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1.   Inleiding 

Villa de Bank is een stichting die beeldende kunsttentoonstellingen organiseert. De Stichting heeft 

hiertoe villa Blijdenstein Espoortstraat 182 te Enschede in erfpacht van de gemeente Enschede. Het 

vorige beleidsplan betrof de periode 2012-2016. De doelen die we in het vorige plan gesteld hadden 

zijn vrijwel alle bereikt. Detail hierover volgt later. Het voorliggende beleidsplan bevat een stand van 

zaken en een evaluatie van de afgelopen planperiode, de doelen van de Stichting voor de komende vijf 

jaar, de achtergrond van deze doelen en de manier waarop we deze zullen trachten te bereiken, 

inclusief de financiële onderbouwing.  

 

 

 

Jan Philip Scheibe 

 

Stand van zaken en evaluatie van de planperiode 2012-2016 

Stichting Villa de Bank is ontstaan uit een fusie van Kunstruimte de Bank en Stichting de Villa. De 

Bank was een kunstenaarsinitiatief dat sinds 1985 succesvol tentoonstellingen organiseerde in een 

pand aan de Noorderhagen. De Villa was een kunstenaarsinitiatief met als doel het verhuren van 

atelierruimtes en als nevendoel het ter beschikking stellen van een tentoonstellingsruimte. 

De Bank moest in 1998 het pand aan de Noorderhagen verlaten, omdat de eigenaar dit wilde verkopen. 

Stichting De Villa beheerde villa Blijdenstein waar zij het grootste deel van de ruimtes als atelierruimte 
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verhuurde aan kunstenaars. Het doel regelmatig tentoonstellingen te organiseren werd niet bereikt. 

Het leek de gemeente daarom een goed idee de activiteiten van De Bank in Villa Blijdenstein te laten 

plaatsvinden. 

 

Op voorspraak van de gemeente is vervolgens een nieuwe stichting, Stichting Villa De Bank, in het 

leven geroepen waarin beide voorgaande stichtingen zijn opgegaan. Dit bestond uit een bestuur en een 

raad van bestuur. De werkzaamheden werden verricht door vrijwilligers aangevuld door mensen met 

een zogenaamde Melkert baan en de latere opvolgers daarvan. De stichting leidde een moeizaam 

bestaan, niet wat betreft de praktische uitvoering, maar met betrekking tot het besturen en beheren. 

Tentoonstellen en verhuren bleek moeilijk samen te gaan en soms tot strijdige verlangens te leiden. De 

verschillende besturen bleken niet in staat deze problemen op te lossen. 

 

Nieuwe fase 

Een nieuwe fase begon toen in het Cultuurplan van 2011 van de gemeente Enschede werd 

voorgenomen de huuropbrengsten van atelierruimtes meer in overeen stemming met de kosten te 

brengen. Het beleidsplan 2012-2016 werd sterk bepaald door deze nieuwe situatie die met het 

cultuurplan van 2011 werd geschapen.  

 ‘De gemeente ondersteunt Stichting Villa de Bank om tot een zelfstandig bedrijfsmodel te komen. De 

subsidie wordt niet verhoogd. We onderzoeken de mogelijkheden op welke wijze het vastgoed – binnen 

de grenzen van de schenkingsakte van de familie van Heek –onderdeel van het bedrijfsmodel kan 

worden.’ (Cultuurplan Enschede 2012, Blauwe nota, p.14) en ‘Verlaging druk van vastgoed op 

cultuurbegroting …’ (Cultuurplan Enschede 2012, Blauwe nota, p.7). 

 De huurders waren niet bereid of in staat de huurverhoging op te brengen die bij de meer commerciële 

benadering van het vastgoedbeheer door de gemeente behoorde. In samenspraak met de gemeente is 

toen besloten het verhuren van atelierruimtes te beëindigen en andere activiteiten te ontwikkelen als 

aanvulling op het inkomen van de stichting. Het doel was dat de laatste huurder in 2013 vertrokken 

zou zijn. Dat is gerealiseerd in 2014. De voormalige atelieruimtes zouden worden omgevormd tot 

multifunctionele ruimtes waar zowel kunst kan worden tentoongesteld als kan worden vergaderd of 

wellicht andere activiteiten kunnen worden verricht. Dat is in de planperiode gelukt. 

 

 

Eigen inkomsten 

In een eerste versie van het beleidsplan 2012-2016 werd voorgesteld extra activiteiten te ontwikkelen 

in de Villa, zoals horeca, om de kosten van de huur te kunnen opbrengen. Al snel werd duidelijk dat de 

organisatoren van de tentoonstellingen dit op de voorgestelde schaal onhaalbaar achtten. Ook was 

verwachting van winst van de voorgestelde commerciële activiteiten irrealistisch hoog. Het bestuur dat 
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nog samengeteld was met het oog op de combinatie van atelierverhuur en maken van 

tententoonstellingen trad daarop af. In november 2012 is een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur 

heeft het definitieve beleidsplan 2012-2016 vastgesteld. De belangrijkste aanpassing betrof 

bijgestelde verwachtingen met betrekking tot de zelf te genereren inkomsten en het plan om naar 

wegen te zoeken waardoor de kosten van het pand, in feite het grote onderhoud en het beheer door de 

gemeente, tot werkbare proporties financiële zou worden teruggebracht. 

 

 
Vergaderruimte 

 

Groot onderhoud 

Vanuit onze kant was het belangrijk dat we het idee hadden wij het groot onderhoud in eigen beheer 

goedkoper zouden kunnen uitvoeren dan het bedrag dat de gemeente daarvoor opvoerde. Drie 

scenario’s werden samen met de dienst Vastgoed van de gemeente onderzocht. De stichting huurt 

tegen een commerciële prijs het pand en zoekt naast de subsidie voor het maken van tentoonstellingen 

aanvullende inkomsten. De stichting verzorgt (een groot deel van) het groot onderhoud en huurt van de 

gemeente. De stichting neemt de Villa in eigendom. Deze drie scenario’s zijn doorgerekend en alleen 

het laatste alternatief bood perspectief. Dit laatste paste goed in de vastgoedstrategie van de 

gemeente om zoveel mogelijk vastgoed af te stoten. Omdat het duidelijk was dat vooral de kosten van 

het groot onderhoud de bottleneck in de kostenstructuur vormden heeft de dienst vastgoed van de 

gemeente door een ingenieursbureau de staat van de Villa laten opnemen en een nieuwe lange termijn 

onderhoudsplanning laten maken. In nieuwe onderhoudsplan bleken de kosten ongeveer 20% lager te 

zijn dan in het tot dusver gehanteerde onderhoudsschema. 
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Erfpacht 

Villa Blijdenstein is in bezit gekomen van de gemeente als een schenking van de familie Blijdenstein 

en mag niet worden vervreemd en moet worden gebruikt voor publieke diensten. Na bundeling van 

informatie van de stichting, een notaris, de belastingdienst en de dienst vastgoed respectievelijk de 

afdeling cultuur van de gemeente Enschede en overleg tussen de gemeente en onze stichting bleek het 

in erfpacht nemen van de Villa uitvoerbaar. In juni 2013 lag een eerste concept voor een 

erfpachtovereenkomst klaar. Op 3 december 2013 besluit de gemeenteraad het pand in erfpacht aan 

onze stichting over te dragen. Op 27 februari 2015 wordt de acte gepasseerd. Hiermee was een 

werkbare financiële basis voor de stichting bereikt. 

 

Statuten 

De statuten van de stichting hadden als doel het organiseren van tentoonstellingen en het verhuren 

van atelierruimtes. In de voorgeschreven bestuursstructuur waren de belangen vastgelegd in verband 

met de uitvoering van deze doelen. Bovendien bleek door de aangescherpte regelingen met betrekking 

tot de ANBI-status van de stichting nodig hier in de statuten rekening mee te houden. Er waren dus 

nieuwe statuten nodig. Op 30 april 2016 heeft het bestuur hiertoe besloten. Op 1 juni 2016 zijn de 

nieuwe statuten vastgesteld. 

 

 

 

Het huis 

In de voorgaande planperiode zijn 30 tentoonstellingen georganiseerd. Een daarvan betrof werk uit de 

kunstcollectie van de gemeente Enschede aangevuld met werken in particulier bezit en werken in bezit 

van de stichting. Er is een samenwerking aan gegaan met ‘Theetuin Ik en Mijn Moeder’. Dit is helaas 

na een jaar al geëindigd, omdat er te weinig omzet werd gehaald. Verder werden diverse ruimtes 

regelmatig als vergaderruimte gebruikt. Soms werd een deel van de villa ter beschikking gesteld voor 

zaken als een modeshow of een foto-shoot. Jaarlijks wordt de viering op 15 augustus van het einde van 

de tweede wereldoorlog gefaciliteerd. De keuken en de overnachtingsruimte voor kunstenaars werd 

gerenoveerd. Deze overnachtingsruimte wordt regelmatig gebruikt. Er zijn enkele gunstige contracten 

gesloten met onderhoudsbedrijven voor het groot onderhoud. Sponsoren voor drukwerk, boekhouding, 

grafische vormgeving, groot en klein onderhoud zijn gecontinueerd. De pool van vrijwilligers is op peil 
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gebleven. Veel van het kleine onderhoud is in de planperiode door onze vrijwilligers uitgevoerd. De 

communicatie is geoptimaliseerd voor het digitale tijdperk. Een website met een overzicht van alle 

eerdere tentoonstellingen is gerealiseerd. Tot slot werd ook de onmisbare scouting voor onze 

tentoonstellingen door vaste vrijwilligers met enthousiasme uitgevoerd. 

 

 

 

 

2.   Algemene doelen en middelen 

Het doel van Villa de Bank is tentoonstellingen maken van moderne beeldende kunst voor iedere 

geïnteresseerde en in het bijzonder voor het publiek in Enschede en de regio.  

Dit wordt mogelijk gemaakt door het grote en veelzijdige netwerk in het (inter-)nationale kunstcircuit 

van de vrijwilligers van Villa de Bank. Dit netwerk betreft autonome kunst, mediakunst en fotografie. 

De kunstruimte heeft in het verleden bewezen een belangrijk podium te zijn voor jonge kunstenaars. Zij 

heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan hun erkenning binnen de kunstwereld. Villa de Bank schept 

een kader waarin jonge kunstenaars geplaatst kunnen worden in de gevestigde hedendaagse kunst 

door ook gerenommeerde kunstenaars van tijd tot tijd te laten exposeren. Ook werd en wordt 

regelmatig een selectie van veelbelovende afstudeerders van Artez een podium geboden. De 

tentoongestelde werken zijn te koop. Ook de kunstwerken die de stichting in bezit heeft zijn te koop 

De fysieke middelen die hiervoor worden ingezet zijn het gebouw en park van Villa Blijdenstein. Dit 

wordt bereikt met behulp van vrijwilligers. De kosten voor het maken van tentoonstellingen, de kosten 

die de gemeente zelf zou hebben gemaakt voor het beheer en onderhoud minus de kosten van toezicht 

op het beheer van het gebouw wordt gesubsidieerd door de Gemeente Enschede. Deze situatie is in 

gegaan op 27 februari 2015 met het in erfpacht nemen van de Villa door onze stichting. 

Aanvullende inkomsten zullen worden verkregen uit verkoopcommissies, kortingen en giften van 

sponsoren en van huurpenningen voor gebruik van de ruimtes door derden. Bij gebruik van ruimtes 

door derden is altijd de voorwaarde verbonden dat deze de tentoonstellingen niet mogen hinderen. 

 

De Villa 

Villa Blijdenstein is een als buitenhuis gebruikt monumentaal pand in het Blijdensteinpark ten oosten 

van het centrum van Enschede. Tot 1957 werd de villa bewoont door ene Blijdenstein. Nadat de 

gemeente de villa had geërfd is het eerst gebruikt als textielmuseum en daarna verhuurd als 



7 
 

atelierruimte en ruimte voor kunsttentoonstellingen. Momenteel wordt de villa nog uitsluitend gebruikt 

als tentoonstellingsruimte. Met als aanvullende mogelijkheid ruimtes te verhuren aan derden voor 

zover deze de tentoonstellingen niet hinderen. 

Het gebouw heeft een stookkelder en een kelder als berging. Deze worden beide ook zo gebruikt. De 

begane grond bestaat uit een serre, een kamer- en suite en een grote zijkamer. Een kleinere ruimte 

wordt als opslag gebruikt voor materiaal dat regelmatig nodig is voor onderhoud en het maken van 

tentoonstellingen. Verder is er een toilet, een keuken en een hal en trappenhuis. De eerste verdieping 

heeft een ruime overloop en vier kamers. Op zolder zijn vijf ruimtes, twee vergaderkamers, een grote 

archief- en opslagruimte, een slaapkamer en een douche en wasruimte. De zolderverdieping en de 

eerste verdieping zijn in 2015/16 gerenoveerd. Ook de keuken is gerenoveerd. 

 

De kunstruimte 

Tot 2015 was alleen een deel van de benedenverdieping als kunstruimte in gebruik. Sedert 2016 wordt 

in feite het hele gebouw gebruikt als tentoonstellingsruimte. 

De voormalige enige kunstruimte bestaat uit een grote serre (met ingang), twee grote kamers en suite 
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en een grote zijkamer. Ook de hal van de benedenverdieping is deel van deze kunstruimte. Deze 

ruimtes volstaan in hun huidige toestand voor het doel, het regelmatig organiseren van 

tentoonstellingen die zes weken duren. Het voormalige kantoor op de begane grond wordt nu als 

opslagruimte gebruikt. De in 2015 gerenoveerde keuken wordt tevens als ontvangstruimte en als 

vergaderruimte voor de vrijwilligers gebruikt. 

De gehele eerste verdieping wordt gebruikt voor langer lopende exposites (een half jaar tot een jaar).  

 

Gemeentelijke Collectie, eerste verdieping 

De gemeente Enschede bezit een omvangrijke en waardevolle kunstcollectie. Deze collectie verdient het 

om getoond te worden en Villa de Bank is hiervoor een uitstekende plek. Daarmee heeft de gemeente 

nu en in de planperiode een mooi podium om haar collectie aan Enschede en omgeving te tonen. 

Tegelijk zal dit ook een extra bezoekersstroom bewerkstelligen die extra aandacht voor zowel de 

gemeente als voor de Villa oplevert. De gemeentelijke kunstcollectie - gekocht met 

gemeenschapsgelden - is dan ook zichtbaar voor de inwoners en een breder publiek. Deze 

tentoonstelling zal jaarlijks worden ververst. 

Op deze verdieping zal incidenteel ook een langer lopende tentoonstelling worden gemaakt op een 

specifiek thema. In de vorige planperiode is bijvoorbeeld grafisch werk getoond en een 

overzichtstentoonstelling (1986-2016) van videokunstenaar Peter Bogers  

De eerste verdieping wordt ook verhuurd voor vergaderingen, Yoga lessen. 

 

 

 

Peter Bogers 
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De Zolder  

De zolder wordt gebruikt als opslag, vergader- en verblijfruimte. Dit is de komende periode een bron 

van inkomsten. 

Kunst in het park 

De villa staat in Park Blijdenstein op een unieke locatie in de gemeente Enschede. Villa de Bank heeft 

in de afgelopen jaren samen met de Gemeente Enschede zeer diverse en geslaagde tentoonstellingen 

in het park gerealiseerd. Villa de Bank betrekt zoveel mogelijk het Blijdensteinpark in haar 

tentoonstellingsactiviteiten. Het park met de villa fungeert daarmee meteen als een aantrekkelijke 

eerste blik op de stad voor de vele bezoekers aan Enschede vanuit Duitsland.  

	  

 

Ralph Lambertz 

 

3. Positionering 

In Enschede is Villa de Bank een kleine organisator van kunstentoonstellingen van hedendaagse 

beeldende kunst:schilderkunst, monumentaal en audiovisueel. In wezen het hele spectrum van de 

hedendaagse kunst. Zij brengt tentoonstellingen van veelbelovende jonge kunstenaars.  

In Enschede zijn naast het grote Rijksmuseum ook enkele kleine gespecialiseerde kunstruimtes te 

vinden (Tetem, Objectief, Transformatorhuisje etc.) In Enschede is daarnaast een klein aanbod van 

commerciële galeries. Met Tetem en met het Rijksmuseum wordt incidenteel samengewerkt. 

Ook met andere lokale initiatieven zoals Kunst Kijken op het Hogeland wordt samengewerkt. 
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De bijzondere positie van Villa de Bank is gelegen in haar uitgebreide (inter-)nationale netwerk 

waardoor zij in staat is veelbelovende kunstenaars wereldwijd op te sporen in de beginfase van hun 

ontwikkeling. 

 

 

Weimar academie 

 

Al sinds 1985 ontwikkelen en onderhouden de vrijwilligers, curatoren nationale en internationale 

contacten. Hierdoor is en blijft Villa de Bank bijzonder binnen het cultuuraanbod in Enschede en in 

Nederland. 

De stichting is welbekend op de zeer prestigieuze en internationaal vooraanstaande Akademie in 

Düsseldorf, en vindt daar aankomende talenten voor haar tentoonstellingen. 

Een belangrijk netwerk in Berlijn bestaat uit een galeriehouder( Stefan Rasche) verder een groot aantal 

kunstenaars van naam aldaar. Verder zijn er goede samenwerkingscontacten met Schloss Ringsberg 

in Haminkeln (dr. Gudrun Bott,  Markus Luttkemaijer). De Bauhaus Akademie Weimar (Sven Kroener) 

Deze Duitse contacten blijken erg goed voor de exposanten en voor de vele jonge kunstenaars die de 

kunstruimte Villa de Bank toonde. Zij hebben nu meestal internationale bekendheid verworven en 

identificeren zich graag met Villa de Bank. Dit heeft op haar beurt weer een positief effect op de 

aantrekkelijkheid van Villa de Bank als expositiemogelijkheid voor jonge kunstenaars. 

Een verbinding met de Angelsaksische kunstwereld en de trends aldaar verloopt via de in London 

gevestigde Michael Readecker. Ook is er regelmatig contact met de Scandinavische beeldende 

kunstwereld; Helsinki, Stockholm, Trondheim 

Ook in het zuiden van Europa is Villa de Bank bekend. Onze scoutingactiviteiten brengen ons 

regelmatig  kunstenaars uit zuidelijk Europa. Via Parijs komen ook regelmatig verzoeken om multi- 

mediale kunst te tonen, en onze contacten zorgen ervoor dat dit alleen voor kwalitatief goed werk 

gebeurt. 
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3.   Inrichting van de organisatie 
	  

De stichting heeft een platte organisatie. Het bestuur is tegelijk de organisator van de 

tentoonstellingen. Het bestuur bestaat uit drie tot vijf vrijwilligers. Twee hiervan treden op als curator. 

De derde is een neutrale voorzitter, Peter Geurts. 

Schilder- en tekenkunst, monumentale kunst en tijdelijke kunst in het park vallen onder  

de verantwoordelijkheid van de curatoren Paul Silder en Ineke Geurts . 

Ineke Geurts is geen lid van het bestuur maar ondersteunt deze op alle mogelijke wijzen.  

Ineke heeft een ruime ervaring in het organiseren van grote evenementen. 

René Reitzema is verantwoordelijk zijn voor de digitale communicatie, zoals de website en sociale 

media en voor de tentoonstellingen op het terrein van de mediakunst. René heeft onder andere een 

ruime ervaring in het moderniseren van verouderde musea. 

Externe curatoren worden bij bijzondere projecten ingezet. 

 

 

Eerste verdieping 

 

Dagelijkse uitvoering 

De dagelijkse coördinatie is in handen van Ineke Geurts. De meer praktische klussen, zoals 

administratieve taken en inrichten van tentoonstellingen worden door Ineke Geurts en Paul Silder 

uitgevoerd. De administratie is uitbesteed aan een kantoor dat dit werk ‘om niet’ uitvoert. Verder wordt 

een beroep gedaan op vrijwilligers voor schoonmaak en suppoostenwerk. 
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5.  Activiteiten 2017-2021 

Om de doelen beschreven in hoofdstuk 2 te behalen worden onderstaande activiteiten uitgevoerd. 

 

 

Sarah Verbeek 

 

Zichtbaarheid en uitstraling 

Villa de Bank verzorgt haar zichtbaarheid en uitstraling met behulp van: 

-   Banieren, waarbij duidelijk op de banier aangeven wat de villa is (centrum voor hedendaagse 

kunst), 

-   In- en externe verlichting gevel,  

-   Een kunstwerk als uithangbord op het dak aan de voorkant is reeds gerealiseerd. 

-   Opruimen en schoonhouden gebied in en om de entree van de villa, 

-   Advertentie in Uit in Enschede- Gemeentelijk promotie materiaal. 

-   Vermeldingen van het actuele aanbod in de landelijke pers, 

-   Inzet van sociale media   

-   Zoeken van gastheren/vrouwen (suppoosten) die meerdere dagen in de week verantwoordelijk 

zijn voor de uitstraling van de kunstruimte (stageplekken via o.a. Cultuurnet.nl)  

 

 

Martin Fenne 
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Tentoonstellingen Kunstruimte Villa de Bank 

In 2017-2021 worden zes tentoonstellingen per jaar op de begane grond van de villa gerealiseerd, 

waaronder tentoonstellingen van: 

-   Beginnende kunstenaars, 

-   Eindexamenstudenten van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 

-    (inter)nationaal gevestigde kunstenaars, 

-   Samenwerkingen met internationale centra/instellingen, Rijksmuseum Twente ,ArtEZ  

en Schloss Ringenberg, 

-   Externe curatoren, 

-   Publiekstrekkende sprekers bij de openingen. 

 

 

Philip Akkerman 

 

Lokale kunst 

Het tonen van lokale kunst vinden we van belang voor de positie van Villa de Bank en het verkrijgen en 

behouden van een breed draagvlak binnen Enschede.  

Villa de Bank heeft daartoe op de eerste verdieping een ruimte ingericht waar naast de gemeentelijke 

collectie, de lokale kunstenaars getoond kunnen worden, uiteraard is de kwaliteit van de werken het 

uitgangspunt. 

 

Lezingen, forums en educatieve activiteiten 

In het verlengde van geplande tentoonstellingen worden activiteiten georganiseerd met betrekking op 

het tentoongestelde werk. 

Bijvoorbeeld zal een kunsthistoricus bij openingen een korte uiteenzetting geven waarin het werk van 

de kunstenaar gepositioneerd wordt binnen de context van de huidige beeldende kunst.  

In het kader van ‘kunst in het park' en de gemeentelijke collectie kunnen er workshops worden gegeven 

aan scholieren. 
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Kunst in het park 

In het park wordt ruimtelijke kunst getoond. Dit park is ons beschikbaar gesteld als 

tentoonstellingsruimte. Per geval zal wel een vergunning moeten worden aangevraagd en zal er aparte 

bekostiging moeten worden gezocht. 

 

 

 

Hein Spellmann 

	  
	  
6. Middelen om het doel te bereiken 

In de planperiode zal Villa de Bank  activiteiten ontwikkelen om belangstellenden op de hoogte te 

brengen van activiteiten en een groeiend publiek aan zich te binden. Hiervoor worden onderstaande 

middelen ingezet en ontwikkeld.  

-   Website: De website biedt een overzicht van alle ooit georganiseerde tentoonstellingen. De 

functionaliteit wordt telkens aangepast aan de veranderende technische vereisten. 

-   Digitale mailing: minimaal 6 keer per jaar ontvangen belangstellenden een e-mailing met 

geplande activiteiten in en om de villa. 

-   Sociale Media: via sociale media (Facebook) worden volgers regelmatig geïnformeerd over Villa 

de Bank. 

-   Vormgeving: Er wordt een vaste stijl gehanteerd voor brieven, mailingen, posters en banieren. 

 

De komende periode wordt de inzet van digitale media verder uitgebreid en papieren communicatie 

verder verminderd. Hierdoor worden de kosten voor communicatie tot een minimum te beperkt en het 

bereik vergroot.  
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7. Ambities 

•  Handhaven en zo mogelijk verhogen van het niveau van de tentoonstellingen. 

•  Uitbreiden van verhuur van ruimtes.  

•  Vinden van een horecapartner om de aantrekkelijkheid van de locatie te vergroten 

•  Uitbreiding en verdieping van samenwerking met lokale partners. 

•  Het uitbreiden en verstevigen van de betrokkenheid van onze sponsoren.( Dit is vooral van 

belang in verband met het grootonderhoud van het pand.) 

 

 

      

 

8. Conclusie  

De unieke locatie van Villa de Bank net buiten het centrum van de stad gelegen in een park, zorgt voor 

een omgeving waar kunstenaars van over de hele wereld graag exposeren. Villa de Bank kent een 

indrukwekkende geschiedenis van beginnend talent die de kunstruimte gebruikten als belangrijke 

stap in hun carrière. Inmiddels is voor diverse organisaties het pand een gewilde vergader locatie. 

Bedrijven sponsoren graag een interessant vrijwilligers initiatief in een uniek gebouw in een unieke 

omgeving. 
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9. Randvoorwaarden 

In de vorige planperiode is het gebouw in erfpacht genomen. Hierdoor is de basis gelegd voor een 

gezonde financiële toekomst voor de stichting en kunnen de doelen, namelijk het maken van 

tentoonstellingen, ongehinderd door andere perikelen worden uitgevoerd. In deze planperiode zal 

blijken of dit bedrijfsmodel inderdaad houdbaar en succesvol is. 

 

10. Basisbegroting voor de jaren in de planperiode 

Voor de jaarlijkse exploitatie van de stichting is een bedrag van ruim 50.000 Euro nodig. De 

beheerskosten van het gebouw worden door de gemeente gegarandeerd. Dit betreft ongeveer 40.000 

euro per jaar. De overige kosten worden gedekt via activiteiten. Deze inkomsten worden verkregen uit 

verhuur van de ruimtes, uit commissie van verkoop van tentoongestelde kunst en uit prestaties van 

derden die deze niet in rekening brengen. Er zijn geen grote investeringen voorzien in de planperiode. 

 

 

Baten Lasten 
Vergoeding door gemeente voor 
beheer pand 

€ 40.617 Vrijwilligers € 1.200 
. 

Verkoop kunst (commissie) € 2.000  Huisvesting  
-   Algemeen 
-   Planmatig onderhoud 
-   Erfpacht canon 

 

€ 10.000 

€ 21.000 

€ 4.500 

Verhuur ruimtes €2.4.00 Tentoonstellingen 
 

€ 9.000 
 

Eigen bijdragen 
 

€7.000 kantoorkosten 
 

€ 3.000 
 

Incidentele acties en sponsoring 
 

€ 3.083 Communicatie €  4.000 

Totaal € 52.700,00 Totaal € 52.700,00 
    
 


