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Op 3 december 1839 stichtten Amsterdamse kunstenaars en kunst-
liefhebbers de Vereniging van Beeldend Kunstenaars Maatschappij 
Arti et Amicitiae. Doelstelling van deze nieuwe vereniging – kortweg 
Arti - was: de beeldende kunst in de ruimste zin van het woord te 
bevorderen. Arti moest de geestelijke en stoffelijke belangen van 
kunstenaars behartigen, naast culturele belangen in het algemeen. 
De vereniging werd, zo bleek spoedig, een absolute vrijhaven voor 
beeldende kunstenaars. 
Voor Arti is 2017 in verschillende opzichten een productief jaar ge-
weest. Er zijn, zowel op de tentoonstellingszalen als in de sociëteit 
een aantal zeer bijzondere exposities geweest, de Arti Medaille werd 
uitgereikt, er was een bruisende museumnacht, er waren maande-
lijkse feesten en er waren stampvolle Open Monumentendagen. Ook 
zijn er, om Arti financieel gezonder te maken, een aantal ingrijpende 
maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de opening voor publiek 
tijdens de lunch, de tijdelijke verhuur van Rokin 114A en een verdere 
automatisering van de processen binnen Arti.  Dit alles tezamen 
heeft geresulteerd in een goed positief resultaat voor 2017

.
de verenIgIng

Bestuur
De statuten hebben in Artikel 10 het beheer van de vereniging neer-
gelegd bij het bestuur. Dit bestond per 31 december 2017 uit Babeth 
M. VanLoo (kunstenaar, voorzitter), Hans Kuiper (kunstenaar, se-
cretaris),  Louis van Beurden (kunstlievend, penningmeester) Frans 
Franciscus (kunstenaar, bestuurslid), Marjoca de Greef ( kunstlie-
vend, bestuurslid). In mei trad Arthur Stokvis (kunstenaar) toe tot 
het bestuur als bestuurslid. Siert Dallinga (kunstenaar, bestuurslid) 
heeft in mei 2017 na 11 jaar het bestuur verlaten. Het bestuur verga-
derde in 2017 op achtereenvolgens 10 januari, 7  februari, 15 maart, 
4 april, 2 mei, 14 juni, 5 september, 31 oktober, 30 november en 19 
december. 

Beleid
in 2017 heeft het bestuur van Arti, in samenwerking met de zakelijke 
leiding van Arti, een visiedocument geschreven waarin de kernwaar-
den van Arti worden verwoord en waarin is geformuleerd dat Arti 
de komende jaren toegroeit naar een netwerkgerichte organisatie die 
actief een positie inneemt in het kunstenlandschap van Amsterdam. 
Daarnaast is een zakelijk beleidsplan geschreven, met daarin om-
schreven de zakelijk stappen die Arti de komende jaren zet om haar 
inhoudelijke doelstelling te kunnen realiseren. 

Pr en communicatie
De PR en communicatie voor Arti et Amicitiae strekt zich uit over 
drie terreinen: de promotie voor Arti als vereniging en het algemeen, 
de promotie voor haar exposities en de pr en marketing voor de 
commerciële verhuur.  
In 2017 heeft de promotie voor de exposities van Arti geresulteerd in 
goede aandacht van de diverse media voor zowel exposities in de bo-
venzalen van Arti als voor de exposities in de sociëteit.  Een volledig 
overzicht is verderop in dit verslag opgenomen. Ook is in 2017 de 
website van Arti in het Engels vertaald.

In 2018 besteedt Arti tijd aan het beter in de markt zetten van de 
verhuurmogelijkheden van de verschillende ruimtes van Arti et 
Amicitiae en het verder positioneren van Arti als spil in het kunsten-
landschap van Amsterdam. 

de algemene ledenvergade ring (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 2017 kwam de ALV bijeen op  resp. 22 mei, 14 juni, 11 september 
en 28 november. 

leden 
Per 31 december 2017 telde Arti 571 kunstenaarsleden en 814 kunstlie-
vende leden. Een groei van 20 leden. Velen van hen zijn al jaren lid, 
maar Arti kon ook 54 nieuwkomers begroeten. 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 uit-
daging dat de jongere generaties zich minder snel willen verenigen.
De sociëteitscommissie nodigde twee keer per jaar nieuwe vereni-
gingsleden voor een kennismakingsborrel uit. Met deze nieuwe 
ledenbijeenkomsten beoogt zij het onderling contact tussen de 
nieuwkomers te stimuleren en hen wegwijs te maken in het instituut 
dat Arti heet. Soms presenteren nieuwe kunstenaarsleden bij deze 
gelegenheid hun werk. De secretaris verwelkomde de nieuwe leden 
namens het bestuur. 

Arti en solidariteit 
Stichting het Weduwen en Wezen Fonds van Maatschappij Arti et 
Amicitiae is opgericht in 1842. Iedereen kan financieel in de proble-
men komen doordat alles tegenzit: door ziekte of ongeluk of door 
de plotselinge dood van de partner. Door allerlei overmacht kan een 
onoplosbaar financieel probleem ontstaan. Kunstenaarsleden van 
Maatschappij Arti et Amicitiae kunnen een steunaanvraag indienen 
op basis van de voorwaarden die het WWF hanteert. 

Werkorganisatie
In de uitvoering van haar taken wordt het bestuur ondersteund door 
de werkorganisatie. Deze omvat de medewerkers van het vereni-
gingskantoor, in de sociëteit en bij de technische dienst. 
De afdelingen worden aangestuurd door de zakelijk leider. Vanaf 1 
februari 2017 voert Johanna Somers deze functie uit. 

Veranderingen
In 2017 zijn er op de werkvloer veel wijzigingen doorgevoerd. Zo is 
Arti overgestapt naar the Cloud, met zowel haar office programma, 
haar boekhoudprogramma en haar kassasysteem. Het doel hiervan is 
een efficiëntere en goedkopere bedrijfsvoering. Voor de werkorgani-
satie heeft dit enige aanpassing gevergd, met name de migratie naar 
het nieuwe boekhoudprogramma had nogal wat voeten in de aarde. 
Het grote voordeel van het nieuwe kassasysteem van Arti is, dat het 
is gekoppeld aan het boekhoudprogramma van Arti. Dit betekent 
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een tijdsbesparing in de gegevensverwerking voor de boekhouding 
en een betere controle op de cijfers. 
De facturering is, aan het eind van 2017, grotendeels geautomati-
seerd. De leden van Arti krijgen de contributie facturen en, vanaf 
2018, de facturen uit de sociëteit, per e-mail toegestuurd.  Ook de 
uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergaderingen worden digi-
taal verspreid.  Deze maatregelen tezamen leveren een substantiële 
kostenbesparing op. 

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. 
Eind 2017 liep het contract van Carlin Schrama af, die vanaf oktober 
2016 de leiding over de sociëteit had. in januari 2018 is Kaj Kraaij in 
dienst getreden als bedrijfsleider van de sociëteit. Met zijn indienst-
treding denkt het bestuur van Arti een positieve en noodzakelijke 
toevoeging aan het personeelsbestand van de sociëteit te bewerk-
stelligen. In 2017 is gebleken dat de financiële administratie van de 
sociëteit zeer voor verbetering vatbaar was. Daarnaast liep het oude 
kassasysteem van De Haan verschillende keren helemaal vast. Arti 
was daarom genoodzaakt een nieuw kassasysteem aan te schaffen. 
Gelijktijdig is de financiële administratie van de sociëteit aan het 
eind van 2017 op alle fronten aangepakt, zodat we in 2018 een frisse 
start hebben kunnen maken en een veel betere controle hebben op 
de financiële administratie van de sociëteit. 
 
Vanaf 3 april 2017 is de sociëteit in de middag opengegaan voor pu-
bliek. Het bestuur van Arti heeft hiertoe besloten omdat de sociëteit 
in de middag vrijwel leeg was en daarmee een kostenpost werd. De 
lunch openstelling van Arti heeft effect gehad op de  omzet; ieder ex-
tra verkocht bordje betekende namelijk direct stijging van inkomsten! 
Arti verwacht dat de toeloop voor de lunch in 2018 verder toeneemt.
De sociëteit heeft in 2017 een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. 
Uitgangspunten hierbij waren noodzakelijke verbetering van de 
geluidskwaliteit en bedieningsgemak. Tijdens de zomersluiting 
van 2017 zijn de muren van de sociëteit in de verf gezet en is het 
tegelwerk in de keuken aangepakt. Voor 2018 staat de promotie van 
de mogelijkheden voor commerciële verhuur van de sociëteit in de 
weekenden op het programma, om via deze weg meer inkomsten te 
genereren. 

Hoogtepunten in de sociëteit waren bovenal de vrolijke drukte tij-
dens de drukbezochte openingen van de exposities op de bovenzalen, 
de prachtige exposities van verzamelaars door curator Harald Schole, 
de symposia in samenwerking met Filosofie Oost-West, lezingen 
en presentaties van DKU, De Kunstenaar Uitgelicht, fotografen 
portfolio avonden, de veiling, georganiseerd door Edu Braat en 
Antoinette Frijns, de start van Club Arti, de maandelijkse feesten op 
de vrijdagavond, optredens van het Arti koor, Museumnacht en het 
jaarlijkse kerstdiner, met werkelijk een knetterend grand dessert als 
grande finale. 

Veiligheid
In 2017 zijn er grote stappen gezet met betrekking tot de veiligheid 
binnen de vereniging. Zo zijn er in het voorjaar van 2017 zowel een 

BHV rondleiding voor de gehele werkorganisatie als een ontrui-
mingsoefening gehouden. In het najaar van 2017 is er een in house 
BHV training gegeven, waardoor medewerkers specifiek weten wat 
zij moeten doen als er zich binnen Arti een calamiteit voordoet. Arti 
is in 2017 overgegaan tot het aanschaffen van een AED (defibrillatie) 
apparaat, om te kunnen reanimeren indien nodig. Tijdens de BHV 
training is hiermee geoefend. 

de nieuwe 
De Nieuwe is het onafhankelijke kunstblad van Arti. Het wordt door 
kunstenaars zelf geredigeerd. De redactie bestond per 31 december 
2017 uit de leden Fredie Beckmans, Ine Dammers, Frank Lisser, 
Marianne Vollmer, Ronald Ruseler, Karin Bos en Niels Bekkema. 
Eindredacteur is Tiers Bakker. Er verschenen drie nummers waarvan 
een nummer dat digitaal is verspreid. 
De Nieuwe heeft zich in 2017 iets meer gericht op de activiteiten van 
Arti. Zo stond een nummer in het teken van het Mysterie van de 
Waarheid, het thema van de Museumnacht.
De acquisitie van advertenties is helaas tegengevallen en het budget 
voor De Nieuwe is in 2017 ruim overschreden. Voor 2018 zijn er dui-
delijke afspraken gemaakt om een mooi blad te kunnen maken bin-
nen het gestelde budget.  

articula
Het online magazine Articula is in korte tijd een leuk en informatief 
verenigingsblad geworden. Articula verschijnt 4 keer per jaar, ligt 
ter inzage in de sociëteit en staat op de website van Arti.  Articula 
heeft zich in de anderhalf jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een 
inhoudelijk interessant blad, waarin veel informatie aangaande bij-
voorbeeld de medewerkers van Arti, bestuursleden, kunstenaars die 
exposeren in Arti en nieuwtjes over zowel het heden als het verleden 
van Arti te lezen zijn. 

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 2017 bestond de commissie uit Petra Noordkamp 
(voorzitter), Richtje Reinsma, Radek Vana, Paul Nassenstein, Merel 
Noorlander en Selby Gildemacher. Mandra Wabäck heeft medio 2017 
de commissie verlaten. In 2017 zijn er, naast de Salon, de Nieuwe 
Ledententoonstelling en Museumnacht, vier exposities georganiseerd 
die door leden zijn geïnitieerd.
De tentoonstellingscoördinator draagt zorg voor de administratie, 
organisatie en productie van enerzijds PC gerelateerde, anderzijds 
externe tentoonstellingen. 
De organisatie van De Museumnacht 2017 was dit jaar in handen 
van Arjen Lancel en Merel Noorlander.  De editie van 2017, Het 
Mysterie van de Waarheid, had een zeer succesvolle openingsnacht. 
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De museumnacht en bijbehorende tentoonstelling hebben bij bena-
dering vierduizend bezoekers getrokken. Een volledig overzicht van 
de exposities is verderop in dit verslag opgenomen.
Aan de wanden van de sociëteit stellen leden kunstenaars en ook 
kunstlievende leden hun kunstverzamelingen voor een aantal maan-
den tentoon. Deze exposities worden gecureerd door kunstenaarslid 
Harald Schole.  Het afgelopen jaar is in het tentoonstellingsbeleid 
voor de sociëteit extra aandacht besteed aan twee zaken: de wens van 
leden om hun werk te tonen, te verkopen en de wens om een gebaar 
te maken naar kunstenaars en culturen buiten het directe Europese 
gezichtsveld. 
In 2017 heeft dit geresulteerd in een aantal zeer spannende en inter-
nationale exposities in de sociëteit, die veel aandacht hebben gekre-
gen in de verschillende media. Een volledig overzicht 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 in samenwerking met het bestuur 
vastgelegde procedure. De criteria 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 2017 uit de 
kunstenaars-leden Bülent Evren (voorzitter), Roland Berning, Eva 
Gonggrijp, Frank Lenferink, en Bart Scheerder. 
De BC organiseerde de Salon van 2017, die zeer succesvol is verlopen 
met een bezoekersaantal van 1453 en 15 verkochte werken. De organi-
satie en productie van de jaarlijkse Nieuwe Leden-tentoonstelling is 
in handen van Marjo Boeijen.  Mirjam Taverdin heeft de organisatie 
van de tweejaarlijkse tentoonstelling van de Arti-Medaille, die in 
2017 is uitgereikt aan Peter Zegveld, Lichtval, ter hand genomen. 

de soCIëteItsCommIssIe (sC)
De sociëteitscommissie zorgde in 2017 voor een breed scala van 
ledenactiviteiten. De sociëteitscommissie bestond per 31 december 
2017 uit Renee Hartog en Fredie Beckmans. De zittingsperiode van 
Gonny van Oudenallen liep tegen eind 2017 af. Zij organiseerde sa-
men met Myra de Winter o.a. de Pareltjes van Amsterdam en enkele 
excursies.  Een nieuwe activiteit, ‘De Kunstenaar Uitgelicht’, geor-
ganiseerd door Wilma Laarakker en Jan Snijders werd gepresenteerd 
door Renée Hartog. Zij ging op informele wijze het gesprek aan met 
leden kunstenaars. 

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 2017 uit de 
kunstenaars leden Marc Volger, Frederieke Jochems, Paul Donker 
Duyvis  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 voorko-
mende gevallen het bestuur. Zij is tevens verantwoording verschul-
digd aan de ALV. In 2017 is een goede samenwerking tussen de 
Financiële Commissie, het bestuur van Arti en de zakelijk leider tot 
stand gekomen. De Financiële Commissie, penningmeester en za-
kelijk leider komen regelmatig bij elkaar om de financiële voortgang 
van Arti te bespreken. Daarnaast is de Financiële Commissie in 2017 
nauw betrokken geweest bij de start van de onderhandelingen met 
het WWF aangaande de rente op de verschillende leningen. 

resultaat FInanCIeel BeleId 2017
De maatschappij sluit het boekjaar 2017 af met een positief resultaat 
van € 176.485.   Dit positieve resultaat komt door de verhoging van 
de inkomsten uit het vastgoed (de verhuur van Rokin 114A),   bezuini-
gingen die zijn doorgevoerd binnen de werkorganisatie en het stabiel 
blijven van de inkomsten uit de sociëteit ten opzichte van 2016. Wij 
streven ernaar deze trend in 2018 voort te zetten om de noodza-
kelijke renovatie van het dak ,  waarvoor Arti aan het sparen is, te 
kunnen doorvoeren. Door het financiële beleid dat door bestuur en 
zakelijke leider is ingezet, staat er inmiddels € 250.000 op een speci-
ale rekening. Dit geeft goede hoop dat er in 2019/2020 kan worden 
begonnen met de renovatie van het dak van de tentoonstellingszalen, 
zodat wij tegemoet komen aan de veiligheidseisen en de kunst in de 
expositieruimtes tot haar recht kan blijven komen. 
In 2017 heeft Arti advies ingewonnen met betrekking tot het betalen 
van vennootschapsbelasting. De uitkomst van dit advies is dat Arti in 
principe VPB plichtig is (vennootschapsbelasting). Een reden temeer 
om in 2018 te zorgen dat Arti de ANBI status krijgt. De ANBI status 
geeft, naast de mogelijkheid tot belastingvrij geven, aanzienlijke fis-
cale vrijstellingen, waardoor Arti veel minder of geen vennootschaps-
belasting is verschuldigd.

toekomstverWaChtIngen, rIsICo’s en onzekerheden
Arti gaat de komende jaren door op de ingeslagen weg. 
Aandachtspunten blijven het verlies in de sociëteit terugdringen door 
meer inkomsten te genereren, meer (jonge) mensen verbinden aan 
Arti, het monument behouden voor de kunsten door middel van 
noodzakelijke renovaties en de positie van Arti in het kunstenland-
schap van Amsterdam verstevigen. 
In 2018 gaan bestuur en zakelijk leider verder met het positioneren 
van Arti, onder andere door leden te stimuleren hun pr kanalen ook 
voor Arti te ontsluiten. 

De liquiditeit van Arti is het afgelopen jaar verbeterd en de algemene 
reserve van Arti is, na een aantal krappe jaren, weer positief. Verdere 
opbouw van het vrij besteedbaar vermogen en liquiditeitsopbouw 
zijn echter belangrijk voor een duurzame en gezonde financiële po-
sitie van Arti.

Vanwege de vele veranderingen was 2017 een turbulent jaar voor 
zowel leden, bestuur en werkorganisatie. De nieuwe zakelijk leider 
heeft, samen met de werkorganisatie, het door het bestuur vastge-
stelde beleid met enthousiasme en daadkracht uitgevoerd. Mede 
hierdoor kan het bestuur begin 2018 met een opgewekt gemoed de 
toekomst in kijken. Arti was in 2017 voortdurend in beweging, maar 
in de goede richting. 
Met een saamhorig bestuur, een gezonde werkorganisatie onder 
leiding van een gedreven zakelijk leider, en vooral met actieve en toe-
gewijde leden die positief bijdragen aan de vereniging, is Arti begon-
nen aan een nieuwe periode waarin de kunst centraal staat en waarin 
we met elkaar de positie van Arti in Amsterdam, Nederland en over 
de landsgrenzen, omhoog tillen en versterken. 

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

Babeth M. VanLoo (voorzitter)
Hans Kuiper (secretaris)  
Louis van Beurden (penningmeester)  
Frans Franciscus 
Marjoca de Greef
Arthur Stokvis

2. de leden

nieuwe leden kunstenaars 2017

naam               dIsCIPlIne     lId sInds

José Krijnen visual artist 01-05-2017
RaQuel van Haver schilder, tekenaar,  01-05-2017
 mixed media
Albert van der Weide tekenen, foto’s,  01-05-2017
 installaties 
Roland Buiter vrije grafiek, schilderen, 01-05-2017
 digitale kunst en prints,
 fotografie
Hommarus W. Brusche tekenen, installaties 01-05-2017
Maarten Brinkman beeldend kunstenaar 01-06-2017
Sander Dekker fotografie 01-06-2017
Cecile van der Heiden schilderen 01-06-2017
 beeldhouwen
Paul Koeleman fotograaf,  01-06-2017   
 grafisch vormgever 
 beeldend kunstenaar   
Doreen Wittenbols schilderen, tekenen,  01-08-2017
 installaties
Madeline Maus schilderen tekenen, 01-08-2017
 installaties
Marie Louise Vandenput beeldende kunst 01-08-2017
Niels Bekkema interdisciplinair 01-08-2017
Jeroen Werner beelden kunstenaar 01-08-2017
Jak Beemsterboer collages, fotografie 01-12-2017
Marijke de Vries schilderen 01-12-2017

nieuwe kunstlievende leden 2017

naam               dIsCIPlIne     lId sInds

Mevr. E. Postma Louw lerares 01-01-2017 
Mevr. N. Peerdeman eigenaar mix art 01-01-2017
 gallery
Dhr. P. Poldervaart papierrestaurator 01-01-2017
Mevr. M. Smit  01-01-2017
Dhr. C.M. Philips jurist 01-01-2017
Mevr. E.M Vooys dichter, denker,  01-01-2017
 zangeres
Dhr. A.J. van den Broek gepensioneerd 01-02-2017
Mevr. A. T. Witte student, ondernemer 01-02-2017
Mevr. H.A. van Helden jurist 01-02-2017
Mevr. A. Loen - Lisei arts 01-02-2017
Dhr. G.H. Ros beeldend kunstenaar 01-02-2017
Dhr. A. Heijn coach 01-02-2017
Dhr. F. Hofman architect 01-02-2017
Dhr. P.C. Paulusma senior management,  01-02-2017
 organisatie adviseur  
Dhr. C.M. Visser advocaat en mediator 01-02-2017
Mevr. M.A.R. Mater-Bantzinger journalist, schrijver 01-04-2017
Dhr. R.Q. Snellenberg senior purser KLM  01-04-2017
 en musicus 
Mevr. J.R. Swart cultureel ondernemer 01-04-2017
Mevr. R. Fiolet - Draaijer kunsthistorica en oud 01-05-2017
 galeriehouder
Mevr. J.M. Hagenaars - Prikken gepensioneerd 01-05-2017
Dhr. J.C. Loor n.p. apotheekhoudend 01-05-2017
 huisarts
Dhr. M. van der Noordaa ondernemer, ict  01-05-2017
 specialist AMC/Vumc
Mevr. G.M.T. Simonis kunsthandelaar 01-05-2017
Mevr. P.H.M. de Bruijn artdirector/interieur 01-06-2017
 architect
Mevr. H.M. Holtom choreografe 01-06-2017
Mevr. M. Matiasen ex redacteur uitgeverij 01-06-2017
 Thomas Rap
 De Boekerij, Elsevier 
Dhr. Sillevis Smit jurist, econoom bij 01-06-2017
 ABN AMRO
Mevr. M. de Vries documentaire 01-09-2017
 productions
Mevr. A.M. Tijs beeldend kunstenaar,  01-09-2017
 grafisch ontwerper
Mevr. E.L. Trommelen veilingmeester  01-10-2017
 De Eland 
Mevr. J.G. Groot ICT programma- 01-10-2017
 manager
Dhr. B. Stenvers directeur Amsterdamse 01-10-2017
 musea
Dhr. A. Graafland  01-11-2017
Dhr. M. de Fraiture jurist 01-11-2017
Dhr. R.J.B. Mekenkamp jurist 01-11-2017
Dhr. F. Renkema forex trader 01-11-2017
Mevr. P.C.A. van Tuijl informatie analist 01-11-2017
Dhr. J. Vunderink horecamakelaar 01-11-2017
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aantal leden per  
31 december 2017

Leden kunstenaars   571
Kunstlievende leden  814

Opzeggingen 2017 63
Overleden leden  13
Opschortingen   4
Totaal 80

Nieuwe leden kunstenaars 16
Nieuwe kunstlievende leden 38
Totaal 54 
 

overleden in 2017

leden kunstenaars
Ton Albers
John Blake
Elly Booy
Herman Gordijn
Hans Huisman
Bert van Loo
Willem Schaefer
Hans Siegmund
Ton van Summeren

kunstlIevende leden
Dhr. Bouke Bottelier
Mevr. Kirstin Emous
Dhr. Hans Ewald Dorff
Mevr. C.M.W. Kits van Heijningen

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
Mandra Wabäck

5.  FInanCIële  
CommIssIe

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

6.  soCIëteIts 
CommIssIe

Renée Hartog (voorzitter)
Wilma Laarakker
Jan Snijders
Gonny van Oudenallen
Maarten Rots

de kunstenaar  
uItgelICht
Wilma Laarakker
Nella Montfoort
Martha scheeren
Jan Snijders
Renée Hartog

7.  WeduWen en  
WezenFonds  
(WWF)

Harry Heyink (voorzitter)
Anneke Kuyper
Raymond Perridon
Willem Vaarzon Morel
Marianne Vollmer
Valentijn van der Heide

raad van toezICht  
(WWF)
Peter van Hugten
Diana Blok
Moritz Ebinger

8.  gesChIllen 
CommIssIe  
Ballotage kunst- 
lIevende leden

Jan Grotenbreg
R. van Helden

9.  redaCtIe  
de nIeuWe

Tiers Bakker (eindredacteur)
Fredie Beckmans
Ine Dammers
Frank Lisser
Marianne Vollmer
Ronald Ruseler
Karin Bos
Niels Bekkema

10.  artICula

Camiel Hamans
Edu Braat
Tia Lücker
Frans Smit
Wim Ruigrok
Simon Barteling

11.  CommIssIe  
van BIjstand

Jasper Vunderink
Marc de Fraiture
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Het totaal aantal bezoekers in 2017  
bedroeg 14104

• The noise of being - Sonic Acts 1860
•  A minor state of flux/ Startpoint  

Prize for European Art Graduates  1058
•  Update -nieuwe leden  

tentoonstelling   550
•  Getekend Syrië /Cartooning Syria  520
•  My future is in my past and my past  

is my present 520
•  Flam, Forum for live art Amsterdam 630
•  Arti medaille, Lichtval,  

Peter Zegveld 2718
•  Languitecture 421
•  Aart Lamberts - Over leven,  

een retrospectief 250
•  Permanent repetition-  
The Act of Painting 644

•  Het Mysterie van de Waarheid - 
Museumnacht manifestatie 2017 4000

• Salon 2017 | Nieuw werk  1453

sociëteitstentoonstellingen 
•  16 januari tot en met 12 mei  

de droomColleCtIe van  
gonny van oudenallen  
en maarten r. meIjer 
De collectie Droombeelden van Gonny 
van Oudenallen en Maarten Meijer betrof 
een estafette van drie tentoonstellingen. 
Een gewaagde combinatie van werk in 
eigendom en kunst die  mogelijk nog kon 
verworven worden. Met maandelijkse 
wisselingen, waarin steeds een andere 
discipline en een kunstenaarsgroep - Arti-
leden - de aandacht kreeg. De verzamelaar 
ontwikkelde acties en stimuleerde de kunst 
aan te kopen.

•  15 mei tot en met 13 juli  
jaC maas, ColleCtIoneur,  
kunst als oPPonent 
De tentoonstelling van de collectie Kunst 
als opponent van Jac Maas, kunstlievend 
Arti lid, ging net als die van Gonny van 
Oudenallen gepaard met persoonlijke 
uitnodigingen, verjaardagen en feestelijke 
momenten, waarvoor de sociëteit werd af-
gehuurd. Met een andere benadering: aan 
de wanden hingen enkele grote kunstwer-
ken die niet onderdeden voor de kwaliteit 
van de Breitner. Verder ook oog voor kunst 
van enkele Arti-leden.

•  14 augustus tot en met 10 november 
mIjn ColleCtIe: unCut2; BarBara 
van Ittersum 
Bij de collectie Uncut 2 van Barbara van 
Ittersum lag de focus lag op fotografie 
en inhoudelijk in de richting van ‘Gotic’, 
zwart-wit, met onderwerpen die mogelijk 
ongemakkelijk liggen. 

•  13 november tot en met 2 februari 
aFrICan amICItIae; ColleCtIe van 
de thamI mnyele stIChtIng. 
Voor African Amicitiae is contact gelegd 
met Pauline Burmann, kunstlievend 
lid en voorzitter van de Thami Mnyele 
Foundation. Deze stichting biedt sinds 
1992 Afrikaanse kunstenaars een residency 
in Amsterdam van drie maanden. De 
kunstenaars laten vaak uit vriendschap een 
kunstwerk achter. Er is in de loop van ja-
ren een veelzijdige artistiek hoogwaardige 
collectie ontstaan, die het verhaal van 25 
jaar Thami Mnyele vertelt. De presentatie 
van een deel - voor velen verborgen collec-
tie en activiteit - van deze stichting is een 
publieke openbaarmaking en toont het be-
lang van Amsterdam en Arti et Amicitiae 
als culturele standplaats aan.

arti galerie

•  10,11, 12 maart, Carla van Riet
•  17, 18, 19 maart  

MadamGrandCru - Corinne Kruger 
•  24, 25 en 26 maart  

Maurice Christo van Meijel 
•  7, 8 en 9 april, Theo Haring
•  21, 22 en 23  april, Fien Volders
•   28, 29, 30 april 

Cornelia Nauta en Vincent Rijs
•  5, 6  en 7 mei   

Kuiperdomingos Projects
•  10 en 11 juni   

Hans Landsaat en Fred Fritschy
•  16, 17 en 18 juni   

Helga Kos en Lau Heidendael
•  23, 24 en 25 juni   

Annie Schoterman en Jan Baas
 

tentoonstelling in de court

•  9 januari t/m 14 april 
Have you seen her; een installatie van 
Marieke Bolhuis

Publiciteit

Voor alle tentoonstellingen geldt: Vermel-
dingen en beschrijvingen op www.arti.nl, 
de facebookpagina van Arti, diverse digita-
le en gedrukte galerieladders en agenda’s en 
videoverslagen op onder andere Youtube.

algemeen
•  Stadsblad De Echo  
‘Feest op het Rokin en het Muntplein’

•  Stentor 
‘Vrouwenkunst bestaat niet’ 
Auteur: Margaretha Coornstra

•  Het Parool  
Weekendtips 
Open Monumentendagen

•  Het Parool 
Arti open voor de lunch 

•  Diemer Nieuws 
Artists in Diemen

the noIse oF BeIng
•  Het Parool  
‘Wat blijft er nog over van de mens’ 
Rajko Disseldorp

•  Metropolis M 
The Noise of Being, Sonic Acts Festival, de 
tentoonstellingen 
Lotte van Geijn

•  Trendbeheer 
Sci- Fi liefde en designerbaby’s 
Najiba Brakkee

•  Gonzo Circus 
Datalekkende mens 
Ruth Timmermans

•  Creators Vice.com 
Kitty AI is de kitten die over ons komt 
heersen 
Mandy Fit

•  N8/nachtbrakers 
The Noise of Being - horrorkunst met een 
boodschap 
Mart van de Wiel 

• Art Monthly
•  AT5 

I am Aisha- Highbrow in Arti et Amicitiae

a mInor state oF Flux 
•  Het Parool 
‘Even doorbijten ondanks de putlucht’ 
Kees Keijer

startPoInt PrIze For euroPean 
art graduates 2016 
•  De Volkskrant 
‘Europa in een notedop’ 
Sacha Bronwasser

12.  tentoonstellIngen en toelIChtIng
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unCut2; BarBara van Ittersum 
•  Het Parool  

UNCUT 
Maarten Moll

• Ratatouille TV

getekend syrIë /  
CartoonIng syrIa
•  Het Parool 
‘Ook hier niet zonder gevaar:  
kritische cartoons over Syrië 
Peter van Brummelen

•   NRC Handelsblad 
Tekenaars zonder publiek 
Floris van Straaten

•  Trouw 
‘De cartoonisten van het Syrische  
oorlogsdrama’ 
Jos de Groot

•  Recensie op www.striptip.nl 
•  Interview curator Ronald Bos voor  

tv programma Nieuwe Maan
•  Interview curator Ronald Bos voor  
VPRO radio

•  Interview curator Ronald Bos  
‘Nooit meer slapen’ - NPO radio 1 

my Future Is In my Past and my 
Past Is my Present

•  Trouw 
Werk van deze kunstenaars is ook in 
Nederland te zien 
Joke de Wolf 

Flam
•  Forum for live art Amsterdam
•  Theaterkrant 

Arti et Amicitiae en de ontwikkelingen  
in de white box 
Moos van den Broek 

artI medaIlle - lIChtval - 
Peter zegveld

•  NRC 
Kunst van alledaagse materialen 

•  Het Parool 
Mijn werk is toegankelijk,  
bevat geen bijsluiter 
Kees Keijer

aart lamBerts - over leven,  
een retrosPeCtIeF  

•  Het Parool 
Hoofdzaken in brons 
Kees Keijer

Permanent rePetItIon
•  Recensie op webblog  

Kunst Blijft een raadsel 
Paul Voors

het mysterIe van de WaarheId -  
museumnaCht manIFestatIe 2017

•  Vermelding in diverse top tien lijstjes op 
hedendaagse kunst en lifestyleblogs 
Viceland magazine, Cultypleasure, Plan 
your visit, Boomerang, Kunstinzicht

tentoonstellingen geïnitieerd door 
de programmacommissie

•  The noise of being - Sonic Acts
•  A minor state of flux
•  Startpoint Prize for European Art 

Graduates 2016 
•  Getekend Syrië / Cartooning Syria
•  My future is in my past and my past is my 

present
•  Flam, Forum for live art Amsterdam
•  Languitecture
•  Permanent repetition - The Act of Painting 
• Het Mysterie van de Waarheid - 
Museumnacht manifestatie 2017

tentoonstellingen geïnitieerd door 
het bestuur

• Arti medaille - Lichtval - Peter Zegveld

tentoonstellingen geïnitieerd door 
de beoordelingscommissie

• Update - Nieuwe Leden
• Salon

verhuurtentoonstellingen

•  Aart Lamberts - Over leven, een 
retrospectief  

verhuuractiviteiten op zalen

• IDFA

Wekelijkse activiteiten op zalen

• Modeltekenen
• Arti-koor

subsidies

In 2017 hebben de volgende projecten sub-
sidie gekregen, rechtstreeks of via Arti: 

•  Getekend Syrië / Cartooning Syria (via 
crowdfunding)

•  My future is in my past and my past is my 
present (via Arti crowdfunding)

•  Flam, Forum for live art Amsterdam

•  Languitecture
•  Permanent repetition
•  Het mysterie van de waarheid - 

Museumnacht manifestatie 2017 (via Arti)

overzicht tentoonstellingen

a.  the noIse oF BeIng - sonIC aCts 
Woensdag 1 FeBruarI t/m zondag 
26 FeBruarI 2017

The Noise of Being at Arti et Amicitiae 
features artworks and installations by 
international artists such as Joey Holder, 
Kate Cooper, Justin Bennett, Pinar Yoldas 
and Zach Blas. The artworks and instal-
lations reflect on how climate change, the 
Anthropocene, rapid technological advan-
ces and post-contemporary anxiety affect 
society, politics and the human body; they 
speculate on the future of humanity with 
science fiction scenarios, amorphous blobs, 
biological evolution, biometric governmen-
tality, queerness, Artificial Intelligences and 
synthetic biology.
The Noise of Being at Arti et Amicitiae 
features artworks and installations by inter-
national artists such as Joey Holder, Kate 
Cooper, Justin Bennett, Pinar Yoldas and 
Zach Blas. 

B.  a mInor state oF Flux 
vrIjdag 10 maart 2017 t/m zater-
dag 15 aPrIl 2017

Het idee dat materie opgebouwd is uit 
kleinere deeltjes is verre van nieuw. In de 6e 
eeuw voor Christus speelde men reeds met 
de gedachte van een niet stilstaande wereld 
waarin deeltjes slechts bestonden bij de 
gratie van nog kleinere deeltjes, welke weer 
bestaan bij de gratie van nog kleinere deel-
tjes tot uiteindelijk de ondeelbaarheid der 
dingen om de hoek komt kijken. 
kunstenaars:Isabelle andriessen, maria 
Barnas, laurent-david garnier, Paul 
geelen, seán hannan & steven van 
grinsven, roel heremans, Bram de 
jonghe, lennart lahuis, eric sidner, sanne 
vaassen, robin Waart en jee young sim.
Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, Stichting Niemeijer 
Fonds, Stichting Stokroos & Arti et 
Amicitiae

C.  startPoInt PrIze For euroPean 
art graduates 2016 
vrIjdag 10 maart 2017 t/m zater-
dag 15 aPrIl 2017

Startpoint presenteert een selectie van up-
and-coming kunstenaars die vorig jaar zijn 
afgestudeerd aan Europese kunstacademies. 
StartPoint Prize brengt al 14 jaar lang de 



artI et amICItIae  11

meest talentvolle afgestudeerde kunstenaars 
van de Europese kunstacademies in één 
tentoonstelling bij elkaar. Anno 2017 zijn 
er 34 kunstacademies in 16 Europese landen 
bij het project aangesloten waaronder drie 
Nederlandse.
kunstenaars: hannah anbert 
(Copenhagen), ricardo van eyk (utrecht), 
jennifer mattes (Wenen), vojtnch Pollák 
(Praag), liga spunde (riga), suzie 
van staaveren (den haag), hannelore 
vandepoel (antwerpen), Wuji ye (london)
Curatoren: radek vána (amsterdam) & 
Pavel vancát (Praag)
De tentoonstelling in Arti et Amicitiae 
wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Tsjechische centrum. StartPoint is gesteund 
door de Ministerie van cultuur van de 
Tsjechische republiek en de Gemeente 
Praag.
 
d.  getekend syrIë / CartoonIng 

syrIa 
vrIjdag 21 aPrIl 2017 t/m zondag 
21 meI 2017

Cartooning Syria is een unieke tentoon-
stelling van het werk van 28 Syrische 
cartoonisten en tekenaars. Deze politieke 
cartoons becommentariëren de complexe 
en mensonterende situatie in Syrië op ver-
ontwaardigde, cynische en spottende wijze. 
Op de tentoonstelling zijn ook cartoons van 
bekende Nederlandse, Vlaamse en Noorse 
tekenaars over Syrië te zien.
De meeste Syrische cartoonisten waren 
na het begin gewelddadigheden in 2011 
gedwongen hun land te ontvluchten en wo-
nen verspreid over de hele wereld. Tijdens 
Cartooning Syria komen ze voor het eerst 
met hun werk weer samen.
kunstenaars:o.a. mwafaq katt, tjeerd 
royaards, lectrr, saad hajo en sahar 
Burhan.
Met grote dank aan: Het Amsterdamse 
Fonds voor de Kunst, Gemeente 
Amsterdam, Stichting Syrian Dreams, 
Free Press Unlimited, PEN Nederland, 
Uitgeverij Jurgen Maas en alle donateurs
 
e.  my Future Is In my Past and my 

Past Is my Present 
vrIjdag 21 aPrIl 2017  t/m zondag 
21 meI 2017

De tentoonstelling My future is in my past 
and my past is my present toont werk van 
kunstenaars die al jaren in Nederland wo-
nen maar afkomstig zijn uit (voormalige) 
conflictgebieden als de Kaukasus, Syrië en 
Libanon. Herinneringen aan hun thuisland 
en verhalen van henzelf, familie, vrienden 
of kennissen zijn verwerkt in tekeningen, 
schilderijen, foto’s en multidisciplinaire 

installaties. Door het delen van deze per-
soonlijke verhalen vertellen de kunstenaars 
op een indringende en soms humoristische 
wijze een universeel verhaal over politieke 
conflicten, migratie en mobiliteit. 
kunstenaars: mounira al solh, tudor 
Bratu, lado darakhvelidze and Foundland
samenstelling: Petra noordkamp

F.  Flam 
Forum For lIve art amsterdam,  
een Week lang PerFormanCe 
van 30 meI tot 3 junI 2017

Met trots kondigt basis for Live Art de 
zevende editie van FLAM (Forum of Live 
Art Amsterdam) aan. Van 30 mei tot 3 juni 
biedt FLAM in Arti et Amicitiae en het 
Frascati. Theater, een week lang dynamische 
en experimentele Live Art presentaties aan, 
waarbij het interdisciplinaire en radicaal 
vernieuwende werk van meer dan een twin-
tigtal lokale en internationale kunstenaars 
wordt getoond.
kunstenaars: Cathrine andresen, josefin 
arnell & max göran (hellFun), simon 
asencio, mercedes azpilicueta, Peter 
Baren, samira elagoz, Fernando Belfiore, 
david Bloom, alondra Castellanos arreola, 
enquiry desk, anthony nestel, Bea 
mcmahon, mariana lanari & adriana 
macul, Beati jolanda niesyta, zuzanna 
ratajczyk, vincent riebeek,  maciej sado 
& andrea zavala Folache, Clara saito, jean 
lorin sterian, eva susova, joaquin Wall, 
julian Weber en geo Wyeth

g.  uPdate - nIeuWe leden 
vrIjdag 9 junI  t/m zondag 9 julI 
2017

Vol trots presenteert Arti et Amicitiae in de 
tentoonstelling UPDATE
de kunstenaars die in 2016 lid zijn geworden 
van de vereniging.
kunstenaars: rogier alleblas, selby 
gildemacher, Ciska de hartogh, hedwig 
van der heiden, Fabrice hünd, ellen krol, 
anita mizrahi, jean Philippe Paumier, joos 
van de Plas, Ilya rabinovich, reynold 
reynolds, annie schoterman, marli turion, 
yurie umamoto, angeliek ververs, Willem 
van der Weide, Friso Witteveen, liesbeth 
van Woerden. 
  
h.  artI medaIlle - lIChtval -  

Peter zegveld 
vrIjdag 18 augustus t/m zondag 
24 sePtemBer 2017

Peter Zegveld ontvangt de Arti Medaille 
2017, een eerbetoon van leden kunstenaars 
van Arti aan een eigentijdse collega. De 
prijs bestaat uit € 5.000 euro, een medaille 
en een tentoonstelling in de Amsterdamse 

kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. 
Peter Zegveld is een veelzijdig en uniek 
multi-talent (theatermaker, performer, beel-
dend kunstenaar) met een onconventionele 
houding en een heel eigen beeldtaal. (Uit 
het juryrapport)

I.  languIteCture 
ConstruCtIon and deConstruC-
tIon oF language  
vrIjdag 18 augustus  t/m dInsdag 
29 augustus 2017

Seven practitioners from different cultural 
and professional backgrounds have joined 
together to explore interconnections of 
their four mother-tongues: Spanish, Arabic, 
English and German. Languitecture is 
inspired by anthropology, philology and 
linguistics, aiming to naturally connect to 
a broad audience because communication 
and reinvention of culture is a prevailing 
and current issue. Built on the notion of art 
as a language of images and rhythms, the au-
thors are driven by the curiosity to witness 
an accelerated evolving layering of languages, 
cultures and media develop into space.
artists: roberto abuin, joe hornby, 
nadine hattom, marco Pando, lisa 
Premke, rawan serhan, eduardo suarez 
Curator: rawan serhan
 

j.  aart lamBerts - over leven, een 
retrosPeCtIeF   
 vrIjdag 1  t/m zondag 24 sePtem-
Ber 2017

‘Als je op de bodem bent van je bestaan, dan 
voel je dat je beeldhouwer bent, dat wat je 
maakt een verlengstuk is van jezelf.’
Ontmoet de Amsterdamse beeldhouwer 
Aart Lamberts (1947-2015) in een overzicht 
van zijn werk. Een collage over verzet, 
overwinning, liefde, kracht en kwetsbaar-
heid. De tentoonstelling wordt begeleid 
door een filmportret door Willem en Boele 
Weemhoff
Om de tentoonstelling in Arti te realiseren 
is een Crowdfundactie opgezet.

 
k.  Permanent rePetItIon 

vrIjdag 29 sePtemBer  t/m zon-
dag 29 oktoBer 2017

The Act of Painting (TAOP) is een dynami-
sche en internationale groep kunstenaars 
die tentoonstellingen over de hele wereld 
organiseert. TAOP zoekt steeds naar ver-
binding met de stad of plek die wordt 
aangedaan. Locale kunstenaars worden 
uitgenodigd deel te nemen aan de tentoon-
stelling, denkers, wetenschappers en cura-
toren wordt gevraagd te reflecteren op het 
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getoonde werk. TAOP verandert dus voort-
durend van samenstelling, waarbij de ver-
bindende factor het intuïtieve maakproces 
is. Dat maakproces zal nauw samenhangen 
met een persoonlijk bewustzijn, de ziel van 
de kunstenaar. Een ander belangrijk speer-
punt van TAOP is de zoektocht naar de 
betekenis van abstractie. In iedere tentoon-
stelling wordt de relevantie van abstractie in 
deze tijd onderzocht, daarbij wordt steeds 
een andere invalshoek uitgewerkt.
kunstenaars: geeske Bijker (nl, Berlijn), 
raymond Cuijpers (nl, amsterdam) *cu-
rator, koen delaere (Be, tilburg), lukas 
göthman (se, stockholm), eduard genee 
(nl, amsterdam), Bettie van haaster (nl, 
amsterdam), Wieteke heldens (nl, den 
haag/new york City), jeroen hofhuizen 
(nl, maastricht), mark hosking (gB, 
amsterdam), gerard jagers op akkerhuis 
(nl, Wageningen) jennifer jordan (de, 
Berlijn), rudy klomp (nl, enschede), 
andré kruysen (nl, den haag) moshekwa 
langa (za, Parijs), jonathan lasker 
(vs, new york City), ray moon (nl, 
maastricht), romee van oers (nl, Breda), 
jacco olivier (nl, amsterdam), lionel 
Plak (nl, amsterdam), thomas raat (nl, 
amsterdam), yara said (sy, amsterdam), 
Cole verhoeven (vs, amsterdam) *curator, 
marie van vollenhoven (nl, maastricht) 
*performance, Charlotte Warsen (de, 
Berlijn)

 
l.  het mysterIe van de WaarheId - 

museumnaCht manIFestatIe 2017 
zaterdag 4 novemBer t/m vrIj-
dag 10 novemBer 2017

Interdisciplinaire   Manifestatie   op   het   snij-
vlak   van   beeldende   kunst,   filosofie   en   social   
media.
Het Mysterie van de Waarheid is een empi-
risch museum dat tijdens Museumnacht in 
Arti van start gaat. Een wereld van filterbub-
bels, feitelijkheden, post-truth, mythes en 
alternatieve feiten, waar kunstenaars als we-
tenschappers optreden, satire als smeermid-
del fungeert, en leugens hoogtij vieren.
Voor deze Museumnacht Manifestatie is 
gekozen voor een topic dat nog nooit zo 
betrekkelijk werd gevonden als in deze tijd: 
De Waarheid. Manipulatie ligt op de loer en 
de grens tussen feiten en fictie vervaagt.
Hierbij wordt het publiek uitgenodigd 
en ondergedompeld in een parcour van 
kunstwerken: interactieve-, video- en geur-
installaties, laboratoria en performances, 
door het hele gebouw van Arti et Amicitiae. 
Het parcour bestaat uit 3 onderdelen: 1. De 
waarheid, een reactie op de realiteit, 2. Feit 
wordt fictie, fictie feit, 3. Mythe en (vormen)
taal.

kunstenaars: josefin arnell, jasper de 
Beijer, thought Collider, max dovey, 
victor engbers, agi haines, Floris kaayk, 
gert jan kocken, mirko lazovic, jeroen 
van loon, allard medema, jochen 
mühlenbrink, moha, marijn ottenhof, 
jakob Proyer, ronald snijders, rutger 
de vries, leanne Wijnsma. Concept en 
samenstelling: arjen lancel en merel 
noorlander.
 

m.  salon 2017 
vrIjdag 1 deCemBer t/m zondag  
7 januarI 2018

In de uitnodiging aan alle kunstenaars-leden; 
Graag zien we, zoals vorig jaar, weer nieuw 
werk, gemaakt in 2017. Er is geen specifiek 
thema, de keuze is aan u. Alle disciplines 
zijn meer dan welkom. Wij zien het liefst 
een werk wat nog niet eerder, bij een andere 
gelegenheid, vertoond is. Dan wordt de 
tentoonstelling weer een verrassing en geeft 
inzicht in wat uw collega-leden-kunstenaars 
beweegt. Het wordt als altijd een verkoop-
tentoonstelling. Er doen ongeveer 250 
kunstenaars-leden mee. Er zijn door de 
leden georganiseerde avondopenstellingen 
gedurende de week, die met veel enthousi-
asme bezocht worden.
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13.  aCtIvIteIten In de soCIëteIt

Wekelijkse activiteiten in de sociëteit
• Schaken
• Biljarten
• Bridge

Club arti 
Organisatie: Barbara van Ittersum, Severin van Wageningen en 
Marnix Goossens
26 mei  Bob Billy Band, Saskia van Engeland, The 

One Minutes, DJ Marnix
30 juni  Steven Oprinsen- Rocking Poetry, Moritz 

Ebinger Performance, Mavi Levoso
 QUASE show DJ JW en DJ Marnix
25 augustus  Wondering Banquets en Dj Humphrey 

Daniels
29 september   Elskie & Gezelschki ft. Karel van der Eijk, 

Dynamo Irie, Dj Marnix 
27 oktober  Optredens van Gabriel Kousbroek, Pia 

Vapeur en Kiki en DJ Marnix

arti Pareltjes in de stad; over sieraden,  
dragers en makers
Organisatie: Gonny van Oudenallen en  Myra Winter m.m.v. oud 
directeur Bonebakker Rokin zilver/horlogespecialist/taxateur,  
Herbert Veenemans
23 januari  galeriehouder/website Mix Art Gallery, 

Natasja Peerdeman
13 februari  sieradenmaker/edelsmid, Boudewien 

van Heek en kunstenares/sieradenmaker 
Jacomijn van der Donk

13 maart  kunstenaar/sieradenmaker, Fabrice Hund  
en oud docent Rietveld Academie/ 
sieradenmaker Ruudt Peters

8 mei  sieradenmaakster Linda Ezerman en  
Thea Tolsma, sieradenmaker en          
medewerker galerie RA

12 juni  sieradenmaker/ Artist in Residence Stichting 
Francoise van den Bosch, Marguerita 
Potenza en voorzitter Stichting Francoise  
van den Bosch, Martijn van Ooststroom

18 september   sieradenmaker/edelsmid Eva van Kempen 
en textielkunstenares/sieradenmaker  
Mecky van den Brink

arti op stap
6 januari  Excursie Amsterdam Light Festival 
27 januari  Brafa in Brussel 
11 maart   VIP-avond Nasty Woman Amsterdam, 

Josilda de Conceicao Gallery
16 juni   Paleis Soestdijk en bezoek aan  

Portret- expositie van de Nederlandse 
Portretprijs 2017

literaire salon / arti literair
Organisatie: Karin Overmars en Merijn de Boer 
10 februari Gilles van der Loo
10 maart Herman Koch 
26 mei Sophie Zijlstra

de kunstenaar uitgelicht
Organisatie DKU : Interview:  Renée Hartog
30 januari  Onno Boerwinkel
24 februari Eliane Gerrits
28 april  Cornelia Nauta
12 mei Dorrit Klomp 
29 september Baukje Spaltro
3 november Marina van der Kooi

nieuwe ledenbijeenkomst
13 maart en 16 november 

kunstraad bijeenkomsten
19 april 
31 mei 
18 oktober

Portfolio Fotografenavond
Organisatie: Petra Ruisendaal en Aloys Ginjaar naar een  
initiatief van Peter Paul Huf
6 maart 40e editie, 3 juli 41e editie, 6 november 42e editie 

Boekpresentaties
Organisatie: Sociëteitscommissie
20 januari  Corry Verkerk over Henk Schiffmacher; 

Bekentenissen van een levende legende, tat-
toos en meer

3 februari  Babeth M. VanLoo; Art = Life = Art.  
From Beuys to Buddhism

2 april  Barbara van Ittersum; Barbarizm; UNCUT1 
21 april  Peter Janzen over Willem Kloos. Met  

optreden Arti koor, Arti-koor zingt delen  
uit Rhodopsis

25 april  Bonne ten Kate; Kieperkanje
22 september  Cora Hollema; Thérèse Schwartze, painting 

for a living
15 december   Harald Schole; Spinoza meets Buddha
 

african amicitiae
13 december   Afrika en de beeldende kunst door  

Pauline Burmann
19 januari  Kunstenaarsschap in het huidige  

Zuid Afrika 
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andere activiteiten 
9 januari   Onthulling erelidmaatschap Arie van den 

Berg 
Nieuwjaarsborrel met stamppottenbuffet

13 januari   Docuisine, film and food. Het nieuwe 
Rijksmuseum van Oeke Hoogendijk

19 januari   Unfinished Talks. Discussieavond met 
kunstenaars en galeristen

1 februari  Tekenlessen voor Arti kids door Katelijne 
Davids ( 5 woensdagen) 

8 Maart   Drie Clubs Quiz 2017
17 maart   Presentatie; The Colorfield Performance
31 maart Arti Club- Inn Springfest
14 april  Symposium Emptiness and Infinite Space 

i.s.m. Filosofie Oost West
26 april   De avond voor koningsdag; ledenavond met 

Oranjebitter
2 juni FLAM Feest
9 en 10 september  Open Monumentendag Amsterdam
15, 16, 17 september  Rode Loper openingsweekend
20 oktober  ADE: DISKOMUNIKACION
22 oktober   Rondleiding en Artist Talk Permanent 

Repetion; The Act of Painting
10 november  Rondleiding Barbara van Ittersum door 

UNCUT2
3 november  Jubileum medewerker Albert Agyemang
10 november  Mini- Museumnacht 
23 november  Symposium Emptiness and Infinite Space II 

i.s.m. Filosofie Oost West
29 november   Sinterklaasviering

tentoonstellingszalen 
1 februari Opening tentoonstelling The Noise of Being
8, 15 en 22 februari  Rondleiding tentoonstelling The Noise of 

Being
10 maart   Opening tentoonstelling StartPoint Prize en 

a Minor state of Flux 
9 april     Wandeling door tentoonstelling A Minor 

State of Flux met Maria Barnas en Giovanni 
Ciná 

19 maart Rondleiding Startpoint Prize
21 april  Opening tentoonstelling My future is in my 

past and my past is my present
21 april   Opening tentoonstelling: Getekend Syrië / 

Cartooning Syria
3 mei  Debat en workshop Getekend Syrië / 

Cartooning Syria
5 mei  Muziek en gesprek Getekend Syrië / 

Cartooning Syria
17 mei  Art and Activism.  

Randprogramma My future is in my past and 
my past is my present

21 mei  Openbare repetitie SOS Earth en finissage 
My future is in my past and my past is my 
present

9 juni  Opening tentoonstelling UPDATE
15 juni  Optreden Arti koor en Kring koor
22 juni Performance: Doghand
18 augustus  Uitreiking Arti medaille + Opening 

tentoonstelling Peter Zegveld
18 augustus  Opening tentoonstelling Languitecture

1 september  Opening tentoonstelling Aart Lamberts 
Over Leven, een retrospectief

22 oktober  Tour & Artist Talk Permanent 
Repetition; The Act of Painting

4 november Museumnacht
8 / 9 november   Tour & Artist Talk Het Mysterie van de 

Waarheid
10 november Mini museumnacht 
1 december Opening Salon
8 december Vrijwilligersetentje met bestuur 
15 december  Veiling; zolderopruiming in Arti et 

Amicitiae
16 december Fête de Salon
19 december    Menschen Worte; theatraal concert op 

gedichten van Hans Arp 
20 december Kerstdiner
21 december Optreden Artikoor en Wellingtoonkoor
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14.  alv 2017

algemene ledenvergadering 2201
Datum maandag 22 mei 2017
Aanwezig: 33 leden kunstenaars, 13 kunstlievende leden

Belangrijkste agendapunten op deze vergadering zijn:
• Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening
• Verkiezing nieuw bestuurslid
• Verkiezing leden programmacommissie en beoordelingscommissie
• Toelichting visie kunstbeleid

De jaarrekening en het jaarverslag van 2016 worden besproken. 
Louis van Beurden, penningmeester geeft een toelichting. De exploi-
tatie van de sociëteit blijft zorgen baren, met name de kostenkant 
heeft aandacht nodig. Arti is opengesteld voor de lunch en hopelijk 
draagt deze omzetbijdrage ertoe bij dat het verlies wordt terug-
gedrongen. Op de onderdelen percelen, tentoonstellingen en ver-
eniging zijn de resultaten goed mede door het sturen op kosten. De 
financiële commissie dankt het bestuur en de penningmeester voor 
het constructieve overleg en adviseert de leden om de jaarrekening 
goed te keuren. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Siert Dallinga wordt decharge verleend en Arthur Stokvis verkozen 
tot bestuurslid.
Na een kort verslag van de PC en BC worden Selby Gildemacher, 
Eva Gonggrijp verkozen als nieuwe commissieleden voor de PC en 
BC. Bart Scheerder (BC) wordt herverkozen. 
Bestuurslid Hans Kuiper geeft een toelichting op het visiestuk waar-
in wordt onderzocht waar Arti staat en Arti over een aantal jaren wil 
staan. De leden reageren positief. 
Harry Heyink brengt namens het WWF Villa Belmonte onder de 
aandacht, dit huisje is voor leden kunstenaars te huren.  Na de rond-
vraag wordt de vergadering gesloten.

algemene ledenvergadering 2202
Datum  woensdag 14 juni 2017
Aanwezig: 7 leden kunstenaars, 6 kunstlievende leden

Belangrijkste agendapunt op deze vergadering is 
• Verkiezing van Arthur Stokvis tot bestuurslid.

Deze tussentijdse ALV was nodig omdat tijdens de ALV van 22 mei 
het quorum voor de verkiezing van Arthur Stokvis ontbrak. Na 
behandeling van de notulen en  de mededelingen wordt overgegaan 
tot stemming. Arthur Stokvis wordt unaniem verkozen en Siert 
Dallinga decharge verleend. Tijdens de rondvraag wordt er uitge-
breid gesproken over de gang van zaken omtrent de commerciële 
verhuur van Rokin 114a. 

algemene ledenvergadering 2203
Datum maandag 11 september 2017
Aanwezig 47 leden kunstenaars, 26 kunstlievende leden

Belangrijkste agendapunten op deze vergadering zijn:
• Rokin 114a: toelichting bestuur over achtergrond en stand van 
zaken Rokin 114a in het kader van het kunst- en zakelijk beleid van 
Arti et Amicitiae

• Vragen van kunstenaars leden aan het bestuur
• Vragen van kunstlievende leden aan het bestuur

Deze extra ALV is voortgekomen uit de zorgen die leven binnen de 
vereniging over de doelstelling van de vereniging. De voorzitter doet 
een beroep op alle aanwezigen om te zorgen dat het een constructie-
ve avond wordt die in harmonie zal verlopen. Het bestuur wordt op 
juridisch vlak bijgestaan door jurist Rob Caubo. Als eerste geeft de 
penningmeester een toelichting over de achtergrond en totstandko-
ming van de verhuur van Rokin 114a. Vanwege de slechte financiële 
situatie en om de doelstellingen van de vereniging te kunnen blijven 
uitvoeren is besloten Rokin 114a voor een periode van twee jaar com-
mercieel te verhuren. Rob Caubo geeft aan dat verhuur van 114 niet 
strijdig is met de doelstelling van de vereniging en het bestuur kan 
het besluit tot verhuur zelfstandig nemen conform de statuten. Ook 
geeft hij aan dat de gesloten huurovereenkomst niet beëindigd kan 
worden. 
Dan is ruimte voor vragen van leden aan het bestuur. Vragen die 
naar voren komen zijn o.a waarom niet is ingegaan op het voorstel 
van een kunstlievend lid om de ruimte te huren en waarom het be-
sluit om de ruimte te verhuren niet aan de vereniging is voorgelegd. 
Enkele leden betreuren het besluit omdat daarmee de ruimte niet 
meer voor de leden kunstenaars beschikbaar is. Er volgt discussie. 
Het bestuur wordt gevraagd de komende twee jaar samen met de 
kunstenaars na te denken over hoe Rokin 114a geëxploiteerd kan 
worden op een wijze die meer bij de vereniging past. Op de vraag of 
er inderdaad de intentie bestaat om over twee jaar de huur op te zeg-
gen antwoordt de voorzitter dat die intentie er zeker is. Het is aan de 
leden om met nieuwe plannen te komen. De voorzitter biedt excuses 
aan voor het feit dat het bestuur de zorgen die binnen de vereniging 
leven niet gehoord heeft.  Het bestuur zal andere expositiemogelijk-
heden voor de leden onderzoeken.

algemene ledenvergadering 2204
Datum dinsdag 28 november 2017
Aanwezig:  23 leden kunstenaars, 15 kunstlievende leden

Belangrijkste agendapunten op deze vergadering zijn:
• Vaststelling begroting en activiteitenplan
• Zakelijk beleidsplan

Na behandeling van de notulen van de afgelopen twee vergaderingen 
geeft de penningmeester eerst een kort financieel verslag. De cijfers 
laten een positiever beeld zien, de liquiditeitspositie van Arti is beter 
dan de afgelopen jaren. De kostenbesparende maatregelen beginnen 
vruchten af te werpen. Dan volgt een korte toelichting op de begro-
ting waarin ook een contributieverhoging van 4% is opgenomen. De 
financiële commissie adviseert de leden in te stemmen met de begro-
ting. De voorzitter van de FC brengt een mogelijke verlaging van het 
rentepercentage bij het WWF ter sprake en hoopt dat het bestuur 
met het WWF tot overeenstemming kan komen. Als termijn wordt 
28 februari gesteld. 
De begroting en het activiteitenplan worden in stemming gebracht 
en goedgekeurd. De zakelijk leider geeft een toelichting op het zake-
lijk beleidsplan. Streven is om o.a. kosten te besparen, meer leden te 
werven en aan ons te binden en mogelijkheden voor structurele sub-
sidie op lange termijn te onderzoeken. Na een uitgebreide rondvraag 
wordt de vergadering gesloten. 
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gemiddeld aantal werknemers in 2017

Jaar 2017 vaste medewerkers ambulant/uitzend & 
zzp-ers

alle  
medewerkers 

Jaar 
2016

Jaar 
2015

 man vrouw to-
taal

fte 
vast

man vrouw to-
taal

fte 
amb.

 totaal 
aantal 

fte 
totaal

fte 
totaal

fte 
totaal

vereniging 0 3 3 2,43 0 1 1 0,27   4 2,70 2,53 2,13

percelen 2 1 3 210 2 0 2 0,20 5 2,30 2,19 2,22

tentoon-
stellingen

0 2 2 1,60 0 2 2 1,32 4 2,92 2,94 3,55

 2 6 8 6,13 2 3 5 1,79  13 7,92 7,66 7,90

sociëteit 4 2 6 4,95 2 - 2 3,00 8 7,95 7,95 12,20

 6 8 14 11,08 4 3 7 4,78 21 15,87 15,61 20,10

 

15.  WerkorganIsatIe  
artI deCemBer 2017

VERENIGING

adrIenne WInthagen
chef de bureau – 24 u

jaCquelIne groenhuIjzen
admInIstratIe/pz – 33  u

PERCELEN

matthIjs kIel
medewerker technIsche dIenst – 32 u

ed Boersema
technIcus/zaalwacht – 32 u

WIl van dam
schoonmaker – 20 u 

SOCIËTEIT

Bert ham
chef-kok – 38 u 

herman Chevrolet
kok - 32 - 38 u

alBert agyemang
kok – 38 u

pool 
flexpedIanen

CarlIn sChrama
operatIoneel 

leIdInggevende  – 32 u

hanna oul-hadj
party manager – 18 u

joeP BaaIj
senIor medewerker – 32 u

pool ambulant e
barmedewerkers  

zaalwachten
flexpedIanen

johanna  somers
zakelIjk leIder – 40 u

TENTOONSTELLING

marjo BoeIjen
tentoonstellIngs CoördInator– 32 u

mIrjam taverdIn
pr/bureaumedewerker  – 32 u

mart van de WIel
archIvarIs & 

depotbeheer – 8 u

naast de medewerkers in (part-time) dienst zijn er gemiddeld 15 mensen op oproepbasis actief voor arti.
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 16. Financiën  De balans van arti et amicitiae per 31-12-2017 

ACTIVA 2017 2016

VAsTe ACTIVA

immateriële vaste activa 4.394 o

materiële vaste activa 10.659.742 10.652.561

10.664.136  10.652.561   

VloTTende ACTIVA

voorraden 10.246 10.116 

debiteuren 81.429 247.278 

overlopende activa 57.855 71.705

ToTAAl VorderIngen 149.530 329.099

liquide middelen 406.772 259.254

556.302 588.353  

ToTAAl ACTIVA 11.220.438 11.240.914

PAssIVA 2017 2016

eIgen Vermogen

algemene reserve  223.757 41.620

herwaarderingsreserve 9.056.615 9.056.615  

bestemmingsfondsen 52.781   58.438  

9.333.153  9.156.673  

VoorzIenIngen 378.693  295.116 

lAngloPende sChulden 1.128.414 1.176.856

KorTloPende sChulden

aflossingsverplichtingen 47.882  47.323

crediteuren 41.795  82.821 

belastingen & 
sociale verzekeringen

45.268  44.846 

vooruit gefactureerde.huren 
& contributies

 181.336 374.242

overlopende passiva kort 63.897  63.037

380.178 612.269  

ToTAAl PAssIVA 11.220.438 11.240.914  

     

De staat van baten & lasten over de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

reCAPITulATIe
sTAAT VAn bATen & lAsTen oVer 2017

 WerKelIjK 
 jAAr 2017 

 begroTIng 
 jAAr 2017 

 WerKelIjK 
 jAAr 2016 

AfWIjKIng 
 jAAr 2017

exPloITATIe VerenIgIng

contributies 60.090 60.000  271.432  90

overige opbrengsten  1.556  1.000 1.353 556

61.646    61.000   272.785  646

bedrijfskosten 293.602   362.785    336.352  -69.183

afschrijvingen 2.973  3.131   1.755  -158 

doorbelaste huisvesting & organisatie 23.590   23.590 20.000 0

320.165  389.506  358.107  -69.341

ToTAAl exPloITATIe VerenIgIng -258.519 -328.506   -85.322 69.987
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vervolg werkelijk 
jaar 2017

begroting 
jaar 2017

werkelijk 
jaar 2016

afwijking 
jaar 2017

exploitatie sociëteit

Opbrengsten  739.471   612.255  520.593   127.216

kOstprijs Opbrengsten -168.772   -113.548  -152.642  -55.224 

brutomarge 570.699   498.707   367.951 71.992

Directe kOsten 443.836  444.680   380.196  -844

Afschrijvingen 15.478   19.055 16.885  -3.577

DOOrbelAste huisvesting 
en OrgAnisAtie   55.798  55.798 60.000 0

515.112 519.533 457.081 -4.421

totaal exploitatie sociëteit  55.587  -20.826  -89.130 76.413

exploitatie gebouwen

huurOpbrengsten 880.845 856.665 828.551 24.180

Directe kOsten -110.699 -136.806 -192.220 26.107

770.146 719.859 636.331 50.287

finAnciële lAsten 52.767 99.500 49.119 -46.733

Afschrijvingen 1.730 9.500 2.421 -7.770

DOtAtie vOOrziening 
grOOt OnDerhOuD

105.000 105.000 100.000 0

159.497 214.000 151.540 -54.503

totaal exploitatie gebouwen 610.649 505.859 484.791 104.790

exploitatie tentoonstellingen

Opbrengsten tentOOnstellingen 76.888 35.500 46.837 41.388

Directe kOsten 258.685 216.629 195.996 42.056

Afschrijvingen 1.830 3.800 1.921 -1.970

DOOrbelAste huisvesting 
en OrgAnisAtie

58.376 58.678 30.000 -302

318.891 279.107 227.917 39.784

totaal exploitatie 
tentoonstellingen

-242.003 -243.607 -181.080 1.604

 

recapitulatie

tOtAAl explOitAtie vereniging  -258.519 -328.506 -85.322 69.987

tOtAAl explOitAtie sOciëteit 55.587 -20.826 -89.130 76.413

tOtAAl explOitAtie gebOuwen 610.649 505.859 484.791 104.790

tOtAAl explOitAtie 
tentOOnstellingen

-242.003 -243.607 -181.080 1.604

totaal recapitulatie 165.714 -87.080 129.259 252.794

bijzondere baten & lasten 10.771 0 -15.000 10.771

exploitatieresultaat 176.485 -87.080 114.259 263.565

 

Onttrekking pAul tétAr v. elvenfOnDs 5.656 0 143 5.656

mutatie algemene reserve 182.141 -87.080 114.402 269.221
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17.  verkIezIngsrooster  
van Bestuur en CommIssIes

Bestuur
deC. 2014/ jan 2015    –  Babeth M. VanLoo,  

voorzitter vanaf maart 2016
deC. 2014/ jan 2015    – Hans Kuiper, secretaris
deC. 2014/ jan 2015    – Siert Dallinga tot mei 2017
junI / julI 2016    – Frans Franciscus
junI / julI 2016    – Marjoca de Greef
junI / julI 2016    –  Louis van Beurden, penningmeester
meI / junI 2017    – Arthur Stokvis

Commissie van Beoordeling (BC) 
deC 2008,  herkozen meI 2012  – Bart Scheerder 
meI 2014  – Roland Berning
meI 2014  – Bülent Evren, voorzitter 
meI 2014  – Frank Lenferink     
meI 2017 – Eva Gonggrijp            
 

Programma Commissie (PC)  
meI 2014    – Petra Noordkamp, voorzitter
meI 2014    – Radek Vana
meI 2014   – Mandra Wabäck  
meI 2015    – Richtje Reinsma
junI 2016    – Paul Nassenstein
junI 2016   – Merel Noorlander
meI 2017    – Selby Gildemacher

Financiële Commissie 
meI 2012    – Hendrik Kaptein
meI 2015    – Paul Donker Duyvis
meI 2015    – Dick Luyckx
novemBer 2016    – Vera de Groot, voorzitter
novemBer 2016    – Marc Volger 
novemBer 2016   – Frederieke Jochems
novemBer 2016    – Valentijn van der Heide

sociëteitscommissie  
2010   – Jan Snijders
2016    – Renée Hartog, voorzitter
2016    –  Wilma Laarakker
2016    – Gonny van Oudenallen
2016    – Maarten Rots

Weduwen & Wezenfonds   
2001     – Willem Vaarzon Morel 
deC 2002     – Raymond Perridon , penningmeester
deC 2002     – Anneke Kuyper  
deC 2008    – Harry Heyink, voorzitter 
meI 2011    – Marianne Vollmer, secretaris
meI 2014    – Valentijn van der Heide

raad van toezicht Weduwen & Wezenfonds
2005    – Peter van Hugten
meI 2013    – Diana Blok
maart 2016    – Moritz Ebinger
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