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Overzicht jaarstukken 2015
Vereniging ArtiBrak
Gevestigd: Herenstraat 44, 2271 CH te Voorburg
Website: www.artibrak.nl
In dit verenigingsjaar heeft het bestuur zich meer dan ooit moeten beraden op de toekomst van
ArtiBrak, met name op het behoud van een eigen plek om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken.
Verbreding doelstelling vereniging
Om beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen op kunst- en cultuurgebied is ArtiBrak in 2014 reeds
een beleid gaan voeren dat beter aansluit op nieuwe trends in de kunst- en cultuursector. Ook door
wegvallen van de subsidie is het beleid er nu meer op gericht aan te sluiten op de kunstzinnige en
culturele behoefte die er leeft onder de bevolking van de gemeente Leidschendam-Voorburg (LV) en
de regio Haaglanden. Ook aan deelnemers van buiten de vereniging worden activiteiten aangeboden.
Om daar ook rechtens invulling aan te kunnen geven zijn de Statuten (van 29 augustus 2008) qua
doelstelling op 20 maart 2015 gewijzigd. De vereniging heeft thans statutair tot doel het bevorderen
van beeldende kunst en het stimuleren van activiteiten in de gemeente LV, alsmede de regio
Haaglanden en de participatie daarin van de bevolking, alsmede het vormgeven aan een platform voor
onderlinge contacten tussen kunstenaars in de regio, dat alle vormen van kunstuitingen stimuleert en
bijdraagt tot verbreding en verdieping van de individuele en collectieve kunstbeleving en de integratie
van kunst en maatschappij bevordert. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer
exposities te organiseren, educatieve activiteiten en manifestaties tot stand te brengen,
samenwerkings-verbanden te bevorderen waarbij ook jeugd en amateurs worden betrokken en
samenwerking met andere culturele organisaties te bewerkstelligen, alsmede alles te doen waarbij de
aandacht is gericht op kunst en cultuur. De galerie aan de Herenstraat is inmiddels omgevormd tot een
kunstcentrum -als een gemakkelijk bereikbare en toegankelijke ruimte- in het historische centrum van
Voorburg. Ook het aanvragen van de ANBI-status is reden geweest voor de verbreding van de
doelstelling.
Aanvraag Culturele ANBI-status
Op de eind 2015 door ArtiBrak ingediende aanvraag bij de Belastingdienst om in aanmerking te
komen voor de Culturele ANBI-status, is in het verslagjaar nog geen antwoord ontvangen.
Huisvesting centrum voor kunst en cultuur ArtiBrak
In de Algemene ledenvergadering van 15 april 2015 heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij waar
we op dat moment stonden en heeft het bestuur alle tot dan ondernomen acties de revue laten passeren.
Voor het gebruik als galerie huurt de vereniging Artibrak sinds 2007 het pand Herenstraat 44 in
Voorburg van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In het kader van het afstoten van vastgoed heeft
de gemeente besloten om het pand te gaan verkopen. Het pand is in 2014 ter verkoop aangeboden aan
ArtiBrak. Zoals in eerdere berichtgeving is vermeld had Artibrak de bedoeling in eerste instantie zelf
het pand te gaan aankopen. Daartoe zijn allerlei acties gestart om financiële steun te verwerven. 100%
financiering is echter voor een vereniging niet mogelijk. Daarom moest ArtiBrak aanvullende
financiering gaan zoeken. Doordat die route -het verkrijgen van een hypotheek en het vinden van
aanvullende financiering- slechts ten dele is gelukt, is er vervolgens een contact geweest met een derde
partij, die het pand zou willen kopen en aan ArtiBrak verhuren. Uiteraard is daarbij de haalbaarheid
van de huursom voor ArtiBrak van groot belang. Over die constructie heeft het bestuur eind 2015
overlegd met de gemeente, maar helaas is er in dat jaar nog geen reactie ontvangen.
Overigens heeft de vereniging in 2015 van de gemeente de zekerheid gekregen dat ArtiBrak
vooralsnog in Herenstraat 44 kan blijven zitten. Er is de gemeente veel aan gelegen om een
zorgvuldige procedure te volgen. ArtiBrak is immers onderdeel van het gemeentelijke Cultuurbeleid
en de gemeente heeft de intentie om de vereniging in het centrum van Voorburg te behouden.
Initiatieven die leiden tot ondersteuning van dat beleid worden door de gemeente onderzocht. Zowel
voor de gemeente Leidschendam-Voorburg als voor ArtiBrak, als culturele gebruiker van de
Herenstraat, is het van groot belang dat ook ArtiBrak de plaats in het centrum van Voorburg zou
kunnen behouden. Op 4 maart 2016 zat de vereniging 10 jaar in het pand aan de Herenstraat.

2
Activiteitenverslag 2015 (goedgekeurd door de ALV van 25 april 2016)
Ledenbestand
De vereniging telde op 31 december 2015 127 (werkende- en kunstlievende-)leden en 30
donateurs. 38 mensen hebben zich als vrijwilliger ingezet om de organisatie en exploitatie van
de vereniging en het kunstcentrum draaiende te houden. Er zijn in 2015 vijf nieuwe
(werkende-)leden toegetreden.
Tentoonstellingen en activiteiten
In 2015 zijn er 15 exposities georganiseerd, waaronder de jaarlijkse ledententoonstelling waar de
ArtiBrak galerieprijs is uitgereikt. Ook was er weer een expositie met afgestudeerden van de KABK,
de expositie “Rijp en groen” met nieuwe leden en de Winterfair in december. Er vonden ondermeer
uitwisselingen plaats met Kunstkring ’88 uit Katwijk, MaMoSa abstract en het Hedendaags Keramiek
colectief uit Den Haag. In de zomer vond er een belangrijke internationale uitwisseling plaats met een
kunstenaarscollectief “Le Genie de la Bastille” uit Parijs. Parijzenaars exposeerden in Voorburg en
leden van ArtiBrak vice versa in Parijs.
Daarnaast zijn er separate exposities op de bovenverdieping gehouden door groepen amateurkunstenaars. Steeds meer weten ook buitenstaanders de weg naar het kunstcentrum ArtiBrak te vinden.
Verder zijn er in het afgelopen jaar weer tal van activiteiten geweest, zoals vrienden- en
vrijwilligersborrels, inspirerende lezingen door vrijwilligers en leden en toelichtingen op
kunstproducties. Ook waren er goed bezochte muziekuitvoeringen in het kunstcentrum o.a. in het
kader van het Huygens muziekfestival en muziekoptredens door Jazzensembles en o.a. het Haags
instrumentaal jeugdensemble. Ook op andere kunstmanifestaties (hippe markt, Open
Monumentendagen, Culturele Zomerfestival) was ArtiBrak present. Openbare (model-)tekenlessen en
demonstraties houtdraaien tijdens de monumentendagen werden door langslopend in beeldende kunst
geïnteresseerd publiek bezocht.
Artibrak heeft, evenals voorgaande jaren, het Cultuurmenu voor het basisonderwijs uitgevoerd. In dat
verband hebben 664 leerlingen uit groep 7 werkstukken gemaakt in het kader van het project
“Kunstenaar voor de klas” o.l.v. ArtiBrak-leden.

ArtiBrak-prijzen
Tijdens de opening van de Ledententoonstelling werd de jaarlijkse ArtiBrak Galerieprijs uitgereikt aan
Joep Fransen. Er waren twee eervolle vermeldingen voor respectievelijk Marc Renckens en Hermien
Buytendijk.
Dit was ook het jaar dat de driejaarlijkse ArtiBrak Oeuvreprijs werd uitgereikt. Er waren 5
genomineerden: Joop van Egmond (Mond), Frits Frietman, Marc Renckens, Loes Landman en Jolanda
Verdegaal. Frits Frietman kreeg de prijs uitgereikt tijdens de opening van de Winterfair in november,
voorgangers waren Nel Pot (2009) en Frans Kokshoorn (2012).
Lezingen
Albert in ’t Veld, Yvonne Riphagen, Hubertine Elias en Jolanda Verdegaal – allen werkende leden van
ArtiBrak - hebben een lezing over hun werk gegeven.
Koninklijke onderscheiding
In maart heeft vrijwilliger van het eerste uur Joke Lamme haar 25-jarig jubileum bij ArtiBrak gevierd.
Voor al haar vrijwilligerswerk – ook bij andere organisaties - is haar een Koninklijke onderscheiding
verleend.

Public Relations
In 2015 heeft ArtiBrak veel aandacht besteed aan PR door het twee maal per jaar uitbrengen van het
digitale ABmagazin en het vier maal per jaar uitbrengen van de Nieuwsbrief Aktueel. Behoudens de
informatie op de website wordt men via Facebook op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Regelmatig verschijnen er artikelen in de plaatselijke bladen.
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Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 (in euro’s)
Inkomsten Vereniging
(incl. centrum)

2014

2015

2015

2016

uitkomsten

begroting

uitkomsten

Contributies
Expo-bijdragen
Verkoopcourtages
Subsidie gem. LV
Inkomsten van derden
Incidentele inkomsten
uit verhuur bovenzaal
lezingen e.d.
Subsidie cultuurmenu
Totaal inkomsten:

12458 (90)
6833
4671
5905
0
4817

13050 (90)
6800
5000
0
0
2500

11466 (90)
6403
3636
0
0
1503

goedgek.
ALV 25/4
11000(100)

3428
38112

3500
30850

3500
26508

3600
27400

20645
3202
771
556
160
2186
903
286
2780

21160
3600
800
1200
0
1900
950
0
2800

20823
3397
796
1095
105
1741
926
221
2818

21240
3400
800
1200
100
1580
950
120
2800

772
0
155
32416

400
0
250
33060

585
0
580
33087

400
0
250
32840

-6579

-5440

Uitgaven (galerie)
Huur
Energie/water
Tel/internet
Verzekeringen
Uitn/portikosten/PR
Inr./openingen/div
Schoonmaakkosten
Vrijwilligers
Uitgaven cultuurmenu
Uitgaven (vereniging)
Secr/porti/bankkosten
Nieuwsbrief/Magazin
Diversen
Totaal uitgaven:
Resultaat

5696

-2210

6800
4000
0
0
2000

Toelichting op de jaarrekening 2015
Inkomsten vereniging/centrum
Contributies
De inkomsten van de vereniging worden primair gevormd door contributies. De contributie is in 2015
niet verhoogd. De contributie bedroeg € 90,00 per jaar/per lid.
Expo-bijdragen
De expositiebijdragen (zg. hanggelden) waren in 2015 (15 exposities) lager dan in 2014 (17
exposities). De bijdragen vormen een tegemoetkoming in de kosten van de huur, energie,
verzekeringen, openingen e.d.
Verkoopcourtages
Alhoewel er in 2015 15 exposities werden georganiseerd met een grotere verscheidenheid aan werken,
nam de bezoekersbelangstelling af. De gemiddelde verkoopbedragen zijn lager dan voorgaande jaren.
Het aantal verkochte werken is groter dan in 2014, echter tegen lagere gemiddelde bedragen.
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Incidentele inkomsten (o.a. verhuur ruimtes/lezingen e.d.)
Voor de verhuur van de galerie/bovenzaal was in 2015 minder belangstelling. Behoudens een
succesvolle expositie van een buitenstaander werden er in de ruimtes nog andere activiteiten
georganiseerd, zoals een wijnproeverij en muziek optredens.
Subsidie gemeente Leidschendam-Voorburg
De vereniging heeft in 2015 geen gemeentelijke subsidie meer ontvangen.
Subsidie Cultuurmenu 2015-2016
Ook in 2015 heeft ArtiBrak deelgenomen aan het gemeentelijke project Cultuurmenu voor het
Basisonderwijs, waarvoor de vereniging een subsidie van € 3.500,00 ontving. Aan het Cultuurmenu
namen 664 leerlingen deel.
Uitgaven centrum
Huur centrum
In 2015 is de huur van het centrum met 0,9 % gestegen t.o.v. 2014, en volgt hiermee de normale
prijsontwikkeling. Door het wegvallen van de gemeentelijke (huur-) subsidie kan de Vereniging de
huur bijna niet meer opbrengen.
Energie en water
De energiekosten zijn iets hoger dan in 2014. Zowel de verwarming als de (hoofd-)verlichting bleven
soms buiten de openingstijden te lang aan.
Telefoon/internet
De telefoon/internetkosten zijn ongeveer gelijk aan de kosten in 2014.
Uitnodigingen en portikosten
Er is minder besteed aan deze kostenpost. Sinds 2012 worden de uitnodigingen zoveel mogelijk
digitaal verstuurd. De service om nog enkele leden per post uitnodigingen te sturen is met ingang van
oktober 2015 beëindigd.
Inrichtingskosten en openingen
De inrichtingskosten, zoals aanschaf materiaal en lunches voor de inrichters, zijn gestegen t.o.v. 2014.
De openingskosten zijn echter gedaald t.o.v. 2014. Dat komt doordat er in 2015 15 exposities zijn
gehouden tegenover 17 exposities in 2014. De gemiddelde openingskosten zijn gelijk gebleven.
Vrijwilligers
In 2015 zijn zes vrijwilligers bijeenkomsten gehouden, waarin alle gast-vrouwen en -heren worden
bijgepraat over de ins en outs van de vereniging. Verder wordt door onderlinge uitwisseling en
discussie met leden en het bestuur de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de vereniging versterkt.
De vrijwilligers zorgen op hun beurt ook weer voor nieuwe aanwas in het cenrum.
Verzekeringen
Deze kostenpost omvat alle verzekeringen van ArtiBrak, waarvoor in 2015 premies zijn betaald.
Diversen kunstcentrum
Deze post, lager dan in 2014, omvat in principe vooral de direct aan het centrum toe te rekenen kosten
voor de aanschaf van koffie, thee, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, e.d., maar ook kosten voor
kleine verbeteringen/vernieuwingen in het centrum (bv verlichting, e.d.).
Uitgaven vereniging
De uitgaven van de vereniging zijn minder dan in 2014. De kosten houden verband met het versturen
van contributiebrieven (+ rappels), uitgaven voor de ledenvergaderingen en de aanschaf van
kantoorartikelen.
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Balans ArtiBrak bij financieel jaarverslag 2015
Activa

31-12-2014

31-12-2015

Kas
ASN-bank
ING-bank
Debiteuren/nog te ontvangen

€
98,30
€ 26.651,47
€ 1.813,70
€
0,00
€ 28.563,47

€
21,30
€ 24.480,75
€ 1.524,48
€
120,00
€ 26.146,53

€ 28.563,47
€
0,00
€ 28.563,47

€ 26.146,53
€
0,00
€ 26.146,53

Passiva
Eigen vermogen
Crediteuren/nog te betalen

Toelichting bij de balans van ArtiBrak
Het wegvallen van de gemeentelijke subsidie komt in de balans tot uitdrukking in de vermindering van
het vermogen van de vereniging met ca. 8,5%. Een exposerend lid betaalde geen expositiebijdrage.
Betrokkene heeft toegezegd e.e.a. in 2016 te zullen vereffenen.
AB jaarstukken 2015-ANBI

