Jaarverslag 2016 Bestuur van de stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland
Vergaderingen en samenstelling
Bij aanvang van het verslagjaar had het bestuur de navolgende samenstelling:
Voorzitter
dhr. B. Pfeiffer, Facilities
Secretaris
dhr. mr. P. van Oort, P&O
Penningmeester
dhr. ir. J. van Bokhoven, Finance (op voordracht van de Raad van Bestuur)
Leden
mevr. drs. M. Wennekes, neuroloog/RVE-manager
dhr. A. Sijben, Facilities
Het bestuur werd bijgestaan door de adviseur dhr. A. Himmelreich, conservator bij de Provincie
Limburg.
Aangezien in 2016 door pensionering de bestuursleden heren ir. J. van Bokhoven en mr. P. van Oort
afscheid namen, is de samenstelling veranderd in.
Aan het einde van het verslagjaar had het bestuur de navolgende samenstelling:
Voorzitter
dhr. B. Pfeiffer, Facilities
Secretaris
mevr. Wiea Scherphuis, P&O
Penningmeester
dhr. P. Biessen, afdeling Progint
Leden
mevr. drs. M. Wennekes, neuroloog/RVE-manager
dhr. A. Sijben, Facilities
Dhr P. van Oort blijft onbezoldigd lid.
Dhr Ad Himmelreich was ook in het verslagjaar adviseur.
Het bestuur kwam in 2016 vijf (5) keer bijeen.

AANSCHAF KUNST
Gedurende de verslagperiode zijn van de navolgende kunstenaars werken aangekocht:
Nieke Lemmens
aanpassing van het werk dat hing op etage 5 en is verplaatst naar het
Moeder-Kind Centrum
Chris Keulen
9 foto’s (gefinancierd door sponsoring en de stichting Vrienden van
Atrium MC)
Opbouw collectie
De Kunstcollectie is opgebouwd uit drie onderdelen:
1. De kerncollectie: ‘nieuwere’ werken die binnen het beleid van de stichting zijn aangeschaft.
Deze collectie hangt in de openbare ruimten van het Zuyderland, locatie Heerlen.
2. De randcollectie: veelal schetsen, etsen en litho’s, van kunstenaars die ook in de kerncollectie
zijn opgenomen. Deze werken zijn minder duur en werden aangekocht met behulp van de
stichting Vrienden van Atrium MC (Deze stichting werd eind 2015 opgeheven).
3.

De uitleencollectie: oudere werken, aangeschaft via vroegere kunstsubsidie-regelingen.
Afdelingen, medewerkers en specialisten kunnen deze werken lenen om de niet-openbare
werkplekken aan te kleden.

Tentoonstellingen
Door verbouwingen in Zuyderland, waaronder het tentoonstellingsgebied, zijn er twee
tentoonstelling georganiseerd.
• Mijn Landschap van Diana Ramaekers. (Deze tentoonstelling is was begonnen in 2015 en liep
door in januari 2016)
• Karin Wiertz

Atelierbezoeken
De stichting Bestuur Kunstcollectie Zuyderland heeft in 2016 een atelierbezoek afgelelg. Dat was bij
Judith Krebbekx te Meerssen
Jaarprent
Jaarlijks wordt door een kunstenaar uit de kerncollectie een jaarprent gemaakt. Medewerkers
worden hiermee in de gelegenheid gesteld om tegen een redelijke prijs een kunstwerk van een
bekend kunstenaar uit de regio aan te kopen. Bezoekers en patiënten worden ook in de gelegenheid
gesteld om de jaarprenten (tegen een geringe meerprijs) te kopen.
In de afgelopen jaren werd een prent gemaakt door Sidi el Karchi (2011), Martijn Lucas van Erp
(2012), Keetje Mans (2013) en Magdalena Peltzer (2014) en Judith Krebbekx (2015)
In 2016 werd de jaarprent gemaakt door Bas de Wit
Inrichten poliklinieken en verpleegafdelingen
In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met het duidelijker presenteren van de kunst in de
(aanloopgangen naar) poliklinieken en op verpleegafdelingen.
Daarbij wordt een grotere samenhang nagestreefd en een duidelijker relatie van de kunst met de
aard van het specialisme van de betreffende polikliniek.
Verplaatsen kunstobjecten locatie Kerkrade
In het verslagjaar is het kunstwerk van Dries Engelen verplaatst naar het voorterrein van Zuyderland
locatie Heerlen.
Lidmaatschap Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)
De stichting is lid geworden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), een
samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en instellingen die naast hun
kernactiviteit (hedendaagse) kunst verzamelen. De vereniging is een professioneel platform waar
conservatoren en kunstadviseurs van bedrijven, instellingen en organisaties, kennis en ervaring
uitwisselen.
Namens het bestuur heeft dhr. A. Sijben twee door de VBCN georganiseerde bijeenkomst van
kunstcoördinatoren van zorginstellingen bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst werd van gedachten
gewisseld over kunst in samenhang met Healing Environment en gastvrijheid.
Heerlen, februari 2016

