
PB 1

Stichting 
Villa Mondriaan 
Winterswijk

Jaarverslag 2016



2 32 Jaarverslag 2016



4 54

© Daniël Hoitink

Inhoud

Voorwoord door Judith Kadee 6

Bestuursverslag door voorzitter Hans Esmeijer 8

Jaarrekening 27

Balans per 31 december 2016 28

Staat van baten en lasten over 2016  29

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 30

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  42

Begroting 2017  46 

Colofon  48



6 76

Voorwoord

2016 was een bijzonder jaar voor Villa Mondriaan. Het museum sloeg een brug tussen kunst en 

literatuur in de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’. Ook bracht het museum Piet Mondriaan  

weer samen met zijn grote inspiratiebronnen van de Haagse School in de tentoonstelling  

‘Vee in Beeld’. Hierbij werd sterk gebouwd op de collectie, kennis en kunde van het 

Gemeentemuseum Den Haag, waar Villa Mondriaan zeer dankbaar voor is. Daarnaast stond 

professionalisering centraal in het museum. Voor een sterkere financiële basis werd de selecte 

Meesters van Mondriaan-kring opgericht. Ook werd veel aandacht gericht op de educatie en  

werd het nieuwe Villa Atelier ten volle gebruikt. 

Een andere bijzondere gebeurtenis was het vertrek van directeur Anne Kremers. Ze was vanaf 

het begin betrokken bij Villa Mondriaan en heeft haar stempel gedrukt op het museum als 

ontwikkelingscentrum voor jong talent. Bij haar vertrek koos het bestuur met zijn keuze voor 

mij weer voor een voormalig stagiair junior-directeur: een keuze die past bij de visie van het 

museum. Vanuit Londen ben ik met veel moed en zin weer naar Winterswijk vertrokken, waar 

ik mijn hart na een geweldige stage had achtergelaten. Dit is een intense uitdaging waarbij ik 

samen met het team ernaar streef Villa Mondriaan nog meer op de kaart te zetten als jong en 

vernieuwend Achterhoeks museum met een uitzonderlijke programmering. Mijn terugkomst 

werd gekenmerkt door een warm Winterswijks welkom, van bevriende musea tot de grote 

groep trouwe vrijwilligers. Hun eindeloze steun aan het museum is niet onopgemerkt gebleven 

en ik ben dankbaar dat nog steeds meer dan 80 personen zich vol overgave inspannen voor dit 

prachtige museum.

Ook bedank ik graag de personen en organisaties die het museum verder steunen. Mijn woord  

van dank gaat allereerst uit naar de Gemeente Winterswijk. Hun subsidie geeft museum  

Villa Mondriaan een stabiele financiële basis. De verhoging van de subsidie voor ‘100 jaar  

De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design’ geeft het museum de ruimte om een extra speciale 

programmering in 2017 op te zetten. Ook dank ik onze sponsoren, die met veel betrokkenheid het 

museum een stap verder helpen. Als laatste bedank ik het bestuur van Villa Mondriaan voor hun 

vertrouwen. Samen met alle betrokken partijen hoop ik de komende jaren dit bijzondere museum 

te kunnen versterken en het nog beter en mooier te maken dan het al is.

Judith Kadee 

Directeur Villa Mondriaan

© Jan van der Ploeg

© Luuk Kramer
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1 _ Bestuursverslag 
door voorzitter Hans Esmeijer

In de afgelopen vier jaar heeft het museum Villa Mondriaan haar bestaansrecht meer dan 

bewezen. Het heeft zich een bijzondere plaats verworven in het toch al veelkleurige en brede 

palet van kunstmusea in Nederland. De bezoekcijfers, de aandacht in de media en de contacten 

met andere musea geven dit aan. Ook Winterswijk draagt ons museum in toenemende mate een 

warm hart toe. Bedrijfsleven, onderwijs en niet in de laatste plaats het gemeentebestuur geven 

aandacht en steun aan dit centrum, waarin de vroege kunst van Piet Mondriaan uitgangspunt is 

voor tal van activiteiten en initiatieven gericht op de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en 

veelbelovende jonge kunstenaars. Ons museum heeft bijgedragen aan de naamsbekendheid van 

Winterswijk, als een gemeente waarin ‘bijna onverwacht heel mooie dingen gebeuren’.

Het afgelopen jaar stond in het teken van consolidatie van de organisatie en verdere versterking 

van de financiële armslag. Er zijn verschillende initiatieven genomen om de sponsoring meer 

professioneel ter hand te nemen. Daarmee is succes geboekt, maar nog onvoldoende om helemaal 

tevreden te kunnen zijn. Ons beroep op de gemeenteraad om voor het De Stijl-jaar 2017 extra 

middelen ter beschikking te stellen had succes. Daar zijn wij buitengewoon dankbaar voor.

De financiën zijn ieder kwartaal voor het bestuur een belangrijk punt van aandacht. De 

kwartaalrapportages worden geleverd door het kantoor Ten Kate Huizinga en met de 

penningmeester en de directeur voorbesproken. Zo houdt het bestuur een goed overzicht van de 

financiële ontwikkeling. 

Het bestuur is zesmaal bijeen geweest. Afwisselend wordt vergaderd in Winterswijk en in 

Doetinchem om hiermee de bestuursleden uit Amsterdam, Rhenen en Apeldoorn enigszins 

tegemoet te komen. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerk of 

reiskosten. Het bestuur is veel dank verschuldigd aan een bijzondere particulier voor de 

ruimhartige manier waarop hij als verhuurder van de gebouwen ons de gelegenheid biedt het 

museum tot wasdom te laten komen.

Mevrouw Gesina Roters te Amsterdam heeft in januari haar bestuurslidmaatschap neergelegd, 

omdat de onderneming die zij leidt haar te veel in beslag nam. In september trad in haar plaats 

een nieuw bestuurslid aan, mevrouw Yvonne Twisk te Amsterdam. Zij brengt nuttige contacten 

en expertise mee op het gebied van PR, media en fondsenwerving. Het bestuur hecht waarde aan 

een samenstelling, die tot uitdrukking brengt dat Villa Mondriaan van grotere betekenis is dan 

voor Winterswijk alleen. De bestuursleden komen zowel uit Winterswijk en omgeving als uit het 

midden en westen van Nederland.

Voor de directeur is het een mooie maar zware taak met grote verantwoordelijkheid om een 

museum als het onze te runnen. Verschillende voorstellen zijn gedaan om de directeur enigszins 

te ontlasten. Telkens bleek een gebrek aan middelen dan wel beschikbaarheid van mensen een 

probleem, zodat dit punt nog niet is opgelost. De directeur wordt ter zijde gestaan door twee 

junior-directeuren, die gedurende een half jaar stage lopen in ons museum. Wim van Krimpen te 

Amsterdam is vanaf de start van Villa Mondriaan adviseur van de directie.

Het bestuur heeft in februari besloten om een werkgroep uit het bestuur te vormen, die de 

directeur in het dagelijkse werk terzijde staat met raad en daad. Mevrouw Loes Tieman en de 

heer Fons Catau zijn woonachtig in Bredevoort en Winterswijk, zodat zij vanuit hun ‘nabijheid’ 

gemakkelijk tussentijds met de directeur kunnen overleggen.

Medio 2015 maakte directeur Anne Kremers bekend dat zij voornemens was op afzienbare 

termijn haar functie ter beschikking te stellen. Vanaf de opening heeft zij zich zeer voor het 

museum ingespannen en aan haar is het zeker in belangrijke mate te danken dat Villa Mondriaan 

zich een positie heeft verworven, zowel in de gemeenschap van Winterswijk als in de culturele 

infrastructuur in Nederland. Het bestuur is haar daarvoor zeer dankbaar. Onder dankzegging 

is mevrouw Kremers eervol ontslag verleend. De vrijwilligers hebben op een feestelijke manier 

afscheid genomen van Anne. Ter gelegenheid van de opening van de wintertentoonstelling is er 

afscheid genomen door externe relaties. Het bestuur heeft Anne een kunstwerk en een diner in 

Hertog Karel van Gelre aangeboden. Ook Wim van Krimpen was daarbij aanwezig.

Een sollicitatiecommissie bestond uit de voorzitter, Hans Esmeijer, het bestuurslid, mevrouw 

Tessa Baars en Wim van Krimpen, adviseur. In de sollicitatieprocedure, die was opengesteld voor 

oud junior-directeuren, bleek Judith Kadee (werkzaam in Londen, 23 jaar) het meest te voldoen 

aan het gewenste profiel. Zij trad aan per 1 september en is door Anne Kremers gedurende enkele 

weken voorbereid op haar nieuwe functie, zodat een goede overdracht kon plaats hebben. 

Het bestuur was present bij de opening van ‘Vee in Beeld’ en ‘Kunst van Komrij’. De opening 

van de zomertentoonstelling werd verricht door een nazaat van Piet Mondriaan, mevrouw 

Stella Bosch-Mondriaan, die hiervoor overkwam uit Johannesburg, Zuid Afrika. Vroeg werk 

van Mondriaan werd tegen een bijzondere ontwerp van Kiki van Eijk getoond in relatie met 

schilderijen uit de Haagse School. In september ging een bijzondere tentoonstelling van start 

met werken van ‘die andere grote zoon van Winterswijk’, Gerrit Komrij. Uit de villa van Komrij en 

zijn partner in Portugal werd een groot aantal werken van befaamde Nederlandse kunstenaars 

tentoongesteld naast werk uit andere grote musea. Het was de afscheidstentoonstelling van 

Anne Kremers. De presentatie in de bovenzaal was opnieuw een verrassing: op speelse wijze werd 

die ingericht als kamer van Komrij zelf.  

Op voorstel van de directie is de winteropenstelling van het museum verruimd. Normaliter was 

in periode november tot maart het museum op zaterdag en zondag geopend, maar gezien de 

belangstelling is besloten ook in de wintermaanden de vrijdag daaraan toe te voegen. 

Het bestuur is zowel particuliere bruikleengevers als collega-musea zeer dankbaar voor hun 

bereidwilligheid werk in bruikleen aan ons af te staan. In het afgelopen jaar zijn op veilingen 
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een tweetal werken van Piet Mondriaan ten behoeve van de collectie van ons museum door een 

particuliere mecenas verworven. Zo krijgt in de loop van de jaren onze collectie meer vorm en 

worden wij in toenemende mate interessant voor andere musea, die werk willen lenen. Al met al 

ziet het bestuur op een goed jaar terug.

Het bestuur van de Stichting Villa Mondriaan bestond per 31 december 2016 uit:

Tessa Baars, te Zeddam

Fons Catau, te Winterswijk, penningmeester

Hans Esmeijer, te Apeldoorn, voorzitter 

Leo Schenk, te Rhenen

Loes Tieman, te Bredevoort, secretaris

Yvonne Twisk, te Amsterdam

Vic Hulshof, te Winterswijk, is adviserend lid voor het bestuur

De heer Wim van Krimpen, te Amsterdam, is adviseur van de directie.

De samenstelling van het Comité van Aanbeveling is in het verslagjaar 2016 ongewijzigd gebleven:

Wim van Ast                              Oud-directeur Arco meubelfabriek

Stella Bosch-Mondriaan       Achternicht Piet Mondriaan

Maritte Braspenning              Adviseur PR en Media

Klaas Gubbels                           Beeldend kunstenaar

Ester van de Haar                   Directeur Gruitpoort Doetinchem

Michael Huijser                        Directeur Scheepvaartmuseum

Wim van Krimpen                    Oud-directeur Kunsthal en Gemeentemuseum DH

Willemijn Maas                        Management consultancy en interim-management

Rien Nagel                                  Lid raad van bestuur Rabobank Nederland

Wim Pijbes                                Oud-directeur Rijksmuseum

Wouke van Scherrenburg    Politiek verslaggeefster en journalist

Ella van Zanten                        Art Professional Rabobank, Utrecht

© Piet Mondriaan, Het Singel, 1893. Collectie Gemeentemuseum Den Haag
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2 _ 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 jaarlijks worden vastgehouden en verstevigd door 

het initiëren van nieuwe tentoonstellingen en activiteiten, altijd in relatie tot Winterswijk en het 

leven en vroege werk van Piet Mondriaan. 

3 _ 2016 in vogelvlucht

In 2016 waren er drie tentoonstellingen te zien: in het voorjaar vond de tentoonstelling 

‘Uit de Verf: Hedendaagse Kunst naast Mondriaan’ plaats. Deze werd gevolgd door de grote 

zomertentoonstelling ‘Vee in Beeld’. Met het ontwerp van Kiki van Eijk was de tentoonstelling 

een visueel prikkelend spektakel. In het najaar werd in samenwerking met Stichting Komrijk 

de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ geopend. Andere ijkpunten in het jaar waren het 

jaarlijkse festival ‘Piet is Jarig’ op 4, 5 en 6 maart. Tijdens het festival danste de Jacobskerk in 

Mondriaankleuren met Mondriaans favoriete muziek op de Winterswijkse Markt en was er 

onder meer een silent disco ’s avonds in het museum. Educatie stond hoog in het vaandel met 

het nieuw geopende Villa Atelier en in samenwerking met Marga Klompé, Stichting Fit Art en 

de Gemeente Winterswijk werd het project KunstmoNUment met mooie resultaten uitgevoerd. 

Ook in 2016 vonden er weer een aantal lezingen plaats. Zo sprak Dirk Willink over het succesrijke 

Winterswijkse Steengroevetheater en vertelden hedendaagse kunstenaars Erik Klein Wolterink 

en Rehaab al Khazraji over hun werk. Maria Driessen verzorgde net als in 2015 een aantal 

kunstgeschiedeniscursussen, aansluitend bij de tentoonstellingen en thema’s in het museum.   

4 _ Activiteiten

4.1 Tentoonstellingen
Het vroege werk van Piet Mondriaan staat centraal in de twee geklimatiseerde tentoonstellings-

ruimtes. Hier wordt permanent een belangrijk deel van het vroege werk van Mondriaan getoond. 

De werken laten de ontwikkeling van Piet Mondriaan zien van een conventioneel schilder naar 

een kunstenaar van wereldformaat. Ieder half jaar worden Mondriaans werken aangevuld met 

een tijdelijke tentoonstelling die aansluit bij het oeuvre van de jonge Mondriaan. 

In het voormalige woonhuis zijn de inspiratiebronnen van Mondriaan te zien. Zo hangt er het 

werk van Mondriaans leermeesters, zoals zijn vader en oom. De fotocollectie van Ger Fiolet geeft 

een mooi beeld van Mondriaans latere leven. Ook wordt in de witte villa hedendaagse kunst 

tentoongesteld, variërend van fotografie en sculpturen tot schilderkunst. 

4.1.1 Uit de verf: Hedendaagse kunst naast Mondriaan 
  (19 september 2015 t/m 29 februari 2016)

Vanaf 19 september 2015 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 stadsgezichten. 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, treft men 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.

4.1.2 Vee in Beeld 
  (4 maart t/m 4 september 2016)

In samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag zoomde Villa Mondriaan in ‘Vee in Beeld’ 

in op het figuratieve werk van Piet Mondriaan waarin vee de hoofdrol speelt. Mondriaan liet zich 

in zijn vroege werk onder andere inspireren door de thema’s van de Haagse School, waarbinnen 

het veestuk een belangrijke positie innam. Mondriaan heeft aan het begin van de twintigste 

eeuw vele voorstudies gemaakt van onder andere koeien. Hij heeft zich in deze periode laten 

beïnvloeden door gevestigde tijdgenoten als Willem Maris en Anton Mauve, aanhangers van 

de Haagse School die bekend stonden om hun koeien- en schapenstukken. ‘Vee in beeld’ was 

een tentoonstelling over het veestuk rond 1900 en gaf een mooi beeld van de rol van het dier in 

de schilderijen van Mondriaan en zijn voorgangers. Het ontwerp van de tentoonstelling werd 

gemaakt door van Kiki van Eijk, vormgever voor onder meer het Rijksmuseum en Hermès.© Daniël Hoitink
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4.1.3 Kunst van Komrij 
  (9 september 2016 t/m 26 februari 2017) 

De tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ sloeg een brug tussen beeldende kunst en literatuur, zoals 

Gerrit Komrij bij leven deed. De dichter, kunstliefhebber, veelzijdig literair schrijver en geboren 

Winterswijker vormde het middelpunt van een tentoonstelling over zijn favoriete kunstwerken. 

Komrij vond dat kunst aan een spijker moest hangen en had daarbij een voorkeur voor realistische 

schilderkunst. In het museum werden schilderijen, tekeningen en etsen uit de privécollectie 

van Gerrit Komrij en zijn partner Charles Hofman getoond. Daarnaast waren er werken van 

onder andere Jan Toorop, Jan Sluijters, Charley Toorop, Carel Willink en Kees Verwey te zien, 

kunstenaars waarover Komrij geschreven heeft. Deze werken waren afkomstig uit de collecties 

van Museum MORE, Museum Arnhem en de Verwey Stichting.

In ‘Kunst van Komrij’ speelden portretten, dubbelportretten en zelfportretten de hoofdrol. 

Komrij was gefascineerd door portretkunst, zowel in woord als beeld, en door het spiegeleffect 

ervan tussen maker, afbeelding en beschouwer. Speciaal voor de tentoonstelling zijn heden-

daagse auteurs uit het Nederlandse literaire veld uitgenodigd om te reageren op de kunstwerken. 

Deze auteurs, waaronder Jan Mulder, Rob Schouten, Joke van Leeuwen en Hélène Gelèns, leverden 

een bijdrage in prozavorm of poëzie. Allen hadden een bijzondere band met Komrij. De verhalen 

waren te beluisteren op de audiotour en daarnaast uitgebracht in een ansichtkaartenserie.

4.1.4 Hedendaagse kunst
Villa Mondriaan heeft in 2016 het werk van een aantal hedendaagse kunstenaars getoond. In het 

huis waar één van de grootste vernieuwers van de moderne kunstgeschiedenis opgroeide, wordt 

zo ook een podium geboden aan vernieuwers van deze tijd.  

4.1.4.1 Dave de Leeuw 

  (19 september 2015 t/m 28 februari 2016)

Het werk van Dave de Leeuw in Villa Mondriaan omvatte schilderijen, tekeningen, muur-

schilderingen en video-installaties. Hij liet daarin een verlaten mensheid zien, worstelend met 

zichzelf en zijn omgeving. Onbevooroordeeld vangt hij intieme momenten waarin de rauwe 

natuur van de mensen zich openbaart.

4.1.4.2 Roderik Rotting 

  (19 september 2015 t/m 28 februari 2016)

De jonge fotograaf Roderik Rotting toonde in het fotokabinet op creatieve wijze de rol van het 

individu in groepsverband met de fototentoonstelling ‘Onze Club Gaat Nooit Verloren, O.C.G.N.V. 

Mechelen’. In deze tentoonstelling werd met behulp van portretten en een video-installatie het 

verenigingsleven in het Nederlandse Mechelen belicht. 

4.1.4.3 Tom Claassen 

  (4 maart t/m 4 september 2016)

In het museum en de museumtuin waren gedurende ‘Vee in Beeld’ de sculpturen van Tom 

Claassen te zien. Zijn grote beelden van vertederende dieren in allerlei verschillende materialen 

zijn geliefd bij een groot publiek. Zijn hedendaagse interpretatie van koeien en buffels creëerde 

een interessante dialoog met de werken van de Haagse School in ‘Vee in Beeld’.

© Luuk Kramer© Daniël Hoitink
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4.1.4.4 Hellen van Meene 

  (4 maart t/m 4 september 2016)

Foto’s gemaakt door Hellen van Meene vulden tijdens ‘Vee in Beeld’ het paviljoen naast het 

voormalige woonhuis van Piet Mondriaan. Haar kunstzinnige portretten tonen jonge meisjes en 

honden, waarin de relatie tussen mens en dier centraal staat.

4.1.4.5 Rehaab Al Khazraji 

  (9 september t/m 29 januari 2017)

In het paviljoen waren in het najaar van 2016 de foto’s van de Irakese fotograaf Rehaab Al Khazraji 

te zien. Toen Al Khazraji zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte, diende het fotograferen ter 

afleiding in het AZC. Zijn eerste fotocamera kocht hij pas toen hij vijf jaar geleden met zijn gezin 

in Winterswijk kwam wonen. Op zijn sprekende zwart-wit portretten in Villa Mondriaan waren 

voornamelijk familieleden en bekenden te zien. In zijn werk poogt hij de ware aard van mensen te 

laten zien, ook al heeft iedereen meer gezichten. 

4.1.4.6 Erik Klein Wolterink 

  (9 september 2016 t/m 26 februari 2017)

Erik Klein Wolterink is een geboren en getogen Achterhoeker. Als ‘cartograaf van het 

dagelijks leven’ brengt hij de driedimensionale wereld om zich heen in beeld door middel van 

tweedimensionale media. Met zijn fotoserie ‘Terug Thuus’ (2010) en zijn filminstallatie  

‘Gemengd Bedrief’ (2015) blikte hij in de tentoonstelling terug op zijn herinneringen op de 

boerderij. Hij speelt in zijn fotografie met het verstrijken van de tijd en de veranderende 

omgeving. Klein Wolterink heeft zich laten inspireren door ‘Kunst van Komrij’ en heeft speciaal 

voor Villa Mondriaan een nieuwe film gemaakt, ‘Weg van Wenters’ (2016). Naast de film werd er 

ook een beperkte genummerde oplage kunstenaarsboekjes (leporello’s) verkocht.

4.2 Collectie
In 2016 mocht Villa Mondriaan twee nieuwe werken van Piet Mondriaan in langdurig bruikleen 

verwelkomen, ‘Drie hooischelven in een veld’ (1907) en ‘Wilgenbosje met boten langs de rivier 

Gein’ (1902-1905). De werken zijn aangekocht door een particuliere sponsor, die ze in langdurige 

bruikleen aan Villa Mondriaan schenkt. Aangezien Villa Mondriaan geen budget beschikbaar 

heeft voor het aanschaffen van werk van Piet Mondriaan, zijn de langdurige bruiklenen een zeer 

welkome toevoeging aan de vaste opstelling. 

Villa Mondriaan heeft nog steeds een bescheiden eigen collectie met foto’s van Piet Mondriaan  

in zijn atelier. Deze belangrijke foto’s, waaronder werken van André Kertész, Arnold Newman en 

Cas Oorthuys, zijn geschonken door de verzamelaars Ger en Ria Fiolet. In het ouderlijk woonhuis 

van Mondriaan worden deze foto’s van het latere leven van Mondriaan wisselend getoond.  

De foto’s vertellen de bezoekers over het leven van Mondriaan in Parijs en New York en refereren 

aan zijn meeste bekende werk. In de komende jaren wil Villa Mondriaan geleidelijk een eigen 

collectie opbouwen met vroege werken van Piet Mondriaan en zijn familieleden via schenkingen 

en fondsenwerving.

4.3 Lezingen en evenementen

4.3.1 Piet is Jarig
Het jaarlijkse verjaardagsfestival ‘Piet is Jarig’ stond in 2016 in het teken van de nieuwe 

tentoonstelling ‘Vee in Beeld’. Op 4, 5 en 6 maart nodigde Villa Mondriaan bezoekers op 

feestelijke wijze uit in het museum. Tijdens het festival halveerde Villa Mondriaan drie dagen 

lang de toegangsprijs van € 8,- naar € 4,- en kreeg iedere bezoeker gratis verjaardagstaart  

en koffie. 

Er werden allerlei activiteiten georganiseerd: gratis rondleidingen, schilderworkshops en een 

silent disco in de avond. Ook waren er gratis lezingen van het Winterswijks Steengroevetheater 

en de Landschapskudde Oost Achterhoek en trad het Gelders Ensemble op in de trein en in het 

museum. Daarnaast werd de Jacobskerk weer vrolijk verlicht in een zeer kleurrijke en bewegende 

projectie van Mondriaans late werk, begeleid door jazzmuziek. 

Ook dit jaar werd Piet is Jarig goed bezocht, mede door de kortingsactie en gratis publiciteit van 

Arriva. Hiermee konden bezoekers met korting een treinkaartje naar Winterswijk kopen.   

4.3.2 Evenementen, lezingen en cursussen
Dit jaar werd een aantal kunstgeschiedeniscursussen gegeven in Villa Mondriaan. In vijf sessies 

met verschillende thema’s leerden cursisten meer over Mondriaan en relevante stromingen en 

tijdgenoten. In de winter van 2015-2016 gaf kunsthistorica Maria Driessen de cursus ‘Voor het oog 

van de camera’ over fotografie, waarbij ook de fotocollectie van Villa Mondriaan werd besproken. 

In de lente liet Maria zich inspireren door het themajaar ‘100 Jaar De Stijl: Van Mondriaan tot 

Dutch Design’ in haar cursus over De Stijl. Haar laatste cursus van 2016 was ‘Zien en gezien 

worden’, ter ere van de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ over portretkunst.  

Villa Mondriaan organiseerde een aantal workshops en lezingen als randprogrammering bij 

de tentoonstellingen. Zo nam op 14, 15 en 16 mei Villa Mondriaan deel aan het Winterswijkse 

erfgoed- en ambachtsfestival ‘KunstOer’. Bezoekers konden met korting de tentoonstelling 

‘Vee in Beeld’ bekijken en zelf aan de slag met creatieve workshops in het Villa Atelier. Op 3 en 

4 juni vonden de Gelderse Maakdagen plaats. In samenwerking met de lokale slagerij Wassink 

organiseerde Villa Mondriaan op beide dagen ‘De kunst van de koe: van schilderij tot lekkernij’, 

met korte lezingen, proeverijen en een workshop ter ere van de tentoonstelling ‘Vee in Beeld’. 

Daarnaast vertelden op 1 december de exposerende hedendaagse kunstenaars Erik Klein 

Wolterink en Rehaab Al Khazraji over hun kunst in Villa Mondriaan. Met deze evenementen 

draagt Villa Mondriaan bij aan een vergroting van de culturele activiteiten in Winterswijk en de 

Achterhoek. Het jaar eindigde mooi met Villa Mondriaans bijdrage aan de geldinzameling van 

3FM’s Serious Request, waarbij er vanuit Winterswijk live werd uitgezonden op televisie en radio. 

Hierbij werd meer dan € 15.000,- voor het goede doel ingezameld door allerlei Winterswijkse 

partijen, waaronder Villa Mondriaan.
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Piet Mondriaan, Polder met aangemeerde boot bij Amsterdam I, 1899-1900. Particuliere collectie

5 _ Marketing en communicatie

Gezien het kleine marketing - en communicatie-budget blijft ‘free publicity’ jaarlijks de 

belangrijkste factor voor het genereren van aandacht voor Villa Mondriaan. Deze aandacht wordt 

vaak verkregen door het (twee)wekelijks verzenden van persberichten. De persberichten bereiken 

meestal de lokale en regionale media, zoals Achterhoek Nieuws, Winterswijkse Weekkrant,  

De Gelderlander, RTV Slingeland, Tubantia en Omroep Gelderland. Landelijk nieuws wordt af en 

toe gehaald met grotere gebeurtenissen. Zo werd er aan de tentoonstelling ‘Vee in Beeld’ in de 

Telegraaf aandacht geschonken en trok de literaire invalshoek van ‘Kunst van Komrij’ de aandacht 

van onder andere Trouw. Villa Mondriaan werd ook goed uitgelicht tijdens het bezoek van 3FM 

aan Winterswijk tijdens Serious Request. Daarnaast genereerde het aantrekken van Judith Kadee 

als jongste museumdirecteur van Nederland ook veel publiciteit. Interviews waren onder meer 

met NPO Radio 1, het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en NOSop3.

Vanuit Villa Mondriaan wordt naast persberichten ook nieuws verspreid door de twee-

maandelijkse nieuwsbrieven en het bijhouden van de website in het Nederlands, Duits en Engels. 

Een van de andere publiciteitsvormen is de verspreiding van flyers. Deze zijn door  

100% Winterswijk en vrijwilligers trouw verdeeld op campings, VVV’s en vakantieparken. 

Villa Mondriaan laat zich als partner betaald promoten door 100% Winterswijk en Achterhoek  

Toerisme. Zij nemen Villa Mondriaan mee in persreizen, het jaarlijkse magazine, folderverspreiding 

op vakantiebeurzen en speciale acties met campings en ondernemers. Achterhoek Toerisme 

heeft met het platform Musea Achterhoek ook een verzamelplek gecreëerd voor het gevarieerde 

museale aanbod van de Achterhoek. De groep is in 2016 uitgebreid van de hoofd-spelers, het 

Lalique Museum, Huis Bergh, Villa Mondriaan en Museum MORE, naar een groep met meer musea 

overal in de Achterhoek. De subsidie van de provincie Gelderland heeft een website en brochures 

mogelijk gemaakt en ook onder meer een aantal radioreclames vanuit Ster & Cultuur.

In 2016 lag de focus nog niet genoeg bij het bespelen van de Duitse markt en het optimaliseren 

van de Google Adwords. Deze onderdelen van de marketing- en communicatiestrategie zullen in 

2017 meer uitgebouwd worden. 

6 _ Partners, sponsoren en maatschappelijke
 samenwerkingsverbanden

6.1 Gemeente Winterswijk
De gemeente Winterswijk heeft ook in 2016 een belangrijke rol gespeeld voor Villa Mondriaan.  

De jaarlijkse subsidie geeft Villa Mondriaan de mogelijkheid om goede tentoonstellingen te 

maken en te werken aan uitdagende educatieprogramma’s. Hiervoor kunnen wij ook bouwen 

op steun van de wethouder kunst, cultuur en erfgoed (dhr. Gommers) en de beleidsmedewerker 

kunst en cultuur (dhr. Ansink). Villa Mondriaan is extra erkentelijk voor de eenmalige verhoging 

van de subsidie voor 2017 voor het themajaar ‘100 Jaar De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design’. 
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Met de kennis en financiële steun van de Gemeente Winterswijk kan Villa Mondriaan met een 

uitdagende programmering bezoekers uit heel Nederland naar Winterswijk trekken. Daarom 

hoopt Villa Mondriaan ook de komende jaren op de steun van de Gemeente Winterswijk te 

kunnen blijven rekenen. Villa Mondriaan bedankt Winterswijk graag voor haar steun door middel 

van speciale acties voor Winterswijkers. Zo konden bijvoorbeeld in het eerste weekend van ‘Kunst 

van Komrij’ alle Winterswijkers met korting de tentoonstelling bekijken. 

6.2 Bruikleengevers
Sinds de opening kan Villa Mondriaan rekenen op bruiklenen van het Gemeentemuseum Den 

Haag. Door deze afspraak kan Villa Mondriaan fungeren als open depot. De vroege werken van 

Mondriaan mag Villa Mondriaan altijd aanvragen. Deze prettige samenwerking geeft ons ook de 

mogelijkheid om op de kennis en middelen van het Gemeentemuseum verder te kunnen bouwen.

Dit jaar mocht Villa Mondriaan ook werken lenen van andere musea. We zijn dankbaar voor de 

schilderijen en tekeningen van Museum MORE, Museum Arnhem en Stichting Verwey.  

Ook de bijzondere tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ kende een speciale bruikleengever: van de 

Stichting Komrijk mocht Villa Mondriaan meerdere werken vanuit de villa van Charles Hofman,  

de voormalige partner van Gerrit Komrij, uit Portugal lenen. 

Speciale dank gaat uit naar de Winterswijkse Vereniging het Museum. Villa Mondriaan is trots 

drie werken van Piet Mondriaan, tekeningen en olieverfschilderijen van Frits Mondriaan en zes 

lithografieën van Pieter Cornelis Mondriaan sr. langdurig te mogen tonen aan het publiek.

Dankzij de bruiklenen van particulieren hebben we de mogelijkheid om onbekende werken van 

Piet Mondriaan te laten zien. Deze bruiklenen geven diepte aan de tentoonstelling en tonen 

werken aan het publiek die normaal gesproken achter gesloten deuren blijven. Als laatste noemen 

we graag de kunsthandel Simonis & Buunk uit Ede. Naast bruikbaar advies staan ze ook paraat 

voor jaarlijks verscheidene bruiklenen, wat zeer wordt gewaardeerd.

6.3 Sociale partners & maatschappelijke 
samenwerkingsverbanden
De Sociale Dienst Oost Achterhoek is een belangrijke partner van Villa Mondriaan. Door middel 

van goed contact met José Leemreize en andere coördinatoren worden er in Villa Mondriaan 

een aantal werkervaringsplekken georganiseerd. Het museum is blij een rol te kunnen spelen in 

de ontwikkeling van hun cliënten en is te spreken over de verantwoordelijkheden die ze op zich 

nemen in het museum. Ook wordt er nog steeds gewerkt met het schoonmaakbedrijf Hacron 

Schoon, dat professionele dienstverlening met vakbekwame medewerkers levert. Van deze ruim 

150 medewerkers heeft 70% een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 

Daarnaast richt het museum zich op maatschappelijke samenwerkingsverbanden van kortere 

duur. Dit jaar is Villa Mondriaan een samenwerking aangegaan met de Voedselbank, waarbij 

in december voedsel ingeleverd kon worden. Bij inlevering konden donateurs met korting 

het museum bekijken. Ook hielp Villa Mondriaan fotograaf Rehaab Al Khazraji met een 

crowdfundingsactie voor een nieuwe camera om zijn carrière met goed materiaal te kunnen 

beginnen. Hiernaast is er, speciaal voor de tentoonstelling van Al Khazraji, een feestelijke avond 

voor de Winterswijkse buurtgenoten van Al Khazraji georganiseerd met museumbezoek en 

speciaal Iraaks eten. Zo hoopt Villa Mondriaan ook binnen Winterswijk te kunnen verbinden  

en inspireren. 

6.4 Lokale en regionale partners
Naast samenwerking op nationaal en internationaal niveau vindt museum Villa Mondriaan 

het belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met Winterswijkse en Achterhoekse 

partners. Voor de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ vond Villa Mondriaan een mooie 

samenwerkingspartner in het Gerrit Komrij College in Winterswijk. Waar eerder al samengewerkt 

werd voor de leerlijn Reis naar Abstractie creëerde hun connectie naar Stichting Komrijk 

een stabiele basis voor de tentoonstelling. Door de jaren heen zijn er veel andere lokale 

samenwerkingsverbanden ontstaan, zeker op het gebied van sponsoring in natura. Het museum 

kan rekenen op producten van onder meer Timmermans Bloemen, Plus Winterswijk, de Hema, 

bakkerij Ter Weme en Beukenhorst Koffie. Ook wordt er samenwerking aangegaan met DLA ICT, 

die de automatisering verzorgt. 

Waar mogelijk zoekt Villa Mondriaan culturele samenwerkingsverbanden op, zoals met 

‘KunstOer’, dat een weekend lang werd georganiseerd op verschillende erfgoedlocaties in de 

gemeente Winterswijk met als thema ‘ambacht’. Ook is Villa Mondriaan tevreden met de steun 

uit boekhandel Kramer, waar meermaals artikelen van Villa Mondriaan worden verkocht. 

6.5 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 2016 heeft Villa Mondriaan een vriendenkring 

van ongeveer 140 personen. Villa Mondriaan blij is met de steun vanuit de vrienden, maar wil in 

2017 deze vriendenkring verder uitbouwen om het financiële draagvlak te vergroten. 

Naast de vrienden zijn er ook een aantal particuliere schenkers dat jaarlijks een hoger bedrag 

schenkt aan Villa Mondriaan. Zij zijn lid van de Meesters van Mondriaan-kring en steunen het 

museum met een bedrag van € 2000,- per jaar. Er is ook de mogelijkheid om voor € 5000,- per 

jaar zaalsponsor te worden. Momenteel zijn vijf personen vanuit een bedrijf of als particulier 

verbonden aan Villa Mondriaan als reguliere Meester van Mondriaan, waaronder Wassink 

Installatie B.V. en Vakantiepark De Twee Bruggen. Villa Mondriaan is zeer blij met deze  

Meesters van Mondriaan. 

Villa Mondriaan heeft veel tijd gestoken in het vinden van potentiële Meesters, maar dit blijkt 

veel lastiger dan gehoopt. Veel bedrijven sponsoren al andere organisaties of zijn moeilijk te 

bereiken voor het museum. Pogingen om hen te enthousiasmeren voor diners en rondleidingen 

hebben weinig succes gehad. In 2017 moet hier meer tijd in geïnvesteerd worden, zodat de kring 

verbreed kan worden. 
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7 _ 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. 

7.1 Villa Atelier
Op de zolderverdieping van de voormalige Zonnebrink 2 is sinds september 2015 het 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. In 2016 is het Villa 

Atelier veelvuldig gebruikt voor verschillende educatieprojecten en workshops. Daarnaast vindt 

tijdens de Winterswijkse koopzondag, iedere laatste zondag van de maand, hier het Open Atelier 

plaats. Op deze middagen kunnen kinderen gratis meedoen met een knutselactiviteit onder 

leiding van een educatievrijwilliger. Volwassenen die de kinderen begeleiden krijgen € 2,- korting 

op de entreeprijs. Zo komt Villa Mondriaan tegemoet aan de wens van de gemeente om op 

koopzondagen extra levendigheid te creëren in het centrum. 

7.2 Schoolbezoeken 
In totaal hebben 897 leerlingen het museum in schoolverband bezocht. Dit is een stijging ten 

opzichte van 2015, toen 544 leerlingen Villa Mondriaan bezochten voor een educatieactiviteit 

vanuit school. Vooral het schoolbezoek door leerlingen van het voortgezet onderwijs is enorm 

gestegen. De scholen komen met name uit Winterswijk en de regio Achterhoek (Lichtenvoorde, 

Aalten, Zevenaar, Borculo, Westendorp), maar enkele zijn ook net over de grens in Duitsland 

gevestigd. In 2017 hoopt Villa Mondriaan nog meer scholen van over de grens te verwelkomen 

door extra aandacht te besteden aan de Duitstalige informatie over het educatieaanbod en 

een Duits draaiboek voor iedere educatierondleiding. Villa Mondriaan blijft jaarlijks scholen 

benaderen met het lesaanbod via brieven en flyers. Via deze weg hopen we in 2017 nog meer 

schoolklassen te mogen ontvangen. 

7.2.1  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. 

7.2.2  Voortgezet onderwijs
Ook dit jaar is verder gewerkt aan het onderwijsprogramma Reis naar Abstractie in samenwerking 

met het Gerrit Komrij College. Ieder jaar wordt de leerlijn verder uitgewerkt en aangescherpt.  

Er is nu een uitgewerkte doorlopende leerlijn van klas 1 t/m 4 van HAVO/VWO. Over de jaren wordt 

dit uitgebreid en in 2016 is de extra keuzeworkshop ‘Mondriaan onder het mes’ ontwikkeld met 

een focus op scheikunde voor klas 3 HAVO/VWO. ‘Mondriaan onder het mes’ komt tegemoet aan 

de wens om professionals te betrekken bij de leerlijn. In het voorjaar van 2017 zal deze workshop 

voor het eerst worden gegeven. Deze workshops worden ook aangeboden aan leerlingen van 

andere middelbare scholen in combinatie met onder meer op maat gemaakte rondleidingen.

7.2.3  Buitenschoolse opvang 
In 2016 is de samenwerking met de Cultuur BSO & ZO, onderdeel van SWW Kinderopvang, 

voortgezet. Vijf weken achtereen brachten de kinderen een bezoek aan Villa Mondriaan. 

Tijdens de bijeenkomsten werden de kinderen tussen de 4 en 7 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. In het voorgaande jaar 

was er een groter verschil in leeftijd en was het mogelijk alle rollen met goed gevolg te vullen. 

Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen in 2016 is ervoor gekozen om de kinderen vooral de rol 

van kunstenaar op zich te laten nemen. In 2017 wordt de samenwerking voortgezet met de wens 

kinderen van verschillende leeftijden bij het project te betrekken.

7.3 KunstmoNUment 
KunstmoNUment is een samenwerking tussen Villa Mondriaan, Zorginstelling Marga Klompé 

en Stichting FitArt met steun van de Gemeente Winterswijk. 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 werd onderzocht of door gespreksvoering met de VTS-methode 

bijgedragen 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, onder 

begeleiding van mantelzorgers, weer terug te brengen in de gezonde wereld door op reis te 

gaan met hoofd, hart en handen in de wereld van de kunst. Eén moment in de week is kunst 

het ‘medicijn’ met uitsluitend positieve bijwerkingen. Daarnaast kon de VTS bijdragen aan 

zelfredzaamheid door geestelijk in beweging te komen. De pilot bestond uit drie deelprojecten: 

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 

2015 en de eerste serie van drie cursussen was gepland voor het najaar van 2016. Helaas is de 

laatste cursus in Villa Mondriaan niet doorgegaan. De cursus heeft uiteindelijk plaatsgevonden 

in Marga Klompé met een zeer kleine groep. Dit was teleurstellend, aangezien de deelnemers 

uitsluitend positief waren over de cursus en er mooie resultaten zijn geboekt. Zo was er een 

cursist die voor deelname slecht uit haar woorden kon komen, maar na de cursussen in volzinnen 

weer over de kunstwerken kon spreken. Voor 2017 hebben we de feedback van de pilot verwerkt 

en hoopt Villa Mondriaan de cursus nogmaals op te kunnen zetten.  
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8 _ Bezoekerscijfers en openingstijden

Bijna 14.000 bezoekers bezochten Villa Mondriaan in 2016. Een groot deel van deze bezoekers is 

afkomstig uit Duitsland en ongeveer 80% komt van buiten de Achterhoek. In het zomerseizoen 

(maart t/m oktober) is Villa Mondriaan van dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur geopend. 

Dit jaar is Villa Mondriaan in het winterseizoen (november t/m februari) naast zaterdag en 

zondag ook op vrijdag open voor publiek. 

10 _ Bedrijfsvoering

De directie van Villa Mondriaan bestaat uit een bezoldigde directeur en twee junior-directeuren, 

die een half jaar stage lopen en wonen in het appartement boven Villa Mondriaan. Dit jaar heeft 

directeur Anne Kremers besloten bij Villa Mondriaan te stoppen. Zij is in september vervangen 

door voormalig junior-directeur Judith Kadee. In 2016 is de directeur bijgestaan door een aantal 

junior-directeuren. In het begin van het jaar heeft Gyonne Schatorjé het stokje overgedragen 

aan Frederike Jungheim en Eefje Smeulders. In de zomer werden zij vervangen door Thomas de 

Bruin en Yasmijn van Stam. Deze stagiairs hebben de dagelijkse leiding in het museum gehad. 

Eén junior-directeur heeft daarnaast als hoofdtaak educatie, de andere junior-directeur is 

verantwoordelijk voor de communicatie. 

Sinds 2015 wordt de horeca verzorgd door Hertog Karel van Gelre. Deze samenwerking is  

naar tevredenheid; er zit groei in de klandizie. Door de professionalisering in de horeca is het  

mogelijk meer groepen te ontvangen en arrangementen aan te bieden, wat Villa Mondriaan 

tevreden stemt. 

Het museum wordt verder samen met ongeveer 80 vrijwilligers gerund. Zij bedienen de kassa, 

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

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

rondleidingen aan groepen door het museum. Er zijn twee vrijwilligerscoördinatoren, die zorg 

dragen voor het inroosteren van de vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinatoren zijn Ronald Ortelee 

en Anita te Winkel. Onder de vrijwilligers zijn ook vier beheerders. Zij dragen zorg over het 

pand. Aan de beheerders en coördinatoren wordt de maximaal toegestane vrijwilligersbijdrage 

toegekend. Het enthousiasme onder de vrijwilligers is groot en het is bijzonder dat zo veel 

vrijwilligers zich belangeloos voor het museum inzetten. Een aantal keer per jaar worden uit 

dank vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Deze avonden zijn altijd een combinatie van iets 

educatiefs met een afsluitende borrel. 

 Maand Aantal Aantal Aantal Aantal
  bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers
  2013 2014 2015 2016

 januari - 346 455 544

 februari - 292 390 602

 maart - 1893 1627 1852

 april - 1161 1194 1168

 mei 1863 1564 1866 1145

 juni 2115 1937 1510 1407

 juli 1775 1948 1923 1635

 augustus 2090 1929 2106 1646

 september 1481 936 1677 1201

 oktober 709 1398 1252 1485

 november 717 601 633 657

 december 339 264 170 385

 Totaal 11.089 14.251 14.803 13.727

9 _ Financiën

Het jaar 2016 is afgesloten met een exploitatieresultaat van € 2.509 negatief ten opzichte van 

een begroot resultaat van € 7.500 positief. Het verlies wordt met name veroorzaakt doordat de 

omvang van de sponsorinkomsten nog niet zodanig is dan was ingeschat. De praktijk leert dat 

meer tijd nodig is om mensen en organisaties te binden. Door het verlies is er per 31 december 

2016 nog steeds sprake van een negatief eigen vermogen en staat er nog steeds een druk op 

de liquiditeit gedurende het jaar vanwege het seizoenspatroon van de activiteiten. Met een 

particuliere financier die het museum een warm hart toedraagt zijn afspraken gemaakt voor een 

tweetal langlopende leningen die uiterlijk in de zomer 2018 afgelost dienen te worden. Hiermee is 

in ieder geval voor 2017 ruimte gecreëerd in de liquiditeit. Tevens worden de activiteiten rondom 

het sponsorprogramma vervolgd, hetgeen 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 2017 wordt een nul resultaat begroot. 

Opgemerkt dient te worden dat onder de giften een significant bedrag is opgenomen van 

de eigenaar van het pand. Enerzijds wordt het pand gehuurd, maar daartegenover staat een 

jaarlijkse gift waardoor de Stichting per saldo geen kosten geeft ten aanzien van de huur. 

Voor 2017 worden geen wijzigingen verwacht in de omvang van het personeelsbestand en 

de financieringsstructuur. Villa Mondriaan maakt geen gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten (“derivaten”). De begroting 2017 is achterin dit verslag apart opgenomen. 
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Piet Mondriaan, Bos met Beek, 1888. Collectie Gemeentemuseum Den Haag
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Balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa                     31 december 2016                       31 december 2015

Vaste activa                                                     Ref. € € € €

Materiële vaste activa 4

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  2.671   3.922

Inventaris  38.927   47.429

   41.598  51.351

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren  2.514  2.425

Belastingen en premies  5

sociale verzekeringen  4.926  6.182

Overige vorderingen 6 7.152   2.118

   14.592  10.725

Liquide middelen 7  13.521  19.295

   69.711  81.371

Passiva                     31 december 2016                       31 december 2015

 Ref. € € € €

Vermogen

Stichtingskapitaal 8 100  100

Algemene reserve 10 -20.185  -17.676

   -20.085  -17.576

Langlopende schulden 11  80.000  80.000

Kortlopende schulden

Crediteuren  916  11.033

Nog te betalen uit hoofde van nieuwbouw 1.640  1.640

Belasting en premies 12 1.912  1.290

sociale verzekeringen

Overige schulden  5.328  4.984

   9.796  18.947

   69.711  81.371

Staat van baten en lasten 2016

  2016 Begroting 2015

     

 Ref. € € €

Baten 

Directe opbrengsten

Recettes  85.893 90.000 94.696

Museumwinkel  15.209 15.000 24.940

Educatie en cursussen   7.779 9.000 6.765

Arrangementen  9.178 5.000 6.173

Horeca  5.245 4.000 6.790

Overig  0 0 2.451

    

  123.304 123.000 141.815

    

Subsidie gemeente 14 70.000 72.500 66.000

Giften 13 146.440 136.500 130.372

Sponsoring  15.750 52.500 5.071

Fondenwerving  0 10.000 0

    

  232.190 236.000 150.640

    

Totaal baten  336.855 394.500 343.258

    

Lasten

Inkoopwaarde van de omzet  75.792 77.000 122.435

en kosten tentoonstellingen   

Personeelskosten 15 57.992 59.000 55.644

Afschrijvingen materiele vaste activa 4 9.753 12.500 5.263

Overige bedrijfskosten 16 358.003 238.500 241.312

Totale lasten  358.003 387.000 424.654

    

Exploitatieresultaat  -2.509 7.500 -81.396

Resultaatbestemming    

Onttrekking bestemmingsreserve  0 0 -50.000

Toevoeging algemene reserve  -2.509 7.500 -31.396

  -2.509 7.500 -81.396
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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. 

1.2    _ Activiteiten

De doelstelling van de Stichting is het inrichten, in stand houden 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 2016 van € 20.085 negatief na een verlies-

gevend jaar met een resultaat ad € 2.509. Voor 2017 wordt een positieve kasstroom verwacht 

waarbij opgemerkt dient te worden dat er gedurende 2017 geen aflossingsverplichtingen bestaan 

uit hoofde van de langlopende schulden. Jaarlijks wordt met de leninggever overlegd over de 

gemaakte afspraken rekening houdend met de financiële positie van de Stichting. Tevens is 

directie en bestuur bezig met de uitbreiding van een sponsorprogramma 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 2017 wordt 

per saldo een exploitatieresultaat verwacht van circa € nihil.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

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.  

© Daniël Hoitink

Piet Mondriaan, Gezicht op Winterswijk (1898)
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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 Jaarverslaggeving 

C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” 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    _ Vergelijk met vorig jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2015 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde 

vergelijkbaarheid met 2016 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 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 2.4.

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 

vervaardigingsprijs 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 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.

2.5    _ Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde 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    _ Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden 

worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

2.8    _ Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

2.9    _ 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.

Directie@villamondriaan.nl
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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:

 Bedrijfsgebouwen Inventarissen Totaal
 en -terreinen

 € € €

1 januari 2016   

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

Mutaties   

Investeringen 0 0 0

Afschrijvingen -1.251 -8.502 -9.753

   

 -1.251 -8.502 -9.753

31 december 2016

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 6.253 60.807 67.060

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -3.582 -21.880 -25.462

Boekwaarde  2.671 38.927 41.598

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).  

5    _ Belastingen en premies sociale verzekeringen

 31 december 31 december
 2016 2015

 € €

  

Omzetbelasting 4.926 6.182

  

 4.926 6.182

6    _ Overige vorderingen

 31 december 31 december
 2016 2015

 € €

  

Vooruit betaalde kosten 4.788 0

Nog af te rekenen omzettransacties (pin) 315 1.770

Overige 2.049 348

  

 161 2.118

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.

9    _ Voorstel resultaatbestemming
De directie van de Stichting stelt voor het resultaat over het jaar 2016 ad. € 2.509 negatief als 

volgt te verdelen: 

  €

Onttrekking aan de algemene reserve   -2.509

Met dit voorstel is in de jaarrekening reeds rekening gehouden. 
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10    _ Algemene reserve
  2016

  

  €

  

1 januari   -17.676

Uit resultaatbestemming  -2.509

  

31 december   -20.185

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. De jaarlijkse rente bedraagt 3%

12    _ Belastingen en premies sociale verzekeringen

 31 december 31 december
 2016 2015

 € €

  

Loonbelasting 1.912 1.290

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. 

© Daniël Hoitink

© Luuk Kramer
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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 

2017 toegekend. Per 31 mei 2017 heeft de formele goedkeuring door de gemeente op basis van de 

subsidieafrekening (indienen jaarverslag 2016) voor de subsidie 2016 nog niet plaatsgevonden.  

15    _ Personeelskosten
 2016 Begroting 2015

 € € €

 

Salaris directie 34.068 31.000 29.818

Vergoeding beheerder  9.380 9.000 4.309

Stagevergoedingen 4.900 8.000 6.850

Vergoedingen vrijwilligers 676 4.000 5.497

Opleidingskosten 1.525 2.000 4.044

Reis- en verblijfskosten 5.896 5.000 4.397

Overige personeelskosten 1.547 0 729

 57.992 59.000 55.644

16    _ Overige bedrijfskosten
 

 2016 Begroting 2015

   

 € € €

   

Kantoorkosten 7.159 10.500 8.604

Huisvestingskosten 170.852 172.000 168.779

Verkoop en marketingkosten 22.119 35.000 41.380

Overige bedrijfskosten 14.336 21.000 22.549

   

 214.466 238.500 241.312

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 2016 was er gemiddeld 1 werknemer in dienst (2015: 1).

Winterswijk, 31 mei 2017 

De directie,

WAS GETEKEND

J.D. Kadee

Het bestuur,

WAS GETEKEND

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

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

Dhr. F. (Fons) Catau 

Mw. G. (Yvonne) Twisk 

Mw. L. Th. H. (Loes) Tieman 

Dhr. L. (Leo) Schenk 

Stichting Villa Mondriaan 

Zonnebrink 4

7101 NC Winterswijk

KvK nummer: 54500435
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het bestuur van Stichting Villa Mondriaan 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Villa Mondriaan te Winterswijk gecontroleerd.  
 Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Villa Mondriaan per 31 december 2016 en 
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. 

De jaarrekening bestaat uit: 
de balans per 31 december 2016; 
de staat van baten en lasten over 2016; en 
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

Materiële onzekerheid over de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “Continuïteit van de stichting” in de toelichting in de 
jaarrekening, waarin onder anderen uiteengezet is dat de stichting afhankelijk is van een positieve 
toekomstige resultaatontwikkeling en de bereidwilligheid van de leninggevers om de financiering te 
blijven continueren. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang 
op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de 
stichting. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
  
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 Wij zijn onafhankelijk van Stichting Villa Mondriaan zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
zijnde het bestuursverslag.
  Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie 
gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, 
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
 Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, zijnde het 
bestuursverslag in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties 
zonder winststreven”. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine 
organisaties zonder winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is.
 Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

•	het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

•	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•	het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en

•	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Enschede, 31 mei 2017 

Ten Kate Huizinga Accountants + Belastingadviseurs N.V.

WAS GETEKEND 

A. Veringmeier RA
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  Begroting 2017   

   

  € 

Baten 

Directe opbrengsten

Recettes  95.000

Horeca en bookshop  19.000

Educatie   5.000

Verhuur zalen / arrangementen  5.000

Overig  4.000

    

  128.000

    

Subsidie gemeente  100.000

Giften  138.000

Sponsoring  50.000

Fondenwerving  10.000

    

  298.000

    

Totaal baten  426.000

    

Lasten

Inkoopwaarde van de omzet  107.000

en kosten tentoonstellingen   

Personeelskosten  63.000

Afschrijvingen materiele vaste activa  12.500

Overige bedrijfskosten  243.500

Totale lasten  426.000

    

Exploitatieresultaat  0

Resultaatbestemming    

Onttrekking bestemmingsreserve  0

Toevoeging algemene reserve  0

  0
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Villa Mondriaan

Zonnebrink 4

7101 NC Winterswijk

www.villamondriaan.nl

info@villamondriaan.nl

Het jaarverslag 2016 van Villa Mondriaan werd geschreven door de directie en het  

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

Vormgeving: Stang Gubbels

Opmaak: Anneke van der Stelt

Drukwerk: Holders Media, Winterswijk

© Luuk Kramer
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