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Verslag van het Bestuur
ARTisBOOK organiseert diverse activiteiten om aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van
kunstenaarsboeken, zoals exposities en lezingen en de manifestatie Week van het
Kunstenaarsboek 2018 (WKB18) in de binnenstad van Groningen. In dit eerste verslag sinds de
oprichting van de Stichting op 11 december 2017 gaan we in op de activiteiten van het afgelopen
jaar. Het uitgangspunt daarbij is de WKB18 die als enige activiteit in 2018 werd neergezet. Tijdens
deze manifestatie werd nauw samengewerkt met curatoren die de exposities rond het
kunstenaarsboek samenstellen bij musea en galeries. De stichting stimuleert verder ook onderzoek
naar het kunstenaarsboek en wil in de toekomst bijdragen aan het uitbrengen van publicaties over
dit onderwerp.

Onze doelstelling is:




de rijkdom en de reikwijdte van het kunstenaarsboek te tonen aan een breed publiek;
het promoten van het boek als volwaardig kunstwerk;
Nederlandse en internationale kunstenaarsboeken van de jaren ‘60 tot heden te tonen;
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jonge kunstenaars inspireren en een bijdrage leveren aan talentontwikkeling;
bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van ons cultureel erfgoed betreffende het
boek als kunstwerk;
initiatieven op het gebied van het boek als kunstwerk actief te stimuleren en een
verbindende factor zijn;
samen te werken met anderen om kennis omtrent kunstenaarsboeken te verzamelen en te
delen;
het stimuleren en begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek en het geven van
voorlichting op het gebied van kunstenaarsboeken.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:





advisering en voorlichting op het gebied van voormelde;
het organiseren en of faciliteren van exposities, lezingen en manifestaties;
het doen van onderzoek op het gebied van het voormelde, alsmede het uitbrengen van
publicaties dienaangaande;
samenwerking met andere organisaties die eenzelfde doel beogen - met name de
Universiteitsbibliotheek (UB) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Ons beleidsplan
ARTisBOOK is speciaal voor WKB18 opgericht met de intentie ook daarna het genre
kunstenaarsboek te blijven promoten, tonen, onderzoeken, stimuleren en archiveren. We
beperken ons niet alleen tot kunstwerken in boekvorm, ook andere publicaties zoals multiples,
tijdschriften, bulletins, uitnodigingskaarten en mail-art van beeldende kunstenaars worden hierin
meegenomen.
ARTisBOOK bestaat nu uit 3 personen en zal uitgebreid worden om de kwaliteit en professionaliteit
te waarborgen. Het eerste jaar werkt ARTisBOOK met adviseurs die allen werkzaam zijn binnen de
kunstwereld.
Het volledige beleidsplan staat op onze website.

Beloningsbeleid
Zie Jaarrekening.

Activiteitenverslag
Wij zijn erg positief over de WKB18. Groningen stond van 13 - 20 oktober 2018 daadwerkelijk in het
teken van het kunstenaarsboek. Wat we graag wilden bereiken is gelukt en zelfs nog meer. Nog niet
eerder werkten zoveel Groninger instellingen/initiatieven/verzamelaars samen binnen één project.
Instellingen die nog niet eerder aandacht aan het kunstenaarsboek hadden gegeven zijn enthousiast
geworden. Instellingen en verzamelaars die dichter op het kunstenaarsboek zitten, trokken een
breder en nieuw publiek. Op 26 locaties waren exposities van kunstenaarsboeken en elke dag 4 tot 8
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extra activiteiten zoals lezingen, performances, signeersessies, rondleidingen en workshops. Deze
eerste editie van de Week van het Kunstenaarsboek was gericht op kennismaking met het
kunstenaarsboek. Hiervoor was een indeling gemaakt in een Historische lijn, Actuele lijn en Kantlijn.
Het was een kennismaking met de rijkdom en de reikwijdte van het kunstenaarsboek
met een focus op wat er in Groningen bestaat aan collecties en talent. Met name de kwaliteit en
veelzijdigheid werd hoog gewaardeerd. ARTisBOOK heeft alle culturele instellingen in Groningen de
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan deze manifestatie. Deze inclusiviteit past goed bij de
toegankelijkheid van een kunstenaarsboek: de mogelijkheid voor iedereen om te participeren.
ARTisBOOK heeft met elke locatie een of meerdere gesprekken gevoerd, advies gegeven en
bemiddeld. De deelnemende organisaties bleven zelf verantwoordelijk voor hun eigen aandeel. Dit
werkte goed en naar tevredenheid.
Er zijn ongeveer 4.000 gerichte bezoekers geweest (gebaseerd op informatie van de locaties). We
hebben bezoekers uit het hele land ontvangen: Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Alkmaar,
Den Haag, Rotterdam. Verreweg de meeste bezoekers kwamen uit Groningen en omgeving. Een
bezoeker uit Duitsland liet weten de hele week vrij te hebben genomen voor de week van het
kunstenaarsboek. We hebben 50 bezoekers vragen gesteld. Veel kunstliefhebbers hebben de week
bezocht. Het is niet het standaard kunstpubliek, maar een publiek dat behoort tot de echte
liefhebbers van het boek als kunstwerk. Alle locaties hebben dit benoemd. Het publiek viel op
doordat het zo geïnteresseerd en daarbij aardig en vriendelijk is. Alle locaties geven aan dat ze naast
vertrouwd ook veel nieuw publiek hadden. Opvallend is dat er naar verhouding meer vrouwen waren
en veel jongeren, mede door betrokkenheid van Academie Minerva.
De WKB18 is een enorme stimulans voor stichting ARTisBOOK om verder te gaan met haar
activiteiten om het boek als kunstwerk verder onder aandacht te brengen, zoals beschreven in het
beleidsplan. Een foto-impressie van de WKB18 staat op de website.

Financieel verslag
Staat van baten en lasten 2018
Zie bijlage.
ARTisBOOK heeft met de gegeven begroting de Week van het KunstenaarsBoek neergezet.

Toekomst
Na WKB18 zal het bestuur zich weer gaan oriënteren voor de komende jaar en in overleg gaan met
de adviseurs. Hiervoor wordt onder andere bekeken wat nodig is om de kwaliteit en professionaliteit
te waarborgen en om de doelstellingen van de stichting te bereiken. Gezien het grote succes van
WKB18 zal deze manifestatie in 2020 weer opnieuw worden georganiseerd. Eventueel wordt
hiervoor het bestuur uitgebreid. Eventuele andere activiteiten voor het komende jaar worden direct
op onze website gepubliceerd.
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Ondertekening van de jaarrekening
Groningen, 26 juni 2019
Namens het Bestuur,
Was getekend:
Barthold Boksem, secretaris

Was getekend:
Agnes Scholte, penningmeester

Was getekend:
Henk Woudsma, voorzitter
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Balans per 31 december 2018

Activa

2018

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

0,00

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Debiteuren

14740,00

Omzetbelasting

PM

Liquide middelen
NL39 INGB 0008124814

5007,40

Totaal

19747,40
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Passiva

2018

Eigen Vermogen
Stichtingsvermogen

8277,39

Continuiteitsvoorziening

PM

Vreemd vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren

11470,01

Omzetbelasting

PM

Liquide middelen

PM

Totaal

19747,40
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Staat van Verlies en Winst 2018

Opbrengsten
2018
Subsidie
Mondriaanfonds

38800,00

VSB Fonds

17500,00

Kunstraad

10050,00

JB Scholtenfonds

5000,00

Prins BernhardCultuurfonds Fonds

7500,00

Opbrengsten
Donatie

2115,00

Verkoop

784,00

Overige opbrengsten

6100,00

Totaal Opbengsten

87849,00

Kosten
Materiaalkosten
Documentatie/presentatie/symposium
Organisatiekosten
Kantoor- & Administratiekosten
Lidmaatschap & Vakliteratuur
Communicatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Uitbesteed werk
Verzekering
Bankkosten

6.960,50
5.245,80
29.149,80
642,72
65,00
10.550,23
4.890,77
18.460,73
502,15
42,43

Publicatiekosten

10.060,64

Educatiekosten

385,05

Diversen

792,40

Totaal kosten

87.748,22

Saldo

100,78

AF : Financieringslasten (rente)

PM

Fiskaal resultaat

100,78
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Toelichting :
Balans per 31 december 2018:

De samenstelling van de inventaris per 31 december luidt als volgt:

Omschrijving

Totaal

Aanschaf-

Aanschaf-

Afschr.-

prijs

jaar

perc

0
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Waarde

Afschr.-

Waarde-

beg.bal.

bedrag

31/12

2018

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

