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Stichting Van Vlissingen Art Foundation werd in 2008 opgericht door de heer en
mevrouw Fentener van Vlissingen en heeft als doel het bevorderen, stimuleren en
ondersteunen van kunst in het algemeen en de hedendaagse Nederlandse kunst
in het bijzonder. Elk jaar selecteert de Stichting een onbekende, veelbelovende
Nederlandse kunstenaar die een duwtje in de rug kan gebruiken.
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 selecteert het bestuur één kunstenaar. 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.

“AAN DE ENE KANT ZORGT COVID-19
IN 2020 VOOR VERTRAGING IN DE
ONTWIKKELINGEN IN DE SCHONE
KUNSTEN. AAN DE ANDERE KANT IS HET
GOEDE NIEUWS DAT DE ONLINE BUSINESS
IN DEZELFDE BEELDENDE KUNSTEN FORS
GROEIT, AL SNAKT DE SECTOR NAAR ‘LIVE’
ONTMOETINGEN”
Jop Ubbens, Bestuurslid

KUNSTENAAR 2020 - GEERTJE VAN DE KAMP

GEERTJE VAN DE KAMP IN JAPAN
EEN NEDERLANDSE
KUNSTENAAR IN AZIË
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De Stichting selecteerde voor het jaar 2020
beeldend kunstenaar Geertje van de Kamp
(1986). Gefascineerd door origami, reisde zij af
naar Japan.
Geertje volgde een studie aan de Academie voor
Beeldende Kunst en vormgeving in Amsterdam
en is inmiddels zelfstandig kunstenaar. Na een
periode van grondig experimenteren, ontdekte
Geertje acrylglas om als drager te fungeren voor
haar werken. Hiermee liet ze traditionele ondergronden zoals canvas en paneel achter zich.

“NAAR JAPAN
VANWEGE DE ORIGAMI:
EEN ZOEKTOCHT NAAR
TEGENSTELLINGEN.”

Met een constructie van acrylaat creëert Geertje
afstand van het werk tot de muur plus een
schaduwwerking tussen de afzonderlijke schilderlagen. Deze dieptewerking wordt zichtbaar
wanneer je de kunstwerken vanaf een zijaanzicht
aanschouwt. Zowel de schaduwwerking als alle
aanzichten vormen belangrijke onderdelen van
het schilderij als object.
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Origami
Van muizentrappetjes tot origami: gevouwen
papier vormt een belangrijke inspiratiebron voor
de in Haarlem wonende en werkende kunstenaar
Geertje van de Kamp. Opmerkelijk genoeg komt er
geen papier te pas aan haar kunstwerken. Geertje
werkt met stevig materiaal: “Ik maak schilderijen op
acrylglas waarbij de focus sterk ligt op plat versus
diepte, zowel in het beeld als in de constructie. Elk
werk bestaat uit twee aparte lagen vóór elkaar, met
ruimte ertussen waardoor ook schaduwwerking
ontstaat.”
Inspiratiereis door Japan
Net voor haar reis naar Japan voelde Geertje dat het
tijd was om een nieuwe stap te zetten. Aanvankelijk
leek de volgende stap hoofdzakelijk betrekking te
hebben op het formaat waarop Geertje werkte.
Uiteindelijk waren de Japanse rituelen, de kalmte, het
religieuze fundament onder de samenleving en de
cultuur de voornaamste bronnen van inspiratie voor
haar nieuwe werk. Voor haar de uitdaging om een
schilderij te maken met zo min mogelijk informatie;
nog net genoeg om tóch effect te hebben. Zo
ontstond een serie werken met complexe origami
en daarnaast een serie met eenvoud als thema.
Opvallend aan die schilderijen is dat Geertje voor
het eerst géén vouwlijn suggereert door verschillende kleurvlakken te gebruiken.

“WIST JE DAT
DEZE INGENIEUZE
VOUWTECHNIEKEN
ZELFS IN DE
RUIMTEVAART
WORDEN GEBRUIKT?”
Vouwtechniek bij een Japanse tempel
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Van Vlissingen Art Foundation Prijs
Het ontvangen van de ondersteuning gaf Geertje de gelegenheid om
een jaar lang toe te werken naar
een expositie in het Museum Singer
Laren. “Een geweldige kans en een
heel prettig proces.” Geertje: “Het
geeft veel rust en concentratie om je
niet druk te hoeven maken over hoe
je je werk de wereld in kunt krijgen.
Ik kon me volledig toewijden op
het maakproces zonder me zorgen
te maken over allerlei randvoorwaarden.” En het voelt natuurlijk
heel prettig om zo een mooie prijs te
winnen, dat geeft veel vertrouwen.”

“HET VOELT
HEEL PRETTIG
OM ZO EEN
MOOIE PRIJS TE
WINNEN, DAT
GEEFT VEEL
VERTROUWEN.”

#Shide 1 t/m 9

#Dubbele Cicade

Werkproces
Tijdens het proces van het maken
van de kunstwerken begon Geertje
aan een serie werken met hetzelfde
thema: de Shide. Aanvankelijk
bedoeld als negen losse werken.
Maar na lang kijken en gesprekken
met collega kunstenaars kwam ze
tot de conclusie dat het toch als
éen werk moest worden. Net als de
Cicada. Dit gaf Geertje een nieuw

inzicht waardoor ze meer werken
op deze manier heeft gemaakt.
Geertje hoopte er al op, maar was
ook verrast toen ze merkte dat de
invloed van Japan op haar werkwijze
aanwezig was in haar kunstwerken.
“In Japan denkt men heel erg na
over wat men doet. Dit resulteert
niet alleen in allerlei rituelen, maar
ook in hoe men zich op straat
gedraagt. Door alles te overdenken,

ontstaat een nieuw soort efficiëntie
en dat is voor mij als kunstenaar heel
waardevol. Tegelijkertijd was ik de
Japanse precisie na 3 weken ook wel
zat en kreeg ik de behoefte om het
juist níet te doen zoals het hoort. Dit
geldt natuurlijk ook voor het proces
van schilderen: soms moet je juist al
je zelfverzonnenn regels overtreden
om op een nieuw spoor te komen.”
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Museum Singer Laren
De tentoonstelling zou plaatsvinden van 3 november 2020 t/m 10 januari
2021. Normaliter wordt een tentoonstelling groots geopend met een
receptie, maar dit was vanwege de COVID-19 pandemie niet mogelijk. De
Stichting heeft daartoe kaarten beschikbaar gesteld zodat zoveel mogelijk
relaties Geertje’s tentoonstelling konden bezoeken, Echter, de tijd was
hiervoor beperkt vanwege de algemene sluiting van musea.
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Expositie in Singer Laren

Ontmoetingen
Toch heeft Geertje de kans gehad om waardevolle mensen te ontmoeten. ”Ik heb gedurende
het hele traject een aantal nieuwe mensen ontmoet.. Uiteraard was het fantastisch om
iedereen van de Stichting en de uitgever te ontmoeten, allemaal zeer professioneel en
zeker ook gepassioneerd. In het bijzonder een aantal prettige ontmoetingen: Jan Rudolph
de Lorm (Directeur), Tim Zeedijk (Curator) en Esther Driessen (PR) van het Museum
Singer Laren. Ik voelde me direct thuis in het museum en iedereen was heel positief over
de tentoonstelling, ondanks de teleurstelling van de vervroegde sluiting van de tentoonstelling, was het een fijne ervaring.”

“HET IS MOOI OM TE MERKEN DAT KUNST BLIJKBAAR
EEN STERKE VERBINDENDE FACTOR IS: EEN ENKELE
ONTMOETING KAN AANVOELEN ALSOF HET AL JAREN
VERTROUWD IS.”

Ook had Geertje een bijzondere ontmoeting met verzamelaar Henri Swagemakers. “Ik
mocht zijn collectie zien, echt geweldig! Verreweg de meest bijzondere ontmoeting was
met Maarten Buser. Hij heeft mijn hele proces als buitenstaander gevolgd en beschreven
en zoiets is best persoonlijk, en soms wel spannend. Gelukkig zaten we vrijwel direct op
dezelfde golflengte en ik ben echt heel blij met zijn werk. Het is mooi om te merken dat
kunst blijkbaar een sterke verbindende factor is: een enkele ontmoeting kan aanvoelen
alsof het al jaren vertrouwd is.“
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Om Geertje’s werk onder de
aandacht te brengen, werd er
een MINI-DOCUMENTAIRE
gemaakt in samenwerking met
MuseumTV en Museum Singer
Laren.

Geertje werd
geïnterviewd voor
EEN ARTIKEL
in De Telegraaf.

Een INTERVIEW in het magazine HRLM.
Kunstlijn op bezoek in het atelier van...
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@vanvlissingenartfoundation geeft op INSTAGRAM
volgers het laatste nieuws over de Stichting en alle
kunstenaars met o.a. een prijsvraag voor het winnen
van het boek van Geertje van de Kamp, Een kunstenaar
in Japan.
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€
Baten
Schenkingen
Beleggingsresultaat

2020

2019

100.000
411.840

4.755
228.409
511.840

Lasten
Verstrekte Giften
Overige Lasten

78.173
8.064

233.164

120.096
13.725
86.237

Financiële Baten en Lasten
Rentebaten en soortgelijke Opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke Kosten

Resultaat

4.337
(882)

133.821

491
(1.038)
3.455

(547)

429.058

98.796

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het resultaat van € 429.058 ten gunste van de overige reserves te
brengen.

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

€
Beleggingsresultaat
Dividenden
Verkoopresultaten
Herwaarderingen Beleggingen onder Kostprijs

Lasten
2020

2019

100.000
100.000

4.755
4.755

2020

2019

4.334
430.850
(23.344)
411.840

4.955
222.591
863
228.409

€
Verstrekte Giften
Verstrekte Giften

2020

2019

78.173
78.173

120.096
120.096

De verstrekte giften betreffen de betaalde en toegezegde giften in en de toegezegde giften
voor 2020.
€
Overige Lasten
Administratiekosten
Overige Kosten

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

2020

2019

1.210
6.854
8.064

1.000
12.725
13.725

2020
4.337
(882)
3.455

2019
491
(1.038)
(547)

Financiële Baten en Lasten
€
Ontvangen Rente
Bankkosten en Provisies

