S ch ng Ton Smits Jaarverslag 2016
De S ch ng Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-12012 is de s ch ng een culturele ANBI (ac ef op het gebied van erfgoed en kunst).
Het Ton Smits Huis is opgenomen vanaf 24-4-2009 in het Museumregister Nederland
(geregistreerd museum).

Kamer van Koophandel Brabant

41089222

Fiscaal nummer (BTW)

NL804685447B01

Contactgegevens
S ch ng Ton Smits,
Jacob Reviuslaan 25,
5644 TP Eindhoven

Doelstelling van de s ch ng
De S ch ng Ton Smits hee ten doel de instandhouding van de ar s eke nalatenschap van Ton
Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.
De s ch ng beoogt niet het maken van winst.
De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

Beleidsplan
De s ch ng voert de volgende ac viteiten uit:
– Openstellen van het museum “Ton Smits Huis”
– Organiseren van exposi es in het Ton Smits Huis en samenwerken op het gebied van
exposi es met andere instellingen buiten het Ton Smits Huis
– Het geven van lessen kunst educa e voor basis en voortgezet onderwijs
– Meedoen met landelijke en lokale culturele ac viteiten
– Beheer van de collec e van cartoons, schilderijen, tekeningen
– Beheer van het archief van Ton Smits
– Uitvoering geven aan “geregistreerd museum”

– Beschikbaar hebben van alle tekeningen, schilderijen op internet
– Samenwerking met diverse instellingen
– Beheer van het atelier Ton Smits Huis

Om bovenstaande ac viteiten te kunnen uitvoeren worden geldelijke middelen verworven via:
– het heﬀen van entreegelden voor het museum,
– de verkoop van boeken en kaarten, museale ar kelen,
– de bijdrage van beguns gers,
– het aanvragen van gemeentelijke en rijkssubsidies
Het vermogen van de s ch ng is op een spaarrekening van een bank gezet

Samenstelling van het Bestuur
Mevrouw Julie e Aarts-van Teeﬀelen, secretaris
Mevrouw Inge Borsje, lid
Mevrouw Lidwien Smits – Zoetmulder, lid
Heer Frank Lubbers, lid
Heer Frank Dillen, lid
Vacature voor voorzi er

Beloning
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de s ch ng. Alle
werkzaamheden in de s ch ng worden uitgevoerd door vrijwilligers die voor hun bijdrage geen
vergoeding ontvangen

Ac viteiten 2016
De volgende ac viteiten hebben plaats gevonden
Museale ac viteiten
– Drie wisselexposi es in het Ton Smits Huis en drie kleinere exposi es binnen de genoemde
grotere exposi es.
– Op de website (archieven.nl en thuisinbrabant.nl) zijn alle cartoons en schilderijen van Ton
Smits te zien.
– Het museum is iedere woensdag van 11.00 – 17.00 en verder op afspraak.
Cultuur educa e
Diverse lessen cultuur educa e, karikatuur tekenen en cartoon tekenen zijn er gegeven voor
leerlingen van basis en middelbaar onderwijs en deelgenomen aan het project
“Museumschatjes”georganiseerd door Erfgoed Brabant.
Workshops
Door het Ton Smits Huis werden diverse workshops cartoon tekenen georganiseerd.
Open dagen, culturele evenementen
Het Ton Smits Huis deed mee met de landelijke museumweek, de start van het culturele seizoen
in Eindhoven “Hallo Cultuur” en werkte samen met de Big Draw, het grote tekenevenement in
Eindhoven.
Collec ebeheer
Gestage voortgang met de beschrijving van de collec e, bibliotheek van kunstboeken,
documenta e en archief van Ton Smits.
PR ac viteiten
Informa e over de ac viteiten van het Ton Smits Huis is te vinden op de website tonsmitshuis.nl
en Facebook. Verder worden er persberichten verstuurd en geadverteerd in bladen.
Geïnteresseerden en beguns gers van het Ton Smits Huis krijgen nieuwsbrieven toegestuurd.
Samenwerking
Het Ton Smits Huis werkt met diverse organisa es in Eindhoven en Brabant samen.
Vrijwilligers
Alle ac viteiten van het museum worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde
krachten in het museum werkzaam.

Balans per 1-1-2016 en 31-12-2016 (bedragen in euro's)

Begro ng en Resultatenrekening 2016 (bedragen in euro's)

Begroting 2016
Inkomsten
Begunstigers
Bijdrage gemeente
Educatie
Bezoek en verkoop

3.000
10.000
500
1.000

Uitgaven
Publieksfunctie vast presentie
Publieksfunctie tijdelijke presentie
Collectiebeheer, functie registratie
Algemeen beheer

Saldo
Totaal

14.500

6.600
4.000
3.000
1.000

-100
14.500

