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Beleidsplan 2018-2020
Algemeen
De activiteiten zullen conform de statutaire doelstelling van de Stichting Collectiebeheer in het licht staan van
de bevordering van de beeldende kunsten. Collectiebeheer, in het bijzonder met het oog op doen van
(toekomstige) schenkingen, het documenteren van kunstobjecten, het meewerken aan kunstpublicaties en
het ondersteunen van kunstgerelateerde projecten, zijn hierbij belangrijke ankerpunten.
Meerjarig
In de huidige beleidsperiode worden mede de volgende zaken aangepakt:
-

Het opzetten van een voor de stichting hanteerbare aanpak voor het in bruikleen geven en het schenken
van kunstobjecten.

-

De uitvoering daarvan in concrete bruikleen- en/of schenkingsovereenkomsten met instellingen uit de
culturele en universitaire sector en de gezondheidszorg.

-

Het opzetten van een praktisch administratiesysteem voor het documenteren van kunstobjecten en het
archiveren van relevante informatie over voornamelijk hedendaagse beeldende kunstenaars. Dit op de
(beperkte) schaal die bij deze geheel privaat gefinancierde stichting passend is.

-

Het meewerken aan publicaties over kunstonderwerpen en beeldende kunstenaars.

-

Het ondersteunen van concrete kunstprojecten vanuit het netwerk van de stichting. Dit kan zijn
bestuurlijk, adviserend, publicitair, dan wel materieel. Het aspect collectiebeheer zal hierbij prioriteit
hebben.

-

Vanuit de doelstelling van de stichting het verder uitwerken, onderhouden en actueel houden van de
website van de stichting.

Concrete projecten
-

Voorbereiden schenking aan het Dolhuys – Museum van de Geest van twee werken van schilder Rachid
Ben Ali (gekocht in Museum Jan van der Togt en bij Galerie Tanya Rumpff). Wij zullen bij haar de
huidige waarde checken!

-

Idem bronzen object van outsider art kunstenaar George Kabel (gekocht tijdens tentoonstelling ‘Mensen
als Wij’ in Museum Jan van der Togt Amstelveen, georganiseerd door Special Arts, 2009/2), getiteld
‘Punthoofd’ (afm. 25/15/20).

-

Voorbereiden schenking vier werken van dichter, (zee)schilder en spiritueel heler Johan Borgman (18891997), in overleg met Stichting Johan Borgman die zijn gedachtegoed beheert en een publicatie over
diens oeuvre voorbereidt.

-

Nog enkele andere bruiklenen / schenkingen zijn in voorbereiding maar verkeren nog in een te vroeg
stadium voor vermelding. Gehoopt wordt ze in de beleidsperiode te realiseren.

