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1. Naam van de instelling Stichting Viktor IV 
2. RSIN 817175386 
3. Postadres Kloveniersburgwal 111 D, 1011 KC Amsterdam   

  Email: info@viktoriv.nl  | Telefoonnummer: 06 27 88 78 14 
4. Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bekend en toegankelijk maken van 

het werk van de kunstenaar Viktor IV. 
5. De aangenomen bestuursleden zullen hun transitie fase in 2017 verder 

afronden. In de komende jaren zal de ontsluiting en registratie van de werken 
van Viktor IV verder worden voortgezet. Er zal een passend onderkomen 
worden gezocht voor de meest fragiele stukken inclusief de reeds aan het licht 
gebrachte archiefstukken. Daarnaast zal het archief verder bestudeerd worden 
waarbij digitalisering wordt toegepast of wordt geoptimaliseerd. 
Op de vernieuwde website www.viktoriv.nl zal SEO worden toegepast en 
daarnaast de mogelijkheid om werken van Viktor IV te raadplegen. Tot slot zal 
de stichting middels openbare bijeenkomsten het werk van Viktor IV onder het 
publiek kenbaar maken waarbij het ten doel heeft middels deze gelegenheden 
een jongere doelgroep aan te spreken. 

6. Bestuurderssamenstelling: de stichting Viktor IV wordt bestuurd door een 
bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 
alsmede uit twee overige bestuursleden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 
komt toe aan ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.  

7. Namen van de bestuurders 2016  
K. Huibregtse   voorzitter 
A.M. Kraaijenhagen  secretaris  
T.M. Voshol   penningmeester 

8. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor gemaakte 
onkosten. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld of andere 
vorm van beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.  

9. In 2016 is door de in 2015 ingestelde interim-bestuurder een nieuw bestuur bij 
elkaar gebracht. Een viertal nieuwe bestuursleden zijn in de zomer van 2016 
voor het eerst bij elkaar gekomen om te praten over bestuursoverdracht, 
toekomstplannen en zij zijn met instemming van het bestuur in oktober 
geïnstalleerd. De interim-bestuurder en de andere leden van het voormalige 
bestuur zijn in diezelfde vergadering gedeïnstalleerd. Het vernieuwde bestuur 
heeft is in het najaar 2016 een begin gemaakt met het uitvoeren van haar 
plannen. De website is daarbij al eerste onder handen genomen.  

  


