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Jaarverslag van het bestuur en de directie 

Voor u ligt het eerste jaarverslag inclusief de jaarrekening van Stichting Villa Mondriaan (hierna 

‘Villa Mondriaan’). Voor het eerst staan we stil bij de gebeurtenissen en activiteiten die hebben 

plaatsgevonden in het afgelopen jaar. We mogen het ontstaan en de eerste successen even 

opnieuw vieren!

Al jaren zetten burgers in Winterswijk zich in voor de totstandkoming van een Mondriaan-

museum in Winterswijk. Met de hulp en ervaring van Wim van Krimpen en de financiële impuls 

van een mecenas, de provincie en gemeente is in het jaar 2012 in een aantal maanden de bouw 

van het museum aan de Zonnebrink 4 verwezenlijkt. In tijden van (economische) crisis is een 

prachtig museum verrezen in de Achterhoek. Een museum dat zich in korte tijd heeft ontpopt tot 

een cultureel ontmoetingspunt. Waar men gastvrij wordt ontvangen door de vrijwilligers en waar 

iedereen – van Duitse toeristen tot lokale ondernemers tot Randstedelingen - zich welkom voelen 

en kunnen genieten van het vroege werk van Piet Mondriaan. 

Het was een bijzonder jaar waarin halverwege al van directeur werd gewisseld. De oudste 

museumdirecteur van Nederland maakte plaats voor de jongste. Met een frisse en jonge blik en 

onder begeleiding van de ervaren Wim van Krimpen worden in de komende jaren alle plannen 

uitgewerkt. Denk hierbij aan het educatieprogramma, het ontwikkelen van een app speciaal voor 

jongeren, het inrichten van een atelier waar jong en oud kunnen schilderen en het opbouwen van 

een sponsor- en vriendenbestand. 

Wanneer we terugkijken op het prille succes van het museum, is een woord van dank aan de 

samenwerkende instellingen, bedrijven en individuen op zijn plaats. Daarnaast uit ik speciale 

dank aan de vele vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten om het museum draaiende te 

houden. 

Anne Kremers

Directeur 
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1    _ Raad van Toezicht

De stichting Villa Mondriaan is op 23 januari 2012 opgericht door Wim van Krimpen en  

Elizabeth Nijhuis, tegelijk met de stichting Vrienden van Piet Mondriaan. Mevrouw Nijhuis is 

de laatste bewoner van de Villa. Er werd een Raad van Toezicht samengesteld en een directeur/

bestuurder benoemd.

De Raad bestond uit:

Mw. T.E.P. (Tessa) Baars, Doetinchem

Dhr. J.J.W. (Hans) Esmeijer, Apeldoorn, voorzitter

Dhr. H. (Rien) Nagel, Utrecht

Dhr. L. (Leo) Schenk, Veenendaal

Mw. W. (Wouke) van Scherrenburg, Doetinchem

Mw. L. Th. H. (Loes) Tieman was onze vaste en toegewijde notulist.

 Vanaf 8 april 2013 woont de heer F. (Fons) Catau, voorzitter van de Stichting Vrienden, de 

vergaderingen als toehoorder bij. Hiermee is hij de schakel met de Stichting Vrienden.

De heer Wim van Krimpen te Amsterdam was onbezoldigd directeur/bestuurder van de stichting. 

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar acht keer.  

Belangrijke onderwerpen op de agenda waren: 

•	 Financiën en de begroting

•	 De verhouding met de Vriendenstichting

•	 Wijziging van de statuten

•	 Verzekeringen

•	 De huurovereenkomst met de heer Joldersma

•	 Publiciteit

•	 Sponsoring

•	 Vorming van een comité van aanbeveling

•	 De exploitatie van het café 

•	 Het aantrekken, opleiden en inzetten van vrijwilligers.

Per 15 september 2013 trad de heer Van Krimpen terug als directeur/bestuurder. Hij blijft 

verbonden aan het museum als adviseur. De Raad van Toezicht is hem zeer erkentelijk voor alles 

wat hij voor de totstandkoming van Villa Mondriaan heeft gedaan. Zonder hem was het museum 

er niet gekomen en had het niet de kwaliteit gehad dat het nu heeft. Dankzij zijn ervaring en 

uitgebreid netwerk heeft hij in korte tijd veel tot stand gebracht. De Raad van Toezicht heeft 

per 15 september 2013 Anne Kremers als opvolger van Wim van Krimpen benoemd. De oudste 

museumdirecteur van Nederland maakte plaats voor de jongste!

 Wouke van Scherrenburg heeft te kennen gegeven wegens drukke werkzaamheden met 

ingang van 23 november 2013 het lidmaatschap van de Raad van Toezicht op te moeten geven.  

Mw. Tessa Baars heeft wegens ziekte een aantal maanden niet aan de vergaderingen deel 

genomen. Gelukkig kon zij na de zomer weer aan het werk van de Raad deelnemen.
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De Raad van Toezicht kijkt terug op een geslaagd eerste jaar. De bezoekersaantallen waren 

volgens verwachting, de aandacht voor ons museum in de media was boven verwachting, het 

aantal vrijwilligers groeide. Vanwege de grote belangstelling van het publiek werd besloten om 

het museum ook na 15 september gedurende de weekenden open te houden. De serie lezingen 

werd een succes. Met een aantal scholen werden veelbelovend contacten gelegd over het 

afnemen van ons educatieve programma.

 Volledigheidshalve opgemerkt dat in de loop van 2014 een wijziging heeft plaatsgevonden 

binnen het bestuursmodel van Villa Mondriaan. De Raad van Toezicht heeft plaatsgemaakt voor 

een bestuur.

 Met de opening van het museum Vila Mondriaan is één van de grootste Nederlandse 

kunstenaars weer helemaal terug in Winterswijk.

2    _ Visie

Museum Villa Mondriaan heeft, ondanks de relatieve kleinschaligheid en de decentrale 

ligging binnen Nederland de ambitie het (vroege) werk en de betekenis van Piet Mondriaan 

aan een zo breed en groot mogelijk publiek te presenteren. Een museum dat gewijd is aan een 

internationaal vermaarde kunstenaar en gevestigd is in het huis waar hij opgroeide, is uniek in 

Nederland. De naam Mondriaan staat garant voor permanente aandacht. De bezoekers komen 

uit heel het land en voor een belangrijk deel ook uit het nabijgelegen Duitsland. De aandacht zal 

worden vastgehouden en verstevigd door het jaarlijks initiëren van nieuwe tentoonstellingen 

en activiteiten, altijd in relatie tot het leven en het werk van Piet Mondriaan. Mondriaan 

kreeg bijvoorbeeld les van beroemde tijdsgenoten en was later bevriend met vooraanstaande 

kunstenaars. Dat zal jaarlijks belicht worden vanuit een andere hoek of een nieuw gezichtspunt. 

Ook zullen in samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties in Winterswijk en 

daarbuiten evenementen en lezingen worden georganiseerd, die het belang van Piet Mondriaan 

voor de ontwikkeling van de moderne kunst onderstrepen.

3    _ 2013 in vogelvlucht

De aannemer WBC begint in de derde week van januari met de bouw van Villa Mondriaan. 

De samenwerking met Gemeentemuseum Den Haag wordt gesloten in februari. Door deze 

samenwerking mag Villa Mondriaan alle vroege werken uit de grootste Mondriaancollectie ter 

wereld lenen en tentoonstellen in het museum aan de Winterswijkse Zonnebrink. De feestelijke 

opening van het museum vindt plaats in de Jacobskerk op 18 mei 2013. De eerste openstelling voor 

publiek is op 18, 19 en 20 mei 2013, gevolgd door de officiële opening van museum Villa Mondriaan 

door Prinses Beatrix op 21 mei 2013.

Halverwege september 2013 maakt de oudste museumdirecteur van Nederland plaats voor de 

jongste. Anne Kremers (24) volgt museumgoeroe Wim van Krimpen (72) op. In september wordt 

tevens besloten dat het museum het gehele jaar geopend blijft in de weekenden.  
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Dit in tegenstelling tot eerdere plannen waarbij Villa Mondriaan slechts van halverwege mei tot 

halverwege september toegankelijk zou zijn voor publiek. In oktober 2013 start de lezingenreeks. 

Herman Pleij bijt het spits af. Het enthousiasme is groot; alle lezingen zijn uitverkocht.

4    _ Activiteiten 2013

4.1    _ Tentoonstelling ‘Waar het allemaal begon’

‘Waar het allemaal begon’ is de eerste tentoonstelling in Villa Mondriaan. De werken van het 

Haags Gemeentemuseum zijn als rode draad gebruikt, aangevuld met kunstwerken uit collecties 

van particulieren. De kunstwerken zijn op chronologische volgorde tentoongesteld. Via deze weg 

wordt de bezoeker meegenomen in de vroege ontwikkeling binnen het schilderwerk van  

Piet Mondriaan. Er zijn nog nooit eerder vertoonde werken te zien, zoals een tekening  van een 

meisje dat piano speelt uit circa 1898. De tekening is aangetroffen in een negentiende-eeuws 

boek dat in bezit is van een achterkleinkind van Piets oom Frits Mondriaan. Ook het schilderij 

van ‘Klein Jantje’ dat werd gekocht door een particulier is in langdurig bruikleen gegeven aan 

het museum. Het verhaal gaat dat Mondriaan werd aangestoken door een kinderziekte van het 

jongetje. De familie van Jantje zou de zieke Mondriaan liefdevol hebben verzorgd, waarna hij als 

teken van dank dit schilderij zou hebben gemaakt. 

Bij de tentoonstelling is de eerste catalogus van het museum uitgebracht. Journalist Coos 

Versteegh schrijft over het leven van de Mondriaans in Amersfoort en Winterswijk, Mondriaan-

kenner Hans Janssen bespreekt het vroege werk van Mondriaan en historicus Wim Scholtz legt de 

geschiedenis uit van het huis waar de Mondriaans woonden en de school waar Mondriaan senior 

les gaf. Ook een audiotour mag niet ontbreken. Iedere bezoeker van Villa Mondriaan krijgt gratis 

een audiotour aangeboden (beschikbaar in Nederlands, Engels en Duits) waarmee hij of zij op 

interactieve wijze kan kennismaken met het vroege werk van de kunstenaar Piet Mondriaan. 

In de zalen op de eerste verdieping van het voormalig woonhuis van de familie Mondriaan 

is een fototentoonstelling over Mondriaan ingericht. Ook zijn er werken van hedendaagse 

kunstenaars te zien die zich door het oeuvre van Mondriaan hebben laten inspireren. De 

Nederlandse beeldhouwer Folkert de Jong en de Duitse fotograaf en installatiekunstenaar 

Thorsten Brinkmann zijn de eersten. Door ook werk van hedendaagse kunstenaars tentoon te 

stellen, die geïnspireerd zijn door Mondriaan, wil het museum aan de bezoeker meegeven dat de 

kunstwerken en het gedachtegoed van Piet Mondriaan nog steeds van grote invloed zijn.

4.2    _ Collectie

De collectie van Villa Mondriaan is nog van bescheiden omvang. De belangrijke collectie 

Mondriaanfoto’s van de verzamelaars Ger en Ria Fiolet, waaronder werken van Andre Kertesz, 

Arnold Newman en Cas Oorthuijs, is kort voor de opening verworven en wordt in wisselende 

opstelling getoond in de fotogalerie van het museum. Belangrijk is dat deze collectie de link legt 

naar het latere neoplastische werk van Piet Mondriaan, waarmee hij wereldberoemd is geworden. 

De belangrijkste bruikleengever is het Gemeentemuseum Den Haag, met welk museum een 
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meerjarige overeenkomst is gesloten voor het beschikbaar stellen van vroege werken van  

Piet Mondriaan. Door middel van schenkingen en fondsenwerving streeft het museum in de 

toekomst naar een eigen collectie van vroege werken van Piet Mondriaan en werken van zijn 

vader en oom Frits. 

4.3    _ Lezingen en andere evenementen 

Naast de tentoonstelling is in 2013 een start gemaakt met overige activiteiten in het museum. 

Zo werden er meerdere culturele dagen georganiseerd in samenwerking met de krant Tubantia. 

De lezers combineerden een museumbezoek met een schilderworkshop in het Scholtenbrugpark 

door de Winterswijkse kunstenaar Vic Hulshof. Vanaf deze plek schilderde Mondriaan het uitzicht 

op de Lappenbrink in Winterswijk. Ook samen met de Avro en Artifex werden speciale uitjes in 

Villa Mondriaan georganiseerd. 

In augustus werd voor het eerst de seniorenlunchlezing gehouden. Juist voor deze doelgroep 

is het interessant om op een doordeweekse dag deel uit te maken van een sociale activiteit. De 

activiteit ving aan met een lezing door historicus Wim Scholtz over de huidige tentoonstelling. 

Vervolgens werden alle bezoekers in de gelegenheid gesteld om de tentoonstelling te bezichtigen 

waarna ze konden genieten van een heerlijke lunch. Door in de toekomst meer contact te leggen 

met de ouderenorganisaties in de Achterhoek, hopen we de seniorenlunchlezingen in 2014 

structureler te kunnen laten plaatsvinden. 

Naast de lunchlezingen was vanuit de Stichting Vrienden door Loes Tieman en Elizabeth 

Nijhuis een lezingenprogramma opgezet. Herman Pleij sprak in november over de kleuren in de 

middeleeuwen, Lieke Wijnia over de vrouwen van Mondriaan en Marie Therese ter Haar over de 

totstandkoming van Sint-Petersburg. De lezingen werden positief ontvangen door het publiek, 

alle avonden waren uitverkocht. De lezingen zijn bij uitstek geschikt om het publiek ook in de 

winter, wanneer het museum alleen in het weekend geopend is, te prikkelen en te betrekken bij 

Villa Mondriaan. 

5    _ Marketing & communicatie

Met de opening van het museum en de directeurswissel hebben we veel gebruik kunnen maken 

van free publicity. In de eerste periode vlak na de opening werd in alle nationale kwaliteitskranten 

aandacht geschonken aan het nieuwe museum en de tentoonstelling ‘Waar alles begon’. Ook 

de Duitse pers haakte in op het nieuws; in verschillende Duitse kranten werd geschreven over 

de opening van Villa Mondriaan door Prinses Beatrix. Met de komst van een Duitse vrijwilliger 

(tevens student kunstgeschiedenis) werd meer en meer ingezet op de Duitse media. De ligging 

van Villa Mondriaan vlak aan de Duitse grens werpt zijn vruchten af. Steeds meer Duitsers weten 

het museum te vinden. Toen bekend werd dat Villa Mondriaan de jongste museumdirecteur 

van Nederland kreeg, werd dit breed uitgemeten in de pers. In iedere nationale krant en op elk 

radiostation werd aandacht geschonken aan deze gewaagde beslissing. 



12 13

Naast de free publicity is in sommige gevallen ook betaald voor de communicatie. Zo stonden er 

twee grote advertenties in de Kunst & Museumkrant en heeft er twee maanden wekelijks een 

kleine advertentie in de Trouw, Volkskrant en Parool gestaan. Daarnaast heeft de Blauwe Stijl ons 

ondersteund bij de folderverspreiding op campings, vvv’s en vakantieparken. In samenwerking 

met 100% Winterswijk zijn verschillende campinghouders uit de omgeving Winterswijk 

uitgenodigd voor een rondleiding in het museum. Het grootste gedeelte van de bezoekers van 

Villa Mondriaan is de toerist en campinghouders spelen een belangrijke rol in de promotie bij één 

van onze belangrijkste doelgroepen. Na deze positieve ervaring is besloten om de eigenaren van 

campings, B&B’s, vakantieparken, hotels en groepsaccommodaties uit de omgeving ieder jaar uit 

te nodigen voor een speciale rondleiding. 

De huisstijl van het museum is ontworpen door Stang Gubbels. Het eenvoudige logo van Villa 

Mondriaan is tweeledig en verwijst zowel naar het traditionele museumlogo als de architectuur 

van de Villa. Stang maakte tevens het ontwerp voor de nieuwe website die in oktober online 

kwam. De website is simpel opgebouwd en zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Belangrijk 

is dat de teksten ook naar het Duits en Engels vertaald zijn. Met de komst van de nieuwe website 

heeft Villa Mondriaan online een professionele uitstraling gekregen, maar ook op het gebied van 

social media is Villa Mondriaan actief. Er zijn een Facebook-account en een Twitter-account actief 

vanwaar geregeld berichten worden verstuurd. De groep volgers en likers groeit gestaag. Ook 

wordt er tweemaandelijks een nieuwsbrief verzonden naar geïnteresseerden. 

6    _ Partners en sponsoren

Villa Mondriaan is voor een groot deel ontstaan door genereuze bijdrages van onze partners. 

In de eerste plaats is dit dhr. Joldersma. Hij heeft de twee panden aangekocht, waarvan er één 

gesitueerd is aan de Zonnebrink en één in de Ratumsestraat. Daarnaast heeft hij de verbouwing 

voor zijn rekening genomen. Zonder zijn steun had het museum nooit gerealiseerd kunnen 

worden. Wij zijn hem hier zeer dankbaar voor. Van de provincie Gelderland heeft Villa Mondriaan 

een eenmalige subsidie ontvangen voor het inrichten van het museum. Een belangrijke partner 

is de gemeente Winterswijk. Niet alleen krijgt het museum een jaarlijkse subsidie, ook de 

samenwerking met de wethouder cultuur (dhr. Gommers) en beleidsmedewerker kunst en cultuur 

(dhr. Ansink) verloopt zeer prettig. 

 De eerste tentoonstelling Waar alles begon is grotendeels ingericht met bruiklenen van het 

Gemeentemuseum Den Haag. Het museum bezit de grootste Mondriaancollectie ter wereld. 

De voormalig directeur, Wim van Krimpen, heeft dit belangrijke contact gelegd met de huidige 

directeur van het Gemeentemuseum, Benno Tempel. Met de openstelling van Villa Mondriaan 

gedurende het gehele jaar, in plaats van vier maanden per jaar, is afgesproken dat het museum 

fungeert als ‘open depot’ van het vroege werk van Mondriaan. Dit houdt in dat Villa Mondriaan 

altijd vroege werken van Mondriaan, mits beschikbaar, uit de collectie van het Gemeentemuseum 

in bruikleen mag nemen. Ook voor advies staat het Gemeentemuseum klaar. Zo ondersteunt de 

afdeling educatie het opzetten van een educatief plan en voorziet de technische dienst ons van 

de juiste materialen. 
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Wij zijn de particuliere bruikleengevers zeer dankbaar. Sommige schilderijen van Piet Mondriaan 

waren lange tijd niet tentoongesteld of zelfs nog nooit zichtbaar geweest voor publiek. Van 

onze regionale partner, Vereniging het Museum, hebben we een aantal belangrijke stukken 

kunnen lenen. Met het verdwijnen van Museum Freriks, zijn we verheugd dat de toonaangevende 

Winterswijkse werken van Piet Mondriaan nog steeds toegankelijk zijn voor het (grote) publiek. 

Een belangrijke partner is Estinea. Dit is een organisatie die mensen in de Achterhoek en Twente 

met een (verstandelijke) beperking ondersteunt bij wonen, leren en werken. Meerdere malen per 

week komt een groep cliënten onder begeleiding van een professional werken bij Villa Mondriaan. 

Voor openingstijd voeren zij met plezier diverse schoonmaakwerkzaamheden uit. Via deze weg 

helpen Estinea en Villa Mondriaan elkaar. De cliënten hebben een prettige plek om te werken en 

het museum heeft baat bij de hulp in het onderhouden van het museum. 

Er is in dit jaar een start gemaakt met het werven van vrienden voor Villa Mondriaan. Onder de 

noemer ‘Mondriaan zoekt vrienden’ bouwt het museum een kring van trouwe bezoekers op. 

De kosten voor een enkel lidmaatschap bedragen €40,- en voor een duopas betaalt de vriend 

€60,-. Vrienden mogen een jaar lang gratis het museum bezoeken, krijgen korting op lezingen, 

ontvangen de nieuwsbrief, krijgen korting op geselecteerde producten uit de winkel en worden 

uitgenodigd voor de speciale vriendenactiviteit. In het eerste jaar heeft de Villa Mondriaan 

ongeveer vijftig vrienden geworven. 

Naast het vriendenbestand is voorzichtig begonnen met samenwerking tussen het museum en 

het bedrijfsleven. Zo heeft Markslag & partners kosteloos een groot gedeelte van de financiële 

administratie voor haar rekening genomen en verzorgt Ten Kate Huizinga kosteloos de 

controle van de jaarrekening en de subsidieafrekeningen vanuit hun visie van maatschappelijk 

ondernemen. In de toekomst zal dit type samenwerking met het bedrijfsleven intensiever worden. 

7    _ Bezoekcijfers en openingstijden

Villa Mondriaan ontving in het jaar 2013 (18 mei t/m 31 dec) in totaal 11089 bezoekers. Ongeveer 

10% van deze bezoekers is afkomstig uit het naburige Duitsland. Ongeveer 80% komt van buiten 

de Achterhoek. Van 18 mei t/m 15 september was het museum van dinsdag t/m zondag van 11:00 

tot 17:00 uur geopend. Van 16 september t/m 31 december was het museum alleen in weekenden 

op zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 voor publiek geopend.

8    _ Educatie

Het museum heeft educatie hoog in het vaandel staan. De organisatie is van mening dat het voor 

alle kinderen in de Achterhoek mogelijk moet zijn om Villa Mondriaan te bezoeken. Onder het 

toeziend oog van het Gemeentemuseum Den Haag werd een start gemaakt met het ontwikkelen 

van een educatieprogramma voor zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. 
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Voor basisscholen groepen 7 en 8 is een speciale leskist ontworpen. Opgeleide vrijwilligers 

begeleiden de schoolklassen op interactieve wijze door het museum. Door middel van opdrachten, 

spellen en vragen maken de kinderen kennis met de schilderkunst van Piet Mondriaan. Denk 

hierbij aan de combinatie muziek en beeldende kunst. Kinderen luisteren naar verschillende 

muziekgenres en geven aan welke muziek ze het best bij bepaalde schilderijen vinden passen. 

Een start is gemaakt, de eerste schoolklassen hebben het museum bezocht. De reacties waren 

zo positief dat we ook van start zijn gegaan met het ontwikkelen van lesmodules voor de overige 

niveaus op de basisschool. 

Voor het middelbaar onderwijs wordt in samenwerking met het Gerrit Komrijcollege te 

Winterswijk gewerkt aan een vakoverstijgende thematische doorlopende leerlijn. Dit houdt in dat 

alle leerlingen op elk niveau elk jaar meer leren over Piet Mondriaan. Het onderwijsprogramma 

met als naam ‘Reis naar abstractie’ heeft als doel leerlingen meer te leren over muziek, 

geschiedenis, dans en beeldende kunst. Door Mondriaan de hoofdrol te geven in deze reis komen 

de kinderen in aanraking met veel verschillende disciplines binnen de kunst. In de praktijk 

krijgen de leerlingen verschillende workshops en bezoeken het Gemeentemuseum Den Haag 

en Villa Mondriaan meermaals. Daarnaast houdt iedere leerling een blog bij in de vorm van 

een paspoort, waarin ieders reis naar abstractie wordt beschreven. Het is de bedoeling dat dit 

onderwijsprogramma in de toekomst ook door andere middelbare scholen in de Achterhoek en de 

rest van Nederland gebruikt kan worden. In het schooljaar 2014/2015 verwachten we te kunnen 

beginnen met alle klassen havo en vwo aan het Gerrit Komrij College. 

 

9    _ Bedrijfsvoering 

De directie van Villa Mondriaan bestond tot 15 september uit een onbezoldigd directeur Wim 

van Krimpen en vanaf mei twee studenten van de Universiteit Leiden, Margriet Slippens en Anne 

Kremers die fungeerden als junior-directeuren. Halverwege september veranderde deze situatie. 

Anne Kremers werd aangesteld als directeur, niet langer vrijwillig maar bezoldigd (WML). Aan het 

einde van het jaar werd opnieuw een zoektocht gestart naar twee juniordirecteuren. 

Samen met ongeveer zestig vrijwilligers wordt het museum gerund. Zij bedienen de kassa, 

delen de audiotours uit aan bezoekers en fungeren als suppoost in de tentoonstellingszalen. 

Ook het educatieprogramma wordt deels door vrijwilligers bedacht en uitgevoerd, evenals de 

rondleidingen aan groepen door het museum. Er is een speciale vrijwilligerscoördinator die zorg 

draagt voor het inroosteren van de vrijwilligers. Onder de zestig vrijwilligers zijn drie beheerders. 

Aan hen wordt de maximaal toegestane vrijwilligersbijdrage toegekend. Het enthousiasme 

onder de vrijwilligers is groot. Maandelijks worden vrijwilligersavonden georganiseerd waarbij 

gezelligheid en de kennis over Mondriaan voorop staan. Tijdens de eerste avonden werd de 

Mondriaanwandeling gelopen, kreeg iedereen een rondleiding in het museum en sloten we af met 

een drankje in de museumtuin.  
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Het museumcafé wordt gerund door Restaurant Strandlodge. Tegen een percentage van de omzet 

wordt het café verpacht. In 2013 is een start gemaakt met het opzetten van arrangementen. 

Bezoekers kunnen het museumbezoek bijvoorbeeld combineren met een High Tea of High 

Wine. Extra inkomsten zijn verworven door de verhuur van binnen- en buitenruimtes voor 

bijeenkomsten en partijen. Hier krijgen we positieve reacties op; in 2014 zal meer ingezet worden 

op de verhuur van deze ruimtes voor commerciële doeleinden. 

10    _ Financiën 2013

De directe opbrengsten bestaan met name uit recettes en verkopen in de museum winkel. Tevens 

ontvangt het museum een exploitatie subsidie van de gemeente Winterswijk. De totale baten 

bedroegen circa € 169.000. De directe kosten alsmede diverse incidentele kosten eerste jaar 

bedroegen circa € 111.000. Per saldo heeft Villa Mondriaan een batig saldo gerealiseerd van € 

58.000. Met name de enorme belangstelling gedurende de eerste maanden na de opening hebben 

bijgedragen aan een hogere recette dan aanvankelijk verwacht en daarmee hoger batig saldo. Het 

bestuur van Villa Mondriaan heeft besloten om het batig saldo volledig toe te voegen aan de vrije 

reserves en bewust geen bestemmingsfonds te vormen. Het batig saldo over 2013 wordt namelijk 

als incidenteel hoog gezien en is nodig om toekomstige tegenvallers op te vangen. 

Gedurende 2013 is door Villa Mondriaan voor circa € 480.000 geïnvesteerd in zowel het inrichting 

klaar maken van het gehele museum als in inventarissen. Vanuit de provincie Gelderland is 

hiervoor een subsidie toegekend van € 460.000. De formele goedkeuring dient uiteindelijk nog 

gegeven te worden door de provincie. Opgemerkt dat de eigenaar van het pand dat om niet ter 

beschikking wordt gesteld, significante investeringen heeft gedaan in het pand. 

Aangezien de laatste termijn van de subsidie van de provincie pas bij formele afwikkeling zal 

worden ontvangen is een deel van de investeringen vooralsnog gefinancierd door de eigenaar 

van het pand. Eveneens was per ultimo jaar nog een bedrag aan omzetbelasting gerelateerd aan 

investeringsfacturen uit december 2013 te vorderen. 

Voor 2014 worden geen wijzigingen verwacht in de omvang van het personeelsbestand, de 

financieringsstructuur. Tevens opgemerkt dat Villa Mondriaan geen gebruik maakt van afgeleide 

financiële instrumenten (“derivaten”).  

Winterswijk, 30 mei 2014,

Namens het bestuur,

Hans Esmeijer,

Voorzitter
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Balans per 31 december 2013
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa                     31 december 2013                       Openingsbalans

Vaste activa                                                     Ref. € € € €

Materiële vaste activa 4

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  0   0

Inventaris  23.761   0

   23.761  0

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren  433  0

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen  63.417

Vooruitbetaalde kosten  1.134  0

Overige vorderingen 5 97.012   0

   161.996  0

Liquide middelen 6  79.247  100

   265.004  100

Passiva                     31 december 2013                       Openingsbalans

 Ref. € € € €

Vermogen

Stichtingskapitaal 7 100  100

Algemene reserve 8 57.874  0

Bestemmingsreserve  0  0

Bestemmingsfondsen  0  0  

   57.974  100

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers  0  0

Overige schulden 9 207.030  0

   207.030  0

   265.004  100
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Staat van baten en lasten 2013

   2013

 Ref. €  €

Baten

Directe opbrengsten

Recettes  79.926

Museumwinkel  18.767 

Overig  3.094 

Kortingen  -335

   101.452

Subsidie gemeente 11 65.000

Giften  2.640

   67.640

Totaal baten   169.092

Lasten

Inkoopwaarde van de omzet  15.705 

Personeelskosten 12 12.195

Afschrijvingen materiele vaste activa 4 607

Overige bedrijfskosten 13  82.711 

Totale lasten   111.218

   57.874

Rentebaten   0

Rentelasten   0

Exploitatieresultaat   57.874
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1    _ Algemeen

1.1    _ Algemeen

Stichting Villa Mondriaan (“de Stichting”) is opgericht op 23 januari 2012, heeft haar statutaire 

zetel te Winterswijk en is daar ook gevestigd. De Stichting is niet belastingplichtig uit hoofde 

van de vennootschapsbelasting. De Stichting is aangemerkt als een zogenaamde algemeen nut 

beogende instelling ingevolge artikel 24 lid 4 der Successiewet 1956. De stichting is voor bepaalde 

activiteiten belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Alhoewel de Stichting in 2012 is opgericht zijn de activiteiten pas in 2013 gestart. Mede hierdoor 

zijn er geen vergelijkende cijfers 2012. 

1.2    _ Activiteiten

De doelstelling van de Stichting is het inrichten, instandhouden en exploiteren van Villa 

Mondriaan aan de Zonnebrink 4 te Winterswijk en de daaraan gelegen galerie alsmede het 

tentoonstellen van de kunstwerken van Piet Mondriaan (1872 – 1944), tijdgenoten en aan de 

kunst van Mondriaan gelieerde hedendaagse kunstenaars.

1.3    _ Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 

bestuur van de Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 

2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten. 

2    _ Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1    _ Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

“Organisaties zonder winststreven” (RJ 640) die is uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. De waarderings grondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en 

kostprijzen.

Normaliter dienen bij een jaarrekening gebaseerd op RJ 640 de begrotingscijfers van het boekjaar 

te worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Er is weliswaar een begroting opgesteld, 

echter gezien het eerste jaar van de Stichting heeft de directie en bestuur besloten om de 

begrotingscijfers niet op te nemen aangezien deze begroting dit eerste jaar niets zou toevoegen 

aan het inzicht. Vanaf 2014 zullen de begrotingscijfers wel opgenomen worden. 

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen 

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings prijs of de actuele waarde. Indien geen 
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specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 

verwezen naar de toelichting.

2.2    _ Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 

vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats in staat van gebruik te krijgen, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, 

rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen en kunstwerken wordt niet 

afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening 

gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere 

waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten 

die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

2.3    _ Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 

zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van 

baten en lasten.

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering 

niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 

activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waarde-

vermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

2.4    _ Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

2.5    _ Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

krediet instellingen onder kortlopende schulden.
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2.6    _ Leasing

Operationele leasing

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet 

bij de Stichting ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 

operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 

lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

3    _ Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1    _ Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de geleverde prestaties alsmede diverse 

baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De 

resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

3.2    _ Kaartrecettes en museumwinkel verkopen

De omzet met betrekking tot de kaartverkoop alsmede de verkoop van artikelen in de 

museumwinkel wordt verantwoord na levering. Deze verkopen worden grotendeels direct bij 

levering afgerekend. 

3.3    _ Subsidies en overige bijdragen

De bijdragen worden als baten verantwoord in het jaar dat deze ontvangen worden tenzij anders 

wordt aangegeven in de beschikking of toezegging.

3.4    _ Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

De afschrijvingen op materiele vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 

geschatte economische levensduur.

3.5    _ Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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4    _ Materiële vaste activa

De mutaties in de materiele vaste activa worden als volgt weergegeven:

 Bedrijfsgebouwen Inventarissen Totaal
 en -terreinen

 € € €

1 januari 2013   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  0 0 0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0 0 0

   

Boekwaarde 0 0 0

Mutaties   

Investeringen 268.000 216.368 484.368

Ontvangen investeringssubsidies -268.000 -192.000 -460.000

Afschrijvingen 0 -607 -607

 0 23.761 23.761

31 december 2013

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 0 24.368 24.368

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0 -607 -607

Boekwaarde  0 23.761 23.761

De activa onder de bedrijfsgebouwen en –terreinen betreft verbouwingen aan het pand. Het pand 

is niet in eigen bezit en wordt om niet ter beschikking gesteld aan de Stichting. 

De inventarissen worden afgeschreven in 5 jaar. Onder de inventarissen is een bedrag aan 

kunstwerken begrepen ad € 18.300 waarover niet wordt afgeschreven. Vanwege de opening van 

het museum in 2013 is over 2013 slechts een halfjaar afschrijvingen berekend. 

De investeringssubsidie is ontvangen van de provincie Gelderland. Per 30 mei 2014 heeft 

de formele goedkeuring door de subsidiegever op basis van de subsidieafrekening nog niet 

plaatsgevonden. 
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5    _ Overige vorderingen

 31 december 31 december
 2013 2012

 € €

  

Nog te ontvangen investeringssubsidie provincie Gelderland 92.000 0

Overige 5.012 0

  

 97.012 0

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

6    _ Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

7    _ Stichtingskapitaal

Begin 2013 is € 100 gestort als beginkapitaal van de Stichting.

8    _ Algemene reserve
  2013

  

  €

  

1 januari   0

Uit resultaatbestemming  57.874

  

31 december   57.874
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9    _ Overige kortlopende schulden

Het saldo per 31 december 2013 ad € 207.030 betreft:

  Een nog af te rekenen bedrag ad € 203.280 (inclusief omzetbelasting) inzake de nieuwbouw 

met een financier. Dit bedrag is door een derde partij voorgefinancierd. Over dit bedrag is 

geen rente verschuldigd. 

 Nog te betalen overige kosten ad € 3.750.

10    _ Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gebruik pand

Het pand waarin de Stichting is gehuisvest wordt om niet ter beschikking gesteld voor 

onbepaalde tijd. 

11    _ Subsidie gemeente

De subsidie gemeente betreft een bijdrage van de gemeente Winterswijk in de exploitatie van de 

Stichting. De subsidie dient jaarlijks aangevraagd te worden en verantwoording dient uiterlijk 

per 31 mei volgend op het boekjaar afgelegd te worden. Inmiddels is de subsidie voor het boekjaar 

2014 toegekend. Per 30 mei 2014 heeft de formele goedkeuring door de gemeente op basis van de 

subsidieafrekening (indienen jaarverslag 2013) nog niet plaatsgevonden. 

12    _ Personeelskosten
  2013

  

  €

  

Salaris directie (vanaf september 2013)  5.043

Overige sociale lasten  0

Vergoeding junior directie  1.600

Vergoeding beheerder   2.313

Opleidingskosten  605

Reis- en verblijfskosten  2.240

Overige personeelskosten  394

  

  12.195
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13    _ Overige bedrijfskosten
 

  2013

  

  €

  

Kantoorkosten  3.572

Huisvestingskosten  9.600

Verkoop en marketingkosten  20.684

Overige bedrijfskosten  48.855

  

  82.711

  

14    _ Beloning directie en Raad van Toezicht

De beloning directie is opgenomen onder de specificatie van de personeelskosten. De voorganger 

van de huidige directeur ontving geen vergoeding. Het bestuur  (gedurende 2013 was er sprake 

van een Raad van Toezicht) ontvangt eveneens geen vergoeding voor haar inzet. 

15    _ Werknemers

Gedurende het jaar 2013 was er gemiddeld 1 werknemer in dienst.

Winterswijk, 30 mei 2014

De directie,

A. Kremers

Het bestuur,

Dhr. J.J.W. (Hans) Esmeijer, voorzitter

Mw. T.E.P. (Tessa) Baars

Dhr. F. (Fons) Catau 

Mw. L. (Loes) Tieman  

Dhr. L. (Leo) Schenk 

Stichting Villa Mondriaan 

Zonnebrink 4

7101 NC Winterswijk
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Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming

De directie van de Stichting stelt voor het resultaat over het jaar 2013 ad. € 57.874  

als volgt te verdelen: 

 

  €

 

Toevoeging aan de algemene reserve  57.874

Toevoeging aan bestemmingsfondsen  0

 

  57.874

Met dit voorstel is in de jaarrekening reeds rekening gehouden. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in het volgende 

hoofdstuk.
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36 37 Colofon

Villa Mondriaan

Zonnebrink 4

7101 NC Winterswijk

www.villamondriaan.nl

info@villamondriaan.nl

Het jaarverslag 2013 van Villa Mondriaan werd geschreven door de directie en de Raad van 

Toezicht van het museum. Een digitale versie is te raadplegen via www. villamondriaan.nl 

Tekstredactie: Montgo Kunstmanagement

Vormgeving: Stang Gubbels

Opmaak: Anneke van der Stelt

Drukwerk: Holders Media, Winterswijk

Beeld verantwoording:

Pag. 8 Piet Mondriaan (1872-1944), Portret van F.H. Mondriaan viool spelend, 1898, Gemeentemuseum Den Haag 

Pag. 11. Piet Mondriaan, Bos, 1899, Gemeentemuseum Den Haag

Pag 15. Piet Mondriaan, Gezicht op een rij huizen met een landweg, ca. 1896-1898, Gemeentemuseum Den  Haag

Pag. 19. Trappenhuis Villa Mondriaan. Jan van de Ploeg, Untitled ,2013

Pag. 24. Piet Mondriaan, Vrouwen met kind voor boerderij, 1894 – 1896, Gemeentemuseum Den Haag.

Pag. 24. Folkert De Jong, Last Boogiewoogie, 2013. Plancius Art Collection
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