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Doelstelling 
Doel van de Stichting is het verkrijgen, bewaren, beheren, bijeen en in stand houden en voor 
een breed publiek toegankelijk maken van de door mevrouw IJ.S.W. de Wilde-Reinhold en 
aan haar artistiek verwante kunstenaars vervaardigde grafische en andere kunstwerken. 
 
Beleidsplan 
Sinds 1998, het jaar van haar oprichting, verkrijgt de Stichting jaarlijks kunstwerken van 
mevrouw IJ.S.W. de Wilde-Reinhold. De schenkingen betreffen kunstwerken vanaf de 
periode na 1945. Conform de wens van Teylers Museum gaat het hierbij steeds om werken 
op papier (tekeningen, gouaches, aquarellen en grafische werken) van Nederlandse en 
buitenlandse kunstenaars, waarvan vooral - naast Nederlandse (o.a. Corneille, Dekkers, 
Lucebert, Diederen en Van Velde) - Franse (o.a. Manessier, Raysse en Courtin), Italiaanse 
(Cucchi, Chia en Clemente) en Amerikaanse kunstenaars (De Kooning, LeWitt en Lichtenstein) deel 
uitmaken. Hart van de verzameling vormt het gehele oeuvre tot nu toe aan grafisch werk van 
Mevrouw de Wilde-Reinhold. 
 
Ingevolge de statuten van de Stichting heeft Teylers Museum op zich genomen het bewaren 
evenals het beheren en bijeen- en in stand houden van de collectie van de Stichting. Ook 
draagt Teylers Museum ingevolge van de statuten zorg voor het tonen van werk uit de 
collectie in het museum. Dat gebeurt door middel van een eigen presentatie van een selectie 
uit de collectie van de Stichting dan wel door presentatie van werken uit die collectie in 
samenhang met door Teylers Museum te organiseren exposities. 
Ingeval van doublures in de collectie dan wel om redenen dat voor het in stand houden van 
de collectie bepaalde werken van ondergeschikt belang zijn, kan het Stichtingsbestuur 
werken uit de collectie verkopen om met de opbrengsten daarvan de collectie uit te breiden. 
Van deze mogelijkheid is nog geen gebruik gemaakt. 
 
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid  
Waarnemend voorzitter/penningmeester: dhr. drs. M. de Beyer  
Lid: mw. IJ.S.W. de Wilde-Reinhold  
Lid/secretaris: dhr. T. van Druten, MA  
Lid: dhr. prof. dr. M. de Wilde  
Er is in het kader van de Stichting geen sprake van beloningen.  
 



Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021 
Het bestuur van de Stichting komt eenmaal per jaar bijeen. Naast de gebruikelijke agendapunten als 
vaststelling van de agenda en van het conceptverslag van de vorige vergadering zijn steeds vaste 
agendapunten: a. De in het desbetreffende jaar aan de Stichting door Mw de Wilde-Reinhold (lid van het 
bestuur) en/of dhr De Wilde (lid) te schenken kunstvoorwerpen; b. De wijze waarop Teylers Museum in 
het desbetreffende jaar en het daarop volgende jaar werken uit de collectie van de Stichting onder de 
aandacht heeft gebracht, resp. onder de aandacht zal brengen.  
 
Het bestuur van de stichting is bijeengekomen op 11 juni 2021. Er zijn in 2021 een blad grafiek van 
Arnulf Rainer en twee bladen grafiek en enkele sjablonen van Nono Reinhold geschonken aan de 
Stichting. 
 
Financiële verantwoording 
De Stichting heeft geen vermogen. 
 
De Stichting kan conform haar statuten gelden verkrijgen door 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- subsidies en donaties; 
- andere verkrijgingen en baten. 
Indien er vermogen wordt verkregen, zal de Stichting ingevolge de statuten Teylers Museum 
financieel ondersteunen. Teylers Museum op zijn beurt zal de ontvangen gelden moeten 
aanwenden in het belang van de bij Teylers Museum aanwezige collectie van de Stichting, 
waartoe ook de eventuele uitbreiding van deze collectie wordt gerekend. 


