We hebben de afgelopen jaren een kwalitatief 

uitstekend en landelijk voorbeeld stellend buitenprogramma opgebouwd. Een programma dat we de 

aankomende jaren verder gaan uitrollen. De collectie is voor het grootste deel ontsloten en 

gedigitaliseerd, en we onderschrijven de drie belangrijke codes: Governance, Fair Practice, Diversiteit 

en inclusie.  

We hebben de afgelopen jaren het publiek, onze partners en alle andere stakeholders gevraagd wat 

voor museum ze graag zouden willen. Dat is in 2015 uitgemond in een manifest met de titel: We willen 

een museum dat…. We hebben goed geluisterd en een samenvatting van alle adviezen omgezet in een 

koersdocument en een gedegen ondernemingsplan. We hebben mooie en succesvolle 

tentoonstellingen georganiseerd, zoals de tentoonstelling van Evert Thielen en Tekens van vrijheid 

i.s.m. met het Limburgs Museum. En we hebben onze vleugels mogen uitslaan van de gemeente door 

vanaf 1 januari 2019 in Stichtingsvorm het Museum voort te zetten. We hebben subsidies nodig, maar 

we willen wel steeds meer op eigen benen kunnen staan. Hoe we dat gaan doen? Door dit beleidsplan 

ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren met de hulp van jullie, want Van Bommel van Dam is van ons 

allemaal en voor ons allemaal. 

Van Bommel van Dam wil de komende jaren professioneler, universeler en krachtiger wortelen in de 

samenleving. Voor het zelfvertrouwen waar de nieuwe koers van de toekomst om vraagt, is 

daadkracht, doorzettingsvermogen en wilskracht nodig. Met de nieuwe huisvesting, het huidige team 

aangevuld met een aantal krachten en vrijwilligers, in samenwerking met de Gemeente Venlo, in co-

creatie met onze partners en andere stakeholders heb ik daar alle vertrouwen in. Op naar hét Stedelijk 

van Noord-Limburg. 

  

Paulo Martina 

Maart 2020 

Algemeen Directeur Museum van Bommel van Dam 
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Verantwoording: totstandkoming en inspiratie 
Van Bommel van Dam heeft de ambitie om Venlo en de regio Noord-Limburg de komende jaren 

internationaal en nationaal sterker op de kaart te zetten. Om dit te bereiken gaan we een 

voortrekkersrol innemen bij de uitvoering van de cultuurvisie van de gemeente Venlo1 en nemen we 

deel aan de doelen zoals verwoord in het projectplan “ontwikkelen door te doen”, dat in 2019 door 

alle colleges in Noord Limburg en de gemeente Weert is vastgesteld.2 Van Bommel van Dam 

onderschrijft het plan en heeft in dit beleidsplan3 onderdelen ervan in de programmalijnen verwerkt.  

Daarnaast sluiten we aan bij grote themalijnen van het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen (NBTC)4. We gaan ook internationaal samenwerken en onze marketing richten op onze 

oosterburen. We gaan onderscheidend programmeren, door o.a. onze maatschappelijke 

betrokkenheid te benadrukken, door een dialoog aan te gaan met nieuwe doelgroepen en door samen 

te werken met andere domeinen. Ons programma zal zichtbaar worden online, maar ook in artikelen, 

radio- en tv-uitzendingen in binnen- en buitenland. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen 

met onze (culturele) partners, stakeholders en de bewoners van Venlo.  

De weg naar een steeds grotere professionalisering en naamsbekendheid betekent ook dat er op 

andere gebieden geïnvesteerd moet worden in de toekomst. Meerdere ondernemers hebben in het 

verleden al aangegeven dat zij het belang van het museum voor de regio onderschrijven. Maar ook de 

bewoners van Venlo moeten trots worden op ‘hun’ museum: een plek voor moderne en hedendaagse 

kunst die midden in de samenleving staat en waar iedereen zich welkom voelt. Dit sluit aan bij de 

doelstelling van Stichting Cultuurimpuls Venlo, dat als doel heeft om elke inwoner van Venlo in ieder 

geval één keer per jaar in aanraking te brengen/te laten komen met cultuur. Net als de andere 

culturele partners is Van Bommel van Dam vertegenwoordigd in het bestuur. Er is veel werk aan de 

winkel, want we willen de ambities niet alleen voor een korte periode realiseren, maar vasthouden en 

verduurzamen. 

Dit beleidsplan bevat ook een strategische visie, uitgaande van de reeds bestaande missie en de visie, 

hoe het museum tussen 2021 en 2025 wil opereren en hoe de organisatie er in de toekomst uit zal 

zien. Het geeft een zevental strategische doelstellingen op verschillende onderdelen van het 

museumbedrijf voor de komende vijf jaar. Als onderleggers voor deze notitie fungeren o.a. het 

ondernemingsplan 2019-2022, het koersdocument uit 2016 In het hart van de stad, en andere stukken 

die te maken hebben met de transitie en positionering van het museum. Uit dit beleidsplan volgen 

deelplannen, die op onderdelen het beleid verder gestalte geven en vertalen naar concrete acties in de 

tijd, want we kunnen lang niet alles meteen oppakken. De deelplannen vormen de basis voor een 

tweejaarlijks beleidsdocument waarin alle voornemens geconcretiseerd en ingepland worden. De 

evaluatie van de mate waarin het museum geslaagd is om de ambities te realiseren is te vinden in de 

jaarverslagen.  

                                                           
1 Tijdens het schrijven van dit beleidsplan was de cultuurvisie nog in een rudimentaire fase waarin twaalf 
speerpunten zijn benoemd. Van Bommel van Dam sluit in dit beleidsplan aan bij in ieder geval de helft daarvan: 
2. Positie makers, 4. Leefomgeving, 5. Cultuurparticipatie, 6. Positieve gezondheid, 9. Onderwijs en 10. Integraal 
cultuurbeleid. 
2 Samen ontwikkelen door te doen! Plan van aanpak Cultuur Noord-Limburg 2019 – 2021. 
3 Dit document is een beknopte samenvatting van het uitvoerige beleidsplan, waarin tevens concrete acties, 
stappenplannen en uitgewerkte voorbeelden van toekomstige tentoonstellingen worden beschreven. 
4 Bij NBTC is bijv. 2021 het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’, met aandacht voor de schoonheid 
van het landschap, maar ook landschapspijn als verschraling en gebrek aan biodiversiteit. Het thema van 2022 is 
‘Growing Green Cities’. Het gaat dan ook om oplossingen voor urgente en mondiale vraagstukken rondom 
verduurzaming van stedelijke gebieden, zoals wat betreft voedsel, energie, water en gezondheid. 
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Ambities, missie en visie 
De missie van het museum is in het Voorlopig ondernemingsplan 2019-2022 als volgt geformuleerd: 

Museum van Bommel van Dam is een euregionaal museum voor moderne en hedendaagse (visuele) 

kunst dat midden in de samenleving staat. Een museum dat de interactie zoekt met alle lagen van de 

bevolking, jong en oud, en dat met tentoonstellingen en publieksprogramma’s weet in te spelen op 

actuele maatschappelijke vraagstukken en op thema’s die voor de stedelijke ontwikkeling van Venlo 

van belang zijn. Niet bescheiden en afwachtend, maar extrovert, geëngageerd, onderzoekend en 

agendasettend.5 

En uit het koersdocument 2015 staat onder andere:  

“De stad Venlo verdient een museum dat ertoe doet. Dat bijdraagt aan de levens van alle inwoners 

uit stad en regio. Dat mensen van buiten de regio naar Venlo trekt. Dat groeit, omdat haar projecten 

gewild, besproken en bezocht zijn.”6 De missie in combinatie met de oogst van het koersdocument 

bepalen deels de zeven hoofdambities van het museum. De concentratie is daarbij tweeledig: aan de 

ene kant is de blik gericht op de regio, aan de andere kant is het museum de plek die mensen buiten 

de regio naar Venlo trekt. 

1. Transdisciplinair programmeren. Het museum wordt een plek waar verschillende disciplines 

en domeinen elkaar ontmoeten of aan elkaar gekoppeld worden en die elkaar versterken door 

samenwerking, met van Bommel van Dam als verbindende factor. Dit gebeurt overkoepelend 

in de verschillende programmalijnen.  

2. Cultureel ondernemen en verbinden: partners, bedrijfsvoering, horeca en diensten. Van 

Bommel van Dam is een culturele onderneming, die zorgt voor een gezonde, duurzame 

bedrijfsvoering en een aantrekkelijke dienstverlening. 

3. Het museum als merk: publiek, marketing en communicatie. Van Bommel van Dam heeft de 

ambitie uit te groeien tot een merk. We willen overal zichtbaar zijn en zijn toegankelijk voor 

een breed publiek. Van Bommel van Dam is van en voor iedereen. 

4. Dit zijn wij, dit bent u: personeel, vrijwilligers en stagiaires. De code Diversiteit en inclusie 

onderschrijven wij niet alleen, maar maken het onderdeel van ons DNA. 

5. Samen voor een gezond kunstklimaat: euregionale samenwerking. In samenwerking met 

andere partijen gaan we werken aan een gezond kunstklimaat in de euregio, waar we kansen 

willen geven en een platform bieden aan talentvolle makers en ontwerpers. 

6. Tijdsbeelden van stad en regio: collectie, beheer en gebruik. Het museum beheert een grote 

collectie, waar we goed voor zorgen en die we willen delen met zoveel mogelijk mensen. 

7. Partners in de kunst: Vrienden en beneficiënten. Naast onze kunstenaarsvrienden, die een 

eigen plek krijgen in het museumgebouw, komt er ook ruimte voor onze Vrienden, 

beneficianten en onze bruikleengevers. Waar ze elkaar en de kunstenaars kunnen ontmoeten 

en waar verzamelaars in gesprek gaan met makers en het publiek.  

De volgende hoofdstukken vertegenwoordigen de uitwerking op hoofdlijnen van de geformuleerde 

ambities en verbinden het daar waar nodig met de 4 p’s: personeel, publiek, partners, programma. 

                                                           
5 Uit: voorlopig ondernemingsplan 2019-2022 bestuur MVBVD, 20 augustus 2018, pagina 12 
6 Uit: In het hart van de stad, koersdocument Museum van Bommel van Dam, BTV Ellenbroek, 8 februari 2016: 
Draagvlakgesprekken en de miniconferenties in 2015 en 2016 hebben geleid tot een kernachtig manifest 
‘Wij willen een museum dat …’. Dit manifest kan worden beschouwd als een richtinggevende oproep van de 
betrokkenen die in die periode aan de toekomstverkenningen hebben deelgenomen. Het manifest is in 
meerderheid ‘vastgesteld’ door de deelnemers van de miniconferentie van 28 januari 2016. 



 

 6 

1. Transdisciplinair programmeren 
Van Bommel van Dam wil met hedendaagse kunst de tijdgeest duiden en actuele maatschappelijke 

vraagstukken die Venlo en de euregio bezighouden onderzoeken en bediscussiëren. Dat gebeurt door 

middel van zogenaamd “transdisciplinair programmeren”. Dat wil zeggen, dat het een plek wordt waar 

verschillende disciplines en domeinen elkaar ontmoeten of aan elkaar gekoppeld worden en die elkaar 

vervolgens versterken door samenwerking, met Van Bommel van Dam als verbindende factor. 

Voorbeelden van maatschappelijke thema’s zijn migratieproblematiek, sociale en maatschappelijke 

ongelijkheid en (culturele) identiteit. Van Bommel van Dam gaat in de programmering nationale en 

regionale kunst - gerelateerd aan en uit de eigen kerncollectie - in een internationale context 

presenteren. We werken dat uit in verschillende programmalijnen. 

Programmalijnen 

Van Bommel van Dam wil de koers de komende jaren bestendigen in een aantal programmalijnen. Dat 

betekent een publieksgericht aanbod rond moderne en hedendaagse kunst en design in combinatie 

met actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee we een zo breed mogelijk publiek 

willen aanspreken. We putten daarbij uit de museumcollectie en maatschappelijke thematiek. In 

tentoonstellingen (“binnenprogramma”) wordt de actualiteitswaarde van de collectie steeds opnieuw 

getoetst en gevormd. Met artistieke interventies (“buitenprogramma”) wordt gebruik gemaakt van de 

maatschappelijke vernieuwingskracht van hedendaagse kunst en design. Deze spelen zich tot nu toe 

voornamelijk af in de stad: in wijken, onderwijs- of zorginstellingen. Het binnen- en buitenprogramma 

gaan we sterker met elkaar verbinden, om zo tot een samenhangend geheel te komen.  

De afgelopen jaren hebben we ondervonden dat pluriformiteit en het verbinden van verschillende 

domeinen (“transdisciplinariteit”) onze kracht is en die meerstemmigheid willen we ook terugbrengen 

in ons tentoonstellingsprogramma. Het museum wil verbinden en zorgen voor een vitale stad en regio. 

Naast onze kunstenaarsvrienden, die een eigen plek krijgen in het museumgebouw, komt er ook 

ruimte voor onze Vrienden van Bommel van Dam, beneficianten en onze bruikleengevers. Waar ze 

elkaar en de kunstenaars kunnen ontmoeten en waar verzamelaars in gesprek gaan met makers en het 

publiek. 

Per Programmalijn 

We hebben voor onze programmering straks verschillende museumzalen en ruimtes ter beschikking. 

Op de begane grond een ‘overdekt plein’ en in de kelder een interactieve Stijlkamer gewijd aan de 

stichters, Maarten en Reina van Bommel van Dam. Op de eerste etage een prachtig auditorium en op 

de zolderverdieping een projectruimte voor kunstenaars, een atelier, een stadsterras en het 

kunstvenster met uitzicht over de stad. Ook de stad zelf is ons podium en tentoonstellingsruimte.  

Het transdisciplinair programmeren werkt overkoepelend. Binnen dat overkoepelende concept 

onderscheiden we verschillende programmalijnen voor de komende periode:  

1. Ten eerste willen we ons verder ontwikkelen tot een volwaardig museum en culturele 

basisvoorziening voor de stad en regio. Dat doen we met tentoonstellingen in het museum, ons 

buitenprogramma en door bijeenkomsten te programmeren in ons auditorium en plein. We 

werken samen met verschillende bestaande en nieuwe partners zoals VieCuri, HAS, MU, 

Gemeente Venlo, Venlo Partners, De Maaspoort, Grenswerk, Kunst & Cultuur Venlo, Bibliotheek 

Venlo e.a. 
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2. We willen onze bekendheid bij een landelijk brede kunstpubliek uitbreiden, door grote 

publiekstrekkende tentoonstellingen te organiseren over moderne en hedendaagse kunst en 

design. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle expositie van Evert Thielen in samenwerking met het 

Limburgs Museum in 2019. In de toekomst staan o.a. op de agenda een tentoonstelling over 

Schinkichi Tajiri (i.s.m. het Limburgs Museum) en een tentoonstelling over Nederlandse 

kunstenaars in de Tropen, zoals Charles Eyck, Wim Oepts e.a (i.s.m. het Curaçaos Museum, IBB en 

diverse particuliere verzamelaars). We zijn ook van plan om met vier andere musea een M5 op te 

richten (Stedelijk Museum Schiedam, Stedelijk Museum Zutphen, Museum Belvédère, Stedelijk 

Museum Helmond) en ons te verbinden met een groot museum zoals het Kunstmuseum den Haag, 

Het Stedelijk Museum Amsterdam of het Centraal Museum Utrecht. Daarnaast gaan we de 

aankomende jaren partners zoeken in Duitsland, met name in NRW. 

 

3. Ten derde richten we ons op vernieuwende hedendaagse kunstenaars en designers en fungeren 

we als springplank en platform voor kunstenaars. Hieronder valt bijvoorbeeld de tentoonstelling in 

het kader van de driejaarlijkse van Bommel van Damprijs. Daarnaast zijn we voornemens om i.s.m. 

Stichting Van Bommel van Dam en Hogeschool Zuyd een stipendiumprogramma te ontwikkelen. 

Kunstenaars, vormgevers, architecten en modeontwerpers, krijgen door stipendia (toelage voor 

kunstenaars) een langdurige binding met het museum en de kans om internationaal door te 

breken. Het stipendium willen we gaan verbinden aan de Van Bommel van Damprijs.  

 

4. Kunstenaars en makers uit de regio krijgen een ruimte ter beschikking, waar ze hun eigen 

tentoonstellingsprogramma kunnen uitrollen. De kunstenaars zijn zelf aan zet met ondersteuning 

vanuit het museum. De ballotage verzorgen de kunstenaars en makers zelf. Aan de tentoonstelling 

wordt een programma gekoppeld met ontmoetingen, educatieve projecten en/of opdrachten. 

 

5. We willen de komende jaren programmeren vanuit een zeer breed spectrum van creatieve 

uitingen die leven in de samenleving en nemen daarin ook populaire onderwerpen op. Van een 

tentoonstelling over Vastelaovend, kunstenaars die ook hovenier zijn, een vormgever die games 

ontwerpt tot de Urban arts scene. Juist groepen of individuen die zich manifesteren buiten de 

geijkte kaders van de kunst of in de marges van de samenleving. We verbinden het wel met onze 

collectie door op zoek te gaan naar verhalen, ervaringen en/of gedeelde thematiek. 

 

6. Tenslotte willen we ruimte geven aan een reeks tentoonstellingen, debatten en masterclasses 

rondom particuliere verzamelaars. Een programmalijn waarbij zowel grote als kleine verzamelaars 

kunnen uitpakken met hun collectie past uitstekend bij een museum dat door particulier initiatief 

en met liefde voor de kunst is ontstaan. 

 

Anders leren denken en experimenten aangaan staan voorop in alle programmalijnen. Daarnaast kan 

deze programmering niet slagen zonder co-creatie: we gaan samen met andere domeinen de lijnen 

verder ontwikkelen. Van Bommel van Dam bestaat dus niet alleen uit een tentoonstellingsfabriek, 

maar we organiseren ook evenementen, manifestaties, acties en debatten. Deze vernieuwende 

publieksgerichte aanpak kijken we een beetje af van musea als het stedelijk Museum Schiedam en het 

Van Abbemuseum. We gebruiken daar delen uit, maar steeds is het transdisciplinaire van Van Bommel 

van Dam overkoepelend en de verbindende factor.  

De voorbereidingen (en uitgaven) voor het programma beginnen in 2020. Bij de heropening van het 

museum in 2021, gaan de eerste programmalijnen van start voor publiek.  
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2. Bedrijfsvoering, horeca en diensten 
Van Bommel van Dam is een culturele onderneming, die zorgt voor een gezonde, duurzame 

bedrijfsvoering en een aantrekkelijke dienstverlening. We hebben een gezonde exploitatie en zijn ons 

bewust van de kwetsbaarheid van de sector. We bouwen daartoe een buffer op en zijn inventief in het 

aanboren van nieuwe geldstromen. Onze organisatie is professioneel, we hebben een gedegen bestuur 

die samen met de directie de Governance code onderschrijft. Van Bommel van Dam zoekt ook op 

ondernemend niveau nieuwe verbindingen, door de kunstuitleen onder te brengen in het museum en 

gezamenlijk te programmeren. En door diensten en arrangementen aan te bieden aan inwoners, 

maatschappelijke en sociale partners, kennisinstellingen, bedrijfsleven, de creatieve sector en 

kunstenaars. Hoe kunnen we elkaar ook economisch versterken? En hoe kunnen we maximaal 

(her)gebruik maken van bijvoorbeeld tentoonstellingsmateriaal? Hoe kunnen we de horeca onze visie 

laten weergeven zonder dat het ten koste gaat van het bedrijfsresultaat? 

De verzelfstandiging en nieuwe huisvesting 

Van Bommel van Dam is in 2019 verzelfstandigd in stichtingsvorm. Daarvoor was het bijna 50 jaar 

onderdeel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Venlo. Sinds 2019 behoort het tot de 

basisinfrastructuur en vraagt het vierjaarlijks subsidie aan bij de gemeente onder bepaalde 

voorwaarden. Deze eerste periode loopt van 2019 tot en met 2022. De jaarlijkse basissubsidie is vanaf 

2021 € 1.000.000 en in 2019 en 2020 was dat respectievelijk € 650.000,- en € 715.000,-. Na 2022 moet 

er dus opnieuw voor vier jaar worden aangevraagd, daarbij uitgaande van de een indexering van 

ongeveer 1 % per jaar. Dit vullen we aan met inkomsten uit fondsenwerving, entree, horeca, winkel en 

overige inkomsten. In 2017 heeft de gemeente Venlo besloten tot een renovatie van het voormalige 

postkantoor en rijksmonument waarin het museum zal worden gevestigd. Dit betekent dat het 

museum een aantal jaar geen museumgebouw heeft gehad en programmeerde op locaties in de stad 

en bij andere musea. Nu zijn we tijdelijk gehuisvest in een winkelpand in de Klaasstraat, meer als 

infopunt dan een plek voor volwaardige tentoonstellingen. De huidige planning is dat we in de tweede 

helft van 2021 heropenen. De vierjarenbegroting 2019-2022 is gebaseerd op deze planning en was 

onderdeel van ons concept ondernemingsplan.  

Financiële situatie en risicobeheersing 

De totale omzet van het museum bedroeg in 2019 ruim € 800.000,-. De financieringsmix van het 

museum is vergelijkbaar met die van veel andere musea: gemeentelijke subsidie en eigen inkomsten, 

samengesteld uit fondsenwerving en inkomsten uit entree, horeca en winkel. Wat inkomsten uit 

entree betreft was dat zeer beperkt in verband met het ontbreken van huisvesting in een groot deel 

van de periode. Van Bommel van Dam heeft het laatste jaar gebouwd aan een gezonde financiële 

basis. Alle processen van de financiële bedrijfsvoering zijn gestroomlijnd, de inkomsten en uitgaven 

zijn in balans. In 2019, ons eerste jaar als zelfstandige stichting, hebben we een goed 

exploitatieresultaat behaald. Hierdoor was het mogelijk om vanaf 2020 een start te maken met het 

opbouwen van een eigen vermogen. Dat eigen vermogen is grotendeels een bestemmingsreserve. We 

zijn namelijk verantwoordelijk voor de kosten van de inrichting van de nieuwe huisvesting die in totaal 

geraamd is op ruim € 1.000.000,-. In 2019 zijn we begonnen met de vorming van die 

bestemmingsreserve door sponsoren en fondsen aan te schrijven, specifiek voor de huisvesting. Meer 

informatie over de financiële situatie leest u in het ondernemingsplan. 
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Ondernemen  

In de periode 2015-2018 bevond het museum zich in een inhoudelijke transitiefase, na een periode 

waarin de toekomst van het museum op losse schroeven stond. Gedurende deze periode waren we 

nog onderdeel van het gemeentelijk apparaat en kregen we de tijd om het publiek te bevragen over de 

toekomst van het museum, waaruit het eerdergenoemde koersdocument werd opgesteld, een bestuur 

werd samengesteld en een conceptondernemingsplan werd geschreven. Duidelijk werd dat het 

museum zich meer als ondernemer moest gaan opstellen om tegenvallende perioden en crisissen het 

hoofd te kunnen bieden. Vanaf 2021 zullen de eigen inkomsten moeten groeien naar zo’n 35%, moet 

er structureel uit een bestand van ruim 20 fondsen aangeschreven worden en groeiende inkomsten uit 

entree, winkel en horeca gegenereerd worden. De eigen inkomsten groeien dan van 15 % in 2019 

(buiten fondsen huisvesting) naar 35 % in 2025. Van die inkomsten in 2025, € 450.000,- moet ongeveer 

45 % afkomstig zijn van fondsen en projectfinanciering, 35 % van directe opbrengsten uit entree, 

educatie en ontvangsten, 15 % uit inkomsten verhuur (o.a. kunstuitleen) , 3 % uit de winkelverkoop en 

2 % uit horeca.  

In de hierop volgende jaren gaan we deze mix opbouwen en krijgen we natuurlijk een flinke impuls 

door de aantrekkelijke nieuwe huisvesting. De fondsenwerving wordt in 2020 en 2021 geïntensiveerd 

om deze investering te kunnen doen.  

Risico’s  

De kosten zijn redelijk inzichtelijk en de budgetbewaking is op orde: een belangrijke voorwaarde om 

risico af te dekken. Het grootste deel van de kosten staan min of meer vast, zoals personele lasten, 

huisvesting en ICT. Dit is totaal zo’n 70% van het budget. De budgetten voor tentoonstellingen, 

inclusief marketing en randprogramma, zijn afhankelijk van de geplande tentoonstellingen. Mede 

doordat we als betrouwbare partner gezien worden en de relaties hecht zijn, lukt het ons om de meest 

bijzondere stukken met name via particuliere verzamelaars binnen te halen. 

Voor wat betreft de inkomsten is de afhankelijkheid van de subsidie van de gemeente Venlo een risico, 

hoewel we de subsidie met een derde gaan vermeerderen met eigen inkomsten. Zowel het gebouw als 

de collectie zijn eigendom van de gemeente en onze relatie is goed. De komende beleidsperiode speelt 

het niet, maar in het geval van gemeentelijk bezuinigingsmaatregelen heeft dat consequenties die we 

dan in kaart zullen moeten brengen. De grootste variabele inkomstenbron betreft het aantal 

bezoekers, dit is leidend voor de inkomsten uit kaartverkoop maar ook voor de winkel en de horeca. 

We ondervangen dit door de begroting tot nu toe te maken op 20.000 bezoekers, in de lijn van het 

programma van eisen van de subsidiegever. De komende jaren willen we structureel doorgroeien naar 

35.000 bezoekers, we willen dit realiseren door onder andere de programmering breder te maken en 

te differentiëren (zie hoofdstuk 1, Programmering). En natuurlijk helpt de nieuwe huisvesting mee. 

Deze geleidelijke groei is meegenomen in de meerjarenbegroting. Andere inkomsten, zoals additionele 

fondsen of het uitlenen van de collectie, ramen we conservatief. De vaste sponsoren en partners 

nemen we op in de begroting volgens de afspraken die met hen in een overeenkomst zijn vastgelegd.   

Samengevat, dekken we ons risico grotendeels af door inkomsten conservatief te schatten en de, 

beperkte, variabele kosten goed te monitoren zodat bijsturen tijdig mogelijk is. 
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3. Publiek, marketing en communicatie 
Van Bommel van Dam heeft de ambitie uit te groeien tot een merk, waarin gebouw, programmering en 

collectie worden verbonden. Van Bommel van Dam wil overal zichtbaar zijn en wil verleiden. We gaan 

regionaal, maar ook (inter)nationaal samenwerken met andere musea en onze marketing deels richten 

op onze oosterburen. Het museum is niet bang om onconventionele paden in te slaan. Er komt een 

nieuwe huisstijl, een meerjaren-marketingplan en als contentpartner gaat het museum meedenken en 

aansluiten bij de internationale themalijnen zoals ontwikkeld door het Nederlands Bureau voor 

Toerisme en Congressen (NBTC). 

Doelgroepen 

• Venlonaren: Het Stedelijk Museum van Bommel van Dam is een museum voor de stad en de 

regio. Daarbinnen zit veel variatie: van gezinnen met kinderen tot senioren in 

verzorgingshuizen, van agrariërs tot de Poolse seizoenarbeiders. We willen deze groepen beter 

bereiken door samen te werken met lokale organisaties (buurtwerk, verzorgingshuizen, etc.).  

• (Inter)nationale toeristen: Het internationale en nationale dagtoerisme is in Venlo vaak 

beperkt tot grote groepen Duitsers die zich richten op goedkope winkels en supermarkt 

2Brüder. We zetten in de periode 2021-2025 specifiek in op aansluiting op het thema van het 

NBTC en gerichte marketing op het hogere segment in Duitsland (NRW), maar denken ook na 

over hoe we ook de eerste groep kunnen verleiden een bezoek te brengen aan het museum.  

• Nieuwe bezoekers: Bijzondere aandacht gaat uit naar de diversiteit van ons publiek. Het 

museum richt zich de komende jaren op groepen met een bi-culturele achtergrond. Daarnaast 

wil het museum een jongere doelgroep aantrekken, de zogenaamde millennials. Dit is een 

grote landelijke doelgroep die vooral beeldbepalend is in grote steden. Samenwerking met de 

UM, HAS, het Gilde en Hogeschool Zuyd zijn daarin belangrijk. 

• Reguliere museumbezoeker: De reguliere museumbezoeker bezoekt het museum vooral 

vanwege aantrekkelijke tentoonstellingen. Op hoofdlijnen onderscheiden we binnen deze 

groep de kunstliefhebber van hedendaagse Nederlandse kunst en de breder kunst- en 

cultuurhistorisch geïnteresseerde bezoekers.  

Publieksvisie  

We hebben een inclusieve programmering en zijn toegankelijk, Van Bommel van Dam is van en voor 

iedereen. Wij ontvangen al onze bezoekers even hartelijk en willen dat iedereen zelfstandig en overal 

aan mee kan doen. We betrekken andere domeinen erbij zodat ook nieuwe publieksgroepen worden 

aangesproken. We treffen concrete maatregelen om (on)zichtbare financiële en mentale drempels te 

verlagen en een podium te bieden aan (kritische) dialoog. Van Bommel van Dam moet als culturele 

‘huiskamer’ of ‘platform’ van Noord-Limburg gaan fungeren; een plek waar het voor iedereen mogelijk 

is openbare debatten te voeren en dans, muziek, theater, film en poëzie te vertonen. 

De komende jaren gaat het museum zich profileren als maatschappelijk ondernemer door de drempels 

letterlijk en figuurlijk te verlagen voor diverse doelgroepen. Zo zal de semi-openbare ruimte - die 

zonder kaartjes toegankelijk zijn - een groot deel van het museum in beslag nemen. Op de begane 

grond is dat meer dan een derde van het oppervlak, maar ook de hele zolderetage is vrij toegankelijk. 

Daarnaast gaan we (intern en extern) programma’s aanbieden voor doelgroepen voor wie het lastiger 

is om zelfstandig een museum te bezoeken, zoals bijvoorbeeld ouderen, dementerenden, visueel 

gehandicapten en verstandelijk gehandicapten. Onze tentoonstellingsteksten schrijven we op B1-
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niveau volgens het Europees Referentiekader van de Raad voor Europa, zodat het begrijpelijk is voor 

iedereen.  

 

Educatieve profilering 

Onze educatieve programma’s helpen jonge bezoekers bij het vormen van hun identiteit, om hun 

creativiteit te stimuleren en om hen te vormen tot kritische burgers die anders durven denken en die 

visueel worden verrijkt. De programma’s van Van Bommel van Dam worden regelmatig kritisch 

besproken en geëvalueerd, worden getest door het onderwijsveld zelf en zijn afgestemd op de 

belevingswereld van het kind en op de kerndoelen. Daarmee zijn de programma’s in te passen in de 

doorlopende leerlijn cultuuronderwijs van Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Onze 

kunstprogramma’s voor PO en VO richten zich op de brede inzetbaarheid van kunst. 

 

MARKETING EN COMMUNICATIE  

In het verleden trok Van Bommel van Dam vooral reguliere museumbezoekers (wit, 60+ en 

hoogopgeleid) en cultuurtoeristen (mensen die speciaal naar Venlo komen voor een culturele 

beleving). Bezoekers met een andere culturele achtergrond waren relatief ondervertegenwoordigd. 

We willen ons publiek de komende jaren vooral sterk uitbreiden én verbreden. Nieuwe groepen 

aanspreken; jongvolwassenen (millennials), families met kinderen, nieuwe Nederlanders en mensen 

voor wie de drempel van een museum normaal gesproken erg hoog is. We zoeken nadrukkelijk naar 

meer diversiteit in onze doelgroepen. Naast de gratis toegang voor jongeren tot 18 jaar, willen we met 

enige regelmaat ons museum gratis toegankelijk maken voor bepaalde groepen. We denken dan aan 

samenwerking met organisaties als UWV, gemeente en zorginstellingen.  

We verwachten dat door samenwerking met andere culturele instellingen we grote aantrekkingskracht 

kunnen genereren op de verblijfstoerist in de regio. De portaalfunctie van het Limburgs Museum en 

Van Bommel van Dam zorgt ervoor dat bezoekers worden gestimuleerd om verdere beleving te zoeken 

bij andere musea en culturele instellingen, natuurgebieden en erfgoedlocaties in de provincie, zoals 

een historische wandeling in Venlo, een bezoek aan knopendorp Baarlo of aan het Odapark in Venray.  

We vergeten natuurlijk onze bestaande doelgroepen niet. We maken onze nieuwe collectiepresentatie 

zo, dat ook onze huidige bezoekers (kunst- en cultuurliefhebbers 60+) deze weten te waarderen. Deze 

doelgroepen behouden we doordat we óók internationale tentoonstellingen programmeren. We 

besteden aandacht aan kwetsbare ouderen (70-95 jaar), waarbij we gericht letten op mentale en 

fysieke toegankelijkheid van onze (nieuwe) presentaties en het gebouw. Voor deze groep gaan we 

programma’s op maat aanbieden.  

Communicatiestrategie  

Van Bommel van Dam gebruikt zoveel mogelijk marketing- en communicatiemiddelen om optimale 

attentiewaarde te creëren en zet gerichte marketingacties in voor de specifieke doelgroepen. Dat 

gebeurt in een zo breed mogelijke context. Naast offlinecampagnes gaan we ook structureel 

onlinestrategieën ontwikkelen om nieuwe doelgroepen te bereiken. Onder meer door het realiseren 

van communities op diverse online-kanalen en het inzetten van influencers. Door lokale 

samenwerking, maar ook door in de communicatie gebruik te maken van de oorspronkelijke functie 

van het gebouw als postkantoor als centrum van communicatie. 
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Het genereren van een toeristische en daardoor economische impuls aan de regio is integraal 

onderdeel van de strategie, daarbij sluiten we aan bij de cultuurvisie van de gemeente en de stedelijke 

regio Noord-Limburg. De verwachte komst van gemiddeld 35.000 bezoekers per jaar voor Van Bommel 

van Dam betekent een vermeerdering van circa 30% van het aantal inwoners van de gemeente Venlo. 

Zij besteden gemiddeld € 50,00 per persoon in de stad en omgeving. 
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4. Personeel, vrijwilligers en stagiaires 

Het team van Bommel van Dam vertegenwoordigt een aardige dwarsdoorsnede van de bevolking, wat 

betreft leeftijd, afkomst en sekse. Diversiteit willen we doorvoeren in de hele organisatie. We creëren 

een werkomgeving in het nieuwe gebouw waar het bestuur, het team en vrijwilligers enthousiast van 

worden. Om onze ambities waar te maken, blijven we investeren in de organisatie. Vrijwilligers zien wij 

als volwaardig onderdeel van het team en als klankbord, kritische vriend en ambassadeur. Voor 

stagiaires zijn we niet alleen een gecertificeerde instelling, maar bieden ook ons netwerk aan. De code 

Diversiteit7 en inclusie onderschrijven wij niet alleen, maar maken het onderdeel van ons DNA. 

Bij Van Bommel van Dam werken momenteel 7 medewerkers in vaste dienst, in totaal 5,4 fte. 

Daarnaast zijn er 14 vrijwilligers en gemiddeld 4 stagiaires per jaar in het museum werkzaam.  

Van Bommel van Dam volgt de CAO van de museumvereniging. Alle medewerkers hebben een 

functieomschrijving die is gewogen en ingedeeld in een schaal volgens de CAO. De afspraken worden 

vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Dit geldt zowel voor vaste als kortlopende contracten. We 

ontwikkelen een P&O handboek waarin alle regelingen, zoals overwerk, verlof, aanname, ontslag, 

functiegebonden faciliteiten, opleidingsmogelijkheden etc. zijn vastgelegd. Dit handboek is voor iedere 

medewerker raadpleegbaar. Overwerkuren worden geregistreerd en gecompenseerd in vrije tijd. Een 

aantal uren mogen meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. Voor ZZP’ers maken wij 

gebruik van overeenkomsten van opdracht van de belastingdienst. Daarbij worden de in de museale 

sector gangbare tarieven gehanteerd. Het honorarium voor kunstenaars waarmee wij werken wordt 

vastgesteld aan de hand van de regeling kunstenaarshonoraria.  

We hanteren de Fair Practice Code8. We ontwikkelen een organisatieontwikkelingstraject om elke 

medewerker optimaal tot zijn recht te laten komen. Aan stagiairs wordt nu een stagevergoeding 

toegekend. We willen ook in gaan voeren dat we stagiairs aan het eind van hun stageperiode een 

tijdelijk contract voor een beperkt aantal uur aanbieden om ze een start op de arbeidsmarkt te geven. 

Vrijwilligers krijgen in principe een vrijwilligersvergoeding en kunnen reiskosten declareren. Verder 

nemen de vrijwilligers vaak deel aan activiteiten die het museum voor het personeel organiseert. 

Periodiek is er sprake van een training/cursus voor deze groep. Het museum voert een ruimhartig 

stagebeleid en werkervaringsplaatsen.  

  

                                                           
7 Zie bijlage toepassing van de drie codes 
8 idem 
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5. Euregionale samenwerking 
Samenwerking partners en plek in de regio: euregionale partner in hedendaagse kunst en design. In 

samenwerking met andere partijen gaan we werken aan een gezond kunstklimaat in de euregio waar 

we kansen willen geven en een platform bieden aan talentvolle makers en ontwerpers. Van Bommel 

van Dam is voor professionele kunstenaars, creatieven en jonge talenten uit Venlo en de euregio een 

bakermat, voedingsbodem, podium, opdrachtgever en springplank. Broedplaats voor artistieke 

ontwikkeling, ontmoeting en uitwisseling, en ruimte voor experiment. We zijn ons bewust van onze 

tekortkomingen (geen grote stedelijke omgeving en dus bijbehorend voorzieningenniveau), maar ook 

van onze onderscheidende kwaliteit (sterke logistiek, genoeg ruimte en centrale ligging, betaalbaar en 

hoge natuurwaarden). 

Talent uit de Euregio 

Museum van Bommel van Dam en Odapark starten gezamenlijk een tweejaarlijks terugkerend 

talentontwikkelingsprogramma voor acht makers uit de disciplines beeldende kunst en ontwerp, die 

korter dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd aan de Hochschule Niederrhein (Kamp-Lintfort, D), 

Maastricht Academy for Fine Art and Design, of Design Academy Eindhoven.  

Aansluitend bij jaarthema’s van het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), wordt 

elke twee jaar een opdracht geformuleerd waarmee makers aan de slag gaan. Voor 2021-2022 is dat 

Growing Green Cities. Hoe kunnen we toewerken naar de vergroening van stedelijk gebied, en hoe kan 

de rol van kunst en ontwerp daarbij een kwaliteitsslag maken? We vragen de acht makers een project 

te ontwikkelen dat hieraan bijdraagt en bewustwording creëert. De resultaten van het project zijn 

zichtbaar op verschillende locaties. 

Begeleiding en werkplek 

Bij het uitwerken en uitvoeren van de opdracht worden de makers intensief begeleid door de 

presentatie-instellingen, kunstopleidingen en het Huis voor de Kunsten Limburg. Daarnaast worden 

een aantal ervaren kunstenaars/designers uitgenodigd voor masterclasses. Museum van Bommel van 

Dam dient tijdens de onderzoeks- en ontwikkelfase van makers bovendien letterlijk als lab. Op de 

zolderverdieping is ruimte gereserveerd voor een creatieve werkplek die mogelijkheid biedt voor 

interactie met publiek. 

Presentatie en overdracht 

De resulterende projecten worden zowel op de binnenlocaties van Odapark en Museum van Bommel 

van Dam, als op locaties in de openbare ruimte die zich op fietsafstand van Venlo of Venray bevinden, 

gerealiseerd en aan het publiek gepresenteerd. De beide presentatie-instellingen fungeren als 

‘hotspot’, verstrekken de fietsroute en informatie aan geïnteresseerden en ontwikkelen educatieve- en 

participatie-activiteiten. Een flankerend programma wordt ontwikkeld in de vorm van een debat over 

stedelijk groen in combinatie met kunst in de openbare ruimte. 
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6. Collectie, beheer en behoud 

MVBVD verbeeldt en documenteert de tijdsbeelden van stad en euregio. De collectie is de schat van het 

museum, daarmee draagt het museum bij aan de vorming van de collectie (Noord-)Limburg. Werken 

die daar niet in passen worden met beleid en in overleg ontzameld of er volgt passief beheer. Reeds 

aanwezige collecties worden teruggebracht tot krachtige kerncollecties met daarin relevante stukken. 

Voor steeds weer nieuwe tijdsbeelden worden steeds nieuwe werken aan de collectie toegevoegd. 

Maar ook de kerncollecties worden uitgebreid door strategische aankopen, schenkingen en bruiklenen. 

Deelcollecties van nationale betekenis  

In de jaren dertig van de 20e eeuw begon Maarten van Bommel met zijn kunstverzameling. Na zijn 

huwelijk met Reina van Dam nam het verzamelen een vlucht. De oorspronkelijke, in 1967 

overgedragen collectie, bevat 1012 kunstwerpen die zijn gekocht op tentoonstellingen, veilingen, in 

galeries en ateliers. Van abstract werk tot aan etnografische kunst; hoe verschillend de werken ook 

zijn, ze horen bij de verzamelaars. Zoals bij veel andere Nederlandse musea is de collectie Van 

Bommel-van Dam ontstaan vanuit een particuliere verzameling. Bijzonder is dat de collectie nog steeds 

als eenheid aanwezig is in het museum. Dat maakt dat de collectie een sterk verhaal heeft in haar 

ontstaansgeschiedenis. Ruim 50 jaar na de oprichting is deze collectie op veel gebieden het particuliere 

karakter overstegen en bevat het ook deelcollecties van nationale en zelfs internationale betekenis. 

Deelcollectie vrijheid 1945 - 1960: De vrije expressie. In de jaren na de oorlog was vrijheid hét thema. 

Gezag stond ter discussie en de scheidslijn tussen goed en fout werd scherp getrokken. In Nederland 

waren het vooral de Cobra-kunstenaars die de bakens verzetten. Belangrijke kunstenaars uit deze 

periode die terug te vinden zijn in de collectie: Gerrit Benner, Bram Bogart, Eugène Brands, Pieter 

Defesche, Edgar Fernhout, Raoul Hynckes, Ger Lataster, Melle, Lei Molin, Anton Rooskens, Jan 

Schoonhoven, Jaap Wagemaker en Carel Willink.  

Deelcollectie Verbeelding 1960 - 1975: De verbeelding aan de macht. Stond na de oorlog het individu 

voorop, de generatie van de jaren zestig richtte haar aandacht op de wereld. Alles zou anders worden 

en de moderne massa- en consumptiecultuur bevrijdde zich van de laatste resten van de oude orde. 

De Pop Art, de minimale en conceptuele kunst gingen voorop in de verkenning van een radicaal nieuw 

bewustzijn. Belangrijke kunstenaars uit deze periode die terug te vinden zijn in de collectie: Jef 

Diederen, Wim de Haan, Aad de Haas, Marianne van der Heijden, Lucebert, Pierre van Soest en 

Shinkichi Tajiri.  

Deelcollectie Ontnuchtering , Postmodernisme 1975 - 1990: Het modernisme voorbij. Na een periode 

van vooruitgangsdenken en idealisme volgde in de loop van de jaren zeventig de ontnuchtering. 

Consumentisme en neoliberalisme brachten een heel nieuw politiek en maatschappelijk klimaat met 

zich mee. De postmoderne kunst nam afstand van het vooruitgangsdenken en richtte zich op het 

onderzoek naar een complexe en gelaagde werkelijkheid. Belangrijke kunstenaars uit deze periode die 

terug te vinden zijn in de collectie: Armando, Alfons Freymuth, Hans van Hoek, Theo Kuijpers, Toon 

Michiels, Roger Raveel en Joseph Semah. 

Deelcollectie Intuïtief pluralisme 1990 - heden: Kunst van nu. De val van de Muur en de komst van 

internet zorgen vanaf de vroege jaren negentig opnieuw voor fundamentele veranderingen. Culturen 

vloeien samen en de kunst ontwikkelt een grote verscheidenheid aan vormen en thema’s. In een 

wereld in crisis en verwarring richten veel kunstenaars zich op een directe, intuïtieve ervaring van het 

bestaan en scheppen met natuurlijke, traditionele middelen een doorleefde beeldwereld. Belangrijke 

kunstenaars uit deze periode die terug te vinden zijn in de collectie: Ad van Campenhout, Raquel 

Maulwurf, Erwin Olaf, Cornelia Schleime, Rob Scholte, J.C.J. Vanderheyden en Co Westerik. 
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Deelcollectie Japanse prenten en etnografica. Uit persoonlijke interesse verzamelden het echtpaar 

Van Bommel van Dam Russische iconen, Chinese en Japanse inkttekeningen en prenten, aardewerk uit 

Zuid-Amerika en etnografica uit Afrika en Nieuw-Guinea. Een schatting geeft dat maar een beperkt 

deel, zo’n 25% van de objecten in goede toestand verkeert en 75% van de objecten is niet goed 

exposabel. Van bijna alle werken is de herkomst bekend en de collectie vormt door de 

verzamelaarsherkomst één geheel. Deel van de collectie wordt hooggewaardeerd, omdat bepaalde 

werken binnen het oeuvre van de betreffende kunstenaar van grote representatieve en zeldzame 

waarde zijn.  

Nationaal en internationaal onderscheidend 

Van Bommel van Dam kan zich in het nationale en internationale museumlandschap onderscheiden 

door in het collectiebeleid en tentoonstellingsprogramma het zwaartepunt te leggen op thematiek als 

verzamelaars, expressieve kunst, materiekunst, nieuwe figuratie en Japanse kunst. In de 

museumverzameling bevinden zich een aantal bekende meesters zoals Karel Appel, Armando, Bram 

Bogart, Eugène Brands, Constant, Aad de Haas, Wim de Haan, Roger Raveel en Jaap Wagemaker.  

Het laagdrempelige en uitnodigende karakter van expressieve kunst past bij het streven om een breed 

publiek aan te spreken, juist ook in stad en regio.  
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Bijlage 1: De drie codes: Governance, Diversiteit en Inclusie en 

Fair Practice 
 

Van Bommel van Dam onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diverstiteit en Inclusie en de 

Fair Practice code. Wij passen deze codes toe in ons dagelijkse beleid en ondernemen concrete acties. 

We blijven niet hangen in goede bedoelingen en intenties, maar zorgen dat de codes deel uitmaken van 

ons DNA.  

GOVERNANCE CODE CULTUUR 

Principe 1: Na de oprichting van Museum van Bommel van Dam (hierna: MvBvD) in 1972 als 

gemeentelijk museum heeft het zich ontwikkeld tot een professionele organisatie, vanaf 2019 in 

stichtingsvorm, met een collectie van ruim 13.000 objecten. De tentoonstellingen weerspiegelen deze 

collectie: Moderne Nederlandse kunst vanaf 1920 met een accent op de naoorlogse kunst, 

hedendaagse voornamelijk figuratieve kunst, een bescheiden internationale collectie moderne kunst 

en tenslotte nog een collectie etnografica.  Het museum vervult een centrale rol in cultureel Venlo en 

ver daarbuiten. Zo is het museum een belangrijke partner van de culturele instellingen in Venlo maar 

ook van verschillende maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De 

ontwikkeling naar een professionele organisatie, die trouw blijft aan de missie is een continu proces.  

De subsidiënten van MvBvD zijn zich bewust van de maatschappelijke rol ervan en er is dan ook sprake 

van voldoende artistieke vrijheid als het gaat om de besteding van ter beschikking gestelde middelen. 

Vanaf 2021 heeft MvBvD een prachtige nieuwe huisvesting met daarin opgenomen een projectruimte, 

waarin beeldend kunstenaars, ontwerpers en andere makers (talent én bewezen talent) in de 

stimulerende omgeving van het museum, bijzonder werk maken en tot een uitwisseling van ideeën en 

inspiratiebronnen komen. Het museum stimuleert hiermee de verdieping van de (artistieke) 

ontwikkeling en de praktijk in binnen- en buitenland. In 2022 zal in samenwerking met o.a. partners in 

Duitsland en het Odapark de eerste “Artist in residence” plaatsvinden. Acties tot 2025 en verder: 

proactief en creatief denken en handelen zodat er continue culturele waarde wordt toegevoegd.  

 

Principes 2, 3, 4, 7, 8: Het museum onderschrijft de Governance Code Cultuur en handelt er 

grotendeels naar. In jaarplannen en -verslagen, evaluatiegesprekken, tijdens personeelsbijeenkomsten 

etc. wordt aandacht besteed aan de principes en aanbevelingen van de code. Met het bestuur zijn 

afspraken dat op (voor directie en bestuur) relevante aanbevelingen van de code, actie wordt 

ondernomen. Wat inmiddels concreet is uitgewerkt, is het onderwerp van belangenverstrengeling, 

daar is een document voor opgesteld. In dat kader worden ook afspraken gemaakt in het 

bestuursreglement en in alle arbeidsovereenkomsten. Onderzocht wordt of het bestuursreglement 

voldoende is afgestemd op dit onderdeel én op andere punten van de code. Daar waar dit niet het 

geval is, wordt het aangepast. Het streven is om dit in 2021-2022 af te ronden. Acties tot 2025: actie 

ondernemen zodat uiterlijk in 2024 de code op nog niet gevolgde punten wordt toegepast. In 2020 

wordt een start gemaakt door op de website, tijdens personeelsbijeenkomsten, tijdens 

afdelingsoverleg én in individuele gesprekken, aandacht te besteden aan de meest relevante 

onderdelen van de code. Een eerste verantwoording hiervan moet duidelijk zichtbaar zijn in het 

jaarverslag over 2020.  
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Principes 5, 6: Sinds 2018 heeft het MvBvD een dagelijks bestuur met een algemeen directeur, die de 

artistieke belangen behartigt en verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Hiermee is gewaarborgd 

dat de organisatie op zorgvuldige en evenwichtige wijze wordt bestuurd. De rol- en taakverdeling is 

duidelijk weergegeven in een organogram en bestuursreglement. Per 1-1-2022 is het streven om het 

RvT model in te gaan voeren. 2022 is het eerste jaar dat het museum volledig op sterkte is met 

voldoende personeel, waardoor het RvT model beter past bij de schaal van de organisatie.  

Het museum is aangesloten bij de werkgeversvereniging van de Museumvereniging en volgt de 

Museum CAO. Het museum is door deze overgang beter in staat de lange termijn exploitatie te 

voorzien en te waarborgen. Alle functiebeschrijvingen zijn geactualiseerd en gewaardeerd. Conform de 

afspraken in de overgangsregeling van gemeentelijke organisatie naar stichting, heeft de inschaling 

plaatsgevonden. Het functie- en loongebouw is daarmee opnieuw compleet én evenwichtig: de basis 

voor een eerlijke beloning. MvBvD volgt de CAO en wil ook eigen beleid opzetten op het gebied van 

integriteit, intimidatie (met zowel intern als extern vertrouwenspersoon), ARBO, 

functioneringsgesprekken en medewerkerstevredenheid. Het deelt zoveel mogelijk informatie binnen 

de organisatie. Voor vrijwilligers is er specifiek beleid ontwikkeld, waarbij het museum recht doet aan 

het belang van hun bijdrage aan de resultaten van de organisatie. Er is sprake van een open cultuur 

met weinig drempels en muren. Er wordt gewerkt in projecten met multidisciplinaire teams, waarbij 

eigen verantwoordelijkheid en pro-activiteit van medewerkers op prijs wordt gesteld en 

talentontwikkeling een bedoeld neveneffect is. Acties tot 2025: elke medewerker beschikt over een 

individueel ontwikkelbudget van € 4.000,- per 4 jaar. Voor de vrijwilligers wordt periodiek een 

collectieve training verzorgd. Actie: aandacht besteden aan de uitwerking van CAO-onderdelen waarin 

het beleid van MvBvD nog niet of niet helemaal in voorziet. Een voorbeeld hiervan is beleid ten 

aanzien van flexibel versus vast personeel. Overkoepelend: alle acties uitwerken in een 

implementatieplan, afgerond in 2022.  

 

CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE  

MvBvD volgt de 4 p’s van de Code:  

Programma: De producten en diensten van de instelling 

Publiek: De (eind)afnemers van de producten en diensten. 

Personeel (inclusief de toezichthouders): Alle medewerkers met een tijdelijk of vast dienstverband, 

vrijwilligers, stagiaires, bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht, leden van de Raad van Advies 

etc. 

Partners: Externe personen en organisaties waar de instelling opdrachten aan verstrekt of mee 

samenwerkt. 

 

Voor alle vier de p’s moet nog concreet beleid worden ontwikkeld. We gaan dat als volgt vormgeven:  

Voor de P’s Publiek en Programma worden diversiteit en inclusie ingebed in het beleid. Er worden 

programma’s voor divers publiek ontwikkeld: jong (educatie), oud (o.a. zilveren zondagen), mensen 

met een beperking (bijv. visueel/auditief gehandicapt, Alzheimer) en families met kinderen. De ‘tone 

of voice’ van de teksten en informatieoverdracht vindt doorgaans plaats op B1-niveau geschreven ter 

wille van het pluriforme publiek, er zijn gratis lezingen en is er gratis toegang voor jongeren tot 18 jaar.  
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Alle publieksmedewerkers zijn, in samenwerking met o.a. ouderenverenigingen, bewust gemaakt van 

de toegankelijkheid van ons museum en er zijn als gevolg daarvan concrete aanpassingen aangebracht. 

Adviezen en verbeterpunten worden doorgevoerd en worden meegenomen in de komende 

huisvestingsplannen. Verder willen we een divers cultureel perspectief bieden bij het ontwikkelen van 

onze presentaties. Daarbij gaan we o.a. gebruik maken van de door professor Wayne Modest 

(professor Material Culture and Critical Heritage Studies ) ontwikkelde methode om kritisch te kijken 

naar het discours binnen het huidige museum, dat niet meer goed aansluit bij hedendaagse discussies 

in de samenleving. Een van de vragen die daarbij aan de orde komt is: Hoe gaan we om met gevoelige 

woorden in de museale sector? Op welke manier we dat binnen elke vezel van de organisatie kunnen 

realiseren zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Inclusie gaat ook over groepen voor wie de 

(mentale en/of financiële) museumdrempel, te hoog is. Gezien enkele relevante kenmerken van de 

Venlose bevolkingssamenstelling, zoals laag inkomen, laaggeletterdheid en laag opleidingsniveau, ligt 

hier voor het museum een uitdaging, waarvoor plannen in de maak zijn. In onze missie stellen dat we 

een museum zijn dat de interactie zoekt met alle lagen van de bevolking, jong en oud. Dat schept 

verplichtingen die we graag met onszelf aangaan.  

Ten aanzien van de andere 2 P’s (Personeel en Partners) zijn we goed op weg, er zijn concrete stappen 

gezet. Zo zijn we er aardig in geslaagd ons personeelsbestand en vrijwilligers een afspiegeling te laten 

zijn van de Limburge samenleving, waar verschillende bevolkingsgroepen in zijn vertegenwoordigd. 

Belangrijk is dat we ook bij toekomstige werving en selectie hieraan blijven vasthouden.  

In relatie met onze partners is het al gemeengoed te denken en handelen in termen van diversiteit en 

inclusie. Zo zijn er al verschillende acties geweest om een breed publiek, bedrijfsleven en instellingen 

te bevragen en te betrekken bij de koers van het museum. Mooie voorbeelden hiervan zijn o.a. CALL ( 

Circular Art Lab Limburg) en onze lopende projecten zoals Gezond en Gelukkig. Maar ook in de 

totstandkoming van ons koersdocument en het opstellen van de ambities was het resultaat van een 

bevraging van verschillende stakeholders en het publiek. De koersbepaling en visieontwikkeling 

hebben wij dus niet vanuit een ivoren toren opgepakt. Juist omdat het museum zich opnieuw tot stad 

en de regio moet gaan verhouden, hebben we in verschillende rondetafelgesprekken, debatten en 

miniconferenties van gedachten gewisseld met experts, kunstenaars, beleidsmakers, potentiële 

partnerorganisaties, ondernemers, onderwijs, politici en betrokken inwoners van onze stad. Over wat 

er goed gaat, wat er niet goed gaat en welke koers het museum moet varen om voor de hele stad en 

regio van betekenis te zijn. Verdere acties tot 2025: het opstellen van een overkoepelend actieplan om 

voor alle ‘P’s’ een optimaal mogelijke situatie te creëren voor inclusie en diversiteit. Elk jaar (vanaf 

2021) tot 2025 bij elke ‘P’ een concrete actie ontwikkelen én uitvoeren. 

 

CODE FAIR PRACTICE  

Niet eerder heeft MvBvD expliciet aandacht besteed aan deze code. Impliciet zit het wel in de 

werkwijze van het museum, maar van volledige toepassing van de code is waarschijnlijk geen sprake. 

Wij zijn van plan om met behulp van de Quickscan hiervoor een actieplan te ontwikkelen. Dit plan 

moet erin voorzien dat elke stakeholder zich bewust wordt van het bestaan van deze code, deze code 

erkent en zich ernaar gaat gedragen. Per onderdeel:  

Solidariteit: uitbreiding van de ondersteuning die MvBvD biedt aan collega-instellingen in Limburg. 

Vasthouden aan het evenwicht in functie- en salarisgebouw en het volgen van de CAO Musea als basis 

voor eerlijke beloning. Flexibele contractanten worden beschouwd als volwaardige collega’s. Ook het 

betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoort bij het beleid.  
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Diversiteit: bij de code diversiteit en inclusie is aangegeven dat er al veel in gang gezet maar dat er nog 

verbeterpunten zijn.  

Duurzaamheid: voortzetting van beleid om jonge, veelbelovende kunstenaars de gelegenheid te geven 

hun carrière een goede start of succesvol vervolg te geven met een tentoonstelling, daar komt bij: hulp 

bij huisvesting, opdrachtbemiddeling en een “artist in residence” programma. Zo draagt het museum 

bij aan een duurzame creatieve ontwikkeling bij deze groep en stimuleert het vestigen van kunstenaars 

in de regio. Blijvende aandacht voor duurzaamheid binnen de eigen organisatie: talentontwikkeling, 

stimuleren persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor werkdruk/werkstress, gezonde leefstijl, 

introductie stoelmassage, hergebruik van materialen.  

Vertrouwen en transparantie: zoveel mogelijk informatie wordt gedeeld, zowel in- als extern. We 

blijven transparant over de toepassing van wetten en regels en leggen verantwoording af in 

jaarverslagen. Daarbij hanteren we de leus: Meer vertrouwen gaat boven betere controle.  

Acties tot 2025: met behulp van de Quickscan onderzoeken in welke mate MvBvD voldoet aan de Code 

Fair Practice. Per jaar worden per onderdeel concrete acties ontwikkeld én uitgevoerd, te beginnen in 

2021.  

 

ETHISCHE CODE ICOM  

In aanvulling op het bovenstaande wordt de Ethische code van de ICOM (International Council Of 

Museums) in onze strategische visie 2021-2025 opgenomen. 

  



 

 21 

Bijlage 2: Impact van de Coronacrisis op het beleid van 

Museum van Bommel van Dam en de sector in het algemeen 
 

De impact die we in positieve zin kunnen verwachten: 

• Van Bommel van Dam heeft haar collectie grotendeels gedigitaliseerd. Dit schept een 

voorsprong op veel andere musea. Digitalisering en online participatie beleven een enorme 

boost: het publiek raakt steeds meer gewend aan het online genieten van kunst. Omdat alle 

musea hier mee te maken hebben, zie je ook een investering vanuit bijvoorbeeld de 

museumvereniging (o.a. digitale museumweek). Dit schept mogelijkheden voor de toekomst. 

• Hernieuwde solidariteit onder musea en democratisering van de kunst: Met en voor elkaar, is 

momenteel een veel vaker uitgedragen boodschap dan de concurrentiestrijd waar we tot voor 

kort voortdurend mee werden geconfronteerd. Op internet, het enig overgebleven 

communicatiekanaal zonder besmettingsgevaar (althans op corona), wordt momenteel meer 

gedeeld dan ooit tevoren, ook met betrekking tot de kunst. En ook de grote jongens doen 

mee. Een groot budget zegt online niet zoveel meer. De instellingen die met veel geld hun 

online aanwezigheid financieren en promoten, doen het niet noodzakelijk beter dan hun 

sobere low budget collegae. Algemene vraag is hoe dit de instellingen op termijn gaat 

veranderen, zeker als de situatie langer aanhoudt. Of de canon versneld wordt losgelaten en 

verborgen of alternatieve canons meer kans krijgen, het museum eerder dan tot nu toe wordt 

opengegooid voor nieuwe publieksgroepen en nieuwe kunst - waar wij als Museum van 

Bommel van Dam al een aantal jaren in zijn overgegaan ( o.a. CALL) - of toch de wetten van de 

canon (en de markt) gevolgd zullen blijven worden. Museum van Bommel van Dam voelt zich 

gesterkt in de koers door deze ontwikkelingen. Goed om interessant stuk  onlangs verschenen 

in Metropolis M daar over te lezen: 

https://www.metropolism.com/nl/features/40846_open_calls_en_de_solidaire_draai_bericht

en_uit_een_andere_wereld_3; 

• Er komt een heel nieuwe dynamiek in de sector, met nieuwe concepten en ideeën om met de 

situatie om te gaan, maar die ook een sterk signaal zijn wat cultuur kan betekenen ten tijde 

van crisis. Hoe kunnen de culturele instellingen en kunstenaars/makers hun ervaring met de 

andere blik, bijdragen aan een wereld waar alles anders is geworden? Wij zullen dit als 

museum met een sterke maatschappelijke koers zeker een bijdrage aan leveren, zie ook 

bijvoorbeeld Troostkunst Stedelijk Museum Schiedam; of de oproep van Dakota: 

https://www.corona-archives.com/  

• Sterke lobby en communicatie vanuit de Museumvereniging: de museumvereniging laat zich 

gelden als vertegenwoordiger van de sector naar de landelijke politiek. Dat doen ze goed. Ook 

reageert de vereniging direct als de regering nieuwe regels doorvoert. Opvallend is dat de 

vereniging nu met name opkomt voor de kleine, regionale en middelgrote musea. Daar kan 

MvBvD ook de vruchten van plukken. 

• Musea worden creatiever in het op een originele manier presenteren van hun collectie, zie 

bijv. hashtag  #kunstintijdenvancorona op verschillende social media. MvBvD doet daar actief 

aan mee. 

https://www.metropolism.com/nl/features/40846_open_calls_en_de_solidaire_draai_berichten_uit_een_andere_wereld_3
https://www.metropolism.com/nl/features/40846_open_calls_en_de_solidaire_draai_berichten_uit_een_andere_wereld_3
https://www.corona-archives.com/
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• Publiek dat eerst wegens fysieke beperkingen geen toegang had tot musea, heeft veel meer 

keuzes in online bezichtigingen. MvBvD zal online zich nog meer moeten ontwikkelen en 

nieuwe, spannende invalshoeken bedenken.  

• Musea moeten zich gaan heroriënteren over de toekomst en rekening houden met een 

(semi)permanente 1,5 meter samenleving. Dus grote blockbusters, die al een zware wissel 

trekken op de bedrijfsvoering, zullen minder worden georganiseerd. Musea gaan meer kijken 

naar de eigen collectie en die meer op waarde weten te schatten. Lokale en regionale 

kunstenaars krijgen weer een kans. MvBvD zal in de nieuwe huisvesting een vaste plek 

reserveren voor lokale kunstenaars. 

• Bezoekersaantallen zijn niet heilig meer. Verdieping en kwalitatieve metingen zijn in opkomst. 

Ook de Gemeente Venlo is bezig met andere methodes zoals kwalitatieve publieksmeting. 

MvBvD sluit daar graag bij aan. We blijven streven naar 35.000 bezoekers per jaar, maar gaat 

ook zeker de nieuwe huisvesting zo outilleren dat het niet ten koste gaat van de gezondheid 

en veiligheid van personeel en publiek. 

 

De impact in negatieve zin: 

• In verhouding met wat er in buurlanden Duitsland en België gebeurt, wordt er in Nederland 

vanuit de sector weinig en met aarzeling gereageerd. Met uitzondering van Meta Knol en 

eerdergenoemde museumvereniging. MvBvD zal zich ook wat meer kunnen engageren in de 

discussie.  

• Maar ook de regering zelf reageert lauw. Dat is in het buitenland wel anders, zie o.a. de 

bevlogen rede van Angela Merkel: https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/die-

kanzlerin-direkt/podcast-kulturlandschaft-

1751550?fbclid=IwAR1NpC41yJZAwSHJc5APCViXc3nHr2ssIvoBm2L7etBVWa20xSWnBvKpUew 

• Voor de zelfstandige kunstenaars: opdrachten vallen weg, uitstel is vaak afstel , hier ligt een 

taak bij musea en presentatie-instellingen door toch opdrachten te blijven vertrekken en de 

Fair Practice Code (zie bijlage 1) te blijven hanteren. 

• Mensen die met ‘kleine contracten’ in de facilitering van musea werken: hier valt heel veel 

werkgelegenheid weg. MvBvd moet daar ook op blijven letten. 

• Praktische implicatie voor kleinere musea die de 1,5m regel moeilijk kunnen toepassen, of met 

kleinere bezoekersaantallen niet genoeg inkomsten kunnen verwerven om open te blijven. Bij 

MvBvD valt dat gelukkig mee. We hebben nu immers geen museumgebouw en zijn niet 

afhankelijk van recette inkomsten. Dit gaat natuurlijk wel spelen bij de nieuwe huisvesting. We 

gaan ervan uit dat tegen die tijd de meeste maatregelen wel zijn opgeheven, daarnaast 

kunnen we natuurlijk nu al anticiperen op de nieuwe samenleving bij de inrichting. 

• Op de korte termijn lopen de kleine musea het meeste risico. In de crisis krijgen de zwakkere 

de hardste klappen en dat zijn in de museumsector de kleine musea. De eerste musea zijn al 

omgevallen (o.a. Tassenmuseum in Amsterdam met 70.000 bezoekers per jaar!). Er waren 

meestal al problemen, dan is het nu snel gedaan. Het is belangrijk dat MvBvD een risicoreserve 

opbouwt die boven 15% van de jaarbegroting uit mag komen.  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/die-kanzlerin-direkt/podcast-kulturlandschaft-1751550?fbclid=IwAR1NpC41yJZAwSHJc5APCViXc3nHr2ssIvoBm2L7etBVWa20xSWnBvKpUew
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/die-kanzlerin-direkt/podcast-kulturlandschaft-1751550?fbclid=IwAR1NpC41yJZAwSHJc5APCViXc3nHr2ssIvoBm2L7etBVWa20xSWnBvKpUew
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/die-kanzlerin-direkt/podcast-kulturlandschaft-1751550?fbclid=IwAR1NpC41yJZAwSHJc5APCViXc3nHr2ssIvoBm2L7etBVWa20xSWnBvKpUew
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• Het is ook een groot risico voor de sterke musea die de laatste jaren een enorme groei hebben 

gemaakt, een professionaliseringsslag hebben gemaakt en sterk afhankelijk zijn van 

publieksinkomsten. Zoals de Museumpleinmusea. Die boomerang komt daar keihard aan. Juist 

de ondernemende musea - en vermoedelijk ook de science centers / infotainment musea zijn 

nu enorm benadeeld. Overigens niet op de korte termijn, het weerstandsvermogen biedt 

ruimte om een crisis een paar maanden het hoofd te bieden, maar meerdere musea geven aan 

op de lange termijn zwaar in de problemen te komen als hulp uitblijft. MvBvD heeft daar nu 

minder last van, maar we zien wel dat voor de investeringsbehoefte van de nieuwe huisvesting 

het steeds moeilijker wordt om zowel vanuit het bedrijfsleven als bij fondsen om 

ondersteuning te vragen. De begroting zal moeten worden bijgesteld en de vraag aan de 

Gemeente Venlo hoe zij ons daarin kunnen helpen. We schatten nu in dat we € 250.000,- 

tekort komen aan binnenhalen fondsen en sponsoren. 

• Financiële ondersteuning aan cultuur ligt politiek vaak gevoeliger dan andere sectoren. Cultuur 

is kwetsbaar en vatbaar voor populistische uitspraken. Bepaalde politieke partijen proberen nu 

hun slag te slaan. Cultuur is immers niet van levensbelang? De culturele sector loopt op eieren, 

aan de ene kant is de toegezegde steun bij lange na niet voldoende, aan de andere kant voedt 

dat het oordeel van (een deel van) de politiek dat ‘de cultuursector zich als rupsje 

nooitgenoeg’ gedraagt. Er volgen bezuinigingen als gevolg van de economische recessie: als 

het geld schaars wordt, is de culturele sector een van de eersten waarop wordt bezuinigd. Ook 

MvBvD is zich daarvan bewust. Het enige antwoord is om dat gezamenlijk als sector op te 

pakken. Zie een interessant bericht van Danny van Zuijlen op LinkedIn: "De cultuursector is 

3.7% van het bruto nationaal product. De luchtvaartbranche 4.5%, waarin KLM al berekend zit 

(= 1% meer!!). Cultuur krijgt 300 miljoen staatssteun en de KLM 2 miljard (!)." 

• Voor kleinere musea is het moeilijk de Fair Practice Code te blijven volgen als het gaat om het 

stimuleren van jong talent. Dat geldt ook voor met name ons buitenprogramma, maar ook 

hanggeldvergoedingen voor kunstenaars. Gelukkig zijn de landelijke fondsen zich daar ook van 

bewust.  

 

Wat er zou kunnen veranderen om de klap van de Coronacrisis wat op te vangen? 

• Aandacht voor ondernemende musea met veel eigen inkomsten: hoe kunnen zij worden 

geholpen? Kijk naar de hoogte van het weerstandsvermogen. Laat de grens (tijdelijk) los. 

• Oproep aan provincies en gemeenten: kom met eigen gedegen ondersteuningspakketten voor 

de culturele sector, op maat voor lokale omgeving, in aanvulling op wat het Rijk doet. 

Geldende regelingen flexibeler handhaven zoals tot nu toe geopperd, is niet genoeg. De Duitse 

deelstaten geven bv. een eenmalige extra toelage van 1000. - 2000.- per zzp’er en 

ondersteunen de instellingen substantieel.  

• Kosten voor werkplaatsen en ateliers verlagen / betaling uitstellen voor huur van 2 jaar en niet 

alleen de huur van de Rijksmusea. Dus ook voor MvBvD in 2021. 

• Klassiek instrument: belastingen verlagen. 

• Musea de kans geven om plannen bij te stellen en aan te passen aan de nieuwe situatie, 

inclusief een nieuwe begroting, tot bijv. december 2020. 
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• Prioriteit geven aan de Fair Practice Code: meer nog dan alle andere activiteiten zorgt dit voor 

het overleven van kunstenaars. Geef er prioriteit aan! 

• Budget collectie- aankopen verhogen door Gemeente Venlo (“Corona Collectie” ;): de hele 

keten profiteert: kunstenaars, galeries, medewerkers, lijstenmakers, productieplaatsen. 

• Beurzen van de nationale fondsen en stichtingen niet alleen voor kunstenaars en curatoren, 

maar ook musea, kunstcritici, initiatiefnemers, onderzoekers, e.a., dus cultuurmakers in de 

bredere zin. In tegenstelling tot projectsubsidies wordt het plan van een individuele maker 

(i.s.m. museum) ondersteund. Beurzen zijn qua belasting ook voordeliger en er hoeft geen 

eigen stichting te worden opgezet. Misschien een groot programma à la The Art of Impact?  


