Jaarverslag Stichting Stimulering Doe Kunst
01-01-2020 – 31-12-2020

Inleiding
De Stichting Stimulering Doe Kunst is opgericht op 27 oktober 2017. Dit verslag gaat over het jaar 2020.
In april 2019 is het Doe Museum in Veendam gestopt. Het Doe Museum moest stoppen omdat er zich een nieuwe huurder voor het pand
meldde die de volle huurprijs kon betalen.
De directeur is vooral (onbezoldigd) bezig geweest met het vinden van een betere locatie voor het Doe Museum. Het is niet gelukt om die
locatie te vinden en daarom is de inventaris van het Doe Museum opgeslagen op de locatie Noorderstraat 330, 9611 AT in Sappemeer in de
hoop dat er toch nog een mogelijkheid komt om de activiteiten op te starten.
De Stichting Stimulering Doe Kunst is in 2020 niet actief geweest.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Margriet Kuijper, voorzitter, Luuk de Vries, secretaris en Bert (Albert) Brondijk penningmeester.
De heer Brondijk heeft in december 2020 aangegeven dat hij zijn werkzaamheden neerlegt.
Directeur is Marjon J. 20Edzes-Posthumus.
Het bestuur heeft de jaarstukken digitaal goedgekeurd op 01-06-2021
Gedurende het jaar 20 is telkens bilateraal overleg gevoerd met de directeur.

Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel het instandhouden, beheren, conserveren, produceren, tonen en in bruikleen nemen van kunst die aanzet tot
creativiteitsontwikkeling in de meest brede zien van het woord.
2. De stichting opereert conform de normen van het International Council of Museums (ICOM) 'A museum is a non-profit, permanent institution
in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the
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tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. This definition is a
reference in the international community' (ICOM 2007)),
3. De stichting heeft voorts ten doel het bevorderen van de kennis en het onderzoek over creativiteitsontwikkeling door middel van kunst.
4. De stichting beheert de langdurige bruikleen van de kerncollectie. Deze kerncollectie bestaat uit schilderijen, grafiek, fotografie, keramiek en
Legokunst.

Financieel jaarverslag
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een verlies van € 348,73.
Voor het jaar 2018 komt er nog een teruggaaf van € 1.878 BTW. Voor het jaar 2019 komt er nog een teruggaaf van € 1.631 BTW.

Lening
De lening van M.J. Edzes-Posthumus aan de stichting bedraagt € 18.860,37. De lening zal in 2021 worden omgezet in een schenking.
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