Stichtingverslag over 2020
Amsterdam, 10 - 12 - 2021
Notulen voor de bestuursvergadering van de STICHTING EUGENE BRANDS.
1. OPENING. Dit keer via een telefonische vergadering, in verband met de Covid-19 maatregelen.
2. Het bestuur besluit de jaarrekening 2020 met een balans per 30/12 2021 met een eigen vermogen
van € 2.777,— en een positief resultaat van € 4.449,— over 2020.
Verder vermeld ik hierbij dat ik ( Eugenie Brands) ieder jaar een vergoeding ontvangt van : €
1.500,— van de stichting Eugene Brands voor haar administratieve werkzaamheden.
De overige leden van de stichting zijn onbezoldigd.
3. Helaas staat dit jaar wederom in het teken van Covid-19 en hebben er weinig activiteiten kunnen
plaatsvinden rond de Eugene Brands Stichting. Wel hebben wij veelvuldig telefonisch contact
gehad, en dank ik Christian Ouwens voor zijn mooie ontwerp voor het toekomstige briefpapier van
onze Stichting. Ton Fiere is op dit moment druk bezig de twee korte films die er gemaakt zijn over
Eugene Brands, te laten vertalen in het Frans voor de komende tentoonstelling in Zuid Frankrijk.
Eén van die films: “In het teken van het experiment’ wordt straks ingesproken in de Engelse taal
door Jon van Eerd hiervoor ook mijn grote dank. Voor de vertaling voor beide films hopen wij een
subsidie te krijgen.
4. De tentoonstelling in het Noord Veluws Museum die was gepland voor : oktober 2021, is
verplaatst naar de zomer van 2023.
De zomertentoonstelling in CENTRE d’ART la FALAISE in Cotignac (Zuid Frankrijk) gaat
gelukkig wel door in 2022. Het wordt een overzicht tentoonstelling met werken uit mijn eigen
collectie, de collectie van het Cobra Museum en de collectie van Galerie Christian Ouwens.
5. De voorzitter sluit de telefonische vergadering en constateert dat de volgende aanwezig zijn.
de heer Adri Colpaart
de heer Christian Ouwens
de heer Hugo Jenniskens
de heer Ton Fiere
Mevr. Eugenie Brands
Hopende een ieder geinformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Eugenie Brands

