
Hoofdlijnen beleidsplan Stichting archief Anthon Beeke 
 
Archief 

Het omvangrijke archief van Anthon Beeke omvat zijn eigen werk zoals affiches, 
boeken, kalenders, tijdschriften, schetsen en tekeningen, agenda’s en 
correspondentie. Daarnaast had hij een verzameling affiches van collega 
affichemakers, een tijdschriftenverzameling, een collectie klerenhangers en een 
uitgebreide bibliotheek. Ook zijn werk als fotograaf zoals contactafdrukken, films en 
prints zijn in het archief ondergebracht. De Stichting ‘archief Anthon Beeke’ is in 
februari 2020 opgericht. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het binnenkomende 
geld zal worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen. Mocht er 
voldoende geld binnenkomen, dan zal dat besteed worden aan verder onderzoek en 
publicaties. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd en er is geen betaalde werknemer 
in dienst. 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

• het beheren en conserveren van het archief van Anthon Beeke; 
• het toegankelijk maken van zijn werk; 
• het regelen van bruiklenen en copyrights; 
• het mogelijk maken van publicaties en tentoonstellingen. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

• het regelen van de opslag van zijn werk; 
• het digitaliseren van zijn werk; 
• het toegankelijk maken van zijn werk via zijn website, dynamisch archief en 

andere media; 
• publicaties en tentoonstellingen mogelijk te maken; 
• (delen) archief over te dragen aan andere relevante archieven. 

Activiteiten 

De afgelopen periode zijn de volgende activiteiten ontwikkeld. 
Website 
Het werk van Anthon Beeke is verder gedigitaliseerd en er is een nieuwe website 
ontworpen en gebouwd.  
Bibliotheek 
Een groot deel van zijn bibliotheek is openbaar gemaakt in het Van Abbehuis in 
Eindhoven.  
Huisstijl 
Er is een huisstijl met briefpapier voor de Stichting ontworpen.  
Opslag 
Het werk van Anthon Beeke is momenteel opgeslagen bij een opslagbedrijf, maar 
het is de bedoeling om dit onder te brengen bij relevante archieven. Een klein deel 



van zijn affiches is reeds ondergebracht bij het Nago.  
 

Uitgaven en inkomsten  
De Stichting heeft de volgende vaste jaarkosten: 
opslag archief  
abonnement en beheer website/internet/e-mail 
bankkosten 
accountantskosten 

Inkomsten zijn copyrightvergoedingen, donaties en verkoop van werk Anthon 
Beeke. Er zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn van subsidieaanvragen.  

 


