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1 _Voorwoord 

Ontwikkeling, dat is waar het allemaal om draait in Villa Mondriaan. Dit geldt zowel voor 
de manier waarop het museum omgaat met het tonen van het werk van Piet Mondriaan 
als voor de eigen jonge organisatie. Het museum toont het vroege werk van Piet Mondri-
aan, waarin de ontwikkeling in stijl en schildertechniek van de jonge kunstenaar duidelijk 
zichtbaar is. De carrière van Piet Mondriaan als (realistisch) kunstenaar is begonnen in 
Winterswijk en wel in het huis waarin het museum is gevestigd. Villa Mondriaan staat nog 
altijd bij iedere tentoonstelling en elke activiteit stil bij dit gegeven. 

In dit jaarverslag wordt de ontwikkeling van het jonge museum duidelijk, zowel zakelijk 
als inhoudelijk. In 2015 werd bijvoorbeeld voor het eerst een tentoonstelling georgani-
seerd in samenwerking met een toonaangevend buitenlands museum. Daarnaast is 
Villa Mondriaan voor het lenen van werken niet langer uitsluitend aangewezen op het 
Gemeentemuseum Den Haag, aangezien meerdere vooraanstaande Nederlandse musea in 
2015 hun vroege Mondriaans uitleenden aan Villa Mondriaan. 

Helaas kent het jaar 2015 ook een keerzijde. De sponsorbijdragen zijn achtergebleven en 
er is een aantal onverwachte uitgaven geweest, waardoor het financiële resultaat dit jaar 
voor het eerst sinds de opening tegenvalt. In dit jaar heb ik als directeur tweeëneenhalve 
maand verlof opgenomen om het laatste gedeelte van mijn studie af te ronden. In deze 
maanden schreef ik een scriptie over Mondriaan en Nolde in de Natuur. De studie is 
succesvol afgerond. In de maanden waarin ik afwezig was hebben de junior-directeuren 
Judith Kadee en Linda Goltsche, samen met oud-directeur Wim van Krimpen, het museum 
draaiende gehouden. Ik ben deze personen ontzettend dankbaar; mede door hun inzet 
mag ik mij nu officieel Master of Arts noemen. 

Ook dit jaar maken de vele vrijwilligers een bezoek aan Villa Mondriaan mogelijk. Iedere 
vrijwilliger heeft andere kwaliteiten. Van beheerder tot vrijwilligerscoördinator en van 
suppoost tot rondleider; het is en blijft prachtig om in een organisatie werkzaam te zijn 
waarbinnen mensen zich belangeloos en vanuit liefde voor het museum enthousiast 
inzetten om van de dagelijkse gang van zaken een succes te maken. 

Dank gaat ook uit naar de Gemeente Winterswijk. Het vertrouwen dat wordt getoond 
richting het museum wordt zeer op prijs gesteld. Tevens wil ik mijn waardering uitspreken 
richting het Gemeentemuseum Den Haag voor de langdurige samenwerkingsovereen-
komst, waardoor Villa Mondriaan altijd kan beschikken over vroege werken van deze 
wereldberoemde kunstenaar. Het team kan daarnaast een beroep doen op de vakkundige 
medewerkers van het Gemeentemuseum - een duurzame en sympathieke vorm van 
samenwerking waar ik onze collega’s uit Den Haag zeer erkentelijk voor ben.

Anne Kremers,
Directeur 
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2 _Bestuursverslag door Hans Esmeijer, voorzitter

Het bestuur heeft zich dit jaar intensief beziggehouden met de voorbereiding, het verloop 
en de afwikkeling van de tentoonstelling Mondriaan en Nolde in de Natuur. Voor ons 
museum en dus ook voor het bestuur was deze tentoonstelling een geheel nieuwe ervar-
ing; met de samenwerking met een gerenommeerd Duits museum als de Nolde Stiftung in 
Seebüll betraden wij immers een voor ons tamelijk onbekend terrein. Het is een prachtige 
tentoonstelling geworden, waar het bestuur met trots aan terug denkt. Veel bewondering 
heeft het bestuur voor de wijze waarop onze directeur Anne Kremers e.e.a. wist te realis-
eren, daarin bijgestaan door de vele vrijwilligers en de leden van de juniordirectie.
 
Het bestuur is erkentelijk voor de manier waarop Wim van Krimpen het museum met raad 
en daad heeft bijgestaan, m.n. in de periode dat Anne Kremers met studieverlof was. Onze 
directeur mag zich verheugen over een grote en positieve belangstelling van de media. 
Zij promoot het werk van het museum in Winterswijk zowel plaatselijk en regionaal als 
landelijk. De free publicity die zij genereert is buitengewoon welkom, want voor gekochte 
publiciteit heeft ons museum slechts een bescheiden budget. Anne Kremers is door de 
ambassade van Israël uitgenodigd voor een studiereis naar Tel Aviv en Jeruzalem om daar 
deel te nemen aan een symposium “Future European Leaders”. Dat is belangrijk voor het 
vestigen van een internationaal netwerk, zeker voor een museum dat gevestigd is in de 
culturele periferie van Nederland.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat het museum Villa Mondriaan op een 
creatieve manier en met minimale middelen een geweldige prestatie heeft verricht. De 
vele gebruiksmogelijkheden zijn aangetoond, het publiek weet het museum te vinden 
en het draagvlak in Winterswijk en de wijde regio is definitief gevestigd. Toch heeft zo’n 
tentoonstelling als Mondriaan en Nolde in de natuur veel gevraagd van ons management 
en de financiële mogelijkheden. Eigenlijk is onze organisatorische en financiële reikwijdte 
te smal gebleken voor zulke ambities. De lijn van het bestuur is niet om de ambitie dan 
maar naar beneden bij te stellen, maar om te zorgen voor vergroting van de inkomsten, 
zowel structureel als in de vorm van eenmalige bijdragen. Er zijn dan ook tal van wensen 
en ideeën die om uitvoering vragen.

Het bestuur wil samen met de directie zoeken naar een bredere grondslag voor het 
museum. Dat betekent een extra inspanning om zowel structureel als eenmalig over meer 
middelen te kunnen beschikken. Daarvoor is in 2015 een eerste aanzet gegeven. Wij zijn 
de gemeente Winterswijk erkentelijk dat zij de subsidie met €5.000,- heeft verhoogd. Met 
het bureau Van Dooren Advies te Amsterdam en gesteund door het ministerie van OC&W 
in het kader van Wijzer Werven, is de directie met het bestuur een traject gestart om 
vaardigheden te ontwikkelen voor het meer succesvol verwerven van sponsorgelden.
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Het bestuur is in 2015 zesmaal bijeen geweest. De samenstelling van het bestuur is 
ongewijzigd gebleven. 
Het bestuur bestond op 31 december 2015 uit de volgende personen:
  
 Mw. T.E.P. (Tessa) Baars, Doetinchem
 Dhr. F. (Fons) Catau, Winterswijk, vicevoorzitter en penningmeester
 Dhr. J.J.W. (Hans) Esmeijer, Apeldoorn, voorzitter
 Mw. G.(Gesina) Roters, Amsterdam
 Dhr. L. (Leo) Schenk, Rhenen
 Mw. L. Th. H. (Loes) Tieman, Bredevoort, secretaris
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3 _Visie

Museum Villa Mondriaan heeft 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 vanuit een wisselend 
gezichtspunt belicht worden en zullen, in samenwerking met culturele en maatschap-
pelijke organisaties in Winterswijk en daarbuiten, evenementen en lezingen worden 
georganiseerd die het belang van Piet Mondriaan voor de ontwikkeling van de moderne 
kunst onderstrepen.

4 _2015 in vogelvlucht

2015 begon met een speciale ‘Jantjedag’ op 24 januari, in samenwerking met restauratoren 
van Simonis & Buunk en Stichting Jantje Beton de Jantjedag.. Er werd die dag een start 
gemaakt met het schoonmaken van het portret ‘Klein Jantje’. Bezoekers konden de eerste 
restauratiehandelingen die Simonis & Buunk verrichtten aan het portret dat Piet Mondri-
aan rond 1900 schilderde live bijwonen. Op 5, 6 en 7 maart werd opnieuw de geboortedag 
van Piet Mondriaan gevierd. Tijdens ‘Piet is Jarig’ luisterden bezoekers tussen de schil-
derijen naar optredens van bekende singer-songwriters. In mei opende de tentoonstelling 
‘Mondriaan en Nolde in de natuur’. Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus. 
In september werd met ‘Uit de Verf: Hedendaagse kunstenaars naast Mondriaan’ de 
tweede Mondriaantentoonstelling van het jaar geopend. Samen met de tentoonstelling 
opende ‘Villa Atelier’ zijn deuren, een plek waar kinderen creatief aan de slag kunnen 
tijdens hun bezoek aan Villa Mondriaan. In september werd een start gemaakt met het 
project KunstmoNUment. In samenwerking met Marga Klompe, Stichting Fit Art en de 
Gemeente Winterswijk wordt ouderen en beginnend dementerenden de kans geboden 
samen naar kunst te kijken. Ook in 2015 vonden er weer lezingen van toonaangevende 
Mondriaankenners plaats. Zo vertelden Jan Bor en Leon Hanssen over hun boeken over 
Mondriaan. 
Maria Driessen verzorgde net als in 2014 een aantal kunstgeschiedeniscursussen, aanslui-
tend bij de tentoonstellingen en thema’s in het museum.     
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5 _Activiteiten

5.1 Tentoonstellingen
In de twee geklimatiseerde tentoonstellingsruimtes wordt permanent een belangrijk deel 
van het vroege werk van Mondriaan tentoongesteld. Villa Mondriaan stelt zich dit jaar 
voor het eerst als doel om twee keer per jaar een grote nieuwe Mondriaantentoonstelling 
te organiseren (in plaats van één keer). De tentoongestelde werken laten zien hoe Piet 
Mondriaan zich ontwikkelde van een ambachtelijk en conventioneel schilder naar een 
kunstenaar die experimenteerde met kleur en vorm. In de latere werken uit deze vroege 
periode die in Villa Mondriaan worden tentoongesteld, is al duidelijk de kiem te zien van 
de stijl waarmee hij over de hele wereld beroemd zou worden.
In het voormalige woonhuis wordt een indruk gegeven van het gezinsleven van de familie 
Mondriaan in Winterswijk. Hier wordt de relatie zichtbaar tussen het vroege werk van 
Piet Mondriaan en de omgeving waarin dit tot stand kwam. Op de bovenverdieping van 
de villa bieden foto’s uit de persoonlijke collectie van fotopionier Ger Fiolet een beeld van 
het latere leven van Mondriaan. Daarnaast wordt hier en in het nieuwgebouwde paviljoen 
op de begane grond hedendaagse kunst tentoongesteld. Villa Mondriaan heeft als doel 
om tweemaal per jaar van tentoonstelling te wisselen. 

5.1.1 Mondriaan en Nolde in de Natuur
Van 16 mei t/m 13 september toonde Villa Mondriaan in samenwerking met de Nolde 
Stiftung Seebüll werk van Piet Mondriaan naast dat van tijdgenoot en Duits expres-
sionist Emil Nolde. De tentoonstelling werd geopend door de Duitse Ambassadeur 
Franz Josef Kremp. Voor deze tentoonstelling kon Villa Mondriaan weer rekenen op een 
groot aantal bruiklenen uit de grootste en belangrijkste Mondriaancollectie ter wereld 
van het Gemeentemuseum Den Haag. Dankzij de unieke samenwerking met de Nolde 
Stiftung Seebüll is nu ook een groot aantal nooit eerder getoonde werken van Emil Nolde 
tentoongesteld. Verder gaven het Stedelijk Museum Amsterdam, het Frans Hals Museum, 
het Centraal Museum Utrecht en Museum Boijmans van Beuningen een aantal van hun 
werken in bruikleen.
 
Het lijkt op het eerste gezicht een vreemde keuze om twee kunstenaars die op het oog zo 
verschillen met elkaar te vergelijken. Piet Mondriaan is immers vooral bekend geworden 
door zijn abstracte werken met horizontale lijnen en primaire kleurvlakken, terwijl de 
Duits-Deense schilder Emil Nolde vooral furore maakte met zijn expressionistische en 
avantgardistische werken. In de jaren voor hun doorbraak hadden beide kunstenaars ech-
ter gemeen dat ij realistische weergaven van de natuur schilderden, namelijk landschap-
pen en bloemen. Het witte, harde licht in zuidelijk Europa kon beide kunstenaars niet 
bekoren. Ze gaven hun voorkeur aan de wisselende lichtval in respectievelijk het noorden 
van Duitsland en Denemarken en de rivierenlandschappen rond Amsterdam en in Brabant. 
Het leverde landschappen op met fascinerende wolkenpartijen. De weidse landschappen 
met hun mystieke, magische sfeer boden bovendien een dankbaar thema om beider diepe 
religiositeit te uiten.
Mondriaan schilderde naast landschappen tevens veel bloemen. Ook Nolde tekende en 
schilderde met liefde de bloemen in de tuin rondom zijn atelier en huis in Seebüll. 
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Mondriaan bleef dit zelfs lange tijd doen naast zijn figuratieve werk en ook Nolde liet zich 
tijdens zijn expressionistische periode nog steeds inspireren door de natuur. Naast hun 
thema’s, stijl en religiositeit deelden de kunstenaars ook hun geslotenheid. Mondriaan 
beschouwde sociale contacten als afleiding, die voor zijn kunstenaarschap uiterst nadelig 
waren, terwijl Nolde zelfs als mensenschuw kan worden getypeerd.
De artistieke doorbraak van beide kunstenaars was nagenoeg gelijktijdig. In 1909 brak 
Piet Mondriaan door tijdens een groepstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amster-
dam. Emil Nolde volgde in 1910 met grote tentoonstellingen in Hamburg, Essen, Jena en 
Hagen. De rest van de weg van beide kunstenaars is bekend. Bij Waanders Uitgevers is 
het boek Mondriaan en Nolde in de natuur verschenen met teksten van Astrid Becker, 
Susanne Deicher en Laura Bertens. 

5.1.2 Uit de verf: Hedendaagse kunst naast Mondriaan
Van 19 september t/m 29 februari toonde Villa Mondriaan veelzijdig werk van realist Arie 
Schippers (1952) samen met het realistische werk van Piet Mondriaan. Schippers is een 
van de meest veelzijdige Nederlandse kunstenaars van de laatste decennia. Zijn werk 
heeft een internationale reputatie; een belangrijke tentoonstelling met zijn kunst vond 
tegelijkertijd plaats in de Kunsthal Rotterdam. 

Voor beide kunstenaars is de stad Amsterdam een grote inspiratiebron. Mondriaan 
schildert en tekent aan het einde van de negentiende eeuw een aantal verstilde stadsge-
zichten. Hij neemt onder andere boten en fabrieken als onderwerp van zijn kunst. Meer 
dan honderd jaar later is de stad Amsterdam nog altijd een belangrijk thema binnen de 
Nederlandse schilderkunst. Zo ook voor Arie Schippers: zijn motieven en onderwerpen 
vindt hij overal, maar toch vooral buiten op straat. 
Het verstedelijkte landschap is in de afgelopen eeuw enorm veranderd. Niet alleen in de 
werkelijkheid, maar ook in de beeldende kunst. Waar Mondriaans voorkeur uitgaat naar 
het realistische landschap en de schilderachtige natuur van de Haagse School, treffen 
we in de kunst van Schippers ook de niet-schilderachtige plekken als benzinestations, 
woonboulevards en viaducten. In de door de mens geschapen ‘lelijkheid’ laat hij juist een 
vorm van schoonheid zien.
 
5.1.3 Hedendaagse kunst in Villa Mondriaan
Een aantal keer per jaar biedt Villa Mondriaan twee hedendaagse kunstenaars de mogeli-
jkheid hun werk in het museum te tonen. In het huis waar één van de grootste vernieuw-
ers van de moderne kunstgeschiedenis opgroeide, wordt nu een podium geboden aan 
vernieuwers van deze tijd. 

Diana Scherer t/m 13 september 2015
Diana Scherer toonde in Villa Mondriaan haar fotoserie ‘Nurture Studies’. Schere zaaide 
de planten uit ‘Nurture Studies’ in op haar eigen balkon. Niet in de vrije grond, maar in een 
vooraf om de vorm gekozen vaas. Wanneer de planten volgroeid waren, werden ze bevrijd 
uit hun keurslijf en met wortel en al gefotografeerd. Hoewel Scherer de groei nauwkeurig 
volgde, had ze op de uiteindelijke vorm van de planten geen invloed. Deze spanning tus-
sen het controleren en loslaten is terug te zien in de foto’s. 
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Holger Niehaus 16 mei 2015 t/m 13 september 2015
De Duitse Holger Niehaus maakt naam als kunstenaar die een loopje neemt met een 
klassiek Nederlands genre: het stilleven. Zijn minimalistische foto’s van planten, eten en 
dieren lijken op het eerste gezicht eenvoudig, maar zijn op pientere wijze gemanipuleerd 
door Niehaus zelf. Zijn camera laat zien wat hij met zijn handen kan creëren als tweedi-
mensionaal beeldhouwer. Niehaus fotografeerde jarenlang voor het magazine Lux van 
NRC Handelsblad. Een selectie foto’s hieruit is te zien in Villa Mondriaan. Speciaal voor 
de tentoonstelling maakte Nel Schellekens, chef en eigenaar van Gasterij de Gulle Waard 
in Winterswijk, recepten bij de foto’s. De recepten en foto’s werden gebundeld in een 
receptenboek en uitgegeven door Van Zoetendaal Publishers. 

Dave de Leeuw 19 september t/m 29 februari 2016
De tentoonstelling met werk van veelbelovend kunstenaar Dave de Leeuw omvatte 
schilderijen, tekeningen en een video, waarvan een groot deel ter plekke voor Villa Mon-
driaan werd gecreëerd. In zijn schilderkunst laat De Leeuw een verlaten mensheid zien, 
worstelend met zichzelf en zijn omgeving. Onbevooroordeeld vangt hij intieme momenten 
waarin de rauwe natuur van de mensen zich openbaart. Speciaal voor Villa Mondriaan 
maakte Dave de Leeuw een exclusieve muurschildering.

Roderik Rotting 19 september t/m 29 februari 2016 
De jonge fotograaf Roderik Rotting toonde met de fototentoonstelling Onze Club Gaat 
Nooit Verloren, O.C.G.N.V. Mechelen, op creatieve wijze de rol van het individu in groeps-
verband. In deze tentoonstelling werd met behulp van portretten en een video-installatie 
het verenigingsleven in het Limburgse Mechelen belicht. Rotting beheerst de kunst om als 
buitenstaander op bijna antropologische wijze een intiem beeld te vormen van dagelijkse 
bezigheden.

5.2 Collectie 
De eigen collectie van Villa Mondriaan is net als in het jaar 2014 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. Dit jaar is een particulier 
bereid geweest een belangrijk vroeg werk van Piet Mondriaan te verwerven en in langdurig 
bruikleen aan het museum te ‘schenken’. 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. 

5.3 Lezingen en evenementen 

5.3.1 Lezingen en cursussen
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. De 
twee lezingen trokken dit jaar per avond gemiddeld 40 belangstellenden. 
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Op 29 oktober gaf Jan Bor een lezing over zijn nieuwe boek Mondriaan als Filosoof. Op 26 
november gaf Prof. Dr. Leon Hanssen een introductie tot de biografie die hij schreef over 
Mondriaan. Net als vorig jaar werden kunstgeschiedeniscursussen gegeven door kunsthis-
torica Maria Driessen. In vijf sessies met verschillende thema’s leerden cursisten meer 
over Mondriaan en zijn tijdgenoten. De cursus wordt altijd afgesloten met een excursie 
naar een museum in Nederland. Aan de cursus namen gemiddeld 15 mensen per keer deel. 

5.3.2 Piet is Jarig
Net als in 2014 werd ook dit jaar stilgestaan bij de geboortedag van Piet Mondriaan. Op 
6, 7 en 8 maart nodigde het museum iedereen uit een kijkje te komen nemen. Tijdens het 
festival halveerde Villa Mondriaan drie dagen lang de toegangsprijs van 8,- naar 4,- euro 
en werd iedere bezoeker getrakteerd op koffie en taart. Daarnaast werden er allerlei 
activiteiten georganiseerd: gratis rondleidingen, schilderworkshops en muziekoptredens 
van singer-songwriters Tim Akkerman, Demira Jansen en Eefje de Visser. Piet is Jarig werd 
door ongeveer 900 mensen bezocht. Ook dit keer wisten met name mensen uit de regio 
hun weg naar het museum te vinden.

6 _Marketing en communicatie

De aandacht in de geschreven media wordt vastgehouden door het (twee)wekelijks 
verzenden van persberichten. Over het algemeen worden deze berichten altijd opgepakt 
door de lokale en regionale media (Achterhoeks Nieuws, Winterswijkse Weekkrant, De 
Gelderlander, Omroep Slingeland, Omroep Gelderland). Daarnaast is er zo nu en dan 
landelijk nieuws over de grote onderwerpen. Denk hierbij aan een recensie over Mondri-
aan en Nolde in de natuur in De Telegraaf en verschillende kunstmagazines uit binnen- en 
buitenland. 
In samenwerking met De Gelderlander en het Steengroeve Theater Winterswijk is er ter 
gelegenheid van de tentoonstelling Mondriaan en Nolde in de natuur een speciale bijlage 
gemaakt in De Gelderlander. Daarnaast heeft de Blauwe Stijl ons net als voorgaand jaar 
ondersteund bij de folderverspreiding op campings, vvv’s en vakantieparken. In samen-
werking met 100% Winterswijk zijn verschillende flyers bij campinghouders uit de omgev-
ing Winterswijk verspreid. 

Het grootste gedeelte van de bezoekers van Villa Mondriaan bestaat uit toeristen, dus 
campinghouders spelen een belangrijke rol in de promotie bij één van onze belangrijkste 
doelgroepen. Dat is de reden dat het museum net als vorig jaar eigenaren van campings, 
B&B’s, vakantieparken, hotels en groepsaccommodaties uit de omgeving heeft uitgenod-
igd voor een rondleiding. 
Naast de genoemde partners is Villa Mondriaan premium partner bij Achterhoek Toer-
isme. Via deze weg wordt het museum op alle manieren gepromoot. Denk hierbij aan een 
pagina in het jaarlijkse magazine, folderverspreiding op vakantiebeurzen en speciale 
acties met campings. Het museum is vrijwel altijd onderdeel van journalistenreizen.  
Sinds begin 2015 is een museumcampagne gestart in samenwerking met Museum Lalique, 
Huis Bergh en Museum More. 
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Met begeleiding van Achterhoek Toerisme zetten we op het gebied van kunst en cultuur 
niet alleen Winterswijk, maar de gehele regio op de kaart.  
De Provincie Gelderland zag hierin een aanleiding voor het geven van een subsidie die het 
mogelijk maakte een website te maken, radioreclame in te kopen en een flyer/informatie-
boekje te ontwikkelen. 
Er is dit jaar een start gemaakt met het gebruik van Google Grants. Algemeen Nut 
Beoogde Instellingen krijgen van Google de kans om voor een bedrag van €10.000 per 
maand advertenties te plaatsen. Door 2keer.nl worden speciale campagnes opgezet om 
via deze weg meer mensen te attenderen op Villa Mondriaan. De resultaten vallen enig-
szins tegen; er wordt gekeken of het museum in 2016 op dezelfde manier doorgaat met 
Google Grants. 

7 _Partners en sponsoren

Samenwerken is de kracht van Villa Mondriaan. Niet alleen met andere musea, maar ook 
met lokale partners, individuen en bedrijven. Elkaar versterken door kennis en goederen 
te delen is het doel. 

7.1 Gemeente Winterswijk
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.  Daarnaast is met 
een bijdrage van de WMO Raad het project KunstmoNUment gestart. Zonder de steun van 
de Gemeente Winterswijk heeft museum Villa Mondriaan geen bestaansrecht. Voor het 
jaar 2017 hopen we een groter beroep te kunnen doen op de gemeente. 

7.2 Bruikleengevers
Net als in voorgaande jaren betrekt het grootste deel van de bruiklenen bij het Gemeente-
museum Den Haag. Villa Mondriaan fungeert als een 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. 
Speciale dank gaat uit naar Vereniging het Museum, een lokale samenwerkingspartner. 
Villa Mondriaan is trots drie werken van Piet Mondriaan, tekeningen en olieverfschil-
derijen van Frits Mondriaan en zes lithografieën van Cornelis Mondriaan sr. langdurig 
te mogen tonen aan het publiek. Ook onze particuliere bruikleengevers zijn we zeer 
erkentelijk. Sommige schilderijen van Piet Mondriaan zijn lange tijd niet of zelfs nog nooit 
zichtbaar geweest voor publiek. Particulieren met werken van Mondriaan weten Villa 
Mondriaan steeds beter en vaker te vinden. In 2015 had Villa Mondriaan voor het eerst 
de beschikking over bruiklenen uit collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam, het 
Frans Hals Museum, het Centraal Museum Utrecht en Museum Boijmans van Beuningen.  
Tot slot gaat onze speciale dank uit naar kunsthandel Simonis & Buunk uit Ede. Niet 
alleen krijgt het museum veel werken van hen in bruikleen, ze voorzien de organisatie ook 
van bruikbaar advies. 
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7.3 Sociale partners
Vanaf 2015 verzorgt Hacron Schoon onze schoonmaakwerkzaamheden. Hacron Schoon 
levert professionele dienstverlening met vakbekwame medewerkers. Van deze ruim 150 
medewerkers heeft 70% een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Villa Mondriaan 
creëert vanaf de oprichting werkervaringsplekken voor deze groep. De samenwerking met 
de Sociale Dienst verloopt zeer prettig. De meeste cliënten zijn buitengewoon gemo-
tiveerd om de vrijwilligerstaken in het museum uit te voeren. Villa Mondriaan biedt hen 
een prettige plek om te werken, met verantwoordelijkheden en de mogelijkheid tot het 
leggen van contacten. 

7.4 Lokale/regionale partners
Er zijn veel lokale samenwerkingen ontstaan in de afgelopen jaren. Denk hierbij aan 
sponsoring in natura door Timmermans Bloemen, de Hema, bakkerij Ter Weme en Beuke-
nhorst Koffie. Andere vormen van samenwerking waren de verkoop van boeken tijdens 
lezingen in Villa Mondriaan door boekhandel Kramer en een speciaal ontworpen combi-
ticket voor een bezoek aan Villa Mondriaan en Theater De Storm. Ook gaf junior-directeur 
Judith Kadee een lezing in het filmhuis Winterswijk. Waar mogelijk zoekt Villa Mondriaan 
de samenwerking op, zoals met Kunstoer, dat in 2015 voor het eerst een weekend lang 
werd georganiseerd op verschillende erfgoedlocaties in de gemeente Winterswijk met als 
thema ‘ambacht’. Regionaal partnerschap vindt Villa Mondriaan bij Achterhoek Toerisme 
en Erfgoed Gelderland, maar regionale sponsoring blijft achter. Belangrijk is dat Villa 
Mondriaan hier zich de komende jaren op concentreert om de professionaliseringsslag van 
de organisatie door te kunnen voeren.

7.5 Vrienden, particuliere schenkers en sponsoren
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 
2015 heeft Villa Mondriaan een vriendenkring van ongeveer 125 personen opgebouwd 
(25 meer dan in 2014). De uitbreiding van de vriendenkring kan echter beter en wordt 
een speerpunt in 2016. Naast de vrienden is er ook een aantal particuliere schenkers 
dat jaarlijks een hoger bedrag schenkt aan Villa Mondriaan. Het museum heeft als doel 
om in 2016 meer particuliere schenkers aan zich te verbinden middels een Meesters van 
Mondriaan-kring. 
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8 _Educatie

Educatie is belangrijk voor Villa Mondriaan. Een bezoek aan het voormalig woonhuis van 
Piet Mondriaan moet voor mensen van alle leeftijden interessant en toegankelijk zijn. 

8.1 Villa Atelier
Op de zolderverdieping van de Zonnebrink 2 is sinds september 2015 Villa Atelier geopend, 
waar zowel kinderen als volwassenen creatief aan de slag kunnen. In samenwerking met 
ontwerpers van Studio Parade is een multifunctioneel atelier ingericht. De eye catcher 
van de ruimte is een kast bestaande uit 150 ingezamelde lades. Villa Atelier is mede 
mogelijk gemaakt met (financiële) steun van Fonds 21, het Prins Bernard Cultuurfonds 
Gelderland, de Ideefabriek Achterhoek en HEMA Winterswijk. 

8.2 Schoolbezoeken 

8.1.1. Primair onderwijs
Voor de basisschool zijn er lesmodules ontwikkeld voor alle leerjaren (groep 1 t/m 8). Het 
uitgangspunt voor deze lesmodules is de beleving van de kunst. Zo kunnen de jongste 
kinderen tijdens een Villa Voorleesuurtje luisteren naar verhalen over de schilderijen van 
Piet Mondriaan en wordt er een theaterrondleiding gegeven aan groep 3 en 4. Daarnaast 
zijn er voor het primair onderwijs speciale rondleidingen en workshops die aansluiten bij 
het thema van de tentoonstelling. 
In totaal hebben 544 kinderen van allerlei verschillende leeftijden het museum bezocht, 
een grote stijging ten opzichte van de ongeveer 100 kinderen die het museum met hun 
school in 2014 bezochten. De scholen komen met name uit Winterswijk en de regio Achter-
hoek (Lichtenvoorde, Aalten, Zevenaar, Borculo, Westendorp). Met de komst van het Villa 
Atelier heeft het museum de scholen veel te bieden. We blijven scholen benaderen met 
ons lesaanbod via brieven en flyers. Via deze weg hopen we in 2016 nog meer schoolklas-
sen te mogen ontvangen. 

8.2.2. Voortgezet onderwijs
Ook dit jaar is verder gewerkt aan het onderwijsprogramma Reis naar Abstractie in 
samenwerking met het Gerrit Komrij College Winterswijk. In 2015 is onder andere het 
Taaldorp voor de vierde klassen havo/vwo geprofessionaliseerd. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van de reeds bestaande en ontwikkelde activiteiten. Ieder jaar wordt de leerlijn 
verder uitgewerkt en aangescherpt. Ook worden in het Villa Atelier workshops op maat 
gemaakt die aansluiten bij de huidige tentoonstellingen. De workshops en rondleidingen 
zijn te boeken voor alle klassen en niveaus. In totaal hebben 257 leerlingen van de mid-
delbare scholen Villa Mondriaan in 2015 bezocht. Leerlingen komen van het Gerrit Komrij 
College Winterswijk, het Marianum in Groenlo, het Staringcollege in Lochem, Pronova 
Praktijkonderwijs in Winterswijk en het Almende College uit Silvolde. Ten opzichte van 
2014 zijn er meer scholen die een bezoek hebben gebracht aan het museum. In 2016 willen 
we dit aantal scholen graag nog verder uitbreiden, zodat we op termijn alle Achterhoekse 
scholen kunnen ontvangen in het museum. 
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8.2.3  Buitenschoolse opvang 
In 2015 is voor het eerst een samenwerking gestart met de Cultuur BSO & ZO, onderdeel 
van SWW Kinderopvang. Vijf weken achtereen brachten de kinderen een bezoek aan Villa 
Mondriaan. Tijdens de bijeenkomsten werden de kinderen tussen de 4 en 13 jaar opgeleid 
tot kunstenaars en conservatoren. Ze leerden alles over het museum, maakten hun eigen 
kunstwerken en organiseerden vervolgens zelf een tentoonstelling in hun eigen BSO. De 
bedoeling is om de samenwerking in de komende jaren verder voort te zetten en uit te 
bouwen. 

8.3 KunstmoNUment 
KunstmoNUment is een samenwerking tussen Villa Mondriaan, Zorginstelling Marga 
Klompe en Stichting Fit Art. Tijdens de speciale sessies kijken ouderen en beginnend 
dementerenden uit zorginstellingen samen met hun mantelzorger in Villa Mondriaan op 
een ongedwongen wijze naar kunst middels de VTS-strategie (Visual Thinking Strategies). 
Tijdens de pilot onderzoeken we of door gespreksvoering met de VTS-methode bijge-
dragen kan worden aan woordvinding van mensen met dementie en aan het oplossend 
denkvermogen van ouderen in het algemeen. Het doel van het project is om ouderen weer 
terug te brengen in de gezonde wereld door op reis te gaan met hoofd, hart en handen in 
de wereld van de kunst. Het is een uitje met iemand die dichtbij je staat, met wie je een 
reis door het museum aflegt. Een moment in de week is kunst het ‘medicijn’, met uit-
sluitend positieve bijwerkingen. Daarnaast wordt er onderzocht of VTS bijdraagt aan de 
zelfredzaamheid door geestelijk in beweging te komen. De pilot bestaat uit drie deelpro-
jecten: Hoofd (Spraakmakend), Hoofd & Hart (Zien en Zingen) en Hoofd, Hart & Handen 
(Voelen en Verbeelden). Ieder deelproject bestaat uit vijf tot zes sessies. Het project is 
gestart in september. Middels een bijdrage vanuit de WMO-raad, Stichting Marga Klompe 
en het Prins Bernard Cultuurfonds kunnen we de pilot tweemaal in zijn geheel uitvoeren. 
De bedoeling is dat het project daarna op eigen benen kan staan door vrijwilligers op te 
leiden die de ouderen kunnen begeleiden in Villa Mondriaan. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend voor het vervolg van KuntmoNUment.
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9. _Bezoekcijfers en openingstijden

Villa Mondriaan ontving in het jaar 2015 in totaal bijna 15.000 bezoekers. Een groot deel van 
deze bezoekers is afkomstig uit het naburige Duitsland. Ongeveer 80% komt van buiten de 
Achterhoek. Van 6 maart t/m 1 november is het museum van dinsdag t/m zondag van 11:00 
tot 17:00 uur geopend. Van 2 november t/m 4 maart is het museum alleen in weekenden op 
zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 voor publiek geopend.

Aantal bezoekers 2013 2014 2015

januari - 346 455
februari - 292 390
maart - 1.893 1.627
april - 1.161 1.194
mei 1.863 1.564 1.866
juni 2.115 1.937 1.510
juli 1.775 1.948 1.923
augustus 2.090 1.929 2.106
september 1.481 936 1.677
oktober 709 1.398 1.252
november 717 601 633
december 339 264 170

Totaal 11.089 14.251 14.803
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10. _Bedrijfsvoering

De directie van Villa Mondriaan verandert ieder half jaar. Naast de bezoldigde directeur 
Anne Kremers, zijn er altijd twee studenten van de universiteit die een half jaar stagelo-
pen. Zij wonen op de bovenste verdieping van het voormalig woonhuis van Piet Mondriaan 
en hebben de dagelijkse leiding in het museum. Eén junior-directeur heeft als hoofdtaak 
educatie, de andere junior-directeur is verantwoordelijk voor de communicatie. Van 
halverwege januari tot eind augustus waren dit Linda Goltsche (educatie) en Judith Kadee 
(communicatie), in een iets langere periode wegens het verlof van de directeur. Halver-
wege augustus startten twee nieuwe junior-directeuren, namelijk Gyonne Schatorjé 
(educatie) en Wietske Veenhuis (communicatie). Helaas heeft de laatstgenoemde haar 
stage in Villa Mondriaan niet af kunnen ronden.

Sinds 2015 wordt de horeca gerund door Hertog Karel van Gelre. Deze samenwerking is 
naar tevredenheid en zal in 2016 resulteren in toegenomen stabiliteit en professionaliteit 
in de horecafaciliteiten van Villa Mondriaan.

Het museum wordt verder samen met ongeveer tachtig vrijwilligers gerund. Zij bedienen 
de kassa, delen de audiotours uit aan bezoekers en fungeren als suppoost in de tentoon-
stellingszalen. Ook het educatieprogramma wordt deels door vrijwilligers bedacht en 
uitgevoerd, evenals de rondleidingen aan groepen door het museum. 
Er zijn twee vrijwilligerscoördinatoren, Anita te Winkel en Ronald Gouw, die zorg 
dragen voor het inroosteren van de vrijwilligers. Onder de tachtig vrijwilligers zijn vier 
beheerders. Aan hen wordt de maximaal toegestane vrijwilligersbijdrage toegekend. 
Het enthousiasme onder de vrijwilligers is groot. 
Een aantal keer per jaar worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Deze avonden 
zijn altijd een combinatie van iets educatiefs met een afsluitende borrel. 
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Balans per 31 december 2015 
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

31 december 2015 31 december 2014

Vaste activa Ref. € € € €

Materiële vaste activa 4

Bedrijfsgebouwen en 
-terreinen 3.922 5.173
Inventaris 47.429 40.252

51.351 45.425

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren 2.425 1.623
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 5 6.182 44.109
Vooruitbetaalde kosten 0 0
Overige vorderingen 6 2.118 161

10.725 45.893

Liquide middelen 7 19.295 29.344

81.371 120.662
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Passiva

31 december 2015 31 december 2014

Ref. € € € €
Vermogen
Stichtingskapitaal 8 100 100
Algemene reserve 9 -17.676 13.720
Bestemmingsreserve 10 0 50.000

-17.576 63.820

Langlopende schulden 11 80.000 0

Kortlopende schulden
Crediteuren 11.033 1.627
Nog te betalen uit hoofde 
van nieuwbouw 1.640 51.640
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 12 1.290 0
Overige schulden 4.984 3.575

18.947 56.842

81.371 120.662

Balans per 31 december 2015 
(vervolg)
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Staat van baten en lasten 2015

2015 Begroting 2014

Ref. € € €
Baten
Directe opbrengsten
Recettes 94.696 85.000 84.859
Museumwinkel 24.940 11.000 23.730
Educatie en cursussen 6.765 8.500 4.539
Arrangementen 6.173 4.000 4.181
Horeca 6.790 6.500 6.259
Overig 2.451 0 45

141.815 115.000 123.613

Subsidie gemeente 14 66.000 65.000 65.000
Giften 13 130.372 130.000 133.419
Sponsoring 5.071 30.000 14.823
Fondsenwerving 0 22.500 0

201.443 247.500 213.242

Totaal baten 343.258 362.500 336.855

Lasten
Inkoopwaarde van de omzet
en kosten tentoonstellingen 122.435 80.000 45.256
Personeelskosten 15 55.644 49.000 41.146
Afschrijvingen materiele vaste 
activa 4 5.263 12.500 9.839
Overige bedrijfskosten 16 241.312 244.000 234.768

Totale lasten 424.654 385.500 331.009

Exploitatieresultaat -81.396 -23.000 5.846

Resultaatbestemming
Onttrekking 
bestemmingsreserve -50.000 -18.000 0
Toevoeging algemene reserve -31.396 -5.000 5.846

-81.396 -23.000 5.846
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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 belasting-
plichtig 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.

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 Continuïteit van de Stichting 
De Stichting heeft een vermogen per 31 december 2015 van € 17.576 negatief na een 
verliesgevend jaar met een resultaat ad € 81.396 negatief en € €31. 396 indien de bijdrage 
vanuit de bestemmingsreserve in ogenschouw wordt genomen. Voor 2016 wordt een 
positieve kasstroom verwacht waarbij de directie en bestuur bezig zijn om bepaalde 
schulden later te mogen voldoen. Tevens is een sponsorprogramma gestart dat moet 
leiden tot meer opbrengsten en inkomsten. Eveneens wordt voortdurend gekeken vanuit 
kostenbewustzijn naar de kosten en uitgaven van zowel de tentoonstellingen als de 
organisatie zelf.  Voor 2016 wordt per saldo een positief exploitatieresultaat verwacht van 
circa € 7.500. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaat-
bepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.

1.4 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. 
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2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggev-
ing “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.

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 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 Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2014 zijn waar nodig geherrubriceerd 
teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

2.3 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 gebruiksdu-
ur, 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 2.4.
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 vervaar-
digingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

2.4 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 opbrengst-
waarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als 
een last verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermin-
dering 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.

2.5 Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaar-
heid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

2.6 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.

2.7 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.
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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:

Bedrijfs-gebouwen 
en -terreinen

Inventarissen Totaal

€ € €
1 januari 2015
Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijzen 6.253 49.618 55.871
Cumulatieve 
waardeverminderingen en 
afschrijvingen -1.080 -9.366 -10.446

Boekwaarde 5.173 40.252 45.425

Mutaties
Investeringen 0 11.189 11.189
Afschrijvingen -1.251 -7.672 -8.923
Correctie afschrijvingen 
voorgaand jaar 0 3.660 3.660

-1.251 7.177 5.926

31 december 2015
Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijzen 6.253 60.807 67.060
Cumulatieve 
waardeverminderingen en 
afschrijvingen -2.331 -13.378 -15.709

Boekwaarde 3.922 47.429 51.351

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 aanpassingen aan gebouwen  en inventarissen worden afgeschreven in 5 jaar. 
Onder de inventarissen is een bedrag aan kunstwerken begrepen ad € 18.300 waarover 
niet wordt afgeschreven. 

Op de aanschafwaarde van de bedrijfsgebouwen en –terreinen en de inventarissen is 
een in 2013 ontvangen investeringssubsidie van de provincie Gelderland in mindering 
gebracht van € 460.000 (€ 268.000 op bedrijfsgebouwen en –terreinen en € 192.000 op 
inventarissen).   
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5 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Omzetbelasting 6.182 43.642
Loonbelasting 0 467

6.182 44.109
.

6 Overige vorderingen

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Nog af te rekenen omzettransacties (pin) 1.770 0
Overige 348 161

2.118 161
.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

7 Liquide middelen 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

8 Stichtingskapitaal

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

2015

€

1 januari 13.720
Uit resultaatbestemming 2015 -31.396

31 december -17.676

10 Bestemmingsreserve tentoonstellingen 
2015

€

1 januari 50.000
Uit resultaatbestemming 2015 -50.000

31 december 0

11 Langlopende schulden
 
De langlopende leningen betreffen 2 leningen:
•	 Lening	I	kent	een	omvang	van	€	50.000	en	dient	uiterlijk	1	juli	2018	afgelost	te	worden.	
Zekerheden zijn niet gesteld.  De jaarlijkse rente bedraagt 3%
•	 Lening	II	kent	een	omvang	van	€30.000	en	dient	uiterlijk	1	juli	2018	afgelost	te	worden.	
Zekerheden zijn niet gesteld. Het jaarlijkse rente bedraagt 3%

12 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Loonbelasting 1.290 0
.
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13 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Huur pand
Het pand waarin de Stichting is gehuisvest wordt gehuurd. De looptijd van het 
huurcontract loopt tot en met 30 april 2018. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 
125.000.

Jaarlijks gift
De Stichting kan rekenen op een jaarlijkse gift van € 125.000 en wordt jaarlijks 
ontvangen, maar wordt overeenkomstig de huurperiode toegerekend. 

14 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 2016 toegekend. Per 31 mei 2016 heeft de 
formele goedkeuring door de gemeente op basis van de subsidieafrekening (indienen 
jaarverslag 2015) voor de subsidie 2015 nog niet plaatsgevonden. 

15 Personeelskosten

2015 Begroting 2014

€ € €

Salaris directie 29.818 28.000 24.587
Vergoeding beheerder 4.309 7.000 4.113
Stagevergoedingen 6.850 6.500 5.000
Vergoedingen vrijwilligers 5.497 3.000 4.160
Opleidingskosten 4.044 1.000 1.047
Reis- en verblijfskosten 4.397 3.500 1.747
Overige personeelskosten 729 0 492

55.644 49.000 41.146
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16 Overige bedrijfskosten

2015 Begroting 2014

€ € €

Kantoorkosten 8.604 12.000 7.974
Huisvestingskosten 168.779 170.000 162.018
Verkoop en marketingkosten 41.380 40.000 40.071
Overige bedrijfskosten 22.549 22.000 24.705

241.312 244.000 234.768

17 Beloning directie en bestuur

De beloning directie is opgenomen onder de specificatie van de personeelskosten. Het 
bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar inzet. 

18 Werknemers

Gedurende het jaar 2015 was er gemiddeld 1 werknemer in dienst (2014: 1).

            
Winterswijk, 31 mei 2016 

De directie, 

WAS GETEKEND

A. Kremers

Het bestuur,

WAS GETEKEND

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 2015 ad. € 81.396 negatief 
als volgt te verdelen:

2015

€

Onttrekking aan de algemene reserve -31.396
Onttrekking aan de bestemmingsreserve  -50.000

-81.396

Met dit voorstel is in de jaarrekening reeds rekening gehouden. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende 2 
pagina’s
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