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Beste lezer,
Voor je ligt het jaarverslag Kunstmaand Ameland 2020.
Een jaarverslag is een verslag van de belangrijke gebeurtenissen, hoogte en- dieptepunten
van een bedrijf in een bepaald jaar.
Voor Stichting Kunstmaand Ameland is de reden van het opstellen van een jaarverslag
drieledig
1. Wij willen onze samenwerkingspartners en u als lezer transparantie geven over de
(financiële) situatie waarin het bedrijf verkeert
2. Het is een vastgelegde herinnering aan de hoogte- en dieptepunten van het specifieke jaar
3. Het is een handig jaaroverzicht voor de organisatie
In ons jaarverslag vind je een overzicht van activiteiten en cijfers.
Ter opfleuring zijn er dit jaar niet zoals u gewend bent daar de er geen Kunstmaand is
geweest teksten toegevoegd met reactie die wij mochten ontvangen van bezoekers,
vrijwilligers, kunstenaars en/of samenwerkingspartners tijdens Kunstmaand Ameland 2020.
Wel staan er her en der foto’s van kunstwerken van kunstenaars die zouden gaan
deelnemen aan Kunstmaand Ameland 2020.
Ondanks dat het een ander verslag is dan voorgaande jaren wensen wij je veel leesplezier en
voor vragen en opmerkingen staat het je vrij contact met ons op te nemen.

Kunstmaand Ameland
Nes - Ameland, voorjaar 2021
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Titel Kunstmaand Ameland L A N G Z A A M
Onderstaande tekst hebben we gepubliceerd in de Kunstmaandagenda van dit jaar.
Toen nog niet wetende dat ……….

LANGZAAM
De titel van Kunstmaand Ameland 2020 is L a n g z a a m.
Bijna rebels is het woord langzaam in een wereld die schreeuwt: Tijd is geld!
L a n g z a a m met ruimte tussen iedere letter, zodat er tijd is voor nieuwsgierigheid en
nadenken. Wat is langzaam? Is het alleen een woord voor vertraging van tijd, of
ook van gevoel? Is het nuttig, vreugdevol, ontspannend of is het verspilling, stressvol en
irritant? Hoe ziet langzaam eruit? Is het een techniek, talent of een wenselijke beleving van
de toeschouwer?
Laat ons de wereld vertragen, of is dat te revolutionair in 2020?
Dat het kan stormen in de novembermaand weten wij, maar de storm die vanaf voorjaar
2020 over ons land en de wereld raast, is van geheel andere orde. Vorig jaar waren we ‘In
Beweging’ en dit jaar, niet wetende dat de titel zo toepasselijk zou worden, was de start van
Kustmaand Ameland l a n g z a a m. Het COVID-19-virus heeft ons dagelijks leven flink door
elkaar geschud. Vaste waarden kwamen op losse schroeven te staan. Zekerheid maakte
plaats voor onzekerheid. Deze onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat wij l a n g z a a m en in
de luwte, Kunstmaand Ameland 2020 vorm en inhoud hebben moeten geven.
Oppervlakkigheid, snelheid en kunst gaan slecht samen. Kunstenaars leggen hun hart en ziel
in hun werken, dus mag je ook de tijd nemen om deze kunst te zien, te ervaren en te beleven.
Misschien ook om even de tijd te nemen de betekenis achter te kunst te achterhalen?
De tijd nemen wordt maar al te vaak vergeten. Laat u zich tijdens deze Kunstmaand
vertragen?
Tijdens deze Kunstmaand zal afstand het sleutelwoord zijn. Maar we hopen dat de kunst die
we voor u naar het eiland brachten, u zal raken.
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Toen nog niet wetende
dat……..
Tot september van het jaar
2020 hebben we geprobeerd
de Kunstmaand doorgang te
laten vinden, maar een
persconferentie die maand
heeft het bestuur moeten
doen besluiten dat hier geen
sprake meer van kon zijn. Er
werden dusdanige
maatregelen aangekondigd
dat het bestuur van
Kunstmaand Ameland de
verantwoordelijkheid heeft
moeten nemen om geen Kunstmaand Ameland 2020 te laten zijn.

De agenda lag al bij de drukker en dit product is dus het enige tastbare wat er is
overgebleven van Kunstmaand Ameland 2020. Alle overige activiteiten en overige is
afgezegd en/of stopgezet.
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Verkoop kunst via de website van Kunstmaand Ameland
Daar er geen volwaardige Kunstmaand kon worden georganiseerd heeft het bestuur doen
besluiten om een alternatief aan te bieden aan de deelnemende kunstenaars. De
deelnemende kunstenaars is gevraagd of zij via de website van Kunstmaand Ameland
werken wilden verkopen. 33 kunstenaars hebben gebruik van de mogelijkheid om via de
website van Kunstmaand Ameland tijdens de novembermaand van 2020 een aantal van hun
werken te koop aan te bieden. Er is tijdens deze maand 1 kunstwerk verkocht.
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Organogram Stichting Kunstmaand Ameland
Het Bestuur
Directeur
Secretarieel

Artistiek leider

medewerker

Selectiecommissie

Podiumkunsten

Vrijwilligers eigen
taak

Vrijwilligers

Inrichting

In de maanden rondom de kunstmaand uitbreiding
met:
Technische medewerkers (ongeveer 5)

Gemeentewerken
Suppoosten (ongeveer 100)
Inrichtingsgroep ( 6 )

Het Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, financieel adviseur en directeur
Kunstmaand) ziet erop toe dat de werkgroep zich houdt aan de doelen zoals verwoord in de
statuten. Zij verwittigt zich hiervan door ook het uiteindelijke resultaat in ogenschouw te
nemen en daar haar op- en aanmerkingen op te geven. De leden zijn gevraagd op basis van
hun kennis/ervaring.
Het bestuur komt ongeveer viermaal per jaar bij elkaar.
De gemandateerd directeur is aangewezen om de gesprekken aan te gaan voor het
binnenhalen van de diverse subsidies en sponsorgelden en hij is verantwoordelijk en
aanspreekbaar voor de gedane uitgaven. Hij let er op dat de verplichtingen die worden
aangegaan in overeenstemming zijn met de doelstelling en het budget van de stichting. Hij is
voorzitter van de werkgroep en eind verantwoordelijk voor de totale invulling. Hij legt
voornamelijk de in- en externe contacten met ondernemingen. (Totale
eindverantwoordelijkheid, benadering sponsors, financieel, inhoud totaal, subsidies, pr,
aansturen diverse personen)
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De artistiek leider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de diversiteit van de expositie en
hij/zij stuurt de andere leden van de werkgroepselectie aan. De artistiek leider werkt samen
met andere professionele kunstenaars om een selectie te maken en op zoek te gaan naar
gevarieerde kunst passend in en bij de Kunstmaand Ameland. (Verantwoordelijk voor keuze
kunstenaars, verantwoordelijk voor inrichting exposities, keuze locaties)
De secretariële ondersteuning, onderhoudt de contacten schriftelijk, per telefoon en per
email. Zij bemant het kantoor van de Kunstmaand en is de vraagbaak voor iedereen.
(Verantwoordelijk voor correspondentie in de breedste zin van het woord; bedrijven,
vrienden, kunstenaars, vrijwilligers).
De secretariële ondersteuning wordt aangevuld met ongeveer 4 vrijwilligers die diverse
secretariële taken uitvoeren
Selectiecommissie; 6 vrijwilligers met betrekking tot inhoud kunstmaandexpositie
Podiumkunstcommissie; 6 vrijwilligers
die de inhoud van de podiumkunsten
organiseren, concerten, filmavonden,
literair café
In de maanden rondom de
Kunstmaand vindt er uitbreiding
vrijwillige inzet plaats: technische
medewerkers, suppoosten,
inrichtingsgroep, vervoerders
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Het doel van Kunstmaand Ameland
Het doel van de Stichting Kunstmaand Ameland is om een toegankelijk cultureel evenement
op het eiland te organiseren door het aanbieden van kwalitatief goed en gevarieerde
internationale kunsttentoonstelling, op diverse verassende binnen- en buitenlocaties die vrij
toegankelijk zijn op het eiland.
Het doel is om een laagdrempelig cultureel evenement op het eiland te blijven organiseren
door het aanbieden van kwalitatief goede, professionele en gevarieerde kunst, op
verassende locaties die voor een breed publiek vrij toegankelijk zijn op het eiland en waarbij
tevens het publiek kennis kan nemen van het rijke culturele erfgoed van Ameland.
Een manifestatie organiseren gericht op een vierledige doelstelling namelijk:
- Ameland te positioneren als internationaal kunsteiland;
- het streven naar het samenstellen van een internationale tentoonstelling met een grote
verscheidenheid aan disciplines;
- het streven naar hoogwaardige internationale kunst, maar wel toegankelijk voor iedereen;
- november als totale culturele maand te ontwikkelen
Het mes snijdt aan twee kanten:
* in de relatief stille novembermaand komen vanwege de Kunstmaand toeristen naar het
eiland;
* de doelgroep naar en het profiel van Ameland wordt verbreed: naast een aanbod voor
gezinnen, heeft Ameland ook voor andere doelgroepen een aanbod. Ameland is bekend als
gezinseiland. En nu ook als kunsteiland!

Doelgroepen
De volgende doelgroepen heeft
Kunstmaand Ameland
- kunst- en cultuurliefhebbers
- groepen en scholen
- inwoners Ameland (jong en oud)
- bedrijven (op en buiten Ameland)
- kunstenaars en galeries
- journalisten
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Publiciteit
De volgende publiciteitsvormen zijn gebruikt voor, tijdens en na de Kunstmaand
- eigen website
- eigen facebookpagina
- eigen Instagram
- advertenties (regionaal en nationaal)
- artikelen in regionaal blad en kranten
- internetsites
- Kunstkrant
- Vind Kunstmagazine
- VVV-gids
- Pleeplay advertentie bij Strandpaviljoen Sjoerd te Nes
- jaarlijkse banner opening Kunstmaand Ameland 1
november Ameland State

Drukwerken
De Kunstmaand heeft het volgende drukwerk
gehad voor Kunstmaand Ameland 2020
- Kunstmaand flyer
- Affiches aankondiging en publicatie
- Kunstmaandagenda 2021 welke tevens als
catalogus dient
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Podiumkunst, literaire avond, Scandinavische film, workshops en rondleiding
Een belangrijk doel van de Kunstmaand is het samenstellen van een tentoonstelling met een
grote verscheidenheid aan disciplines. Naast schilderkunst is er ook fotografie,
beeldhouwwerk, textiel- en glaskunst, design en keramiek te bezichtigen. Breed is ook de
variatie in stijlen. Die beweegt zich tussen het meest realistische detail en de totale
abstractie in uiteenlopende materialen en technieken.
Podiumkunst is naast de tentoonstelling een onmisbare kunstvorm, de werkgroep
Podiumkunst organiseert iedere zaterdagavond een cultureel avondprogramma waar u kunt
genieten van een concert of een andere bijzondere uitvoering.
Er worden iedere woensdag een literaire avond
georganiseerd en op de donderdagavond wordt er een
Scandinavische film getoond.
Tevens worden er door de exposerende kunstenaars
workshops gegeven waaraan u kunt deelnemen.

Anton Dona, beeldend kunstenaar, reeds 40 jaar gast op Ameland en organisator van
meerdere kunstmanifestaties neemt al diverse jaren de bezoeker mee op een
kunst(avond)wandeling of kunstfietstocht en verteld over het dorp en de kunstwerken op
locatie.
Daar er geen Kunstmaand Ameland 2020 is geweest is
er naast de kunsttentoonstelling ook geen
podiumkunst, literaire avond, Scandinavische film,
workshop en rondleiding geweest.
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Nog een paar laatste feiten omtrent Kunstmaand Ameland 2020

NIEUWSBRIEF KUNSTMAAND AMELAND
Kunstmaand Ameland heeft in 2020 4 nieuwsbrieven verstuurd
35 vrijwilligers die het gehele jaar door in meer of mindere mate taken verrichten voor de
Kunstmaand
167 geregistreerde suppoosten
100 ondernemingen die een (financiele) bijdrage leveren aan de Kunstmaand

Website, facebook, instagram en nieuwsbrief
Website gebruiker
Volgers op facebook
Volgers op Instagram

2018
26180
3806
802

2019
27190
4128
937

2020
17771
4417
1104
24.1 % tussen
45-54 jaar
30.1 % tussen
55-64 jaar

Nieuwsbrief ontvangers

3900

4311

74.1 %
vrouwen en
25.9 %
mannen
4636
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Publiciteitsafbeelding
Dit jaar hadden we voor een werk van
Ingrid Donkelaar,
’Duizenderlei lijning - voor Kloos - nr4' –
fotografie, gekozen als publiciteitsfoto van
Kunstmaand Ameland 2020
Normaliter staat deze publiciteitsfoto op
diverse producten van Kunstmaand Ameland,
maar daar er dit jaar alleen een
Kunstmaandagenda is uitgeven, is deze
afbeelding alleen te zien geweest op de voorzijde van de agenda en als banner die hangt in
Landal GreenParks ‘Ameland State’ te Nes.

Vrienden
Kunstmaand Ameland heeft inmiddels 168 Vrienden.
Deze Vrienden ondersteunen het jaarlijkse internationale
kunstevenement. Vrienden ondersteunen dit jaarlijkse internationale
evenement door te kiezen uit een tweetal pakketten. Een pakket wat
€ 30,- per jaar kost of een pakket waarvoor € 80,- per jaar wordt betaald.

Pakket A – Uw bijdrage is € 80,-

Pakket B – Uw bijdrage is € 30,-

Het volgende wordt u aangeboden tijdens
de Kunstmaand:

Het volgende wordt u aangeboden tijdens
de Kunstmaand:

□

Uitnodiging voor de officiële opening

□

Uitnodiging voor de officiële opening

□

De rijk geïllustreerde kunstagenda

□

De rijk geïllustreerde kunstagenda

□

Nieuwsbrief

□

Nieuwsbrief

□
5% korting bij aankopen van een
kunstwerk tijdens de Kunstmaand (bij
aankoop dient u zich te legitimeren)
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ANBI vermelding
Kunstmaand Ameland is al enkele jaren een ANBI instelling.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een
instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor
minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Er is een Wet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
(AWR art. 5b), die inhoud dat de ANBI haar gegevens via
internet openbaar maakt. Kunstmaand Ameland heeft de
pagina op haar website daarop geactualiseerd.
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Financieel
Balans
Activa
Inventaris
Handelsgoederen winkel/galerie
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies socialeverzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Besteedbaar vermogen
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren
Belastingen en premies socialeverzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Overzicht baten en lasten

31-12-2020

31-3-2020

2.012
15.875
7.268
800
66.137
92.092

2.804
15.000
1.730
8.697
61.390
89.621

15.810
11.574
789
63.919
92.092

23.734
26.345
251
39.291
89.621

2020

Baten
Inkopen
Bruto-marge
Overige baten
Totaal opbrengsten

25.990
1.175

Kosten organisatie
Afschrijvingen
Overige kosten

34.108
792
25.712

2019/2020
108.735
10.210
24.815
27.873
52.688
50.742
1.083
125.875
60.612
-7.924

Resultaat

98.525
82.259
180.784

177.700
3.084
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