
 
 
 
 
Jaarverslag van de Stichting Steunfonds Drents Museum 2018 
 
Opbouw vermogen 
In het kader van de doelstelling ‘Het vergaren van financiële middelen en deze geheel ten 
behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden’ werden in 2018 
onderstaande gelden verworven: 
 

- een erfenis die Stichting Drents Museum heeft verkregen. De erfenis betrof de 
helft van een pand met een WOZ waarde van € 300.000,00.  
In overleg met de Raad van Toezicht Drents Museum werd besloten dat dit 
onroerend goed zou worden overgedragen aan de Stichting Steunfonds Drents 
Museum onder de voorwaarde dat er een bruikleenovereenkomst om niet tussen 
beide stichtingen zou worden opgesteld, hetgeen is geschied. 

 
- De financiering van deze transactie heeft als volgt plaatsgevonden. De Stichting 

Steunfonds Drents Museum heeft aan de andere begunstigde de helft van de WOZ 
waarde voldaan en heeft van de Stichting Drents Museum de andere 50% in een 
schenking uit vrijgevigheid ontvangen.  

 
Bestuurssamenstelling 
De heer drs. K.A. (Karel) Groen - voorzitter 
De heer H. (Harmen) van Vliet - penningmeester 
De heer drs. H.R. (Harry) Tupan – secretaris 
 
Mevrouw Annelies Meuleman (zakelijk directeur) en Marion Boersma (development) 
waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen aanwezig. 
 
In 2018 heeft het bestuur drie keer vergaderd. 
 
Bestemmingsfondsen 
In 2018 is een bestuursbesluit genomen om het bestemmingsfonds Van Gogh te 
verlagen. Ten gevolge van dit bestuursbesluit werd het eigen vermogen van de Stichting 
Steunfonds Drents Museum verhoogd. 
Onttrekking aan het bestemmingsfonds The American Dream is lager uitgevallen dan in 
eerste instantie ingeschat.  
 
Bestedingsmogelijkheden 
De bestedingsmogelijkheden zijn in 2018 in nauw overleg met de directie van het Drents 
Museum besproken en met een aantal bestemmingsfondsen vastgelegd. Zie hiervoor het 
financieel jaarverslag.  
 
Beleidsplan 
In 2018 is het beleidsplan geschreven omdat de Stichting Steunfonds Drents Museum 
niet meer een slapend bestaan kent. In dit plan staan in hoofdlijnen de ambities van de 
Stichting Steunfonds Drents Museum en de invulling daarvan. Het geeft aan wat wij als 
Stichting willen bereiken (strategie) en hoe wij dat willen bereiken (beleid). Het 
beleidsplan is te vinden op de website https://drentsmuseum.nl/nl/steun-het-drents-
museum/stichting-steunfonds-drents-museum. 
 
 



 
 
 
 
 
Statuten 
Het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum heeft goedkeuring gegeven om 
een wijziging in de doelstelling in de statuten aan te brengen. De statutenwijziging is 
door de notaris afgewikkeld. 
 
Bijeenkomst 
Stichting Steunfonds Drents Museum heeft in samenwerking met ING en TRIP Advocaten 
& Notarissen een exclusieve particuliere bijeenkomst georganiseerd waarbij er een 
presentatie werd gegeven over erf- en schenkingsrecht en een presentatie over het 
kijken naar kunst. De bijeenkomst is afgesloten met een rondleiding door de 
tentoonstelling van Carolein Smit.  
 

Harry Tupan, secretaris, juli 2019 


