ANBI-gegevens van Stichting De Wieger 2020
Naam museum:
Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014
Fiscaal nummer
Museum De Wieger: 801471205
Post- en bezoekadres voor beide stichtingen:
Oude Liesselseweg 29, 5751WN Deurne
Doelstelling De Wieger:
Het verwerven, onderhouden en tentoonstellen van kunstwerken van kunsthistorische betekenis van
overwegend 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.
Het museum organiseert educatieve activiteiten voor kinderen uit het basisonderwijs in Deurne en
omgeving (circa 1500 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.
Ook houdt De Wieger zich bezig met kleinschalige podiale kunst.
Uitbreiding van de collectie is grotendeels afhankelijk van schenkingen. Daarnaast kan De Wieger
een beroep doen op de Vrienden van De Wieger. Voor structureel onderzoek zijn geen middelen
beschikbaar.
Financieel: De Wieger ontvangt op jaarbasis een structurele bijdrage in inkomsten van de
gemeente Deurne. Eigen inkomsten worden verkregen door de verkoop van entreekaarten, catalogi,
merchandise, koffie/thee etc. 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. Voor zover er een vermogen is, wordt dit geïnvesteerd in
voorzieningen die de exploitatie van het museum ten goede komen. Indien grotere investeringen
moeten worden gedaan, in de vorm van uitgebreide tentoonstellingen, aanpassingen aan het
gebouw of grote aankopen, wordt waar mogelijk een beroep op fondsen gedaan.
Functies bestuurders stichting De Wieger: mutaties 1 februari 2020
Mevrouw Betty van de Walle, voorzitter

Mevrouw Betty van de Walle, voorzitter

De heer Willy Koppens, vicevoorzitter

De heer Anton Bos, secretaris

De heer Anton Bos, secretaris

De heer André Verberne, penningmeester

De heer André Verberne, penningmeester

Mevrouw Annemieke Koolen, bestuurslid

Mevrouw Annemieke Koolen, bestuurslid

Mevrouw Katjuscha Otte, directeur

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

Activiteiten 2020
Tentoonstellingen
-Bovenverdieping:
# tot en met 21 januari 2020: Charles Eijck. 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:
# tot en met 21 januari 2020: 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:
#Tot en met 26 januari 2020
Vincent van Ojen: Houtsneden en schilderijen. Vincent van Ojen, geboren in 1960 in Someren,
studeerde in 1984 als eerste met uitsluitend kleurenhoutsneden af aan de kunstacademie van ‘sHertogenbosch.
-Bovenverdieping:
# Van 19 januari tot en met 28 juni: Jos Letschert. ‘ Griekse mythologie opnieuw verbeeld’
Jos Letschert, geboren in Amersfoort in 1948, is een Nederlandse schilder, beeldhouwer, dichter en
schrijver, die woont en werkt in Duitsland. In De Wieger exposeren we vanaf 19 januari zijn werk uit
de periode 2016-2019, dat in allerlei technieken gaat over Griekse mythologie: sculpturen,
schilderijen, tekeningen, collages.
-Benedenverdieping:
#van 19 januari - 1 maart
Rond leven en werk van Hendrik Wiegersma zijn 20 thema’s ontwikkeld. Een aantal van die thema’s
is permanent te zien in de vier benedenzalen. In de huidige tentoonstelling aandacht voor zijn
verzetsactiviteiten in WO II in het kader van ‘75 jaar bevrijding: ‘Deurne herdenkt’.
#van 19 januari - 1 maart
Deurne in beweging met fotoclub Optika
Tentoonstelling fotoclub Optika in de Wiegersma-kamer. Het themajaar van Deurne wordt voor 2020
‘Deurne in beweging’. Museum De Wieger haakt hierbij aan met een kleine tentoonstelling rondom
Hendrik Wiegersma’s schilderij De Motorrijder, dat zijn passie voor snelheid en beweging verbeeldt.
-Ateliers:
# Van 30 januari - 1 maart
Expositie Kunstklas 6 Willibrord Gymnasium, de werken van een veertiental leerlingen van het
Willibrord Gymnasium te zien. De expositie “Gouden tijden, slechte tijden”.

Benedenverdieping:
8 maart - 13 september
De modernisten en Lucas Gassel – een oude kijk op het nieuwe landschap
De collectie van De Wieger bevat een groot aantal modernistische landschapsschilderijen en prenten.
In het kader van het Lucas Gasseljaar legt De Wieger deze werken naast die van Gassel (1490-1568)
-Ateliers:
# Van 8 maart - 13 september
De Wieger Nu, voor de derde keer in vier jaar tijd, heeft de museumwerkgroep aan enkele lokale en
regionale kunstenaars gevraagd om zich te laten inspireren door het thema: Hendrik Wiegersma, de
Wieger: de man, zijn huis en zijn werk. In de tentoonstelling DE WIEGER NU zijn werken te zien van
de volgende vier kunstenaars:
Shelly Lapré, kunstenaar met Nederlands-Indische achtergrond. Zij heeft door het bewerken van
oude familiefoto’s van Hendrik Wiegersma, een link tussen verleden en heden gelegd.
Harry van Lunenburg laat zich in zijn 3D-objecten inspireren door de natuur, waaronder de roeken
die vroeger in de bomen bij De Wieger huisden.
Theo Spaaij maakt veelal realistische schilderijen. Tijdens het schilderen laat hij zich leiden door zijn
gevoel. Meestal is er geen oogcontact tussen toeschouwer en figuur, het gaat hem om de algemene
mens.
Dirk Verberne, een beeldend kunstenaar vergroeid met zijn inspiratiebron, de Peel. Hij maakt
beelden in organische vormen gevangen in staal.
-Bovenverdieping:
# Van 5 juli – 13 september
Pieter Wiegersma, veelzijdig begaafd
In deze tentoonstelling ter ere van zijn honderdste geboortejaar wordt Pieter Wiegersma vooral
getoond in zijn veelzijdigheid. Er zijn grotere artiesten geweest in het naoorlogse Nederland, maar
nauwelijks kunstenaars die veelzijdiger begaafd waren dan hij. Hij was beeldend kunstenaar in
meerdere disciplines (glazenier, ontwerper, schilder)
-Benedenverdieping:
# Van 23 september - 16 mei 2021
van Armando tot Zadkine – Collectie Lex en Leonie van de Haterd
- tentoonstelling verlengd tot en met 16 mei 2021 - Van 23 september 2020 t/m 10 januari 2021 is in
Museum De Wieger de kunstcollectie van Lex en Leonie van de Haterd te zien.
Deze expositie markeert het afscheid van Lex van de Haterd als conservator van Museum de Wieger,
een functie die hij vijf jaar onbezoldigd heeft vervuld. De tentoonstelling bestaat uit ruim 200
kunstwerken, die getoond worden in drie deelexposities, die samen een eeuw moderne en
eigentijdse beeldende kunst bestrijken (1920-2020).
Er zijn museum sluitingen geweest ivm de corona maatregelen.
Van 17 maart tot 1 juni
Van 5 tot 18 november
Van 14 tot 31 december
Nevenactiviteiten:
Muziek, Lezingen, Literair café, Cursus, Kunstcafé

ANBI-gegevens van Stichting Vrienden van De Wieger 2020
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: mutaties per 6 november 2020
De heer Willy Koppens, voorzitter
De heer Paul Fransen , vicevoorzitter
De heer Hans Oomen, secretaris
De heer Tjeu Lammers, penningmeester
Beloning bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning (vakantiegeld of anderszins)
Activiteiten Vrienden van De Wieger:
# Vrienden worden uitgenodigd deel te nemen aan de Vrienden en relatiedag in januari 2020
# 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.
# In 2020 zijn er geen excursies gehouden waaraan De Vrienden van De Wieger konden deelnemen in
verband met de Corona maatregelen
Collectie
Schenkingen in 2020:
- Renee Smithuis, schilderijen van Piet van Wijngaerdt, Vergezicht over de velden op het dorp
(Brabant) en Zandweg in Brabant
- Maria A.A. Lieberom, naaldwerk van Willi Martinali, Adam en Eva, 1956-P. Gillhaus, kleurendruk van
Willi Martinali, Figuren met paraplu,
- Dhr. en Mevr. Klein-Middelink-Keller, schilderij van WilliMartinali, Portret van Patsela Steinbach,
1964
- Daniel van de Voort, schilderij van Petrus Johannes Franciscus Thielen, De stadspoort van Tozeur,
Tunesië, 1976

- Onno Maurer, tekening van Otto van Rees, Dorpsplein op Mykonos, 1955
- Cor Verhoeven, Babyweegschaal
- Jos en Beate Letschert, tekening en collage van Jos Letschert, Demeter, 2017; Foto van Beate
Letschert,Medea,2020
- Marc Pesch, glas in lood raam, Pieter Wiegersma, O.L. Vrouwe van Binderen, 1941
Aankopen in 2020
Geen
Restauratiekosten
In 2020 is voor een drietal projecten een restauratiebijdrage aan de Stichting De Wieger verstrekt:
Zelfportret Hendrik Wiegersma € 925,65
Manportret € 308,55
Topstukken uit de collectie van De Wieger € 8.500,00
Totaal € 9.734,20

Jaarrekening
Kosten
Omschrijving
Aankoop kunstwerken
Administratiekosten
Bankkosten
Bijdrage aan De Wieger
Contributie
Excursie 1
Excursie 2
Relatiedagen
Restauratiekosten
Totaal uitgaven
Resultaat batig

Realisatie Realisatie
2018
2019
0,00
0,00
1.560,00
1.590,95
200,32
350,58
6.672,21
0,00
50,00
0,00
4.011,61
2.569,15
1.438,52
65,00
0,00
12.559,14
3.285,73

5.949,20
9.020,80

Opbrengsten
Realisatie Omschrijving
2020
0,00 Bijdrage
1.759,95 Boezemvriend
215,52 Giften
0,00 Rente
50,00
0,00 Excursie 1
0,00 Excursie 2
130,00
9.734,20
11.889,67
118,19 Resultaat nadelig

Realisatie Realisatie Realisatie
2018
2019
2020
9.325,00
9.140,00
9.406,50
1.050,00
2.600,00
2.600,00
800,00
0,00
0,00
28,37
0,00
1,36
4.641,50

1.545,00
1.685,00

0,00
0,00

15.844,87

14.970,00

12.007,86

Toelichting
Administratiekosten
De uitgaven bestonden uit:
Kosten vrijwilliger voor administratieve ondersteuning
Overige kosten
Totaal

1.700,00
59,95
1.759,95

Bankkosten
Voor de verwerking van ontvangen en betalingen op de rekening-courant en het hebben van
betaalpassen is een vergoeding verschuldigd aan de Rabobank. Gemiddeld bedraagt de vergoeding
per maand €17,96.
Contributie
De stichting Vrienden van de Wieger is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Vrienden van
Musea. Afhankelijk van het aantal leden van de eigen vereniging is een contributie verschuldigd.
Voor onze stichting bedraagt die contributie € 50,00 (200-500 leden).

Activiteiten
Ten gevolge van de Corona-crisis hebben er in 2020 geen excursies kunnen plaatsvinden.
Restauratiekosten
In 2020 is voor een drietal projecten een restauratiebijdrage aan de Stichting De Wieger verstrekt:
Zelfportret Hendrik Wiegersma
925,65
Manportret
308,55
Diverse stukken
8.500,00
Totaal
9.734,20

Bijdragen Vrienden en boezemvrienden
In 2020 zijn onderstaande bijdragen ontvangen:
1. Ontvangsten over 2019
2. Bijdragen over 2020
Bedrag
Aantal
Totaal

25,00
6
150,00

27,50

30,00

1
27,50

3
90,00

35,00
4
140,00

39,00
1
39,00

175,00
9.231,50
40,00

50,00
4
69
160,00 3.450,00

55,00

75,00
100,00 170,00
1
54
9
1
55,00 4.050,00 900,00 170,00

3. Bijdrage boezemvrienden
Van drietal boezemvrienden werd in totaal een bedrag ontvangen van

Totaal
153
9.231,50

2.600,00

Balans
Omschrijving
Activa
Kunstwerken
Vorderingen
Debiteuren
Te verrekenen De Wieger
Vooruitbetalingen
Onverschuldigde betaling
Liquiditeit
Bank
Rendementsrekening
Kruisposten
Passiva
Eigen vermogen
Reserve vervanging luiken
Schulden
Crediteuren
Vooruitontvangsten
Totaal

Balans 1-1-2020
Debet
Credit
700,00

Mutaties
Debet
Credit
0,00

0,00
0,00
717,73
16.045,22
13.622,37

Balans 31-12-2020
Debet
Credit

0,00

700,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

717,73

16.347,18 21.842,26 10.550,14
1,36
13.623,73

23.511,74 12.019,67 12.137,86
6.705,85 5.528,50
0,00

23.629,93
1.177,35

0,00
16,59
16,59
150,00
150,00
50,00
50,00
30.367,59 30.367,59 34.764,44 34.764,44 24.873,87 24.873,87

Reserve vervanging luiken
Omschrijving
Saldo 1-1
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo 31-12

2014
7.559,89

2015
7.559,89
3.900,00

7.559,89 11.459,89

2016
11.459,89
1.000,00
1.000,00
11.459,89

2017
11.459,89
5.866,00
4.935,32
12.390,57

2019
11.610,45

2020
6.705,85

4.904,60
6.705,85

5.528,50
1.177,35

Toelichting balansposten
Crediteuren
Wegens bankkosten over december 2020 is aan de Rabobank nog een bedrag verschuldigd van
€ 16,59.
Vooruit ontvangsten
Van 1 donateur is een bijdrage voor 2021 ontvangen in 2020.

