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Jaarverslag 2017 

Inleiding 

Het bestuur van de Stichting Van Gogh & Drenthe biedt u het jaarverslag 2017 aan.  
Het Van Gogh Huis krijgt steeds meer naamsbekendheid en dit resulteerd in stijging van het 
bezoekersaantal. Het kan natuurlijk altijd beter, meer bezoekers, meer bekendheid en meer mensen 
die meedenken en meedoen. Met de inzet van betrokken vrijwilligers en bestuursleden biedt dit ook 
voor de toekomst goede kansen. 
 

1. Doelstelling 

a) Instandhouding van het Van Gogh Huis te Nieuw-Amsterdam / Veenoord. 

b) Educatief en recreatief aanbod voor bezoekers, waaronder scholieren. 

c) Het houden van workshops voor volwassenen en kinderen 

d) Samenwerken met de Koppelschleusse in Meppen om het cultuurtoerisme te bevorderen en  

    culturele uitwisseling te stimuleren 

e) Contacten onderhouden met partners die zich bezig houden met cultuurtoerisme ;Het Drentse 
Veenland  en Geopark de Hondsrug. 

f) Het onder de aandacht brengen van het belang van Drenthe voor kunstenaars vanaf de 18e eeuw 

2. Bestuurssamenstelling 



J. Halfwerk (voorzitter), W.F.C. Dirks (secretaris), R. Bouwmeester (penningmeester), , W. Goudriaan 
(bestuurslid), M. Stuulen (bestuurslid) 

3. Personeel 

Vanaf 1 september 2009 wordt administratieve ondersteuning verleent door Tineke de Roo aan de 
Stichting Veenland. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kantoorruimte in het Van Gogh Huis. 
Zij verricht administratieve diensten voor partners die aangesloten zijn bij de Stichting Het Drentse 
Veenland en  voor het Van Gogh Huis.  

4. Vrijwilligers 

Het is belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn om de rondleiding te doen en de 
voorlichtingsruimte te geven over Van Gogh in Drenthe.. Het afgelopen jaar kwamen er drie nieuwe 
vrijwilligers bij, die na een introductieperiode nu meewerken om rondleidingen te verzorgen en/of 
andere werkzaamheden (souvenierwinkel )verrichten. Van één vrijwilliger namen we afscheid i.v.m. 
verhuizing. In het begin van het jaar houden we een bijeenkomst met de vrijwilligers onder het genot 
van een hapje, een drankje en een klein presentje om te laten weten hoe we hun inzet waarderen.  

Een keer  in de twee maanden is er een bijeenkomst voor vrijwilligers om informatie uit te wisselen. 
Er is een introductiemap gemaakt voor nieuwe vrijwilligers die overwegen mee te werken. 

5. Logement en voorlichtingsruimte 

In de voorlichtingsruimte is sinds mei 2013 de expeditie poort kunstenaars op de Hondsrug ingericht. 
De bezoekers kunnen hier de basisinformatie vinden over een aantal plaatsen en kunstenaars die 
sinds de 18e eeuw Drenthe bezochten en er werkten. Het logement en de slaapkamer zijn elke keer 
weer een verrassing voor onze bezoekers. De film waarin Vincent zijn tochtje naar Zweeloo beschrijft 
ontroerd veel bezoekers. Er staan leuke en spontane reactie in het GASTENBOEK. Neemt u eens de 
tijd hierin te lezen. 

6. Externe contacten 

De contacten met de Koppelschleusse hebben nog niet aan de verwachtingen voldaan.  

Met de Wissenschaftliche Beirat Jugend und Kulturnetwerk vindt regelmatig overleg plaats over de 
mogelijkheden van grensoverschrijdende culturele activiteiten. 

Een aantal hotels biedt Van Gogh arrangementen aan, waarbij een kaartje voor een bezoek aan het 
Van Gogh Huis is inbegrepen. 
 
In het Drentse Veenland wordt samengewerkt met een aantal dagattracties en verblijfs-
accommodaties binnen de gemeente Emmen.   

Het Van Gogh Huis is partner in het Geopark de Hondsrug.  
 

7. Bevordering toerisme 

Zeer regelmatig worden nieuwsbrieven en persberichten verzonden aan een groep mensen, 
waaronder hotels, campings, etc. Dit heeft effect ook gelet op de toename van het aantal groepen.  



Ook is begonnen in Duitsland in de grensstreek, m.n. het Emsland, van informatie te voorzien .  
Op vele manieren wordt gewerkt aan de naamsbekendheid van het Van Gogh Huis.  
Er worden lezingen georganiseerd in het Van Gogh Huis maar ook op andere locaties.  
Regelmatig  stonden er artikelen of berichten in kranten of tijdschriften. 
Ook de TV schonk aandacht aan ons werk, o.a. SBS6 met Nederland Vakantieland. 
Door het samenwerkingsverband  Drentse Veenland werden gezamenlijke presentaties verzorgd.  
De reeds bestaande fiets- en wandelroutes werden geactualiseerd, zo ook de route naar Zweeloo.  
 
8. Horeca 
Met de familie Van der Horn die het horecagedeelte exploiteert, bestaat een goede samenwerking. 
Over en weer kunnen we elkaar van dienst zijn. Een aantal groepen en groepjes combineert eten in 
het restaurant met een rondleiding. 
 
9. Kunst en Cultuur 
De eerste zaterdag in oktober wordt in het dorp een kunst en cultuurroute georganiseerd waaraan 
het Van Gogh Huis deelneemt. De opening van de route is in het Van Gogh Huis.  
 
Tijdens deze dag mogen bezoekers gratis een kijkje beneden nemen en voor de helft van de prijs 
wordt een verkorte rondleiding verzorgd. 
Er zijn een aantal schilderochtenden georganiseerd waarbij kinderen een morgen kunnen schilderen 
en een rondleiding krijgen.   
Er worden schilderworkshops aangeboden in het kader van Gekleurd Grijs. 
10. Financiën 
De constructie met de administratie ondersteuning bestaat nog en jaarlijks brengt dit  ruim € 4.000,- 
op. Het aantal bezoekers blijft nagenoeg gelijk, dit jaar waren er ruim 50 betalende bezoekers meer 
dan vorig jaar. De verkopen in de winkel nemen toe en ook de verkoop van koffie en thee aan onze 
gasten levert een aardig bedrag op.  
 
11. Publiciteit 
Het afgelopen jaar werden twee Nieuwsbrieven gezonden aan de Vrienden.  
Regelmatig werden rond allerlei onderwerpen, betreffende het Van Gogh Huis, persberichten 
uitgezonden, die soms wel en soms niet in regionale en plaatselijke bladen geplaatst worden.  
Toch mogen we niet ontevreden zijn over de publiciteit die we in de regio krijgen.  
Er is een nieuwe folder gedrukt van het Van Gogh Huis en een gezamenlijke ‘Veenland kaart’. 
 Onze website www.vangogh-drenthe.nl wordt steeds vaker bezocht .  
Facebook wordt bijgehouden door één van onze vrijwilligers en heeft veel vrienden. 
 
12 Winkel 
De winkel in het Van Gogh Huis mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Een breed 
assortiment aan artikelen met/over Van Gogh is te koop. Nieuw in het assortiment zijn o.a.  de 
dienblaadjes en kinderartikelen.  
 
13. Arrangementen 
Er zijn een aantal arrangementen ontwikkeld, o.a. met de Snikke, het Smalspoor Museum en het 
Veenloopcentrum. Er wordt gewerkt aan een arrangement met Zweeloo kunstenaarsdorp. 
 
 
14. Educatie/Kinderactiviteiten 
Een aantal scholen heeft gebruik gemaakt van de leskoffer en het project afgesloten met een doe 
ochtend in het Van Gogh Huis. 
Uit het voortgezet onderwijs hebben 4 klassen het Van Gogh Huis bezocht en ook een Duitse klas is 
geweest voor een rondleiding en workshop. 



 
15. Toekomst 
Het bezoekersaantal is in 2017 gestegen tot 3700 betalende bezoekers. en we blijven hier aan 
werken om dit aantal omhoog te krijgen. 
We willen allerlei activiteiten ontplooien maar hiervoor hebben we actieve vrijwilligers nodig, zowel 
in het bestuur als voor de rondleidingen.  
 
Voor het bestuur dus ook alle reden om alert te blijven en de komende ontwikkelingen scherp in de 
gaten te houden. Plannen hebben we genoeg, maar menskracht is welkom. Wanneer u als lezer van 
dit verslag aan deze plannen wilt meewerken, zijn we u dankbaar. Wij staan graag open voor uw 
suggesties en gedachten.  
 
 
Emmen, januari 2017 
Jan Halfwerk voorzitter. 
Willemien Dirks - secretaris 

 


