
 

 

 

 

Jaarverslag van de Stichting Steunfonds Drents Museum 2017 

 

De Stichting Steunfonds Drents Museum heeft in de periode voorafgaande aan 2017 

jaren geduld moeten oefenen voordat de eerste middelen beschikbaar zijn gekomen. 

 

Opbouw vermogen 

Voor het eerst in 2017 werden uit erfenis(sen) fondsen verworven. 

 

In het kader van de doelstelling ‘Het vergaren van fondsen ter financiering van 

noodzakelijke investeringen, waarvoor de Stichting Drents Museum geen reguliere 

inkomsten geniet’ werden in 2017 onderstaande gelden verworven: 

 

- een particuliere nalatenschap; waarbij Stichting Steunfonds alleen erfgenaam 

was.  

- de opbrengst uit een deel van de collectie, verkregen uit de overdracht tussen 

Stichting Centrum Beeldende Kunst Drenthe en de Stichting Drents Museum dat 

niet in het collectiebeleid van Stichting Drents Museum past, door middel van een 

veiling. 

- liquide middelen en de beleggingsportefeuille naar aanleiding van de opheffing 

van Stichting Lambertus Zijl en de Stichting Schone Kunsten rondom 1900 

 

Bestuurssamenstelling 

In 2017 is de heer H. van Vliet toegetreden tot het bestuur van Stichting Steunfonds. Hij 

is hiermee de heer Van Drooge opgevolgd in de functie van penningmeester.  

 

de heer drs. K.A. (Karel) Groen - voorzitter 

de heer H. (Harmen) van Vliet - penningmeester 

de heer drs. H.R. (Harry) Tupan – secretaris 

 

Mevrouw Marion Boersma (development) was namens het Drents Museum bij de 

vergadering aanwezig. 

 

In 2017 heeft het bestuur drie keer vergaderd. 

 

Fonds op naam  

Naar aanleiding van de verworven gelden uit de liquidatie van Stichting Lambertus Zijl en 

de Stichting Schone Kunsten rondom 1900 is er een Fonds op naam ingesteld ten 

behoeve van de objecten uit de SSK collectie die in de collectie van Stichting Drents 

Museum zijn opgenomen.  

 

Bestedingsmogelijkheden 

De bestedingsmogelijkheden zijn in 2017 in nauw overleg met de directie van het Drents 

Museum besproken en met een aantal bestemmingsfondsen vastgelegd. Zie hiervoor het 

financieel jaarverslag.  

 

Harry Tupan, secretaris, juli 2018 


