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1.	Inleiding	
De	 (Stichting)	 Lumo	 Foundation	 is	 op	 9	 april	 2020	 opgericht	 om	 een	 zo	 breed	 mogelijk	
publiek	 kennis	 te	 laten	 maken	 met	 een	 belangrijk	 verschijnsel	 in	 de	 Europese	 kunst-	
geschiedenis:	de	kunstenaarskolonie.		Overal	in	Europa	trokken	vanaf	de	eerste	helft	van	de	
19de	eeuw	kunstenaars	en	vooral	 schilders	naar	buiten	om	 in	de	natuur	 te	werken	en	het	
academisme	in	de	kunstzinnige	opleidingen	van	die	tijd	te	ontvluchten.	
Naast	de	mogelijkheid	om	op	een	relatief	goedkope	en	gezonde	manier	 in	 rust	 te	kunnen	
werken,	boden	de	plaatsen	waar	de	kunstenaars	 zich	verzamelden	de	gelegenheid	onder-	
linge	banden	te	smeden	en	elkaar	te	inspireren.	
Domburg	was	 zo’n	 ‘klassieke’	 kunstenaarskolonie,	 in	de	19de	eeuw	ontstaan	en	 tot	 in	de	
jaren	 twintig	 van	 de	 20ste	 eeuw	 bloeiend.	 Dankzij	 de	 herleving	 van	 het	 fenomeen	
kunstenaarskolonie	 aan	 het	 eind	 van	 de	 20ste	 eeuw,	 kent	 de	 ‘moderne’	 kunstenaars-	
kolonie	in	vele	Europese	landen	en	voormalige	kolonies	zoals	Domburg	een	nieuwe	bloei.		
De	 Lumo	 Foundation	 wil	 vanuit	 Domburg	 helpen	 om	 de	 aandacht	 ervoor	 en	 de	 studie	
ernaar	te	bevorderen.	
	
	2.	Doelstelling	
In	de	stichtingsakte	van	9	april	2020	staat	het	doel	als	volgt	omschreven:		
	
1.	Het	in	eigendom	verwerven	van	een	collectie,	bestaande	uit	een	veelheid	aan	materiaal	
van	en	over	kunstenaarskolonies	in	Europa,	alsmede	het	(laten)	beheren,	in	stand	houden	
en	openbaar	maken	van	deze	collectie.	De	collectie,	bestaande	uit	boeken,	documenten-	&	
fotoarchieven	en	kunstwerken,	is	omschreven	in	een	inventarislijst,	die	jaarlijks	wordt	
geactualiseerd;	
2.	De	collectie	wordt	dienstbaar	gemaakt	ten	behoeve	van	bestudering	in	een	
studiecentrum;	
3.	Ter	plekke	zullen	werken	in	wisselende	samenstellingen	worden	tentoongesteld;	zij	
kunnen	ook	in	bruikleen	worden	gegeven	aan	musea;	
4.	Het	verrichten	van	alle	verdere	handelingen,	die	met	het	vorenstaande	in	de	ruimste	zin	
verband	houden	of	daartoe	bevorderlijk	kunnen	zijn.	
	
De	Lumo	Foundation	heeft	geen	winstoogmerk	en	alle	opbrengsten	zullen	ten	goede	komen	
aan	haar	doelstelling.			



	

3.	Activiteiten	2020-2024	
De	stichting	tracht	haar	doel	onder	meer	te	verwezenlijken	door:	
	
1.	 Het	 doen	 bergen,	 conserveren,	 ontsluiten	 en	 beschikbaar	 stellen	 van	 de	 collectie	 voor	
wetenschappelijk	onderzoek	en	onderwijs	in	een	studiecentrum;	
2.	Het	doen	tentoonstellen	voor	het	publiek	van	de	kunstwerken	die	behoren	tot	de	
collectie;	
3.	Het	in	bruikleen	geven	aan	musea	van	kunstwerken	die	behoren	tot	de	collectie;	
4.	Het	kopen	van	kunstwerken	rechtstreeks	van	de	kunstenaar	of	op	veilingen	dan	wel	
anderszins;	
5.	Het	aannemen	van	kunstwerken	die	worden	geschonken	door	particulieren	en	instanties;	
6.	 De	 Lumo	 Foundation	 onderhoudt	 een	 website	 (www.lumofoundation.eu),	 waarmee	
belangstellenden	 op	 de	 hoogte	 zullen	 worden	 gehouden	 van	 onderzoeken,	 interessante	
publicaties,	tentoonstellingen	en	andere	activiteiten.	
	
De	 LUMO	 Foundation	 zal	 nieuw	 onderzoek	 naar	 het	 fenomeen	 Europese	 kunstenaars-	
kolonie	laten	doen	en	het	bestaande	onderzoek	coördineren.	Daarnaast	zullen	projecten	en	
onderlinge	samenwerkingsverbanden	voor	onderzoekers	en	kunstenaars	worden	gestimuleerd	
en/of	ondersteund.	De	LUMO	Foundation	zal	in	dit	kader	intensief	contact	onderhouden	met	
euroart,	de	Federatie	van	Europese	Kunstenaarskolonies	en	haar	organen.		
In	 het	 bijzonder	 zal	 het	 ICEAC	 (International	 Research	 and	Documentation	 Centre	 for	 the	
study	of	European	Artists’	Colonies,	 iceac.eu)	worden	ondersteund	 in	de	breedste	 zin	van	
het	 woord.	 	 De	 doelstelling	 daarvan,	 namelijk	 het	 oprichten	 van	 een	 wetenschappelijk	
centrum	in	Domburg,	sluit	volledig	aan	bij	die	van	de	LUMO	Foundation.			

4.	Financiën	
De	(Stichting)	Lumo	Foundation	wil	haar	doel	bereiken	door	te	trachten	vermogen		te	verwerven	
door	middel	van	donaties	en	aanspraak	te	maken	op	subsidies	voor	activiteiten.	
De	 stichting	werkt	uitsluitend	met	 vrijwilligers.	De	 leden	van	het	bestuur	ontvangen	geen	
andere	vergoeding	dan	een	vergoeding	van	daadwerkelijk	gemaakte	onkosten.	
In	geval	van	ontbinding	van	de	Stichting	zal	een	eventueel	batig	saldo	worden	besteed	aan	
een	algemeen	nut	beogende	instelling	met	een	gelijksoortige	doelstelling.	
	

5.	Organisatie	
De	 (Stichting)	 Lumo	 Foundation	 heeft	 een	 bestuur	 bestaande	 uit	 vijf	 vrijwilligers.		
Het	bestuur	van	de	Stichting	kent	bij	oprichting	de	volgende	leden:	

• Francisca	van	Vloten	–	voorzitter	
• Lemke	van	Slijpe	–secretaris	
• Inge	van	Leusen	–	penningmeester	
• Roderik	de	Wilde	-	lid	
• Arnold	van	Houtum	-	lid	

	



6.	Onafhankelijkheid	bestuur	
Het	bestuur	van	de	(Stichting)	Lumo	foundation	is	onafhankelijk	van	donateurs	en	begunstigden.	
De	 leden	 mogen	 niet	 over	 het	 vermogen	 van	 stichting	 beschikken	 alsof	 het	 zijn/haar	 eigen	
vermogen	is.		
In	 het	 huishoudelijk	 reglement	 van	 de	 Stichting	 worden	 de	 taakverdeling	 en	 bestuurders-	
verhoudingen	 binnen	 het	 bestuur	 beschreven	 alsmede	 de	 wijze	 van	 besluitvorming.	 Een	
exemplaar	van	dit	reglement	is	door	een	ieder	op	te	vragen	bij	het	bestuur.	
	

7.	Verantwoording		
Jaarlijks	zal	er	een	verslag	worden	opgesteld;	naast	het	feit	dat	dit	wettelijk	verplicht	is	kan	
dat	 verslag,	 indien	 wenselijk,	 ook	 op	 PR-gebied	 een	 rol	 vervullen.	 Het	 is	 niet	 alleen	 een	
financiële	verantwoording	maar	een	verantwoording	van	alle	zaken	die	 in	dat	 jaar	hebben	
plaatsgehad	binnen	de	 Stichting:	 financieel,	welke	 acties	 hebben	we	ondernomen	en	wat	
hebben	die	opgeleverd,	welke	werken	zijn	er	verworven,	kortom:	waar	stonden	we	aan	het	
begin	van	het	jaar	en	wat	was	de	situatie	aan	het	eind	van	het	jaar.		
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