
Jaarverslag 2008 van het Platform Beroepskunstenaars Wageingen.

In het jaar 2008 zijn er 6 officiële bestuurs- en 2 algemene ledenvergaderingen gehouden.
Daarnaast zijn leden van het bestuur vele malen informeel bijeen geweest, al dan niet in 
aanwezigheid van een of meer leden. Ook hebben er meerdere officiële en informele 
gesprekken plaatsgevonden met gemeente en andere partijen in Wageningen.

1. Het Platform heeft per 1 januari 2008 geen beschikking meer over een eigen 
expositieruimte, omdat de gemeente de ruimte waarover we beschikte terugvorderde en geen 
vervanging aanbood. Hierop heeft het Platform besloten om de subsidie voor 2008 aan 
projecten van haar eigen leden te besteden, in plaats van aan het huren van een andere ruimte 
(zie bijlage financieel jaarverslag. 
De voordelen die we zagen waren:  
a. de leden worden financieel ondersteund in hun (goedgekeurde) projecten    
b. deze exposities/activiteiten zullen nu overal plaatsvinden en dit kan leiden tot interessante 
ontwikkelingen. 
c. directer dan door de huur van een ruimte, heeft de gemeentelijke subsidie aan het Platform 
nu het effect, dat Wageningse kunstenaars en Wageningse kunstprojecten worden gesteund.
Er zijn duidelijke spelregels opgesteld (zie bijlage 2)
In deze commissie hebben de volgende personen zitting: 
Jaap Bremer (ex-curator Kröller Müller), Jochem Borgesius (oud wethouder Wageningen, en 
Frans de Bree (eigenaar Buro Blauw).
Inmiddels heeft deze commissie een eerste toekenningronde uitgevoerd, waarbij drie van de 
vier ingediende projecten werden gehonoreerd. Dit betrof:
- Het initatief Jan is niet thuis, met als opzet een etalage tentoonstelling in het Jan Kopshuis te 
organiseren, waarbij mensen via de ramen naar de tentoonstelling binnen konden kijken. Dit 
initiatief is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de initiatiefnemers geen subsidie van een derde 
partij verkregen. Het toegekende bedrag van € 2.250,00 is door de initiatiefnemers 
teruggegeven aan het platform.
- Een haalbaarheidsstudie voor het organiseren van een beeldenroute op de Born, de nieuwe 
campus van de WUR. Voor deze studie is een subsidiebedrag van € 1.500 uitgekeerd. De 
haalbaarheidstudie is uitgevoerd en is overgegaan in een initiatiefgroep voor de realisatie van 
dit initiatief. Een verslag van dit project staat in bijlage 3.
- Het initiatief Anjermomonument waarbij een bronzen beeldje geplaatst wordt in de gevel 
van Hotel de Wereld en dagelijks volgens een vast ritueel een anjer in het monument geplaatst 
wordt. Dit initiatief heeft een bijdrage ontvangen van € 1.000. Een verslag van dit project 
staat in bijlage 4.
Het bestuur van platform heeft besloten het geretourneerde bedrag van “Jan is niet thuis” te 
besteden aan het organiseren van salons voor leden en het vernieuwen van de website.

2. Er is behoefte aan goede en meerjarige-vaste atelierruimte voor de leden. Het Platform is 
om deze reden via verschillende kanalen aan het uitzoeken of we aan een gratis pand kunnen 
komen, bijv. het in beheer nemen van een leegstaande ruimte, of het in beheer nemen van een 
ruimte tegen vergoeding en deze vervolgens kostendekkend doorverhuren aan verschillende 
partijen.



3. Het uitzoeken van de €4500 aan energiekosten die de gemeente van ons vorderde heeft veel 
tijd in beslag genomen, omdat de gemeente weigerde inzage te geven in de afrekeningen van 
Nuon, die volgens ons niet klopten. De gemeente dreigde met inhouden van de jaarlijkse 
subsidie als we niet betaalden en onder protest hebben we betaald.

4. Onze website provider Locomo ging failliet en werd overgenomen door Welnet. Locomo 
wilde (ook voor ze failliet ging) geen rekening overleggen van de gemaakte kosten, terwijl er 
vooraf wel €2500 aan (jaarlijks) subsidiegeld aan hen was overgemaakt. Deze zaak loopt nog.
We hebben bij verschillende partijen gekeken waar we onze nieuwe website konden laten 
bouwen en onderbrengen. Eerst is er hard gewerkt om de eisen op te stellen waaraan de 
website moest voldoen. Vervolgens zijn verschillende websitebouwers benaderd voor een 
offerte. De keus is gevallen op Krabo, in Bennekom, de enige partij die voor het beschikbare 
geld aan de meeste van onze wensen kon voldoen. 
Een probleem is dat enkele leden hun persoonlijke website via Locomo (nu Welnet) hebben 
lopen en dat Locomo noch Welnet bereid waren de websites over te doen aan Krabo. We 
werken aan een oplossing.

5. Er zijn 8 leden die om verschillende redenen (zich niet meer thuisvoelen in het Platform/ 
verhuizing) hun lidmaatschap hebben opgezegd en er zijn twee nieuwe leden bijgekomen. 
Een lid is overleden.

6. Er zijn stappen ondernomen om nieuwe leden te werven en om in contact te treden met 
andere kunstenaarsverenigingen in de omgeving.

7.Op vrijdag 6 juni is met veel succes een salon gehouden. Dit was een combinatie van 
modeltekenen en elkaar als leden te ontmoeten rondom het thema kunst. Er zullen in de 
toekomst met grotere regelmaat salons gehouden worden. De ledenvergadering van 27 
november was een combinatie van vergadering en salon (gastspreker Ron Jagers over de 
prijsbepaling van kunst)

8. De ballotagecommissie heeft van de drie aspirant-leden er twee toegelaten. Tevens zijn de 
ballotage regels en spelregels opnieuw op papier gezet een aangescherpt (met inachtneming 
van onze nieuwe verenigingsstaten (uit 2007).

9. Enkele leden gaven aan moeite te hebben met de manier waarop het bestuur te werk ging. 
Onder andere zaken als “te afstandelijk”, “niet willen zoeken naar alternatieve expositie-
ruimte”, “te veel accent leggend op professionaliteit van de leden” werden genoemd. Het 
bestuur heeft deze woorden ter harte genomen en in de ledenvergadering van 25 maart zijn 
deze zaken in goede sfeer uitgepraat. 

10. De expositieverzekering die we hadden lopen via Nationale Nederlanden is stopgezet en is 
vervangen door de mogelijkheid om per expositie een kortlopende verzekering af te sluiten.

11. Om de leden het aanvragen van subsidies bij de grote fondsen te faciliteren (zoals 
Mondriaan Stichting, VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds), die alleen aan 



rechtspersonen  geld beschikbaar stellen en niet aan individuele kunstenaars, heeft het 
Platform besloten een de Stichting BKW op te richten. De statuten zijn reeds opgesteld en 
goedgekeurd door de leden, en twee van de drie bestuursplekken ingevuld. Als de derde plek 
is ingevuld is kan de stichting officieel opgericht worden.  

12. Het bestuur heeft een klein protocol opgesteld over wat te doen bij het overlijden van een 
van de leden (zoals dit jaar het geval was).

13. Aanvankelijk ging de gemeente niet met de door ons ingediende subsidieaanvraag 2009 
akkoord, omdat ze het plan van het Platform om dit geld voor projecten van de leden aan te 
wenden zag als door-subsidiëren. Er is een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Hierover zijn 
we nog in gesprek met de gemeente.

14. In 2009 zullen er onderlinge atelierbezoeken georganiseerd worden om elkaars werk te 
beoordelen en de onderlinge band te versterken.

15. Een van onze bestuursleden heeft op 13 november het Platform vertegenwoordigd op de 
“beursvloer”in Junushof, een informele avondruilbeurs tussen bedrijven en maatschappelijke 
instellingen. Dit heeft geleid tot enkele contacten die nu uitgewerkt worden.

16. Het bestuur is met de gemeente aan het praten over het beleid kunstaanbestedingen 
openbare ruimte, om te zien of er (meer) mogelijkheden zijn voor plaatselijke kunstenaars.

17. Het Platform werkt nauw samen met de organisatie de Culturele Ronde.

18. Enkele leden van het bestuur en enkele leden waren aanwezig op de nieuwjaarsborrel 
2008 van de gemeente.

19. Enkele leden en enkele bestuursleden werken aan een zeer groot kunstproject, in 
samenwerking met WUR, dat in 2010 plaatsvindt. Dit is de voortzetting van de door het 
Platform mede gefinancierde haalbaarheidsstudie. 


