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‘Creativiteit is het werkelijke
menselijk kapitaal’
Als voorzitter kijk ik terug op 2019 om Arti te vieren, deze bijzondere
plek midden in het hart van een van de meest prachtige steden in
Europa. Nadat ik vier jaar lid was van de Programmacommissie ben
ik meer dan tien jaar als bestuurder in diverse functies dienstbaar
aan Arti geweest, waarvan de afgelopen vier jaar als voorzitter, maar
volgend jaar bij het verschijnen van het jaarverslag 2020 zal dat niet
meer het geval zijn. Daarom neem ik nu de gelegenheid waar om in
dit jaarverslag mijn dankbaarheid te delen en te vieren dat wij allen
samen deze kunstenaarsvereniging als levendige ontmoetingsplek
voor kunst en vriendschap steeds weer gestalte geven. De kunstenaars, de kunstlievende leden, de bezoekers, en de werkorganisatie,
wij zijn het, de mensen die deze plek tot een ‘Gesamtkunstwerk’ en
een ‘Sociale Sculptuur’ maken.
In mijn nieuwjaarsspeech 2020 riep ik alle leden op tot meer aandacht voor elkaar, voor een sensitiviteits-revolutie pleitte ik, binnen
en buiten Arti. Nu de verstilling is ingedaald is de werkelijkheid
fictiever en surrealistischer dan wij ooit hadden kunnen vermoeden;
de door de coronacrisis opgelegde social distancing slaat toe en raakt
ons allen.
Als kunstenaar voelt het onzinnig om dit buitengewone moment
voor introspectie te missen en plots lijkt ook het maken van een
nieuw kunstproject als iets uit een vervlogen tijdperk. Voor mij is dit
geen tijd om maar door te gaan met creëren, maar om uit de versnelling te gaan en na te denken over wat onze functie als kunstenaar
nu precies is - waar wij voor staan. Eenvoudige gebaren zoals een
telefoontje naar een ouder of broer of zus, een e-mail naar een verre
vriend, een boodschap voor een buurvrouw, of een gebed voor degenen die in de zorg werken kunnen de wereld en ons uiteindelijk
allemaal verbinden, zodat wij, wanneer we uit deze periode tevoorschijn komen, verenigd zijn door mededogen, nederigheid en meer
waardigheid. Misschien zullen we de wereld dan ook met andere
ogen zien, met een ontwaakte eerbied voor het wonderbaarlijke dat
ons leven is. Onze planeet en elkaar niet uitbuiten maar verzorgen,
dat zou inderdaad nu het meest creatieve werk van allen kunnen zijn.
Met de bezuinigingen in de kunst en cultuursector, de verharding
in de maatschappij, het leed en de vertwijfeling van mensen die
ten ondergaan aan de op angst gebaseerde leefomgeving, en aan de
markteconomie met zijn verstikkende huurprijzen in deze stad, kan
Arti een thuishaven zijn van kunst als potentieel voor een revolutie
van het ‘zachte denken’, met openheid van geest en hart voor elkaar.
Een vereniging waar leden zich met elkaar verbinden kan in moeilijke tijden dienen als een antidote om de onzekerheid en fragiliteit
van het leven aan te gaan, en de vergankelijkheid, een onlosmakelijk
onderdeel van ons bestaan, te accepteren.
Babeth M. VanLoo, voorzitter
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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.
Ten tijde van het schrijven van de inleiding van het jaarverslag over
2019 woekert het COVID-19 virus over het land en is alles ongewis.
Het land is stil, de stad uitgestorven en Arti is gesloten. Het bestuur
heeft op dit moment op afstand contact met elkaar en het personeel
werkt zo goed en zo kwaad als het gaat vanuit huis.
In dit verslag kijken we terug op 2019, maar kunnen geen enkele uitspraak doen over de toekomst. Wij hopen dat de wereld er de tweede
helft van 2020 beter uitziet dan de eerste en dat wij geen leden verliezen aan het Corona-virus.
Wat we wel kunnen zeggen is dat, door het beleid van de afgelopen
jaren, Arti een goede financiële buffer heeft opgebouwd. Deze is
bestemd voor de grootscheepse renovatie van de zalen van Arti, maar
wordt nu noodzakelijkerwijze ten dele aangewend om de moeilijke
tijden in 2020 op een goede manier te doorstaan.
In 2019 is de bedrijfsvoering in Arti gestabiliseerd. 2019 was een
druk jaar. De levendige programmering door de verschillende commissies leidde er toe dat er vrijwel elke dag wel iets in Arti te zien of
doen was. Variërend van openingen in de ArtSpace, de sociëteitstentoonstellingen met levendige publieksprogramma’s, tentoonstellingen op zalen met artist talks, tours en lezingen tot edities van De
Kunstenaar Uitgelicht-Live en feesten van Cirque Excentrique. De
jaarlijkse ledententoonstelling De Salon was een groot succes, met
een ongekend drukke opening en een groot aantal bezoekers. De
Museumnacht Manifestatie 2019 had wederom een sterk programma, waarbij de grenzen van het monument zijn opgezocht; kunst op
het scherpst van de snede.
Een belangrijke verandering in 2019 was de opening van de ArtSpace
in Arti, om aan de wensen van Arti leden om meer eigen expositieruimte te hebben, te voldoen. De rookruimte van Arti heeft per 1
april 2019 plaatsgemaakt voor een galerie waarin leden kunstenaars
van Arti voor een klein bedrag maximaal twee weken aaneengesloten
kunnen exposeren. Dirk Jan Jager coördineert de ArtSpace. In korte
tijd is deze ArtSpace een groot succes geworden: hij is, op moment
van schrijven reeds voor heel 2020 volgeboekt.
Ook is, in het najaar van 2019, het Sprouts Programma, in samenwerking met de SBK, van start gegaan. Ongeveer 20 net afgestudeerde kunstenaars hebben een speciale Sprouts-pas van Arti gekregen.
Het programma voor deze jonge kunstenaars wordt de komende
jaren verder ontwikkeld.

DE VERENIGING
Bestuur
De statuten hebben in Artikel 10 het beheer van de vereniging neergelegd bij het bestuur waarin inhoudelijke kennis en ervaring met
beeldende kunst, en ook cultuurpolitieke en zakelijke kennis vertegenwoordigd zijn. Dit bestond per 31 december 2019 uit Babeth M.
VanLoo (kunstenaar, voorzitter), Louis van Beurden (kunstlievend,
penningmeester) Frans Franciscus (kunstenaar, bestuurslid, vanaf
mei 2018 secretaris a.i.), Marjoca de Greef (kunstlievend, bestuurslid), Arthur Stokvis (kunstenaar, bestuurslid) en Jeroen Werner
(kunstenaar, bestuurslid vanaf augustus 2019). Eind december 2019
zijn Edith Gommers (kunstlievend lid) en Eva Gonggrijp (beeldend
kunstenaar) als nieuwe bestuursleden voorgedragen en per 7 januari
2020 door de ALV aangenomen. Het bestuur vergaderde in 2019 op
achtereenvolgens 30 januari, 13 maart, 3 april, 18 april, 22 mei, 26
juni, 11 september, 16 oktober en 27 november.

Leden
Per 31 december 2019 telde Arti 570 kunstenaars leden en 667
kunstlievende leden. Velen van hen zijn al jaren lid, maar Arti kon
ook 70 nieuwkomers begroeten, waarvan 21 sprouts en 16 bestuursintroducees. Een nieuwe categorie leden in 2019 zijn de Sprouts. In
samenwerking met de SBK begeleidt Arti de Sprouts, een door de
SBK geselecteerde groep van 20 net afgestudeerde kunstenaars, gedurende 5 jaar. Zij krijgen een groene lidmaatschapskaart, kunnen
één keer per jaar exposeren in Arti, zijn welkom op het spreekuur
van de zakelijk leider met vragen over de beroepspraktijk en kunnen
hun voordeel doen met het netwerk van kunstenaars en kunstlievende leden dat Arti hen biedt.
Arti heeft in 2019 te maken gehad met twee schorsingen van leden,
vanwege oneigenlijk gedrag. De gemoederen rond deze schorsingen
liepen in de tweede helft van 2019 hoog op. Na zeer uitgebreid en
herhaaldelijk bestuurlijk overleg en luisteren naar de leden heeft het
bestuur besloten beide schorsingen in 2020 te beëindigen. Een in de
maand februari en een in juni.
Het Artikoor, bestaande uit leden van Arti, vierde in 2019 haar 30
jarig bestaan. Arti is de enige sociëteit van beeldende kunstenaars
in Europa met een eigen koor. En daar mogen we trots op zijn. In
1989, het jaar dat Arti 150 jaar bestond, werd het Artikoor opgericht
door Geert van Tijn. Na een aanvangsdecennium met regelmatige
wisselingen van dirigenten en pianisten, zingt het koor inmiddels
22 jaar onder leiding van Janet de Langen, de laatste 12,5 jaar begeleid door Richard Hengeveld. Al heel wat jaren worden er eens
per jaar duo-concerten gehouden met het Kringkoor en soms het
WellingToonkoor.

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
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voorjaar om de jaarrekening vast te stellen en aan het eind van het
jaar om het activiteitenplan en de begroting te accorderen.
In 2019 kwam de ALV bijeen op 28 mei, 3 juli, 1 augustus, 3 december,
en 20 december. De emoties op de ALV van 1 augustus, 3 december
en 20 december liepen hoog op vanwege de schorsing van twee leden.

Beleid
In 2019 stonden het wijzigen van de statuten en de daarmee samenhangende ANBI aanvraag centraal in de beleidsvoering van Arti,om
makkelijker externe financiering te kunnen genereren en ons rijksmonument van noodzakelijke onderhoud te voorzien, te verduurzamen en toekomstklaar te maken. De leden hebben tot twee keer toe
overtuigend ingestemd met de statutenwijziging en zich daarmee
achter het aanvragen van een ANBI status geschaard. Juridisch blijkt
dit echter complexer te zijn dan het bestuur en de statutencommissie
hebben kunnen voorzien. Dit betekent dat Arti zich in een spannende fase bevindt en in 2020 weer voor nieuwe uitdagingen daaromtrent staat. Het bestuur houdt haar leden daarover vanzelfsprekend
goed op de hoogte.
Daarnaast heeft het bestuur het reeds genoemde Sprouts programma
geïmplementeerd om jonge beeldende kunstenaars voor langere tijd
aan zich te binden. Andere belangrijke beleidsbeslissingen waren
de omvorming van de rookruimte tot ArtSpace en het besluit leden
van Arti de diensten achter de tentoonstellingsbalie te laten draaien.
Beide beslissingen blijken, na het oplossen van de onvermijdelijke
kinderziektes, succesvol en goed te passen in Arti.
In 2019 is tevens een traject geïnitieerd om, door middel van een
permanent gedenkteken, stil te staan bij de rol die Arti in de tweede
wereldoorlog speelde. Dit traject gaat in 2020 van start.
Samenwerkingen
Arti continueert in 2019 en 2020 de samenwerking met Filosofie
Oost-West en de SBK. Ook worden de uitwisseling met De Kring en
de Industrieele Groote Club voortgezet. Met de diverse kunstopleidingen wordt in 2020 de band verdiept.
PR en communicatie
Arti et Amicitiae werd in 2019 weer duidelijk voor het voetlicht gebracht via diverse wegen en kanalen.
Arti’s PR strekt zich uit over drie terreinen: de promotie voor Arti
als vereniging in het algemeen, de promotie voor de exposities en de
promotie en marketing voor de commerciële verhuur. Dit gebeurt
middels de website, nieuwsbrieven, persberichten, foto’s en filmpjes
op social media, free publicity agenda’s, uitnodigingskaarten en banners op kunstblogs en gerichte acties. 2019 kende een opleving in de
activiteiten en presentaties door leden van Arti. De leden boorden in
de communicatie ervan ook hun eigen netwerken aan en dat heeft
zeer positief bijgedragen tot een stijging in de publieksaantallen en
een toename van de diversiteit van het publiek. De tentoonstellingen
in de sociëteit, gecureerd door Harald Schole en aangevuld met een
publieksprogrammering door de sociëteitscommissie genereerde een
aanwas aan kijkers en positieve (pers)aandacht. De ArtSpace, met
korte presentaties van leden kunstenaars, werd door de leden breed
gecommuniceerd en bracht ook nieuw publiek naar Arti. De ledenpagina, een platform op facebook waar leden onderling wetenswaardigheden en tentoonstellings informatie kunnen delen, kende een
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toename in betrokken leden. In 2019 wierp ook de openstelling van
Arti voor lunch, deels door mond tot mond reclame, deels door een
verwelkomende coupon-actie, zijn vruchten af en was het gezellig
druk in de sociëteit. De tentoonstellingen en manifestaties op de tentoonstellingszalen, geprogrammeerd door de programmacommissie
konden rekenen op zeer goed bezochte openingen en persaandacht
in de geschreven pers of op diverse online platforms en magazines
als Mister Motley en Trendbeheer. De verhuur van de Arti sociëteit
als trouw- of vergaderlocatie kende in 2019 ook een stijging. Mond
tot mond reclame, evenals vermelding op diverse websites voor huur
bijzondere monumentale locaties en een informatieve pagina op de
website van Arti droegen daar aan bij. Het onderhoud van de Arti
website met nadruk op het plaatsen van meer engelse vertalingen
blijft een aandachtspunt.
Arti en solidariteit
Stichting het Weduwen en WezenFonds van Maatschappij Arti et
Amicitiae is opgericht in 1842. Iedereen kan financieel in de problemen komen doordat alles tegenzit: door ziekte of ongeluk of doordat een partner plotseling wegvalt. Door allerlei oorzaken kan een
onoplosbaar financieel probleem ontstaan. Leden kunstenaars van
Maatschappij Arti et Amicitiae kunnen een steunaanvraag indienen
bij het WWF.

Werkorganisatie
In de uitvoering van haar taken wordt het bestuur ondersteund door
de werkorganisatie. Deze omvat de medewerkers van het verenigingskantoor, in de sociëteit en bij de technische dienst.
De afdelingen worden aangestuurd door de zakelijk leider Johanna
Somers.
Ontwikkelingen
In 2019 heeft de werkorganisatie wederom een aantal veranderingen
doorgemaakt. De bezetting van de tentoonstellingsbalie overdag
wordt per 1 januari 2019 namelijk ingevuld door leden van Arti. Na
een periode van gewenning is deze wijziging een goede gebleken. Er
is een leuke groep leden van Arti die deze taak invult. Hiermee wordt
de verbondenheid en betrokkenheid van de leden met Arti sterker
en heeft de werkorganisatie meer contact met enkele leden van
Arti. Een van de medewerkers technische dienst is in 2019 langdurig
uitgevallen. In 2019 is gewerkt met tijdelijke vervanging voor deze
werknemer.
Na de zomer van 2019 is de chef de bureau van Arti weer stapsgewijs
teruggekeerd bij Arti. Door de gemaakte efficiëntieslagen op kantoor
is er meer ruimte ontstaan om andere zaken strak te trekken als het
kantoor weer op volle sterkte opereert.

De Sociëteit
Voor de sociëteit was 2019 een druk en dynamisch jaar. Het aantal
activiteiten nam toe en voldoende betrouwbaar en flexibel personeel
blijft moeilijk te vinden. Het was af en toe door het oog van de naald
als het ging om goede bezetting van de evenementen en partijen in
de sociëteit.
De sociëteit had in 2019 diverse keren een zeer internationaal karakter. Begin 2019 stond de sociëteit in het teken van Spanje, een
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artistiek manifest onder de titel ‘Verbeelde Idealen’ schonk aandacht
aan kunstenaars die de zijde van de IIe Republiek kozen in haar
strijd tegen Franco en zijn Duitse en Italiaanse trawanten. In het najaar stond de sociëteit in het teken van Suriname. De expositie Brasa
mi ori kende een ambitieuze programmering; de collecties van twee
vrienden, Carl Haarnack en Myra Winter, toonden de rijkdom van
kunst met Surinaamse roots.
Daarnaast vierde het Arti-koor haar 30 jarig jubileum, met optredens,
een feest en een expositie in de sociëteit.
In 2019 was er voor de tweede keer een zomeropenstelling, met aangepaste openingstijden, namelijk dinsdag tot en met zaterdag van
10:00 tot 17:00. In het kader van deze opening heeft de zakelijke leiding geprobeerd een terrasvergunning aan te vragen bij de gemeente
Amsterdam, zodat er voor het hekje van de sociëteit ook tafeltjes
kunnen worden neergezet. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd.
Gelukkig blijft de ruimte achter het hekje vrij om te genieten van de
ochtendzon tijdens de zomer.
Sinds lange tijd kennen de activiteiten in de sociëteit een min of
meer organisch tot stand gekomen volgorde: op maandag zijn de
openingen van de exposities en de portfolio avond voor fotografen
van Aloys Ginjaar in de sociëteit, op dinsdag vaak de openingen van
de ArtSpace en zijn de bridgers, schakers en biljarters actief.
Op woensdag repeteert het koor en zijn er veel vaste gezelschappen
die komen dineren. Op donderdag en vrijdag zijn de feesten, lezingen en dagen waarop de sociëteitscommissie haar activiteiten organiseert en dat ‘De Kunstenaar Uitgelicht’ wordt georganiseerd.

Publicaties
De Nieuwe
De Nieuwe is het onafhankelijke kunstblad van Arti. Het wordt
door kunstenaars zelf geredigeerd. In 2019 zijn er twee edities van
De Nieuwe verschenen. In 2019 bestond de redactie van De Nieuwe
uit Tiers Bakker (eindredacteur), Fredie Beckmans en Joep Neefjes.
Gastredacteuren waren Gabriel Kousbroek en Moritz Ebinger.
Articula
De redactie van Articula bestond in 2019 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 is de vormgeving van Articula verbeterd en wordt het vormgegeven tegen een
laag tarief door studenten van de HKU. Eind 2019 werd de noodklok
geluid door de redactie van Articula om de eindredactie in 2020 van
Tia Lücker over te nemen. Gelukkig werd er op de valreep iemand
gevonden voor de eindredactie en gaat Articula in 2020 onverdroten
verder met het informeren en entertainen van de leden van Arti.

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
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Marjo Boeijen. Per 31 december 2019 bestond de commissie uit
kunstenaars leden Richtje Reinsma, Radek Vana, Paul Nassenstein,
Merel Noorlander, Selby Gildemacher en Dorien de Wit. Petra
Noordkamp en Bonno van Doorn zijn eind 2019 uit de commissie
getreden.
De tentoonstellingscoördinator draagt zorg voor de administratie,
organisatie en productie van enerzijds PC gerelateerde, anderzijds
externe tentoonstellingen.
De organisatie van de Museumnacht 2019 was in handen van Arjen
Lancel en Merel Noorlander. 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. 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 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 2019 uit de kunstenaars-leden Bülent Evren
(voorzitter), Roland Berning, Frank Lenferink, Bart Scheerder en
Eva Gonggrijp. Deze laatste is sinds begin 2020 overgestapt naar een
functie in het bestuur.
De BC organiseerde de Salon en de Nieuwe Leden tentoonstelling
in 2019, waar in het totaal 50 werken zijn verkocht. De organisatie
en productie van de jaarlijkse Nieuwe Leden-tentoonstelling is in
handen van Marjo Boeijen.
De sociëteitscommissie (SC)

De Sociëteitscommissie heeft in 2019 een nieuwe koers ingezet. Sinds
januari 2019 bestaat de commissie uit Renée Hartog (Voorzitter),
Natasja Peerdeman, Fredie Beckmans, Sander Stada en Anna
Ostrovskaya, met elk een eigen focus. Natasja Peerdeman verzorgt
de randprogrammering bij de soos expo’s en teken avonden in de
sociëteit. Anna Ostrovkaya richt zich op kunstlievende leden met
haar ‘exclusiefjes’ en op verzamelaars. Fredie Beckmans en Sander
Stada zorgen ervoor dat kunstenaars meer en meer de ruimte krijgen
voor activiteiten rond allerlei disciplines in de kunsten, oa de poëzie.
Wilma Laarakker, Jan Snijders, Nella Montfoort, Marina van der
Kooi en Renée Hartog hebben in 2019, los van de sociëteitscommissie, ‘ De Kunstenaar Uitgelicht Live’ georganiseerd. Deze activiteit
leverde in 2019 elke laatste vrijdag van de maand geanimeerde en
interessante inkijkjes in de levens en werken van verschillende leden
kunstenaar. Tevens is er sinds 2019 iedere maand een ander kunstwerk boven de schouw te bekijken.
In 2019 zijn er ook verschillende activiteiten geweest rond Arti Op
Stap, georganiseerd door Gonny van Oudenallen: zo bezochten verschillende leden van Arti bijvoorbeeld de Nederlandse Portretprijs in
Slot Zeist.
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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 2019 uit de
kunstenaars leden Marc Volger, Frederieke Jochems en Valentijn van
der Heide en de kunstlievende leden Hendrik Kaptein, Paul Donker
Duyvis en Dick Luijkx. 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 2019 verliep de samenwerking tussen de financiële commissie
en het bestuur van Arti wederom zeer voorspoedig. De Financiële
Commissie denkt constructief en onafhankelijk mee met het bestuur over onderwerpen die raken aan de financiën van Arti.

Resultaat financieel beleid 2019
De maatschappij sluit het boekjaar 2019 af met een positief resultaat
van € 97.894. Het resultaat is lager dan in 2018 omdat de dotatie
voor het groot onderhoud, de reservering voor het duurzaam onderhoud van het casco en het Rijksmonument, in 2019 met € 50.000 is
verhoogd naar € 200.000,-. Daarnaast liepen de inkomsten uit contributie in 2019 terug. De lunch openstelling van de sociëteit heeft
in 2019 echter geleid tot ruim € 10.000 extra inkomsten en ook de
inkomsten uit commerciële activiteiten in de sociëteit zijn gestegen
ten opzichte van 2018. Door de maatregelen die afgelopen jaar zijn
genomen is er nu sprake van een stabiele bedrijfsvoering en daarmee
samenhangend stabiel financieel beleid.
Toekomstverwachtingen, risico’s en onzekerheden
Zoals reeds vermeld, maakt COVID-19 op dit moment de toekomst
ongewis. Wat het bestuur wel weet is dat Arti deze zeer zware storm
zal doorstaan. Het bestuur vertrouwt op de weerbaarheid en veerkracht van de vereniging en verlangt er naar al haar leden in goede
gezondheid terug te zien. In het najaar van 2020 kunnen bestuur en
zakelijk leiding de balans opmaken en van daaruit verder kijken. In
de tussentijd doet het bestuur alles wat in haar macht ligt om Arti als
vooraanstaand kunstinstituut te blijven profileren, fysiek en online.
Bestuur Arti et Amicitiae
Johanna Somers, zakelijke leiding
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2019–NIEUW WERK

D

1. Bestuurssamenstelling
Babeth M. VanLoo (voorzitter)			
Frans Franciscus (secretaris)
Louis van Beurden (penningmeester)
Marjoca de Greef
Arthur Wolf Stokvis
Jeroen Werner (aug 2019)
Edith Gommers (dec 2019)
Eva Gonggrijp (dec 2019)

2. De Leden
Nieuwe leden kunstenaars 2019

Aantal leden per 31 december 2019

Mirjam Berloth (installaties en schilderen)
Annie Wright (fotografie)
Marius van Zandwijk (schilder, beeldend kunstenaar)
Jacintha Bierens (fotografie/ piezoprint)
Reginaldo Goncalves (beeldende kunst)
Natalie Cincunegui (fotografie, beeldend kunstenaar)
Heleen Wiemer (beeldend kunstenaar en theater)
Mies Baars (sculptuur autonoom)
Sander Goosen (beeldende kunst)
Conny Spruyt (autonoom sculptuur)

Leden kunstenaars 564
Kunstlievende leden 667
Opzeggingen 2019 86
Overleden leden 14
Opschortingen 2
Totaal 102
Nieuwe leden kunstenaars 10
Nieuwe kunstlievende leden 11
Alumni leden 21
Totaal 42

Nieuwe Kunstlievende leden 2019

Overleden in 2019

Mevrouw I.C. Boudewijn (cultureel ondernemer)
Mevrouw L. van der Scheer (textielontwerp)
De heer J.W.E.M. Halewijn
Mevrouw M. Harten
UITNODIGING
Mevrouw J. Tigchelaar
Dhr.
P. Holterman, acteur,
Namens
de beoordelingscommissie
nodigentheatermaker,
wij je van harte uit
voor de feestelijke
opening van
de jaarlijkse Salon op:
programmeur,
technicus
M.L.C.
dansdocent/
VrijdagMevr.
6 december
2019 Rosenboom,
om 19 uur
orthopedagoog/adviseur
cultuur
In de Salon tonen leden kunstenaars van Arti et Amicitiae
Dhr.
J. Blommaart,
een recent
werk.
Laat je verrassen ondernemer
door de veelzijdigheid
en eigenheid
de werken.
Schilderijen,
beelden, video,werker/
Mevr.vanY.H.
Bijlstra,
maatschappelijk
installaties, fotografie en grafiek; de Salon laat een breed scala
psychotherapeut/beeldhouwer
aan hedendaagse
kunst zien en biedt hierdoor een fantastisch
overzicht
van de
kunstenaars
die Artiadviseur/bestuurder
rijk is.
Dhr.
H.G.M.
Blocks,
Mevr. T.M.M. de Boer, beeldend kunstenaar
Organisatie: beoordelingscommissie

AM

Kunstlievende leden

Dorry Hiddink
Dhr. R.W. Bosch
Mw. Dupont van der Mey-ten Elze
Mw. Vercouteren - Mantel
Hilberdink Royer
Mw. M. Clijsen
Dhr. H.D. van den Berg
André Oostenbrink

18 UUR: WINTERS DINERBUFFET IN DE SOCIËTEIT
19 UUR: OPENINGSWOORD MET AANSLUITEND
‘FUGITIVES OF ATLANTIS’, EEN PERFORMANCE
VAN JUAN C.TAJES, GRAINNE DELANEY EN MIMESPELERS
EN EEN AUDIO-VISUELE PERFORMANCE
FLUXXX VAN LUXXX (PETRA DE NIJS)
MET LIVE SOUNDSCAPES EN BEELD
21.30 UUR: SALON FEEST IN DE SOCIËTEIT
MET DJ MAPPE
TENTOONSTELLING
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 - ZONDAG 5 JANUARI 2020
(GESLOTEN 25 DECEMBER - 1 JANUARI)
OPEN
DI-VRIJ 12-21 UUR
ZA-ZO 12-18 UUR
TOEGANG € 3
ARTI ET AMICITIAE
ROKIN 112

AMSTERDAM
arti et amicitiae

DESIGN: KATJA VERCOUTEREN

WWW.ARTI.NL

MARC MORREL

I

T

7 DEC 2019
- 5 JAN
2020

ITIAE

ART

E

OPENING
VRIJDAG 6 DECEMBER 19 - 22 UUR

OONSTELLIN
NT
G

IC

TE

Jan de Hamer
Wladimir Zwaagstra
Wim Zwiers
Pieter Engels
Lieve Prins
Louis Wouters

MARIJKE DE VRIES

De Salon is een verkooptentoonstelling en door de belangeloze
inzet van Arti leden ook te bezichtigen in de avonduren.

Leden Kunstenaars
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3. Commissie van
Beoordeling (BC)

7. W
 eduwen en
Wezenfonds

Bart Scheerder
Roland Berning
Bülent Evren
Frank Lenferink
Eva Gonggrijp

Harry Heyink (voorzitter)
Marianne Vollmer (secretaris)
Valentijn van der Heide (penningmeester)
Anneke Kuijper (tot september 2019)
Friso Witteveen

Raad van Toezicht (WWF)

4. Programma
Commissie (PC)
Radek Vana
Petra Noordkamp
Mandra Wabäck
Richtje Reinsma
Merel Noorlander
Paul Nassenstein
Dorien de Wit
Selby Gildemacher

Diana Blok
Moritz Ebinger (tot juli 2019)
Agniet Snoep

8. Geschillencommissie
Ballotage
kunstlievende leden
Jan Grotenbreg
R. van Helden

5. Financiele
Commissie (FC)

9. Redactie
De Nieuwe

Marc Volger
Frederieke Jochems
Valentijn van der Heide
Hendrik Kaptein
Dick Luijckx
Paul Donker Duijvis

Tiers Bakker (eindredacteur)
Joep Neefjes
Fredie Beckmans
Anna Bolten

10. Articula
6. Sociëteitscommissie (SC)
Renée Hartog
Anna Ostrovskaja
Natasja Peerdeman
Fredie Beckmans
Sander Stada

Camiel Hamans
Edu Braat
Tia Lücker
Frans Smit
Roelof van Gelder
Wim Ruigrok
Caroline Waltmans
Miriam van Praag
Kees Funke Küpper

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

en niet te vergeten:
Antoinette Frijns (archief )
Harald Schole (societeitstentoonstellingen)
Dirk Jan Jager (artspace)
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11. Tentoonstellingen en toelichting
Bezoekersaantallen
In dit overzicht zijn de bezoekersaantallen
van de sociëteitstentoonstellingen en de
Art Space niet inbegrepen. 2019 kende een
enorme toename aan bezoekers aan deze
tentoonstellingen maar exacte aantallen zijn
moeilijk meetbaar.
Het totaal aantal bezoekers van de
tentoonstellingen op de bovenzalen
bedroeg in 2019
13.112
• Sonic Acts - Hereafter		
1.104
• StartPoint. Prize for European Art
Graduates
821
• i will not be just a tourist in the
world of images just watching images
passing by which i cannot live in make
love to possess as permanent sources
of joy and ecstasy
821
• Zachtzinnig Radicaal
1.123
• We wonder where the white went 1.123
•Maalstroom
600
•Calisthene
600
•Update - werk van nieuwe leden
643
•Mix - Ceramic Art & Beyond
800
•Arti Medaille - Hans Eijkelboom 2.993
•Der Rausch
2.993
•Pleuriversum
3.803
•Salon 2019
1.225

Tentoonstellingen sociëteit
Curator Harald Schole, publieksprogrammering door de sociëteitscommissie
• 29 oktober 2018 t/m 11 januari 2019
De collectie van Els Haak - En er is veel
meer
• 14 januari t/m 28 maart
Verbeelde idealen - collectie Bart
Gruson
• 18 april t/m 12 juli
Het Artikoor toont haar kunsten
• 16 juli t/m 3 september
Art ‘n Society - zomersalon
• 28 oktober 2019 t/m 17 januari 2020
Brasa mi ori / Groet me met..

ArtSpace
Coördinator Dirk Jan Jagerr
• 1 t/m 26 april
Ceci n’est pas un fumoir
• 29 april t/m 3 mei
Stella Veldkamp

arti et amicitiae

• 17 t/m 21 juni
Aloys Ginjaar
• 6 t/m 10 mei
Reinder van der Woude
• 20 t/m 24 mei
Juan C. Tajes
• 13 t/m 17 mei
Hedwig van der Heiden
• 27 mei t/m 7 juni
Katelijne Davids
• 4 t/m 13 september
Cornelia Nauta
• 4 t/m 8 november
Sander Stada
• 11 t/m 22 november
Willem Vaarzon Morel
• 25 november t/m 2 december
Sylvia Willink
• 9 t/m 13 december
Sonja Rosing

Publiciteit
Voor alle tentoonstellingen geldt: vermeldingen en beschrijvingen op www.
arti.nl, Facebook, Linkedin, Twitter en
Instagram,diverse digitale en gedrukte culturele agenda ladders (Museumtijdschrift
Art Alert, ArtAmsterdam, IAmsterdam etc.)
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.
Brasa mi Ori / Groet me met…

• https://www.zuidoost.nl/tentoonstellingbrasa-mi-ori-in-kunstenaarsverenigingarti-et-amicitiae/
• https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/
tentoonstelling-brasa-mi-ori-groet-memet-in-arti-et-amicitiae-amsterdam/
• https://srananart.wordpress.com/2019/12/10
brasa-mi-ori-groet-me-met-tentoonstelling-over-moderne-surinaamse-kunst/
• https://www.misjab.nl/basi-mi-ori-groetme-met-in-arti-et-amicitiae/
• NRC Handelsblad - uitgebreide
vermeldingen
• NRC Handelsblad - ‘Suriname in de beeldende kunst’
• Parbode - Surinaamse School: Vuurdoop
in Arti et Amicitiae – Parbode Sneak Peek
• https://parbode.com/surinaamse-schoolvuurdoop-in-arti-et-amicitiae-parbodesneak-peek/

• Sabaku Inflight Magazine, ed.61, november 2019- january 2020 van Suriname
Airway
Leden van Arti / Geschiedenis van
Arti / Algemeen

• De Volkskrant
‘Het eeuwige leven - Henk Pothoff ( 1945
-2018)’
Auteur: Peter de Waard
• Algemeen Dagblad
‘Tekentalent zat in de genen - Jan Pieter
Hartzema ( 1954 -2018)’
Auteur: Jos van Sambeek • Het Parool
‘Klein geluk - Inkepinkje, pijpetuitje’
• Geniet, Lifestyle magazine voor Artsen
‘Poezelige portretten uit de Belle Epoque’
Auteur: Fenneke van der Aa
• Nieuw Israëlitisch Weekblad
‘Even lekker liggen - Jos Rovers’
• Nieuw Israëlitisch Weekblad
‘Tijd voor andere verhalen - Joseph
Sassoon Semah’
Auteur: Achsa Vissel
• Trouw
• ‘Jan de Hamer ( 1934-2019) Een zelfbenoemd wijs man, die leefde voor de kunst’
• Het Parool - Schuim
‘Helemaal Sissi - Amsterdamsch Galabal’
• De Binnenkrant
‘Fietsparkeer- rel bij Arti et Amicitiae’
Auteur: Gonny van Oudenallen
Salon 2018

• Art Alert - Uitgebreide vermelding Salon
2018
• NRC Handelsblad - Uitgebreide vermelding Salon
Sonic Acts - Hereafter

• Het Parool
‘Een topper bij pretentieuze bingo’
Auteur: Kees Keijer
• MetropolisM.
Auteur: Domeniek Ruiters:
https://www.metropolism.com/nl/
features/37520_soniacts19
• De Volkskrant
‘Sonic Acts presenteert baanbrekende
kunst die je bruut naar een andere wereld
én een andere tijd schiet’
Auteur: Robert van Gijssel

We wonder where the White went

• Museumtijdschrift
‘Het atelier van Suzan Drummen’
• Het Parool
‘Wisselend en sfeerbepalend; kleur maakt
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alle verschil’
Auteur: Edo Dijksterhuis
Startpoint Prize

• Het Parool
‘StartPoint Prize’
• Trendbeheer
Jeroen Bosch verslaat
i will not be just a tourist in the
world of images just watching
images passing by which i cannot
live in make love to possess as
permanent sources of joy and
ecstasy

• Trendbeheer - Jeroen Bosch verslaat
ArtSpace

• Het Parool - Schuim
‘Begrafenis van de rookruimte’
Auteur: Hans van der Beek • Art Alert
‘ArtSpace Arti et Amicitiae - Katelijne
Davids’
• Het Parool
‘Guillaume Lo - A - Njoe’
Mix - Ceramic Art & Beyond 50 jaar EKWC

• Palet
‘Kim Habers - Woekerende tekeningen’
Auteur: Merel van den Nieuwenhof
• Nieuwsklok
‘Sundaymorning@EKWC koopt zijn
KVL- gebouw’
• NRC Handelsblad
‘Twee rooie oren, twee keer bloed’
Auteur: Joyce Roodnat
• Het Parool
‘Vijftig jaar ideeën uiten in klei’
Auteur: Sophia Zürcher‘Vijftig jaar ideeën
uiten in klei’
Art ‘n Sociëty

• Het Parool
‘Lofzang op het eigen warme nest’
Auteur: Edo Dijksterhuis
Arti Medaille 2019 - Hans
Eijkelboom

• Het Parool
‘Arti Medaille voor Hans Eijkelboom’
• Kunst blijft een raadsel
‘Hans Eijkelboom - Arti’
Auteur:Paul Voors
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Open Monumentendagen

• MUG Magazine
‘Gratis inkijkje in monumenten’
Auteur: Jos Verdon
• Stadsblad Echo Amsterdam
‘Neem een kijkje bij een monument’

Overzicht tentoonstellingen
• Salon 2018,

loopt door t/m 23 JAN 2019
OPENING: VRIJDAG 21 dec 2018

Salon 2018, Arti sluit het jaar af met de
ultieme ledententoonstelling.

Pleuriversum

• Het Urkerland
‘Museumnacht Amsterdam toont
pulsvleugel’
• Het Parool
‘Helemaal naar de pleuris’
• Museums & Climate Change Network
- ‘Pleuriversum
• Elle eten: ‘Hé foodliefhebber! Jij móet naar
Museumnacht Amsterdam 2019
5 x verrassend eten en drinken tijdens de
jubileumeditie.’
• Visserijnieuws.nl ‘Strijd tussen feiten en
politieke lobby’
• Visned.nl- ‘Pulstuig UK-158 tentoongesteld in Amsterdam’
Zachtzinnig Radicaal

• NoordHollands Dagblad
‘Flamenco zit ook in Rock’
Auteur: José Pietens
• Het Parool
‘Zachtzinnig radicaal’
Auteur: Maarten Moll
Der Rausch

• Jegens en tevens
‘De roes van Der Rausch’
Auteur: Conny van Driel
• Metropolis M.
‘Last Minute- Der Rausch’
Auteur: Domeniek Ruyters -

• SONIC ACTS, HEREAFTER –
Exhibition in Three Acts
9 FEB t/m 3 MRT
OPENING: VRIJDAG 8 feb

Ter ere van haar 25-jarig jubileum presenteert Sonic Acts, in aanloop naar Sonic
Acts Festival 2019 (21–24 februari), een
uitgebreide tentoonstelling in drie fasen,
getiteld HEREAFTER – Exhibition in
Three Acts. Het programma vindt plaats in
verschillende ruimtes in Amsterdam – Arti
et Amicitiae, Vlaams Cultuurhuis de Brakke
Grond en Stedelijk Museum.
De eerste fase, een samenwerking tussen
Sonic Acts en Arti et Amicitiae, opent
op vrijdag 8 februari en loopt tot en met
3 maart. De tentoonstelling in Arti omvat werken van Cyprien Gaillard, Rana
Hamadeh, Louis Henderson, Sondra Perry
en Emma Wolukau-Wanambwa.

• i will not be just a tourist in
the world of images just watching images passing by which i
cannot live in make love to possess as permanent sources of
joy and ecstasy
23 MRT t/m 20 APR
OPENING: VRIJDAG 22 MAART

i will not be just a tourist in the world
of images just watching images passing
by which i cannot live in make love to
possess as permanent sources of joy and
ecstasy is a group exhibition of five artists: Hee-Seung Choi, Claire Harvey,

Ben Pointeker, Andrea Božić and Julia
Willms.

Initiated by Hee-Seung Choi, the exhibition
presents recent works in media ranging
from painting and photography to video
and installation, creating an environment
where works are in conversation with
one another, shaping an interconnected
narrative.
The exhibition title is taken from Anais
Nin’s diary. The line aligns with the spirit
of the exhibition as the artists assume the
role of active participants through personal
engagement with what is being presented
before them rather than as bystanders ‘just
watching images passing by’

arti et amicitiae

• STARTPOINT. 18
23 MRT t/m 20 APR
OPENING: vrijdag 22 MRT

STARTPOINT. 18 is an annual search for
the most promising up-and-coming artists
graduated from Art Academies all over
Europe. Different selections from the overwhelming edition of 2018 have been presented in Brno, Prague and Antwerp.Prize for
European Art Graduates 2018
Artists: Anastasia Afonina (Amsterdam),
David Bartoš (Brno), Gilles Dusong
(Gent), Jonathan Hielkema (Den Haag),
Zagros Mehrkian (Toulon), Michal Soja
En Roza Duda (Krakow), Marios Stamatis
(London), Tamara Stoll (Leipzig), Jur De
Vries (Utrecht). Curated by Radek Vana
and Pavel Vančát

Arti et Amicitiae proudly presents exhibition STARTPOINT. Prize for European art
graduates.
• WE WONDER WHERE THE WHITE
WENT
28 APR t/m 26 MEI
OPENING: VRIJDAG 26 APRIL

WE WONDER WHERE THE WHITE
WENT is een tentoonstelling met het werk
van kunstenaars, waarbij de fascinatie voor
kleur als visueel beeldmiddel de bindende
factor is. Kleur is de taal en tegelijkertijd ook
het raadsel dat deze kunstenaars obsedeert
en hen steeds opnieuw beweegt dit beeld
aspect te gebruiken; soms excessief, barok of
fel, maar ook fragiel,verstild of ingetogen.
Kunstenaars: Ad de Jong, Suzan
Drummen, Fransje Killaars, Jan Theun
van Rees, Gé-Karel van der Sterren, Arja
Hop/ Peter Svenson, Esther Jiskoot, Harry
Markusse, Stan Klamer, Martin Fenne,
Marianne Roodenburg, Erik Mattijssen.
Curator: Marianne Roodenburg
• ZACHTZINNIG RADICAAL / GENTLE
RADICAL
28 APR t/m 26 MEI
OPENING: VRIJDAG 26 APRIL
Kunstenaars: Diego Arias Asch (CR),
Fernando Belfiore (BR), Sara van Gennip,
Jeff Heijne, Esther Hovers, Dorus
Jongerius, Flora Koene, Ola Lanko (NL/
UKR), Inge Meijer, Felipe Ignacio Noriega
(MX) en Anne Veinberg, Gareth Nyandoro
(ZW), Adeola Olagunju (NG), Rick van
Veldhuizen en meer. Curatoren: Edith
Rijnja & Harald Schole

Op vrijdag 26 april 20 uur opent, in aanwezigheid van de kunstenaars, de tentoonstelling Zachtzinnig Radicaal van Young
Artsupport Amsterdam, YAA. YAA komt in
deze tentoonstelling stellig en geëngageerd
op voor de positie van jonge kunstenaars

arti et amicitiae

uit alle disciplines. Zachtzinnig Radicaal
toont vooral nieuw werk van eerdere YAAawardwinnaars. De kunstenaars reflecteren
vanuit individuele perspectieven op de
huidige maatschappij. Een veelzijdig programma op de donderdagen van muziek,
dans, performance en lezingen loopt parallel
aan de tentoonstelling.
YOUNG ARTSUPPORT AMSTERDAM,
YAA, is een initiatief van 55+ kunstliefhebbers. YAA biedt jonge talentvolle
kunstenaars uit alle disciplines na hun
opleiding kansen en support op weg naar
professionaliteit.
• Calisthene
31 MEI t/m 23 JUN
OPENING: VRIJDAG 31 MEI

uitgedrukt. Toeval speelt hierbij een grote
rol, een strakke rol papier wordt ter plekke
getransformeerd, bewerkt en bespeeld, net
als de processen in de grillige natuur.
Gastkunstenaars:
Borealis: 31 mei t/m 8 juni Fotograaf Jeroen
Toirkens en journalist Jelle Brandt Corstius
zijn gefascineerd door de bossen in de poolcirkel en de verhalen die er in verscholen
liggen. Hun multimediale project Borealis,
wordt de invloed van de mens op het landschap verbeeld.
Water Moving: 12 t/m 23 juni: Een ‘durational’ performance waarin Marilyn Arsem met
minimale ingrepen de tijd verbeeldt. Een
contemplatief onderzoek naar de beweging
van water.

Calisthene is een groepsexpositie met het
werk van: Faysal Mroueh, Charlott Weise

• UPDATE - WERK VAN NIEUWE LEDEN
29 JUN t/m 28 JUL
OPENING: VRIJDAG 28 JUNI

Op de beroemde ‘stierensport-fresco’, in
het oude Kreta, zien we vrouwen meedoen met stierspringen. Men maakt een
acrobatische sprong over de stier door aan
zijn hoorns te grijpen. Binnen dit project
bezien wij ‘de stier’ graag als het kernpunt
van de Minoïsche beschaving, tezamen met
inspirerende Kretaanse mode en atletische
regimes. De Griekse mythe definiëren wij
als een boegbeeld voor de mode, design en
choreografie.
Calisthene is zeer ambigu. Dat wil zeggen,
het heeft verschillende verwijzingen. Zo
verwijst het onder andere naar een pure
vorm van training waarbij kracht en uithoudingsvermogen, coördinatie en flexibiliteit
in balans gehouden worden. Etymologisch
refereert het woord aan de eeuwenoude
Spartaanse sport, waarbij trainingsmethodieken toegepast werden ter voorbereiding
van een gevecht.

Vol trots presenteert Arti et Amicitiae in
de tentoonstelling UPDATE de kunstenaars die in 2018 lid zijn geworden van de
vereniging.

• MAALSTROOM
31 MEI t/m 23 JUN
OPENING: VRIJDAG 31 MEI
Een tentoonstelling van Jolanda Jansen en
Anna J. van Stuijvenberg

In 2019 viert het legendarische Europees
Keramisch Werk Centrum (EKWC) zijn
vijftigjarig jubileum. Een wijd scala aan
inmiddels zeer gerenommeerde beeldende
kunstenaars, architecten en ontwerpers uit
de hele wereld bezoeken het centrum om
concepten, ideeen en dromen te realiseren in
klei, vertrouwend op de aanwezige deskundige technici en de faciliteiten van wereldklasse. Eerst gevestigd in Heusden, daarna
in Den Bosch en sinds 2015 in Oisterwijk
is het centrum een bastion van, voor en
door kunstenaars. Het zet zich in voor de
ontwikkeling van de keramiek in beeldende
kunst, ontwerp en architectuur. Enerzijds
fungeert het als kenniscentrum, anderzijds
als kunstenaarsverblijfplaats, in het Engels
centre-of-excellence en artists-in-residence.
Daarnaast staat Sundaymorning@ekwc,

en Daniel Vorthuys.

Landschap van Papier
De ruïne van de twee uur durende performance tijdens de opening door Jolanda
Jansen vormt samen met de site specific
installatie van Anna J. van Stuijvenberg de
tentoonstelling Maalstroom (aanvang 18.30
uur). Het vergane waterrad van de eeuwenoude houtzagerij uit Noorwegen leidde tot
de ontdekking van allerlei relaties tussen
de Noorse bossen en Amsterdam. Dit alles
wordt verbeeld in een installatie met een
monumentale frottage tekening.
In de performance wordt het proces van
groei en verval in een korte tijdsspanne

Kunstenaars: Yasser Ballemans, Peter
Baren, Maria Blaisse, Selma Dronkers,
Ersin Eken, Manel Esparbe i Gasca, Ji-Min
Huang, Anke Land, Map de Maar, Naomi
Makkelie, Regula Maria Müller, Semna van
Ooy, Malin Persson, Pier Pennings, Eveline
Mooibroek, Theo Steemers, Ernst Voss,
Lydia Wierenga
• MIX, Ceramic Art & Beyond 50 jaar EKWC
3 AUG t/m31 AUG
OPENING: VRIJDAG 2 AUG
Kunstenaars: Frans Franciscus, Kim
Habers, Babs Haenen, Henri Jacobs
Ipek Kotan, Daniel Maalman, Suzanne
Posthumus, Koen Taselaar, Marjolijn de
Wit, Henk Wolvers. Curator: Ranti Tjan
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zoals het centrum zich al enige tijd noemt,
open voor hoger onderwijs, talentontwikkeling, publiek en bedrijfsleven.
• ARTI MEDAILLE - Hans Eijkelboom
7 SEP t/m 6 OKT
OPENING: VRIJDAG 6 SEP

Hans Eijkelboom ontvangt de Arti Medaille
2019, 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.
• DER RAUSCH
7 SEP t/m 6 OKT
OPENING: VRIJDAG 6 SEP

Inhoudelijke basis van de tentoonstelling
‘Der Rausch’ vormt een gedeelde liefde
voor de materie of het idee van het object
of ding als zintuiglijke verleider. Of het nu
een schilderij, sculptuur, performance of
video betreft, de ‘zinnelijke’ ervaring staat
centraal. Soms verleidelijk en aantrekkelijk,
soms ongemakkelijk of zelfs afstotend. Het
kunstwerk als een intermediair voor een zintuiglijke, fysieke sensatie bij de toeschouwer
gebaseerd op de persoonlijke wanen of dromen van de maker. Werk dat de toeschouwer beweegt, verward, wegduwt, meesleept,
opslokt.
Kunstenaars: Andrea Eva Györi (HU), Bas
de Wit (NL), Bernice Nauta (NL), Bonno
van Doorn (NL), Daniel Hofstede (NL)
Derk Thijs (NL), Frederique Jonker (NL)
Gijs Frieling (NL), Harold Schouten (NL)
Jaap Kroneman (NL), Janine van Oene
(NL), Jonas Wijtenburg (NL), Jop Vissers
Vorstenbosch (NL), Kasper de Vos (B),
Kasper Jacobs (NL), Kim David Bots (NL),
Lieven Hendriks (NL), Lieven Segers (B),
Mike Moonen (NL), Morgan Betz (NL/
VS), Nel Aerts (B), Paul de Jong (NL),
Pim Blokker (NL), Ricardo van Eyk (NL),
Robbert Pauwels (NL), Rowan van As
(NL), Sam Hersbach (NL), Simon WaldLasowski (F), Sophie Schmidt (D), Tanja
Ritterbex (NL), Tom Poelmans (B), Vaast
Colson (B), Vera Gulikers (NL), Willem de
Haan (NL). Curator: Frank Koolen (NL) in
samenwerking met Kim David Bots
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• PLEURIVERSUM - Museumnacht
2 NOV t/m 15 NOV
OPENING: ZATERDAG 2 NOV

Manifestation with activist art, performances, installations, lectures and music, about
ecological awareness .
Pleuriversum is een 14 daagse kunstmanifestatie door het hele gebouw van Arti
et Amicitiae die zinderend van start gaat
tijdens de Amsterdamse Museumnacht op
zaterdag 2 november 2019.

Deelnemende kunstenaars en performers
Isabel Burr Raty (CL/BE) | Thomas
Thwaites (UK) | Pink Pony Express (VS/
NL) | Koos Buist (NL) | Esther Kokmeijer
(NL) | Marwan Moujaes (LB) | Tinkebell
(NL) | Madison Bycroft (AU) & Angelica
Falkeling (SE) | Next Nature (NL) | Global
Warm Up (FR/PE/IT/DE) | Kalan Sherrard
(VS) | Iekeliene Stange (NL) & Ibelisse
Ferragutti (BO) | Schwierige Franz (NL) |
Talking Trees (NL) | Abel Kroon (NL)

Concept en samenstelling | Arjen Lancel &
Merel Noorlander
In ‘Pleuriversum’ spelen alle makers en
sprekers met het vraagstuk van wereldwijde
ecologische bedreigingen en het huidige
klimaatdebat. Hierbij kijken we naar onze
aarde als een gesloten systeem waarin kleine
veranderingen op één plek ook elders effect
kunnen hebben –positief of negatief-.
Vanuit de beeldende kunst, social design,
performance art, fashion, filosofie, literatuur
en wetenschap is de de kunstmanifestatie
ingericht als een ecologisch systeem op
zich. Beginnend bij ons eigen lichaam als
een zelfregulerende kringloop, steeds verder
uitzoomend op de wereld om ons heen,
meandert de manifestatie door het gehele
gebouw van Arti als één zintuiglijk laboratorium. Met prikkelende ideeën en speelse,
verrassende inzichten van kweekvlees-ijs en
schoonheidsartikelen uit lichaamssappen,
tot een Groningse sloot en zijn bewoners,
Europese lobby in de pulsvisserij en de gevolgen van kernramp Fukushima.

Subsidies
• PLEURIVERSUM - Museumnacht:
Prins Bernhard Fonds, AFK

Tentoonstellingen geïnitieerd door
de programmacommissie
• i will not be just a tourist in the world of
images just watching images passing by
which i cannot live in make love to possess
as permanent sources of joy and ecstasy
• STARTPOINT. 18
• WE WONDER WHERE THE WHITE
WENT
•Zachtzinnig Radicaal / Gently Radical
• Maalstroom
• Calisthene
• MIX - Ceramic Art and Beyond, 50 jaar
EKWC
• Der Rausch
• Pleuriversum

Tentoonstellingen geïnitieerd door
de beoordelingscommissie
• Salon 2018
• Update: werk van Nieuwe Leden
• Salon 2019

Tentoonstellingen geïnitieerd door
de jury Arti Medaille
• Arti Medaille: Hans Eijkelboom

Verhuurtentoonstellingen
• Sonic Acts – Hereafter

Verhuur zalen divers
• Serato
• IDFA

• SALON
6 DEC 2019 t/m 5 JAN 2020
OPENING: VRIJDAG 6 DEC

In de Salon tonen leden kunstenaars van
Arti et Amicitiae een recent werk. Laat je
verrassen door de veelzijdigheid en eigenheid van de werken. Schilderijen, beelden,
video, installaties, 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
door de belangeloze inzet van Arti leden ook
te bezichtigen in de avonduren.

arti et amicitiae

Sociëteit met vijf tentoonstellingen 2019
Harald Schole
In 2013 vroeg Peter van der Heijden, mijn voorganger als curator van
de Sociëteit, om zijn werkzaamheden over te nemen. Mogelijk voor
enkele jaren, want de grote verbouwing stond er aan te komen. We
spraken af ‘voorlopig tot de verbouwing’. Er liggen nu al afspraken
voor eind 2021. Een rode draad in het tentoonstellingsbeleid is afwisseling, de rijkdom van kunst te tonen en betrokkenheid, grote
betrokkenheid. Het engagement van de eigenaar bij zijn verzameling, bij de makers, de thematiek en aanleidingen om kunst aan te
schaffen en een privécollectie publiekelijk te maken.
verbeelde idealen Begin 2019 stond de sociëteit in het teken
van Spanje. Een artistiek manifest onder de titel Verbeelde Idealen
schonk aandacht aan kunstenaars die de zijde van de IIe Republiek
kozen in haar strijd tegen Franco en zijn Duitse en Italiaanse
trawanten. Aan de hand van affiches, tekeningen en foto’s kreeg
de bezoeker een indruk van de manier waarop deze kunstenaars
hun engagement tot uitdrukking hebben gebracht. Uitgangspunt
vormde de unieke en zeldzame collectie van kunstlievend Arti-lid
Bart Gruson. De tentoonstelling startte met de Joris Ivens’ klassieker
Spanish Earth. Daarnaast zijn vier drukbezochte lezingen georganiseerd: Hendrik Henrichs over Johan Brouwer, de Nederlandse hispanist, Eric Storm over Pablo Picasso en Ignacio Zuloaga, Franco’s
hofschilder en Laura Stamps over beeldhouwer Julio González, Bart
Gruson over De Spanjestrijders en het gevecht tegen het fascisme.
Met een optreden van de pianist Marcel Worms, Ursula Schoch,
violiste en Irene Maessen, sopraan, is deze bijzondere tentoonstelling afgesloten. Diverse stichtingen en archieven in binnen- en
buitenland hebben hun medewerking aan deze politiek getinte tentoonstelling verleend en genereerden op de wijze extra publiciteit,
gevolgd door meer publieke belangstelling.
Het Artikoor toont haar kunsten De titel Het Artikoor
toont haar kunsten ging over muziek en de beeldende kunst.
De vraag of kunstlievende en kunstenaarsleden van Arti kunst van
collega’s aankopen wordt vaak gesteld. De kunstlievende leden van
het Artikoor kunnen hierop positief antwoorden. Kunst inspireert,
geeft nieuwe inzichten, bevestigt een vriendschap. De collectie van
het koor is veelzijdig en weerspiegelt het plezier dat de kunsten je
kan brengen. De thematiek in deze tentoonstelling was de boeiende
dialoog tussen de aangekochte werken en een werk van eigen hand.
Verschillende Koorleden hebben nieuw werk gekocht en anderen
geïnspireerd hun voorbeeld te volgen. Voor het koor is deze presentatie voor herhaling vatbaar.

De magie van de kunst Onder de titel De magie van de kunst is
de collectie van Piet Groenendijk gepresenteerd
Een doek van Jürgen Leippert bleef lang op zijn netvlies hangen en
gaat hem na jaren nog steeds zeer ter harte. Piet omschrijft het als
‘ Zauber der Kunst ‘ (de magie van de kunst). Op veilingen koopt
Groenendijk ook wel werk, voor de kunstenaar in kwestie soms voor
een desastreuze prijs. Een rode draad in de collectie is het werken
naar de natuur, een onderwerp dat hij met veel collega’s deelt. Onder
schilders kreeg deze presentatie veel waardering en leidde tot meerdere geanimeerde bijeenkomsten.
Brasa mi ori / groet mij met… Brasa mi ori / groet mij met…
kende een ambitieuze programmering.
De collecties van twee vrienden, Carl Haarnack en Myra Winter,
toonden de rijkdom van kunst met Surinaamse ’ roots . Carl is
wetenschapper en publicist. Myra was actief bij Vereniging Ons
Suriname en runde o.a. Galerie Nola Hatterman. Er ontstonden
vele vriendschappen en de collectie kunstwerken groeide. Kunst met
een verhaal die vanuit een persoonlijk perspectief, momenten uit de
hedendaagse Surinaamse kunstgeschiedenis weerspiegelen.
Dankzij de inzet van Myra Winter en in samenwerking met de
Sociëteits Commissie is een uitgebreid Publieksprogramma tot
stand gekomen. De organisatoren van de tentoonstelling willen een
brug slaan tussen culturen en hopen dat de Sociëteit als platform
dient om bezoekers en makers met elkaar in contact te laten komen.
Het goed bezochte Publieksprogramma met lezingen van kunstcritici, auteurs en curatoren uit de museale wereld, tekenavonden,
presentaties van actuele kunst en workshops in Suriname, muziek,
ronde tafelgesprekken en poëzie gaf deze tentoonstelling een inhoudelijke verdieping en bood aanleiding tot discussie.
De opening met een Surinaams Buffet onder leiding van top-kok
Nellie Bakboord is door meer dan 300 mensen bezocht en die waren
zeker tot de kleine uurtjes gebleven indien de parkeerwachters rond
negen uur niet hadden gedreigd de fietsen die voor Arti stonden geparkeerd weg te halen. Om nieuwe doelgroepen actief te benaderen,
het inclusieve beleid te bevorderen, is een uitnodigingskaart met het
programma verspreid. Ingewijden spraken over Ons Suriname aan
het Rokin. Ook in de Surinaamse pers verschenen artikelen over
Brasa mi ori.

Harald Schole

Art ’n Society Art ’n Society, de ZomerSalon 2019 is in sa-

menwerking met Friso Witteveen georganiseerd. Een titel met een
getrapte betekenis van Kunst in de Sociëteit, via Kunst in de maatschappij tot Arti in de Samenleving.
Van introvert, kunst in de comfort zone van Arti tot de vraag naar
de positie die de Verenging in het culturele klimaat van Amsterdam
inneemt. Een spannende mogelijkheid om op het thema in- en/of
uit te zoomen. In welk kader past de kunstenaar? De kunstenaarsleden van Arti gaven een rijk geschakeerd beeldend antwoord. Het
meeste werk was prettig geprijsd en na aankoop direct mee te nemen. Een bijzonderheid is dat meestal één of twee kunstenaarsleden
van Arti als gastvrouw/heer bij de tentoonstelling aanwezig waren en
desgewenst rondleidingen verzorgden. De organisatoren hebben in
samenwerking met Mirjam Taverdin voor extra aandacht in de pers,
o.a. in Het Parool, gezorgd.

arti et amicitiae
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12. Activiteiten in de sociëteit
Wekelijkse activiteiten in de sociëteit
• Schaken
• Biljarten
• Bridge

De kunstenaar uitgelicht
Organisatie: Jan Snijders, Nella Montfoort,
Wilma Laarakker, Renée Hartog
22 februari
Margreet Kramer
24 mei
Krikor Momdjian
28 juni
Jc Heydenrijk
23 augustus en 5 september Hans Kuiper
27 september
Eva Gonggrijp
25 oktober
Boudewijn Payens
8 november
Sander Stada
3 december
Joseph Semah

Portfolio Fotografenavonden
Organisatie: Aloys Ginjaar
4 februari
46e Portfolio Fotografenavond
3 juni
47e Portfolio Fotografenavond

Arti op stap
Organisatie: Gonny van Oudenallen
27 september de Nederlandse Portretprijs in Slot Zeist
20 oktober Artists aan Zee III in Bergen aan Zee
15 november	Jan van der Togt Museum /
Cobramuseum in Amstelveen

Cirque Excentrique
Organisatie: Job Reuten, Jan Joris Reuten, Egbert Jan Weber
18 januari
Cirque Excentrique - Bandidos
15 februari
Cirque Excentrique
19 april
Cirque Excentrique - Future Funk Fu
17 mei
Cirque Excentrique
21 juni
Cirque Excentrique - Mystique
20 september Cirque Excentrique - Lust summer night
18 oktober
Cirque Excentrique
20 december Cirque Excentrique - Red Dragon

Algemene Ledenvergadering
28 mei: 2207e ALV
3 juli: 2208e ALV
1 augustus 2209e ALV
29 november: 2210e ALV
20 december 2211e ALV

Nieuwe leden bijeenkomst
9 oktober
27 november (Sprouts)

Overige activiteiten
4 januari	Nieuwjaarsborrel en stamppottenbuffet
14 januari	Opening Verbeelde Idealen - collectie
van Bart Gruson
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7 februari	Lezing Verbeelde Idealen: De Spaanse Burgeroorlog
op canvas- Het duel tussen Picasso en Zuloaga
28 februari	Lezing over Johan Brouwer / Verbeelde idealen
7 maart	Film Las Hurdes/Terre sans pain (1933) van Luis
Buñuel / Verbeelde idealen
11 maart	Bart van der Schelling ‘De zingende antifascist &
Willem de Kooning / Verbeelde idealen
14 maart	Lezing De Spaanse Burgeroorlog - Door Bart
Gruson / Verbeelde idealen
28 maart	Concert Frederic Mompou en Francis Poulenc /
Verbeelde idealen
29 maart	Avond van de Wellustige Poëzie
17 april	Opening het Artikoor toont haar kunsten
2 mei	Engagement in de kunsten / Zachtzinnig Radicaal
10 mei
Optreden Rendier &smble
16 mei	Uitreiking YAA-awards 2019 / Zachtzinnig Radicaal
23 mei
Flamenco optreden / Zachtzinnig Radicaal
23 mei	Hedendaagse muziek, een interdisciplinaire kunstvorm? / Zachtzinnig Radicaal 24 mei	Duo Concert - Artikoor en Kringkoor
7 juni
Klaverjazz
15 juli
Opening Art’n Society - Zomersalon
14, 15 september 	Open Monumentendagen
3 oktober	Symposium kunst en filosofie met Arthur d’
Ansembourg, Joke Hermsen, Neva Lukic.
Moderator Renée Hartog
11 oktober	Film & Food met Frederieke Jochems ( documentaire avond)
24 oktober
Lezing migranten in Parijs
25 oktober
Klaverjazz II
28 oktober	Opening Brasa mi ori/ Groet me met...
2 november
Museumnacht 2019 Pleuriversum
14 november	Lezing traditie en vernieuwing Renée Koldewijn,
Anke Akerboom en Mirko Krabbé / Brasa mi ori/
Groet me met..
25 november	Pop Up event / Brasa mi ori/ Groet me met...
2 december
Suriname in beweging / Brasa mi ori
13 december	Literatuur en poëzie Michael Slory / Brasa mi ori/
Groet me met...
19 december	Kerstdiner voor leden en introducées

Tentoonstellingszalen
12 januari	Artist talk Isik Tüzüner (Salon)
17 januari 	Presentatie Marjolijn Boterenbrood (Salon)
8 februari 	Opening Sonic Acts Hereafter – Exhibition In
Three Acts
22 maart 	Opening StartPoint.18 & I Will Not Be Just A
Tourist In The World Of Images Just Watching
Images Passing By Which I Cannot Live In Make
Love To Possess As Permanent Sources Of Joy And
Ecstasy
13 april	Performance Live Radio Drama / I Will Not Be Just
a Tourist..
13 april
Tour curator Radek Vana / StartPoint.18
26 april 	Opening Zachtzinnig Radicaal / Gentle Radical &
We Wonder Where The White Went
11 & 25 mei	Tour & Talk curator Marianne Roodenburg / We
Wonder Where The White Went
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13. ALV 2019
31 mei
Opening Calisthene & Maalstroom
7 juni	Lezing Jeroen Toirkens & Jelle Brandt Corstius /
Maalstroom
11 t/m 23 juni	Durational Performance Marilyn Arsem /
Maalstroom
14 juni 	Dwalen door een landschap van papier lezing
Jolanda Jansen & Anna J. van Stuijvenberg /
Maalstroom
23 juni
Finissage Calisthene
28 juni 	Opening Update - Werk Van Nieuwe Leden
2 augustus	Opening Mix, Ceramic Art & Beyond 50 jaar EKWC
6 september 	Opening Arti Medaille - Hans Eijkelboom
& Der Rausch
14, 15 september	Open Monumentendagen 2019
(met avondprogramma)
15 september	Artist Talk Hans Eijkelboom
17 september 	Lydia Lunch Spoken word night
‘So Real it hurts’
22 september Artist Talk Hans Eijkelboom
26 september 	Lezingenreeks:Collecting around the World Sjeng Scheijen en Alexandra Kharitonova
6 oktober
Finissage Der Rausch
2 november 	Museumnacht 2019 Pleuriversum
6 november 	Pleuriversum Artist talk Tinkebell, Ruben Jacobs,
Gaston Meskens
7 november 	Lezing kunst gerelateerd aan Suriname
en collectievorming
13 november 	Pleuriversum Artist talk - Matthijs de
Bruijne, Isabel Burr Raty
15 november 	Mini Museumnacht Performers:
Iekeliene Stange

arti et amicitiae

Algemene Ledenvergadering 2207
Datum: 28 mei 2019
Aanwezig: 23 leden kunstenaars, 15 kunstlievende leden
Belangrijkste agendapunten op deze vergadering zijn:
• Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening
• Restauratie van de tentoonstellingszalen en
• De statutenwijziging ivm ANBI aanvraag.
De jaarrekening en het jaarverslag van 2018 worden besproken.
Louis van Beurden, penningmeester geeft een toelichting. De penningmeester geeft aan dat 2018 een goed jaar is geweest. Een opmerking over de stijging van de materiële vaste activa van 5 miljoen, dit
betreft een herwaardering van het onroerend goed. In de sociëteit
wordt in de avond nog steeds minder geconsumeerd, deze trend zet
zich voort. Na een slechte start met de extra feesten en partijen is nu
verbetering zichtbaar. De lunch-omzet wordt ook steeds beter en
samen met de hogere omzet uit feesten en partijen compenseert dit
de terugloop in de avonden.
Het lijkt of de inkomsten van de gebouwen minder zijn maar
dit wordt veroorzaakt door een verhoging van de dotatie aan het
onderhoudsfonds.
De kosten zijn structureel verminderd en worden goed beheerst.
De jaarrekening wordt vastgesteld na stemming met één onthouding. Er wordt decharge verleend aan het bestuur.
In aanwezigheid van twee architecten van Van Hoogevest worden
de plannen uit de doeken gedaan voor de restauratie van Arti. De
architecten zijn uitgekozen op hun expertise en ervaring met het
restaureren van monumentale panden (Rijksmuseum, Amstelhotel
en ook buiten Amsterdam). De penningmeester Louis van Beurden
geeft aan dat de financiering van deze veelomvattende verbouwing
een enorm vergezicht is met een prijs. Er is door het bestuur gevraagd aan de architecten om voorstellen in fasen te doen. Er wordt
gezocht naar subsidies en pas daarna wordt de uitwerking gemaakt.
Afhankelijk van wat Arti binnen kan ‘harken’, gaan we aan de slag.
Arti doet geen uitgaven die zij niet kan financieren.
Voor het verkrijgen van de ANBI status is het nodig om de statuten
op een paar punten te wijzigen. Dit voorstel tot wijziging is besproken tijdens de vorige ALV. Er is ook een adviescommissie ingesteld
die namens de leden hier naar kijken. Deze commissie heeft haar
advies uitgebracht en toegelicht in de ALV. Het voorstel wordt in
stemming gebracht en aangenomen. Er zijn twee tegenstemmen en
twee onthoudingen. Voor een statutenwijziging is volgens de statuten van Arti een quorum vereist. Het bestuur constateert dat het
quorum van aanwezige kunstenaars niet is gehaald deze vergadering.
De statuten voorzien hierin dat er een nieuwe ALV bijeen wordt geroepen en waarin het voorstel tot wijziging van de statuten opnieuw
in stemming wordt gebracht. Het bestuur zal deze extra ALV
bijeenroepen.
Er volgen korte verslagen van de BC en PC. Ook krijgt de voorzitter van WWF het woord. Na de rondvraag wordt de vergadering
gesloten.
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Algemene Ledenvergadering 2208
Datum: 3 juli 2019
Aanwezig: 18 leden kunstenaars, 7 kunstlievende leden
Belangrijkste agendapunten van deze vergadering zijn:
• Voordracht nieuwe bestuurslid Jeroen Werner
• Stemming over statutenwijziging ivm ANBI status
Het is een extra vergadering. Er staan twee onderwerpen op de
agenda. De benoeming van een nieuw bestuurslid. Het bestuur is
altijd op zoek naar goede bestuursleden en is blij dat Jeroen Werner
hiervoor belangstelling heeft getoond. Volgens de statuten is bij een
bestuursbenoeming een quorum vereist. Er zijn geen onthoudingen.
In een volgende extra ALV zal de benoeming van Jeroen Werner wederom op de agenda staan.
Dan volgt de statutenwijziging die nodig is voor de aanvraag van de
ANBI status. Er zijn vragen vanuit de leden en die zijn beantwoord.
De vorige ALV heeft positief gestemd over de statutenwijziging en
vanwege het quorum vereiste stemmen de leden in deze ingelaste
ALV nog een keer. De voorzitter brengt de wijziging van de statuten
in stemming. Twee leden zijn tegen. Er onthoudt 1 kunstenaar. De
rest is voor en daarmee is de statutenwijziging aangenomen en kan
de ANBI status worden aangevraagd. Het bestuur zal de ALV op de
hoogte houden van deze vervolgstappen.
Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.

Algemene Ledenvergadering 2209
Datum: 1 augustus 2019
Aanwezig: 27 leden kunstenaars, 7 kunstlievende leden
Belangrijkste agendapunt van deze vergadering is:
• Voordracht en stemming nieuw bestuurslid, Jeroen Werner

Museumnacht. De voordracht van de secretaris wordt aangenomen
door de ALV. Vervolgens wil het bestuur nog twee bestuursleden
voordragen. Het zijn Eva Gonggrijp en Edith Gommers. Ze stellen
zich beiden voor aan de leden van Arti. Vervolgens wordt de begroting en het activiteitenplan besproken. De penningmeester neemt
deze stukken met de leden door. De FC heeft ook naar de begroting
gekeken en geeft een positief advies af. De voorzitter vraagt voor een
stemming en de begroting wordt onder applaus aangenomen. Het
activiteitenplan wordt door de vergadering ook besproken. Daarna
volgen de verslagen van de BC, PC en WWF. Dan komt het punt
van twee geroyeerde kunstenaarsleden. Deze leden zijn per juli geroyeerd door het bestuur. Beide leden zijn in beroep gegaan bij de
ALV. Het bestuur vertelt aan de vergadering op chronologische wijze
het relaas van deze twee ingrijpende maatregelen. Na het voorlezen
van de verklaring ontstaat in de ALV een lange en emotionele discussie over de beide incidenten. De discussie gaat vooral over een lid.
Het bestuur geeft aan zich te beraden na de input van de leden en
komt hier later op terug. De voorzitter sluit de vergadering af.

Algemene Ledenvergadering 2211
Datum: 20 december 2019
Aanwezig: 29 leden kunstenaars, 10 kunstlievende leden
Belangrijkste agendapunt van deze vergadering zijn:
• Stemming secretaris van het bestuur, Frans Franciscus
• Stemming nieuwe bestuursleden, Edith Gommers en Eva
Gonggrijp
In deze extra vergadering zijn twee punten aan de orde. Dat zijn
stemmingen voor de nieuwe bestuursleden. Deze leden zijn benoemd door de ALV en nemen zitting achter de tafel. Na de rondvraag wordt de vergadering door de voorzitter afgesloten.

Het is wederom een extra vergadering met een agendapunt, nl de
voordracht en benoeming van een nieuw bestuurslid. Na een korte
voordracht volgt de stemming en Jeroen Werner wordt benoemd tot
bestuurslid. Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.

Algemene Ledenvergadering 2210
Datum: 3 december 2019
Aanwezig: 56 leden kunstenaars, 14 kunstlievende leden
Belangrijkste agendapunt van deze vergadering zijn:
• Voordracht en stemming secretaris van het bestuur, Frans
Franciscus
• Voordracht bestuursleden, Edith Gommers en Eva Gonggrijp
• Begroting en activiteitenplan 2020, toelichting financiële
commissie
• Verslag programmacommissie, beoordelingscommissie en WWF
• Ingekomen stukken: royementen van Moritz Ebinger en Hedwig
van der Heiden
In deze vergadering staat een groot aantal punten op de agenda. Het
is een drukbezochte ALV. De voorzitter geeft hem het woord voor
een korte nadere introductie. Frans is voor zijn bestuurslidmaatschap, al jaren actief binnen Arti als PC lid en later organisator van

18

arti et amicitiae

14. werkorganisatie
Arti december 2019

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
Greet van der woude
en een pool vrijwilligers
baliediensten

johanna somers
zakelijk leider – 40 u

SOCIËTEIT

PERCELEN

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

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

Gemiddeld aantal werknemers in 2019
Jaar 2019

vaste medewerkers
man vrouw

ambulant/uitzend &
zzp-ers

to- fte man vrouw tofte
taal vast
taal amb.

alle
medewerkers
totaal
aantal

Jaar
2019

Jaar
2018

fte
fte
fte
totaal totaal totaal

Vereniging

0

3

3

2,43

0

1

1

0,21

4

2,64

2,87

2,70

Percelen

2

1

3

2,10

5

0

5

0,50

8

2,60

2,43

2,30

Tentoonstellingen

0

2

2

1,60

4

3

7

0,24

9

1,84

2,92

2,94

2

6

8

6,13

9

4

13

0,95

21

7,08

8,22

7,92

Sociëteit

arti et amicitiae

5

1

6

4,95

20

8

28

2.80

34

7,75

7,95

7,95

7

7

14

11,08

29

12

41

3,75

55

16,17

16,17

15,57
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15. Financiën

De balans van Arti et Amicitiae per 31-12-2019

ACTIVA

2019

2018

Vaste activa
immateriële vaste activa
materiële vaste activa

1.000

2.712

15.952.138

15.966.385
15.953.138

15.969.097

Vlottende activa
voorraden

9.205

10.528

debiteuren

276.318

5.222

overlopende activa

94.334

80.528

totaal vorderingen

379.857

96.278

liquide middelen

834.494

659.725

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

1.214.351

756.003

17.167.489

16.725.100

2019

2018

eigen vermogen
algemene reserve

465.060

366.481

herwaarderingsreserve

14.371.171

14.371.171

50.547

51.232

bestemmingsfondsen

14.886.778

14.788.884

Voorzieningen

690.064

498.901

Langlopende schulden

1.002.715

1.065.800

Kortlopende schulden
aflossingsverplichtingen

62.564

62.040

crediteuren

36.734

100.413

belastingen &
sociale verzekeringen

35.847

34.865

384.641

109.325

Vooruit gefactureerde huur
& contributies
overlopende passiva kort

68.146

TOTAAL PASSIVA

64.872
587.932

371.515

17.167.489

16.725.100

De staat van baten & lasten over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019
Recapitulatie
Staat van baten & lasten over 2019

Werkelijk
jaar 2019

Begroting
jaar 2019

Werkelijk
jaar 2018

afwijking
jaar 2019

67.980

57.400

63.511

10.580

1.025

1.400

1.305

-375

69.005

58.800

64.816

10.205

Bedrijfskosten

250.629

297.000

243.559

-46.371

Afschrijvingen

4.660

3.201

3.770

1.459

Exploitatie vereniging
Contributies kunstenaars
Overige opbrengsten

Doorbelaste huisvesting & organisatie
Totaal exploitatie vereniging

20

25.500

25.500

23.590

0

280.789

325.701

270.919

-44.912

-211.784

-266.901

-206.103

55.117

arti et amicitiae

vervolg

werkelijk
jaar 2019

begroting
jaar 2019

werkelijk
jaar 2018

afwijking
jaar 2019

508.328

503.075

491.703

5.253

Exploitatie sociëteit
Opbrengsten
contributies kunstlievende leden

209.175

230.000

221.941

-20.825

kostprijs opbrengsten

-161.485

-163.500

-166.688

2.015

Brutomarge

556.018

569.575

546.956

-13.557

Directe kosten

453.439

447.250

443.646

6.189

Afschrijvingen

16.305

15.000

16.886

1.305

Doorbelaste huisvest. en organisatie

60.000

61.500

55.798

-1.500

529.744

523.750

516.330

5.994

26.274

45.825

30.626

-19.551

Huuropbrengsten

918.480

930.000

913.313

-11.520

Directe kosten

-155.242

-141.950

-136.073

-13.292

763.238

788.050

777.240

-24.812

37.074

36.700

47.840

374

1.390

1.730

1.560

-340

200.000

200.000

150.000

0

238.464

238.430

199.400

34

524.774

549.620

577.840

-24.846

Opbrengsten tentoonstellingen

58.584

38.900

58.254

19.684

Directe kosten

234.155

229.900

249.220

4.255

Afschrijvingen

1.299

1.900

735

-601

64.500

63.000

58.678

1.500

299.954

294.800

308.633

5.154

-241.370

-255.900

-250.379

14.530

-211.784

-266.901

-206.103

55.117

26.274

45.825

30.626

-19.551

524.774

549.620

577.840

-24.846

-241.370

-255.900

-250.379

14.530

97.849

72.644

151.984

25.250

0

0

-10.809

0

97.894

72.644

141.175

25.250

98.579

72.644

142.724

25.935

-685

0

0

-685

0

0

-839

0

Totaal exploitatie sociëteit

Exploitatie gebouwen

Financiële lasten
Afschrijvingen
Dotatie voorziening groot onderhoud
Totaal exploitatie gebouwen
Exploitatie tentoonstellingen

Doorbelaste huisvest. en organisatie
Totaal exploitatie
tentoonstellingen
recapitulatie
Totaal exploitatie vereniging
Totaal exploitatie sociëteit
Totaal exploitatie gebouwen
Totaal exploitatie tentoonstellingen
Totaal recapitulatie
Bijzondere baten & lasten
Exploitatieresultaat
resultaatbestemming
toevoeging algemene reserve
onttrekking Paul Tétar v. elvenfonds
Vrijeval ver. tot bevor. beeld. kunst
vrijeval willink van collenfonds
totaal

arti et amicitiae

0

0

-710

0

97.894

72.644

141.175

25.250
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16. Verkiezingsrooster
van bestuur en commissies
Bestuur
dec. 2014 / Jan 2015 –	Babeth M. VanLoo,

Weduwen & Wezenfonds

voorzitter vanaf maart 2016			
dec. 2014 / Jan 2015 –	Hans Kuiper,
secretaris tot mei 2018
juni / juli 2016
– 	Frans Franciscus
plaats verv. secretaris vanaf mei 2018
juni / juli 2016
– Marjoca de Greef
juni / juli 2016
–	Louis van Beurden,
penningmeester
mei / juni 2017
– Arthur W. Stokvis

2001 tot dec. 2018 			 –	Willem Vaarzon Morel
dec. 2002 tot dec. 2018 		 –	Raymond Perridon

Commissie van Beoordeling (BC)

Raad van Toezicht Weduwen & Wezenfonds

dec 2008, herkozen mei 2012
mei 2014, herkozen mei 2018
mei 2014, herkozen mei 2018
mei 2014, herkozen mei 2018
mei 2017
		

–
–
–
–
–

Bart Scheerder
Roland Berning
Bülent Evren
Frank Lenferink
Eva Gonggrijp

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2005 tot dec. 2018
mei 2013
maart 2016
december 2018

–
–
–
–

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

Peter van Hugten
Diana Blok
Moritz Ebinger
Agniet Snoep

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 			

dec 2002 			
dec 2008 			
mei 2011 			
mei 2014 			

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

22

–
–
–
–
–
–
–

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