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Bezorgd

Bezorgd is het kernbegrip van dit kroonjaar. We zijn bezorgd voor
onze naasten, voor de directe omgeving, voor de kunstenaars, makers en
onze relaties. Aan het begin wisten we nog niet wat we nu weten en ook
weten we nu nog niet wat er nog allemaal gaat komen. Een ding is zeker we
waren in dit corona jaar teruggeworpen op de essentie van het leven.
Een periode waarin onze zintuigen op scherp stonden.
Gelukkig hebben we in de pre-corona tijd nog de basis kunnen leggen met
een aantal culturele organisaties voor het plan Nieuw Zeeuws Peil.
Een plan om te komen tot een waardevolle structuur waar talenten zich
kunnen ontwikkelen en (jonge) makers ondersteund en gestimuleerd worden
om te komen tot uitzonderlijke producties. Nieuw Zeeuws Peil in zijn geheel
kunnen we nog niet uitvoeren, maar in onderdelen komt er beweging in.
Ook in 2021 zullen we hier aandacht voor blijven vragen.
Onbezorgd begonnen we 2020 met de voorbereidingen voor de Zeeuwse
Lichting 2019, een gemotiveerde groep, die bij de opening werd toegesproken door de gedeputeerde van cultuur Anita Pijpelink. Gedurende
de tentoonstelling organiseerden wij de derde editie van Kunstenaar 4.0
onder de bezielende leiding van Loek Grootjans. Ditmaal was de moderator
Suzan Swarts, directeur van Museum Voorlinde, die kwam invliegen vanuit
Italië om op tijd Christina de Korte en Leonard Passchier te bevragen.
Een energieke avond met intensieve uitwisseling samen met de vele gasten
die erop af waren gekomen. Een bijeenkomst waar je er vele van wenst en

Hoop wordt geboren uit vrees voor de toekomst.

waarvan we nu weten wat we missen.

(Le jour et la nuit - Georges Braque)
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Wat ga je doen en hoe orga-

De inzet van de medewerkers was enorm en bewonderenswaardig.
Het is gelukt en met een tweeledig succes. Aan de ene kant dat de kopers

niseer je vanuit afstand be-

op een hele persoonlijke en toegankelijke manier kennis maken met de
kunstenaars en aan de ander kant een niet voorzien effect. Namelijk dat
de deelnemende kunstenaars de focus konden leggen op het maken van

trokkenheid en relevantie.

nieuw werk en dan ook veelal werk dat niet in de lijn van hun reguliere
werk lag. Een kunstenares verwoordt het mooi door aan te geven dat het
maken van werk voor Kunstbezorgd.nl haar aandacht afleidde en dat het

Dat is voor het team en in-

even niet corona was wat de klok sloeg.
Kunstbezorgd.nl is voor de bijna 80 kunstenaars die deelnemen een welkome

dividueel geen gemakkelijk

aanvulling. Maar we moeten reëel blijven; de situatie voor onze sector is
rampzalig. Bezorgdheid is dan ook op zijn plaats, zeker ook op langere termijn.
In april en mei waren de omstandigheden te ongewis om de tentoonstelling

proces geweest.

van Paul Nieboer en Charlotte Besuijen door te laten gaan.
Aanvankelijk was het plan om deze een jaar te verzetten, maar we hebben
een paar maanden later toch moeten besluiten om deze niet te laten

In alle onwetendheid was de volgende inzet die voor de Kinderkunstweek.

doorgaan. De ontwikkeling van deze twee jonge kunstenaars gaat verder en

zeventien Zeeuwse kunstenaars presenteerden werken waarin het thema

de plannen en verwachtingen eveneens.

van de KWW ‘Binnenste buiten, huis in de kunst’ centraal stond.

Gelukkig hebben we in de zomer ons programma wel kunnen uitvoeren.

Daarnaast waren maquettes en foto’s te zien van projecten van John

Met de noodzakelijke voorzieningen hebben vijf kunstenaars gedurende de

Körmeling, de kunstenaar die het KKW-kunstwerk voor 2020 maakte.

zomerweken op de Balans werk kunnen maken. Gastcurator Nanda Runge

De eerste groepen leerlingen van het basisonderwijs hebben geluk gehad,

heeft samen met haar collega’s een ingetogen poëtische editie van het

maar al gauw werd duidelijk dat Covid-19 roet in het eten gooide. Vanaf 12

Zomeratelier gerealiseerd ‘Ogenschijnlijk Nabij’. Het resultaat is gelukkig

maart kwam het culturele leven met piepende banden tot stilstand.

vastgelegd in een fraaie publicatie die vormgegeven is door Martijn de
Wilde en met interviews van Sandra Smets. Bovendien kon een vierde

Alles ging dicht en we werden allen geacht thuis te blijven. Dit heeft grote

editie van Kunstenaar 4.0 onder leiding van Hendrik Driessen, voormalig

impact gehad op natuurlijk de gehele samenleving, maar ook voor ons was

directeur van Museum Dupont, met Marenne Welten en Andrea Freckmann

het een totale omschakeling. Wat ga je doen en hoe organiseer je vanuit

plaatsvinden.

afstand betrokkenheid en relevantie? Dat is voor het team en individueel
geen gemakkelijk proces geweest.

Aansluitend hebben Loek Grootjans en Teun Welten een prachtige duo

Al snel ging het overleg van individu naar collectief. Wat doen we voor de

tentoonstelling gemaakt ‘Zoiets als Iets’. De duur van de tentoonstelling

kunstenaars? Verschillende alternatieven zijn besproken en tegen het licht

was langer dan voorzien, omdat de expositie maar beperkt toegankelijk

gehouden en vrij snel zijn we tot het concept van Kunstbezorgd.nl gekomen.

was en zelfs een tijd geheel gesloten. Maar diegenen die op afspraak kwamen

Inkomsten genereren voor de kunstenaars waarvoor alle mogelijkheden

hebben volop kunnen genieten. Dit heeft wel als gevolg gehad dat we de

voor verkoop en/of neveninkomsten van de een op andere dag onmogelijk

tentoonstelling van Joris Vermassen hebben moeten verplaatsen naar het

waren geworden. In no time hebben wij onze webshop aangepast en samen

najaar van 2021. Hopelijk kunnen we dan weer volop bezoek ontvangen,

met de kunstenaars dit kanaal geopend.

want niets is zo treurig als een gesloten tentoonstelling.
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Het architectuurprogramma POP DOWN | MELT UP dat in 2019 van start is
gegaan loopt door in 2020. Inventief hebben we de ontwerpsessies digitaal
moeten vertalen. Een methode die we met z’n allen moesten uitvinden.
Intens waren de online ‘Ground Control’ sessies en wat heerlijk was het om
de afsluitende bijeenkomsten in de zomer fysiek te kunnen laten plaatsvinden
natuurlijk met inachtneming van alle maatregelen.
De investeringen die we hebben gedaan om zowel de vaardigheden onder
K LEUR HIER U W
EIGEN R EGENBOOG IN
(hoef t niet netjes)

de knie te krijgen als de ontwikkeling van de digitale omgeving hebben we
weer volop kunnen inzetten bij het uitwerken van al het materiaal en het
samenstellen van de publicatie in het najaar.
Onderwijl heeft het filmteam onder leiding van Iris Grob zich geplooid naar
de grilligheden van zowel de sloop van de kolencentrale als die van de
corona-pandemie. De doemscenario’s uit de sessies blijken minder ver in
de toekomst te liggen dan we hadden gedacht.
De verkiezing van het mooiste gebouw van Zeeland met de excursie en de
uitreiking van de prijs paste nog net binnen de lijnen van het toelaatbare.
Gelukkig kon ook een groot publiek mee kijken en stemmen via de inzet
van de PZC. Dit in tegenstelling tot de architectentafels die hooguit voor
20 personen toegankelijk waren.
We kijken terug op een enerverend jaar zowel wat betreft organisatie als
financieel. Maar de gerealiseerde projecten zijn op meerder fronten waarde
creërend geweest en zullen op langere termijn doorijlen. De resonance is
waar het om gaat en zo bezien verlicht dat onze bezorgdheid.

Kathrin Ginsberg
directeur/bestuurder CBK Zeeland
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het kunstenaars- en vormgeversbestand van CBK Zeeland 
omvat eind 2020 informatie over 486 kunstenaars en
vormgevers;

CBK Zeeland
(2020 in het kort)

initieert, organiseert en ondersteunt in 2020 vier 
publiekstoegankelijke projecten en activiteiten met
beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten met
inachtneming van alle Covid-19 maatregelen;



heeft als doel het zichtbaar, bespreekbaar en toegankelijk
maken van beeldende kunst, vormgeving en architectuur;



fungeert als intermediair tussen beeldend kunstenaar,
vormgever, architect en publiek;











initieert en faciliteert in 2020 negen bijeenkomsten ter 
ondersteuning van de beroepspraktijk van beeldende
kunstenaars, architecten en vormgevers;
ondersteunt en adviseert de Zeeuwse gemeenten op het 
gebied van beeldende kunsten, vormgeving en architectuur;

heeft tot doel de spreiding en afname van hedendaagse
beeldende kunst onder een zo groot mogelijk publiek te
stimuleren en daarmee de cultuurparticipatie te bevorderen;

coördineert en organiseert de verhuur van 612 kunst- 
werken en exposities van Zeeuwse kunstenaars aan 338
particulieren, bedrijven en instellingen;

streeft naar een breed publieksbereik voor de activiteiten
en onderwerpen van beeldende kunsten, vormgeving en
architectuur. Het over de grenzen van disciplines kijken
ziet zij als toegevoegde waarde om het debat open te
houden;

beschikt eind 2020 over een uitleencollectie van 1844 
kunstwerken van 531 professionele beeldende kunstenaars;
ondersteunt de kunstuitlenen in Goes, Terneuzen en 
Middelburg met uitleencollectie kunstwerken en het
voeren van de administratie;

ondersteunt kunstenaars, vormgevers en architecten
actief in hun professionele ontwikkeling en stimuleert de
productie en onderlinge samenwerking;
richt zich op trans-sectorale versterking en zorgt voor
een inspirerende omgeving voor zowel artistieke bezinning
en verdieping als experiment;
organiseert i.s.m. diverse partners het architectuur
programma POP DOWN | MELT UP en ontvangt hiervoor
subsidie van o.a. het Stimuleringsfonds voor Creatieve
Industrie en Prins Bernard Cultuurfonds.

keert in 2020 een bedrag voor aankopen, opdrachten, 
honoraria en diensten uit van in totaal € 161.037,- aan
kunstenaars, vormgevers en architecten;
CBK Zeeland is één van de dragende culturele instellingen 
van de Provincie Zeeland die structureel wordt
ondersteund;
Zeeland in al zijn verschijningsvormen vormt ons vertrek- 
punt in relatie tot de actuele, urgente opgaven.
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beeldende kunst
& vormgeving

V ER HOUDING
GEPL A NDE ACTI V ITEITEN
vs
GER E A LISEER DE ACTI V ITEITEN

(Corona gecorrigeerd)

gerealiseerd

E

activiteiten 2020
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Christina de Korte, Zeeuwse Lichting 2020
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Zaterdag 11 januari t/m
vrijdag 21 februari 2020
— Zeeuwse Lichting 2019
Zeeuwse lichting is de jaarlijkse
presentatie van het werk van net
afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers en/of architecten die
Zeeuwse roots hebben.
Deelnemers dit jaar zijn: Dirk
Hovens, Christina de Korte, Rosa
Meininger, Leonard Passchier en
Marieke Polderdijk.
De drukbezochte opening wordt
verricht door Anita Pijpelink,
gedeputeerde van de Provincie
Zeeland van o.a. cultuur.
Doel: stimuleren van netwerk en
beroepspraktijk.

Omdat zij voor hun opleiding de
provincie uitgaan, is dit de gelegenheid om ze weer terug te vragen
en de banden met Zeeland aan te
halen. CBK Zeeland is daarbij de
verbindende schakel.

Dirk Hovens

Woensdag 12 februari vindt de
derde Kunstenaars 4.0 plaats.
Het gesprek tussen kunstenaars
van alle leeftijden over hun kunstenaarspraktijk onder leiding van een
gerenommeerde museumdirecteur
en/of kunstrecensent.
Deze keer o.l.v. Suzanne Swarts,
directeur van Museum Voorlinden
in Wassenaar.
Zij gaat in gesprek met twee
kunstenaars uit de groep Zeeuwse
Lichting 2019: Christina de Korte
en Leonard Passchier.
22

Dirk Hovens

23

Rosa Meininger, uit publicatie ‘CONSTRUCTED LONGING, 2016-2019’
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Marinus van Dijke voor de video van Leonard Passchier
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Door zo fysiek mogelijk deel uit te maken van
het landschap vertelt ze over haar verlangens
één te zijn met de natuur en zo de meest
intense vorm van zijn en vrij zijn te vinden.

- Nico Out, PZC 16.05.2020

Marieke Polderdijk, still uit videoinstallatie ‘De bomen kunnen ons dragen’
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Zondag 1 maart t/m
vrijdag 17 april 2020
1 maart t/m 13 maart
en van 25 mei tot 12 juni 2020
— Binnenstebuiten; het huis
in de kunst
In het verlengde van het thema
van de kinderkunstweek (KKW)
organiseert CBK Zeeland samen
met Zeeuwse kunstenaars deze
tentoonstelling. Centraal in de
tentoonstelling staat ook de kunstenaar die het kinderkunstweek
kunstwerk maakt. Dit jaar hebben
wij John Körmeling hiervoor benaderd. CBK Zeeland ondersteunt en
adviseert de KKW bij de keuze van
thema en kunstenaar. Op zondag
1 maart opent architect en kunstliefhebber Johan de Koning onder
grote belangstelling de tentoonstelling Binnenstebuiten.

Het huis in de kunst staat hierbij
centraal. Zeventien Zeeuwse kunstenaars hebben werk ingebracht
rond dit thema, te weten: Marion
Crezee, Adri Geelhoed, Servi van
Grinsven, Marijke Gussenhoven,
Wieteke Hendrikx, Teja van Hoften,
Andrea Janssens, Bo de Jong,
Frans Kegels, Sietske Koopman,
Michiel Paalvast, Nanda Raeman,
Petra Rouwendaal, Bianca Runge,
Nanda Runge, Edith Snoeck en
Anne-Marie van Sprang.
Doel: Zeeuwse kunstenaars voor
het voetlicht brengen;
Educatie van kinderen tussen 4
en 12 jaar door randprogrammering
van lessen;
Stimuleren van kunstaankoop (besef
van waarde van kunst vergroten);

Woensdag 11 maart t/m
zondag 22 maart 2020
vanaf 16 maart geannuleerd
Kinderkunstweek
We hebben de tentoonstelling en
de KKW nog kunnen openen maar
het was slechts voor korte duur.
Op vrijdag 13 maart werd duidelijk
dat alles dicht moest. Zo zijn
vanaf dat moment alle activiteiten
stopgezet. Op de valreep hebben
nog drie groepen leerlingen met
hun begeleiders de tentoonstelling
kunnen zien en hebben zij het
speciaal hiervoor samengestelde
educatieve programma kunnen
volgen. Vanaf maandag 16 maart
was de agenda opeens leeg!

Woensdag 25 maart vervalt de
vierde Kunstenaars 4.0.
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Zondag 3 mei t/m
vrijdag 19 juni 2020
verplaatst naar 2021 en
tenslotte toch geannuleerd

31

Duo tentoonstelling
Charlotte Besuijen (ZL 2016) en
Paul Nieboer (ZL 2018)
Doel is om de jonge kunstenaars na
hun eerste presentatie niet uit het
oog te verliezen maar ze te blijven
volgen. We vragen ze dan ook om
hun vorderingen aan het publiek te
tonen en hun ervaringen te delen.
Woensdag 13 mei vervalt Kunstenaars 4.0. Het gesprek tussen
kunstenaars van alle leeftijden
over hun kunstenaarspraktijk
onder leiding van een gerenommeerde museumdirecteur en/of
kunstrecensent vervalt.

Maandag 29 juni t/m
18 september 2020

achter de schermen te kijken en
direct met de kunstenaar over zijn/
haar werk te praten.

Zomeratelier 2020
Voor dit jaar hebben wij Nanda
Runge gevraagd om als curator en
mededeelnemer op te treden.
Kunstenaars die Nanda Runge
heeft gevraagd om deel te nemen
zijn: Antoinette Nausikaä, Andrea
Freckmann, Marenne Welten en
Arjan van Helmond. De kunstenaars hebben goede werkweken
gehad in een veilige omgeving.
De finissage vond in 2 delen plaats.
Een publieksdeel van maximaal 25
personen en aansluitend een deel
met diner in Zeeuws Museum Café
met kunstenaars en directe relaties.
Tijdens de finissage werd ook de
publicatie ‘Ogenschijnlijk nabij’
gepresenteerd.

HappyStreet maquette John Körmeling

Doel is om kunstenaars de gelegenheid te bieden zich verder te
ontwikkelen. Hierbij ondersteunen
wij de kunstenaar met ons netwerk
en krijgt hij/zij de kans kunstenaars
uit te nodigen die een voorbeeld en
inspirator zijn. Inhoudelijk blijkt het
Zomeratelier iedere keer weer een
verdieping van de kunstenaarspraktijk.
Omdat het Zomeratelier gedurende
de gehele periode vrij toegankelijk
is, wordt het ook voor de bezoeker
een optimale gelegenheid om

opening KinderKunstWeek (voor corona), met oa John Körmeling
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Woensdag 9 september vindt
de vierde Kunstenaar 4.0 plaats.
Kunstenaars Marenne Welten en
Andrea Freckmann spreken onder
leiding van moderator Hendrik
Driessen (voormalig directeur
De Pont, Tilburg) over hun kunstenaarspraktijk.

Ik kan de expositie ‘Binnenstebuiten. Het huis in de kunst.’
aanraden. Het is een heerlijke,
gecontroleerde explosie van
visie en creativiteit. Die duidelijk
maakt wat kunstenaars doen en
wat daarvan de betekenis is.
Laten zien hoe je naar de werkelijkheid kunt kijken. Oproepen
tot verwonderen. Intensiveren
van beleven. Een kritische blik
werpen. En meer.

- Nico Out, PZC 16.05.2020

Andrea Freckmann

Nanda Runge

Antoinette Nausikaä

ZOMER

ATELIER

Arjan van Helmond

Marenne Welten
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Antoinette Nausikaä

Andrea Freckmann
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Marenne Welten

Nanda Runge
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Arjan van Helmond
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Zondag 4 oktober t/m vrijdag 20
november 2020 verlengd tot 31
december 2020 en deels gesloten
vanwege lockdown.
Zoiets als iets
Duo tentoonstelling
Loek Grootjans & Teun Welten
Loek Grootjans benadert kunst als
een forensisch onderzoeker en
toont zijn ondervindingen aan de
hand van stof, puin, en as.
Teun Welten toont nieuw werk
waarbij hij zich verwondert over
het begrijpelijke en het functionele.
Beide kunstenaars bevragen het
vanzelfsprekende en geven dit een
nieuwe identiteit.
Zondag 4 oktober zou de tentoonstelling worden geopend door
schrijver en kunstcriticus Alex de
Vries. Helaas kon Alex de Vries niet
zelf komen en hebben Loek en
Teun de teksten die Alex speciaal
voor deze opening had geschreven
voorgelezen.

Tijdens de opening werden ook
de twee publicaties over Loek en
Teun gepresenteerd. Door de corona maatregelen was het aanwezige gezelschap zeer select. hDe
tentoonstellingsperiode kende een
grillig verloop.
Even open dan weer dicht, open,
verlengen en weer dicht.
Doel is uitwisseling en kennisoverdracht tussen twee kunstenaars
vanuit verschillende generaties.
Dit is dan ook het uitgangspunt van
de tentoonstelling. Wat kunnen ze
van elkaar leren?
In het kader van Kunstenaar 4.0
zou op 14 oktober een gesprek
plaatsvinden met Loek en Teun
onder leiding van Philippe Van
Cauteren, directeur van SMAK in
Gent. Door de reisrestricties zijn
de bijeenkomsten steeds uitgesteld. Dit gesprek zal, zodra het
weer kan, worden georganiseerd.

Teun Welten en Loek Grootjans

Loek Grootjans
42
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Loek Grootjans, Storage for distorted matter

Grootjans heeft een deel van
zijn bibliotheek verbrand,
maar de as niet uitgestrooid.
- Nico Out, PZC, 21.11.2020
Loek Grootjans, Storage for distorted matter
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Teun Welten, detail ‘Knieval voor idealisme’
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na de opening moest de kerk de deuren sluiten

door de corona maatregelen was het aanwezige gezelschap zeer select
vervalt

gesloten vanwege lockdown
geannuleerd

CANCEL

CULTURE

verzet naar najaar 2021

moet worden verzet

werd duidelijk dat alles dicht moest

tenslotte toch geannuleerd

uitgesteld
vervalt

even open dan weer dicht, open, verlengen en weer dicht
het was slechts voor korte duur
48
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10 oktober 2020
t/m 28 februari 2021
EX VOTO: Folkert de Jong,
kerkmeester Grote Kerk Veere
Coproductie van CBK Zeeland met
GKV.
De opening vindt plaats op 10 oktober in twee groepen van dertig
personen. De opening was ook
live te volgen, zie onderstaande
QR-code om deze terug te zien.
De presentatie van Folkert de Jong
wordt zeer goed ontvangen en
trekt landelijke media-aandacht
o.a. van Hans Hartog de Jager in
de NRC en bij het tv-programma MONDO. Ook hier hebben de
Covid-19 maatregelen effect op de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van EX VOTO. Na de opening
moest de kerk de deuren sluiten
en tot op heden hebben te weinig
bezoekers nog van de installatie
kunnen genieten. Gelukkig kan de
periode verlengd worden tot en
met september 2021.

Zondag 6 december 2020
t/m vrijdag 22 januari 2021
verlengd tot september 2021
Suspension of disbelief
Ook de tentoonstelling van de
Belgische cartoonist en kunstenaar
Joris Vermassen (die een tweede
huis in Grijpskerke heeft) samen
met o.a. de Syrische vluchteling
Mohamad Abo Zaraa (tevens
cartoonist en kunstenaar en ook
wonend in Grijpskerke) moet
worden verzet. Deze totaalpresentatie die een fictief verhaal vertelt
zal naar het uitziet in het najaar
van 2021 plaatsvinden.
Kunstenaarsbestand
Via de website van CBK Zeeland is
het databestand van professionele
beeldende kunstenaars en vormgevers te raadplegen.
Actuele tentoonstellingen van deze
kunstenaars zijn ook zichtbaar via
KunstinZeeland.nl. Tweemaal per
jaar worden de nieuwe aanmeldingen
aan de hand van landelijke criteria
bekeken door de beoordelingscommissie. Eind 2020 zijn via het
onlinebestand 486 kunstenaars en
vormgevers vindbaar.

foto hiernaast: Ernst Veen en Kathrin Ginsberg bij opening EX VOTO van Folkert de Jong
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EX VOTO van Folkert de Jong, Grote Kerk Veere
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Kunstbezorgd.nl
Om de kunstenaars in de coronatijd te
helpen zichtbaar te zijn en inkomsten
te genereren is de online kunstverkoop
begonnen. De webshop werd aangepast

De opzet is als volgt: iedere deelnemende kunstenaar maakt een aantal
tekeningen, aquarellen, gouaches of acrylschilderingen op papier met
een maximaal formaat van A4. Dit formaat past nog door een brievenbus. Het idee is dat de werken een serie vormen, dus qua onderwerp/
opzet bijvoorbeeld dicht bij elkaar liggen. De achterliggende reden is
dat de standaardprijs van deze werken (€100,-) laag is en dat het geen
goed idee is om met je eigen werk dat normaal duurder is te concurreren.
Alle in Zeeland woonachtige kunstenaars die opgenomen en zichtbaar zijn
in het kunstenaarsbestand hebben aan deze activiteit kunnen deelnemen.
In 2020 zijn meer dan 450 kunstwerken van 67 kunstenaars verkocht.
De kunstenaars ontvangen het volledige verkoopbedrag.

voor deze nieuwe activiteit en de
belangstelling onder de kunstenaars
werd gepolst.

“Kunstenaars worden
geprikkeld door aandacht.

Femke Geeritsen,
zonder titel

Normaal gesproken krijg
je die tijdens exposities,
nu door dit prachtige plan.
Ik ben heel blij.”
— Juul Kortekaas
54
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A A N DE HOR IZON GLOORT
EEN RODE STICK ER.

Corien de Witte, Weifelend woud

Judy Hooymeijer, anemoon

“Kunstbezorgd.nl is voor de bijna 80
kunstenaars die deelnemen een welkome

Het project is zeer goed ontvangen en was voor de kunstenaars een
groot succes. Ook voor CBK een positieve publiciteit. Kosten van het inrichten van de web-omgeving en de uren voor een vlotte afhandeling van
bestellingen en aanvullingen op de website zijn aanzienlijk geweest, maar
de respons en het resultaat zeker waard. De webshop werd gesloten op
het moment dat de galeries weer open mochten. Het instellen van de
nieuwe lockdown heeft ertoe geleid dat de webshop Kunstbezorgd.nl in
november weer is opengesteld.

aanvulling. Maar we moeten reëel
blijven; de situatie voor onze sector is
rampzalig. Bezorgdheid is dan ook op

“Wijzelf vonden Kunstbezorgd.nl al een ontzettend gaaf project!
Het was mooi om te zien hoe dit project door de kunstenaars en de
kopers werd omarmd. Met dank aan hen werd het een groot succes.

zijn plaats, zeker op langere termijn.”

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland is ook erg onder de indruk van
de mooie werken en van dit initiatief en heeft daarom besloten ons een
Zilveren Pareltje toe te kennen. Wij zijn er ontzettend blij mee!”
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— Kathrin Ginsberg
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2019-2020
POP DOWN | MELT UP (PD | MU)
De PD|MU-kolensafari in 2019 was de
kick-off van een twee jaar durend proces.
Een zeer gemêleerd gezelschap van
vertegenwoordigers uit verschillende
sectoren deed mee – uit de creatieve
industrie, de kunsten, de academische
wereld, het technische bedrijfsleven en
het openbaar bestuur.

*cbkzeeland.nl/architectuur/
pop-down-melt-up

Dirk Sijmons’ weergave van Hamilton’s kwadranten-schema is leidend geworden

Maker metabolisme 2120, Pop Down | Melt Up

voor het maken van de toekomstperspectieven, met de bedoeling de posities
van de bijbehorende fictieve figuren en de werelden waarin zij leven, met elkaar
te verbinden. Vanaf 26 mei, de Covid-19 lockdown paralyseert het land dan al
2,5 maand, ontmoet het ontwerpteam elkaar wekelijks in een nieuwe online

De belangrijkste ervaringen die door de

Ze maken een indrukwekkend multidis-

werkomgeving MIRO voor de workshop Ground Control. De onlinesamenwerking

deelnemers zijn genoemd, betreffen de

ciplinair en stilistisch gevarieerd project

is in goede banen geleid door een duidelijke voorbereiding, een helder dag-

spanning en ook de kracht in de multi-

op basis van wetenschap, verbeeldings-

schema met voldoende pauzes, en vooral door visueel werk op een gezamenlijk

disciplinaire samenwerking. Het project

kracht en narratieve vervoering.

‘whiteboard’. De resultaten - de atlas en de documentaire - zijn niet het product

PD|MU levert na twee jaar werk een

Het reikt de lezer meerdere kanalen aan

van een lineair uitgerold project. Het verdelen van zeggenschap en eigenaarschap

levendig filmbeeld van de sloop van de

om de blik te verruimen over de klimaat-

over een dermate gevoelig onderwerp is niet eenvoudig geweest. De initiële

kolencentrale en een transsectorale atlas

transitie, in de lokale context maar ook

verwachtingen waren behoorlijk verschillend.

van toekomstscenario’s voor Zeeland.

daarbuiten.
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“.. een indrukwekkend
multidisciplinair en stilistisch
gevarieerd project op basis van

Detail uit scenario ‘de heler’

wetenschap, verbeeldingskracht en
narratieve vervoering.”
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De laatste decennia spelen zich veel veranderingen af, ook voor de architectuur.
De maatschappij is vergaand gedifferentieerd en het klimaat dwingt tot sobere
oplossingen. De ontwerpopgaven staan in een steeds extremer spanningsveld tussen
maatschappelijke welzijn en duurzame middelen. Enerzijds zijn er steeds meer
criteria voor de leefomgeving en anderzijds zijn er steeds minder grondstoffen
beschikbaar. De architectentafels van 2020 gaan dat spanningsveld onderzoeken
door te kijken welke waarde ontwerpers kunnen bijdragen aan een duurzame balans
tussen gebouw en programma, vorm en inhoud en lichaam en geest.
Architecten Taco Tuinhof en Ben Westenburger zijn bij elke tafel getuigen en doen
steeds verslag van de afzonderlijke tafels en van de jaarserie om zo te verhelderen
still uit docu PD | MU, einde van een oude kolencentrale, begin van een nieuwe energie

hoe ontwerp kan helpen bij investeringen in een duurzame leefomgeving.

overhandiging publicatie PDMU aan Martin Oosterveld (EPZ) door Kathrin Ginsberg

still uit docu PD | MU, einde van een oude kolencentrale, begin van een nieuwe energie
64

Ground Control sessie, PD | MU
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Architectentafels
Woensdag 11 maart

Woensdag 9 december

Tafel 1 - Waarde: Kwantiteit, Kwaliteit – verkent de vraagstelling aan de hand van

Tafel 5 - Het Dilemma van Anita Pijpelink – Zeeuwse voorbeelden van meervoudige

een broedplaatsonderzoek en hedendaagse gebruikspatronen in de zorg.

waarde creatie. De maatschappij is vergaand gedifferentieerd. De nieuwe uitdagingen

Rocco Rentmeester (zorginstelling SVRZ) vertelt welke gebouwen de beste diensten

staan in een steeds extremer spanningsveld tussen maatschappelijke welzijn en

mogelijk maken. Christiaan Weiler, coördinator architectuur bij CBK Zeeland,

duurzame middelen en vragen om een domein overstijgende aanpak. Ook voor de

presenteert de technische en sociale innovaties van informele gebiedsontwikkeling.

omgevingskwaliteit is het van belang om bruggen te slaan tussen de domeinen.
Een duurzame omgevingskwaliteit verenigt “concurrentiekracht en leefbaarheid,

Woensdag 7 juli

nutsvoorzieningen en gebruiksregels, ruimtelijke kwaliteit en milieukwaliteit”

Tafel 2 - Materiële Waarde – de vastgoedwaarden in het toerisme en hoe ontwerpers

(College van Rijksadviseurs, 21/01/16).

investeerders ‘gerust’ kunnen stellen. De verschillende waarde-aspecten van vastgoed worden geïntroduceerd door Elisabeth Ruijgrok (Witteveen+Bos).

Dilemma van de Gedeputeerde: Hoe kan de overheid deze verbindingen en de

De presentatie van investeerder Leon Jobse (LJ Projecten) maakt de verschillende

benodigde samenwerking stimuleren, bijvoorbeeld tussen Cultuur, Monumenten,

aspecten tastbaar en het project van de ontwerper Gert-Jan van de Berge

Natuur, Water en Europese samenwerking? Hoe kunnen ontwerpers helpen de

(buroSalt) geeft het vorm.

spanningsvelden te overbruggen en waarde toevoegen aan een integrale benadering?

Dinsdag 23 september
Tafel 3 - Functionele Waarde - de grenzen van functionele waarde verkennen door
opnieuw te kijken naar typologieën in het licht van hedendaagse gebruikspatronen.
Sommige gebouwen gaan verder dan één functie en bewijzen hun waarde door
gelijktijdig of achtereenvolgens verschillende exploitaties te dienen. In deze
architectentafel verkennen we de grenzen van functionele waarde door te praten
met Patrick Fransen over de MFA Onderdak in Biggekerke en met Patricia van den
Berge en Arjen Hoefkens over de herbestemming van het Belastingkantoor tot
‘De Koploper’ in Goes.
Woensdag 4 november
Tafel 4 - Maatschappelijke Waarde - op zoek naar verhalen die de immateriële
en culturele waarde van architectuur duidelijk maken. Elk project heeft zijn eigen
karakteristieken, en een bouwwerk betrekt altijd meerdere gebruikers, vanaf de opdracht tot de oplevering. We bespreken maatschappelijke waarde van bouwen aan
de hand van vier aspecten: de doelstelling (M. Hermans), het proces (A. Schaminee),
de realisatie (P. v.d. Vijver) en de ervaring van het resultaat (L. Schrijver).
Enkele opmerkelijke Zeeuwse gebouwen helpen om de maatschappelijke waarde te
duiden en de bijdrage die ontwerpers daaraan kunnen leveren.

Architectentafel met Anita Pijpelink, gedeputeerde Provincie Zeeland
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“Tuinhof zei in zijn dankwoord dat het

project hem, na de zware crisis in de

bouw, nieuwe inspiratie heeft gegeven”
19 juni - Dag van de Architectuur / Zeeuwse Architectuurprijs

De Dag van de Architectuur is ingevuld met een compacte organisatie van de
Zeeuwse Architectuurprijs in nauwe samenwerking met de PZC (Jan van Damme).
In de weken voorafgaande aan de Dag van de Architectuur kan via de site van de PZC
gestemd worden op het mooiste gebouw/project dat gerealiseerd is in 2019.
Het item met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs. Stal 13 in Terneuzen
gerealiseerd door Wim van Acker van Bouwadvies is de winnaar van de publieksprijs
2020. Tevens plaatst de PZC de portretten van de vijf door de vakjury genomineerde
projecten. Ester Agricola, Riëtte Bosch, Frederik Jacobs en Christiaan Weiler
(secretaris) vormen de vakjury. Een Covid-19 conforme bustour langs de vijf genomineerde projecten maakt duidelijk wie de winnaar is van de Zeeuwse Architectuur
Prijs.
Bij de prijsuitreiking sprak juryvoorzitter Esther Agricola de volgende woorden:
“Het was een groot plezier om elkaar vandaag te ontmoeten en de gebouwen te
kunnen bezoeken. Op weg terug van het laatste bezoek hebben we overlegd om tot
onze keuze te komen. We waren door alle projecten blij verrast en bevestigd in onze
discussiepunten. De Dag van de Architectuur heeft dit jaar als thema

Jeugdkliniek Ithaka in Kloetinge door Rothuizen Architecten

‘Architectuur, een publieke zaak’. Daarmee lag het accent op de rol van architectuur
in het verrijken van het maatschappelijke en publieke domein. Ook is gekeken naar
belangrijke aspecten als duurzaamheid, vernieuwing en context. De betrokkenheid
van de architecten en de opdrachtgevers bij de projecten is ons in de presentaties
zeer opgevallen. Twee dingen bepaalden de grote kwaliteit van het winnende project
‘Jeugdkliniek Ithaka’ in Kloetinge door Rothuizen Architecten; de maatschappelijke
betekenis van de zorgfunctie, moedig vertegenwoordigd door de opdrachtgever
Dorine Peters van Emergis, en de duurzame circulaire bouwmethode die Taco
Tuinhof aandurfde met het hergebruik van materialen uit een te slopen kantoor van
Rijkswaterstaat. Deze samenwerking resulteert in een ambitieus nieuw complex
door het verbinden van twee bestaande gebouwen.”

Taco Tuinhof, winnaar Zeeuwse Architectuur Prijs
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winnaar publieksprijs Wim van Acker

kunst in opdracht
kunstuitleen zeeland
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“De omstandigheden zijn echt zodanig
dat in het gehele gebouw bijna niemand

Kunst in opdracht

aanwezig is en een feestelijke
overdracht niet mogelijk is.”

KunstinZeeland.nl/Kunst buiten

Terneuzen / DOW

De kunst in openbare ruimte in Zeeland

Gemeente Terneuzen, North Sea Ports en

wordt zover mogelijk zichtbaar gemaakt

Provincie Zeeland hebben Tamara Dees de

op de website KunstinZeeland.nl. Hier zijn

opdracht gegeven om een kunstwerk te

naast een overzicht van tentoonstellingen

maken speciaal voor Dow en het nieuwe

in Zeeland ook de kunstwerken in de

hoofdkantoor. Bij de opening werd de

openbare ruimte te vinden. Steeds meer

schets van Medina aangeboden en inmid-

gemeenten, culturele instellingen en par-

dels is het kunstwerk gereed.

ticulieren geven foto’s en informatie door

Het driedelige kunstwerk heeft eind 2020

om op Kunst buiten te plaatsen. Een tocht

een mooie plek in het atrium gekregen.

maken langs kunst in de buurt of langs de

De omstandigheden zijn echt zodanig dat

kunstwerken van een speciale kunstenaar

in het gehele gebouw bijna niemand aan-

is met behulp van deze website eenvoudig te

wezig is en een feestelijke overdracht niet

plannen. Zeker in tijden waarbij de binnen

mogelijk is.

locaties gesloten of beperkt toegankelijk
zijn, biedt Kunst buiten een mooi alternatief.

Vlissingen
De ontwikkelingen in het Scheldekwartier

Gapinge

worden steeds duidelijker. Ook de Dokbrug

Elisabet Stienstra maakt voor Gapinge, de

is gereed en begin 2021 was voor de eerste

kleinste kern van de Gemeente Veere, het

keer het gedicht op de onderzijde van

beeld ‘de Dans van de Molenaarsdochters’.

het wegdek te lezen. Het wachten terwijl

Zij heeft hiervoor de plek in de bocht van

de brug openstaat wordt hierdoor een

de Dorpsstraat uitgekozen. De doorgaande

beleving. Voor Wim Hofman een mooie

weg is geheel opgeknapt en heringericht.

samenkomst van zijn 80ste verjaardag en

Op de plek waar het moet komen, is de

het ‘zwaarste’ gedicht dat hij ooit gemaakt

sokkel reeds klaar en wacht geduldig op de

heeft.

komst van het beeld. Het productieproces
Tamara Dees, ‘Medina’, DOW
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is bemoeilijkt door alle corona-restricties.
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Kunstuitleen Zeeland
Kunst is voor iedereen bereikbaar en niet alleen weggelegd voor een kleine groep kenners.

Naast 10% korting bij aankoop van werk

KOS Kunstuitleen Op School

Veel kijken en vergelijken is de eerste stap om wegwijs te worden in deze wereld. In de

uit de uitleencollectie voor bestaande

In 2020 hebben we een nieuwe school

kunstuitleen kan dit volop. Deelnemers van de kunstuitleen kunnen de kunstwerken zo

leden en geen inschrijfgeld voor nieuwe

kunnen inschrijven bij Kunstuitleen op

vaak wisselen als ze willen. Bijvoorbeeld ieder half jaar of ieder seizoen een nieuw werk.

leden maakt iedereen die in de maand

School; Acaciahof in Middelburg.

Het kan ook zo zijn dat het werk zo goed bevalt dat het wordt aangekocht. Het bedrag

november in een van de Zeeuwse Kunstuit-

De KOS scholen profileren zich als kunst-

dat daarmee ontvangen wordt, wordt weer besteed om nieuw werk voor de uitleencol-

lenen een kunstwerk leent, koopt en/of

en cultuurschool en zien kans om door de

lectie aan te kopen.

ruilt, kans op één van de drie originele,

kunstuitleen dit nog beter te verankeren

authentieke Zeeuwse (kunst) cadeaupak-

met hun andere aanbod. De Wilgenhof in

CBK Zeeland is dienstverlenend voor de zelfstandige kunstuitlenen in Goes en Terneuzen

ketten. Het werkt heel simpel; lidnummer

Middelburg en de Frans Naereboutschool

en werkt op de achtergrond. CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de kunstuitlenen

is lotnummer. Uit alle mutatieformulieren

uit Vlissingen zijn enthousiast deelnemer

met de centrale uitleenadministratie en de collectie. Het contact met de leners verloopt

van november is per uitleen een gelukkige

van het eerste uur. De speciale collectie

via de kunstuitlenen. In overleg met de bestuurlijk verantwoordelijken van de kunstuitlenen

winnaar getrokken.

hangt veelal in de gangen, waardoor

en CBK Zeeland zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgesteld.

kinderen van 4 t/m 12 jaar op een zeer

Om van elkaar te leren en de activiteiten van de uitlenen op elkaar af te stemmen, vindt

laagdrempelige manier kennis maken met

regelmatig overleg plaats waarbij de coördinatoren van alle uitlenen aanwezig zijn.

echte kunst.

In 2020 hebben we elkaar gelukkig nog kunnen ontmoeten ook al was dat minder dan
gewenst.
Kunstuitleen Walcheren
Alleen de Kunstuitleen Walcheren valt rechtstreeks onder de verantwoording van CBK
Zeeland. De coördinator van de Bedrijfsexposities, Sanneke van Baar, is daarvoor een
aantal uren extra beschikbaar. De Silo van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
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339

317
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379
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is het onderkomen van de Kunstuitleen Walcheren. De leners worden normaal gesproken
opgevangen door medewerkers van Rothuizen Architecten. In 2020 werken echter alle
medewerkers thuis en is de uitleen alleen te bezoeken na afspraak met een medewerker

Dit jaar is alles anders! Door de huidige omstandigheden hebben wij moeten besluiten
om in 2020 geen feestelijke Dag van de Kunstuitleen te organiseren. Maar juist in deze
tijd is het genieten van een mooi kunstwerk in eigen omgeving belangrijker dan ooit!
Zeker nu we vaker thuisblijven en meer vanuit huis werken. Kunst geeft ruimte voor

Totaal

inspiratie, bezinning, verwondering en hoop op betere tijden. Op afspraak kunnen we
de leners en nieuwe belangstellenden goed gespreid ontvangen. Daarom organiseren wij
de ‘Maand van de Kunstuitleen’ in plaats van enkel de ‘Dag van de Kunstuitleen’.

< deelnemers
76
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abonnementen >

Collectie
Het doel van de kunstuitleencollectie is een zo breed en divers mogelijk beeld te geven
van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en hiermee een breed publiek kennis te
laten maken. De collectie wordt geactualiseerd door middel van de opbrengsten uit de
verkoop van de huidige collectie. Op dit moment zijn er van 531 kunstenaars werken in
de collectie.
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Stand 1-1-2019
Nieuw

34

Retour

3

Afgeschreven

110

Verkocht

13

Stand 31-12-2019
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Digitale catalogus
We waren al overtuigd van de toegevoegde waarde van de digitale catalogus en het
gemak ervan om thuis een keuze te kunnen maken voorafgaande aan een bezoek aan de
Kunstuitleen. Afgelopen jaar is hier veel gebruik van gemaakt. Om nog beter aan de wensen
van onze leners tegemoet te komen, hebben we de digitale catalogus verbeterd.

E

R

Y

Zo is de mogelijkheid om via de site te reserveren bijgewerkt en is de presentatie strakker
geworden.
Een groot gedeelte van de Zeeuwse Kunstuitleencollectie hangt bij particulieren thuis en
is slechts zichtbaar in kleine kring. De overige werken zijn verdeeld over de drie particuliere uitlenen. De digitale catalogus biedt uitkomst: via internet is een groot deel van de
collectie in al haar diversiteit zichtbaar en bereikbaar. Via deze catalogus kunnen bezoekers
zoeken op naam, techniek en prijs. De catalogus is via www.cbkzeeland.nl voor iedereen
toegankelijk.
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Michiel Paalvast, ‘Dutch autumn’

Bo de Jong, ‘The masters residence’
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Wieteke Hendrikx, ‘Spanjaardstraat’
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Ans Bakker, ‘Zeeuws landschap no. 5’
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Bruno Slagboom, Capital 1
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Edith Snoek, ‘Green faces’
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Edith Snoek, ‘Meisje wit kant’
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bedrijfsexposities
educatie
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bedrijfsexposities
…en toen lag alles stil! De impact van het
corona-virus op de bedrijven is groot geweest.
En dat heeft ook z’n weerslag op de
Bedrijfsexposities. Collecties worden verlengd en wisselingen worden tot nader order
uitgesteld. De meeste werknemers werken
vanuit huis en kunst op de werkvloer heeft
voor de meeste van onze relaties even geen
prioriteit. Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen.
Witte raven, bedrijven die juíst in deze periode
de tijd nemen om de inrichting van hun pand
een update te geven en door de keuze voor
originele kunstwerken de uitstraling van het
bedrijf op een positieve manier te verster-

Peter Blom en Sanneke van Baar bij inrichting van de
expositie in Domburg

Bethany de Forest, ‘Meloengrunge’. Heykon.

ken. De metamorfose die het kantoorpand
van Heykon in Goes heeft ondergaan is daar

Madeleine Metsaars, links ‘Winter’, rechts ‘Zomer’. Uit vierluik ‘Seizoenen’. Heykon.

zondermeer een sterk voorbeeld van!
Wat gelukkig ook gewoon door kon gaan, was
de organisatie van de exposities in de hal van
het gemeentehuis van Veere in Domburg.
Het bezoeken van deze tentoonstellingen
met ruimtelijk werk is uiteraard wel aan voorwaarden verbonden, maar wij als bemiddelaar
en de kunstenaars zijn maar wat blij dat er
een mogelijkheid is om kunstwerken hier te
kunnen tonen. We begonnen het jaar met
een duo-expositie van glaskunstenares Ans
Bakker en het Zeeuws Archief, wat zorgde
voor veel inspiratie en spannende combinaties
van oud én nieuw glas. In de daaropvolgende
maanden presenteren we de Zeeuwse ‘Wuufjes’
van Betsy de Jonge, vilten koraalvormen van
Judy Hooymeyer en bronzen objecten van
beeldhouwer Ernest Joachim.
Betsy de Jonge, ‘Zeeuwse Wuufjes’
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educatie
Kinderkunstweek 2020:
Binnenstebuiten, huis in de kunst
De Kinderkunstweek (KKW) betekent tien

Hebben de kinderen een volle kaart gespaard

dagen lang moderne en hedendaagse kunst

dan kunnen zij voor €10 dit werk kopen, zodat

centraal bij de basisscholen. Galeries, ateliers,

ook kunst verzamelen al jong wordt gestimu-

musea, kunstenaars en culturele instellingen

leerd. Voor 2020 staat John Körmeling aan

openen hun deuren voor kinderen, vaak met

de lat om voor de kinderen een kunstwerk te

een speciale activiteit. Zo is ook bij CBK

maken. Eindeloos veel ingewikkelde bereke-

Zeeland de tentoonstelling ‘Binnenstebuiten’

ningen en talloze schetsen zijn nodig geweest

hierop gericht. Kunst toegankelijk maken voor

voor het exclusieve kunstwerk voor 2020:

een jonge generatie, daar gaat het om.

een paar sokken waarmee je de grootte van

De intensieve samenwerking tussen de scholen

de zon kunt meten – als je tenminste op

en het culturele veld heeft er inmiddels toe

één been kunt staan. Maar wat doe je als de

geleid dat in Zeeland al enkele jaren achtereen

spaaracties en activiteiten niet meer kunnen

meer dan 80 scholen actief meedoen.

plaatsvinden?

Hiermee bereikt de KKW vele duizenden

KinderKunstWeek kunstwerk 2020 door John Körmeling,
sokken om de afstand tot de zon te meten.

kinderen tussen de vier en twaalf jaar die bij
€ 1
0,

zeker 50 galeries, kunstenaars en instellingen

-

welkom zijn. Helaas blijft het bezoek van
scholen in 2020 beperkt tot drie volle dagen,
11, 12 en 13 maart. Daarna gaat alles dicht met

Samenwerking

een oorverdovende stilte als gevolg. De door

CBK Zeeland is vanaf het begin in 2010 nauw

ons gemaakte speurtochten en opdrachten

betrokken bij de KKW. Inhoudelijk, organisa-

voor schoolbezoeken aan de tentoonstelling

torisch, uitvoerend en bestuurlijk dragen we

hebben we niet digitaal vertaald. Het lesboek

ons steentje bij om op deze wijze jonge men-

van de KKW en de digitale lessen op de website

sen kennis te laten maken met hedendaagse

van de KKW hebben dit in deze dagen van

beeldende kunst. Samen met hun (groot)

corona goed opgevangen.

ouders en leraren ervaren zij dat kunst dicht
bij/in huis kan zijn. Het enthousiasme en de

90

De waarde van kunst

verwondering van de vele leerlingen die in

Daarnaast wil de KKW de waarde van kunst

deze periode ook bij CBK Zeeland binnen ko-

onder de aandacht brengen. Ieder jaar wordt

men en meedoen belooft een mooie toekomst.

een kunstenaar gevraagd een kunstwerk in

Dat hebben we gelukkig in 2020 nog een paar

oplage speciaal voor de KKW te maken.

dagen kunnen meemaken.
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communicatie
organisatie
De steen heeft geen hoop iets anders te zijn dan steen.

Maar door samen te werken verzamelt

hij zich en wordt

tempel.

G
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Hoe belangrijk onze digitale communicatiemiddelen zijn blijkt zeker in deze corona tijd.
Hoe houden we contact met elkaar terwijl we
thuis zitten, de tentoonstellingen dicht zijn en
alle samenkomsten tot het minimum beperkt
zijn. En dit duurt al ruim een jaar. Gelukkig is
onze sector creatief en maakt de manier van
communicatie een enorme verandering door.

Relatiebestand
Met het in werking treden van de AVG
Privacywetgeving hebben we onze bestanden gescreend en werkwijze met de
adressen- en documentatiebestanden
indien nodig en zodanig aangepast dat we
hieraan kunnen voldoen. Het blijft echter
noodzakelijk om hier voortdurend alert
op te zijn en het huidige relatiebestand
actueel te houden.

Sociale Media
We waren tot nu toe redelijk behoudend
wat betreft de toepassing van de digitale
communicatie, maar het afgelopen jaar zijn
we hierin actiever geworden. Met grotere
regelmaat worden er berichten geplaatst
of gedeeld op Facebook en LinkedIn.
Daarnaast is er half maart een
Instagram-account aangemaakt voor CBK
Zeeland. Dit moment viel samen met de
start van het project Kunstbezorgd.nl. Met
name de posts over dit onderwerp zorgden
voor een groot bereik en veel nieuwe
volgers van ons account. Inmiddels staat
de teller op 550.
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Lokale Media
De relatie met de lokale media is en blijft
voor de communicatie met de directe
omgeving van groot belang. Samen met de
media zoals Omroep Zeeland, de PZC en de
huis-aan-huis bladen kunnen we de aandacht vestigen op activiteiten op het gebied
van beeldende kunst, vormgeving en architectuur in Zeeland.

Drukwerk
Goed vormgeven van aankondigingen,
uitnodigingen en de tentoonstellingen van
CBK Zeeland heeft steeds onze aandacht.
Dit versterkt de herkenbaarheid, zowel
digitaal als gedrukt. We blijven naast steeds
meer digitale communicatie zeker ook per
post communiceren.

Dit doen wij om diegenen die minder gebruik maken van de digitale media ook op
de hoogte te houden. Tevens merken wij
dat deze gedrukte communicatie steeds
zeldzamer wordt en daardoor opvallender.
De opdracht voor de vormgeving van de
publicaties en uitnodigingen verstrekken
wij aan vormgevers in Zeeland, waarmee wij
ook op deze wijze de beroepsgroep ondersteunen en stimuleren.
www.cbkzeeland.nl
Deze website is een belangrijk informatieen communicatiemiddel. Alle activiteiten op
het gebied van beeldende kunst, vormgeving,
architectuur en kunstuitlenen worden uitgelicht en besproken. Het documentatiebestand
van de Zeeuwse kunstenaars en vormgevers
is hier te raadplegen. Ook de digitale catalogus van de Zeeuwse Kunstuitleencollectie
is op de website te bekijken. Indien mogelijk
maken we bij bijzondere projecten een
aparte site of blog. Deze gaan specifiek in
op een activiteit en zijn zo ingericht dat de
belangrijkste doelgroep zich daarin herkent.
Op cbkzeeland.nl komen deze allemaal samen
en worden met elkaar verbonden door een
bondige en visueel prikkelende opzet.
Ook niet onbelangrijk is de functionaliteit
van de webshop.
www.kunstinzeeland.nl
Deze website toont de agenda van tentoonstellingen en kunst in de openbare ruimte in
Zeeland.

96

“Het zijn er dit keer vijf, vier kunstenaars en
een architect. Die hebben zo alle ruimte om
er een mooie, uitgewogen presentatie van te
maken, wonderwel passend bij de toon van
het werk. Dit vijftal kiest voor intimiteit en
verwondering, geeft vorm aan verlangens
vanuit de eigen leefwereld.”
- Nico Out, PZC, 18.01.2020
Alle betrokken galeries, tentoonstellingsruimten en gemeenten houden een eigen
onderdeel bij, vaak met ondersteuning van
Johanna Salamony vanuit CBK Zeeland.
Door deze samenwerking is het mogelijk om
een actueel aanbod aan tentoonstellingen
zichtbaar te maken. Daarnaast worden de
tentoonstellingen van Zeeuwse kunstenaars
die buiten Zeeland plaatsvinden vermeld.
Er zijn nog geen ontwikkelingen te melden
met betrekking tot een verdere vervlechting
met andere informatiedatabestanden.
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Tevens blijven wij ons inzetten voor het toegankelijk maken en houden van de informatie
over kunst in de openbare ruimte onder
andere via deze site. Kunst in de openbare
ruimte blijkt nog te vaak een ondergeschoven
kindje in het gemeentelijk beleid, terwijl
het een immense impact kan hebben op de
leefbaarheid van de openbare ruimte.

Organisatie

Raad van Toezicht

Stichting Centrum voor Beeldende Kunsten, Vormgeving
en Architectuur Zeeland gevestigd te Middelburg.

De raad kwam in 2020 vijfmaal in vergadering met de bestuurder bijeen.
Een zelfevaluatie van de Raad en een verdiepende brainstormsessie hebben
ook in 2020 plaatsgevonden met inachtneming van de geldende Covid-19 regels.
De leden van de Raad van Toezicht van CBK Zeeland zijn de volgende personen:

40
UUR
4
FTE

32
UUR

Dennis Bernhard
•
Jaap Bos
•
Hans Codée, voorzitter
•
Karen Nije
•
Caroline Verwijs

Kathrin Ginsberg			
directeur/bestuurder

Pleun Meijer				
waarnemend coördinator BK & V
30
UUR

31
UUR

24
UUR
Christiaan Weiler			
coördinator architectuur		

Annie de Nooijer-van Belzen
financiële administratie & bureaucoördinator

16
UUR
8
UUR

Thom Schaar
coördinator BK & V			

12
UUR

Sanneke van Baar			
coördinator bedrijfsexposities

Thecla Gjeltema			
medewerker fotografie		

Johanna Salamony			
administratief medewerker
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financiën
colofon

D

hoop = uitgestelde teleurstelling
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Kort financieel overzicht 2020

hoo

p,

Baten 			
n

ee

			
79.354
Baten uit producten en/of diensten
		
79.000
Baten uit fondsenwerving
			
		
333.095
Subsidiebaten
						
491.449
Totaal 		
						
			
			

hele

Lasten 			
			
Activiteitenkosten
				
		
160.274
Personeelskosten							
310.612
Bureaukosten
						
63.298
Afschrijving vaste activa
				
3.230
Overige lasten
					7.582
Totale bedrijfslasten 		
				
544.996
			

hoop

Resultaat 			

hoop
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53.547-

Colofon
Redactie, beeld en tekst
CBK Zeeland
Concept en ontwerp:
Vos Broekema - voornaamvos.nl
Drukwerk
Pieters Media, Groede 			

