STICHTING MELLE ALGEMEEN EN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021
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.
In 2020 heeft Stichting Melle gezocht naar een museale instelling die de collectie,
nog in bezit van de stichting, wil overnemen en daarmee in de toekomst zorg zal
dragen over een goed beheer en behoud van deze werken. In september 2020 zijn
er gesprekken geweest met museum van Bommel van Dam te Venlo en is naar
aanleiding van de positieve gesprekken en het enthousiasme van het museum
overgegaan tot een schenking van de gehele collectie nog in bezit van de stichting.
Direct hierna heeft museum van Bommel van Dam blijk gegeven een grote
tentoonstelling over Melle te willen organiseren in 2022. De laatste grote
overzichtstentoonstelling van Melle vond plaats in Museum Arnhem in 2008, tijd voor
een nieuw eerbetoon. De voorbereidingen van deze tentoonstelling hebben
grotendeels plaatsgevonden in 2021. Om de tentoonstelling tot een succes te maken
was er financiële steun nodig. Naast het uitvoeren van onderzoek waren er middelen
nodig om een aantal belangrijke bruiklenen aan te vragen. Waaronder het Stedelijk
Museum Amsterdam die de grootste collectie werken van Melle bezit en om de
publicatie die bij de tentoonstelling zal verschijnen te realiseren. Stichting Melle heeft
in 2021 daarom financieel bijgedragen aan de realisatie van dit grote project: een
nieuwe overzichtstentoonstelling die op 17 september 2022 zal open in museum van
Bommel van Dam te Venlo.

Financieel jaarverslag 2021

Saldo 31-12-2020

€146.147,56

INKOMSTEN
Pictoright

€221,45

UITGAVEN
Kosten Rabobank
Website
Pictoright
Stichting Museum van Bommel van Dam
Negatieve rente

€63,60
€1.378,67
€92,€55.000,€72,89

Saldo 31-12-2021

€89.761,85

