
STICHTING MELLE ALGEMEEN JAARVERSLAG 2019 

Stichting Melle heeft ten doel: 
a. Verlenen van ondersteuning ten behoeve van tentoonstellingen, publicaties en/of 
onderzoek over het leven en werk van de kunstenaar Melle Johannes Oldeboerrigter. 
b. Verlenen van ondersteuning voor promotieactiviteiten op voornoemd gebied. 
c. (Doen) beheren van zijn artistieke nalatenschap. 
d. Voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Stichting Melle is in bezit van schilderijen, aquarellen, tekeningen en borduursels en een 
geldsom.  

Zoals in het meest recente beleidsplan staat aangegeven is Stichting Melle in het bezit van 
een collectie werken van kunstenaar Melle Johannes Oldeboerrigter uit de nalatenschap van 
A.J. (Clovis) Cnoop Koopmans. De stichting zet zich momenteel in om deze collectie werken 
zo goed mogelijk onder te brengen, bij voorkeur in een museale collectie.  

In 2019 heeft Stichting Melle gesprekken gevoerd over deze collectie met het Rijksmuseum 
Amsterdam, waar zij spraken met conservator moderne kunst Ludo van Halem. Tevens heeft 
zij gepraat met artistiek directeur Margriet Schavemaker van het Amsterdam Museum. 
Eerder sprak de stichting al met mevrouw Schavemaker in het kader van een mogelijke 
Melle tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Ook is er contact geweest met 
het Fries Museum te Leeuwarden en Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam over 
de collectie. Met hen is via de e-mail en telefonisch gesproken over de collectie.  

Aan het einde van 2019 is er nog geen locatie gevonden voor de collectie Melle. Voor het 
voorjaar 2020 staan echter enkele gespreken met nog niet eerder benaderde musea op de 
planning.  

Tevens heeft de stichting gedurende 2019 enkele vragen van particulieren in het bezit van 
werk van Melle beantwoord. 



 
STICHTING MELLE FINANCIEEL OVERZICHT 2019  
 
 
 
Saldo 31 – 12 – 2018        € 119.601,15 
 
 
Inkomsten 
 
Pictoright      €   1.109,64 
 
Legaat Cnoop – Koopmans    -  14.533,33  
 
          €   15.642,97  
            + 
 
Totaal          € 135.244,12 
 
 
 
Uitgaven 
 
Kosten Rabobank     €       63,60 
 
Kosten website     -      327,76 
 
Pictoright      -        92,00 
 
Werkzaamheden Eliane Odding   -      650,00 
 
          €     1.133,36 
            -/- 
 
 
Saldo per 31 – 12 – 2019       € 134.110,76 
   
 


