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1. Stichting Viktor IV 

2. RSIN: 817175386 

3. Postadres: Kloveniersburgwal 111d, 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 hoofdlijn van het actuele beleidsplan. 

Begin 2019 is de aankoop van het schip van Viktor IV, door een nieuw opgerichte stichting, 

een feit. De stichting die het schip heeft aangekocht heeft aangegeven het schip ter beschikking 

te stellen van een mogelijk toekomst museum. Het komende jaar staat daarmee in het teken 

van het verder uitwerken van de plannen over het gebruik van dit schip om de missie van de 

Stichting Viktor IV verder uit te dragen. Het bestuur zal zich buigen over de mogelijkheid om 

een museum op te zetten. Wat is daar voor nodig? Is er de mogelijkheid een biografie over 

Viktor IV te schrijven, om het onderwerp te laden? Wat zijn valkuilen? Wat kunnen we zelf als 

bestuur en wat moeten we uitbesteden? Allemaal vragen die dit jaar nader uitgewerkt zullen 

moeten gaan worden.  

6. Bestuurssamenstelling: de stichting Viktor IV wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 

een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede uit drie overige bestuursleden. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan ten minste twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden.  

7. Namen van de bestuurders 1 januari 2018: 

M.J. Stuyling de Lange  secretaris, penningmeester 

I. Munck   bestuurslid 

8. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. De leden van het 

bestuur ontvangen geen vakantiegeld of andere vorm van beloning. De stichting heeft geen 

personeel in dienst.  

9. In 2018 heeft de secretaris/ penningmeester contact gezocht met diverse (oud)betrokkenen bij 

de Stichting Viktor IV om te inventariseren wie mogelijk een rol zou kunnen vervullen in een 

nieuw te vormen bestuur. Uiteindelijk is op 6 april 2018 een eerste bijeenkomst geweest met 

geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de recente bestuurswissel, het 

gedachtegoed van Viktor IV, een mogelijke koers voor het nieuwe bestuur en de haalbaarheid 

van deze plannen. De tijdens deze bijeenkomst aanwezige geïnteresseerden zijn uiteindelijk 

allen toegetreden tot het nieuwe bestuur waarnaar later in 2018 nog eens twee 

bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden. Verder hebben de voormalig bestuursleden 

Kees & Anne Marie Huibregste in de zomer van 2018 gezorgd voor de overdracht van het 

archief (dat eerder zowel bij hen thuis, als in een loods in Haarlem was ondergebracht). Zij 



hebben dit ontzettend zorgvuldig overgedragen (incl. uitgebreide inventaris) waardoor het 

nieuwe bestuur een enorme informatiebron heeft voor het verder uitdragen van de missie van 

de Stichting. Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2018 is door het bestuur eveneens 

gesproken over de mogelijkheid om een museum in te richten over Viktor IV. Plannen over het 

aankopen van het schip waar Viktor IV op gewoond en gewerkt heeft zijn daarbij ook de revue 

gepasseerd. Eind 2018 is dan ook contact gezocht met de Deense architectenbond die eigenaar 

is van het schip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


