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Activiteiten van het bestuur in 2020
•

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft dit jaar 3 maal vergaderd: januari, augustus en december. Vanwege
Corona was het dit jaar lastiger elkaar face tot face te ontmoeten. Dat had wel onze
voorkeur en in deze maanden was dit mogelijk.

•

Bepalen kerncollectie
Dit jaar is de samenstelling van de kerncollectie van de werken van Nieuwenkamp, zo
goed als afgerond. Het streven is tot een collectie te komen van max. 500 werken, die
met elkaar een goed beeld geven van de veelzijdigheid van Nieuwenkamp: kunstvormen
die hij hanteerde, fasen die zijn kunstenaarschap kende, tijdsperiodes waarin hij werkte,
belangrijkste plekken waar hij is geweest.

•

Overdracht naar Edam
Het museum in Edam heeft interesse de kerncollectie tentoon te stelling in een
permanente tentoonstelling, op de zolderverdieping van het museum. Tevens hebben zij
een depot waar werken bewaard kunnen worden op het moment deze niet
tentoongesteld worden. De collectie blijft in het bezit van de Stichting, er zal een
bruikleenovereenkomst opgesteld worden zodra de plannen rond zijn.

•

Naamsverandering van de stichting
Stichting museum Nieuwenkamp heeft haar naam gewijzigd in Stichting W.O.J.
Nieuwenkamp. De eerste naam deed vermoeden dat er nog een museum zou zijn, welke
er al lang niet meer is. Dat bracht regelmatig verwarring te weeg bij het publiek.

•

Fusie Stichting W.O.J. Nieuwenkamp met Stichting De Zwerver
Een aanzet tot fusie van beide Stichtingen is dit jaar in gang gezet. Stichting museum
Nieuwenkamp en Stichting De Zwerver gaan samen als Stichting W.O.J. Nieuwenkamp.

•

Tentoonstelling Lunteren
In het Westhofhuis te Lunteren is in het voorjaar een tentoonstelling gehouden, met 57
werken van W.O.J. over Lunteren.

•

Monumentendag
Vanwege het niet kunnen voldoen aan de Coronaregels (1,5 meter aftand, looproute met
een aparte in- en uitgang) is De Zwerver dit jaar niet open gesteld.

•

De Zwerver
Het schip is eigendom van de stichting en in het beheer van de Jachthaven Naarden.

