De actuele werkzaamheden (een deel van het jaarverslag 2020)
Activiteiten 2020 Stichting Villa de Bank
Inleiding
De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers en door ingehuurde derden. De scouting, voorbereiding en uitvoering
van de exposities worden door vrijwilligers verricht. Ook de dagelijkse organisatie, de bestuurswerkzaamheden, de schoonmaak, het klein
onderhoud, de dagelijkse administratie, de archivering, het toezicht op het werk door derden en het contact met leveranciers en overheden
wordt door vrijwilligers gedaan. Er waren in het verslagjaar 14 vrijwilligers werkzaam.
Specialistisch werk voor onder andere groot onderhoud en ontwerpen van uitnodigingen en de huisstijl worden uitbesteed.
In het onderhoud wordt aandacht geschonken aan verdere vergroening van de villa, dit jaar door het vervangen van halogeenspotjes in de
tentoonstellingsruimtes door spotjes met ledlampen en de overgang naar een groene energieleverancier. De vloer van de kamer en suite is
voorzien van een nieuwe laminaat vloerbedekking. Hiertoe was het nodig de lekkages via de raamkozijnen te beëindigen door een
fundamentele reparatie. De parketvloer van de zijkamer is gerestaureerd. Het toegangsluik naar de stookkelder was versleten en is vernieuwd.
Ten slotte is het gebruikelijke schilder en onderhoudswerk verricht.
Tentoonstellingen
Tentoonstellingen op de begane grond
Op de benedenverdieping van de villa, in de kamers en suite, de serre en een zijkamer en soms ook in de hal zijn dit jaar ondanks de
openstellingsbeperkingen door de coronapandemie vier tentoonstellingen gefaciliteerd en georganiseerd. De coronabeperkingen hebben
uiteraard niet alleen invloed op de mogelijkheden tot openstelling en het ontvangen van bezoekers, ook het scouten en het vervoer van kunst
wordt er zeer door bemoeilijkt.
Tentoonstelligen 2020 - 2021
- 11 januari tot 22 februari, Jacob Ott en Johannes Willi met de tentoonstelling “Wirtshaus de Bank”, 150 bezoekers.
- 29 februari tot 21 maart, Gopea 2020 met de tentoonstelling “19 Duitse academies – 55 werken”, 220 bezoekers.
22 maart- 4 september 2020 gesloten i.v.m. de pandemie regels en de zomervakantie
- 5 september tot 24 oktober, Frode Bolhuis en Astrid Oudheusden met de tentoonstelling “Play”, 212 bezoekers. –
-28 november tot 12 december 2020, Wouter Klein Velderman en Arthur stokvis met de tentoonstelling “Prepshop” 50 bezoekers.
Park installatie was te zien tot 30 oktober 2021
De kunstruimte is gesloten geweest van12 december 2020 tot september 2021
-11 september -23 oktober 2021, Jonas Bechtloff, Don’t Panic 200 bezoekers
- 6 november – 18 december 2021 , Johan Haanstra, een terugblik.
Tentoonstelling in het park
Onder het motto “PREPSHOP”, afgeleid van de Amerikaanse beweging van de “preppers” zijn buiten zijn vanaf 25 november 2020 kano’s als
aan bomen bevestigd om het publiek er op te attenderen dat ook Enschede aan zee ligt en problemen zal krijgen door klimaatverandering. Dit
is een project van Wouter Klein Velderman en Arthur stokvis. Op 28 november 2020 is de opening van deze tentoonstelling verricht door de
wethouder cultuur van Enschede, Jeroen Diepemaat.
Verhuur ruimtes
Dit betreft verhuur voor een grote diversiteit aan activiteiten.
Sommige zijn voor een korte aaneengesloten periode, enkele zijn wekelijks, andere zijn incidenteel.
o.a:
-Yoga lessen van Jacobien van der Heiden
-Podcast studio, Ole Nieling
-Verhuur van de studioruimte aan Artists in Residence, o.a. diverse zangers en/of artisticteam Reisopera

