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Stichting Van Vlissingen Art Foundation werd in 2008 opgericht en heeft als doel
het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst in het algemeen en de
hedendaagse kunst in het bijzonder. Elk jaar selecteert de Stichting een onbekende,
veelbelovende Nederlandse kunstenaar die een duwtje in de rug kan gebruiken.
Daarbij heeft de Stichting ook een ander doel: het genereren van meer bekendheid
voor de Nederlandse kunst in het algemeen.
De geselecteerde kunstenaar gaat op reis om inspiratie op te doen voor nieuw
werk. Dit werk wordt gebundeld en beschreven in een boek in de reeks ‘Inspiratie’.
Het boek wordt samen met het nieuwe werk aan een groot publiek gepresenteerd tijdens een expositie.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
•
•
•
•
•

De heer J.A. Fentener van Vlissingen (voorzitter)
Mevrouw M.M. Fentener van Vlissingen - de Pourtalès
De heer J. Ubbens
De heer D. Ridderplaat
De heer Ch. Ruijgrok

Jaarlijks benoemt het bestuur een ‘Kunstenaar van het Jaar’. Door de vele aanmeldingen van kunstenaars die het bestuur ontvangt, blijft het elk jaar weer een
uitdaging om de juiste kunstenaar te selecteren. Voordat de definitieve keuze
wordt gemaakt, bezoekt het bestuur het atelier van de geselecteerde kunstenaar.

“MEER DAN DE HELFT VAN DE
KUNSTENAARS VERDIENT MET ZIJN
BEELDENDE WERK HET MINIMUMLOON.
ZIJ HEBBEN EEN BIJBAAN NODIG OM
TE OVERLEVEN. MAAR HET PROBLEEM
IS DAT ZIJ ZICH DAN NIET KUNNEN
CONCENTREREN OP DE KUNST. DAT IS ZO
ZONDE.” J.A. Fentener van Vlissingen
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Inspiratie
Een woord met betekenis. Een woord waar het mee begint in de kunst. En een
woord dat de stichting Van Vlissingen Art Foundation sinds 2008 als leidraad heeft
genomen om talentvolle, Nederlandse beeldende kunstenaars voor het voetlicht
te brengen, te stimuleren en te inspireren om nieuwe stappen te zetten in hun
kunstenaarschap.

Jubileum
Ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de Stichting werd er
dit jaar een jubileumeditie onder de
naam ‘Verder Zien’ uitgebracht in de
reeks ‘Inspiratie’.

Van Europa tot Afrika en van Zuid-Amerika tot Azië
In het laatste decennium reisden tien veelbelovende kunstenaars met steun van
de Stichting over de wereld op zoek naar nieuwe bronnen van inspiratie voor hun
kunst.

In het jubileumboek komen ze alle
tien aan het woord: over hoe het
nu met ze gaat, over hun kunstenaarspraktijk, hun inspiratiebronnen,
hun visie op de wereld van nu, over
hoe ze terugkijken op de inspiratiereis en wat hun plannen zijn voor de
toekomst.

2009 Eppe de Haan in Pietrasanta, een Nederlandse beeldhouwer in Toscane
2010 Peter Blokhuis in Marrakech, een Nederlandse schilder in Marokko
2012 Scarlett Hooft Graafland in Altiplano, een Nederlandse kunstenaar in Bolivia
2013 Tomas Hillebrand in Japan, een Nederlands kunstenaar in Azië
2014 Erik de Bree op São Miguel, een Nederlandse kunstenaar op de Azoren
2015 Nathalie Duivenvoorden in Tromsø, een Nederlandse kunstenaar in Noorwegen
2016 Vincent Mock op de Kaap, een Nederlandse kunstenaar in Zuid-Afrika
2017 Bastiaan Woudt in Marokko, een Nederlandse kunstenaar in Noord-Afrika
2018 Sophie Steengracht in Peru, een Nederlandse kunstenaar in Zuid-Amerika
2019 Rinske Former op zoek naar Tír na nÓg, een Nederlandse kunstenaar in Ierland

TIEN JAAR

TIEN KUNSTENAARS

TIEN REIZEN

TIEN EXPOSITIES

JUBILEUM - KUNSTENAARS

2014
“Een willekeurige keus.
Een gok. Eentje die goed
uitpakte.”

2012
“Door de uitgestrektheid en
totale vrijheid die je voelt,
krijg je het idee dat alles
mogelijk is.”
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2013
“De glans van dit
natuurlijke materiaal had
ik altijd al adembenemend gevonden, bijna van
bovenaardse schoonheid.”

2009
“Gooi weg die kwasten,
zie je dan niet dat je een
beeldhouwer bent?”

Tomas Hillebrand

Eppe de Haan

2010
“Daar heb ik tekenen
geleerd, dat kerkhof was
mijn atelier.”
Peter Blokhuis
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2018
“Dit gevoel als klein individu
omhuld en opgenomen te
worden in de grootsheid
van de natuur zal me altijd
bijblijven.”
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2015
“Voor één moment kunnen
dagelijkse omgevingen dan
veranderen in spannende,
poëtische beelden met een
eigen verhaal.”

2017
“De sfeer, de texturen, de
mensen, het veelvuldige
gebruik van doeken en
sluiers, dat past perfect in
mijn beeldtaal.”

Nathalie
Duivenvoorden

Bastiaan Woudt
2016
“Ik balanceer eigenlijk tussen
twee werelden: natuuractivisme en hedendaagse kunst.
En ik wil graag door beiden
geaccepteerd worden.”
Vincent Mock

2019
“Op zoek naar de
eeuwige jeugd.”
Rinske Former

KUNSTENAAR 2019 - RINSKE FORMER

RINSKE FORMER OP ZOEK
NAAR TÍR NA NÓG
EEN NEDERLANDSE
KUNSTENAAR IN IERLAND
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In 2019 koos het bestuur van de Stichting
voor fotograaf Rinske Former (1991). Ze
studeerde fotografie aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in
Den Haag en heeft in 2016 haar studie
afgerond. Daarna startte ze een master
aan de St. Joost in Breda.
Rinske is een kunstenaar die zich bezighoudt met de grenzen van het menselijk
bestaan. Fotografie, maar ook sculpturen en tekst kunnen een onderdeel zijn
van haar projecten. Met haar poëtische series streeft ze ernaar de kijker aan
het denken te zetten door thema’s als hoop en verlangen aan te snijden.
Rinske: ‘Het liefst geef ik mijn publiek een beetje hoop mee.’
Connemara County Galway

KUNSTENAAR 2019 - RINSKE FORMER
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Eeuwige jeugd
Rinske noemt zichzelf een moderne romanticus: ‘Ik wil de
blik van een kind, omdat het mooi is in dat hoofd.’ Van jongs
af aan heeft Rinske interesse voor sprookjes en verhalen. Ze
maakte de keuze om naar het mystieke Ierland op zoek te
gaan naar Tír na nÓg, het land van de eeuwige jeugd.

Met haar poëtische fotografie bracht Rinske haar ervaringen en
ontmoetingen evenals het adembenemende Ierse landschap
in beeld. Zo gaf ze gestalte aan haar diepste verlangen: voor
eeuwig jong blijven.

Killarney County Kerry

Glendalough Upper Lake County Wicklow
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Tijdens haar rondreis
van Dublin, Wicklow
Mountains,
Kilkenny,
Cork, Killarney, Gort tot
Connemara sprak Rinske
met een drietal seanchais.
Dit zijn professionele
storytellers van de talloze
traditionele verhalen die
het land rijk is.

Storyteller Eddie Lenihan:

“IK PROBEER DE ZOEKTOCHT TE ONTRAFELEN DIE ‘LEVEN’ WORDT
GENOEMD. EEN ZOEKTOCHT DIE HOOGSTWAARSCHIJNLIJK VERGEEFS IS
EN DAAROM ERG SPANNEND.”

KUNSTENAAR 2019 - RINSKE FORMER
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Tentoonstelling
Pulchri Studio Den Haag
In november werd het startsein
gegeven van de expositie ‘Rinske
Former op zoek naar Tír na nÓg’ in
Pulchri Studio. Tegelijkertijd presenteerde Rinske het gelijknamige boek,
uitgegeven door Waanders Uitgevers.
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“HET MOOISTE COMPLIMENT DAT IK
KREEG IS DAT DE BEELDEN RUIMTE,
RUST EN WEIDSHEID UITSTRALEN EN
DAT HET POETISCHE FOTOGRAFIE IS.”

De tentoonstelling nam de bezoeker
mee in het mythische verhaal en kon zo
genieten van een stukje Ierland aan de
hand van beelden en geluidsfragmenten
met seanchais. Rinske: “Ik vond de
opening heel bijzonder. Het was druk
en ik heb met veel mensen gesproken.
Het mooiste compliment is denk dat
iemand zei dat de beelden ruimte, rust
en weidsheid uitstralen, en dat het
poëtische fotografie is.”

KUNSTENAAR 2019 - RINSKE FORMER
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Stimuleringsprijs
We vroegen Rinske wat de prijs
voor haar heeft betekend. Rinske:
“De prijs heeft mij de kans geboden
om een werk of serie te maken van
begin tot eind en deze ook aan een
ruim publiek te laten zien. Dat is heel
waardevol en bijzonder. Het proces
van de totstandkoming van het boek
is ook superleuk, leerzaam en iets
wat normaliter bijna ondenkbaar is
om te doen.

“DE STIMULERINGSPRIJS VAN DE VAN VLISSINGEN
ART FOUNDATION HEEFT ME DE KANS GEBODEN
OM EEN BIJZONDERE REIS TE MAKEN EN VRIJ
TE WERKEN AAN EEN SERIE, DIE IK ANDERS
HELEMAAL NIET HAD KUNNEN MAKEN.”
De expositie was heel bijzonder: ik
vond het fijn om te zien hoe niet
alleen het werk op de muur en in
het boek samen kwamen, maar ook
om de reacties van mensen op het
werk en de geluidsfragmenten te
ervaren.” Bovendien bracht de prijs
Rinske veel nieuwe contacten, een
volle inbox en verkochte werken.

MEDIA

Over de Stichting
@vanvlissingenartfoundation op INSTAGRAM
geeft volgers het laatste nieuws over de Stichting en
alle kunstenaars.
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Om Rinske’s werk onder de aandacht te brengen,
werd er een MINI-DOCUMENTAIRE gemaakt
in samenwerking met MuseumTV.

INSTAGRAM
CIJFERS
1500

+ 209,8%

1000

Daarnaast werd Rinske onder meer geïnterviewd
voor EEN ARTIKEL in VRIJ, een weekendbijlage
bij De Telegraaf.

500
0
januari - december 2019
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2019
4.755
228.409

Lasten
Verstrekte giften
Overige lasten
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13.725

20.551
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15.000
5.551
233.164
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2018

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat

491
(1.038)

88.289

5.230
(1.442)
(547)

3.788

98.796

(63.950)

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het resultaat van ten gunste van de overige reserves te brengen.

Aangezien de begrotingscijfers niet gebruikt worden als belangrijk stuurinstrument worden deze niet
opgenomen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Over de Stichting
Jubileum
Jubileum kunstenaars
Kunstenaar 2019
Rinske Former
Media
Jaarcijfers 2019
- Staat van baten
en lasten
- Toelichting op de
staat van baten en
lasten

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Algemeen
De Staat van baten en lasten is opgesteld in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Activiteiten
De kernactiviteiten van de Stichting zijn niet veranderd gedurende het boekjaar.
het voorzien in financiële ondersteuning aan liefdadigheids-, of culturele instellingen naar het oordeel van het bestuur.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd
zijn. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Lasten
De lasten worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben
of te voorzien zijn.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking
hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en
tegoeden.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties
in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in
de winst- en verliesrekening.
Personeel
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
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€
Schenkingen
Ontvangen schenkingen

Lasten
2019

2018

4.755
4.755

15.000
15.000

2019

2018

4.955
222.591
863
228.409

6.414
28.100
(863)
5.551

€
Verstrekte giften
Verstrekte giften

2019

2018

120.096
120.096

65.988
65.988
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€
Beleggingsresultaat
Dividenden
Verkoopresultaten
Herwaarderingen beleggingen onder kostprijs

De verstrekte giften betreffen de betaalde en toegezegde giften in en de toegezegde giftenvoor
2020.
€
Overige lasten
Administratiekosten
Overige kosten

Ontvangen stock dividenden zijn niet als inkomen geregistreerd, maar als een waardevermeerding van de financiële vaste activa.

2019

2018

1.000
12.725
13.725

1.000
22.301
22.301

2019
491
(1.038)
(547)

2018
5.230
(1.442)
3.788

Financiële baten en lasten
€
Ontvangen rente
Koersresultaten
Bankkosten en provisies

