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Susanne Weideveld, secretaris Stichting KIVI, namens het bestuur

Stichting KIVI (Kunst is voor Iedereen)
St. Annastraat 20
5025 KB TILBURG
KvK: 531 282 49

tel: 013-544 08 11
mail: info@kunstisvooriedereen.nl
info: www.kunstisvooriedereen.nl

Inleiding
Vanaf de oprichting in 2011 timmert Stichting KIVI hard aan de weg om zowel intern
als extern de fundamenten te leggen voor verwezenlijking van haar doelstellingen en
daarop voort te bouwen. Daarin boekt zij successen en tegelijkertijd is het op veel
fronten nog een kwestie van zoeken naar de meest handige structuren,
gereedschappen en samenwerkingspartners.
Met name deze zoektocht ligt ten grondslag aan de reorganisatie en herstart in 2014,
een bewogen en constructief jaar voor de Stichting. Geleidelijk kan zij in dit jaar
beginnen met oogsten wat zij in de jaren daarvoor gezaaid heeft:
* er wordt een nieuwe, voor alle partijen overzichtelijke website in gebruik genomen
en aan de betrokken partijen gepresenteerd;
* eind 2013 wordt duidelijk, dat de subsidie voor een grote expositie in januari 2015 is
toegekend, zodat in 2014 volop aan de voorbereiding daarvan gewerkt kan worden;
* er treden twee nieuwe bestuursleden toe, wat leidt tot een meer bestendig en actief
bestuur.

Visie, missie en strategie
Stichting KIVI is opgericht vanuit de overtuiging dat zowel actieve als passieve
kunstbeleving voor iedereen toegankelijk(er) moet zijn. Zowel het individu als de
samenleving hebben daar veel baat bij. Op dit moment is de drempel om deel te
nemen aan kunstbeleving voor veel mensen te hoog en is het voor kunstenaars
moeilijk zichzelf in de markt te zetten.
Stichting KIVI wil in de eerste plaats een bemiddelende rol op zich nemen tussen
vraag en aanbod. Met andere woorden: bemiddelen tussen enerzijds mensen met
diverse achtergronden, beperkingen en omstandigheden met hun - meer specifieke of
speciale - kunstbelevingsvraag en anderzijds kunstenaars met de door hen
aangeboden workshops en cursussen. Om deze speciale vraag en het aanbod meer op
elkaar af te stemmen wil Stichting KIVI kunstenaars en culturele organisaties
stimuleren actief aan de slag te gaan met de laagdrempeligheid van hun cursussen en
workshops. Daarnaast stimuleert en faciliteert de Stichting contacten tussen de
diverse betrokken partijen en samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars
onderling.
Op deze wijze wordt het aanbod voor kunstbeleving ruimer en toegankelijker
gemaakt en wordt tegelijkertijd de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt
versterkt. De stichting opereert daarbij als dienstverlener zonder winstoogmerk
onder meer als adviseur, intermediair en fondsenwerver.
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Betrokken partijen:
Vanaf de oprichting zijn er meerdere mensen betrokken bij Stichting KIVI. Ten eerste
natuurlijk de initiatiefneemster, Jofke van Loon, die de functie van algemeen
coördinator vervult; voor het overige zijn daar bestuursleden, mensen die specifieke
werkzaamheden op zich nemen, kunstenaars die via de Stichting hun diensten
aanbieden en samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan, donateurs die de
Stichting financieel ondersteunen en natuurlijk de afnemers, de grote en kleine
cliënten. Ook geniet de Stichting belangstelling van een groot aantal mensen, die
incidenteel en/of meer op afstand betrokken zijn.
Minimaal twee keer per jaar wordt een informatie- en netwerkbijeenkomst
georganiseerd om betrokkenen en belangstellenden bij te praten over de
ontwikkelingen binnen Stichting KIVI. Ook kunnen de aanwezigen hier netwerken en
ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarnaast wordt er periodiek - twee of
meer keer per jaar - een nieuwsbrief uitgebracht.

Allemaal vrijwilligers
Alle betrokkenen zetten zich op vrijwillige basis in voor Stichting KIVI; er zijn geen
betaalde krachten werkzaam. Aan iedereen die werkzaamheden wil verrichten voor
Stichting KIVI wordt naast de kwaliteiten voor de functie ook affiniteit gevraagd met
de doelstelling. Voor de meeste werkzaamheden wordt een inzet verlangd van
ongeveer 4 uur per week.
Bij Stichting KIVI zijn in 2014 zo’n tien tot vijftien vrijwilligers werkzaam. Hun
activiteiten variëren van incidentele hand- en spandiensten, secretariële
ondersteuning tot ICT-onderzoek en bestuurlijke taken. De duur van hun werkzame
periode en betrokkenheid bij Stichting KIVI is sterk wisselend: sommige mensen zijn
enkele maanden actief en worden al dan niet opgevolgd door nieuwe, andere zijn al
een aantal jaren betrokken bij de Stichting (en blijven dat mogelijk voor een
belangrijk deel van hun leven).
Overleg vindt onregelmatig plaats, meestal met de coördinator en indien nodig met
andere vrijwilligers. Over het algemeen bepalen de werkzaamheden de behoefte of
noodzaak.
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Bestuur
Na een paar moeizame beginjaren wordt in 2014 ook in bestuurlijk opzicht een
herstart gemaakt. In het voorjaar treedt een nieuwe secretaris aan en aan het einde
van het jaar meldt zich een kandidaat voor het voorzitterschap.
Het bestuur komt in 2014 onregelmatig bij elkaar, met name op momenten, dat daar
een praktische noodzaak voor is, in de praktijk zo’n vier keer.
Aanbieders
Ook het aantal aanbieders kent vooralsnog eenzelfde wisselvalligheid in aan- en
afhaken bij Stichting KIVI: er is een vaste kern, die al jaren betrokken is en anderen
nemen afscheid om weer plaats te maken voor nieuwe belangstellenden.

Vrienden/donateurs
Er is een klein groepje trouwe donateurs.
Afnemers/klanten
De deelnemers met een visuele beperking aan het project Kunst met de zintuigen als
inspiratie dat op pagina 5 beschreven wordt, zijn afnemers van het aanbod van
Stichting KIVI. Verder hebben een aantal particulieren onder hebben een photoshoot
bij fotograaf Paul Bekkers afgenomen. Daarnaast hebben de kunstenaars die bij ons
zijn aangesloten hun eigen al dan niet via Stichting KIVI opgebouwde klantenkring.

3

Activiteiten 2014
Voorjaar: Voorbereiding lancering nieuwe website
De tijdens de informatie- en netwerkbijeenkomst in januari 2014 aangekondigde
lancering van de hernieuwde website vindt plaats in het voorjaar. In het voorgaande
jaar is door meerdere partijen hard gewerkt om de website overzichtelijker en
daarmee toegankelijker te maken voor de diverse doelgroepen van Stichting KIVI.
Zo zijn onder meer voor kunstenaars, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen,
particulieren, bedrijven, stagiaires en vrijwilligers aparte pagina’s gemaakt, waar de
op deze doelgroep toegespitste informatie of het cursusaanbod wordt weergegeven.
Daarnaast is op de website een pagina gereserveerd voor de agenda van bijzondere
culturele activiteiten en voor de gerealiseerde projecten van Stichting KIVI.
18 mei: Veiling

Op een zonnige zondag in mei organiseerde Stichting KIVI in de namiddag een
veiling van werken van initiatiefneemster en kunstenares Jofke van Loon. Zij stelde
de opbrengst geheel ten goede van de Stichting. Plaats van samenkomst was
verzamelpand De Verdieping in Tilburg, waar op dat moment ook de kleurige werken
van blinde en slechtziende cursisten door de bezoekers (met een blinddoek voor)
bekeken konden worden. De bijeenkomst werd gestreamd, zodat belangstellenden
ook via internet konden meekijken en –bieden. Live in de zaal werd elk werk door
veilingmeester Saskia Bodelier ingeleid met een interessant verhaal of een leuke
anekdote uit Jofke’s kunstenaars-bestaan. Tussen de bedrijven door brachten Frans
van der Meer en collega-muzikant Leon van Egmond, begeleid door gitaar en
mondharmonica, mooie zelfgeschreven liedjes ten gehore.
12 juni 2014: Informatiedag

De bijeenkomsten op deze dag (middag en avond) dienden een tweeledig doel.
Enerzijds de officiële lancering van de nieuwe website en anderzijds het aantrekken
van deelnemende kunstenaars voor Stichting KIVI. Voor het eerste doel gaf Jofke van
Loon, algemeen coördinator, een toelichting op (gebruik van) de nieuwe website en
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de daarmee samenhangende rol van Stichting KIVI als bemiddelaar tussen
verschillende partijen van vraag en aanbod. Voor de tweede reden van de
informatieve bijeenkomst vertelden gastsprekers (cursisten en kunstenaars) wat
Stichting KIVI voor hen betekend heeft: zo vond een blinde dame, die graag wilde
leren schilderen en via de reguliere weg nergens terecht kon, haar plekje in het
aanbod van de Stichting. Verschillende kunstenaars verhaalden over de
samenwerking binnen bijzondere kunstprojecten met elkaar, reïntegratiebureaus,
zorginstellingen, vrijwilligers en particulieren.
Het hele jaar 2014: Project “Kunst met de zintuigen als inspiratie”

Eind 2013 kon het startsein gegeven worden voor het project “Kunst met de zintuigen
als inspiratie”; de subsidie van Stichting Laag Catharijne, het VSB-fonds en het Fonds
voor Cultuurparticipatie was rond.
Gedurende het hele jaar 2014 hebben
verschillende (amateur)kunstenaars en andere betrokkenen samengewerkt om alles
voor te bereiden voor de grote BelevingsExpositie in zorgcentrum Koningsvoorde in
januari 2015. Blinde en slechtziende amateurkunstenaars maakten (voel)schilderijen,
onder begeleiding van professionele kunstenaars en een persoonlijk kunstmaatje.
Andere deelnemers waren het hele jaar druk doende hun beelden, geur- en
klankmontages of foto’s, filmpjes en lesmiddelen te ontwikkelen en verfijnen voor de
expositie, om daarmee de bezoekers - naast de voelschilderijen - te inspireren om met
andere zintuigen te kijken en ervaren dan met hun ogen.

Bijzonder moment:
30 oktober 2014: Presentatie van dit project tijdens Werkconferentie amateurkunst
De Kunstbalie, provinciaal expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening,
organiseerde op deze datum een Werkconferentie amateurkunst in het Kunstkwartier in
Helmond. Een van de belangrijke vragen, die op deze conferentie aan de orde kwam: Op
welke manieren kan amateurkunst de verbinding aangaan met andere sectoren zoals
welzijn, zorg, sport en het bedrijfsleven?
Omdat het samenwerkingsverband binnen het project “Kunst met de zintuigen als
inspiratie” hierin een voorbeeldfunctie vervulde, was de coördinator van Stichting KIVI
gevraagd een presentatie te houden.
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Vooruitblik op 2015 (en verder)
Werden alle betrokkenen in 2o14 grotendeels in beslag genomen door de
voorbereidingen voor de expositie “Kunst met de zintuigen als inspiratie”, die in
januari 2015 zal plaatsvinden. In 2015 zal Stichting KIVI weer in wat rustiger
vaarwater geraken, waarin plaats zal zijn voor bezinning en verdere uitbreiding van
activiteiten en betrokkenen bij stichting KIVI.
Er is al veel gepresteerd, maar er moet ook nog veel gebeuren. Er zal verder gezocht
dienen te worden naar aanvulling van het bestuur. Er zal doorgegaan moeten worden
met werving van vrijwilligers, kunstenaars met hun cursusaanbod en afnemers
daarvan. De bemiddelingsrol, die Stichting KIVI hierin voor zichzelf ziet weggelegd,
zal meer geprofessionaliseerd dienen te worden.
Er zal opnieuw geld op tafel moeten komen om alle ambitieuze plannen meer en meer
te kunnen verwezenlijken. Mogelijk zullen het beleid en deze plannen door een
aangevuld bestuur opnieuw onder de loep genomen worden op realiteitszin en
praktische haalbaarheid.
Stichting KIVI zal - met vallen en opstaan en de verwezenlijking van meer prachtige
samenwerkingsverbanden en projecten - doorgaan haar beleid en uitvoering daarvan
steeds meer uit te kristalliseren. Ze zal haar positie binnen Tilburg en omgeving
steeds duidelijker op de kaart zetten. Want haar lijfspreuk “kunst is voor iedereen”,
met name voor diegenen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is, verdient het om er
helemaal voor te gaan!
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Jaarrekening 2014
Het afgelopen jaar is afgesloten met een negatief resultaat van ruim € 13.000,-. Dit
werd veroorzaakt door de doorloop van het project “Kunst met de zintuigen als
inspiratie” van 2013 naar 2014. Dit bedrag is begin 2015 uitgegeven voor de
afronding van dit project in de vorm van de grote Belevingsexpositie bij Zorgcentrum
Koningsvoorde in Tilburg in januari 2015.
De voor bovengenoemd project in 2013 ontvangen gelden zijn in dat jaar niet
uitgegeven en gereserveerd voor het jaar 2014. Dat verklaarde het positieve saldo in
2013 van (afgerond) € 15.000,-. De reguliere exploitatie sloot in beide jaren nagenoeg
op nul. Dit is ook van belang, omdat Stichting KIVI niet beschikt over een
substantiële reserve. Kosten en baten dienen in evenwicht te blijven en worden dan
ook zorgvuldig bewaakt.
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