Jaarverslag 2007 Platform Beroepskunstenaars Wageningen.
Het is een roerig jaar geweest in de historie van de vereniging met veel veranderingen.
Hier volgt een korte opsomming van de activiteiten.
1. Exposities
Er is door de volgende leden geëxposeerd in de Flex (we noemen de organisatoren): Dienke
Groenhout, Carla Kamstra, Ruth Eisen, Josien Plomp, Anke Koenders, Paul Dunki Jacobs,
Gelske Kwikkel. Josien heeft het voortouw genomen bij zowel de etalage-expositie als de
eindejaarsuitverkoop. In deze exposities participeerden veel andere platformleden.
Daarnaast hebben zeven kunstenaars van het Platform meegedaan aan de Linnaeusexpositie, waar bij July Leesberg het voortouw genomen heeft. De Linnaeusexpositie was een
zeer succesvolle buitenexpositie, waarbij 7.500 bezoekers geteld werden. De begroting was
bijna € 90.000. Het was een samenwerkingsverband met o.a. de WUR, KLV en de gemeente.
Buiten de genoemde exposities zijn leden van het Platform actief geweest in allerlei
exposities in de regio en elders in het land.
2. Coaches
Om de kwaliteit van onze exposities te verbeteren is besloten om in de toekomst met een
onafhankelijke coach te werken die de kunstenaar(s) begeleidt naar de expositie. Er werd €
500,- per coach/expositie gereserveerd. Het bestuur heeft enkele personen benaderd die
bereid waren deze taak te vervullen. Door het verlies van onze expositieruimte de Flex, gaat
de invoering enige vertraging oplopen.
3. Opknappen Flex
Verbouwplannen Flex: De vloerbedekking is verwijderd en de vloer is geschilderd. De
doorgang naar het parkeerterrein wilden we aan passen, maar de vereniging van
huiseigenaren was hierover verdeeld. Ook werd het nu mogelijk de Flex per expositie aan te
passen door schilder en timmerwerk toe te staan, mits de ruimte in de oude staat hersteld
zou worden. We werden daarna door de werkelijkheid ingehaald omdat de gemeente ons het
gebruik van de Flex per 1 januari 2008 opgezegd heeft.
3. Huisstijl
Marijke Pielage en Marjolein de Vette zijn ieder met een nieuwe huisstijl aan de slag gegaan,
maar om diverse redenen zijn deze activiteiten stilgelegd. Er werd een huisstijlcommissie
geformeerd die de ontwerpen zou beoordelen. Robbert Kamphuis heeft toen besloten om
deze taak op zich te nemen. Het is de bedoeling dat deze huisstijl straks ook doorgevoerd
wordt op een nieuwe website. Er is inmiddels een schetsontwerp.
4. Website
Laurens heeft onderzoek gedaan naar alle “ins en outs” van de website (wat loopt goed wat
loopt niet goed, wat ontbreekt en wat is teveel). Hij heeft daarnaast geïnventariseerd welke
leden hun persoonlijke website via het Platform hadden lopen en welke leden domeinnamen
via de provider van het Platform hebben geregeld.
De samenwerking met provider Locomo verliep ongemakkelijk. Locomo wilde dat we in 2008
vooraf onderhoudskosten betaalden zonder dat er een contract was en zonder dat er
specificaties waren van de in 2007 gemaakte kosten. Vlak nadat we onder protest hadden
betaald hield Locomo op te bestaan en met veel moeite hebben we de websites van de leden
kunnen redden. Het geld dat we nog van Locomo tegoed hebben (ongeveer € 2.000)lijkt
moeilijk te innen. De webzaken worden nu gehost bij Welnet in Ede. Er wordt nu gewerkt aan
een nieuwe website en er zijn gesprekken gaande met Wim de Vos en Krabo over deze nieuw
te bouwen site.
5. Computer en internetverbinding
Er is ten behoeve van exposities een Imac computer aangeschaft. Deze computer is voor
leden inzetbaar bij exposities en projecten. Er is een internet verbinding voor de Flex

aangevraagd, maar ook hier werden we door de feiten ingehaald omdat de Flex dicht ging.
De computer en overige bewaarde Flex inventaris blijft ter beschikking van de leden.
6. Bijdragefonds
In een ALV is besloten (ook gegeven het feit dat de Flex weg was en de gemeente geenszins
van plan was vervangende ruimte aan te bieden) om het geld dat normaal gesproken aan het
beheer van een ruimte wordt uitgegeven nu aan kunst te besteden. Leden kunnen voortaan
geld aanvragen voor een project uit het bijdragefonds, waarvoor ze zelf expositieruimte
moeten zoeken. Hiervoor wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die de aanvragen
beoordeeld.
7. Statuten
Het bestuur heeft gewerkt aan nieuwe statuten en deze zijn goedgekeurd door de ALV. De
belangrijkste wijziging betreft de naamswijziging, waarbij Beeldende Kunstenaars is
vervangen door Beroepskunstenaars, met alle professionalisering van dien.
8. Financiën
De penningmeester is er in geslaagd om de bankrekeningen weer te activeren die
onbruikbaar bleken geraakt in een vorige bestuursperiode (bijvoorbeeld door verlies van
bankpasjes). Ook is er veel tijd besteed om de niet aangevraagde gemeentelijke subsidie
voor 2007 (vergeten door het vorige bestuur) toch gehonoreerd te krijgen. Deze wordt
alsnog in 2008 uitgekeerd.
9. Verlichting
De verlichtingscommissie heeft samen met het bestuur geïnventariseerd wat er aan
verlichting voor de Flex nodig zou zijn. Het bestuur heeft subsidie aangevraagd bij de
stichting Nut van het Algemeen. Daarvan is een deel toegekend. Ook hebben we een serie
rails en armaturen uit oude gebouwen van Wageningen UR gekregen. Deze verlichting is nu
voor leden inzetbaar voor projecten en exposities.
10. Culturele Ronde
De Flex is gebruikt als een gezamenlijke expositieruimte van meerdere kunstenaars tijdens
de Culturele Ronde 2007.
11. Vrienden-van-doos
Arjan Moscoviter stelde voor om een doos “vrienden van het platform” te maken. Daarin
zouden kleine unieke werkjes van leden worden gedaan en de doos zou voor een bedrag
rond de € 150,- verkocht gaan worden waarmee het Platform geld zou kunnen genereren.
De gemeente was aanvankelijk heel enthousiast en liet weten belangstelling te hebben voor
50 tot 100 dozen. En anders in ieder geval een bijdrage van rond de € 7.000,- te willen
geven als startsubsidie om de doos te ontwikkelen. De gemeente was vervolgens ook zeer
enthousiast over het prototype van deze doos waar enkele kunstenaars werk voor hebben
aangeleverd. Helaas kwam de gemeente (na vele maanden) met het bericht dat ze hooguit 3
tot 5 dozen wilden afnemen en dat er ook geen sprake was van een startbijdrage van €
7.000,-. Na veel gesprekken bleek het animo zowel bij de leden van het Platform als bij de
gemeente uitermate gering te zijn en is het project gestopt.
9. Spreekuur
Laurens heeft enkele malen bij wijze van proef, een spreekuur gehouden in de Flex, maar
door gebrek aan belangstelling van leden en publiek is dit gestopt.
10. Salon
Het idee om een salon (een avond voor uitwisseling van ideeën) te organiseren werd
aanvankelijk enthousiast ontvangen. Er bleken echter geen leden te zijn die het wilden
organiseren. Daarom is het beperkt gebleven tot één, namelijk de avond waarop de leden die
aan Linnaeus hadden meegedaan een workshop hielden voor een groep van 20
belangstellenden op grond van hun ervaringen met dit project.

11. World Press Photo
De cultuurmakelaar toonde veel belangstelling om het Platform te betrekken bij de WPP. Het
Platform stelde wel enkele financiële voorwaarden, waar uiteindelijk niet aan voldaan kon
worden omdat maar een heel klein percentage van de aangevraagde subsidie werd
toegekend. Het Platform heeft zich toen teruggetrokken. Al deze besprekingen hebben erg
veel tijd gekost.
12. Leegstaande winkels/Kunst in WUR
Het Platformbestuur heeft uitgebreid met diverse partijen overlegd over de mogelijkheid om
in leegstaande winkelpanden en bij de WUR te exposeren. Beide mogelijkheden hebben niet
tot afspraken kunnen leiden omdat er geen budget beschikbaar bleek om deze zaken
ordelijk te regelen. Uit oogpunt van de professionalisering heeft het bestuur aan deze eis
vastgehouden. Het is voorlopig beëindigd.
13. Verzekering
De premie van de verzekering van kunstwerken in de Flex kostte in 2007 € 18 per kwartaal
(plus wat de achteraf berekening bovenop dit bedrag zet en uit ervaring weten we dat dit een
bedrag is van rond de €100). De verzekering loopt ondanks het opheffen van de Flex
gewoon verder en op het moment dat er vanuit het platform door een van haar leden een
expositie wordt georganiseerd kan de verzekering als vanouds gebruikt worden.
(Spelregels voor exposities buiten de Flex: De premie per expositie is dan als volgt: 2,5% van de verkoopwaarde
per jaar. Dus als er werk hangt met een verkoopprijs van €10.000 dan betaal je op jaarbasis €250. Als iemand 2
maanden exposeert in een pand dan betaalt hij/zij 1/6 van dit bedrag. Het eigen risico is €125, en in geval van
diefstal moeten er braaksporen aanwezig zijn.)
14. Energierekening Flex
De gemeente kwam na jaren opeens met terugwerkende kracht met een zeer hoge
energierekening voor de Flex, van ruim € 8.000,-. Op vragen hoe deze rekening is
opgebouwd kregen we geen antwoord en er was geen inzage in afrekeningen van Nuon
zodat onduidelijk bleef hoe deze kosten waren opgebouwd. De penningmeester heeft aan
allerlei overleggen deelgenomen om vermindering en/of kwijtschelding te krijgen.
Uiteindelijk is de rekening teruggebracht tot € 4.500,-. Mogelijkheid tot verweer werd ons
niet geboden, de indruk werd gewekt dat wij dat bij verder verzet geen aanspraak meer
konden maken op de achterstallige subsidie over 2007. Het bestuur wil deze kwestie nader
aan de orde brengen bij het college van B en W.
15. Contributie
Omdat er niet direct geld nodig is voor het organiseren van Platformzaken kon de
contributie in 2007 ongewijzigd blijven op € 25,-. Vanwege de financiële reorganisatie is de
contributie eind 2007 nog niet geïnd. De contributie over 2006 is door enkele leden nog niet
betaald. De inning wordt voortgezet.
16. Verhuizing
Het bestuur is eind 2007/begin 2008 bijna twee dagen bezig geweest met het verhuizen,
opruimen en weggooien van spullen uit de Flex. Spullen van waarde zijn nu opgeslagen en
voor leden beschikbaar bij het organiseren van exposities of andere projecten.
17. Ledenbestand
In 2007 is René van Corven lid geworden van het Platform. In dit jaar hebben de volgende
leden hun lidmaatschap opgezegd: Marijke Pielage, Rob Steenbergen, Marjan Verloop en
Yetty Elzas.
19 Abonnementen
De abonnementen op de kunstbladen zijn opgezegd.
20. Geconstateerd kan worden dat in 2007 een succesvol begin is gemaakt met
professionalisering en dat deze opstelling ook begrip heeft gekregen bij andere partners,
waaronder de gemeente.

21.Vergaderingen
Er zijn in 2007 acht bestuursvergaderingen en drie ledenvergaderingen gehouden.

