Stichting Anton Martineau
Beleidsplan 2020-2021
Dit is het vierde beleidsplan van de Stichting Anton Martineau; het is een vervolg op het
eerste, tweede en derde beleidsplan ( 2019-2020 ).
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd en bestaat uit de volgden
personen:Mevrouw Ineke Martineau- Vermolen ( weduwe van Anton Martineau), voorzitter;
Rens Cappon, penningmeester.
Ariaan Olieroock, secretaris.
De doelstelling van de Stichting ( Zie Statuten) is eveneens ongewijzigd: “ het beheren en het
bijeenhouden van de collectie nagelaten werken ( schilderijen, tekeningen, gouaches en
gedichten) van de op 11-03- 2017 overleden kunstenaar Anton Martineau ( geb. 19-11-1926)
In de voorliggende beleidsplanperiode 2020-2021 wil het bestuur verder voortborduren op
de in 2018, 2019 en 2020 in gang gezette activiteiten. Het bestuur wil in 2020 opnieuw een
expositie inrichten van het werk van Anton Martineau, zoals dat in oktober 2018 en mei
2019 ook het geval was, toen bij Singel 100 in Amsterdam ( 2018) en bij WG Kunst ( 2019 ) .
In 2020 komt er een overzichtstentoonstelling bij Pulchri in Den Haag, en er zijn contacten
met het Stedelijk Museum in Schiedam. Dat museum bezit al werk van Anton Martineau. H
et bestuur hoopt op een vruchtbare samenwerking met dit museum.
Het bestuur wenst in het komende jaren de samenwerking met de uit 10 personen
bestaande consultatiegroep verder voort te zetten. De samenwerking tot u toe heeft er toe
geleid dat er in de periode 2019-2020 weer een tweetal bijeenkomsten zijn geweest in
diverse delen van het land.
Tijdens de volgende bijeenkomsten zullen weer nieuwe ideeën gevormd worden om de
doelstelling van de Stichting te realiseren. Daartoe behoort ook het op beperkte schaal
verkopen van werken van deze kunstenaar en het gebruik van veilingen, zoals Catawiki en
NRC. Met de opbrengt wil het bestuur de lopende kosten kunnen bestrijden.
Het bestuur streeft naar een Stichtingsvermogen aan met een beperkte omvang, doch
voldoende omvang.
Nu de website door professionals ontwikkeld zal er in de planperiode verder gebruik
gemaakt worden van alle mogelijkheden die de sociale netwerken bieden. Facebook,
Instagram en Google zullen weer via de website gevoed worden. Het plaatsen van
nieuwsberichten die doorgelinkt worden, wordt voortgezet en verder uitgebreid.
Het beleidsplan 2020-2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 december 2019.
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