
Activiteitenverslag 2020 - Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland 

Medisch Centrum 
 

 

Doelstelling 

Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland Medisch Centrum is verantwoordelijk voor de kunst in het 

ziekenhuis in Heerlen. De stichting heeft als doel de publieke ruimten in het Zuyderland ziekenhuis 

locatie Heerlen zodanig inhoud en vorm te geven dat daardoor voor patiënten, bezoekers en 

medewerkers een leefomgeving ontstaat, die een bijdrage levert aan het welbevinden en het welzijn 

van betrokkenen tijdens hun verblijf. 

 

Algemeen 

Het kalenderjaar 2020 is vooral gedomineerd geweest door Corona en het Covid-virus. De gevolgen 

voor de zorg en de beperkingen in de maatschappij hebben ertoe bijgedragen dat veel plannen en 

activiteiten van de Stichting on hold moesten worden gezet. 

  

Bestuur 

Op 20 januari heeft Bas Kivit van Haaften het stokje overgenomen van Bert Pfeiffer als voorzitter van 

het bestuur van de Stichting. 

Catharien Romijn is aangetrokken als extern adviseur en volgt daarmee Ad Himmelreich op. Catharien 

Romijn is curator van de DSM art-collection, kunst-adviseur bij onder meer APG, gemeente Maastricht 

en lid Raad van Toezicht van De Domijnen. 

Stef Petit, de manager Communicatie en Marketing heeft zich vanaf dit jaar aan de Stichting verbonden 

om het bestuur te ondersteunen zich beter te positioneren en het dragvlak te vergroten. 

Het bestuur is in 2020 vijf keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering, één keer fysiek en 

vier keer digitaal. Regulier vergadert het bestuur één keer per kwartaal. 

 

Aankopen kunst 

Er zijn geen aankopen gedaan in 2020.  

 

Exposities 

In Heerlen in het ziekenhuis is een vaste expositieruimte waar normaliter meerder exposities per jaar 

worden gehouden. Nu als gevolg van corona bezoek aan het ziekenhuis niet of nauwelijks mogelijk 

was, is besloten geen exposities te houden van nieuwe kunstenaars en kunstwerken. In plaats daarvan 

is de keuze gemaakt om uit eigen collectie een expositie samen te stellen met als titel: ‘De keus van 

#1’. De getoonde werken waren geselecteerd door medewerkers en de tentoonstelling was ook alleen 

door medewerkers te bezichtigen. 

 

Nieuwe kunstopdrachten 
In dit jaar is er geen kunstopdracht verstrekt. Dat is een bewuste keuze omdat de invulling en 

uitvoering niet vormgegeven kan worden onder de destijds geldende omstandigheden.  

 

 



Rondleidingen en routes 
In 2020 zijn er geen georganiseerde rondleidingen geweest, omdat dit niet mogelijk was. Naast 

georganiseerde rondleidingen zijn er vaste routes die bezoekers en patiënten zelf kunnen wandelen, 

maar ook deze konden maar zeer beperkt worden gelopen.  
 

Jaarprent 

In 2020 is er een opdracht gegeven voor het maken van een jaarprent. Deze opdracht is gegeven aan 

Jack Reubsaet. De prent is in een genummerde oplage van 25 stuks aangekocht en in ontvangst 

genomen. Besloten is deze niet uit te brengen in dit kalenderjaar.  

 

Overige activiteiten 
Het kunstbeleid was aan hernieuwing/verfrissing toe en dat is opgesteld, vastgesteld en ter informatie 

aangeboden aan het bestuur van Zuyderland. 

In 2020 is gekozen voor een nieuwe meer toegankelijke database en is gestart met het overzetten van 

de database van de kunstcollectie. 

De kunstopslag is verhuisd naar een andere locatie en beschadigde kunstwerken zijn afgevoerd.  

Verder is een inventarisatie gemaakt welke werken behouden moeten blijven voor de kerncollectie en 

welke voor de collectie die uitgeleend kan worden door medewerkers voor niet publieke ruimtes. 

Resterende kunstwerken zullen op termijn een andere bestemming krijgen, via verkoop of veiling. 

Gelet op de situatie is de uitvoering vooruitgeschoven. 

   

Gedurende 2020 zijn contacten gelegd én verdiept met de Philharmonie Zuid Nederland om te komen 

tot een samenwerking waarbij de (muzikale) kunstbeleving centraal staat.   


