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CBK Zeeland…
fungeert als intermediair
tussen beeldend kunstenaar,
vormgever, architect en
publiek en heeft daarbij een
introductiefunctie

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

is één van de vijf dragende
culturele instellingen van
de Provincie Zeeland die
structureel worden ondersteund

organiseert in 2010 negen
projecten met beeldende
kunstenaars, vormgevers
en architecten

coördineert en organiseert
de verhuur van exposities
van Zeeuwse kunstenaars aan
27 actieve bedrijven

ondersteunt de kunstuitlenen
in Goes, Terneuzen en
Vlissingen die tezamen
653 deelnemers tellen op
775 abonnementen

ondersteunt de Zeeuwse
gemeenten op het gebied van
beeldende kunsten, vormgeving
en architectuur

beschikt eind 2010 over
een uitleencollectie van
2451 kunstwerken van
861 professionele beeldende
kunstenaars met een totale
waarde van € 2.150.660,–

ontvangt voor het architectuur
jaarprogramma subsidie van
het Stimuleringsfonds voor
de Architectuur

organiseert in samenwerking
met Het Zeeuwse Gezicht
en BNA Kring Zeeland het
jaarprogramma laagWATER

initieert en faciliteert in
2010 vier bijeenkomsten
ter ondersteuning van de
beroepspraktijk van beeldende
kunstenaars en vormgevers

is uitgever van de Slibreeks
waarvoor in 2010 drie boekjes
worden uitgegeven. Het totale
aantal boekjes komt hiermee
op 133

ondersteunt projecten
en tentoonstellingen van
kunstinitiatieven en
stichtingen

keert in 2010 een bedrag aan
kunstenaars uit van in totaal
€ 81.915,– waarvan € 5.141,– in
de vorm van huurvergoedingen
ten behoeve van de particuliere
kunstuitleen, € 30.297,– aan
huurvergoedingen ten behoeve
van de bedrijfsexposities
en € 46.447,– in de vorm van
opdrachten

…in het kort
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Creativiteit
in tijden
van crisis
De rook van de financiële crisis trekt langzaam
op en het wordt geleidelijk helder wat de effecten
hiervan op de samenleving zijn. Zo ook op het
gebied van de beeldende kunsten, vormgeving
en architectuur.

O

m bij de architectuur te beginnen maakt
het direct inzichtelijk hoe groot de gevol
gen zijn. De portefeuilles raken leeg en
dit heeft vergaande gevolgen voor iedereen die
met de bouw te maken heeft. Inventiviteit en
creativiteit zijn van groot belang om het hoofd
boven water te houden. Met ons jaarprogramma
laagWATER zijn we in 2010 volop actief geweest
om in deze nieuwe tijden nieuwe alliantie en
nieuwe praktijken te vinden. Het grote animo om
aan ons programma mee te werken onderstreept
de behoefte aan creativiteit bij en het grote belang
van deze zoektocht.
Op het gebied van de vormgeving zijn dezelfde
signalen waar te nemen. Maar hier toont zich ook
een sterke controverse. Aan de ene kant worden
de opdrachtgevers spaarzamer en kritischer maar
aan de andere kant is de vraag naar creatieve
oplossingen groter dan ooit om als opdrachtgever
onderscheidend te blijven van de concurrenten.
De effecten zijn dan ook dubbel. De impact van
goede vormgeving wordt sterk zichtbaar maar dit
vertaalt zich te weinig ten bate van de vormgevers.
Het blijven aantonen van het belang van goede
vormgeving en de toegevoegde waarde hiervan
bij vele facetten in onze dagelijkse leefomgeving
blijft een speerpunt van CBK Zeeland.
De beeldende kunsten staan momenteel door alle
bezuinigingen bij gemeenten, provincies en het
rijk het meeste onder druk. De waarde van kunst is

groot maar laat zich slecht in economische termen
vangen. Het belang reikt veel dieper dan alleen
het materiële. Het is een weerspiegeling en graad
meter van hoe onze samenleving er voor staat.
In Zeeland is het huidige budget dat besteed wordt
om de voorzieningen voor de kunsten op peil te
houden bescheiden. Met de nodige creativiteit
bereiken we met z’n allen een dusdanig niveau
dat voor de inwoners aantrekkelijk is en vele
bezoekers naar Zeeland trekt. In 2010 kunnen
wij dan ook terugkijken op een goed jaar waarin
we veel bereikt hebben om de beeldende kun
sten, vormgeving en architectuur zichtbaar en
bespreekbaar te maken. Wij blijven zoeken naar
mogelijkheden om efficiënter en misschien wel
slimmer te organiseren. De grenzen van wat moge
lijk is komen echter in zicht nu op alle fronten de
bezuinigingen doorgevoerd worden. Vanaf 2011
zal de bezuiniging van 20% op de structurele
subsidie, die CBK Zeeland van de provincie
Zeeland ontvangt om uitvoering te geven aan
de provinciale kunstennota, geleidelijk worden
ingevuld. Dit zal vergaande gevolgen hebben,
zeker indien de incidentele subsidie vanuit de
provincie en de fondsen ook vermindert.
Ondanks deze vooruitzichten blijven wij ons
voor de beeldende kunsten, vormgeving en
architectuur in Zeeland inzetten vanuit het
besef dat een samenleving zonder kunsten geen
toekomst heeft.

8
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de opdracht
CBK Zeeland levert een stimulerende bijdrage aan het kunstklimaat
in Zeeland. Hierbij geldt als leidraad het integreren van de beel
dende kunsten, vormgeving en architectuur in het dagelijks leven
en voor een breed publiek. De organisatie ondersteunt en infor
meert kunstenaars, vormgevers en architecten en stimuleert de
onderlinge samenwerking. Het centrum ontwikkelt activiteiten die
ertoe bijdragen dat er meer kunst te zien is in het dagelijkse leven
van iedereen in Zeeland.
Daarnaast stimuleert het centrum de ontwikkeling van Zeeuwse
kunstenaars. Op bijeenkomsten komen kunstenaars met elkaar
en met kunstliefhebbers in contact. Vaak ontstaan daaruit
nieuwe artistieke ideeën en activiteiten. Met het organiseren van
tentoonstellingen, excursies en discussiebijeenkomsten wil CBK
Zeeland het publiek kennis laten maken met kunst, vormgeving
en architectuur.
CBK Zeeland wil er op deze manier voor zorgen dat de Zeeuwse
kunstenaars, vormgevers en architecten binnen de provincie meer
aandacht krijgen, maar ook (inter-)nationaal meer in de belang
stelling komen.
In de statuten van het CBK Zeeland staat het als volgt omschreven:
➵➵Een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van Zeeland;
➵➵het bevorderen van de kwaliteit van de hedendaagse beeldende
kunsten, vormgeving en architectuur in Zeeland;
➵➵het zichtbaar, toegankelijk en bespreekbaar maken van de
producten van deze disciplines;
➵➵de verbetering van de positie van degenen die in Zeeland als
beeldend kunstenaar, vormgever of architect werkzaam zijn;
➵➵het zijn van het provinciale kennis- en informatiecentrum op
genoemde terreinen.
Kerndoelen beleid CBK Zeeland
1 Versterken van de positie van kunstenaars en vormgevers;
2 vergroten van de samenhang en samenwerking op het terrein
van beeldende kunst, vormgeving en architectuur;
3 vergroten van het publieksbereik;
4 zichtbaar maken van beeldende kunst, vormgeving en
architectuur;
5 aandacht vestigen op en uitgeven van de Slibreeks;
6 ruimte bieden aan jonge/net afgestudeerde kunstenaars,
vormgevers en architecten uit Zeeland.

beeld
ende
kunst

Het beleid van CBK Zeeland is erop gericht
om hedendaagse beeldende kunst zichtbaar,
toegankelijk en bespreekbaar te maken.
Hiervoor heeft CBK Zeeland een drietal
speerpunten, namelijk:

11
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➵ De professionalisering van
het publieksbereik door het
samenstellen van een online
documentatiebestand van pro
fessionele beeldende kunste
naars in Zeeland.

➵ Het versterken van de positie
van jonge kunstenaars door
middel van exposities, cursus
sen en bijeenkomsten.

➵ Het vergroten van de onder
linge samenhang van de ver
schillende instellingen.

12
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Acti vi tei ten
Zomeratelier ‘Vlammenstad’
19 juli t∕m 17 september 2010

Plat Rotterdams
6 juni t∕m 9 juli 2010

Zeeuwse Lichting 09
7 februari t∕m 20 maart 2010

Actueel bestand professionele
beeldende kunstenaars
In 2010 is de beoordelingscommissie twee keer
bijeen geweest om inschrijvingsformulieren en
documentatiemappen door te nemen. Aan de
hand van een landelijk opgesteld puntensysteem
worden de inschrijvingen besproken. Dit leidt
ertoe dat eind 2010 in totaal 206 beeldende
kunstenaars online te raadplegen zijn, zowel via
de eigen website www.cbkzeeland.nl als via de
landelijke site www.kunstenaars.nu.
De commissie heeft weer veel werk verzet en
is met de uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan.

Voor het vijfde jaar op rij presenteert CBK
Zeeland het werk van aan Nederlandse (kunst)
academies afgestudeerde kunstenaars, vorm
gevers en architecten afkomstig uit Zeeland.
Met deze tentoonstelling creëert CBK Zeeland
een mogelijkheid voor jong afgestudeerden om
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht
te brengen. Onder de dertien deelnemers zijn
acht beeldende kunstenaars: Arjan Elenbaas,
Karine Hubregtse, Trinette Ledelay, Astrid van
Nimwegen, Sarah Pink, Roos Terra, Charlotte
Verdonk en Kris van der Werve.
Het werk van Astrid van Nimwegen is gelijk
tijdig ook te zien bij De Drvkkery in Middelburg.

In 2009 gingen CBK Rotterdam en CBK Zeeland
een samenwerking aan. CBK Rotterdam pre
senteerde in het najaar van 2009 het werk van
een zestal Zeeuwse kunstenaars. Nu toont CBK
Zeeland het werk van Rotterdamse kunstenaars.
Hiervoor heeft CBK Rotterdam een eerste selectie
gemaakt van 84 kunstenaars van dertig jaar en
jonger. Vervolgens maakte CBK Zeeland de keus
voor vier kunstenaars.
Het bijzondere aan de samenwerking tussen
Zeeland en Rotterdam is dat er een stimulerings
prijs aan wordt verbonden. Tijdens de opening
van Plat Rotterdams wordt bekend gemaakt wie
de CBK Rotterdam Stimuleringsprijs 2010 krijgt.
Tevens wordt de winnaar van deze geldprijs van
2500 euro uitgenodigd om aan het zomeratelier
2010 bij CBK Zeeland deel te nemen.
De deelnemende kunstenaars zijn: Yasser
Ballemans, Petra van Noort, Koen Taselaar en
Justin Wijers. Petra van Noort is de winnaar van
de CBK Rotterdam Stimuleringsprijs 2010.

CBK Zeeland organiseert voor de achtste keer
een Zomeratelier. In de zomermaanden gebruiken
een zestal kunstenaars CBK Zeeland als atelier.
Iedere kunstenaar werkt gedurende een week aan
een twee- of driedimensionaal werk. Dit werk
is gedurende de resterende looptijd van de
tentoonstelling te zien. De laatste drie weken zijn
alle zes kunstwerken te bekijken. Gedurende het
maakproces kunnen bezoekers het atelier (de
tentoonstellingsruimte) bezoeken.
Voor 2010 is gekozen voor een thema.
In 2010 wordt het bombardement op Middelburg
herdacht. Op 17 mei 1940 wordt Middelburg
door de Duitsers zwaar beschoten. De branden
die hierdoor ontstaan vernietigen zo’n 600 veelal
historische panden. Dit Vergeten Bombardement
is voor Theaterproductiehuis Zeelandia (tevens
organisator van het Zeeland Nazomerfestival)
aanleiding geweest om een schrijfopdracht voor
een toneelstuk aan Judith de Rijke te verstrekken.
Haar stuk Vlammenstad dient als uitgangspunt/
inspiratie voor het werk dat bij CBK Zeeland
gemaakt wordt. In de eerste week van septem
ber wordt Vlammenstad een aantal malen in
Middelburg uitgevoerd. Iedere uitvoering begint
bij de tentoonstelling bij CBK Zeeland waardoor
bezoekers van Vlammenstad ook de werken van
het Zomeratelier zien.
De deelnemende kunstenaars zijn: Coen
Vunderink (dan ook recident van De Ateliers),
Petra van Noort (winnaar van de CBK Rotterdam
Stimuleringsprijs), Morcky (Marco Galmacci),
Maarten Overdijk (dan ook recident van de
Rijksacademie), Trinette Ledelay (gekozen naar
aanleiding van de Zeeuwse Lichting 09) en Sela©
(Liesbeth Labeur).

Kunst in de openbare ruimte
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beel d en d e k u n st

Om de kunst in de openbare ruimte zicht
baar en toegankelijk te maken heeft CBK
Zeeland samen met Tuesday Multimedia
de website KunstinZeeland.nl ontwikkeld.
De onderliggende techniek en bestands
opbouw is zodanig dat deze aansluit bij de
bestanden van andere CBK’s in Nederland.
Hiervoor is gekozen om mogelijk op den duur
een eenvoudige koppeling te kunnen maken
met alle bestanden.
Wij hebben in eerste instantie een aantal
objecten zelf ingevoerd ter illustratie van
de mogelijkheden. De gemeente Sluis heeft
als eerste een contract afgesloten met CBK
Zeeland en maakt in 2010 volop gebruik
van het zichtbaar maken via deze weg van
de kunst in openbare ruimte in de gemeente
Sluis. In 2010 zijn ook de besprekingen
gestart voor de inventarisatie van de kunst in
openbare ruimte in de Gemeente Terneuzen.
Dit zal in 2011 uitgevoerd gaan worden.

15
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Moluks monument Landart in de
Westkapelle
Wilhelminapolder
De Provincie Zeeland en de
Gemeente Veere hebben CBK
Zeeland gevraagd zitting te
nemen in de werkgroep Moluks
Monument. Het initiatief voor
dit monument komt voort uit
het feit dat op 21 maart 2011
herdacht wordt dat 60 jaar
geleden de eerste Molukkers
naar Nederland kwamen. In
Westkapelle zijn nog resten van
het kamp dat daar vlak achter
de dijk was. CBK Zeeland heeft
geadviseerd bij de keuze van de
kunstenares Trinette Ledelay en
begeleidde het proces tot en met
de plaatsing van het beeld.

In 2010 is het project van
Michael Beutler Like suns
setting tree meters above true
level in een volgende fase ge
komen. De kunstenaar heeft
opdracht gekregen voor het
maken van het definitieve ont
werp. Hetgeen inhoud dat
naast de feitelijke tekeningen
de technische berekeningen
en de constructie uitgewerkt
diende te worden. Tevens zijn
verschillende gespecialiseerde
bedrijven aangeschreven voor
het uitbrengen van een offerte.
Hieruit is een keuze gemaakt
en heeft Michael een financieel
onderbouwing kunnen aanleve
ren bij het definitieve ontwerp.
Voor de werkgroep bestaande
uit de KMWP, SKOR en CBK
Zeeland begint daar het vervolg
traject met betrekking tot de
financiering.

Kunstcommissie
De gemeente Veere heeft voor
de komende jaren in haar beleid
een duidelijk plan omschreven
om kunst in alle kernen van de
gemeente Veere te realiseren.
Voorrang krijgen daarbij de
kernen waar nog geen kunst
aanwezig is. De gemeente laat
zich hierbij adviseren door de
kunstcommissie. De directeur
van CBK Zeeland heeft hierin
zitting. In 2010 is deze commis
sie van start gegaan en is twee
keer bijeen gekomen.

vorm
geving
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De kerndoelen van de vormgevings
activiteiten zijn te verdelen in de
volgende twee delen:

17

➵ Initiëren van activiteiten
die bijdragen aan de kennis
verbreding en versterken van
het netwerk.
➵ Actualiseren en uitbreiden
van het huidige bestand van
Zeeuwse vormgevers.

18
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Actueel bestand van
Zeeuwse vormgevers

Zeeuwse Lichting 09

We hangen!

Keuze fotografen CRISIS!

7 februari t∕m 20 maart 2010

2 maart t∕m 24 april 2010

24 september 2010

Het actuele bestand van Zeeuwse vormgevers
bestaat in 2010 uit 57 vormgevers. Uitgangspunt
is om eventueel ook de vormgevers te toetsen aan
een aantal criteria. Landelijk wordt hierover door
de CBK’s overleg gevoerd.

Zie ook het hoofdstuk beeldende kunst. Onder
de dertien deelnemers zijn vijf vormgevers:
Pepijn Bakker (architectuur), Merijn van Essen
(grafische vormgeving), Mischa de Muynck
(fotografie), Marjolein van Pagee (fotografie) en
Dennis Wisse (fotografie).
Het werk van Mischa de Muynck en Dennis
Wisse is gelijktijdig ook te zien bij De Drvkkery
in Middelburg.

De Zeeuwse Bibliotheek organiseert in samen
werking met de PZC en CBK Zeeland alweer
de derde editie van de zoektocht naar de beste
Zeeuwse poster. De PZC organiseert de digitale
stemming voor de publieksprijs. Naast een
publieksprijs kiest een onafhankelijke vakjury uit
alle inzendingen ook een winnaar. De publieks
prijs gaat naar Mijn ding doen van het Welzijns
huis Zierikzee terwijl de vakjury kiest voor de
poster Rome in Zeeland van het Zeeuws Museum
in Middelburg.

CBK Zeeland sluit aan bij het gezamenlijke pro
ject van verschillende overheden gecoördineerd
door het Fonds BKVB, waarmee beoogd wordt
het tijdsbeeld van de economische crisis te
documenteren. CBK Zeeland nodigt vier fotografen
uit voor een foto opdracht die de positieve kanten
van de economische crisis in Zeeland belichten.
Naast een lokale expositie, staat er in 2011
ook een grote, landelijke publieksmanifestatie
gepland onder de naam CRISIS!
Uit meer dan dertig aanmeldingen worden op
24 september 2010 uiteindelijk de fotografen
Judith Dekker, Erik Klein Wolterink, Anda van
Riet en Petra Spiljard gekozen. Zij krijgen tot
31 maart 2011 de tijd om hun opdracht uit te
werken.

A ctiviteiten
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Voorbeeldig verbeeld

Lezing: Van Poe tot Pooh

3 oktober t∕m vrijdag 12 november 2010

4 oktober 2010

In opdracht van CBK Zeeland in Middelburg
maken acht illustratoren – geboren en/of woon
achtig in Zeeland – in het kader van de Kinder
boekenweek 2010 een poster met als thema
Middelburg. De illustratoren zijn: Diederick van
Buren, Femke Gerestein, Wim Hofman, Martijn
van der Linden, Meggie (Margriet van IJsseldijk),
Raimond van Soest, Ben Vranken en Fleur van
der Weel.
De posters worden als grote pigmentdrukken
bij CBK Zeeland tentoongesteld. Naast de acht
posters werken leerlingen van Scholengemeen
schap Nehalennia uit Middelburg onder leiding
van de kunstenaar Dave Meijer en basisschool
Acaciahof uit Middelburg in schooltijd aan een
wandvullende installatie die in het midden van
de ruimte van CBK Zeeland tentoongesteld zal
worden. Ook hier is het thema Middelburg.
Bezoekers van de tentoonstelling Voorbeeldig
Verbeeld mogen van hun favoriete poster gratis
een exemplaar meenemen op een formaat van
80 x 60 cm.

Saskia de Bodt, bijzonder hoogleraar Illustratie
aan de Universiteit van Amsterdam, houdt in het
Auditorium van de Provincie Zeeland een lezing
met als titel Van Poe tot Pooh. Illustreren om je
penselen te kunnen betalen? Na de lezing is er een
borrel bij CBK Zeeland en kan de tentoonstelling
bekeken worden. Aantal deelnemers: 54.

Lezing: Kinderen & Kunst
19 oktober 2010
Ted van Lieshout, schrijver, dichter, illustrator
en vormgever, houdt in het Auditorium van
de provincie Zeeland een lezing met als titel
Kinderen & Kunst. Na de lezing is er een borrel bij
CBK Zeeland en kan de tentoonstelling bekeken
worden. Aantal deelnemers: 63.

Workshop
20 oktober & 3 november 2010
Rond het Kinderboekenweekthema De Grote
TekenTentoonstelling organiseert CBK Zeeland
een tweetal workshops onder leiding van Giel
Louws voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Aantal
deelnemers: 19.
Tijdens de tentoonstelling Voorbeeldig Verbeeld
stelt Meggie (Margriet van IJsseldijk) werk tentoon
bij De Drvkkery in Middelburg. Gedurende de
Kinderboekenweek zal de poster van Fleur van
der Weel als placemat gebruikt worden in het
restaurant van De Drvkkery.

ARCHI
TEC
TUUR
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LaagWATER is de metafoor voor de situatie waarin de
gevolgen van de recessie en demografische veranderingen
ook in Zeeland zichtbaar zijn. De samenleving verlangt
juist nu naar meer kwaliteit, maatwerk en innovatie op
alle gebieden. Dat vraagt om creatieve oplossingen.
nieuwe tijden
Ontwerpateliers voor drie uitbreidingslocaties
Expertmeeting
Confrontatiebijeenkomst
Slotbijeenkomst / Wooncongres Zeeland
Vijf workshops i.s.m. Provincie Zeeland
Expositie / publicatie laagWATER

nieuwe praktijken
Dag van de Architectuur: de Zeeuwse schaal

In Zeeland bundelen verschil

werking met Stichting Het

lende organisaties de krachten

Zeeuwse Gezicht en BNA Kring

waardoor ze telkens tot een

Zeeland permanent aandacht

inspirerend en afwisselend

voor de stand van zaken op het

architectuurprogramma komen.

gebied van architectuur, steden

CBK Zeeland vraagt in samen

bouw en landschap in Zeeland.

nieuwe allianties
In de vijf architectentafels worden nieuwe
allianties gelegd met voor de architectuur
in Zeeland belangrijke nieuwe partners.

23
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Ontwerpateliers voor drie
uitbreidingslocaties

Expertmeeting

In samenwerking met de verschillende partners
(Zeeuwland, Clavis, R&B Wonen en Stichting
Nieuwe Kerk Veere) zijn drie opdrachten gefor
muleerd. De locaties verschillen van elkaar
vanwege de regionale context en de omvang.
Elk atelier richt zich zowel op de schaal van de
locatie als op de schaal van het individuele gebouw
en de samenhang tussen deze schaalniveaus.
Het betreft niet alleen een creatief ontwerp.
Het gaat ook om een andere wijze van kijken
naar de economie van een plan en de wijze van
realisatie: een herstructureringsopdracht in de
wijk Zuiderpark in Terneuzen, nieuwe activiteiten
in en om de Nieuwe Kerk in Zierikzee en het
ontwerpen van een woning die Belgen letterlijk
over de grens moet trekken om zich in Zeeland
te vestigen. De teams bestaan uit architecten,
kunstenaars/vormgevers, bouwers en economen.

De ontwerpateliers starten met een gezamenlijke
expertmeeting. De betrokken partners en gastheer
Taco Tuinhof (RDH) geven een toelichting op de
stand van zaken van de regio en introduceren de
drie ontwerplocaties. Daarnaast geven enkele
deskundigen (Ineke Hulshof, Hulshof Architecten
en Rob van Kalmthout, Proper Stok) een blik op
de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied die
relevant kunnen zijn voor nieuwe praktijken.

25
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22 april 2010

Confrontatiebijeenkomst

Slotbijeenkomst /
Wooncongres Zeeland

15 september 2010

24 november 2010

Onder leiding van drie inspirerende teamleiders
zijn drie teams aan de slag gegaan met de
verschillende opdrachten. De teamleiders zijn
Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond), Reimar von
Meding (KAW Architecten) en Eric-Jan Pleijster
(LOLA Landscapes). De teams presenteren hun
plannen tot dan toe. Aan het publiek de mogelijk
heid om ze nog een goede zet in de richting te
geven van oplossingen die passen bij de realisatie
mogelijkheden van deze tijd.

Het programma omvat de presentatie van het
woononderzoek Om de kwaliteit van het wonen
en de presentatie van de resultaten van de
drie laagWATER ontwerpateliers, een forum
discussie onder leiding van dagvoorzitter Charles
Linssen plus een vijftal actieve en inspirerende
workshops. Tevens wordt de tentoonstelling
laagWATER geopend en bijbehorende publicatie
gepresenteerd.

Vijf workshops i.s.m. Provincie Zeeland
➵ workshop 1: Gaat oma alwéér verhuizen?
De woningmarktdynamiek bij medioren en senioren
Inleiding door André Buys (RIGO) over het
VROM-rapport Senioren op de Woningmarkt,
gevolgd door discussie onder leiding van
Lex Janse, directeur van woonzorgcentrum
en verpleeghuis De Blaauwe Hoeve.
➵ workshop 2: Nieuwe opgaven en allianties
binnen de Zeeuwse woningmarkt
Inleiding door Leon Kaagman (provincie
Zeeland), gevolgd door discussie onder leiding
van Nico Out (Scoop).
➵ workshop 3: Rilland – de Vlaamse woning
Discussie door team Jeroen de Willigen
(De Zwarte Hond).
➵ workshop 4: Zierikzee – nieuwe functies in
historische gebouwen
Rollenspel door team Eric-Jan Pleijster
(LOLA landscape architects).
➵ workshop 5: Terneuzen – plan van aanpak voor
een wijk in transitie
Woonspel en discussie door team Reimar von
Meding (KAW architecten en adviseurs).
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Expositie / publicatie
laagWATER

Dag van de Architectuur:
de Zeeuwse schaal

24 november t∕m 12 januari 2011

23 juni 2010

Resultaten en de aanbevelingen van de ontwerp
ateliers worden gepresenteerd en gevisualiseerd
in de tentoonstelling bij CBK Zeeland aan de
Balans in Middelburg. Tevens verschijnt bij de
opening de publicatie die het complete proces
van startbijeenkomst, discussies en groeps
bijeenkomsten tot en met de aanbevelingen van
de teams omschrijft.

Nu crisis en krimp lijken samen te werken om
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
ruimtelijke ordening tegen te gaan, moeten we
zoeken naar nieuwe wegen. Hoe kan de ruimte
lijke ordening zich herdefiniëren in deze tijden?
We hebben gekeken naar wat er nog komt en naar
wat er al is. Naar uitbreidingslocaties en naar
bestaande stedelijke ruimten, infrastructuur en
vastgoed. Hoe kunnen deze locaties ingevuld
worden op een nieuwe schaal, een Zeeuwse
schaal?
Tevens blijkt dat steeds meer initiatieven van
onderop ontstaan. In de dorpen die een grote
sociale samenhang kennen, spelen de dorpsraden
een steeds actievere rol. Soms komen er totaal
visies op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling
van hun dorp uit voort. Niet alleen op de gebieden
die niet interessant zijn voor de marktpartijen,
maar ook op het gebied van economische en
culturele ontwikkelingen.
Deze visies, ontwikkeld op basis van een
breed overleg met bewoners en ondernemers,
beschikken over een groot draagvlak. Nieuwdorp
en Vrouwenpolder zijn wat betreft geschiedenis,
economische dragers en ruimtelijke opbouw twee
zeer verschillende dorpen waar we op locatie
in debat op zoek gingen naar de maat voor de
Zeeuwse schaal.
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De architectentafels
14 april 2010 – Workshops
Waarom kiezen voor een carrière als architect?
Dertig studenten aan de HZ in Vlissingen zijn
aanwezig om te discussiëren over het curriculum
en de wederzijdse verwachtingen. Na een inleiding
door Bernard Vercauteren van de HZ met uitleg
over het stageprogramma en het afstuderen binnen
bedrijven komen praktijkvoorbeelden aan bod.
Enkele studenten en hun begeleiders gaan aan
de hand van concrete en actuele projecten kort
in op de samenwerking en wisselwerking tussen
student en bedrijf.
16 juni 2010 – Twee Afstudeerprojecten
Twee vrouwelijke architecten, Jessica de Putter
(Architecten Alliantie) en Yana Vlasova (24H
Architecture), studeerden recent af. Gezond
Platteland is de titel van het afstudeeronderzoek
van Jessica de Putter. Zorg voor zorg op het
platteland staat daarin centraal. Jessica onderzocht
welke infrastructuur van sociaal maatschappelijke
functies en voorzieningen en welke investeringen
nodig zijn om zorg op het platteland te kunnen
garanderen. Yana Vlasova studeerde af op de
nieuwe Terminal van Vlissingen. Ze ontwierp een
nieuw knooppunt en hoofdentree tot de stad.

8 september 2010
En dan nu, een flexibele woningmarkt!
De economische crisis is ook voelbaar in de
onroerendgoedmarkt. Hoe lang laat herstel op
zich wachten en hoe kunnen verschillende par
tijen zich hier tegen wapenen? Hoe kan de ont
wikkeling van consumentgerichte strategieën en
concepten worden gestimuleerd en de samen
werking van ontwerpers en ontwikkelaars
bevorderd? Makelaars, wooncorporaties en
vertegenwoordigers van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap Zeeland zijn aanwezig.
Daarnaast presenteert een van de winnaars van
de landelijke ideeënprijsvraag Zo wil ik Wonen
hun plan; een voorbeeld van een ontwerppraktijk
die oog heeft voor de wensen van de consument.
13 oktober 2010
Peiling; 20 jaar LabWerk
Voor de gelegenheid is er een voorprogramma:
Peiling; 20 jaar LabWerk. Don Monfils en
Johan de Koning startten 20 jaar geleden het
Laboratorium voor Architektuur in Middelburg.
Deze middag staan we stil bij de rol van de
architect in de vormgeving van onze omgeving.
Een voorproefje met filosoof Jacob Voorthuis
en architectuurhistorica Annet Tijhuis. Arjen
Drijgers, coördinator ruimtelijke ontwikkeling
bij de Provincie Zeeland, start vervolgens een
gezamenlijke verkenningstocht naar ruimtelijke
kwaliteit in Zeeland.
15 december 2010 – Afsluiting 2010
Deze avond is gebruikt om de activiteiten van het
afgelopen jaar nog eens tegen het licht te houden,
de tentoonstelling laagWATER en het resultaat
van het jaarprogramma te bekijken en een glas te
heffen op de plannen voor het jaar 2011.
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overige activiteiten
Twee stedenbouwdebatten
In de Architectuurnota Een
cultuur van ontwerpen stelt het
Rijk dat het stedenbouwkundig
ontwerp een stevige impuls kan
gebruiken en maakt dat tot
één van de speerpunten van het
beleid. Het Stimuleringsfonds
voor Architectuur inventariseert
daarom samen met de lokale
architectuurcentra de stand van
zaken in het land.
4 februari 2010
Verblijf in Vlissingen
Hoe kan het tijdelijk gebruik
van het Scheldekwartier een
bijdrage leveren aan de toe
komstige invulling en ontwik
keling van het gebied? Door
een zoektocht op te zetten naar
innovatieve strategieën die het
huidige planningsdenken en de
bestaande stedenbouwkundige
methodieken kunnen aanvullen
en vervangen. Aan tafel: Onno
Bakker, Projectleider Tijdelijke
Gebruik Scheldeterrein Vlis
singen, Joop van Bel, Stads
manager gemeente Vlissingen,
Petra de Braal, CBK Zeeland,
Sjoerd Cusveller, Programma
leider cultuur en ruimte Provin
cie Overijssel, Piet Polderman,
Wethouder gemeente Vlissingen,
Arnold Reijndorp, Professor
Urban Geographies UvA, Kees
Meijler (Provincie Zeeland;
hoofd afdeling RO Provincie
Zeeland) en Dirk Verhagen,
Urban Synergy.

17 februari 2010
Verblijf in Middelburg
Wie geeft vorm aan de toekomst
van Middelburg? Middelburg
heeft met de herijking van haar
kwaliteitsatlas een moment van
bezinning en evaluatie genomen
om de doelen bij te stellen en de
bakens te verzetten. Welke rol
speelde de stedenbouwkundige
discipline in dit proces? Zijn
de ruimtelijke kwaliteiten van
Middelburg voldoende benut?
Wat zijn die kwaliteiten eigen
lijk en hoe verhouden die zich
tot haar omgeving en andere
steden? Kortom: alle reden voor
een debat waarin Middelburg
in relatie tot haar toekomstige
ontwikkelingen en de rol van de
stedenbouw centraal staan. Aan
tafel: voorzitter Paul Meurs (TU
Delft & Urban Fabric), Albert
de Vries (wethouder gemeente
Middelburg), Hanny KoolBlokland (wethouder gemeente
Middelburg), Marty van de
Klundert (stedenbouwkundig
adviseur RDH), Marco Bouw
man (VGAI), Martijn Jansen
(Architecten Alliantie) en frac
tievertegenwoordigers van de
politieke partijen.
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Expositie /
publicatie
Bloedkoralen
van de
Oosterschelde

Middag van
de ruimtelijke
kwaliteit

Wandeling.XX

27 april t∕m 21 mei 2010

22 oktober 2010

15 september t∕m 15 oktober 2010

De presentatie van een drietal
ontwerpverkenningen rond de
dijkbekleding van het Ooster
scheldebekken. Een samen
werking met Projectbureau Zee
weringen en andere partners.
Studio Jurgen Bey deed ont
werponderzoek naar een nieuwe
vormgeving en materialisering
van steenbekledingen van dij
ken langs de Oosterschelde.
Paul van Beek Landschappen
toont een ontwerpvoorstel voor
de versterking van de Oester
dam en zijn omgeving. Rietveld
Landscape maakt een ontwerp
voor het dijkvak ter hoogte van
de Plompetoren.
Bij de expositie verschijnt de
publicatie Bloedkoralen van de
Oosterschelde met onder andere
foto’s van Loes de Jong

Ruimtelijke kwaliteit staat
hoog op de agenda, en vormt
één van de rode draden van
het Omgevingsplan. Er wordt
veel gesproken over verrom
meling. Ruimtelijke kwaliteit is
aandachtspunt bij alle besluiten.
Maar wat is kwaliteit? En hoe
maken we dit onderdeel van ons
dagelijks werk? Hoe ontwikkelen
wij onze ruimte zodanig dat wij
geen spijt krijgen van hetgeen
we nu beslissen, toelaten en
vormgeven? Hoe dragen onze
keuzes bij aan een versterking
van onze woonomgeving? In
samenwerking met Provincie
Zeeland organiseren we een
discussie o.l.v. Harry van
Waveren en een rondwandeling
door Zierikzee.

Laboratorium voor Architektuur
in Middelburg bestaat 20 jaar.
Het is in 1990 geboren uit een
samenwerking van Don Monfils
en Johan de Koning, toen nog
studenten architectuur. Samen
realiseerden zij verschillende
utilitaire en woningbouw
projecten in Zeeland en behaal
den succes met internationale
prijsvragen. Na twintig jaar
wordt teruggekeken. Niet zozeer
met een museaal retrospectief,
maar heel actief, door een
wandeling te organiseren door
de straat en directe omgeving
waar het bureau thans is ge
vestigd: de Lange Noordstraat
in Middelburg.
Bij de Wandeling.XX ver
schijnt een handleiding die
naast een overzicht van de vele
projecten de route van de wan
deling omvat.

bedrijfs
expo
sities
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In 2010 zijn de gevolgen van
de crisis duidelijk zichtbaar
geworden voor de bedrijfsexpo
sities. Tien bedrijven hebben
hun lidmaatschap opgezegd.
Toch heeft dit op het resultaat
een beperkte invloed gehad.
Enkele bedrijven hebben name
lijk het aantal werken dat zij
huren uitgebreid. Hierdoor is
het aantal abonnementen slechts
met 32 afgenomen van 624
naar 592. Het resultaat van de
bedrijfsexposities is nog altijd
positief, zij het iets minder dan
in 2009.
De Bedrijfsexposities heeft
in 2010 voor 43 kunstenaars
tentoonstellingen bij bedrijven
kunnen realiseren. Hieronder
bevinden zich vijf kunstenaars
die zich nieuw in Zeeland heb
ben gevestigd.

kunst
uit
leen
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Kunstuitleen

CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt

De leidraad daarbij blijft het op toeganke

de kunstuitlenen in Goes, Terneuzen

lijke wijze integreren van de beeldende

en Vlissingen met de centrale uitleen

kunsten en vormgeving in het dagelijkse

administratie en de collectie. Dit doet CBK

leven. Hiervoor beschikt CBK Zeeland over

Zeeland op basis van meerjarige samen

een eigen uitleencollectie die verdeeld is

werkingsovereenkomsten. CBK Zeeland is

over de kunstuitlenen in Goes, Vlissingen en

dienstverlenend voor de drie zelfstandige

Terneuzen. CBK Zeeland participeert even

kunstuitlenen en werkt op de achtergrond.

eens in de biblioservicebus.

Het contact met de leners verloopt via de
kunstuitlenen. In overleg met de bestuurlijk
verantwoordelijken van de kunstuitlenen
en CBK Zeeland zijn de taken en verant
woordelijkheden vastgesteld.
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Deelnemers

Collectie

Inventarisatie

Kunstuitleencollectie online

Voor het eerst sinds een aantal jaren zien we het
totaal aantal deelnemers en abonnementen licht
stijgen ten opzichte van het voorafgaande jaar.

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. Hierbij hebben de drie kunstuitlenen in
Zeeland wel een kleine onderlinge differentiatie
in de collectie wat betreft techniek en genre.
Aangezien er geen verwervingssubsidies meer
zijn, wordt de collectie geactualiseerd door
middel van de opbrengsten uit de verkoop van de
huidige collectie.
De totale collectie is met 340 kunstwerken
afgenomen naar 2451. Deze afname is vooral
veroorzaakt door de grondige inspectie van de
werken. In 2010 zijn veel ingehuurde werken
retour gegaan naar de kunstenaar en van de
kunstwerken in eigendom zijn 301 afgeschreven.
Dit houdt in dat deze werken niet meer voor de
uitleen worden aangeboden.
Van de totale collectie zijn 987 kunstwerken
onderdeel van de bedrijfsexposities, die groten
deels rechtstreeks vanuit het atelier van Zeeuwse
kunstenaars worden gehuurd. De overige kunst
werken zijn verdeeld over de drie vestigingen van
de Zeeuwse kunstuitlenen.

Jaarlijks vindt een voorraadcontrole van de
collectie plaats. In december 2010 en januari
2011 is de collectie geïnventariseerd. Opnieuw
blijken er werken te zijn waarvan de juiste
informatie over locatie en aanwezigheid niet
voorhanden is. Het aantal vermiste werken is 39.
Helaas zal een aantal van deze vermissingen niet
terecht komen. De waarde die hiermee gemoeid
is, is ieder jaar weer aanzienlijk en betekent een
financieel risico voor de kunstuitlenen.

Een groot gedeelte van de Zeeuwse Kunst
uitleencollectie hangt bij particulieren thuis en
is zodoende niet zichtbaar. Het resterende deel
is verdeeld over de drie particuliere uitlenen.
Om een overzicht te krijgen van wat er aan diversi
teit in de collectie aanwezig is, biedt de digitale
catalogus uitkomst. De digitale catalogus maakt
de totale collectie inzichtelijk en beter bereikbaar.
Via deze catalogus kan de bezoeker zoeken op
naam, techniek en prijs. De catalogus is via
www.cbkzeeland.nl voor iedereen toegankelijk.

Deelnemers

’10

’09

’08

’07

Bevelanden
Terneuzen
Vlissingen

199
216
238

188
207
236

203
201
258

229
218
295

Totaal

653

631

662

742

Abonnementen ’10

’09

’08

’07

Bevelanden
Terneuzen
Vlissingen

218
261
296

210
237
314

234
250
333

272
277
378

Totaal

775

761

817

927

stand per 01-01-2010

2791

nieuwe kunstwerken
retour kunstenaar
afgeschreven
verkocht

216
224
301
31

stand per 31-12-2010

2451

+
–
–
–

slib
reeks

#131 – De Wind
Marinus Boezem

De Slibreeks is een serie kleine

Eind 2010 is de onafhankelijke

boekjes, die lezers met literaire

redactie van de Slibreeks weer

belangstelling de kans wil

op sterke gebracht door het

geven om gemakkelijk en tegen

toetreden van Simon Blaas en

een aantrekkelijke prijs kennis

Roos Custers.

te maken met het werk van
bekende en onbekende auteurs.
Alle boekjes in de Slibreeks zijn
bijzondere uitgaven: het is een
eerste vertaling of een opvallend
debuut, maar belangrijk is dat
de teksten nog niet eerder in
Nederland zijn gepubliceerd.
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Het ongrijpbare verschijnsel wind wordt in
dit bijzonder vormgegeven Slibdeeltje op alle
mogelijke manieren voelbaar, tastbaar, hoorbaar,
zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.
Vanaf de jaren zestig overschrijdt het werk van
Marinus Boezem steeds opnieuw en in verschil
lende richtingen de grenzen van de traditionele
beeldhouwkunst.
Veel van zijn vroege werken gaan over wind en
lucht. ‘Wind is zo immaterieel, dat het voor mij
interessant was om te proberen dat tot sculptuur te
maken’. Hij signeert een ventilator, als instrument
dat wind creëert en hij plaatst tafeltjes met dunne
witte tafelkleden, die golven ten gevolge van de
luchtstroom veroorzaakt door een ventilator.
Wind en temperatuur spelen tevens een rol
in zijn ‘weerberichten’. Gedurende een maand
stuurde hij dagelijks aan een aantal kunstvrienden
en musea de weerkaart van 26 september 1968,
met de hogedrukgebieden, depressies, wind
kracht, etc. Op deze wijze verklaarde hij opnieuw
de gesteldheid en de dynamiek van het luchtruim
tot een onmetelijk groot steeds veranderend
kunstwerk.

#132 – De Nieuwe Zeeuwse
Nachtegaal
60 jaar Poëzie in het Zeeuws Tijdschrift
1950‑2010
Paul van der Velde & Wim Hofman
Dit boekje bestaat uit zestig gedichten van
evenveel dichters die in het ‘Zeeuws Tijdschrift’
publiceerden. De gedichten zijn bijeengebracht
door Paul van der Velde en Wim Hofman.
Het boekje is opgedragen aan Aarnout de Bruyne
(1942-2009) die de Slibreeks meer dan 30 jaar
met kracht en inspiratie gedreven heeft.

#133 – Krullebol-Steilhaar
Arjen Fortuin
Arjen Fortuin, recensent en biograaf van uitgever
Geert van Oorschot (1909-1987) ging hiervoor
op zoek naar het Vlissingen van Van Oorschot.
De uitgever, en schrijver, liet tijdens zijn leven
geen kans onbenut om af te geven op zijn
geboortestad, maar wijdde zich als R. J. Peskens
jarenlang aan het vastleggen ervan. Of althans,
van zijn beeld van Vlissingen, dat lang niet altijd
overeenstemde met de werkelijkheid.

pro
motie
&
edu
catie
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Nieuwsbrief CBK Zeeland
In 2010 hebben wij bewust gekozen voor het
meer verzenden van nieuwsberichten via e-mail.
De gedrukte nieuwsbrief van CBK Zeeland is
daarom slechts tweemaal verschenen en ver
stuurd naar een bestand van 2500 adressen.
In deze publicatie worden niet alleen de
initiatieven van CBK Zeeland vermeld maar
ook die van anderen. Bewust is gekozen voor
een korte en overzichtelijke berichtgeving. Voor
verdieping wordt verwezen naar de verschillende
instellingen en informatiekanalen. De intentie
van deze nieuwsbrieven en de nieuwsberichten is
signalerend en prikkelend.

cbkzeeland.nl

kunstinzeeland.nl

Met de website is de database van Zeeuwse
kunstenaars en vormgevers voor iedereen toe
gankelijk. De pagina’s zoek kunstenaar, digitale
collectie en lopende projecten worden het meest
bezocht. Het aantal unieke bezoekers is ruim
30.000.

De website toont de agenda van tentoonstellingen
in Zeeland. Deze wordt bijgehouden door alle
betrokken galerieën en tentoonstellingsruimten.
Door deze samenwerking is het mogelijk om
een actueel aanbod aan tentoonstellingen zicht
baar te maken. Gedurende het jaar is een toe
nemend aantal bezoekers van de site waar te
nemen. Daarnaast blijft het aantal deelnemende
tentoonstellinglocaties toenemen.
Op www.kunstinzeeland.nl is tevens een
rubriek Kunst buiten opgenomen. Hier is een
begin gemaakt met de inventarisatie van Kunst
in de Openbare Ruimte in Zeeland. De gemeente
Sluis is als eerste begonnen haar kunst in de
openbare ruimte toegankelijk en zichtbaar te
maken via deze site. Naast hetgeen zichtbaar is
op de site, zijn de gegevens in de database vele
malen uitgebreider en zodoende ook geschikt als
instrument bij het beheer en onderhoud van deze
collecties of voor het uitzetten van routes voor de
recreanten in de regio.
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Media

Informatie

Educatie

Alle activiteiten van CBK Zeeland zijn met pers
berichten, affiches en uitnodigingen begeleid.
Het resultaat is dat in de regionale media bij
iedere activiteit recensies zijn verschenen. Met
name de verslagen van TV Walcheren en de
recensies in de PZC geven een goed beeld van
alle activiteiten.

Dat CBK Zeeland steeds beter gevonden wordt
als plaats waar je moet zijn om informatie te ver
krijgen blijkt uit het toenemende aantal vragen
dat binnenkomt. Niet alleen overheden, bedrijven
en instellingen doen een beroep op CBK Zeeland,
ook particulieren vragen informatie over onder
andere kunstenaars, vormgevers en lopende of
komende activiteiten en opdrachten. Kunstenaars
vragen veel al informatie over subsidies, expo
sitiemogelijkheden en ateliers.

CBK Zeeland ziet het als een belangrijke taak
om kinderen op jonge leeftijd al vertrouwd
te maken met hedendaagse beeldende kunst.
Naast het stimuleren van de verbeelding zorgt
kunst voor bredere opvattingen en inzichten.
In de kunstuitlenen en bij de exposities van
CBK Zeeland worden diverse educatieve pro
jecten aangeboden waar naast inhoudelijke
kennis ook aandacht wordt besteed aan praktische
vaardigheden.

Scholen
De vraag van scholen is naast de cultuurmenu’s
gericht op specifieke wensen van de docenten.
De invulling van de wensen gebeurt in nauw
overleg tussen de desbetreffende coördinator en
de docent. Voor wat betreft de kunstuitlenen zijn
in het coördinatorenoverleg afspraken gemaakt
over de procedure en de tarieven. Naast deze
afspraken over tarieven en aanbod blijven de
apart georganiseerde tentoonstellingen leidraad
voor de schoolbezoeken.
Enkele voorbeelden zijn:
➵➵De Kunst & Cultuurdagen voor de basis
scholen van Middelburg georganiseerd door
Kunsteducatie Walcheren.
➵➵De Stichting Slavernij Monument Middelburg
heeft wederom een aantal klassen van het
voortgezet onderwijs ontvangen bij CBK
Zeeland.
➵➵Het CSW heeft haar eigen galerie, namelijk de
Streetgallery. De opzet is dat de de leerlingen
reageren op hetgeen wordt gepresenteerd en
hier diverse opdrachten over krijgen. De pro
grammering loopt zoveel mogelijk parallel aan
de tentoonstellingen van het CBK.

Voorbeeldig Verbeeld
Oktober 2010
In het kader van de tentoonstelling Voorbeeldig
Verbeeld worden namens CBK Zeeland in het
totaal 27 gastlessen gegeven door Giel Louws,
Femke Gerestein en Ans Couwenberg op CBS
Het Kompas in Yerseke en Cypressenhof in
Middelburg. Aan deze gastlessen nemen meer
dan 700 leerlingen deel.
Tijdens de tentoonstelling Voorbeeldig Ver
beeld hebben twee scholen meegedaan met een
uitgebreid project:
Basisschool Acaciahof
Leerlingen van verschillende klassen maken, op
basis van foto’s van gezichtsbepalende gebouwen
en beelden in Middelburg, illustraties en ver
binden deze met woorden die voor Middelburg
betekenis hebben.
Scholengemeenschap Nehalennia
Onder leiding van Dave Meijer ontwerpen
leerlingen boekbanden die een relatie hebben
met Middelburg. Al deze boekbanden staan
in een hele grote boekenkast die hiermee de
geschiedenis van Middelburg vertelt.
Voor alle tentoonstellingen op het gebied van
beeldende kunst en vormgeving worden zaal
brieven gemaakt die naast de opzet van de tentoon
stelling ook informatie geven over deelnemende
kunstenaars en/of vormgevers.

finan
ciën
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c b k ze e la n d ∕ j a a rv e r s la g 2 0 1 0

Baten

subsidies Provincie Zeeland (diversen)
subsidie Gemeente Middelburg
bijdrage BNA/architectuur
bijdrage architectuur overig
bijdrage stimuleringsfonds Architectuur
inkomsten Slibreeks
verkoop kunstwerken
diensten en collectie bijdragen kunstuitleen
opbrengst bedrijfsexposities
overige opbrengsten

299.300
40.475
8.000
14.601
42.740
9.563
12.910
26.804
68.459
10.786
533.638

Lasten

diverse projecten beeldende kunst
publieksactiviteiten
provinciaal vormgevingsbeleid
architectuur
kosten Slibreeks
kosten bedrijfsexposities
aankoop kunstwerken
diensten en collectie uitgaven kunstuitleen
personeelskosten
afschrijvingen
huisvestingskosten
inventariskosten
bestuur en organisatie
promotie en publiciteit
algemene kosten
som der financiële baten en lasten

71.882
21.946
39.001
113.833
22.318
68.003
12.910
26.804
110.345
2.192
19.349
36
1.629
9.670
1.261
– 1.298
519.883

Reserve meerjarige projecten

13.755

organi
satie
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Stichting Centrum voor

Architectuur Zeeland

Jan te Veldhuis
voorzitter

Raad van Toezicht

Cees Beindorff
Paul Favier
Ria Geluk
Henk Hoogstrate
Elsje van Ree
In 2010 is de Raad
van Toezicht viermaal
in vergadering bijeen
gekomen.

Redactiecommissie Slibreeks

gevestigd te Middelburg

Wim Hofman
F. van Dixhoorn
Marc van der Graaff
Simon Blaas
Roos Custers

Hans Bommelje
Jan de Heer
Lonneke Pastoor

Organisatie (3,9 fte’s)

Vormgeving en

Beoordelingscommissie beeldende kunstenaars / iDoc

Beeldende Kunsten,

Kathrin Ginsberg
directeur / bestuurder

32 u∕w

Petra de Braal
bureaucoördinator & coördinator architectuur

32 u∕w

Thom Schaar
coördinator beeldende kunst & vormgeving

32 u∕w

Annie de Nooijer-van Belzen
financiële administratie & kunstuitleen

23 u∕w

Anne Breel (t∕m oktober 2010)
coördinator bedrijfsexposities

16 u∕w

Karlijn Haars (vanaf oktober 2010)
coördinator bedrijfsexposities

16 u∕w

Johanna Eikenhout-Salamony
administratief medewerker

12 u∕w

Thecla Gjeltema
medewerker fotografie

8 u∕w
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Colofon
tekst en beeld
CBK Zeeland
grafisch ontwerp
Martijn de Wilde
drukwerk
De Nieuwe Grafische, Rotterdam
papier
Munken Lynx Rough 120 grs
Kraftliner 275 grs
lettertype
Bodoni Std
oplage
300

over de ontwerper
Martijn de Wilde verliet in 2006 zijn woonplaats
Heinkenszand voor een studie grafisch ontwerpen
aan de academie St. Joost te Breda. Zijn afstudeer
werk (be)sluit Borssele was te zien tijdens de
expositie Zeeuwse Lichting ’10 in CBK Zeeland.
Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig grafisch
ontwerper in Breda. www.martijndewilde.nl

co l o f o n
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CBK Zeeland
Balans 17
4331 BL Middelburg
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