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Inleiding
Op 3 december 1839 stichtten Amsterdamse kunstenaars en kunstliefhebbers 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.
In 2018 is Arti met succes doorgegaan op de ingeslagen weg van het
verlevendigen van de vereniging, het implementeren van een gezond
financieel beleid en het efficiënter maken van de bedrijfsvoering. Het
aantal activiteiten in de tentoonstellingszalen en in de sociëteit is gestegen, variërend van feesten, lezingen, performances tot openingen,
die steeds beter bezocht worden. Onze museumnacht viel weer in
de prijzen, de tentoonstellingen in de sociëteit kregen een interessante randprogrammering en de persaandacht voor bijvoorbeeld de
nieuwe ledententoonstelling in 2018 was hoog.

DE VERENIGING
De efficiëntieslagen die op het verenigingskantoor in 2017 zijn ingeleid, werpen dit jaar hun vruchten af. Vanwege het goede financiële
beleid kan de vereniging sparen voor het noodzakelijke onderhoud
en de verbouwing van haar monument. Ook daarvoor zijn er in 2018
belangrijke stappen gezet: er is een architect gevonden om de tekeningen voor de renovatie van de tentoonstellingszalen en de daken
te maken en de voorbereidingen voor externe financiering van deze
grote onderneming zijn in 2018 begonnen.
Daarnaast zijn het bestuur van Arti en het Fonds voor Weduwen en
Wezen (WWF) tot overeenstemming gekomen over de aanpassing
van het rentepercentage van de verschillende leningen die Arti bij
het WWF heeft lopen. Met 2018 sluit Arti een jaar af dat getekend
wordt door positieve ontwikkelingen, met een positief resultaat. Een
zeer noodzakelijk positief resultaat, dat moet worden aangewend om
ons Rijksmonument in goede staat te brengen en te houden voor de
toekomst.

Bestuur
De statuten hebben in artikel 10 het beheer van de vereniging neergelegd bij het bestuur. Dit bestond per 31 december 2018 uit Babeth
M. VanLoo (kunstenaar, voorzitter), Hans Kuiper (kunstenaar, secretaris, tot en met mei 2018), Louis van Beurden (kunstlievend, penningmeester) Frans Franciscus (kunstenaar, bestuurslid), Marjoca
de Greef ( kunstlievend, bestuurslid) en Arthur Stokvis (kunstenaar,
bestuurslid). Het bestuur vergaderde in 2018 op achtereenvolgens 06
februari , 22 maart, 14 april, 22 mei, 10 september, 16 oktober en 22
november.
Beleid
In 2018 is het bestuur, in samenwerking met de zakelijk leider, begonnen met de uitvoering van het visiedocument en het zakelijk
beleidsplan. Er is een oplossing gevonden voor de noodzakelijke
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verhuur van Rokin 114a ten behoeve van de grote verbouwing van
de tentoonstellingszalen. Per 1 april 2019 is deze operabel. Ook is
in 2018 een begin gemaakt met de invulling van baliediensten op
de tentoonstellingszalen door leden van Arti. Het heeft in het begin
extra inzet van de werkorganisatie gevraagd om leden hiervoor te
werven en in te werken, maar krijgt in het begin van 2019 vaste vorm.
De aanstaande verbouwing heeft in 2018 veel aandacht gevraagd van
het bestuur. Dit zal in 2019 voortduren.

PR en communicatie
De PR en communicatie voor Arti et Amicitiae strekt zich uit over
drie terreinen: de promotie voor Arti als vereniging in het algemeen,
de promotie voor de exposities en de pr en marketing voor de commerciële verhuur.
In 2018 tekent zich een stijgende lijn af in de media aandacht voor de
tentoonstellingen en events in Arti. Voor vrijwel iedere tentoonstelling kan Arti rekenen op persaandacht in de geschreven pers of op
diverse online platforms. Hedendaagse (online) magazines en platforms als Mister Motley en Trendbeheer, doen regelmatig verslag van
de tentoonstellingen in Arti.
Naast het bereiken van het publiek via ‘geijkte’ online media als
Facebook, boort het betrekkelijk jonge Instagram een nieuw publiek
aan. Arti wordt hier opgepikt door jonge, hedendaagse kunst-influencers. Dit zorgt voor een verbreding van de zichtbaarheid van de
vereniging en het publiek dat naar Arti komt.
Voor onze commerciële uitingen wordt promotie gemaakt middels
een extra knop op onze website voor de verhuur, het verstrekken van
coupons om mensen te attenderen op de mogelijkheid bij Arti te
lunchen en door aanwezig te zijn op verschillende websites voor zaalverhuur. Mond tot mond reclame speelt in deze een zeer grote rol.
Doordat er meer mensen komen tijdens de openbare activiteiten van
Arti, krijgt Arti weer een grotere bekendheid in Amsterdam en weten
meer mensen Arti te vinden.

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 2018 kwam de ALV bijeen op 28 mei en 3 december.

Leden
Per 31 december 2018 telde Arti 570 kunstenaars leden en 800 kunstlievende leden. Velen van hen zijn al jaren lid, maar Arti kon ook 32
nieuwkomers begroeten, waarvan 13 bestuurs introducees. Gestreefd
wordt om met fris talent en vernieuwende visies een vruchtbare
kruisbestuiving met de bestaande leden te realiseren, en gelijke tred
te houden met de culturele wereld buiten Arti. Het is echter een
breed ervaren probleem dat de jongere generaties zich minder snel
willen verenigen.
Arti en solidariteit
Stichting het Weduwen en WezenFonds van Maatschappij Arti et
Amicitiae (hierna: WWF) is opgericht in 1842. Iedereen kan financieel
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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 Arti 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 verenigingskantoor, in de sociëteit en bij de technische dienst. De afdelingen worden aangestuurd door de zakelijk leider Johanna Somers.
Ontwikkelingen
In 2018 in Arti is verder gegaan met de automatisering van de
werkorganisatie. Een belangrijke stap is de koppeling van het kassasysteem aan het boekhoudprogramma geweest, zodat de controle
op de ontwikkelingen binnen de sociëteit groter is geworden en de
kasverwerking minder foutgevoelig. Ook gaat de facturering voor de
contributie vanaf 2018 digitaal en niet meer over de post. Grote invloed op de werkorganisatie heeft de langdurige uitval van onze zeer
gewaardeerde chef de bureau Adrienne Winthagen gehad. Alhoewel
er snel adequate vervanging voor haar is gevonden, missen de werkorganisatie en het bestuur haar zeer. Wij hopen haar in 2019 weer
in goede gezondheid terug te zien op kantoor. In 2018 hebben wij
afscheid genomen van baliemedewerkster Olga Oostermeijer. Zij is
vervangen door leden van Arti die graag een actieve bijdrage willen
leveren aan de vereniging.

De Sociëteit
De sociëteit van Arti is de ontmoetingsplek bij uitstek voor leden,
introducé(e)s en derden. Het sfeervolle Berlage-interieur spreekt een
ieder die er binnenkomt aan en is daarnaast uitermate geschikt als
locatie voor partijen in het weekend, ook van derden.
In januari 2018 is Kaj Kraaij in dienst getreden als bedrijfsleider van
de sociëteit. Met zijn indiensttreding heeft het bestuur van Arti
de rust achter de bar teruggebracht. Kaj Kraaij en zakelijk leider
Johanna Somers hebben begin 2018 de financiële administratie van
de sociëteit helemaal op orde gebracht.
In 2018 is Arti, mede vanwege de opening van de Noord-Zuidlijn, in
de zomer opengebleven. De maand augustus was Arti open van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.
Lopende deze maand werd Arti rond lunchtijd steeds drukker. Het
bestuur ziet hier nog ruimte voor groei en heeft besloten in 2019
ook de maand augustus overdag Arti open te stellen voor leden en
publiek. In 2019 wordt er een terrasvergunning aangevraagd, zodat
wij ook vóór het hek van Arti vijf tafeltjes kunnen neerzetten. Dit
zal zeker leiden tot een hogere omzet. Het is echter niet zeker of Arti
deze vergunning ook krijgt. De regels zijn zeer streng.
Hoogtepunten in de sociëteit waren, naast de prachtige exposities
van collecties van leden met hun randprogrammering, de nieuwe, artistieke feesten van Cirque Excentrique en met name de zomer salon,
georganiseerd door Harald Schole en Friso Witteveen, met als thema
Coloufrul City en als uitgangspunt Art to Go, toegankelijke en
kleine werken, die ter plaatse konden worden ingepakt, afgerekend
en meegenomen.
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Publicaties
De Nieuwe
De Nieuwe is het onafhankelijke kunstblad van Arti. Het wordt door
kunstenaars zelf geredigeerd. De redactie bestond per 31 december
2018 uit de leden Fredie Beckmans en Joep Neefjes. De eindredacteur
is Tiers Bakker. Er verschenen twee nummers in 2018, waarvan de
tweede anders van opzet en formaat is.
De Nieuwe is erin geslaagd om zich, binnen het budget, opnieuw uit
te vinden. Het bestuur is benieuwd naar de ontwikkelingen bij de
Nieuwe in 2019.
Articula
Het online magazine Articula heeft in 2018 een duidelijke stem gekregen binnen Arti. Articula doet, op een informatieve en vermakelijke
manier, verslag van de ontwikkelingen binnen de vereniging. De
redactie van Articula bestond in 2018 uit Camiel Hamans, Tia Lücker,
Edu Braat en Roelof van Gelder. Diverse leden van Arti zorgden voor
de foto’s in de verschillende nummers. In 2019 wordt de vormgeving
van Articula geupgrade, zodat het magazine beter herkenbaar en nog
beter leesbaar wordt.

Commissies
De 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,
dat de eindverantwoordelijkheid heeft voor het beheer van de zalen,
en in samenwerking met tentoonstellingscoördinator Marjo Boeijen.
Per 31 december 2018 bestond de commissie uit kunstenaars leden
Petra Noordkamp (voorzitter), Richtje Reinsma, Radek Vana, Paul
Nassenstein, Merel Noorlander, Selby Gildemacher, Dorien de Wit
en Bonno van Doorn.
De tentoonstellingscoördinator draagt zorg voor de administratie,
organisatie en productie van enerzijds PC gerelateerde, anderzijds
externe tentoonstellingen.
De organisatie van de Museumnacht 2018 was in handen van Arjen
Lancel en Merel Noorlander. De editie van 2018, genaamd Orakel,
was een groot succes en heeft de 1e prijs kunstinstelling van stichting
Museumnacht in de wacht gesleept. In de zomer van 2018, gelijk
met de opening van de Noord-Zuidlijn, heeft Peter Zegveld het
kunstwerk Vrije Val aan de gevel bevestigd. Dit bewegende en geluidmakende kunstwerk heeft er voor gezorgd dat veel voorbijgangers
hun pas inhielden en naar boven keken om te achterhalen waar de
geluiden toch vandaan kwamen. Dit zorgde regelmatig voor enige
hilariteit. Een volledig overzicht van de exposities in de tentoonstellingszalen is verderop in dit verslag opgenomen.
Aan de wanden van de sociëteit stellen leden kunstenaars en ook
kunstlievende leden hun kunstverzamelingen voor een aantal maanden tentoon. Deze exposities worden gecureerd door lid kunstenaar
Harald Schole. In 2018 hebben deze exposities een meer thematisch
karakter gekregen. Zo was er een expositie van de prachtige antieke
Japanse prentenverzameling van Peter Poldervaart, met een aansprekende randprogrammering. Deze thematische inslag wordt in 2019
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voortgezet, in nauwe samenwerking met de Sociëteitscommissie.
Een volledig overzicht van de exposities in de sociëteit is verderop in
dit verslag opgenomen.
De Beoordelingscommissie (BC)

De beoordeling van het werk van kunstenaars die kunstenaars-lid
willen worden van Arti is statutair in handen gegeven 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: beroepspraktijk, recent CV, kunstopleiding, kwaliteit van het
werk, aanwinst voor de diversiteit van de kunstenaarsvereniging
Arti en motivatie van de aanvrager om lid te worden. De commissie
bestond per 31 december 2018 uit de kunstenaars-leden Bülent Evren
(voorzitter), Roland Berning, Frank Lenferink, Bart Scheerder en
Eva Gonggrijp.
De BC organiseerde de Salon en de Nieuwe Leden tentoonstelling
in 2018, waar in het totaal 21 werken zijn verkocht . De organisatie
en productie van de jaarlijkse Nieuwe Leden-tentoonstelling is in
handen van Marjo Boeijen.
De sociëteitscommissie (SC)

De Sociëteitscommissie zorgde in 2018 voor een breed scala van
ledenactiviteiten. De randprogrammering rond de Japanse prenten
met een tentoonstelling in de sociëteit van Arti, met een modeshow,
Japanse thee ceremonie en het optreden van een Japans koor, mag
daarin beslist een hoogtepunt genoemd worden. De sociëteitscommissie bestond per 31 december 2018 uit Renee Hartog Fredie
Beckmans en Anna Ostrovskaja. Wilma Laarakker, Jan Snijders,
Nella Montfoort, Marina van der Kooi en Renee Hartog hebben in
2018, los van de sociëteitscommissie De Kunstenaar Uitgelicht georganiseerd. Deze activiteit leverde in 2018 elke laatste vrijdag van de
maand geanimeerde en interessante inkijkjes in de levens en werken
van verschillende leden kunstenaar. Gonny van Oudenallen heeft,
naast de organisatie van het kerstdiner en het versieren van onze
kerstboom met kunststukjes van verschillende leden. ook los van de
Sociëteitscommissie de organisatie van externe uitjes, zoals bijvoorbeeld de Light Tour tijdens het Amsterdam Light Festival, voor haar
rekening genomen.

Resultaat financieel beleid 2018.
De maatschappij sluit het boekjaar 2018 af met een positief resultaat
van € 141.175,11. Het resultaat is lager dan in 2017 omdat de dotatie
voor het groot onderhoud, de reservering voor het duurzaam onderhoud van het casco en het Rijksmonument, in 2018 met € 45.000 is
verhoogd. De algemene kosten van de vereniging zijn in 2018 substantieel gedaald en de inkomsten uit het vastgoed verhoogd, mede
door de verhuur van 114A. De lunch openstelling van de sociëteit
heeft geleid tot extra inkomsten en ook de inkomsten uit commerciële activiteiten in de sociëteit zijn gestegen ten opzichte van 2017.
Echter, het avondbezoek in de sociëteit loopt hard terug. De sociëteit
probeert, in nauwe samenwerking met de Sociëteitscommissie, dit
tij te keren door meer evenementen voor leden te organiseren in de
sociëteit.

Toekomstverwachtingen, risico’s en onzekerheden.
In 2018 kent Arti voor het derde jaar op rij een positief resultaat. Dit
betekent dat de noodzakelijke restauratie van het dak en de tentoonstellingszalen dichterbij komt, alsmede het aanpakken van de entree
van Arti. Dat is een noodzakelijk, lang en intensief traject, dat het
bestuur en de zakelijke leiding, met zorgvuldig financieel beleid en
efficiënte planning, de komende jaren zullen gaan uitvoeren. Het
bestuur van Arti hoopt daarnaast, met het verkrijgen van een ANBI
status, de mogelijkheden te vergroten om extra donaties te werven
ten behoeve van het behoud van ons rijksmonument en ter ondersteuning van onze fantastische vereniging.
Bestuur Arti et Amicitiae
Johanna Somers, zakelijke leiding

De Financiële Commissie (FC)

Ingevolge artikel 11 lid 4 e.v. van de Statuten kent de vereniging een
Financiële Commissie. Deze bestond per 31 december 2018 uit de
kunstenaars leden Marc Volger, Frederieke Jochems, en Valentijn
van der Heide, resp. de kunstlievende leden Hendrik Kaptein en
Dick Luijckx. De commissie oefent periodieke controle uit op de
financiële verslaglegging en adviseert in voorkomende gevallen het
bestuur. Zij is tevens verantwoording verschuldigd aan de ALV. In
2018 verliep de samenwerking tussen de financiële commissie en het
bestuur van Ati zeer voorspoedig. De Financiële Commissie denkt
zeer constructief mee met het bestuur over onderwerpen als het
verkrijgen van de ANBI status en financiering van de aanstaande
verbouwing van Arti.
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1. Bestuurssamenstelling
Babeth VanLoo (voorzitter)
Hans Kuiper (secretaris) tot 28 mei 2018
Louis van Beurden (penningmeester)
Frans Franciscus (secretaris a.i.)
Marjoca de Greef
Arthur Stokvis

2. De leden
Nieuwe leden kunstenaars 2018

Nieuwe kunstlievende leden 2018

Naam 	Discipline 	Lid sinds

Naam 	Discipline

Theo Steemers				
Ernst Voss
Schilder		
Juul van den Heuvel Tekenaar (houtskool)
Selma Dronkers
Beeldend kunstenaar,
tekenaar
Regula Maria Müller				
Anke Land
Autonome kunst
Malin Persson				
Eveline Mooibroek Interdisciplinaire beeldende
kunst
Lydia Wierenga
Schilderen
Maria Blaisse
Ontwerper
Ji-Min Huang
Multidisciplinair
Peter Baren				
Yasser Ballemans
Sculpture		
Map de Maar
Fotografie		
Semna van Ooy
Tekenen, beeldhouwen, video

mw L.M. Schaap
Coaching
dhr N. Biegman
oud ambassadeur
dhr A. Bakker
bibliothecaris
dhr J.P. de Haan
rechter feb 2018
dhr S. Faber
demonteren bouwmateriaal
Mw E.M. Rahusen
fysiotherapeute
mw M. van der Laaken Docent
dhr V. Gimbrère
Chiropractor
dhr W. Duijn
financieel adviseur
Mw E. van Liebergen
interieurarchitect
dhr J.H.A.M. Iping
psycholoog/ coach
dhr. P. Holthuis
advocaat
Mw. M. Broekhuijsen
acteur/regisseur
Dhr J.J. van Elburg
dirigent
Dhr A.F.D. van Veen
hoogleraar pedagogiek
Dhr G.A. van der Steur Antiquair
Mw L. Aroyo
hoogleraar
mw M. Butzelaar
gepensioneerd
dhr M. Mulder			
dhr P. Engels			

Pier Pennings
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Vrije beelden, fotografie

aug 2018
maart 2018
maart 2018
juni 2018
aug 2018
juni 2018
mei 2018
maart 2018
dec 2017
maart 2018
juni 2018
april 2018
maart 2018
juni 2018
nov 2018
dec 2018

Lid sinds

feb 2018
feb 2018
feb 2018
mrt 2018
mrt 2018
mrt 2018
april 2018
april 2018
april 2018
mei 2018
mei 2018
juli 2018
aug 2018
sept 2018
sept 2018
okt 2018
nov 2018
nov 2018
dec 2018
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5. Financiële
Commissie

Aantal leden per
31 december 2018
Leden kunstenaars
Kunstlievende leden

570
762

Opzeggingen 2017
Overleden leden
Opschortingen
Totaal

57
14
1
72

Nieuwe leden kunstenaars
Nieuwe kunstlievende leden
Totaal

16
20
36

Overleden in 2018

Marc Volger
Frederieke Jochems
Valentijn van der Heide
Hendrik Kaptein
Dick Luijckxs
Vera de Groot

6. Sociëteits
commissie
Renée Hartog (voorzitter)
Anna Ostrovskaja

8. Geschillen
commissie
ballotage kunstlievende leden
Jan Grotenbreg
R. van Helden

9. Redactie
de Nieuwe
Tiers Bakker (eindredacteur)
Gabriel Kousbroek (gasthoofdredacteur)
Joep Neefjes
Marianne Vollmer
Fredie Beckmans
Niels Bekkema
Ine Dammers
Frank Lisser
Ronald Ruseler

Leden kunstenaars

De Kunstenaar
uitgelicht

Anton Beeke
Kees Hoen
Jan Pieter Hartzema
Leo Poelmeijer
Gerard Unger

Wilma Laarakker
Jan Snijders
Nella Montfoort
Marina van der Kooi
Renée Hartog

Kunstlievende leden

Sociëteitstentoonstellingen

10. Articula

Harald Schole

Camiel Hamans
Wim Ruigrok (is gestopt in 2018)
Edu Braat
Tia Lücker
Frans Smit
Roelof van Gelder
Josje Crince le Roy
Simon Barteling (is gestopt in 2018)
Caroline Waltmans
Miriam van Praag
Kees Funke Küpper
Antoinette Frijns
Ria Stork
Frans Lasès

F. Alders
H.J. van Dam
L. de Gelder
J. de Marez Oyens
Ivy Philips
H. Pothoff
dhr E. Vink
M.I. Visser
M. Unger- de Boer

3. Beoordelings
commissie (BC)
Bülent Evren (voorzitter)
Bart Scheerder
Frank Lenferink
Roland Berning
Eva Gonggrijp

4. Programma
commissie (PC)
Petra Noordkamp (voorzitter)
Radek Vana
Richtje Reinsma
Paul Nassenstein
Merel Noorlander
Selby Gildemacher
Dorien de Wit
Bonno van Doorn
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7. Weduwen en
Wezenfonds
(WWF)
Harry Heyink (voorzitter)
Marianne Vollmer (secretaris)
Raymond Peridon
(penningmeester afgetreden op 14 dec. 2018)
Valentijn van der Heide
(penningmeester sinds 14 december 2018)
Willem Vaazon Morel
(lid afgetreden 3 dec. 2018)
Anneke Kuijper (lid)

Raad van Toezicht
(WWF)
Diana Blok
Moritz Ebinger
Peter van Hugten
(afgetreden per 3 december 2018)
Agniet Snoep
(toegetreden per 3 december 2018)

11. C
 ommissie
van Bijstand
Jasper Vunderink
Marc de Fraiture

arti et amicitiae

12. Tentoonstellingen en toelichting
Het totaal aantal bezoekers in 2018
bedroeg
(dit is exclusief de bezoekers van de
sociëteitstentoonstelling - daar is het
aantal moeilijk meetbaar)

13.598

• 4 Artists Revisited
783
• Chaim Oren - No Limits
746
• UNFAIR X Cristies
317
• Contemporary Contemplations
739
• Startpoint.
(739)
• Who are We Again?
1088
• Out of Order ( MILK)
712
• UPDATE- werk van nieuwe leden
983
• Goud onder het ijs
554
• FLAM Encounter
355
• FLAM Live
600
• Dust *to Dust / The Sky is on the Earth 537
• Jeanne Oosting Prijzen
(537)
• Museumnachtmanifestatie ORAKEL
4000
• Buning Brongers Prijzen
720
• Salon 2018 - nieuw werk
1460

Sociëteitstentoonstellingen
• 13 november 2017 t/m 2 februari 2018
African Amicitiae

19 januari: Rondetafelgesprek African
Amicitiae en borrel
24 januari: Lezing African Amicitiae
door Rosalie van Deursen
• 5 februari t/m 4 mei 2018

Van volks tot verheven collectie Peter Poldervaart

Opening: woensdag 7 februari om
17.30 uur
7 februari: Opening tentoonstelling Van
Volks tot Verheven
12 februari: Modeltekenen ‘Meisjes in
Kimono’
23 februari: Optreden Japans koor Sora
2 maart Tekenavond IKEBANA + dj Kaj
2 april: Lezing ikv Poldervaart
6 april: Japanse theeceremonie
2 mei: Gesprek met Jon de Jong van
Oranda jin.
3 mei: Kimono op de catwalk.
• 9 mei t/m 13 juli

4 Generaties kunst; de collectie
van Carla van Riet

Opening: woensdag 9 mei om 17:30 uur

arti et amicitiae

• 17 juli t/m 24 augustus

Kleurrijk Amsterdam Colourful City

Opening: dinsdag 17 juli 17 uur
• 28 augustus t/m 19 oktober

Een onverwachte echte collectie; Henk Pothoff

Opening: 27 augustus om 17:30 uur
• 23 t/m 26 oktober

De zolderschatten van Arti

Opening: maandag 22 oktober om 17.30
uur. Veiling
• 30 oktober 2018 t/m 11 januari

En er is veel meer; de collectie
van Els Verhaak

Opening: Maandag 29 oktober 17:30 uur

Boven de schouw
Organisatie: Werkgroep De Kunstenaar
Uitgelicht
• Paul Dikker
• Juan Tajes Baddouh
• Reinder van der Woude
• Marina van der Kooi
• Martha Scheeren

Front Gallery - Pop-up
presentaties
Organisatie: Airco Caravan
• 23 maart
Annemarie Vink
• 6 april
Monument for Martin Luther King; Airco
Caravan
• 24 juli t/m 24 augustus
Ciska de Hartogh

ArtSpace
•17 juli t/m 28 augustus
Solotentoonstelling Ciska de Hartogh.
Kayelitsha Bonteheuvel, de strijd tegen
AIDS met lezingen en presentaties
• 1 t/m 27 oktober 		
De tomatenbar - Fredie Beckmans

Publiciteit
Voor alle tentoonstellingen geldt: vermeldingen en beschrijvingen op www.arti.nl,
Facebook, Linkedin, Twitter en Instagram,
diverse digitale en gedrukte culturele agenda ladders en agenda’s, videoverslagen op
Youtube. Persberichten en uitnodigingen
naar pers en culturele instellingen. Tekst en
beeldverslagen in Articula en De Nieuwe.
Tweemaandelijkse nieuwsbrief en wekelijkse mailings naar leden en geïnteresseerden.
Algemeen

• Bergens Nieuwsblad
‘Ook tachtigers aanwezig op de
Kunst10daagse’
• Ons Amsterdam
‘Deftige kringen’
• Het Parool
‘Vroeger de oorlog, nu de flamenco.
De schilderijen van Jan Sierhuis’
Auteur: Kees Keijer
• Het Parool
‘Ik wilde maar éen boek, het werden er drie.
Jos Houweling, nooit meer op pad zonder
camera’
Auteur: Jan Pieter Ekker
•Metropolis M.
‘De toekomst is Queer’
Auteur: Maaike Gouwenberg
• Ons Amsterdam
‘Het perfecte biljart’
Auteur: Anne- Rose Mater Bantzinger
• De Echo
‘Artists in Diemen’
African Amicitiae

• Contemporary and ‘African Amicitiae’
https://www.contemporaryand.com/
exhibition/african-amicitiae/
• Metropolis. M
‘Hoe Thami Mnyele al 25 jaar met veel
succes Afrikaanse kunstenaars voor een
werkperiode naar Nederland haalt’
https://www.metropolism.com/nl/features/33861_thami_mnyele_stichting
Auteur: Liza Prins
• Het Parool
‘Steunpilaar voor kunst uit Afrika’
Auteur: Stefan Raatgever
• WOOLOO.org
• KM Magazine
• Museumtijdschrift
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Van Volks tot Verheven

• De kunstkrant
Uitgebreide vermelding
• Uitkrant Amsterdam
Vermelding in top 3 expo
• De Volkskrant
‘Hiroshige, mon Amour’
Auteur: Stefan Kuiper
4 Artists Revisited

• Interview Amsterdam FM.
https://www.amsterdamfm.nl/arti-etamicitiae-presenteert-4-artists-revisitedfour-musketeers/
• ‘Eclectische huiskamer’
NIW - Nieuw Israelietisch Weekblad
Chaim Oren - No Limits

• Nieuw Israëlitisch Weekblad
‘Kleur, structuur en compositie’
Auteur: Karen de Jager
De Maatschappij

• ‘Cultureel bezoek aan Arti et Amicitiae’
https://de-maatschappij.
nl/evenement/weergeven/
cultureel-bezoek-aan-arti-et-amicitiae
UNFAIR X Cristies

• https://www.ondernemersbelang.nl/2018/02/
unfairs-x-christies-fundraising-auction/
• https://sandberg.nl/tutors-and-alumni-atunfair-x-christies-fundraiser-auction-2018
• https://grazia.nl/lifestyle/
grazias-weekendtips23feb2018
• Beau Monde
• Het Parool
• Fonk!!
Who are We Again?

• We are Public
Uitgelicht door Kickan Schippers,
hoofdredacteur
• De Volkskrant
‘Versnipperd mensbeeld bij het raam’
Auteur: Kees Keijer
• De Volkskrant
‘Show, don’t tell’
• Mister Motley
Who Are We Again?
Auteur: Lieneke Hulshof
http://www.mistermotley.nl/art-everydaylife/who-are-we-again?fbclid=IwAR2BIg7
OE4MhrGpuwDAXDLvTEdB8E5bXNY
hUjf_AI0phBdlfo1AxBbnyml0
• De Volkskrant
‘Wie zijn wij? Haperende hersenen, echt
nep en wie zijn wij eigenlijk?’
Auteur: Sacha Bronwasser
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/
berichten-van-het-front-van-de-heden-
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daagse-kunst~b9a8eda8/?fbclid=IwAR3zkQ3qgzXlMVxVldTQno6YGU10uraTrQ4IQef2L7dHGX_
sAjQFjXo8MA&referer=https://
www.facebook.com/&utm_
source=facebook&utm_
medium=social&utm_
campaign=shared%20
content&utm_content=free
• Africanah. org
https://africanah.org/tyna-adebowale-inwho-are-we-again-arti-et-amicitiae-amsterdam-until-may-19-2018/?fbclid=IwAR
0yJCBIVWNmCzrktcenCd-nE34mKgfSd9O3iAq7uJGEchYxiWCas8WME9E
• Spoonful of Art
Auteur: Jolene den Boer
http://spoonful-of-art.nl/nl/2018/04/22/
who-are-we-again/?fbclid=IwAR1cFJWbz0
sUVwEUKquN5BExwZBQ7gngYOD8aA
EQOhqYKL6fPI9JFZQ38yY
• Lost- Painters.nl
Auteur: Niek Hendrix
http://www.lost-painters.nl/
arti-et-amicitiae-who-are-weagain/?fbclid=IwAR0gqdg1HyaqHk5TON6rEuq0WHxzEMtMSZJSnUaJrRyk7YlRrxuvrLZzvs
Out of Order (MILK)

• NRC Handelsblad
‘IJverig spinnen de motortjes in deftige
Amsterdamse kunstclub’
Auteur: Thomas van Huut
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/29/
ijverig-spinnen-de-motortjes-in-deftigeamsterdamse-kunstclub-a1604607
• Trendbeheer
‘Studio 65, Merel Noorlander and Friends’
Auteur: Najiba Brakkee
https://trendbeheer.com/2018/05/16/
studio-65-merel-noorlander-and-friends/
• Kunst blijft een raadsel
Auteur: Paul Voors
https://kunstblijfteenraadsel.nl/fotoverslagen/jaar-2018/
out-of-order-arti-amicitiae/
• Kunstkijken met Ko en Kho
5 nieuwe tips. Mailing van Ko en Kho met
tentoonstelling aanraders
UPDATE- werk van nieuwe leden

• Het Parool
‘Woordenboek in de versnipperaar’
Auteur: Jan Pieter Ekker
Goud onder het ijs

• Mister Motley
5 culturele tips voor een vakantie
in eigen land
http://www.mistermotley.nl/art-everydaylife/5-culturele-tips-voor-een-vakantie-

eigen-land?fbclid=IwAR0CmiphsGyAw_
Esrs8S1oGqyajpqaxCUZMJXQ6dE847
EVlqljtWXNM
• See All This
Win een sculptuur van Max/ Mei
https://seeallthis.com/blog/win-een-sculptuur-van-max-mei/?fbclid=IwAR0wDqAfj
tVG52UqS5OCRuiJ4kUaRL7bSj14soHQ
uND0Kp-mlHL-M4CDYyk
• Het Parool
‘Een leeg hoofd dankzij kale natuur’.
Auteur: Kees Keijer
FLAM (Basis of Live Art
Amsterdam)

• We Are Public
Actie voor We Are Public Leden
• Het Parool
FLAM VIII in Arti et Amicitiae
• Metropolis M.
Het gaat beginnen! - 20 hoogtepunten in
het nieuwe culturele seizoen
https://www.metropolism.com/nl/
features/36124_het_gaat_beginnen
• Theaterkrant
Flam 2018: Zachte Krachten voorbij de bekende stoerheid rond seks en identiteit
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/
theatrale-performances-op-flam-2018/
• Vrije tijd Amsterdam
https://vrijetijdamsterdam.nl/
event/arti-et-amicitiae-flamlive%E2%80%A8/2018-09-07/
Dust *to Dust / The Sky is on
the Earth

• Trendbeheer
• Beeldverslag
Jeanne Oosting Prijzen 2018

• Het Parool
‘Veel werk verdwijnt in de vuilnisbak’
Auteur: Edo Dijksterhuis
• Metropolis M.
https://www.metropolism.com/nl/
news/36369_jeanne_oosting_prijzen_2018_naar_bettie_van_haaster_en_
henk_visch
• Trendbeheer
Beeldverslag
https://trendbeheer.com/2018/10/17/bettie-van-haaster-en-henk-visch-winnaarsjeanne-oosting-prijzen-2018-arti/
Museumnachtmanifestatie
ORAKEL

• Trendbeheer
Beeldverslag
Auteur: Najiba Brakkee
• Instagram, vermeldingen op
Galeriereporter, Dutch Girls in
Museums, Alles van Daan, Allesiscultuur,

arti et amicitiae

Museumnacht.Amsterdam, Waag Society,
Rijksacademie, Mu, Annet Gelink Gallery
• At5 live videoverslag
• Spread in De Nieuwe
• Videoverslag De Waal & Haaksman
• Vermelding NRC.nl
Buning Brongers Prijzen

• Het Parool
‘De beste jonge schilders’
• See all this
‘6 winnaars in 1 mini-editie’
https://seeallthis.com/blog/6-winnaars-in1-mini-editie-buning-brongers-prijs-2018/
• Mister Motley
6 diepte interviews met de winnaars
http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/
buning-brongers-prijzen-x-mister-motley
• De Rijksacademie
https://www.de-ateliers.nl/oud-deelnemers-ricardo-van-eyck-en-wouter-paijmans-winnen-buning-brongers-prijs/
• Gerrit Rietveld Academie
https://rietveldacademie.nl/en/page/9531/
buning-brongers-prijzen-2018-winnersannounced
• BK Informatie
Aankondiging onder ‘Kunstprijzen’
Front Gallery - Airco Caravan

• Het Parool
‘Kunst als wapen in de geweldloze strijd’
Auteur: Jan Pieter Ekker

Tentoonstellingen geïnitieerd door
de programmacommissie
• 4 Artists Revisited - Four Musketeers in
Arti et Amicitiae
• UNFAIR X Cristies
• Contemporary Contemplations
• STARTPOINT. Prize for European art
graduates 2017
• Who are We Again?
• OUT OF ORDER - Performing objects
• Goud onder het ijs
• FLAM VIII
• Look at me, then look at me again
• Dust to *dust, by Marie Ilse Bourlanges &
Elena Khurtova
• ORAKEL - De kunstenaar als ORAKEL

Tentoonstellingen geïnitieerd door
de beoordelingscommissie
• Update - werk van Nieuwe Leden
• Salon - nieuw werk

Tentoonstellingen geïnitieerd door
Harald Schole/
sociëteitscommissie
• African Amicitiae
13 november t/m 2 februari 2018
• Van volks tot verheven - collectie Peter
Poldervaart
5 februari t/m 4 mei 2018
• 4 Generaties kunst; de collectie van Carla
van Riet
9 mei t/m 13 juli
• Kleurrijk Amsterdam - Colourful City
17 juli t/m 24 augustus
• Een onverwachte echte collectie; Henk
Pothoff
28 augustus t/m 19 oktober
• De zolderschatten van Arti
23 oktober t/m 26 oktober
In samenwerking met Antoinette Frijns en
Edu Braat
• En er is veel meer; de collectie van Els
Verhaak
30 oktober 2018 t/m 11 januari

Verhuurtentoonstellingen
• Chaim Oren - No Limits
16 februari t/m 4 maart
• Jeanne Oosting Prijzen 2018
5 t/m 21 oktober
• Buning Brongers Prijzen
30 november t/m 15 december

Overzicht tentoonstellingen
• 4 Artists Revisited - Four
Musketeers in Arti et Amicitiae
13 januari t/m 11 februari
Kunstenaars: Joseph Sassoon Semah,
Roland Berning, Manèl Esparbé i Gasca
en Alexander Schabracq

De vier kunstenaars manifesteerden zich
ieder afzonderlijk in de jaren 80 van de vorige eeuw via het Amsterdamse alternatieve
circuit. Al snel werden ze opgepikt door de
gevestigde kunstwereld. Ze maakten naam
en bouwden reputaties op. In deze tentoonstelling kijken ze terug op roerige jaren met
deconstructivisme, postmodernisme en de
anything goes -mentaliteit waarbij het individu de maat werd.
• Chaim Oren - No Limits
17 februari t/m 4 maart
Opening met live dans en muziek:
vrijdag 16 februari
Kunstenaar: Chaim Oren. Curator: Ronit
Eden

No limits nodigt uit tot een diepgaande
blik in de unieke wereld die wordt gecreëerd door de kunstenaar Chaim Oren, in

arti et amicitiae

een grenzeloze kleurdiepte. De kleuren zijn
het instrument en de inspiratiebron. Het is
een kleurenuniversum dat licht en beweging vangt. Alles op aarde weerspiegelt zich
erin en de eindeloze diepte van het universum maakt een ongelimiteerde opstijging
mogelijk. Deze expositie gaat om het wezen
van de abstracte schilderkunst en hoe die
wordt omgezet in een spiritueel object.
• UNFAIR X Cristies
Fundraiser Veiling
22 t/m 26 februari 2018
Opening: donderdag 22 februari
om 17 uur
Veiling: maandag 26 februari
Kunstenaars: Kim David Bots, Alicja
Bielawska, Babs Bleeker, Jurre Blom, Inez
de Brauw, Tim Breukers, Yair Callender,
Femke Dekkers, Koen Doodeman,
Jonathan van Doornum, Afra Eisma,
Maurice van Es, Ricardo van Eyk, Alex
Farrar, Daan Gielis, Meinke ten Have,
Roos van Haaften, Seán Hannan, Riley
Harmon, May Heek, Jan Hoek, Alexander
Höglund, Tim Hollander, Kasper Jacobs,
Paul de Jong, Juliacks, Marc Philip van
Kempen, Susan Kooi, Lilian Kreutzberger,
Vytautas Kumža, Stéphanie Lagarde,
Daan Liu, Sanja Marušić, Elise van
Mourik, Adam Nillissen, Nasbami,
Janine van Oene, Marijn Ottenhof, Jaya
Pelupessy & Felix van Dam, Louise te
Poele, Juan de Porras-Isla & Diego Diez,
Lotte Reimann, Nicholas Riis, Thomas
van Rijs, Puck Schot, Anika Schwarzlose,
Rik Smits, Thomas Trum, Kyle Tryhorn,
Sanne Vaassen, Wouter Venema, Max de
Waard, Bob Waardenburg, Daniël Dennis
de Wit, Joeri Woudstra, Mickey Yang,
Thijs Zweers
•Contemporary Contemplations
10 maart t/m 8 april
Opening: vrijdag 16 maart van
17-18 uur
Kunstenaars: Linda Arts, Piet Dieleman,
Marieke van Diemen, René Eicke, Carina
Ellemers, Gerda Kruimer, Bas Lobik, DAG
Przybilla, Zaida Oenema, Yumiko Yoneda
Curatoren: René Eicke en Gerda Kruimer.

Herhaling staat centraal in de tentoonstelling Contemporary Contemplations. De
kunstenaars werken in een gereduceerde
beeldtaal. Ieder werkt vanuit een eigen
concept waarbinnen herhaling een rol
speelt. De kunstenaars gebruiken herhaling als vorm of laten vorm door herhaling
ontstaan. In de presentatie is aandacht voor
ieders eigen ritme en handeling. Serieel
werk is een van de mogelijkheden. In tegenstelling tot het algemene fenomeen tijd
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waar tempo en onophoudelijke verandering
voorop staan, ligt in deze tentoonstelling de
nadruk op moment en gevoel van duur. In
deze tentoonstelling wordt uitgegaan van
herhaling als mogelijkheid tot intensivering
en mogelijkheid tot verkenning.
• STARTPOINT. Prize for European
art graduates 2017
10 maart t/m 8 april
Opening: vrijdag 9 maart
Kunstenaars: Filip Anthonissen (BE), Caz
Egelie (NL), Michelle Hall (IRL), Vytautas
Kumža (LT), Tomasz Kobialka (PL),
Pamela Kuťáková (CZ), Mariana Murta
(PRT), Jana Shostak, (PL)
Curatoren: Radek Váňa (Amsterdam) &
Pavel Vančát (Praag)

We got a winner! STARTPOINT. PRIZE
FOR EUROPEAN ART GRADUATES
2017 presenteert in een tentoonstelling in
Arti et Amicitiae een selectie van up-andcoming kunstenaars die vorig jaar zijn afgestudeerd aan de Europese kunstacademies.
StartPoint. heeft Praag als uitvalsbasis en
heeft zich in de afgelopen twaalf jaar ontwikkeld tot een prestigieuze prijs die nieuw
talent in Europa op de kaart zet. Na een
tentoonstelling in de Nationale Galerie in
Praag, is er nu een selectie van de genomineerden en het werk van Michelle Hall- de
winnaar van 2017- in Arti et Amicitiae
te zien. StartPoint wordt mede mogelijk gemaakt door: Tsjechisch Centrum,
Ministerie van Cultuur van de Tsjechische
republiek en de Gemeente Praag.
• Who are We Again?
13 april t/m 19 mei 2018
Opening: vrijdag 13 april van
20 - 22 uur, 21.30 uur DJ’s Henk en
Fatima
Kunstenaars: Amie Dicke, Berend Strik,
Charl Landvreugd, Charlott Markus,
Evelyn Taocheng Wang, Femmy Otten,
Lucas Lenglet, Marlene Dumas,
René Bosch, Sander Breure & Witte
van Hulzen, Sharieta Berghuis en Tyna
Adebowale. Curator: Imke Ruigrok

Al is ‘zien en gezien worden’ van alle tijden,
het is bijzonder van toepassing op onze eigen tijd. De visie op identiteit en mensbeeld
is zichtbaar in beweging; het zijn vloeibare
begrippen geworden. Kunstenaars in deze
tentoonstelling nemen ons veranderende
mensbeeld onder de loep: hoe kijken we
naar onszelf en naar de ander? Hoe zien en
oordelen we? Want, hoe we onszelf zien is
afhankelijk van het kijken naar de ander.
We spiegelen onszelf voortdurend.
Aanleiding vormde de serie Who Are We
Again? 50 portretten van mannen, door
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kunstenaar René Bosch. De tentoonstelling
gaat verder op diens vraagstelling: Is een
neutrale weergave van de man nog wel mogelijk in een tijdsgewricht waarin de identiteit en maatschappelijke rol van de man
onderwerp van menig debat is? Tegenover
de macht, ijdelheid en opschepperij die
sprak uit de (mannen)portretten van weleer
staat een heel scala aan perspectieven op
het individu anno nu. Vanuit deze verschillende posities, ontstaat in de tentoonstelling een gelaagd, ontwapenend en soms
kwetsbaar mensbeeld. Het geheel nodigt
uit tot dialoog en denken over: Who Are
We Again? Vijf weken lang kun je in Arti
et Amicitiae terecht om je te ‘spiegelen’ en
te verwonderen; met een alternatieve kerkdienst, installaties, fotografie, performances,
film en choreografie. Verwacht hier geen
eenduidige klanken, maar vooral meerstemmigheid. Met de tentoonstelling en het
publieksprogramma werpen we een nieuwe
blik op onszelf en elkaar.
Who Are We Again? is mede mogelijk gemaakt
door het Prins Bernard Cultuurfonds
Eigentijdse kerkdienst - Zondag 13 mei
12.30-14.00 uur
De joodse, christelijke en islamitische tradities vertellen het verhaal van Jakob en zijn
zoektocht naar identiteit langs liefdeloosheid, bedrog en schaamte. Religie, liturgie
en theater komen samen in een eigenzinnige kerkdienst.
Uitvoering: Martijn Horsman, dominee
en oprichter van brouwerij Kleiburg,
Amsterdam
Pakhuis de Zwijger
Who Are We Again? - Vrijdag 18 mei 20.00
- 21.30 uur
Vragen als ‘wie ben ik?’, of ‘wie zijn we?’,
daar kun je een leven mee vullen. Wat bepaalt hoe we onszelf zien en hoe we naar de
ander kijken? Het denken over het mensbeeld en daardoor het beeld van de mens is
aan verandering onderhevig. Met een aantal
bijzondere beeldend filosofen - kunstenaars
uit de tentoonstelling Who Are We Again?
- spreken we over existentialisme, identiteit
en representatie vandaag de dag. Een avond
waarin je de makers, het werk en de onderliggende vragen op persoonlijke wijze zult
ontmoeten. Je zult ongetwijfeld anders naar
buiten komen dan je binnen kwam.
Intimiteit, man/vrouw, gender, exhibitionisme, diversiteit, uitsluiten, (voor)oordelen,
social media, voyeurisme.
• OUT OF ORDER - Performing objects
26 mei t/m 17 juni
Opening: vrijdag 25 mei om 20 uur
met Happening Maarten Bel & Willem de

Haan, Performance Merel Noorlander en
Disco Total
Kunstenaars: Merel Noorlander & Oscar
Peters, Jorrit Paaijmans, Jean-Philippe
Paumier, Joris Strijbos & Nicky Assmann,
Art van Triest, Philip Vermeulen en Corine
Zomer. Workshops door PEER Paper
Platform
Curator: MILK

In de groepsexpositie Out of Order staat de
fysieke beweging centraal. De tentoonstelling is samengesteld door kunstinitiatief
MILK. Zij ziet een generatie kunstenaars
die experimenteert met industriële technieken en natuurkrachten om beweging in
hun werk te genereren. Hun mechanische
ontwerpen zijn bedoeld om de artistieke
discipline, vorm, materiaal, tijd en ruimte
te verkennen. De analoge tentoonstelling
is een reactie op digitale en interactieve
ontwikkelingen in de kunst. Het biedt een
fysiek tegenwicht en toont de loop der dingen; een werkelijkheid waar de kijker weinig
invloed op heeft. De veranderende beelden
zijn willekeurig of worden evenredig door
de tijd bepaald. Het proces is niet verborgen
maar zichtbaar in de constructies die zowel
de voor en achterkant van het beeld presenteren. Met een serie kinetische installaties
toont MILK niet alleen de schoonheid van
beweging maar ook de daaraan verbonden
geluiden en de onvermijdelijke stilstand.
Het geluid van het proces van de installaties
wordt in podcasts gedocumenteerd.
Het geïnstalleerde ‘Paper Atelier’ produceert flipboekjes van de installaties, waarbij de bezoeker deel kan nemen aan het
productieproces.
Donderdag 31 mei 19.30 uur Rondleiding
en gesprek tussen Mark Bischof en Jorrit
Paaijmans
Twee generaties kinetische kunstenaars gaan
met elkaar in gesprek. Beide kunstenaars
werken met een verfijnde mechaniek en hun
werk kenmerkt zich door een instrumentale
precisie en perfectie.
Out of Order is mede mogelijk gemaakt door:
Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stichting
Stokroos
• UPDATE- werk van nieuwe leden
23 juni t/m 22 juli
Opening: vrijdag 22 juni om 19
uur. Bülent Evren, de voorzitter van
de beoordelingscommissie, opent de
tentoonstelling. Aansluitend: muziek en
tangoperformance door Marijke de Vries,
Greet Weitenberg, Lucas Malec, Wolter
Wierbos. 21 uur: dansen met DJ Guppie
Kunstenaars: Papa Adama, Jak
Beemsterboer, Maarten Brinkman, Robert
Broekhuis, Hommarus W. Brusche, Vian

arti et amicitiae

(Roland Buiter), Sander Dekker, Dorien
van Diemen, Henk Fakkeldij, RaQuel van
Haver, Cecile van der Heiden, Jose Krijnen,
Paul Koeleman, Hans van der Leeuw,
Madeline Maus, Maria Louise Vandenput,
Marijke de Vries, Albert van der Weide,
Greet Weitenberg, Jeroen Werner, Mieke
Werners, Doreen Wittenbols

Met trots presenteert kunstenaarsvereniging
Arti et Amicitiae de kunstenaars die in 2017
lid zijn geworden van de vereniging. De
komende vier weken exposeren 22 nieuwe
kunstenaarsleden op de monumentale
tentoonstellingszalen.
• Goud onder het ijs
28 juli t/m 25 augustus 2018
Opening: vrijdag 27 juli van 20-22
uur met om 20 uur openingswoord
door Lizzy van Megen en Femmie Duiven
en voordracht door Hans Landsaat. Theo
Steemers is spreekstalmeester
Kunstenaars: Marjolijn Boterenbrood,
Femmie Duiven, Moritz Ebinger, Gerda
Kruimer, Hans Landsaat, Max/ Mei
(Marte Mei van Haaster, Max Daalhuizen),
Roelant Meijer, Regula Maria Müller,
Caspar Noyons, Lizzy van Megen, Jenny
Ritzenhoff, Theo Steemers, Kees de Vries

In ‘Goud onder het ijs’ verbeelden dertien
kunstenaars reiservaringen en fascinaties
voor geologische fenomenen en vraagstukken en hoe de mens verbonden is met het
binnenste van de aarde en het steeds veranderende landschap.
‘Goud’ als metafoor voor schoonheid en
verlangens, maar ook voor de hebzucht en
goudkoorts die ten grondslag ligt aan het
vraagstuk of er goud tevoorschijn zal komen als de ijskappen verder gaan smelten.
‘Onder het ijs’ als metafoor voor het verborgene in de aarde in al zijn afstandelijkheid.
Dinsdag 21 augustus 14-17 uur: Artist talk
Vrijdag 24 augustus 16 uur: Lezing door
René ten Bos, denker des Vaderlands, over
het begrip Antropoceen
Zaterdag 25 augustus 15-17 uur: Finissage
• FLAM VIII
Look at me, then look at me
again
FLAM Live: 4 t/m 7 september FLAM
Encounter: 12 t/m 30 september
Woensdag 12 september 20 uur:
Opening FLAM Encounter met performance door Richard John Jones en
work-in-progress door Matthew Day
Kunstenaars: Alex Bailey met Roland
Rauschmeier, Rebecca Chaillon, Tomislav
Feller, Andrea Folache Zavala, Astrit
Ismaili, Mami Kang, Maria Metsalu,
Dora Longo Bahia, Harold Offeh, Marijn
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Ottenhof, Vincent Riebeek & Nicolas
Roses, Mathias Ringgenberg, Antonia
Steffens Julian Weber, Philipp Gufler,
Richard John Jones, Maria Metsalu,
Hannah Perry, Sarah van Lamsweerde,
Dionisios Argyropoulos-Ioannou,
Matthew Day, keyon gaskin, Erin Hill,
Opera Corruption (Dutch Art Institute/If I
Can’t Dance), Natasha Papadopoulou

FLAM (Forum of Live Art Amsterdam) is
een jaarlijks terugkerende tentoonstelling
in Arti et Amicitiae, Amsterdam, waarin de
grote verscheidenheid aan uitingen binnen
de hedendaagse performancekunst ruimte
krijgt. De achtste editie vangt aan met
FLAM Live: een intensieve week van livekunst, waarin het lichaam met diens vele
betekenissen het medium is. Deze editie
wordt uitgebreid met FLAM Encounter:
een tentoonstelling met installaties die
op verschillende manieren hun oorsprong
vinden in een performance. Middels deze
transformatie biedt FLAM VIII een podium
voor zowel de efemere als de materiële kant
van diverse artistieke praktijken.
Om verschillende perspectieven op de werken te activeren hanteert FLAM VIII een
metaforisch kader. De performances in de
live-week worden opgevat als elementen van
een wilde tuin; de toeschouwers worden uitgenodigd door de wilde tuin te dwalen, en
samen met anderen de live-ervaring te delen.
De tentoonstelling wordt opgevat als een
cruise-tuin, waarin objecten een beweging
aansporen. FLAM Encounter nodigt het
publiek uit om met een cruisende attitude
de tentoonstellingszalen te betrekken, verschillende gezichtspunten in te nemen en
een persoonlijke relatie aan te gaan met de
objecten en andere lichamen in de ruimte.
Het programma is ontworpen om onverwachte kruisbestuivingen te genereren
tussen de kunstenaars, hun werk en het
publiek.
FLAM VIII wordt gesteund door Amsterdams
Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds,
Stichting Stokroos, AkzoNobel Art Foundation
(work of Richard John Jones), If I Can’t Dance,
I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution
(work of keyon gaskin), Ministry of Culture
Estonia (work of Maria Metsalu) en Pro
Helvetia (work of Mathias Ringgenberg).
• Dust to *dust, by Marie Ilse
Bourlanges & Elena Khurtova
6 t/m 21 oktober
Opening: vrijdag 5 oktober om 20
uur met performance

Dust to *dust is een project van Marie Ilse
Bourlanges & Elena Khurtova met als uitgangspunt een gevonden archief van Jacques
Bourlanges. de auteur van een intrigerende

theorie over de correlatie tussen sterrenstelsels en het landschap.
Dust to *dust is the final chapter of a longterm project entitled The Sky is on the
Earth, a series of interventions with the
inherited archive of Jacques Bourlanges
(Marie Ilse’s grandfather), author of an
intriguing esoteric theory of a correlation
between star constellations and French
geography.
After working with this rich material for
four years, Khurtova & Bourlanges create a
final transformation of the archive: ‘letting
go’ will be at the heart of their solo exhibition at Arti & Amicitiae. From monumental
to intimate installations, their work explores
the paradox between transformation and
its inherent loss. The artist duo reflects on
the purpose of preservation and archiving
through series of sensorial experiences in
constant change. The tactility of elements
composing the exhibition echoes to the
fragility of physical traces one may leave
behind, as well as the ones superimposed on
us and our physical environment by higher
forces. Materiality gets intertwined with
words and voices in an audio work contribution by Cécile Tafanelli.
On the opening night Khurtova &
Bourlanges will launch two artist books,
Sans Réponse and Raise, new iterations of
their project The Sky is on the Earth.
This project is generously supported by
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan
Fonds and Stichting Stokroos.
Jeanne Oosting Prijzen 2018
6 t/m 21 oktober 2018
Opening: vrijdag 5 oktober 19-22
uur
Kunstenaars: Bettie van Haaster en
Henk Visch

De Jeanne Oosting Prijzen 2018 zijn toegekend aan beeldend kunstenaars Bettie van
Haaster en Henk Visch. De jury, bestaande
uit collega-kunstenaars Aline Thomassen,
Tim Ayres en Maaike Schoorel, koos voor
Van Haaster en Visch op grond van eigenheid, vakmanschap en oeuvres van constante kwaliteit.In Arti is een tentoonstelling
met werk van beide laureaten te zien van 6
t/m 21 oktober. Feestelijke opening en prijsuitreiking: vrijdag 5 oktober om 19.30 uur.
De Jeanne Oosting Prijzen werden in
1970 in het leven geroepen door beeldend
kunstenaar (en Arti-lid) Jeanne Bieruma
Oosting vanuit haar betrokkenheid bij de
beeldende kunstwereld. Na haar overlijden
in 1994 is voortzetting van de jaarlijkse
prijstoekenning in handen van de Jeanne
Oosting Stichting. De Jeanne Oosting
Prijzen worden toegekend als waardering
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voor individuele artistieke kwaliteit binnen
de figuratieve kunst. De winnaars ontvangen
elk een geldbedrag van € 7.500,-. Uniek aan
de prijs is dat de jury enkel uit collega-kunstenaars bestaat. De lange geschiedenis van
de prijs heeft aangetoond dat er volop beweging zit in de figuratieve kunst. Inmiddels is
het de 48ste keer dat beide prijzen worden
uitgereikt.
• Orakel - de Kunstenaar als orakel van de huidige tijdsgeest
Een empirische manifestatie
op het snijvlak van beeldende
kunst, filosofie en wetenschap.
3 t/m 10 november
Kunstenaars en performers: Funda Gül
Özcan, Marieke Coppens, Tchelet Pearl
Weisstub soundscape Haian Arshied, Circus
Engelbregt, Domenique Himmelsbach
de Vries, Jessica Segall, Clara Saito, Arne
Hendriks, Pei-Ying Lin, Laura Malpique,
Dick Verdult, Eva Meijer, Thijs de Zeeuw,
Denisa Kera
Curatoren: Merel Noorlander en Arjen
Lancel

ORAKEL is een 7 dagen durende
Manifestatie door het hele gebouw van Arti
et Amicitiae die zinderend van start gaat
tijdens de Amsterdamse Museumnacht.
De 7e editie is ontstaan vanuit de urgente
behoefte om onze visies op de interrelatie
tussen mens, natuur en niet-menselijk dieren te herzien. Vertaald en aangereikt vanuit
de beeldende kunst in combinatie met
technologie, (empirische) wetenschap en
hedendaagse alchemie. De orakels zijn méér
dan toekomstvoorspellers: ze reageren niet
alleen op de kanteling in het denken, maar
verwezenlijken de maatschappelijke veranderingen zelf.
Het publiek wordt tijdens ORAKEL uitgedaagd en geactiveerd door een marathonprogramma met kinetische installaties,
interactieve performances en dierlijke
videokunst. Het experiment staat centraal:
van een futuristisch pleidooi over een maatje
kleiner, tot activistisch loket voor papierlozen; van life healings met guru’s tot koken
met virussen. Zwem mee in wildcat reservaten met alligators en leef een maand lang als
hond. Uitdagend, diepgaand en humorvol
vanuit een langlopend onderzoek, speciaal
voor ORAKEL uitgewerkt.
Dit is de 7e editie van de jaarlijkse
Manifestatie tijdens de Amsterdamse
Museumnacht in Arti.
Vijf van de zeven, waaronder deze, programma’s werden bekroond met de
Museumnacht-jury-award!
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Buning Brongers Prijzen
1 t/m 16 december 2018
Opening: vrijdag 30 november 2018
17.30 uur

De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge
beeldend kunstenaars. De prijzen worden uitgereikt door de Buning Brongers
Stichting uit de nalatenschap van Johan
Buning en zijn familie. Zij ontvangen allen
een bedrag van € 4.500. Daarnaast wordt
een tentoonstelling georganiseerd. De jury
van de Buning Brongers Prijzen 2018 heeft
de prijzen toegekend aan de volgende beeldend kunstenaars:

Ricardo van Eyk (De Ateliers), Naomi
Mitsuko Makkelie (Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht), Jenny Lindblom
(Rijksakademie van beeldende kunsten),
David Noro (Gerrit Rietveld Academie),
Wouter Paijmans (De Ateliers), Rutger
de Vries (Rijksakademie van beeldende
kunsten).

Salon 2018- nieuw werk
22 december 2018 t/m woensdag 23
januari 2019
Opening:vrijdag 21 december 2018
19 uur

Kunstenaarsleden van Arti tonen een recent
werk. Schilderijen, beelden, video, installatie,
fotografie en grafiek; de Salon laat een breed
scala aan hedendaagse kunst zien en biedt
hierdoor een fantastisch overzicht van de
kunstenaars die Arti rijk is. De Salon is een
verkooptentoonstelling en ook te bezichtigen in de avonduren. Van dinsdag tot en
met vrijdag wordt de tentoonstelling balie
bemand door leden van Arti.

Subsidies
In 2018 hebben de volgende projecten subsidie gekregen via Arti:
• Museumnacht - Orakel - de Kunstenaar als
orakel van de huidige tijdsgeest: AFK en
Stichting Stokroos
• Vrije Val - Peter Zegveld: AFK, Sponsor
bijdrage, Gemeente Amsterdam Metro en
Tram, en St. Kunst Stadshart, Amsterdam
Centrum

arti et amicitiae

13. Activiteiten in de sociëteit
Wekelijkse activiteiten
in de sociëteit
• Schaken
• Biljarten
• Bridge

Emptiness and Infinite Space

Club Arti
Organisatie Severin van Wageningen, Marnix Goossens en Barbara van
Ittersum
Club Arti staat voor een avond vol performances, acts, super leuke
mensen, goede muziek en lekkere drankjes.
26 januari	The Living Darkness, Poet Stunt, Bart Witte,
Rob van Uden & DJ Marnix, & Mistery Act
23 februari 	Vapeur aan de deur, DELTΔTUNE –
AMMARAY,
DJ Menmensteegsteeg,
DJ Marnix, Willy Wodka
30 maart	Johnny Macintosh (Kaj) en dj Maarten
20 april

Arti op stap
Organisatie: Gonny van Oudenallen
8 januari
Amsterdam Light Festival
1 maart	Rondleiding door de collectie van het Stedelijk
Museum / ‘Stedelijk Base’
3 en 4 maart
Koppelaars’ kunsthuiskamer
13 maart	Tussen kunst en politiek; lezing Jacques
Monasch i.s.m. de Industrieele Groote Club
15 juni	tentoonstelling Pulchri Beeldreflecties, De
Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar
later
29 juni	AKZO Nobel Art Foundation ‘Common
Ground’
20 oktober	Artists aan Zee, tijdens de Kunst10daagse
Bergen op zaterdag 20 oktober

De kunstenaar uitgelicht
Organisatie: Jan Snijders, Nella Montfoort, Wilma Laarakker, Martha
Scheeren, Renée Hartog
26 januari
Manja van der Storm
6 apri
Peter Poldervaart.
13 april
Paul Dikker
28 september
Juan Tajes Baddouh
26 oktober
LPI / Joep Neefjes
7 december
Reinder van der Woude

Algemene Ledenvergadering
28 mei
3 december

2205ste ALV
2206ste ALV

Nieuwe Ledenbijeenkomst
Kunstraad bijeenkomst
11 januari
15 maart
16 mei (kunstraad netwerkborrel)
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Portfolio Fotografenavond
Organisatie: Petra Ruisendaal en Aloys Ginjaar
5 maart	43e Portfolio Fotografenavond
2 juli	44e Portfolio Fotografenavond
Organisatie: Rosa Johanna, Marjoca de Greef, Jan Bor, Anastasija
Pandilovska
4 mei	Emptiness & Infinite Space III symposium met
Melissa Tun Tun, Bruno Nagel, Thomas van
Huut en Jac Bisschops
23 november	Emptiness and Infinite Space IV symposium
met Tine Melzer, Hein van Dongen, Katja
Mater, Tim Ayres

Cirque Excentrique; De Serie
Organisatie: Job Reuten, Jan Joris Reuten, Egbert Jan Weber
8 juni
De Serie
14 september
De Serie 2
26 oktober	De Serie 2.2. Lekker dansen op dat feestje
7 december
The Hall of Fake Fame

Tentoonstellingszalen
12 januari
Opening 4 Artists Revisited
28 januari	Paneldiscussie 4 Artists Revisited
16 februari 	Opening tentoonstelling Chaim Oren - No
Limits
16 februari	Performance The Trial - La Torture
22 februari	Opening fundraiser UNFAIR X Cristies
23 februari	Rondleiding fundraiser UNFAIR X Cristies
door Renée Hartog
24 februari 	‘Her Music My Form’- Chaim Oren - No
Limits performance met de kunstenaar en celliste Salomé Roodenburg
26 februari
Veiling UNFAIR
4 maart	Finissage Chaim Oren - No Limits + uitreiking
loterij
9 maart	Opening Startpoint. en Contemporary
Contemplation
24 maart	Rondleiding Contemporary Contemplations
door Gerda Kruimer
24 maart	Rondleiding Startpoint. door Renée Hartog
29 maart	Rondleiding Contemporary Contemplations
door Gerda Kruimer
3 april 	Rondleiding Contemporary Contemplations
door Gerda Kruimer
13 mei	Eigentijdse kerkdienst door Martijn Horsman.
Randprogramma Who are we Again?
25 mei	Opening tentoonstelling Out of Order
22 juni	Opening tentoonstelling UPDATE - werk van
nieuwe leden
6 juli	Worldtour in a room; Optreden Renate Jorg en
Henk Fakkeldij - randprogramma UPDATE
13 juli	Voordracht Hommarus W. Brusche - randprogramma UPDATE
21 juli 	Presentatie kunstwerk Vrije Val door Peter
Zegveld

15

27 juli	Opening tentoonstelling Goud onder het ijs
21 augustus
Artist Talk Goud onder het ijs
23 augustus	Lezing antropoceen -Denker des Vaderlands
René ten Bos
25 augustus
Finissage Goud onder het ijs
4 - 7 september
Flam Live
21 en 28 september Flam Paneldiscussie
5 oktober	Opening Dust to Dust en Jeanne Oosting
Prijzen
3 november
Museumnacht ‘Orakel’
7, 8 november
Artist talk en tour ‘Orakel’
9 november
Mini- Museumnacht ‘Orakel’
21 december
Opening jaarlijkse Salon met Salonfeest

Overige activiteiten
5 januari 	Nieuwjaarsborrel en stamppottenbuffet voor
de leden
19 januari
Cd- Presentatie Three Guys named Joe
8 maart
Kunst verkiezingsdebat
9 maart	UN Woman HeForShe Arts Week met performance Dolle Olla
20 april
Optreden koor het Octet
20 april	Uit de koffer, (kunst) boekenbeurs met muziek
en MC Fredi Beckmans
1 juni	Uit de koffer, kunstboekenbeurs
24 juni	Open Middag Saxofoonschool Amsterdam
15 september	Live stream ceremonie Dalai Lama I.s.m. de
Nieuwe Kerk
5 oktober	Duurzaamheidsevent i.s.m de Kring en de
Industrieele Groote Club
18 oktober
Avond van de humor
28 november
Sinterklaasviering
13 december
Optreden Wellingtoonkoor
14 december	Lancering Magazine de Nieuwe met optredens van Les Biftecs, Motortoaster & Deejay
Küttlipp
20 december
Kerstdiner voor de leden

14. ALV 2018
Algemene Ledenvergadering 2205
Datum maandag 28 mei 2018
Aanwezig: 43 leden kunstenaars, 10 kunstlievende leden
Belangrijkste agendapunten op deze vergadering zijn:
• Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening
• Decharge secretaris bestuurslid
• Verkiezing leden programmacommissie en beoordelingscommissie
• Tentoonstellingsmogelijkheden van leden kunstenaars in Arti
De jaarrekening en het jaarverslag van 2017 worden besproken.
Louis van Beurden, penningmeester geeft een toelichting. Arti is
van een begroot verlies naar een positief resultaat van € 176.485
gegaan. Een van de redenen hiervoor is dat voor aantal ambulante
medewerkers een reparatie is gedaan van hun pensioen. Dit leverde
een vrijval van € 10.000 op. De nettowinst van € 166.000 komt
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door een aantal zaken, er zijn veel veranderingen doorgevoerd. Er
zijn verschuivingen gedaan in de administratie om beter inzicht te
krijgen van de kosten per afdeling. De voornaamste inkomstenbron
is het onroerend goed, hier hebben we meer winst uit gehaald. De
inkomsten uit de contributie zijn gestegen door de verhoging van
de contributie. Er is bovendien een bedrag in kas ten behoeve van
de restauratie van de zalen en het dak. De FC dankt het bestuur en
de penningmeester voor het constructieve overleg en adviseert de
leden om de jaarrekening goed te keuren. Het jaarverslag wordt
goedgekeurd.
Louis van Beurden wordt decharge verleend.
Na een kort verslag van de PC en BC worden Bonno van Doorn
en Dorien de Wit verkozen als nieuwe commissieleden voor de PC.
Petra Noordkamp (voorzitter) en Radek Vana worden herkozen.
In de BC worden Bulent Evren (voorzitter), Frank Lenferink en
Roland Berning herkozen.
Marina van der Kooi licht het ingebrachte punt toe over expositiemogelijkheden voor Arti leden. Arti is een levendige vereniging en
er wordt veel georganiseerd voor en door de leden, zeker nu de Art
Space hiervoor wordt ingericht. Het bestuur gaat praten met de initiatiefnemers en PC over dit voorstel.
Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.

Algemene Ledenvergadering 2206
Datum maandag 3 december 2018
Aanwezig: 33 leden kunstenaars, 6 kunstlievende leden
Belangrijkste agendapunten op deze vergadering zijn:
• Vaststelling begroting en activiteitenplan
• Restauratie tentoonstellingszalen
• Statutenwijziging ivm ANBI status
• verslag Programmacommissie, Beoordelingscommissie en WWF
Tussentijdse verslagen geven een gunstige ontwikkeling tav liquiditeit. De begroting 2019 heeft geen verrassingen, deze is haalbaar.
Er is vooruitzicht op een bescheiden positief resultaat, door de opbrengst van de gebouwen met als aantekening dat een verhoging van
huur, door de opening van de Noord Zuidlijn niet is meegenomen.
Er is overeenstemming met WWF over het rentetarief. De sociëteit
blijft een zorgenkind, de loonkosten zijn verhoudingsgewijs hoog.
De financiële commissie adviseert de leden in te stemmen met de
begroting. De begroting wordt in stemming gebracht en goedgekeurd. Het activiteitenplan wordt per pagina besproken en
aangevuld. Er wordt een toelichting gegeven op het plan voor de
benodigde restauratie van het dak en de tentoonstellingszalen waar
een architectenbureau voor wordt ingeschakeld. Voor Arti bestaat
de optie om een ANBI status te verkrijgen: dit heeft een vennootschapsbelasting voordeel en ook een extra mogelijkheid voor het
verwerven van meer donaties. Voor het verkrijgen van een ANBI
status is een statutenwijziging nodig. Er is een gevraagd die de
leden zal adviseren in samenspraak met Dick Molenaar (een ANBI
expert). De PC doet een verslag van het afgelopen jaar en geeft een
kijkje in de keuken van de afweging die telkens wordt gemaakt.
Daarna heeft de BC een verslag gedaan over het afgelopen jaar. Ook
het WWF komt met een verslag en geeft aan dat Peter van Hugten
aftreedt als Raad van toezicht en dat hij wordt opgevolgd voor
Agniet Snoek. Na een uitgebreide rondvraag wordt de vergadering
gesloten.
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15. werkorganisatie
Arti december 2018

TE

OONSTELLIN
NT
G

VER

EN I G I NG

adrienne winthagen
chef de bureau – 24 u
jacqueline groenhuijzen
administratie/pz – 33 u

marjo boeijen
tentoonstellings coördinator– 32 u
mirjam taverdin
PR/bureaumedewerker – 32 u
kerstin wit
archivaris &
depotbeheer – 8 u

johanna somers
zakelijk leider – 40 u

SOCIËTEIT

PERCELEN

bert ham
kai kraaij
chef-kok – 38 u
operationeel
leidinggevende – 32 u
Herman chevrolet
kok - 30 u
hanna oul-hadj
party manager – 18 u
albert agyemang
kok – 38 u
joep baaij
senior medewerker – 32 u
pool
flexpedianen
pool ambulant e
barmedewerkers
zaalwachten
flexpedianen

matthijs kiel
medewerker technische dienst – 32 u
ed boersema
technicus/zaalwacht – 32 u
wil van dam
schoonmaker – 20 u

Naast de medewerkers in (part-time) dienst zijn er gemiddeld 15 mensen op oproepbasis actief voor Arti.
Gemiddeld aantal werknemers in 2018
Jaar 2018

vaste medewerkers
man vrouw

ambulant/uitzend &
zzp-ers

to- fte man vrouw tofte
taal vast
taal amb.

alle
medewerkers
totaal
aantal

Jaar
2017

Jaar
2016

fte
fte
fte
totaal totaal totaal

Vereniging

0

3

3

2,43

0

2

2

0,44

5

2,87

2,70

2,53

Percelen

2

1

3

2,10

3

0

3

0,33

6

2,43

2,30

2,19

Tentoonstellingen

0

2

2

1,60

0

2

2

1,32

4

2,92

2,92

2,94

2

6

8

6,13

3

4

7

2.09

15

8,22

7,92

7,66

Sociëteit
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4

2

6

4,95

5

5

10

2.47

16

7,42

7,95

7,95

6

8

14

11,08

8

9

17

4,56

31

15,64

15,87

15,61

17

16. Financiën

De balans van Arti et Amicitiae per 31-12-2018

ACTIVA

2018

2017

Vaste activa
immateriële vaste activa
materiële vaste activa

2.712

4.394

15.966.385

10.659.742
15.969.097

10.664.136

Vlottende activa
voorraden

10.528

10.246

debiteuren

5.222

81.429

80.528

57.855

totaal vorderingen

96.278

149.530

liquide middelen

659.725

406.772

overlopende activa

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

756.003

556.302

16.725.100

11.220.438

2018

2017

eigen vermogen
algemene reserve
herwaarderingsreserve

366.481

223.757

14.371.171

9.056.615

51.232

52.781

bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden

14.788.884

9.333.153

498.901

378.693

1.065.800

1.128.414

Kortlopende schulden
aflossingsverplichtingen

62.040

47.882

crediteuren

100.413

41.795

belastingen &
sociale verzekeringen

34.865

45.268

Vooruit gefactureerde huur
& contributies

109.325

181.336

overlopende passiva kort

64.872

TOTAAL PASSIVA

63.897
371.515

380.178

16.725.100

11.220.438

De staat van baten & lasten over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018
Recapitulatie
Staat van baten & lasten over 2018

Werkelijk
jaar 2018

Begroting
jaar 2018

Werkelijk
jaar 2017

afwijking
jaar 2018

Contributies kunstenaars

63.511

67.444

60.090

-3.933

Overige opbrengsten

1.305

1.000

1.556

305

64.816

68.444

61.646

-3.628

Bedrijfskosten

243.559

267.036

293.602

-23.477

Afschrijvingen

3.770

3.130

2.973

640

Exploitatie vereniging

Doorbelaste huisvesting & organisatie
Totaal exploitatie vereniging

18

23.590

23.590

23.590

0

270.919

293.756

320.165

-22.837

-206.103

-225.312

-258.519

19.209
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vervolg

werkelijk
jaar 2018

begroting
jaar 2018

werkelijk
jaar 2017

491.703

502.842

518.522

afwijking
jaar 2018

Exploitatie sociëteit
Opbrengsten
contributies kunstlievende leden

-11.139

221.941

215.000

220.949

6.941

-166.688

-163.710

-168.772

-2.978

Brutomarge

546.956

554.132

570.699

-7.176

Directe kosten

443.646

436.970

443.836

6.676

Afschrijvingen

16.886

24.000

15.478

-7.114

kostprijs opbrengsten

Doorbelaste huisvest. en organisatie

55.798

55.798

55.798

0

516.330

516.768

515.112

-438

30.626

37.364

55.587

-6.738

913.313

877.973

880.845

35.340

-136.073

-153.906

-110.699

17.833

777.240

724.067

770.146

53.173

47.840

88.484

52.767

-40.644

1.560

2.340

1.730

-780

150.000

150.000

105.000

0

199.400

240.824

159.497

-41.424

577.840

483.243

610.649

94.597

58.254

40.560

76.888

17.694

Directe kosten

249.220

252.925

258.685

-3.705

Afschrijvingen

735

2.400

1.830

-1.665

58.678

58.680

58.376

-2

308.633

314.005

318.891

-5.372

-250.379

-273.445

-242.003

23.066

-206.103

-225.312

-258.519

19.209

30.626

37.364

55.587

-6.738

577.840

483.243

610.649

94.597

Totaal exploitatie sociëteit

Exploitatie gebouwen
Huuropbrengsten
Directe kosten
Financiële lasten
Afschrijvingen
Dotatie voorziening groot onderhoud
Totaal exploitatie gebouwen
Exploitatie tentoonstellingen
Opbrengsten tentoonstellingen

Doorbelaste huisvest. en organisatie
Totaal exploitatie
tentoonstellingen
recapitulatie
Totaal exploitatie vereniging
Totaal exploitatie sociëteit
Totaal exploitatie gebouwen
Totaal exploitatie tentoonstellingen

-250.379

-273.445

-242.003

23.066

Totaal recapitulatie

151.984

21.850

165.714

130.134

Bijzondere baten & lasten

-10.809

0

10.771

-10.809

141.175

21.850

176.485

119.325

142.724

21.850

182.141

119.325

0

0

-5.656

0

-839

0

0

0

Exploitatieresultaat
resultaatbestemming
toevoeging algemene reserve
onttrekking Paul Tétar v. elvenfonds
Vrijeval ver. tot bevor. beeld. kunst
vrijeval willink van collenfonds
totaal
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-710

0

0

0

141.175

21.850

176.485

119.325
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17. Verkiezingsrooster
van bestuur en commissies
Bestuur
dec. 2014/ Jan 2015
dec. 2014/ Jan 2015
juni / juli 2016
juni / juli 2016
juni / juli 2016
mei / juni 2017

–	Babeth VanLoo,
voorzitter vanaf maart 2016			
–	Hans Kuiper,
secretaris tot mei 2018
– 	Frans Franciscus
plaats verv. secretaris vanaf mei 2018
– Marjoca de Greef
–	Louis van Beurden,
penningmeester
– Arthur Stokvis

Commissie van Beoordeling (BC)
dec 2008, herkozen mei 2012
mei 2014, herkozen mei 2018
mei 2014, herkozen mei 2018
mei 2014, herkozen mei 2018
mei 2017
		

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2001 tot dec. 2018 			 –	Willem Vaarzon Morel
dec. 2002 tot dec. 2018 		 –	Raymond Perridon
dec 2002 			
dec 2008 			
mei 2011 			
mei 2014 			

penningmeester
–
Anneke Kuyper
–
Harry Heyink - voorzitter
– 	Marianne Vollmer secretaris
– 	Valentijn van der Heide
penningmeester
(sinds december 2018)

Raad van Toezicht Weduwen & Wezenfonds
Bart Scheerder
Roland Berning
Bülent Evren
Frank Lenferink
Eva Gonggrijp

2005 tot dec. 2018
mei 2013
maart 2016
december 2018

–
–
–
–

Peter van Hugten
Diana Blok
Moritz Ebinger
Agniet Snoek

Sociëteitscommissie

Programma Commissie (PC)		
mei 2014 herkozen mei 2018
mei 2014 herkozen mei 2018
mei 2014 tot 2018 			
mei 2015 			
juni 2016			
Juni 2016 			
mei 2017 			
mei 2018 			
mei 2018 			

Weduwen & Wezenfonds

Radek Vana
Petra Noordkamp
Mandra Wabäck		
Richtje Reinsma
Paul Nassenstein
Merel Noorlander
Selby Gildemacher
Bonno van Doorn
Dorien de Wit

2010 tot 2018
2016 tot 2018
2016 tot 2018
2016
2018
2018

–
–
–
–
–
–

Jan Snijders
Wilma Laarakker
Gonny van Oudenallen
Renée Hartog
Fredie Beckmans
Anna Ostrovskaja

Financiële Commissie
mei 2012
mei 2015
mei 2015
november 2016
november 2016
november 2016
november 2016
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–
–
–
–
–
–
–

Hendrik Kaptein
Paul Donker Duyvis
Dick Luyckx
Marc Volger
Vera de Groot
Frederieke Jochems
Valentijn van der Heide
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