ANBI-gegevens

Naam
Stichting Museum De Wieger
RSIN/Fiscaal nummer
801471205
Post- en bezoekadres
Oude Liesselseweg 29, 5751WN Deurne
Doelstelling
Het verwerven, onderhouden en tentoonstellen van een verzameling kunstwerken van kunsthistorische
betekenis van Nederlandse kunstenaars uit de periode van het interbellum, alsmede het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek aan de collectie en het organiseren van educatieve activiteiten.
Hoofdlijnen beleidsplan
• De Wieger organiseert tentoonstellingen met werken uit de eigen collectie alsook met werken in
tijdelijke of permanente bruikleen van derde partijen. Verder onderhoudt het museum de eigen
collectie kunstwerken in materiele en administratieve zin.
• Daarnaast organiseert het museum educatieve activiteiten voor kinderen uit het basisonderwijs in
Deurne en omgeving (ca. 1.500 leerlingen per jaar), alsook voor volwassenen in de vorm van
cursussen, lezingen en rondleidingen. In voorkomende gevallen brengt het museum eigen
publicaties uit over de tentoonstellingen. Voor het doen van verwervingen voor de collectie is
geen budget voorhanden.
• Ook houdt De Wieger zich bezig met kleinschalige podiumkunst.
• Uitbreiding van de collectie is geheel afhankelijk van schenkingen. Ook voor structureel onderzoek
zijn helaas geen middelen beschikbaar.
• Financieel: Inkomsten worden verworven door de verkoop van entrees, boeken, ansichtkaarten
e.d. Voorts verkrijgt het museum middelen uit de verhuur van ruimtes, alsook door het
organiseren van culturele activiteiten zoals filmvoorstellingen, muziekuitvoeringen, lezingen,
cursussen e.d. en het exploiteren van een museumcafé. Daarnaast ontvangt het museum donaties
uit het vermogen van de Stichting Vrienden van De Wieger en ook wel van particuliere
begunstigers, in de vorm van geld, legaten of schenkingen van kunstwerken. Het museum beschikt
nauwelijks over een eigen vermogen. Het weinige vermogen dat er is staat tegen rente op een
bankrekening. Voor zover er een vermogen is, wordt dit geïnvesteerd in voorzieningen die de
exploitatie van het museum ten goede komen.
Functies
De heer Ger Schinck voorzitter
De heer Willy Koppens, vicevoorzitter
De heer Hans Oomen secretaris
De heer Tjeu Lammers penningmeester
De heer André Verberne bestuurslid

mutaties per 01 juli 2018
voorzitter
vacant
vicevoorzitter
de heer Willy Koppens
secretaris
de heer Anton Bos
penningmeester de heer André Verberne
bestuurslid
mevrouw Annemieke Koolen van Boekel

Beloning bestuur, directie en personeel:
Het bestuur ontvangt geen beloning (vakantiegeld of anderszins)
Voor het personeel volgt de stichting de CAO gemeenteambtenaren.

Activiteiten 2018:
Tentoonstellingen:
t/m 14 januari 2018
-Bovenverdieping: De Judaskus, vriendschap en vete tussen Hendrik Wiegersma
en Joep Nicolas
-Benedenverdieping: De Wereld van Hendrik Wiegersma
-Ateliers: Jules de Corte
Van 21 januari tot en met 13 mei
-Bovenverdieping: De Vescom Collectie
-Benedenverdieping: De Wereld van Hendrik Wiegersma
Van 1 februari tot en met 18 februari
-Ateliers: Examenkandidaten Willibrordus Gymnasium Deurne
Van 25 februari tot en met 13 mei
-Ateliers: De Wieger Nu, Deurnese kunstenaars
Van 20 Mei tot en met 9 september
-Bovenverdieping: ‘Tafelen, eten met je ogen’, met werken uit de eigen collectie met als thema
Gastronomie/voedsel
-Benedenverdieping: De Wereld van Hendrik Wiegersma
-Ateliers: Fototentoonstelling i.s.m. met Fotoclub Optika uit Deurne met als thema gastronomie/voedsel
Van 16 september tot en met 13 januari 2019
-Bovenverdieping: Jozef Cantré, beeldhouwer en Graficus
-Benedenverdieping: De Wereld van Hendrik Wiegersma
Van 16 september tot en met 27 januari 2019
-Ateliers: Holtens Molen
Nevenactiviteiten:
Muziek, Lezingen, Literair café, Cursus, Kunstcafé
-------------------------------------------------------------------------------------------------Naam
Stichting Vrienden van De Wieger 2018
Fiscaal nummer
RSIN/804619311
Post- en bezoekadres
Oude Liesselseweg 29, 5751WN Deurne
Doelstelling
Het bevorderen van de instandhouding en uitbreiding van de collectie van het Museum De Wieger te
Deurne, het vergaren van de daartoe benodigde financiële middelen, het verlenen van materiële en
immateriële ondersteuning aan het museum, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan
De Vrienden van het museum brengen in de vorm van donaties en lidmaatschapsgelden middelen bij
elkaar die bestemd zijn om de doelstellingen van Museum De Wieger te realiseren. Het vermogen van de
instelling staat op een bankrekening. Het vermogen van de instelling wordt aangewend om de
doelstellingen van het museum te realiseren.
Functies bestuurders
De heer Willy Koppens, voorzitter
De heer André Verberne, secretaris
De heer Tjeu Lammers penningmeester
De heer Ger Schinck, bestuurslid
De heer Hans Oomen bestuurslid

mutaties per 01 juli 2018
voorzitter
de heer Ger Schinck
vicevoorzitter de heer Willy Koppens
secretaris
de heer Hans Oomen
penningmeester de heer Tjeu Lammers

Beloning bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning (vakantiegeld of anderszins)
Activiteiten
In 2018 zijn een tweetal excursies gehouden waaraan De Vrienden van De Wieger kunnen deelnemen.
-Excursie naar Museum Singer Laren en aan huize Doorn te Doorn
-Excursie naar Museum No Hero en Landgoed Twickel, beide in Delden
Vrienden worden uitgenodigd deel te nemen aan de Vrienden en relatiedag.
Vrienden van De Wieger worden uitgenodigd deel te nemen aan openingen van tentoonstellingen.
Vrienden van De Wieger hebben gratis toegang tot De Wieger voor zover het museale activiteiten
Betreft.
Collectie
Schenkingen in 2018:
-Joep Nicolas, Zittende jonge vrouw, 1946, gemengde techniek, geschonken door Mevrouw Renee
Smithuis.
-Pieter Wiegersma, Zonder titel, 1995, acrylverf op board, geschonken door Dhr. Ene Mevr. Zuiderbaan.
-Ine Postma, Kermis in Deurne, houtsnede, geschonken door Mevrouw Fransen-Marsé.
-Frans Manders, Winter op de Strabrechtse Heide, olieverf op doek, geschonken door Dhr. Hegge,
optredend voor Pastor van Geloven
-Frans Manders, Winterboszicht, olieverf op board, geschonken door Dhr. Hegge, optredend voor Pastor
van Geloven.
-A.Jancsek, Bloemstilleven, olieverf op board, geschonken door Dhr. Hegge, optredend voor pastor van
Geloven.
-Maurille Prevost, Landschap met boom, olieverf op doek, geschonken door Dhr, Hegge, optredend voor
pastor van Geloven.
-Claude Quiesse, Les Haleurs, olieverf op doek, geschonken door Dhr. Hegge, optredend voor Pastor van
Geloven.
-Claude Quiesse, Les Cavaliers, olieverf op doek, geschonken door Dhr. Hegge, optredend voor pastor van
Geloven.
-Hendrik Wiegersma, Zelfportret, 1927, olieverf op doek, geschonken door Mevrouw Rijken.
Aankopen in 2018:
-Theo Beerendonk, Twee naakten, aquarel
-Hub van Baar, Wintergezicht bij de molen van Leende

