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Stichting Van Bommel Van Dam  
 
In september 2021 zijn een groot aantal werken uit de bruikleen van Stichting 
Van Bommel Van Dam gepresenteerd aan het publiek in de 
openingstentoonstelling 50 jaar Museum van Bommel van Dam.  
In deze tentoonstelling werd de verzamelgeschiedenis van het echtpaar verteld 
en getoond. Al voordat het museum in 1971 is opgericht is de collectie ontstaan 
door Maarten en Reina van Bommel van Dam. Dit is het beginpunt van de 
tentoonstelling en telkens ga je een decennium verder. Er is gekozen voor een 
hele diverse collectiepresentatie. Dit weerspiegelt de veelzijdigheid van de 
collectie die het museum bezit. Schilderijen, tekeningen, fotografie en 
videokunst zijn voor deze tentoonstelling geselecteerd. In de laatste twee 
kabinetten worden de meest recent verworven kunstwerken getoond. Op deze 
manier toont het einde van de tentoonstelling ook meteen het begin van een 
nieuw tijdperk. Het oude museum, met haar grote collectie, in een nieuw 
museumgebouw.  
 
Archief 
Begin december 2021 zijn het familiearchief, het museumarchief en het 
stichtingsarchief naar het Gemeentearchief in Venlo gebracht. Daar wordt het 
verder uitgezocht, opgeslagen en beheerd. In 2022 zal verdere actie worden 
ingepland voor wat betreft het museumsarchief (door gemeente Venlo) en het 
stichtingsarchief door de Stichting VBVD. 
 
Uitgaande bruiklenen 
In verband met de verbouwing, verhuizing van het depot en de opening is 

ervoor gekozen het aantal uitgaande bruiklenen tot een minimum te beperken. 

Hiermee kon de focus op het nieuw te realiseren depot en zijn inrichting komen 

te liggen. Op verschillende plekken in Nederland waren er werken uit onze 

collectie te zien, onder meer bij het Chabot Museum in Rotterdam en Museum 

Beelden aan Zee in Scheveningen. Vanwege Covid-19 zijn er twee bruiklenen in 

2021 verlengd; de bruikleen aan het Bonnefantenmuseum in Maastricht en 

Museum Buitenplaats in Eelde. Aan het einde van 2021 is ook de serie Golden 

Horizon van Rob Scholte op bruikleen naar De Fundatie in Zwolle gegaan. Deze 

bruikleen stond eigenlijk gepland voor voorjaar 2020, maar is vanwege de 

corona meerdere keren uitgesteld.  Zie bijlage I 
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Verhuizing depot  
In 2021 is het eerste begin gemaakt met het verhuizen van de collectie naar het 
nieuwe inpandige kelderdepot. De collectie is jarenlang op een externe locatie 
opgeslagen geweest maar kan vanaf nu naar het inpandige kelderdepot worden 
verhuisd. De verhuizing van de schilderijen zal in de lente en zomer van 2022 
gaan plaatsvinden. 
 
Zichtbaarheid  
De grootste verandering die er in 2021 op collectiegebied heeft plaatsgevonden 
is de zichtbaarheid. Vanwege de sluiting van het oude museumgebouw en de 
verbouwing van het nieuwe museumgebouw is de collectie jarenlang niet 
zichtbaar geweest. In september is de openingstentoonstelling met ca. 75 eigen 
werken geopend. In de Stijlkamer en in het Zichtdepot zijn meerdere werken uit 
de eigen collectie te zien en de gehele collectie is via de website te raadplegen 
en hiermee dus online ontsloten. Het museum is hiermee een van de weinige 
musea die de volledige collectie digitaal heeft. 
  
 
Schenking van dhr. Martin F. de Jong 
Dank aan Dhr. Martin de Jong voor de schenking van inventaris en interieur 
t.b.v. de Stijlkamer van het museum. De schenking is aanvaard door de Stichting 
Museum van Bommel van Dam, namens en ten behoeve van de Gemeente 
Venlo. 
 

 

Collectie Stichting Van Bommel Van Dam en Museum VBVD in cijfers 
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Financieel verslag Stichting Van Bommel Van Dam 2021 

Balans Stichting Van Bommel Van Dam 2020   2021   

ACTIVA           

ING bank betaalrekening 688370659 1.286   495   

ING bank beleggingsrekening 10973414 2.847   893   

ING bank beleggingsrekening 10973416 5.790   5.265   

      9.923   6.653 

            

Beleggen           

Duurzaam   369.883   400.167   

Inkomen   228.703   230.451   

      598.587   630.619 

            

In bruikleen gegeven kunstwerken PM   PM   

            

Terug te vorderen dividendbelasting / BTW 647   1.014   

Debiteuren   452   1.099   

      1.099   2.112 

BALANSTOTAAL     609.608   639.384 

PASSIVA           

Kunstwerken   PM   PM   

            

Kernkapitaal 1-1   375.000   375.000   

Kernkapitaal 31-12     375.000   375.000 

            

Vrij vermogen (geen Kernkapitaal) 1-1 213.963   234.608   

Saldo exploitatie   2.077   -2.256   

Saldo aandelenkoers   18.568   32.032   

Vrij vermogen 31-12     234.608   264.384 

BALANSTOTAAL     609.608   639.384 

            

Exploitatierekening Stichting VBVD 2020   2021   

BATEN           

Rente   0   0   

Dividend   7.173   6.757   

Gift (bijdrage kosten archief)   350       

Verkoop aandelen       50.000   

      7.523   56.757 

LASTEN           

Kosten bank   5.196   4.150   

Onkosten bestuur   88   609   

Bijdrage stijlkamer VBVD       51.375   

Bijdrage familiedag VBVD       2.878   

Kosten project familie-inventarisatie 162       

      5.446   59.013 

Exploitatiesaldo     2.077   -2.256 
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Toelichting op de balans en exploitatierekening van de Stichting Van Bommel Van Dam 

• 2021 was een bijzonder jaar. Het Museum Van Bommel Van Dam opende haar deuren op 
een prachtige nieuwe locatie in het centrum van Venlo. De Stichting Van Bommel Van Dam 
heeft met een gift van € 50.000 bijgedragen aan de realisatie van een stijlkamer in het 
nieuwe museum. Daarnaast zijn ook de transportkosten van de meubels naar Venlo betaald; 

• Kort na de opening van het museum is er een familiedag georganiseerd voor familieleden 
van Maarten en Reina van Bommel-van Dam. De Stichting Van Bommel Van Dam heeft deze 
dag mede mogelijk gemaakt; 

• Daarnaast waren er de gebruikelijke kostenposten voor bankzaken en bestuur. Door interne 
veranderingen bij huisbankier ING zijn de bankkosten dit jaar afgenomen; 

• De inkomsten van de Stichting bestaan volledig uit dividend en waarde toename van de 
aandelen. Het dividend is opgenomen in de exploitatierekening en de waardeverandering 
van de aandelen loopt net als voorgaande jaren via de balans; 

• Om de financiële bijdrage aan de Stijlkamer mogelijk te maken zijn aandelen verkocht. Dit is 
terug te vinden in de exploitatierekening. Desondanks laat de exploitatierekening een  
(beperkt) negatief resultaat zien; 

• De Stichting is in Nederland vrijgesteld van dividendbelasting. Wel wordt dividendbelasting 
afgedragen. Op verzoek wordt dit bedrag gerestitueerd door de belastingdienst. De 
debiteuren op de balans bestaan volledig uit dividendbelasting;   

• De Stichting Van Bommel Van Dam is eigenaar van de aan de gemeente Venlo in bruikleen 
gegeven kunstwerken. Deze werken vertegenwoordigen een waarde. Om dit inzichtelijk te 
maken is een PM post opgenomen in de balans; 

• Per saldo is het balanstotaal in 2021 met ca. € 30.000 toegenomen tot ruim € 639.000; 

• Het kernkapitaal van de Stichting is gereserveerd voor de Van Bommel Van Dam Prijs. De 
revenuen van dit bedrag zouden voldoende moeten zijn om de VBVD Prijs om het jaar uit te 
kunnen reiken. Mogelijk is het wenselijk om dit bedrag op te hogen om ook de jaarlijkse 
bank- en bestuurskosten duurzaam geborgd te hebben; 
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BIJLAGE I 
 
Overzicht van alle bruiklenen aan derden: 
 
Chabot Museum Rotterdam, Aad de Haas – In de geest van het verzet 
• Aad de Haas, De geweldloze en de gewelddadige, 1960, olieverf op doek, 94.8 x 70.9 x 
4.0  
 
Museum Beelden aan Zee Scheveningen, Mark Brusse: Shapes of silence 
• Mark Brusse, Soft Machine for Spoerri, 1962, hout, textiel en metaal, 135.0 x 110.0 x 
20.0  
 
Bonnefantenmuseum Maastricht, Ger Lataster; een tentoonstelling ter gelegenheid van de 
100ste geboortedag van de in 2012 overleden kunstenaar, in samenwerking met de Provincie 
Limburg  
• Ger Lataster, Aan mijn beste vriend Jef, 1942, olieverf op doek, 65.0 x 50.0 x 2.0  
• Ger Lataster, Zelfportret, 1988, olieverf, spuitlak en houtskool op doek,                     
91.0 x 81.5 x 3.5  
 
Museum de Buitenplaats Eelde, Aline Thomassen. The wound is the place where the light 
enters you  
• Aline Thomassen, Zonder titel, 2009, aquarelverf op papier, 258.5 x 124.5 b x 6.0 d  
 
Museum de Fundatie Zwolle, Rob Scholte – Reproductie Verplicht 
• Rob Scholte, Golden Horizon, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 1, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 2, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 3, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 4, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 5, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 6, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 7, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 8, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 9, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 10, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 11, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 12, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 13, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 14, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 15, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5  
• Rob Scholte, Golden Horizon 16, 1995, inkt op doek, 100.0 x 65.0 x 2.5 
 


