ANBI-gegevens van Stichting De Wieger 2019
Naam museum
Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014
Fiscaal nummer
Museum De Wieger: 801471205
Post- en bezoekadres voor stichting De Wieger en stichting Vrienden van De Wieger
Oude Liesselseweg 29, 5751WN Deurne
Doelstelling De Wieger
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 stichting De Wieger
- 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.
- De Wieger organiseert 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.
- De Wieger organiseert kleinschalige podiumactiviteiten (lezingen, boekpresentaties, muziek- en
toneelvoorstellingen).
- Voor het uitbreiden van de collectie is De Wieger afhankelijk van schenkingen e/o subsidies of fondsen. Ook voor
structureel onderzoek zijn helaas geen middelen beschikbaar.
- Inkomsten worden verworven door entreegelden, 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 over een zeer
bescheiden eigen vermogen. Voor zover er een vermogen is, wordt dit geïnvesteerd in voorzieningen die de
exploitatie van het museum ten goede komen.
Functies bestuurders stichting De Wieger
voorzitter
Vacant
vicevoorzitter
de heer Willy Koppens
secretaris
de heer Anton Bos
penningmeester
de heer André Verberne
bestuurslid
mevrouw Annemieke Koolen van
Boekel

Mutatie per 27-11-2019
voorzitter
mevrouw Betty van de Walle
vicevoorzitter
de heer Willy Koppens
de heer Anton Bos
secretaris
de heer André Verberne
penningmeester
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 Museum CAO.
Activiteiten 2019
Tentoonstellingen
-Bovenverdieping: t/m 20 januari 2019 Jozef Cantré, beeldhouwer en graficus, (Deze expositie toont het werk van de
Vlaamse beeldhouwer en graficus Jozef Cantré (1890- 1957).)
-Benedenverdieping: De Wereld van Hendrik Wiegersma, (wordt het werk van Hendrik Wiegersma getoond in de
context van zijn leven en zijn artistieke vriendenkring, dit keer met speciale aandacht voor zijn grote collectie
volkskunst.)
-Ateliers: Holtens Molen 1988-2018, (expositie van de foto’s die fotograaf Harrie Jegerings heeft gemaakt van de
“mensen van Holten´s molen”.)
# Van 21 januari tot en met 5 mei

-Bovenverdieping: De Mooiste Modernisten, (honderd werken van Nederlandse modernistische kunstenaars.
rondom vijf thema's: landschap, stadsgezicht, stilleven, portret/figuur en abstractie.)
-Benedenverdieping: De Wereld van Hendrik Wiegersma, (werk van Hendrik Wiegersma getoond in de context van
zijn leven en zijn artistieke vriendenkring, dit keer met speciale aandacht voor zijn grote fascinatie voor snelheid.)
# Van 31 januari tot en met 24 februari
-Ateliers: Examenkandidaten Willibrordus Gymnasium Deurne, (deze expositie worden werken getoond die de
leerlingen hebben gemaakt bij hun laatste opdracht, waarin ze het onderwerp "Tijd" op allerlei verschillende
manieren in hun kunstwerken hebben verwerkt.)
# Van 17 maart tot en met 5 mei
-Ateliers: De peel in Licht, ( Bij de opening van de tentoonstelling, zal het precies twee jaar geleden zijn dat Catharina
Driessen en Emelie Jegerings wekelijks, soms zelfs dagelijks, de Peel introkken om dit fascinerende landschap in al
zijn facetten weer te geven.)
# Van 12 Mei tot en met 15 september
-Bovenverdieping: Joep Coppens 60 jaar kunstenaar, Beelden, Martien Coppens, Foto’s, (de expositie ‘Driemaal
Coppens in Beeld’ het werk van de familie Coppens: Joep, Martien en Els. Op drie locaties (bovenverdieping, ateliers
en de tuin) is een scala aan werken te aanschouwen)
-Benedenverdieping: Hendrik Wiegersma en de WO II (in het kader van thema VVV Crossroads/ 75 jaar bevrijding)
-Ateliers: Els Coppens, Schilderijen
# Van 16 september tot en met 12 januari 2020
-Bovenverdieping: Charles Eyck en Jeantes-la-Ville, (In de expositie 'Charles Eyck. Schilderen met explosieve handen'
worden schilderijen, tekeningen en 3-dimensionale werken van Charles Eyck getoond uit de jaren ‘20 tot en met de
jaren ’80)
-Benedenverdieping: Hendrik Wiegersma en de WO II (in het kader van thema VVV Crossroads/ 75 jaar bevrijding)
# Van 22 september tot en met 20 oktober
-Ateliers: Open Atelier Dagen, (Met een compleet andere insteek dan de 15 voorgaande edities van Open Atelier
Dagen Deurne/Asten, sluit de Stichting aan bij het Themajaar van de VVV Deurne: “UIT DE KUNST”.)
# Van 24 september tot en met 2 december 2019 in De Wiegersma kamer, Lang Leve Rembrandt in Deurne,
(expositie met maar liefst negen kunstwerken met Rembrandt als inspiratie in een speciale tentoonstelling. Ter
gelegenheid van zijn 350ste sterfjaar van Rembrandt.)
# Van 27 oktober tot en met 26 januari 2020
-Ateliers: Vincent van Ojen, houtsneden, ( Vincent van Ojen, geboren in 1960 in Someren, studeerde in 1984 als
eerste met uitsluitend kleurenhoutsneden af aan de kunstacademie van ‘s-Hertogenbosch.)

Nevenactiviteiten
Muziek, Lezingen, Literair café, Cursus, Kunstcafé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANBI-gegevens van Stichting Vrienden van De Wieger 2019
Stichting, opgericht 14 januari 1988, herzien 14 maart 2014
Fiscaal nummer
Vrienden van De Wieger: 804619311
Doelstelling Vrienden van De Wieger
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 Stichting Vrienden van De Wieger
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 stichting Vrienden van De
Wieger:
voorzitter
vacant
vicevoorzitter
De heer Willy Koppens
secretaris
De heer Hans Oomen
penningmeester
De heer Tjeu Lammers

mutaties per 27-11-2019
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

vacant
De heer Willy Koppens
De heer Hans Oomen
De heer Tjeu Lammers
De heer Paul Fransen

Beloning bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning (vakantiegeld of anderszins)
Activiteiten Vrienden van De Wieger
# In 2019 zijn een tweetal excursies gehouden waaraan De Vrienden van De Wieger konden deelnemen.
-Excursie naar Rijks Museum Twente en Synagoge beide in Enschede.
-Excursie naar Dordrechts Museum en Grote Kerk beide in Dordrecht.
# 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 tentoonstellingen van De Wieger.
Collectie
Schenkingen in 2019
- Schenking Ahout, grote collectie tekeningen en schilderjien van m.n. Willie Martinali en Jack Harden, geschonken
door de erven Eim Ahout, Deurne
- Arnout Colnot, Landschap met Bruggetje, olieverf op doek, geschonken door Lea, Anneke en Aty Pijnappel,
Antwerpen
- Hendrik Wiegersma, Zelfportret, 1954, olieverf op paneel, geschonken door Peter en Jan Jozef Teeuwen, neven van
Tonnie Tielens, voormalig doktersassistente van Wiegersma
- Hendrik Wiegersma, St. Thomas van Aquino, 1935, prent, geschonken door mevrouw Maria von Bergh, Deurne

-Eerste drukken van boeken van Antoon Coolen: Zegen der goedheid, Peelwerkers, De drie gebroeders, Het donkere
licht en het toneelstuk De klokkengieter. Het meest bijzondere aan deze boeken is dat ze allemaal gesigneerd zijn en
van een opdracht voorzien door Antoon Coolen, speciaal voor Hendrik Wiegersma, geschonken door de heer Pieter
Martens.

Aankopen in 2019
- Jozef Cantré, Drie Danseresjes, drie bronzen beeldjes, 1925, aangekocht van Tjerk Wiegersma met tussenkomst van
Lex van de Haterd.

