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Op 3 december 1839 stichtten Amsterdamse kunstenaars en kunst-
liefhebbers de Vereniging van Beeldend Kunstenaars Maatschappij 
Arti et Amicitiae, onder de leus gelijkheid, openhartigheid en 
vrolijkheid. De doelstelling van deze nieuwe vereniging – kortweg 
Arti - was: de beeldende kunst in de ruimste zin van het woord 
te bevorderen. Arti zou de geestelijke en stoffelijke belangen van 
kunstenaars behartigen, naast culturele belangen in het algemeen. 
De vereniging werd, zo bleek spoedig, een absolute vrijhaven voor 
beeldend kunstenaars. 
Deze vrijhaven stond in 2021 voor het tweede jaar op rij onder grote 
druk vanwege COVID-19, het virus dat de wereld in 2020 en 2021 in 
zijn greep hield. Arti was afwisselend open, dicht en dan weer open 
met beperkingen. Desondanks zijn er mooie initiatieven ontwikkeld 
in 2021: het bestuur en de werkorganisatie hebben mooie digitale 
evenementen verzorgd, zoals een atelier-estafette, online veilingen, 
rondleidingen en een pubquiz. De voorzitter heeft in 2021 het  
initiatief genomen tot het installeren van beamers aan de binnen-
muren van onze zalen, zodat er nu vanaf de straat mooie projecties  
te zien zijn op de ramen van onze tentoonstellingszalen.  
Daarnaast zijn Bestuur en zakelijke leiding in 2021 bezig geweest 
met het oprichten van een nieuwe steunstichting ten behoeve van de 
grote verbouwing die in de planning staat, en met de voorbereiding 
van de tentoonstelling over het oorlogsverleden van Arti. 
Zodra Arti ook maar weer even open mocht, zijn er live 
evenemen ten en exposities georganiseerd. Voor zowel de 
zomer- als de wintersalon werden er door een groot aantal leden 
kunstenaars  nieuwe werken ingeleverd, waardoor deze tentoon-
stellingen een feest voor het oog waren en konden rekenen op veel 
bezoekers. De nieuwe leden presenteerden zich in twee geslaagde 
UPDATE-tentoonstellingen. De exposities die door de PC waren 
aangenomen hadden een inhoudelijk sterk publieksprogramma en 
de Museumnacht manifestatie was een enorm feest, met rijen tot aan 
de Kalverstraat.

DE VERENIGING

Bestuur
De statuten hebben in Artikel 10 het beheer van de vereniging 
neergelegd bij het bestuur, waarin inhoudelijke kennis en ervaring 
met beeldende kunst en ook cultuurpolitieke en zakelijke kennis 
vertegenwoordigd zijn. Het bestuur bestond per 31 december 2021 
uit Jeroen Werner (lid kunstenaar, voorzitter), Louis van Beurden 
(kunstlievend lid, penningmeester) Frans Franciscus (lid kunstenaar, 
secretaris), Edith Gommers (kunstlievend lid, bestuurslid), Eva 
Gonggrijp (lid kunstenaar, bestuurslid), Marjoca de Greef 
(kunst lievend lid, bestuurslid) en Arthur Stokvis (lid kunstenaar, 
bestuurslid). Het bestuur kwam acht keer bijeen in 2021: op  
13 januari, 24 februari, 7 april, 19 mei, 7 juli, 22 september, 20 
oktober en 1 december, afwisselend digitaal en live.

Leden 
Per 31 december 2021 telde Arti 554 leden kunstenaars  
627 kunstlievende leden. Daarnaast telde Arti 41 sprouts en  
15 bestuurs-introducés. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV vormt het hoogste orgaan in de organisatie. Het bestuur 
roept de ALV minimaal tweemaal per jaar bijeen, te weten in het 
voorjaar om de jaarrekening vast te stellen en aan het eind van het 
jaar om het activiteitenplan en de begroting te accorderen. 
In 2021 kwam de ALV vier keer bijeen, op 3 maart (online), 7 juni 
(online), 27 september (live) en 6 december (live). 

Beleid
In 2021 werd Nederland nog steeds geregeerd door COVID-19. 
Voor Arti heeft dat betekend dat er zeer weinig georganiseerd kon 
worden en dat het aanvragen van steunmaatregelen bij de overheid, 
het contact houden met onze leden, medewerkers en huurders een 
belangrijk onderdeel was van het beleid. Achter de schermen is 
het bestuur bezig geweest met het oprichten van de steunstichting 
voor de verbouwing van het rijksmonument, het ontwikkelen van 
een beleid op zalen in samenspraak met de Programmacommissie, 
genaamd BRA (brede representatie Arti), en de voorbereiding 
voor het noodzakelijk duurzaam onderhoud aan de gevel, dat naar 
verwachting in 2022 gaat plaatsvinden.  

In 2021 is een start gemaakt met het onderzoek naar de foute rol die 
Arti in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. Voor september 2022 
staat een tentoonstelling geprogrammeerd, die op verschillende  
manieren reflecteert op deze periode, aan de hand van archiefonder-
zoek en de In Memoriam-tentoonstelling die in 1947 is gehouden. 
In het najaar van 2021 is Arti gestart met projecties van binnen naar 
buiten door de ramen van de tentoonstellingszalen. IDFA heeft hier-
bij de primeur gehad. In 2022 wordt dit een mogelijkheid voor de 
leden om kunstuitingen te laten zien aan de stad Amsterdam, maar 
ook voor de exposanten is het een mooie manier om hun tentoon-
stellingsruimte virtueel uit te breiden. 

Door COVID-19 is de programmering op de zalen en in de sociëteit 
volledig op zijn kop gezet. Exposities zijn verschoven of afgelast. 
Gelukkig ging Museumnacht 2021 wel door en was een doorslaand 
succes. Alhoewel de deuren van overheidswege om middernacht 
uur moesten sluiten, stond er een rij tot aan de Kalverstraat, werd 
er volop gedanst en van kunst genoten. Het was een verademing, 
na anderhalf jaar stilte. Een overzicht van alle tentoonstellingen in 
de tentoonstellingsruimte en in de sociëteit staat verderop in het 
jaarverslag. 

Aan de wanden van de sociëteit stellen leden kunstenaars en ook 
kunstlievende leden hun kunstverzamelingen voor een aantal maan-
den tentoon. Deze exposities werden in 2021 voor het laatste jaar 
gecureerd door lid kunstenaar Harald Schole. Het bestuur bedankt 
Harald Schole voor de jarenlange inzet om de muren van onze  
sociëteit te voorzien van kunst. Een volledig overzicht van de  
exposities in de sociëteit is verderop in dit verslag opgenomen.  
In 2022 worden onder andere de werken van de Sprouts tentoon-
gesteld aan de wanden van de sociëteit, tot het bestuur een nieuw 
beleid heeft geformuleerd voor deze muren. 
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PR en communicatie
In 2021 was Arti geoefend in de digitale communicatie met haar 
leden en werden er veel activiteiten online gepresenteerd. Er zijn 
mooie nieuwe initiatieven ontstaan om de verbinding met en tussen 
Arti leden te behouden: Arti Viraal, een serie online events waarin 
Arti leden een podium kregen door live gefilmd en gestreamd vanuit 
de sociëteit op te treden. De Atelier Estafette, waarin kunstenaars 
van Arti beurtelings bij elkaar op atelierbezoek kwamen en elkaar 
interviewden op film. Er kwam een vrolijke en onderhoudende 
online pubquiz, live gestreamd met optredens en vermaak, waarbij 
de leden werd gevraagd om teams te vormen en het online tegen 
elkaar op te nemen. Met een online veiling van de kunstwerken van 
de Salon is deze tentoonstelling in het zonnetje gezet. 
2021 kende, ondanks de lockdowns en andere corona-strubbelingen, 
een zeer levendige tentoonstellingsprogrammering. De presentaties 
in de ArtSpace, Sociëteit en de tentoonstellingszalen gingen waar 
mogelijk “gewoon door” met een ongekende inzet en enthousiasme 
van curatoren, kunstenaars en medewerkers van Arti. Promotie 
voor deze tentoonstellingen geschiedde zowel digitaal als op papier. 
In 2021 werden er af en toe weer uitnodigingskaarten gedrukt 
die werden gedistribueerd in Amsterdam en is er een aantal keer 
geadverteerd in de papieren versie van Het Parool. Besloten werd om 
de nieuwsbrief nog niet in papiervorm te laten terugkomen, wegens 
de onzekere voortgang van de planning. Daardoor werd Arti-nieuws 
bovenal digitaal gecommuniceerd, via mailings, de ledenpagina, en 
social media platforms. Bij deze laatste kanalen merkten we in 2021 
een enorme groei van het aantal volgers. Uiteraard werd de pers in 
2021 ook goed op de hoogte gehouden van de programmering in 
Arti. Dit leidde tot een aantal mooie artikelen en vele vermeldingen 
van de tentoonstellingen. 
Door de aanlokkelijke tentoonstellingsprogrammering, een 
aantal feestelijke openingen, publieksevenementen en workshops, 
hadden we in Arti in 2021 tussen de lockdowns door een weliswaar 
ondergemiddeld, maar toch mooi aantal bezoekers. 

Arti en solidariteit  
Stichting het Weduwen en WezenFonds van Maatschappij Arti 
et Amicitiae is opgericht in 1842. Iedereen kan financieel in de 
problemen komen doordat alles tegenzit: door ziekte of ongeluk of 
doordat een partner plotseling wegvalt. Door allerlei oorzaken kan 
een onoplosbaar financieel probleem ontstaan. Leden kunstenaars 
van Maatschappij Arti et Amicitiae kunnen een steunaanvraag 
indienen bij het WWF. 

Werkorganisatie
In de uitvoering van haar taken wordt het bestuur ondersteund 
door de werkorganisatie. Deze omvat de medewerkers van het 
verenigings kantoor, in de sociëteit en bij de technische dienst. 
De afdelingen worden aangestuurd door zakelijk leider Johanna 
Somers. 
De werkorganisatie van Arti is in november 2021 tijdelijk uitgebreid 
met twee medewerkers, Lucie van Hulst en Eliza van Walraven 
en twee stagiaires, Jante van der Naaten en Niki de Horde, die 
onderzoek doen naar the tentoonstelling over het oorlogsverleden 
van Arti. In het najaar van 2020 is Eveline van Schie bij Arti in dienst 
gekomen als bureaumedewerker en voor de ledenadministratie. De 

vaste medewerkers van Arti hebben, vanwege de beperkte opening 
van Arti, veel andere werkzaamheden verricht, waaronder het 
organiseren van digitale activiteiten voor de leden. In 2021 werden 
er door verschillende oorzaken drie medewerkers langdurig ziek: 
een barmedewerker, een medewerker technische dienst en een 
medewerker op kantoor. Gelukkig is de medewerker op kantoor weer 
volledig hersteld. De andere twee medewerkers worden intensief 
begeleid door de bedrijfsarts en de zakelijke leiding.   

De Sociëteit 
De sociëteit van Arti is in 2021 afwisselend dicht, open en open met 
beperkingen geweest. Een uitdaging waren de telkens wisselende 
regels: wel zitten, niet zitten, wel mondkapje, geen mondkapje, wel 
QR-code, geen QR-code. Het was soms moeilijk dit aan onze leden 
uit te leggen. Gelukkig hebben de deurwachten van dienst erg hun 
best gedaan om de barmedewerkers hierin te ondersteunen. Toen de 
sociëteit van Arti in het najaar open mocht, begon zich het enorme 
gebrek aan horecapersoneel af te tekenen, waardoor Arti weliswaar 
open mócht, maar soms niet open kón. 
Een deel van de vloer van de sociëteit is niet meer in goede staat. 
Onder dat deel, aan de kant van de schouw, loopt een luchtbehande-
lingskanaal. Door condensering is de ondervloer op enkele plekken 
vermolmd en niet meer veilig. Er is een tijdelijke vloer overheen  
gelegd. In augustus 2022 zal onderzoek worden gedaan naar hoe Arti 
dit probleem permanent kan oplossen. 
In de ArtSpace waren, zodra het maar enigszins mogelijk was, leden 
actief met solo-exposities. Dirk Jan Jager heeft veel werk gehad aan 
het plannen en herplannen van de invulling van de ArtSpace.  

Publicaties

DE NIEUWE 
De Nieuwe is het onafhankelijke kunstblad van Arti. Het wordt door 
kunstenaars zelf samengesteld en geredigeerd. In 2021 zijn er twee 
edities van De Nieuwe verschenen, namelijk Het Zwarte gat en  
Boem – Paukeslag
De redactie van De Nieuwe bestond in 2021 uit Anna Bolten, 
Daniëlle de Boo en Fredie Beckmans.

ARTICULA
De redactie van Articula, het huisblad van Arti, bestond in 2021 uit 
Camiel Hamans, Tia Lücker, Roelof van Gelder, Hans Kuiper, Ellis 
van Midden, Peter van Hugten, Kees Funke Küpper, Mirjam van 
Praag, Caroline Waltman en Wim Ruigrok. In 2021 zijn er, ondanks 
de corona crisis, 2 nummers van Articula verschenen: nummer 19, 
een blik door de gesloten voordeur en nummer 20, een extra lichtje 
voor onder de kerstboom. 

Commissies 

PROGRAMMACOMMISSIE (PC)  
De beoordeling van ingekomen voorstellen voor tentoonstellingen en 
de verzorging en begeleiding van de programmering zijn in handen 
van de PC. Zij doet dat in goed en periodiek overleg met het bestuur, 
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dat de eindverantwoordelijkheid heeft voor het beheer van de zalen, 
en in samenwerking met tentoonstellingscoördinator Marjo Boeijen. 
Op 31 december 2021 bestond de commissie uit Krien Clevis, Selby 
Gildemacher, Radek Vana, Dorien de Wit en aspirant-leden Emily 
Kocken en Marieke Coppens. De tentoonstellingscoördinator draagt 
zorg voor de administratie, organisatie en productie van enerzijds 
ledententoonstellingen en anderzijds de door de PC geselecteerde 
externe tentoonstellingen. 

BEOORDELINGSCOMMISSIE (BC)  
De beoordeling van het werk van kunstenaars die lid kunstenaar wil-
len worden van Arti, is statutair in handen van de BC. De ballotage 
volgt een statutair vastgelegde procedure in samenwerking met het 
bestuur. De criteria voor toelating tot Arti als lid kunstenaar zijn: de 
kwaliteit van de beroepspraktijk van de aanvrager, eigenzinnigheid, 
samenhang en ontwikkeling in het werk, de plaats van het werk in 
verhouding tot de hedendaagse kunst, professionaliteit (in presen-
tatie en cv), bijdrage aan de diversiteit van de kunstenaarsvereniging 
Arti en motivatie van de aanvrager om lid te worden. De commissie 
bestond op 31 december 2021 uit de leden kunstenaars Bülent Evren 
(voorzitter), Roland Berning, Frank Lenferink, Bart Scheerder en 
Marieke van Diemen. De BC organiseerde de Salon 2021, die helaas 
vlak na haar opening in december 2021 haar deuren weer moest 
sluiten vanwege een COVID-19 lockdown. In 2021 waren er twee 
nieuweledententoonstellingen: de ‘nieuwe leden’-tentoonstelling, 
voor leden die in 2019 lid zijn geworden en de ‘nieuwste leden’-ten-
toonstelling, voor leden die in 2020 lid zijn geworden van Arti. 

SOCIËTEITSCOMMISSIE (SC)
De Sociëteitscommissie heeft in 2021 vanwege COVID-19 vrijwel 
niets kunnen initiëren.
Ondanks alle beperkingen is er in oktober toch een Arti op Stap 
georganiseerd door Gonny van Oudenallen, en wel naar de 
Kunsttiendaagse Bergen (K10D), gecombineerd met de tentoon-
stelling Artists aan Zee. Andere geplande uitjes moesten helaas  
worden geannuleerd. 

FINANCIËLE COMMISSIE (FC) 
Ingevolge artikel 11 lid 4 e.v. van de Statuten kent de vereniging een 
Financiële Commissie. Deze oefent periodieke controle uit op de 
financiële verslaglegging en adviseert in voorkomende gevallen het 
bestuur. Zij is tevens verantwoording verschuldigd aan de ALV. De 
commissie bestond op 31 december 2021 uit de kunstenaarsleden 
Marc Volger, Frederieke Jochems, Paul Donker Duyvis en Valentijn 
van der Heide, en de kunstlievende leden Hendrik Kaptein en Dick 
Luijckx. Dick Luijckx is eind 2021 uit de Financiële Commissie ge-
treden. Dick was een deskundig en betrokken lid van de financiële 
commissie en zal worden gemist.

Resultaat financieel beleid 2021
De maatschappij sluit, ondanks de pandemie, het boekjaar 2021 af 
met een positief resultaat van € 65.808.
Door COVID-19 zijn de inkomsten lager uitgevallen dan de jaren 
voor corona. Met name de inkomsten uit de sociëteit zijn voor het 
tweede jaar op rij zeer laag uitgevallen, maar ook de huurinkomsten 
zijn substantieel lager dan in 2019. Niet alle huurders hebben het 
volledige huurbedrag kunnen opbrengen en bovendien was Arti 

gebonden aan het convenant dat tussen commerciële huurders en 
verhuurders is gesloten. Arti heeft in 2021 wel gebruik kunnen  
maken van de NOW-regelingen 3 en 4 (Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid) en van een TVL (tegemoetkoming 
Vaste Lasten). Ondanks deze barre tijden is Arti er in 2021 wel in 
geslaagd om € 200.000 te doteren voor het noodzakelijke groot 
onderhoud.

Toekomstverwachtingen, risico’s en onzekerheden
Op het moment van schrijven van deze inleiding zijn alle beper-
kingen met betrekking tot COVID-19 opgeheven en is Arti weer 
helemaal open, maar is er een oorlog uitgebroken in Oekraïne, waar-
door sommige goederen niet makkelijk te krijgen zijn, de kosten, 
met name voor brandstof, enorm stijgen en de inflatie recordhoogtes 
bereikt. Daarnaast is er nog altijd een enorm tekort aan personeel, 
vooral in de horeca. Onder deze omstandigheden probeert Arti na 
twee jaar van beperkingen weer op te bloeien, door actief tentoon-
stellingen en evenementen te organiseren voor haar leden en het 
publiek. Verder staat in 2022 het noodzakelijk onderhoud van de 
gevel en het buitenste dak op stapel en hoopt het bestuur te kunnen 
beginnen met de financiering van de grote verbouwing die op stapel 
staat. 
Sinds maart 2020 leven wij in een onzekere tijd, waarvan het einde 
vooralsnog niet in zicht is. Eens temeer is het belangrijk dat wij ons 
monument goed verzorgen, opdat wij daarin de kunst en de kuns-
tenaar centraal kunnen stellen, als vrije en vreedzame enclave  
midden in het centrum van Amsterdam.

Bestuur Arti et Amicitiae
Johanna Somers, zakelijke leiding 
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1. BESTUUR

Jeroen Werner (voorzit-
ter) 
Frans Franciscus (secretaris) 
Louis van Beurden (penningmeester) 
Edith Gommers
Eva Gonggrijp 
Marjoca de Greef
Arthur Wolf Stokvis

2. DE LEDEN

Aantal leden  
per 31 december 2021

Leden kunstenaars 552
Kunstlievende leden 657

Opzeggingen 2021 43 
Overleden leden 19
Opschortingen 1
Alumni leden -
Totaal 63

Nieuwe leden kunstenaars 15
Nieuwe kunstlievende leden 16
Totaal  31

3.  COMMISSIE VAN  
BEOORDELING (BC)

Bülent Evren
Roland Berning 
Marieke van Diemen
Frank Lenferink
Bart Scheerder 
 

4.  PROGRAMMA-  
COMMISSIE (PC)

Krien Clevis
Marieke Coppens
Selby Gildemacher
Emily Kocken
Radek Vana
Dorien de Wit

5.  FINANCIËLE  
COMMISSIE (FC)

Marc Volger
Paul Donker Duyvis
Valentijn van der Heide
Frederieke Jochems
Hendrik Jan Kaptein
Dick Luijckxs (tot november 2021)

 

6.  SOCIËTEITS-
COMMISSIE (SC)  

Renée Hartog
Fredie Beckmans
Nella Montfoort
Anna Ostrovskaja
Sander Stada

DE KUNSTENAAR UITGELICHT
Wilma Laarakker
Marina van der Kooi

EN NIET TE VERGETEN:
Antoinette Frijns (archief )
Kerstin Wit (archief )
Harald Schole (sociëteits - 
tentoonstellingen tot november 2021)
Dirk Jan Jager (ArtSpace)

7.  STICHTING  
HET WEDUWEN &  
WEZENFONDS

Harry Heyink (voorzitter)
Selby Gildemacher (secretaris, va. dec. 2021)
Marianne Vollmer (secretaris, tot dec. 2021)
Valentijn van der Heide (penningmeester)
Marieke Bolhuis (lid bestuur)
Friso Witteveen (lid bestuur)

RAAD VAN TOEZICHT (WWF)
Niels Bekkema (va. dec. 2021)
Frank Lisser
Agniet Snoep

8.  GESCHILLEN-
COMMISSIE

Matthia Cox
Camiel Hamans
Erik Myjer

9.  REDACTIE  
DE NIEUWE

Tiers Bakker (eindredacteur tot 1 mei)
Fredie Beckmans
Anna Bolten
Daniëlle de Boo

10.  REDACTIE  
ARTICULA

Camiel Hamans
Roelof van Gelder
Peter van Hugten
Kees Funke Küpper
Tia Lücker
Ellis van Midden
Miriam van Praag
Wim Ruigrok
Caroline Waltman
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11.  TENTOONSTELLINGEN EN TOELICHTING

Bezoekersaantallen

Het totale aantal bezoekers aan de  
tentoonstellingen op de bovenzalen  
in 2021 bedroeg    4876

•  Salon van 2020    i.v.m. lockdown  0 
20 januari  t/m 28 maart 2021

•  UPDATE I   409 
5 t/m 27 juni 2021

•  UPDATE II   587 
3 t/m 31 juli 

•  Gut Feeling   624 
7 t/m 29 augustus

•  Direct me to the Centre of Gravity 507 
4 september t/m 3 oktober

•  StartPoint    507 
4 september t/m 3 oktober

•  Doing the Stuff with the Thing  690 
9 t/m 24 oktober

•  Your Playground    1881 
7 t/m 12 november

•  Salon 2021    178 
11 december t/m 6 februari 2022 

 

Sociëteitstentoonstellingen
Curator: Harald Schole

•   Anja Swart - TRANSITIE  – 7 t/m 26 juni 
•  Sprouts – 28 juni t/m 16 juli
•  Hurray, Summer keeps coming – 26 juli 

t/m 8 september
•  Mathilde Fischer – CHANGE  – 

13 september t/m 29 oktober
•  De Vier Seizoenen – 1 november 2021  

t/m 9 maart 2022

ArtSpace
Coördinator Dirk Jan Jager

•  I.M. Jan de Hamer – 20 t/m 31 januari  
(gecancelled i.v.m. lockdown)

•  Minne de Groot – 7 t/m 18 juni 
•  De Modeltekenclub exposeert  – 21 t/m 25 

juni 
•  Willem Gorter – 29 juni t/m 9 juli 
•  Hendri van der Putten en Mirjam Berloth 

13 t/m 23 juli
•  Ernst Voss – 26 juli t/m 8 augustus
•  Annie Schoterman – 10 t/m 14 augustus
•  Mathilde muPe – 6 t/m 10 september
•  Wilma Laarakker – 14 t/m 24 september 
•  Gracia Khouw en Gerda Kruimer – 

28 september t/m 8 oktober
•  Dirk Jan Jager – 11 t/m 15 oktober  

•  Joop Haring - 15 t/m 19 november 

Publiciteit 

Voor alle tentoonstellingen geldt: vermel-
dingen en beschrijvingen op www.arti.nl, 
Facebook, Linkedin, Twitter en Instagram, 
diverse digitale en gedrukte culturele  
agenda ladders (Museumtijdschrift Art Alert, 
Kunstinzicht, IAmsterdam etc.) 
videoverslagen op Youtube. Persberichten en 
uitnodigingen naar pers en culturele  
instellingen. Tekst en beeldverslagen in
Articula en De Nieuwe. Wekelijkse mailings 
naar leden en geïnteresseerden

PERS ALGEMEEN/ VERMELDING VAN 
ARTI OF ARTILEDEN
•  Het Parool - Kees Keijer 

Oude stenen, hedendaags activisme
•  Muze - Anne Kleisen  

Stad in beweging
•  PS van de Week - Jan Pieter Ekker 

Herinneringen met Hengsels 
•  Nieuw Israëlitisch Weekblad 

Zusje past op zusje
•  Groot Vlaardingen 

Kunstschilder Arij Pleijsier keert terug naar 
zijn geboortestad

•  Hollands Maandblad - Floris Wijsenbeek 
Julius Vischjager(1937-2020) - Hofnar van 
de stad

•  Het Parool - Kees Keijer 
Niet alleen de Usual Suspects

•  ArtZuid publicatie 
Nel van Lith 

•  Heerenveense Courant  
Rabbo Ploeger schenkt Museum schilderij 
‘Mist oer it Breedpaad’

•  Art Alert 
Kleur bij Artists aan Zee V

•  Museumtijdschrift - Machteld Leij 
Thérèse Schwartze - Geen gebrek aan 
zelfvertrouwen

•  Vernise Art Magazine - Yvonne Langenberg 
Kleur bij Artists aan Zee V

•  Zaans Stadsblad  
In Memoriam: kunstenaar Peter Teeling

HURRAY!!! SUMMER KEEPS COMING
•  https://www.amsterdamsdagblad.nl/uit-

gaan/hurray-summer-keeps-coming-arti-
zomersalon-2021-ipad-workshops

•  https://stayhappening.com/e/digitale-ipad-
workshops-in-arti-et-amicitiae-E3LUSI-
5RU7FL

•  https://www.parool.nl/ps/uit-agenda-
grooves-van-palmbomen-ii-en-spannende-
verhalen-in-het-amsterdamse-bos~baa8c68
7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.
com%2F

GUT FEELING
•  https://www.daily-lazy.com/2021/08/gut-

feeling-at-arti-et-amicitiae.html

DIRECT ME TO THE CENTRE OF 
GRAVITY 
•  How To Make Sculpture Move - Ruta 

Butkute and artist/writer Emily Kocken
•  http://www.retortproject.nl/nieuws

YOUR PLAYGROUND 
- MUSEUMNACHTMANIFESTATIE
•  Het Parool - Hanneloes Pen 

Met een sok worstelen in de drukte 

Tentoonstellingen op zalen

•  SALON VAN 2020 VERSCHOVEN EN 
VERLENGD I.V.M. LOCKDOWN 
20 JAN. 2021 T/M 28 MAART 2021

Ondanks de lockdowns is er toch voldoende 
tijd geweest om de werken te tonen in de 
jaarlijkse Salon. De animo was groot en 
iedereen enthousiast; eindelijk weer wat te 
beleven. Arti heeft daarvoor andere tentoon-
stellingen verschoven naar 2023 of helaas 
moeten annuleren.

•  ARTI GESLOTEN - CORONA
Geplande tentoonstellingen zijn verschoven 
naar 2022

•  NIEUWE LEDEN - UPDATE I 
5 T/M 27 JUNI 2021

Kunstenaars: Mies Baars, Mirjam Berloth, 
Jacintha Bierens, René Bosch, Natalia 
Cincunegui, Marieke Coppens, Régis 
Gonçalves, Juul van den Heuvel, Jan Willem 
Maris, Sithabile Mlotshwa, Mathilde muPe, 
Roosmarijn Schoonewelle, Heleen Wiemer, 
Annie Wright, Marius van Zandwijk.

•   NIEUWSTE LEDEN - UPDATE II 
OPENING 2 JULI 
 3 T/M 31 JULI

Kunstenaars: Sophie Bekkering, Michael 
Bom, Bob Bunck, Teun Castelein, Joyce 
van Dongen, Jaap Kamsma, Emily Kocken, 
Jacqueline Kooter, Lotje van Lieshout, Hans 
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Mosman, Claudia Mulder, Miles Phillips, 
Jan Theun van Rees, Rob Schrama, Willem 
Speekenbrink, Philine van der Vegte, 
Catharina van de Ven

•  GUT FEELING 
OPENING 6 AUGUSTUS 
 7 T/M 29 AUGUSTUS

Kunstenaars: Rodrigo Red Sandoval (MX/
NL), Kate Fahey (GB) en Jack West (GB)
Grootheden als de zon, de maan, aardlagen 
en vulkanen geven ons leven op verschil-
lende manieren vorm. We vinden ze terug 
in planten en verbrandingsmotoren, in ons 
eten, in de ritmes van eb en vloed, onze 
hartslagen, bakstenen en gebouwen.

•   DIRECT ME TO THE CENTRE OF  
GRAVITY 
OPENING 3 SEPTEMBER 
 4 SEPTEMBER T/M 3 OKTOBER

Artists: Ruta Butkute and Emily Kocken
How To Make Sculpture Move, a collabora-
tion between artist Ruta Butkute and artist/
writer Emily Kocken. The project puts 
language and objects in a dynamic dialogue, 
creating new functions for audience and 
performer, in the context of an art exhibi-
tion, live performances, moderated talks, 
and readings.

•  STARTPOINT.  
OPENING 3 SEPTEMBER 
4 SEPTEMBER T/M 3 OKTOBER

Kunstenaars: Tasio Bidegain (Amsterdam), 
Gena Kagermanov (Gent), Suzanne Schols 
(Den Haag), Bram Rinkel (Antwerpen), 
Oskar Helcel (Praag), Shimon Kamada 
(Utrecht). Curatoren: Radek Vána en Pavel 
Vancát
STARTPOINT. presenteert een selectie van 
up-and-coming kunstenaars die vorig jaar 
zijn afgestudeerd aan de Europese kunst-
academies. StartPoint Prize heeft Praag als 
uitvalsbasis en heeft zich in de afgelopen ja-
ren ontwikkeld tot een prestigieuze prijs die 
nieuw talent in Europa op de kaart zet. De 
selectie kenmerkt zich door een diversiteit 
aan technieken, van installaties tot schil-
der- en videokunst. STARTPOINT. wordt 
gesteund door het Tsjechisch Centrum 
Rotterdam, De Brakke Grond en het mi-
nisterie van cultuur in Tsjechië en de stad 
Praag.

•  DOING THE STUFF WITH THE THING 
OPENING 8 OKTOBER 
9 T/M 24 OKTOBER

Artists:  Mayra Sérgio and Romy Yedidia
Doing the Stuff With the Thing is an 
exhibition of visual artists Mayra Sérgio 
and Romy Yedidia. The show presents four 
installations that reimagine different types 
of craftsmanship as a way to process societal 
struggles. Sérgio explores decolonising pro-
cedures of selfhood, while Yedidia brings to 
the fore aspects of feminine performativity 
that are expected to remain hidden. Both 
artists dwell aesthetically and conceptually 
in the threshold between control and lack 
of control. They attempt to claim agency 
of their personhood, either by enacting 
an Amazonian technique of substance 
transformation as a grieving ritual, or con-
structing a machine capable of alleviating 
anxiety.

•  MUSEUMNACHT - YOUR 
PLAYGROUND 
 7 T/M 12 NOVEMBER

Curatoren: Arjen Lancel & Arda van 
Tiggelen
Kunstenaars: Maarten Bel, Roxette 
Capriles, Contemp Glory Contemp Cash, 
The Discreet Artist, Pennie Key, Dragan 
Glamocic, Caz Egelie, Ibelisse Ferragutti, 
Alina Ozerova, Alex Winters, MC Willum 
Geerts, Tim en Katrein Breukers, Alina 
Ozerova. 
Arti wordt getransformeerd tot een utopi-
sche speeltuin voor volwassen, waarmee we 
op vrolijk makende wijze het sociale belang 
van het spelen in de maatschappij tonen.
De belangrijkste ingrediënten: zintuiglijk-
heid, performativiteit, participatie, inventi-
viteit en humor.

•  SALON 2021 
OPENING 10 DECEMBER 
 11 DECEMBER T/M 6 FEBRUARI 2022

De jaarlijkse Salon 2021 kon dit jaar geluk-
kig, met een extra verlenging in 2022, toch 
nog doorgaan. De geschiedenis van vorig 
jaar herhaalde zich en we moesten in de-
cember sluiten. En weer werd er in januari 
en februari 2022 geschoven om toch onze 
Artileden de kans te geven hun werk te to-
nen. Met een prachtig resultaat.
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Jaarverslag Sociëteit 2021 

De tentoonstelling van Transitie, de collectie van Anja Swart, bleef 
lang hangen. Lang en heel lang ongezien door de verplichte sluiting 
van de Sociëteit vanwege Covid. Met een extra uitnodiging voor de 
finissage kreeg het werk nog de nodige belangstelling. 
Anja Swart stelde zich gedurende de hele lock-down periode positief 
en flexibel op, verzorgde meerdere keren uitnodigingen die niet 
verstuurd mochten worden. 

Met de tentoonstelling Sprouts 2021 ging het nieuwe Alumni 
Programma van Arti van start. In samenwerking met de Stichting 
Beeldende Kunst (SBK) is een selectie van jonge academieverlaters 
uitgenodigd voor een presentatie in de Sociëteit. Arti biedt hiermee 
pas afgestudeerde kunstenaars een podium én een lidmaatschap 
aan. De eerste Sprouts-tentoonstelling gaf een actueel beeld van de 
leefwereld van jonge kunstenaars. Er werden intieme perspectieven 
op het lichaam met ons gedeeld, we zagen kunstenaars als 
onderzoekers van vorm en ruimte, humoristische kritieken op 
maatschappelijke verhoudingen, persoonlijke reacties op de digitale 
technieken en reflecties op het landschap en de natuur. 
Het bestendigen van de contacten met jonge kunstenaars vraagt om 
meer dan een eenmalige tentoonstelling met een goed verzorgde 
brochure. In mijn evaluatierapport heb ik een aantal aanbevelingen 
aangegeven.

Hurray, summer keeps coming luidde de titel van de vierde 
Zomersalon die Friso Witteveen en ik hebben georganiseerd. De 
presentatie liet de grote verscheidenheid aan stromingen en visies 
van de kunstenaars van Arti zien. Arti staat voor artistieke vrijheid. 
Er staat geen directeur boven de kunstenaars-leden, die bepaalt 
welke stroming of politiek verantwoorde kritische kunst nu getoond 
moet worden. Zo was er een zomerse wand met veel natuur en 
landschappen, een wand als een dagje uit, een wand serie klein-
plastiek. Met hulp van collega’s, een enthousiaste ophangploeg, 
heeft elke wand van Arti een eigen karakter gekregen.
Kunst moet gezien worden, er moet over gesproken kunnen 
worden, niet alleen door kenners en kunstenaars. Het publiek moet 
over de drempel komen. Daarom organiseerden Friso en ik vijf 
openbare en gratis toegankelijke iPad workshops. Met als motto 
Hurray, summer keeps coming, een ode aan de vitaliteit van kunst 
en kunstenaar, informeel, collegiaal, leerzaam en communicatief. 
De vijf goed bezochte workshops werden begeleid door jongere en 
nieuwe leden van Arti. Het mes sneed daarbij aan meerdere kanten. 
Deze nieuwe leden raakten direct betrokken bij Arti, ontmoetten 
er andere kunstenaars en werden voor hun werkzaamheden dankzij 
Anja Swart, via een subsidie van de gemeente betaald. Friso en ik 
hebben de verrassende resultaten van  de workshops verzameld 
en via een monitor op De Schouw vertoond. Zoals gewoonlijk 
zorgden Friso en ik voor affiches en extra publiciteit. Gedurende 
alle tentoonstellingsdagen traden kunstenaarsleden van Arti op als 
gastvrouw/gastheer.

Na vier keer uitstel door de Covid perikelen opende de 
tentoonstelling Change, de collectie van Mathilde Fischer. Mathilde 
en ik hebben langer de tijd gehad om over de inhoud en  de 
presentatie na te denken. Zowel over de keuzes in het omvangrijke 

werk van Errol Saywer en ook bijvoorbeeld over het formaat. De 
tentoonstelling is er beter op geworden. Het doet verdriet dat Errol, 
de partner van Mathilde, vorig jaar is overleden en hij dit niet 
mee kan maken. De kostbare tekeningen van Toko Shinoda zijn 
opnieuw nu achter museumglas ingelijst en van Errol Sawyer is het 
werk speciaal op groot formaat geprint. 
De Vier Seizoenen, een bijzondere collectie geïnspireerd op het 
verblijf in Villa Belmonte van het Weduwen en Wezen Fonds in 
Drenthe vormt de afsluiting van 2021 en van mijn werkzaamheden. 
Het initiatief kwam van Harry Heyink, voorzitter van het Fonds, 
zodat iedereen kan zien wie Villa Belmonte heeft bezocht en hoe het 
bezoek tot nieuwe kunst heeft geleid.
De inrichtingswerkzaamheden vonden op verzoek van Arti 
medewerkers plaats tijdens de reguliere openingstijden van de 
Sociëteit. Het was zo af en toe druk en bezoekers met hun hart bij 
de kunst verontschuldigden zich dat ze misschien in de weg zaten. 
Dat was amper het geval, soms moest een ladder tegen de wand 
om een werk hoger op te hangen. Agniet Snoep, Friso Witteveen 
en ondergetekende, het opbouwteam, merkten hoeveel waardering 
er voor deze tentoonstellingen bestaat. Mensen willen hier in Arti 
kunst zien! Dan denk je: daar doe ik het voor. Kunst en publiek bij 
elkaar brengen.

Deze tentoonstellingen van bevlogen verzamelaars samenstellen 
vergroot mijn blik op de kunstwereld en de kijk op het leven. De 
voorbereidingen aan de tentoonstelling, de persoonlijke gesprekken, 
discussie over keuzes van verzamelaars, motivaties en natuurlijk de 
kunst maakt het werken aan de tentoonstelling, het verzorgen van 
teksten en afbeeldingen tot een boeiend en afwisselend artistiek 
avontuur.
Na acht jaar en ongeveer 40 tentoonstellingen stop ik. Het mag 
wel eens gezegd, als vrijwilliger sta je helemaal onder aan de ladder 
bij Arti. En het vrijwillige werk te moeten verdedigen wordt 
vermoeiend. Ik kon het niet laten om een uitgebreid rapport 
met aanbevelingen op te stellen. Bijna 25 jaar lidmaatschap en 
betrokkenheid leveren genoeg leerzame momenten op.
Arti is een mooie instelling met veel potentie. Mijn pleidooi richt 
zich om die te benutten. In beleidstermen van instituut naar 
gemeenschap.

Veel dank aan de (oud)medewerkers van Arti: Minne, Marjo, 
Matthijs, Oscar, Eveline voor de assistentie bij het installeren, 
Reinder van der Woude en Willem Gruppen voor het professionele 
transport en aan de immer attente Mirjam voor het verzorgen van 
de titelkaartjes en publiciteit.

Harald Schole, curator Sociëteit 2014-2022
Nevenactiviteiten: onafhankelijk freelance curator voor 
diverse instellingen en stichtingen (De Janskerk, De Roos van 
Culemborg, LKG De Ploegh), adviseur op het gebied van kunst 
in relatie tot architectuur (Ymere / Ons Doel), redactielid en 
auteur voor het kwartaalblad kM en betrokken bij internationale 
kunstenaarsinitiatieven.
Bestuurslid: OFAA en Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook.
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Wekelijkse activiteiten in de sociëteit
• Schaken 
• Biljarten 
• Bridge
In 2021 gingen de wekelijkse activiteiten in de sociëteit niet door  
wegens de lockdowns en steeds wisselende openingstijden wegens  
de coronamaatregelen

De kunstenaar uitgelicht
Organisatie Wilma Laarakker en Marina van der Kooi
29 oktober  Merapi Obermayer

Arti op stap
Organisatie Gonny van Oudenallen 
23 oktober  Artists aan Zee V & Kunsttiendaagse  

Bergen (K10D)

Algemene ledenvergaderingen
3 februari    2214e Algemene ledenvergadering online via zoom 

met nieuwjaarsborrel en stamppottenbuffet
7 juni    2215e Algemene ledenvergadering online via zoom
27 september    2216e Algemene ledenvergadering in de sociëteit
6 december    2217e Algemene ledenvergadering in de sociëteit 

Nieuwe ledenbijeenkomst
In 2021 zijn er geen nieuweledenbijeenkomsten geweest

Overige activiteiten
26 februari    Arti kennisquiz via zoom, georganiseerd door 

Arti-medewerkers
26 maart   Online veiling van Salon-werken, georganiseerd  

door Arti-medewerker
16 april   Arti Viraal - Optreden van Rendier & semble,  

via Youtube live gestreamd vanuit de sociëteit
23 april   Arti Viraal met audiovisuele performance Fluxxx  

Van Luxxx (Petra de Nijs) via Youtube live gestreamd 
vanuit de sociëteit

21 juni   Opening tentoonstelling TRANSITIE Anja Swart 
met introductie van Harald Schole (curator)  
en openingswoord van Nataliya Golofastova

26 juli    Opening tentoonstelling Hurray, Summer  
keeps coming  

Digitale iPad-workshops in kader van de  
tentoonstelling Hurray, Summer keeps coming
De workshops werden gegeven door de volgende beeldend  
kunstenaars:  
5 augustus   Lotje van Lieshout  
12 augustus  Jaap Kamsma  
19 augustus  Carmen Schabracq  
26 augustus  Roosmarijn Schoonewelle 

2 september  Teun Castelein  
13 september   Opening CHANGE – Mathilde Fischer met een 

inleiding door curator Harald Schole en een toelich-
ting door Mathilde Fischer

14 december  Versieren Kerstboom

Activiteiten op zalen
14 januari   Livestream Vlog verslag vanuit de Salon door  

Serge Henri Valcke en Mirjam Taverdin
22 januari   Livestream Vlog verslag vanuit de Salon door  

Anna Ostrovskaja en Mirjam Taverdin
28 januari   Livestream Vlog verslag vanuit de Salon met  

Agnes Schreiner en Mirjam Taverdin
2 juli    opening UPDATE II met openingswoord door 

Bülent Evren
6 augustus   Opening Gut Feeling met performance  

Martijn Ottenhof (tentoonstelling Gut Feeling)
21 augustus    Performance Ivan Cheng & Kristoffer Zeiner  

(tentoonstelling Gut Feeling)
28 augustus    Artist Talks / Rondleiding - Performances Tom 

Kemp en David Excoffier & Filmprogramma HOT! 
Like the Corona of the Sun (tentoonstelling Gut 
Feeling)

3 september   Opening Direct me to the Centre of Gravity 
3 september   Opening STARTPOINT
10 september   Lezing/performance door Emily Kocken – Direct 

me to the Centre of Gravity
18 september    Meet the Artists. Tour en talk met Ruta Butkute en 

Emily Kocken -Direct me to the Centre of Gravity
25 september    Sculpture Performance Let your body do all the  

talking - Direct me to the Centre of Gravity
8 oktober     opening en performanceprogramma Doing the 

Stuff With the Thing, Through the Mouth, perfor-
mance door Mayra Sérgio 
Anxiety Machine, performance door Romy Yedidia

10 oktober    Cornice, long duration performance door Romy 
Yedidia - Doing the Stuff With the Thing

16 oktober   Through the Mouth, performance door Mayra 
Sérgio & Anxiety Machine, performance door  
Romy Yedidia - Doing the Stuff With the Thing

6 november   Museumnacht Your Playground
10 november   Your Playground Artist Talk met Maarten Bel en 

Penny Key
11 november   Your Playground Tekenen Onder Invloed met 

Willum Geerts
12 november   Mini Museumnacht Your Playground met Tim & 

Katrein Breukers. Performances door onder meer 
Ibelisse Ferragutti, Alex Winters, The Discreet Artist 
& Caz Egelie. Dj Wolven draait disco, funk, afro, 
hiphop en dansbare indie.

12. ACTIVITEITEN IN DE SOCIËTEIT



12 ARTI ET AMICITIAE

ALV 2214
Datum: 3 februari 2021 (in eerste instantie gepland op 17 dec. 2020 
maar uitgesteld i.v.m. de lockdown vanaf 15 dec. 2020)
Aanwezig: 26 leden kunstenaar, 9 kunstlievende leden, 1 bestuursin-
troducé, 1 erelid

Belangrijkste agendapunten op deze vergadering waren:
• Vaststelling begroting en activiteitenplan 2021

Penningmeester Louis van Beurden geeft een toelichting op de 
begroting en meldt dat Arti al met al in een financieel solide situ-
atie verkeert. De inkomsten maar ook de uitgaven zijn gedaald, en 
door de dotatie groot onderhoud fors te verlagen kan de liquiditeit 
ten opzichte van de reservering gelijk gehouden worden. Het aantal 
kunstlievende leden is met ca. 5% gedaald in 2020, maar er was wel 
een flinke aanwas aan nieuwe leden kunstenaars. De contributies 
zijn niet verhoogd voor 2021. Van Beurden uit zijn dank aan de 
leden voor het betalen van de contributies terwijl men er op het mo-
ment weinig voor terugkrijgt. Afwachten is nog in hoeverre de be-
groting waargemaakt kan worden vanwege de onzekerheid i.v.m. de 
steeds veranderende en verlengde corona-maatregelen. De begroting 
is gemaakt in oktober, vóór de nieuwe lockdown van december; de 
begroting is dus opgesteld op basis van enig optimisme dat toch wel 
wat bijgesteld moet worden.
De verbouwing wordt uitgesteld: in de nabije toekomst zal enkel 
duurzaam onderhoud verricht worden.
Hendrik Kaptein geeft namens de Financiële Commissie positief 
positief advies voor deze begroting. Hij wijst erop dat deze begro-
ting niet ‘taakstellend’ is i.v.m. de bijzondere omstandigheden en 
onzekerheden.
Het Activiteitenplan 2021 wordt met een flinke slag om de arm ge-
presenteerd daar door corona alles onzeker is. Het plan moet flexibel 
zijn en zo veel mogelijk aangepast (kunnen) worden naar gelang de 
geldende maatregelen. Het schuiven met exposities zal in ieder geval 
óm de leden-exposities heen gedaan worden, om vooral hen te kun-
nen blijven faciliteren.

ALV 2215
Datum: 7 juni 2021
Aanwezig: 12 leden kunstenaar, 4 kunstlievende leden

Belangrijkste agendapunten op deze vergadering waren:
• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2020

Penningmeester Louis van Beurden licht de presentatie van de jaar-
rekening toe. Namens de FC licht Hendrik Kaptein het verslag van 
de Financiële Commissie toe, zich beperkend tot enkele kritische 
hoofdpunten: de jaarrekening geeft een betrouwbaar beeld, er is geen 
aanleiding tot overleg met de accountant; er is een mooie kasstroom, 
gegeven de omstandigheden. Aangaande de begroting geeft de ver-
laagde dotatie een ietwat verkeerd beeld van de situatie, het is een 
cosmetische ingreep, maar het wordt geaccepteerd. Concluderend 
wordt gezegd dat Arti profijt heeft gehad van de NOW-regeling 
en dat Arti al met al goede huurders/huurinkomsten heeft ge-
had, maar dat de sociëteits-omzet dramatisch was. Dit komt door 

                         

corona-sluiting maar ook door daling van het aantal (kunstlievende) 
leden en van de drank-consumptie; dit tij moet worden gekeerd.

ALV 2216
Datum: 27 september 2021
Aanwezig: 19 leden kunstenaar, 7 kunstlievende leden, 2 niet-leden 
(te gast: Marjan Olfers en Wouter Boshuis)

Belangrijkste agendapunten op deze vergadering waren:
• Voorstel oprichting nieuwe stichting t.b.v. verkrijgen ANBI-status 
t.b.v. verkrijgen subsidies voor verbouwing pand Arti

Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de UvA, legt het be-
lang voor Arti van het verkrijgen van de ANBI-status uit: er is drin-
gend geld nodig voor het onderhoud en de renovatie van het pand. 
Een blokkeringsclausule in de statuten blijkt een voor een ANBI-
aanvraag benodigde wijziging in de statuten praktisch onmogelijk te 
maken. Het plan is nu om een aparte, aan Arti gelieerde stichting op 
te richten, om deze ANBI-status te kunnen aanvragen. Olfers wijdt 
uit over de vormgeving van deze stichting en de invulling van de sta-
tuten ervan, en beantwoordt vragen van de leden.

ALV 2217
Datum: 6 december 2021
Aanwezig: 23 leden kunstenaar, 5 kunstlievende leden

Belangrijkste agendapunten op deze vergadering waren:
• Vaststelling begroting en activiteitenplan 2022

Penningmeester Louis van Beurden licht de begroting toe. Ook 
voor 2022 is het in deze onzekere tijden moeilijk om een behoorlijke 
begroting te maken. 2021 was met een negatief resultaat begroot, 
maar door steun van de overheid en een stringent beleid is toch een 
positief resultaat bereikt. Hierom is de begroting voor 2022 met iets 
minder voorzichtigheid opgesteld. De voornaamste onzekerheid ligt 
bij de inkomsten door verhuur panden en in de sociëteit. Verder zijn 
de energieprijzen enorm gestegen, terwijl het contract van Arti net 
afliep; het nieuwe contract is derhalve onder zeer ongunstige voor-
waarden afgesloten. Omdat er verder een flinke inflatie wordt voor-
zien, stelt het bestuur een contributieverhoging van 3% voor.
Hendrik Kaptein licht de toelichting van de Financiële Commissie 
toe. Hij geeft aan dat de begroting niet taakstellend is in verband 
met de onzekere tijden. Hierop wordt de begroting vastgesteld.

Johanna Somers licht het activiteitenplan toe en beantwoordt vragen 
van leden. Uiteraard is een en ander in dit plan ‘covid volente’.

13. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 2021
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GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS IN 2021

JAAR 2021 VASTE MEDEWERKERS AMBULANT/UITZEND & 
ZZP-ERS

ALLE  
MEDEWERKERS 

JAAR 
2020

JAAR 
2019

 MAN VROUW TO-
TAAL

FTE 
VAST

MAN VROUW TO-
TAAL

FTE 
AMB.

 TOTAAL 
AANTAL 

FTE 
TOTAAL

FTE 
TOTAAL

FTE 
TOTAAL

VERENIGING 0 5 5 2,90 0 2 2 0,15 7 3.05 2,10 2,43

PERCELEN 2 1 3 2,10 1 0 1 0,01 1 2,11 1,90 2,10

TENTOON-
STELLINGEN

0 2 2 1,60 1 2 3 0,45 5 2,05 1,60 1,60

 2 8 10 6,60 2 4 6 0,61  13 7,21 5,60 6,13

SOCIËTEIT 6 1 7 5,80 5 4 9 0,97 16 6,77 5,80 4,95

 8 9 17 12,40 7 8 15 1,58 29 13,98 11,40 11,08

 

14.  WERKORGANISATIE  
ARTI DECEMBER 2021

VERENIGING

EVELINE VAN SCHIE
SECRETARIAATSMEDEWERKER – 20 U

JACQUELINE GROENHUIJZEN
ADMINISTRATIE/PZ – 24 U

KERSTIN WIT
ARCHIVARIS &  

DEPOTBEHEER – 8 U

PERCELEN

MATTHIJS KIEL
MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST – 32 U

OSCAR KLOK
MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST  

– 24 U

WIL VAN DAM
SCHOONMAKER – 20 U 

SOCIËTEIT

BERT HAM
CHEF-KOK – 38 U 

HERMAN CHEVROLET
KOK – 30 U

ALBERT AGYEMANG
KOK – 38 U

JOHANNA SOMERS
ZAKELIJK LEIDER – 40 U

TENTOONSTELLING

MARJO BOEIJEN
TENTOONSTELLINGSCOÖRDINATOR – 32 U

MIRJAM TAVERDIN
MEDEWERKER  

PR/COMMUNICATIE – 32 U

GREET VAN DER WOUDE  
EN EEN POOL VRIJWILLIGERS 

BALIEDIENSTEN

KAJ KRAAIJ
OPERATIONEEL 

LEIDINGGEVENDE – 32 U

HANNAH OUL-HADJ
PARTY MANAGER – 18 U

JOEP BAAIJ
SENIOR MEDEWERKER – 32 U

PJOTR VEER
BARMEDEWERKER – 32 U

POOL
FLEXPEDIANEN
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 15. FINANCIËN  De balans van Arti et Amicitiae per 31-12-2021 

ACTIVA 2021 2020

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA 15.944.519 15.943.513

15.944.519 15.943.513

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 9.554 8.402

DEBITEUREN 251.480 296.408

OVERLOPENDE ACTIVA 90.070 44.261

TOTAAL VORDERINGEN 351.104 349.071

LIQUIDE MIDDELEN 1.187.984 989.098

1.539.088 1.338.169

TOTAAL ACTIVA 17.483.607 17.281.682

PASSIVA 2021 2020

EIGEN VERMOGEN

ALGEMENE RESERVE 572.680 506.872

HERWAARDERINGSRESERVE 14.371.171 14.371.171

BESTEMMINGSFONDSEN 50.547 50.547  

14.994.398 14.928.590  

VOORZIENINGEN 1.031.932 839.145

LANGLOPENDE SCHULDEN 922.075 958.013

KORTLOPENDE SCHULDEN

AFLOSSINGSVERPLICHTINGEN 63.793 63.170

CREDITEUREN 31.373 10.018

BELASTINGEN & 
SOCIALE VERZEKERINGEN

22.338 54.292

VOORUIT GEFACTUREERDE HUUR & 
CONTRIBUTIES

319.314 318.957

OVERLOPENDE PASSIVA KORT 98.384 109.497

535.202 555.934 

TOTAAL PASSIVA 17.483.607 17.281.682

     

De staat van baten & lasten over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

RECAPITULATIE
STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2019

 WERKELIJK 
 JAAR 2021 

 BEGROTING 
 JAAR 2021

 WERKELIJK 
 JAAR 2020 

AFWIJKING 
 JAAR 2021

EXPLOITATIE VERENIGING

CONTRIBUTIES 63.473 61.850 68.691 1.623

OVERIGE OPBRENGSTEN 580 300 525 280

64.053 62.150 69.216 1.903

BEDRIJFSKOSTEN 161.763 280.940 221.466 -119.177

AFSCHRIJVINGEN 2.417 5.733 3.475 -3.316

DOORBELASTE HUISVESTING & ORGANISATIE 25.500 25.000 25.500 500

189.680 311.673 250.441 -121.993

TOTAAL EXPLOITATIE VERENIGING -125.627 -249.523 -181.225 123.896
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VERVOLG WERKELIJK 
JAAR 2021

BEGROTING 
JAAR 2021

WERKELIJK 
JAAR 2020

AFWIJKING 
JAAR 2021

EXPLOITATIE SOCIËTEIT

OPBRENGSTEN 148.251 342.538 191.726 -194.287

ALLOCATIE KUNSTLIEVENDE LEDEN 188.962 212.500 205.977 -23.538

KOSTPRIJS OPBRENGSTEN -57.989 -137.384 -76.271 79.395

BRUTOMARGE 279.224 417.654 321.432 -138.430

DIRECTE KOSTEN 320.065 479.610 374.385 -159.545

AFSCHRIJVINGEN 15.385 16.684 15.885 -1.299

DOORBELASTE HUISVEST. EN ORGANISATIE 61.500 61.000 60.000 500

396.950 557.294 450.270 -160.344

TOTAAL EXPLOITATIE SOCIËTEIT -117.726 -139.640 -128.838 21.914

EXPLOITATIE GEBOUWEN

HUUROPBRENGSTEN 876.888 799.000 919.456 77.888

DIRECTE KOSTEN -136.697 -162.500 -168.349 25.803

740.191 636.500 751.107 103.691

FINANCIËLE LASTEN 32.838 29.980 34.963 2.858

AFSCHRIJVINGEN 815 3.915 746 -3.100

DOTATIE VOORZIENING GROOT ONDERHOUD 200.000 40.000 150.000 160.000

233.653 73.895 185.709 159.758

TOTAAL EXPLOITATIE GEBOUWEN 506.538 562.605 565.398 -56.067

EXPLOITATIE TENTOONSTELLINGEN

OPBRENGSTEN TENTOONSTELLINGEN 47.032 51.000 36.481 -3.968

DIRECTE KOSTEN 179.761 249.270 184.321 -69.509

AFSCHRIJVINGEN 1.648 1.745 1.183 -97

DOORBELASTE HUISVEST. EN ORGANISATIE 63.000 64.000 64.500 -1.000

244.409 315.015 250.004 -70.606

TOTAAL EXPLOITATIE 
TENTOONSTELLINGEN

-197.377 -264.015 -213.523 66.638

 

RECAPITULATIE

TOTAAL EXPLOITATIE VERENIGING -125.627 -249.523 -181.225 123.896

TOTAAL EXPLOITATIE SOCIËTEIT -117.726 -139.640 -128.838 21.914

TOTAAL EXPLOITATIE GEBOUWEN 506.538 562.605 565.398 -56.067

TOTAAL EXPLOITATIE TENTOONSTELLINGEN -197.377 -264.015 -213.523 66.638

TOTAAL RECAPITULATIE 65.808 -90.573 41.812 156.381

BIJZONDERE BATEN & LASTEN 0 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 65.808 -90.573 41.812 156.381

 

RESULTAATBESTEMMING

TOEVOEGING ALGEMENE RESERVE 65.808 -90.573 41.812 156.381

TOTAAL 65.808 -90.573 41.812 156.381
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16.  ROOSTER VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN  
VAN BESTUUR EN COMMISSIES

  

 

Bestuur
augustus 2019  –  Jeroen Werner 

voorzitter (sinds nov. 2020)
juni/juli 2016,   –  Frans Franciscus
herkozen 2020  secretaris (sinds dec. 2019  
juni/juli 2016,  –  Louis van Beurden 
herkozen 2020   penningmeester 
december 2019  –  Edith Gommers
december 2019  –  Eva Gonggrijp
juni/juli 2016,   –  Marjoca de Greef
herkozen 2020
mei/juni 2017  –  Arthur W. Stokvis

Commissie van Beoordeling (BC)
mei 2014,  – Bülent Evren
herbenoemd mei 2018
mei 2014,  –  Roland Berning 
herbenoemd mei 2018 
januari 2020  – Marieke van Diemen
mei 2014,  – Frank Lenferink
herbenoemd mei 2018
2012  – Bart Scheerder 
 

Programma Commissie (PC)
2021  – Krien Clevis
2021  – Marieke Coppens
mei 2017  – Selby Gildemacher
2021  – Emily Kocken
mei 2014,  – Radek Vana
herbenoemd mei 2018
mei 2018  – Dorien de Wit

Financiële Commissie (FC)
november 2016  – Marc Volger
mei 2015  – Paul Donker Duyvis
november 2016  – Valentijn van der Heide
november. 2016  – Frederieke Jochems
mei 2012  – Hendrik Jan Kaptein
mei 2015  – Dick Luijckxs
    

Sociëteitscommissie (SC)  
2016  – Renée Hartog
2018  – Fredie Beckmans
2018  – Anna Ostrovskaja
2019  – Natasja Peerdeman
2019  – Sander Stada

Stichting Het Weduwen & Wezenfonds
2008  –  Harry Heyink  

voorzitter (sinds feb. 2014)
dec. 2021 – Selby Gildemacher
  secretaris
2011 –  Marianne Vollmer  

secretaris (2014 - dec. 2021)
2014  –  Valentijn van der Heide  

penningmeester (sinds dec. 2018) 
2019  – Friso Witteveen
2020  – Marieke Bolhuis (sinds sept.)

Raad van Toezicht (WWF)
2013  – Diana Blok
2020  – Frank Lisser
2018  – Agniet Snoep

Geschillencommissie
2020  – Matthia Cox
2020  – Camiel Hamans
2020  – Erik Myjer
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