
Werkplan 2023  1 ART Hilversum 

 

 
 
Beleidsplan 2023 ART Hilversum 

Hilversum: Beeldende-kunst-stad  
 
 

 
Doelstelling 
ART Hilversum is ervoor om Hilversumse professionele kunstenaars een podium te bieden. Specifiek 
voor 2023 is het doel om de expositieruimte in het centrum van Hilversum te behouden, daar 
ervaring te krijgen in het ontwikkelen van activiteiten in relatie tot de kleinere exposities in de wijken 
en bij evenementen. 
We willen laten zien dat Hilversum meer is dan Hilversum-Mediastad, maar ook Hilversum-
Beeldende-kunst-stad. 
 
Uitgangspunten 

• Eén centrale plaats in het centrum waar beeldende kunst van Hilversumse bodem te vinden 
is. Daarnaast deelexposities per wijk in de vorm van atelierroutes. 

• We willen maatschappelijke betrokkenheid en reflectie in de kunst stimuleren. 

• We willen verbindingen  maken tussen beeldende kunst en muziek en poëzie 

• Als het een meerwaarde biedt willen we kunstenaars van buiten ruimte geven om te 
exposeren, we willen zoeken naar interessante combinaties  

• Meer jongeren, mogelijk studenten laten exposeren. 
 
Wat betekent dat?? 
ART Hilversum wil zich in 2023 verder ontwikkelen tot een breed platform voor Hilversumse 
kunstenaars die hun werk tonen aan de Hilversumse bevolking en met geïnteresseerden het gesprek 
aangaan. We willen zowel ouderen als jongeren inspireren en door onze activiteiten bijdragen aan 
een cultureel interessant Hilversum.  
 
In 2023 willen we onderzoeken of het zinvol en inspirerend is om exposities op te bouwen rond een 
thema, rond een groep kunstenaars, of rond een speciaal evenement. Als we meerdere exposities 
per jaar organiseren, is het ook niet meer noodzakelijk dat álle geballoteerde kunstenaar aan elke 
expositie meedoen. 
Ook digitaal zijn er veel mogelijkheden om Hilversumse beeldende kunst bekender te maken. Dat 
doen we o.a. via onze regelmatig verschijnende nieuwsbrief. Daarin kunnen we actueel zijn, nieuw 
werk laten zien, bekendheid geven aan exposities, en aan workshops en cursussen. 
 
ACTIVITEITEN IN 2023 
Het voorgaande brengt ons tot de volgende plannen voor 2023. 
 
Een centraal gelegen expositieruimte voor Hilversumse kunstenaars  
De ruimte die we nu tijdelijk in gebruik hebben op het adres Kerkstraat 92, willen we behouden.  
Op dat adres willen onderzoeken op welke manier we tentoonstellingen kunnen organiseren rond 
een thema, of uitgaand van één discipline. Daaromheen willen we activiteiten organiseren, om meer 
bezoekers te trekken en deze bezoekers vaker te laten terugkomen. 
 
Kunst in de wijk 
We willen doorgaan met het organiseren van wijk-atelierroutes, en daar een traditie van maken. Het 
zijn routes langs 3 of 4 adressen waar 5 of 6 kunstenaars exposeren.  
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Kinderen en jongeren 
We willen kinderen en jongeren met beeldende kunst in aanraking brengen. Veel kinderen komen 
niet in contact met beeldende kunst en bezoeken nooit een museum. We willen de kinderen een 
ervaring meegeven door hen in contact te brengen met kunst en kunstenaars.  
 
In gesprek met een kunstenaar, maandelijkse activiteiten 
Voor senioren organiseren we maandelijks bezoeken en gesprekken met kunstenaars. Steeds wordt 
één kunstenaar bezocht. Het gesprek gaat over de motieven en bronnen van de kunstenaar, de 
manier waarop hij of zij vorm geeft aan ideeën, over wat een kunstwerk te zeggen heeft, en wat het 
voor de kijkers te zeggen heeft. 
 
Kleine exposities door het jaar heen 
We maken gebruik van mogelijkheden om kunstenaars door het jaar heen te laten exposeren. We 
sluiten aan bij andere festiviteiten, de Open Monumentendagen en bijvoorbeeld de Week van de 
Begraafplaats. 
ART Hilversum wil zich ontwikkelen tot een organisatie die voor Hilversumse organisaties de link kan 
leggen naar kunstenaars van niveau. Het feit dat de kunstenaars door een ballotageprocedure zijn 
gekomen staat garant voor kwaliteit. 
 
DE ORGANISATIE 
 

a. Bestuur 
We hebben een enthousiast bestuur van vier personen dat de activiteiten organiseert. Er zijn 
momenteel geen vacatures. Wel betrekken we meer vrijwilligers bij activiteiten waardoor 
het draagvlak voor onze organisatie groter wordt.  
 

b. Betrokkenheid van kunstenaars 
De hele organisatie van ART Hilversum is gericht op het contact tussen kunstenaars en 
inwoners van Hilversum. De kunstenaars functioneren zelf als ‘suppoost’ tijdens de 
exposities. Dat geeft een extra impuls aan het contact met geïnteresseerden. 
Verder betrekken we de kunstenaars intensief bij de uitvoering van activiteiten. Voor 
overleg, afstemming en contacten organiseren we 2 of 3 keer per jaar een Kunstcafé. Daarin 
worden activiteiten geëvalueerd en nieuwe plannen besproken. Deze kunstcafés vormen ook 
een onderlinge inspiratiebron.  
 

c. Ballotage 
We kennen een ballotagecommissie van deskundigen, die de toelating van nieuwe 
kunstenaars beoordeelt. De ballotage van alle kunstenaars wordt in 2023 herhaald. 
 

d. Nieuwsbrief 
We geven elke maand of vaker wanneer we genoeg nieuws hebben, een nieuwsbrief uit. In 
2022 wordt deze door bijna 500 mensen gevolgd. In 2023 willen we het aantal lezers verder 
uitbreiden. 
In deze nieuwsbrief staan het werk van de Hilversumse kunstenaars centraal: afbeeldingen 
van nieuw werk met toelichting, hun exposities in Hilversum en daarbuiten.  Maar ook 
andere exposities komen aan bod. We willen graag een overzicht geven van wat er aan 
beeldende kunst in Hilversum actueel is. (Daarbij laten we ‘media’ grotendeels buiten 
beschouwing, omdat Museum Hilversum en andere organisaties daar voor zorgen.) 
 

e. Social media 
We zijn actief op social media, op Twitter, Facebook en Instagram. In 2023 willen we in totaal 
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tot 1.000 volgers komen.  
We publiceren hier ook nieuw werk van kunstenaars, geven bekendheid aan exposities 
elders en proberen in de breedte aandacht te schenken aan beeldende kunst.  
 

f. Vrijwilligers 
Het bestuur kan een beroep doen op een breder wordende kring van vrijwilligers. Zij 
assisteren bij het bezoek aan kunstenaars, verzorgen inschrijving en administratie, richten 
tentoonstellingen in en werken als suppoost bij exposities.  
 

g. Samenwerking binnen Cultuurnetwerk 
We werken met plezier met andere culturele instellingen samen met het Cultuurnetwerk 
Hilversum, omdat je samen meer kunt doen, en omdat je elkaar kunt inspireren. 
In 2023 willen we samenwerking zoeken met organisaties die nieuw zijn voor ons. 
 

Financiële onderbouwing 

De inkomstenbronnen van ART Hilversum zijn de volgende: 
 

1. Bijdrage kunstenaars 
Deelnemende kunstenaars zullen in 2023 bijdragen aan exposities waaraan ze deelnemen. 
Aan het aansluiten bij ART Hilversum zijn op zich geen kosten verbonden. Zo zorgen we voor 
een breed veld aan kunstenaars, waarop we een beroep kunnen doen bij de activiteiten door 
het jaar heen. Wel betalen ze een bescheiden bijdrage voor het kunnen deelnemen aan 
exposities.  
Verder dragen zij van verkocht werk 10% af aan de organisatie. 
 

2. Subsidie van de gemeente 
De subsidie van de gemeente is een uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn in het 
convenant, dat verlengd is door de coronaperiode.  
In de loop van 2022 willen we graag met de gemeente in gesprek over de 
veranderde/wenselijke situatie van ART Hilversum, nu we niet meer de organisatie zijn voor 
eenmalige open atelierdagen maar de verantwoordelijkheid dragen voor een permanente 
expositieruimte van Hilversumse kunstenaars. 
 

3. Vrienden van ART Hilversum 
In 2018 heeft ART van de Belastingdienst de erkenning van Culturele ANBI gekregen. Ook in 
2023 rekenen we weer op enkele donaties, maar we weten dat de inkomsten daaruit 
bescheiden zullen blijven.  
 

Wederkerigheid 
Activiteiten die we ondernemen als een vorm van wederkerigheid: 
 

• Vrijwilligerswerk 
Al het werk in onze stichting wordt gedaan door vrijwilligers, en is in die zin een vorm van 
‘Wederkerigheid’. Dit is wat we belangeloos ‘terug doen’ voor de stad waarin we wonen.  
Dit principe geldt voor de kunstenaars (hoewel een enkeling ook wel werk zal verkopen), als 
voor het bestuur en uiteraard ook voor de bij de organisatie betrokken vrijwilligers. 
 

• Nieuwsbrief over cultuur in Hilversum 
We geven een nieuwsbrief uit die qua informatie veel verder gaat dan alleen de Open 
Atelierdagen. Zo willen we meer Hilversumse inwoners stimuleren om met allerlei vormen 
van cultuur kennis te maken. 
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BEGROTING 
 
 

Begroting ART Hilversum 2023  

  

Huur van de expositieruimte, 12 mnd.   €       10.200  

Kosten communicatie: flyers, social media, publicatieborden  €         2.500  

Kosten voorbereiding & organisatie, materiaal, aankleding  €         1.000  

  €       13.700  

Inkomsten  
Bijdrage van kunstenaars  €         2.500  

Donaties  €         1.000  

Subsidie Gemeente Hilversum  €       10.200  

totaal  €       13.700  

  

 


