
STICHTING MELLE ALGEMEEN EN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 

 

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.       
 
 
Met het oog op de toekomst van de collectie nog in het bezit van Stichting Melle, is zij in 
2020 bezig geweest met het zoeken van een museale instelling die de collectie wil 
overnemen en daarmee in de toekomst zorg zal dragen over een goed beheer en behoud 
van deze werken. In 2020 zijn er gesprekken gevoerd met twee potentiële musea. In de 
eerste plaats is er in het voorjaar van 2020 contact geweest met Museum JAN in 
Amstelveen. Ook met Museum van Bommel van Dam zijn in september dit jaar gesprekken 
gevoerd.  
Dankzij een schenking van ruim 1.100 kunstwerken door het Amsterdamse echtpaar 
Maarten en Reina van Bommel-van Dam opende in 1971 te Venlo, het eerste museum voor 
moderne kunst in Limburg. In deze ‘oorspronkelijke’ collectie bevonden zich drie 
olieverfschilderijen en tientallen tekeningen van de Amsterdamse schilder Melle. Het 
echtpaar was tevens bevriend met schilder Melle.  
Museum van Bommel van Dam is geïnteresseerd in de gehele collectie werken van Melle 
nog in bezit van de stichting. Wegens de bijzondere historische band tussen het museum en 
Melle heeft de stichting in 2020 besloten de gehele collectie nog in eigen beheer te 
schenken aan het museum.  
Museum van Bommel van Dam heeft in 2020 ook blijk gegeven een grote tentoonstelling 
over Melle te willen organiseren in 2022, hier is reeds een start mee gemaakt. Voor deze 
tentoonstelling blijft de stichting in goed contact met het museum en heeft de intentie hulp 
te verlenen waar mogelijk.   



STICHTING MELLE FINANCIEEL OVERZICHT 2020  
  
  
  
Saldo 31 – 12 – 2019                                                                                   € 134.110,76 
  
  
Inkomsten 
  
Pictoright                                                                   €      175,56 
  
Legaat Cnoop – Koopmans                                      -  14.533,33 
  
                                                                                                                      €   14.708,89 
                                                                                                                                             + 
  
Totaal                                                                                                           € 148.819,65 
  
  
Uitgaven 
  
Kosten Rabobank                                                      €       63,60 
  
Kosten website                                                          -      432,55 
  
Pictoright                                                                   -        92,00 
  
Werkzaamheden Eliane Odding                               -   2.083,94 
  
                                                                                                                      €     2.672,09 
                                                                                                                                             -/- 
  
  
Saldo per 31 – 12 – 
2020                                                                                                               €146.147,56            
              
 


