
 

 

 
 

“VRIENDEN VAN KOR ONCLIN” 
 
 
Beeldend en levenskunstenaar Kor Onclin liet bij zijn overlijden in 2003 een omvangrijk en 
indrukwekkend oeuvre na. Wie hem heeft gekend herinnert zich een wijs, warm, speels en 
veelzijdig mens. Ook in de rijke collectie van schilderijen en andere kunstwerken die hij voor ons 
achterliet zijn al die kwaliteiten terug te zien, als artistieke sporen van een onderzoeker die het 
leven in al haar hoedanigheden wilde doorgronden, gedreven door verwondering. 
 
Om de uitgebreide collectie goed te beheren en onder de aandacht te brengen van kunst- 
liefhebbers en anderen die er inspiratie uit kunnen putten is deze ondergebracht in een stichting:  
de Onclin-Chabrion Stichting. 
Voor het toegankelijk maken van de kunst van Kor Onclin bij een breder publiek wordt o.a. 
gebruik gemaakt van de website www.koronclin.com, van beelddragers waarop het werk is vast- 
gelegd en door middel van exposities.  Sinds het overlijden van de kunstenaar zijn er vrijwel 
jaarlijks exposities van zijn werk, afwisselend in Nederland en in Frankrijk. 
 
Teneinde deze activiteiten verder te ontwikkelen en basiswerkzaamheden te kunnen bekostigen 
heeft het Stichtingsbestuur voldoende financiële middelen nodig. Ze probeert daarvoor fondsen te 
werven bij subsidie verlenende instellingen, maar doet ook graag een beroep op mensen die op de 
een of andere wijze hun interesse hebben getoond in het werk van Kor Onclin. 
Daarom via deze brief onze vraag of u donateur wilt worden van de Onclin-Chabrion Stichting. 
Als donateur maakt u deel uit van de ‘Vrienden van Kor Onclin’, en wordt u via de jaarlijkse 
Nieuwsbrief  op de hoogte gehouden van de activiteiten en plannen van de Stichting.  
U wordt al Vriend vanaf € 25 en als blijk van waardering ontvangt u een aardige geste. 
 
Namens de Onclin-Chabrion Stichting, 
 
Marleen Onclin, voorzitter 
Rob Vlasblom, secretaris 
 
 
 
U kunt zich als donateur aanmelden door onderstaand strookje te sturen naar : 
secretariaat Onclin-Chabrion Stichting, Emmastraat 17, 6828 HA Arnhem 
of via e-mail: r.vlasblom5@upcmail.nl  
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL20TRIO 01978 155 61 
t.n.v. Onclin-Chabrion Stichting te Alphen a/d Rijn, 
onder vermelding van: “Vrienden van Kor Onclin” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik meld mij aan als donateur van de Onclin-Chabrion Stichting. 

Naam: ………………………………………………………………………………. 
Straat: ……………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………. 
Tel.: …………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………….. 
 

http://www.koronclin.com/

