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1. 1. 1. 1. InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

Op 6 juni 2017 werd opgericht de Stichting Depot Museum Belvédère. 

 

De stichting is opgericht om een duidelijke afbakening te realiseren voor het beheer 

en de verwerving van kunstvoorwerpen binnen Museum Belvédère. 

 

De stichting draagt zorg voor de verwerving, registratie, het beheren en bewaren van 

de kunstvoorwerpen. Het gaat hier o.a. om de juiste klimatologische omstandigheden 

en een duidelijke administratie. 

 

De verwerving van kunstvoorwerpen zal plaatsvinden middels schenkingen. Het moet 

de schenkende partijen duidelijk zijn dat de kunstvoorwerpen - voornamelijk 

schilderijen - goed beheerd worden en in vertrouwde handen zijn. 

 

2. 2. 2. 2. Gegevens instellingGegevens instellingGegevens instellingGegevens instelling 

 

Stichting Depot Museum Belvédère 

 

Postadres: 
Postbus 99 

8440 AB  Heerenveen 

 
Vestigingsadres: 
Oranje Nassaulaan 12 

8448 MT  Heerenveen 

 

Telefoon: 0513-644999. 

Mail: info@museumbelvedere.nl 

 

KvK: 68914105 

RSIN: 857645286 
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3. Beleid en strategie3. Beleid en strategie3. Beleid en strategie3. Beleid en strategie 

 

3.1  De stichting heeft ten doel: 

a. het beheer van en de beschikking over (geschonken) kunstvoorwerpen ten 

behoeve van Museum Belvédère te Oranjewoud of een andere door het 

bestuur aan te wijzen rechtspersoon met een soortgelijke doelstelling als 

Museum Belvédère; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

3.2  Doelgroep: particulieren die enkele kunstvoorwerpen of een collectie bezitten. 

3.3  De stichting denkt haar doel te bereiken door bekendheid te geven en de 

mogelijkheid  te bieden de collectie voor de toekomst zeker te stellen en toegankelijk 

te maken voor een groot publiek. 

 

4. Werkzaamheden en activiteiten4. Werkzaamheden en activiteiten4. Werkzaamheden en activiteiten4. Werkzaamheden en activiteiten 

 

De stichting draagt zorg voor het registreren, digitaliseren, en archiveren van de 

kunstwerken die in het bezit van het museum zijn. 

 

De stichting is er op gericht dat van alle objecten 

• objectnummer; 

• objectnaam; 

• verwervingsgegevens (verwervingsmethode, verwervingsdatum en 

persoon/organisatie van wie het object verworven is); 

• standplaats; 

is beschreven en zorgt dat deze informatie toegankelijk is en blijft. 

De stichting waarborgt dat de collectie op een verantwoorde wijze behouden wordt. 

 

5. Bestuur5. Bestuur5. Bestuur5. Bestuur 

 

5.1 Voorzitter 
 E.J. Rotshuizen 

 

 Penningmeester 
 J.G.M. Koppers 

 

 Secretaris 
 H.F. van der Palm 
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5.2 De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

 wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

 gemaakte kosten. 

 

5.3 Statutair is geregeld dat een ander natuurlijk persoon noch een rechtspersoon 

 kan beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen 

 vermogen. 

 

 De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. 

 

 Het bestuur is alleen na schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting 

 Museum Belvédère bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

 tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van roerende zaken, waaronder 

 mede uitdrukkelijk worden verstaan kunstvoorwerpen in de breedste zin van het 

 woord. 

 

6. Financiële gegevens6. Financiële gegevens6. Financiële gegevens6. Financiële gegevens    

    

De inkomsten van de Stichting Depot Museum Belvédère bestaan uit schenkingen van 

kunstvoorwerpen (schilderijen). 

 

Ter dekking van de exploitatiekosten - voornamelijk opslagkosten - zal een bijdrage 

van de Stichting Vrienden van Museum Belvédère worden ontvangen. 


