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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting KuBra of kort gezegd KuBra-Art.
KuBra-Art is sinds de oprichting op 17 februari 2011 een uniek samenwerkingsverband van meer dan 130
getalenteerde Brabantse kunstenaars uit allerlei disciplines.
Het was een vreemd jaar…..
In januari moest de galerie/ kantoor/thuishonk aan het Burgemeester Loeffplein in ’s-Hertogenbosch helaas
worden verlaten zonder zicht op een nieuwe locatie. De onderhandelingen met de gemeente, makelaars en
pandeigenaren stagneerden toen het corona-virus uitbrak…
Verschillende exposities die gepland stonden moesten worden afgelast, soms zelfs één dag voordat de inrichting
gepland stond.
Onder het motto ’Kijken wat wel kan, niet wat niet kan’, is er hard gewerkt.
Midden in de coronatijd op 3 oktober 2020 was de opening van de nieuwe galerie/kantoor/thuishonk van KuBraArt in het centrum van Rosmalen, Achter de Driesprong 9. De stichting heeft bewust gekozen voor een vaste huur.
Daarnaast zijn er nieuwe projecten gerealiseerd aangepast aan de tijd én met succes:
 Online-galeries;
 De verkoopsite www.brabantkunst.com;
 De invulling van leegstaande etalages;
 De invulling van etalages van bestaande winkels (HEMA en Moonen schoenen) in Rosmalen;
 De Alternatieve Kunstroute ;
 Het project Kunst Kerst in Rosmalen.
Zo konden wij kunstenaars toch een podium bieden en publiek op afstand laten genieten van kunst.
De gemeente en de pers weten dit te waarderen middels kleine subsidies en heel veel aandacht in de media, zoals
in kranten, op tv en op social media.
Op de achtergrond is er hard gewerkt aan het verstevigen van de grondvesten van de stichting.
Stichting KuBra heeft de Culturele ANBI-status verworven. Een comité van aanbeveling is opgericht en groeiende.
Daarnaast wordt er serieus werk gemaakt van fondsen- en subsidiewerving en de promotie op social media gaat
voorspoedig.
We zijn een hechtere club geworden en veel leden en vrijwilligers werken nu op de voor- en achtergrond met veel
enthousiasme mee! In deze vreemde tijd zijn onderlinge contacten hechter geworden, waardoor we meer kunnen
bereiken. Kunst is en blijft een belangrijke factor voor verbinding, zeker ook met het publiek. Dit hebben we het
afgelopen jaar écht kunnen ervaren….
2021 begint onzeker….
Door de lockdown zijn de geplande exposities in de nieuwe galerie doorgeschoven. De Kunst Kerst in Rosmalen,
waarbij 28 kerstetalages van winkels voorzien waren van kunst was corona-proof en kon doorlopen. Door de
dreigingen van geweld in Rosmalen moesten alle winkels en ook de galerie worden gebarricadeerd.
De workshops in de galerie zijn heel goed ontvangen, daar gaan we, in 2021 een sociaal project van maken.
Meer nieuwe projecten en externe expositie-locaties liggen alweer op de plank.
Na de lockdown gaan sommige al snel van start, andere moeten nog even wachten tot we weer in een meer
stabielere leefwereld komen.
In 2021 bestaat de stichting 10 jaar, een prestatie van formaat én een groots evenement zit in de planning….,
maar wanneer is nog onduidelijk. Zodra de tijd rijp is gaan we dit samen vieren!
Uiteindelijk komt stichting KuBra er beter en sterker uit en gaan we, zodra het virus onder controle is, elkaar weer
op een ongedwongen manier treffen.
Namens het bestuur Stichting KuBra
Wilma de Turck, directeur/algemeen coördinator
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Missie, historie, middelen en financiën

1.1

Missie

 Het samenbrengen, begeleiden, stimuleren en ondersteunen van Brabantse kunstenaars.
 Het bevorderen van professionalisering van deze kunstenaars als ondernemer in hun kunstenaarspraktijk.
 Het belang van deze aangesloten kunstenaars vertegenwoordigen in het Brabantse culturele landschap en
daarbuiten.
 De onderlinge samenwerking én samenwerking met andere culturele organisaties stimuleren, bieden van een
podium, de naamsbekendheid en de erkenning van de Brabantse kunstenaar vergroten en de hedendaagse
Brabantse kunst aanmoedigen en onder de aandacht brengen van een breed nationaal/internationaal publiek.
 Stichting KuBra is al 10 jaar een uniek samenwerkingsverband van meer dan 130 professionele Brabantse kunstenaars uit allerlei visuele disciplines. Door het bundelen van hun expertises op kunst- en zakelijk gebied onderscheiden zij zich ten opzichte van de traditionele galeries/exposities/culturele organisaties, want de gehele
organisatie is in handen van deze Brabantse kunstenaars zelf.
 Door hun flexibiliteit en inventiviteit worden nauwe samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars onderling,
bezoekers en andere organisaties bewerkstelligd en wordt zo op een laagdrempelige manier hoogwaardige
kunst uit Brabant gepresenteerd.

1.2

Historie

KuBra-Art (Kunstenaars Uit Brabant) is een stichting, opgericht op 17 februari 2011, met als doel het samenbrengen van Brabantse beeldend kunstenaars en het stimuleren van onderlinge samenwerking. Doordat kunstenaars
zelf hun krachten bundelen, kunnen zij samen een organisatie vormen waaruit blijkt dat kunst niet weg te denken
is uit onze samenleving. Binnen deze stichting zijn gemiddeld 130 Brabantse kunstenaars aangesloten om samen
op ontdekkingstocht te gaan om elkaar een podium te bieden, samen te werken en om de Brabantse kunst te
stimuleren. Dit werd afgelopen jaren steeds gedaan door tijdelijke exposities op diverse plekken in Brabant en in
België. Wekelijks melden zich nieuwe kunstenaars aan, die na een positieve ballotage door een beoordelingscommissie worden toegelaten tot stichting KuBra.
In 2009 startte de online groepsexpositie op de kunstenaarssite Exto.nl, speciaal voor beeldend kunstenaars die
wonen en werken in Brabant. Zowel professionele als semiprofessionele kunstenaars hebben zich in groten getale
aangemeld. Binnen enkele maanden groeide deze groep uit tot de grootste online kunstenaarsgroep op de Extosite. Vanuit deze site is stichting KuBra opgericht en losgekoppeld van Exto.

1.3

Middelen

Ballotage
Kunstenaars die zich willen aansluiten bij stichting KuBra kunnen zich aanmelden via de website:
https://www.stichtingkubra.nl/home/aanmelden-nieuwe-leden/.
Alle nieuwe aanmeldingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken. We organiseren drie maal
per kalenderjaar ballotagerondes. Na de ballotageronde ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal
worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Daar de stichting niet te snel wil groeien en zo haar kwaliteit bewaakt, kunnen er steeds een beperkt aantal kunstenaars worden toegelaten.
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Websites
De stichting heeft een eigen website: www.stichtingkubra.nl. Deze website is voor iedereen toegankelijk en wordt
gebruikt om zichtbaar te maken waar stichting KuBra voor staat en welke kunstenaars zijn aangesloten. Daarnaast
worden exposities, andere activiteiten en nieuws op de site aangekondigd. De site wordt voortdurend up-to-date
gehouden.
In 2020 is ook de nieuwe actieve verkoopsite www.brabantkunst.com gelanceerd. Een extra podium voor de aangesloten Brabantse kunstenaar.

Organiseren exposities
Het hele proces van aanmelding tot expositie en alles daar omheen, is een strakke organisatie met korte lijnen.
Alles wordt zo gecommuniceerd dat er weinig vragen over blijven en een expositie efficiënt begeleid kan worden.
Alle exposerende kunstenaars worden betrokken bij het samenstellen van een expositie en alle verdere voorkomende taken. Als kunstenaar kun je zelf aangeven welke taak je voorkeur heeft. Door het verdelen van de taken
raak je als kunstenaar meer betrokken bij de expositie, de andere kunstenaars en bij het kunstenaarscollectief.
KuBra is een stichting van en door kunstenaars, dus het is een vereiste dat de aangesloten kunstenaar een taak op
zich neemt. Hierbij wordt gekeken naar de vaardigheden, interesses, voorkeur en tijd van de kunstenaar. Iedere
expositie wordt gestart met een officiële opening en/of een extra act. Na afloop van iedere expositie wordt de
exposant gevraagd het toegestuurde evaluatieformulier in te vullen en te retourneren. Alles wordt bekeken en de
knelpunten kunnen aangepakt worden.

Samenwerking
Er zijn voortdurend onderhandelingen gaande met diverse organisaties/instellingen/bedrijven om kunst (onder de
naam KuBra-Art) beter onder de aandacht van het publiek te brengen.

Nieuwsbrieven
De stichting geeft minimaal een maal per maand een nieuwsbrief uit die verspreidt wordt zowel via email, social
media als de eigen website.

Publiciteit
De publiciteit wordt verzorgd via de pers, internet, radio, publicaties, de website en sociale media.
In 2020 is de zichtbaarheid via social media sterk verbeterd. De nieuwe groep BrabantKunst wordt dagelijks bijgehouden. Steeds vaker nemen onze kunstenaars initiatieven om KuBra-exposities en andere activiteiten vooral via
sociale media onder de aandacht van hun vrienden en bekenden te brengen.

1.4

Financiën

De voor de verwezenlijking van het doel van de stichting benodigde gelden worden verkregen uit de contributie,
overige bijdragen, sponsoring en subsidies voor projecten en de eigen bijdrage van kunstenaars aan exposities en
andere activiteiten.
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Activiteiten 2020

Stichting KuBra tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettelijke middelen en voorts door het organiseren van exposities, deelnemen aan en organiseren van evenementen, workshops en andere activiteiten op het
gebied van hedendaagse Brabantse kunst, alsmede de gelegenheid geven aan het publiek tot aankoop en/of huren of op welke wijze dan ook ter beschikking stellen van kunstwerken.
In 2020 zijn de volgende exposities en evenementen gerealiseerd. Klik op foto voor meer informatie.
Helaas hebben, naast onderstaande exposities, meerdere exposities geen doorgang kunnen vinden door de RIVMmaatregelen.

EXPOSITIES 2020

EVENEMENTEN 2020

5

ETALAGEXPOSITIES 2020
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3

Galerie, thuishonk van stichting KuBra

Door de eigen, vrij toegankelijke galerie, het thuishonk, biedt KuBra een podium aan haar leden. Hier draait alles
om de kunstenaars. Zij exposeren, bemensen de exposities, richten in, selecteren en communiceren over de kunst
met elkaar, maar ook met het publiek.
Er zijn wisselende exposities, steeds voor periodes van 6 weken, waar iedere keer verschillende kunstenaars hun
verrassende, afwisselende en verfrissende kunst presenteren aan Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch, Brabant en ver
daarbuiten. Deze plek is voor onbepaalde tijd en biedt ook mogelijkheden tot uitbreiding.

3.1

Historie Galerie KuBra ‘s-Hertogenbosch

Op 16 februari 2013, twee jaar na de oprichting van de stichting, is Galerie KuBra opgericht. In eerste instantie op
de eerste verdieping in de Hinthamerstraat 100 en vanaf 6 september 2014 samen met zeefdrukatelier Kurtface
in de Schilderstraat 17a.
Met ingang van 1 januari 2017 werd het pand aan de Schilderstraat 17a verbouwd tot een appartementencomplex en moesten Stichting KuBra, Het Kunstatelier en Zeefdrukatelier Kurtface verhuizen naar het Burgemeester
Loeffplein 68. KuBra had hier haar kantoor.
Een half jaar later, juli 2017 is een nieuwe galerie weer een feit en worden de deuren geopend aan het Burgemeester Loeffplein 64, tegenover Het Kunstatelier en Zeefdrukatelier Kurtface.

3.2

Galerie KuBra-Art ‘s-Hertogenbosch - Burgemeester Loeffplein 64
tot 15 januari 2020

De tijdelijke expositieruimte aan het Burgemeester Loeffplein, onderdeel
van winkelcentrum De Arena, gelegen in de passage van parkeergarage Tolbrug, was mede mogelijk gemaakt door VOLOP Den Bosch, BNP, Gaphh
Leegstandsbeheer en de eigenaar Aberdeen.
Met ingang van 15 januari 2020 heeft de stichting het pand moeten verlaten. Het pand kreeg een nieuwe eigenaar, die helaas niet open stond voor
tijdelijke invulling. Het pand heeft daarna nog ruim een jaar leeggestaan.
DTV-nieuws Den Bosch heeft een rapportage gemaakt van het einde van de
galerie aan het Burgemeester Loeffplein… video bekijken klik hier ……………

3.3

GALERIE KuBra-Art Rosmalen – Achter de Driesprong 9
vanaf 3 oktober 2020

Midden in de coronatijd op 3 oktober 2020 was de opening van de nieuwe galerie/het kantoor/thuishonk van
KuBra-Art in het centrum van Rosmalen, Achter de Driesprong 9.
Na 9 maanden kon de container met de inventaris van stichting KuBra weer van stal worden gehaald.
Mede door het enthousiasme van de kunstenaars, de inwoners, het centrum management Rosmalen, de winkeliers en vastgoedeigenaren heeft stichting KuBra weer haar eigen thuishonk, de KuBra-Art Galerie met een kleine
galerie-winkel.
In samenwerking met de ondernemers is een plan in ontwikkeling om leegstand tegen te gaan.
De etalage-exposities zijn activiteiten van KuBra in het verlengde van haar nieuwe galerie.
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3.4

Invulling leegstaande etalages centrum Rosmalen

Het tijdelijk invulling geven aan leegstaande winkelpanden, gestart op 11 juni 2020, is een initiatief van stichting
KuBra met dank aan Beheersmaatschappij Hoedemakers B.V, CMR, Retail Rosmalen en de gemeente ‘sHertogenbosch. De Rabobank, Hermesnetwerk en Tausch Brand Sensations ondersteunen dit project. Het begin
van een mooie samenwerking waardoor het centrum van Rosmalen weer dynamischer gaat worden en het aanzien krijgt die het verdient….
Leegstand in de stadscentra is niet aantrekkelijk voor het publiek, maar ook niet voor de gevestigde winkeliers en
pandeigenaren. Een mooi gevulde en chique aangeklede etalage met kleurrijke en toegankelijke kunst uit Brabant
trekt de aandacht van bezoekers en eventuele kopers of huurders van het pand.
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Publiciteit

4.1

Middelen gebruikt per expositie

Websites
www.stichtingkubra.nl
De website is speciaal ingericht door Marcel van de Wiel van
MW Projects. Het onderhouden en up-to-date houden is in handen van Wilma de Turck. Deze website is voor iedereen toegankelijk en wordt gebruikt om zichtbaar te maken waar stichting
KuBra voor staat en welke kunstenaars zijn aangesloten. Daarnaast worden exposities, andere activiteiten en nieuws op de
site aangekondigd. De site wordt voortdurend up-to-date gehouden.
www.brabantkunst.com
Ter ondersteuning van de verkoop van de kunstwerken van Brabantse Kunstenaars is stichting KuBra gestart met
een aparte onafhankelijke en professionele verkoopsite van Brabantse Kunstenaars.

Poster/flyer/uitnodiging
In 2020/21 is het ontwerp aangepast en de nieuwe uitstraling heeft veel positieve
reacties opgeleverd.
Deze uniformiteit leidt tot herkenning.
De uitnodiging wordt per mail aangeleverd aan de exposanten. Zij dragen ook bij
aan de verspreiding via eigen adressenbestand en poster/flyer in eigen omgeving
verspreiden.
Ze worden per mail ook aangeleverd aan galeriehouder/expositieruimte. Zij zorgen
voor verspreiding via hun eigen adressenbestand.
 Per mail aangeleverd aan adressenbestand Stichting KuBra, Brabantse en landelijke week- en dagbladen;
 Plaatsing op diverse relevante websites;
 Verspreiding via sociale media;
 Verspreiding omgeving expositielocatie.
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Persbericht
 Per mail aangeleverd aan exposanten, zij dragen ook bij aan de verspreiding via eigen adressenbestand en
poster/flyer in eigen omgeving verspreiden;
 Per mail aangeleverd aan galeriehouder/expositieruimte, zij zorgen voor verspreiding via hun eigen adressenbestand;
 Per mail aangeleverd aan redacties van dag- en weekbladen in Brabant en landelijke bladen en;
 Plaatsing op diverse relevante websites.

Banieren/vlaggen
 Plaatsen van banieren bij de ingang van de expositieruimtes.

Sociale media 2020
Via Twitter/Facebook/LinkedIn/et cetera. onder de aandacht brengen;
Facebook stichting KuBra-Art: >3400 volgers
Facebook Brabantkunst: >2000 vind-ik-leuks

LinkedIn: > 4000 connecties
Instagram

Twitter

Nieuwsbrief
Het streven is om de nieuwsbrief met actuele en lopende zaken, oproepen, aankondigingen et cetera, minimaal
een maal per maand aan de deelnemers te versturen. Indien er tussentijds belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden wordt een extra nieuwsbrief verstuurd.
De nieuwsbrief aan derden wordt ook iedere maand verstuurd naar het totale adressenbestand. Zij ontvangen
daarnaast uitnodigingen voor de exposities.
De adressen van geïnteresseerden zijn onder andere verkregen via de aanmeldingen op de website en via een
bezoekerslijst die ingevuld wordt tijdens exposities. Naar de nieuwsbrieven, klik hier…..

4.2 Doelstelling publiciteit 2020 meer dan bereikt







In 2020 zijn maandelijks nieuwsbrieven verstuurd.
Verschillende dag- en weekbladen hebben een artikel over de stichting geplaatst.
De nieuwe website www.brabantkunst.com is optimaal gepromoot.
De bezoekersaantallen op Facebook (Brabantkunst en KuBra-Art) zijn met 200% gestegen.
Door de gerichte plaatsingen worden daardoor ook de beide websites heel goed bezocht.
De publiciteit die kunstenaars zelf genereren wordt beter, maar er zijn zeker stappen te maken wat betreft
verspreiding van berichten op sociale media door de deelnemende kunstenaars.
 De online-exposities werden ook goed bezocht.
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4.3







Aanpak publiciteit 2021

We blijven gebruik maken van de middelen zoals voorgaand vermeld, aangevuld met onderstaande aanpassingen
en toevoegingen.
We gaan een coördinator PR en marketing werven (vacature deelnemer/vrijwilliger);
Het adressenbestand van Stichting KuBra wordt aangevuld per expositie met de e-mailadressen van bezoekers en
de aanmeldingen via de website;
We gaan door met gericht flyeren;
Er wordt steeds meer en vaker door deelnemende kunstenaars gebruik gemaakt van sociale media om evenementen en informatie te delen. Ons streven is dat meer kunstenaars zich hiervoor inspannen;
We willen meer samenwerkingsverbanden aangaan, zodat er grotere evenementen kunnen ontstaan en er meer
publiciteit aan gegeven kan worden(als de tijd het toelaat);
Per expositie wordt bekeken wat de meest geschikte en doelgerichte vorm van publiciteit is die gehanteerd kan
worden.
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Interne organisatie 2020/2021

Bestuur
Voorzitter: heer W.M. Habraken (Wim) Vlijmen.
Secretaris/penningmeester: mevrouw B.M.M. van Oort(Diana), ’s-Hertogenbosch.
Algemeen lid/adviseur: heer R. Doesburg (Robert) Loon op Zand.

Directie
Directeur/algemeen coördinator; mevrouw W.M.E. de Turck (Wilma), ’s-Hertogenbosch.
Personal Assistent directie: mevrouw H. van Gool (Hetty), Vinkel.

Governance Code Cultuur
Stichting KuBra onderschrijft de Governance Code Cultuur. De code kan werd geraadpleegd op de website
www.governancecodecultuur.nl.
Stichting KuBra kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. Er is gekozen voor
een bestuursmodel. In de keuze zijn de omvang van de organisatie, de mate van complexiteit en het budget
waarover de stichting beschikt in overweging genomen.
Het Bestuur is ingericht en gepositioneerd in overeenstemming met de Code. De bevoegdheden van het Bestuur
zijn vastgelegd in de statuten van Stichting KuBra.

Comité van Aanbeveling
Dhr. Geert Snijders, Rosmalen
Dr. Cees Slegers, Helvoirt
Drs. Friso H.F. Plantema, Esch
notaris Jan van de Meulengraaf, Best
Dhr. Bernhard J.W.M. Vekemans, Boxtel

Vrijwilligers
Zie organigram organisatie stichting KuBra op pagina 11.

6.

Deelnemers 2020

01-01-2020:

133 deelnemers
10 Plus-leden
01-01-2021:
131 deelnemers (zie website http://www.stichtingkubra.nl/kunstenaars )
6 Plus-leden
Een strenge ballotage en selectie vinden steeds plaats aangaande de nieuwe aanmeldingen. Om de kwaliteit en
diversiteit van Stichting KuBra te kunnen garanderen en om organisatorische problemen te voorkomen, worden
in 2021 een beperkt aantal kunstenaars toegelaten.
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11
Marcel v.d. Wiel

B. Administratie

Wilma de Turck
Ankie van Dijk

Administratie Ballotage

E. Commercieel med.
sponsoring
VACANT:externe vrijwilliger

VACANT:externe vrijwilliger

D. Coördinator subsidies
en sponsoring
Wilma de Turck

C. Medewerker Analyses
Evaluaties:
Annelies Schooneman

Annelies Schooneman

+VACANT

B.Websitebouwer

A. Boekhouding/facturatie
Wil van Gemert
Annelies Schooneman

Beoordelingscommissie
Renée Middelkoop
Gerard van Selst
Jeanette v.Dun
Wilma de Turck

VACANT

G.Netwerker

VACANT

F.Nieuwsbrieven opstellen/
versturen MAILCHIMP

+VACANT

Pierre van Dijk
Marjolein Verstappen
E2. LinkedIn

E.Social media medewerker
E1. Facebook/Instagram

D.Tekstschrijver algemeen
Diana van Oort
Marianne v.d.Wijngaard

C.Websitebeheer
Wilma de Turck
Marleen Vinke+man

A.Grafisch medewerker
Mabel Mulder
Maaike Schunk

+ VACANT

3.PR/Marketing coördinator
Wilma de Turck

2. Financiën algemeen
Wilma de Turck

1. Coördinator ledenwerving
Ballotage
Renée Middelkoop

VASTE FUNCTIES

E.Gastvrouw/heer Rosmalen
14 kunstenaars

+ VACANT

D.Fotograaf Rosmalen
Pierre van Dijk

C.Facilitair
Franca Schuurmans
Cor van Opijnen
Jan Koenen

B.Curator Rosmalen
Pierre van Dijk

+ VACANT

A.Coördinator Workshops KuBra
Wilma de Turck

Algemeen assistent Rosmalen
Hetty van Gool

4.Coördinator galerie KuBra
Rosmalen
Wilma de Turck

PA organisatie/coördinatie: Hetty van Gool

Activiteiten/Openingsact/etc

Flyeren

Facilitair

Catering

Administratief

Fotograaf

Assistent Curator

Projecten
Werkgroep

Cursussen
Lezingen

Evenementen
Beurzen

Project coördinatoren
per evenement/project

TIJDELIJKE FUNCTIES

ingevuld door exposanten
per externe expositie
Curatoren
per externe expositie

TIJDELIJKE FUNCTIES

5. Coördinator
externe exposities
Hetty van Gool

Directie/algemene coördinatie: Wilma de Turck

Voorzitter: Wim Habraken
Secretaris/Penningmeester: Diana van Oort
Bestuurslid/adviseur: Robert Doesburg

BESTUUR

Stichting KuBra

Organigram organisatie stichting KuBra
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Plannen 2021

7.1

(Voorlopige) vastgelegde activiteiten 2021

Afhankelijk van de RIVM maatregelen van dat moment

Exposities 2021
16-01 t/m 11-04-2021: KuBra-Art Galerie Rosmalen: Thema: ‘De mens en zijn emotie’.
17-04 t/m 23-05-2021: KuBra-Art Galerie Rosmalen: Thema: ‘passie voor kleur’ .
29-05 t/m 04-07-2021: KuBra-Art Galerie Rosmalen: Thema: ‘Dieren vastgelegd’.
10-07 t/m 15-08-2021: KuBra-Art Galerie Rosmalen: Thema: ‘De zee……’.
21-08 t/m 26-09-2021: KuBra-Art Galerie Rosmalen: Thema: ‘Zomer-expo’.
E.v.
01-01 t/m 31-12-2021: Invulling van leegstaande etalages en bestaande winkels.
25-08 t/m 12-09-2021: Galerie De Ruimte Geldrop: groepsexpositie.
07-11 t/m 15-11-2021: De Steenfabriek Gilze: groepsexpositie.
Alle exposities worden óók online aangeboden.

Overige activiteiten 2021 (indien de RIVM maatregelen dit toelaten, data volgen)
 01-05-2021: Start Project ‘Kunst van, voor en uit de buurt’: aanbieden van laagdempelinge minikunstworkshops aan de bewoners van Rosmalen;
 01-05-2021: deel 2 van bovenstaand project: Community-art ‘Verbinding’. Samen met de buurtbewoners een
gezamenlijk kunstwerk maken voor en in Rosmalen;
 Viering 10-jarig bestaan stichting KuBra (datum afhankelijk van de RIVM-maatregelen);
 Kunstroute in Rosmalen ;
 Kunstmarkt in Rosmalen;
 Jaarlijkse ledenvergadering einde jaar;
 Nieuwe contacten leggen met potentiele samenwerkingspartners;
 Organiseren lezingen/cursussen;
 Samenwerking met Kunstenfestival ArtiBosch, ’s-Hertogenbosch (10-12 kramen in een ‘KuBra-straatje’ tijdens
het Kunstenfestival).

7.2

Aanpak 2021 organiseren exposities/evenementen

Locaties
In 2020 zijn er 4 reeds georganiseerde exposities op andere plekken komen te vervallen. Voor 2021 is het bijna
onmogelijk om andere expositieruimtes te reserveren. De stichting blijft hier bovenop zitten.
Normaltier worden de expositieruimtes, mede door de deelnemers en derden, aangedragen. De definitieve
selectie wordt door Stichting KuBra met zorg geselecteerd, zodat er een ruim en gevarieerd aanbod is voor de
deelnemers. De locaties worden vooraf bezocht door leden van het bestuur en er worden afspraken gemaakt en
data vastgezet. Galerie KuBra-Art is de thuisbasis en vanuit daar worden er op diverse plekken in de provincie
exposites georganiseerd. In de eigen expositieruimte in Rosmalen is iedere 6 weken een nieuwe expositie.
Oproep aanmelden exposities
Via mail, de nieuwsbrief en de website wordt kenbaar gemaakt voor welke exposities ingeschreven kan worden.
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Aanmeldingen exposities
Aanmelden voor een expositie geschiedt via de website of per mail. Als de inschrijftermijn verstreken is, wordt
een voorlopige samenstelling van de kunstenaars gemaakt. De kunstenaar wordt uitgenodigd om digitaal werken
en gegevens aan te leveren, zodat de curator kan bepalen of van de aanmeldingen een evenwichtige
tentoonstelling gemaakt kan worden. De kunstenaar ontvangt persoonlijk bericht over definitieve deelname aan
de betreffende expositie met de daarbij behorende spelregels. Aanmelden wil niet persé zeggen dat men kan
deelnemen aan een expositie. Het streven is om iedere kunstenaar minimaal eenmaal per jaar deel te laten
nemen aan een expositie.
Samenstellen exposities
Iedere expositie in 2021 wordt, indien de RIMV-maatregelen het toelaten, met zorg samengesteld door de
coördinator en een curator, met steeds wisselende thema's, locaties en Brabantse Kunstenaars. Hierbij kan de
curator kiezen uit de aanmeldingen en deze naar eigen inzicht aanvullen met kunstenaars uit het Stichting KuBrabestand om tot een samenhangend geheel te komen voor de expositie. De regels zijn inmiddels aangescherpt en
er wordt strak gewerkt volgens een draaiboek, dat iedere curator in zijn/haar bezit heeft. In de KuBra-Art galerie
kunnen ook gast-kunstenaars worden uitgenodigd.
Bij de opening van iedere expositie wordt er naar gestreefd dat er een spreker en/of openingsact is en worden
hapjes en drankjes beschikbaar gesteld.
Taakverdeling curator, assistent en exposanten
De algemeen coördinator, Wilma de Turck, begeleidt de exposities in de algemene zin.
Hetty van Gool zal in 2021 een gedeelte van haar taak gaan overnemen.
Zij zoekt de curator, een vereiste bij iedere expositie. De coördinator en de curator begeleiden de exposities van
het begin tot het eind.
Van iedere exposant wordt verwacht dat hij/zij een taak vervult tijdens de voorbereiding van of tijdens de
expositie. Het samenwerken en communicatie is hierbij van groot belang.
De coördinator, de curator en de exposanten zijn gezamenlijk volledig verantwoordelijk voor de organsatie van de
expositie.
Evaluaties
Na iedere expositie ontvangt de exposant een formulier om de expositie te beoordelen. De evaluatie wordt
gemaakt, deze wordt besproken in de vergaderingen en de uitkomst wordt meegenomen naar volgende
exposities.
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Conclusies

De bekendheid en het netwerk van zowel Stichting KuBra als haar individuele deelnemende kunstenaars is
vergroot en de weg naar het publiek is via de stichting korter geworden.
In 2020 hebben weer verschillende kunstenwerken, ondanks de crisis, hun weg gevonden naar een nieuwe
eigenaar en verschillende opdrachten zijn uit de exposities voortgekomen. Ook zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen kunstenaars onderling.

Het jaar 2020 is gebruikt om de grondvesten van de stichting te versterken:
 Verwerven van de culturele ANBI-status ;
 Verder uitbreiden van Comité van Aanbeveling;
 Start gemaakt met uitsplitsen functies binnen de stichting;
 Een nieuw thuishonk/galerie/kantoor voor onbepaalde tijd;
 De website www.stichtingkubra.nl en de nieuwe website www.brabantkunst.com worden goed gepromoot;
 Online exposities zijn opgezet en deze worden ook als de crisis voorbij is gebruikt als aanvulling en extra
publiciteit voor de exposities;
 Social media-kanalen worden goed, efficiënt en structureel benut;
 Leegstaande etalages worden ingevuld;
 Contacten met het Centrum Management Rosmalen en de middenstand zijn verstevigd;
 Door te kijken wat er wél kan en niet wat er niet kan, zijn verschillende projecten gerealiseerd, ondersteund
door de gemeente ’s-Hertogenbosch, Postcodeloterij, Hermes Netwerk en de Rabobank.

Verschillende aandachtspunten voor 2020 zijn helaas door de corona-crisis niet verder doorgevoerd kunnen
worden en worden meegenomen naar 2021 :








Samenwerking met andere culturele organisaties wordt in 2021 verder vormgegeven;
Het betrekken van jonge kunstenaars wordt in 2021 een belangrijk item;
Het werven van nieuwe interessante locaties in binnen- en buitenland krijgt steeds meer vorm. Er worden
steeds meer locaties van naam voor Stichting KuBra bereikbaar en de toegang tot A-locaties waar een
individuele kunstenaar niet voor in aanmerking komt wordt groter;
De organisatie van Stichting KuBra draait om een coördinator. Deze taak is essentieel en nodig om de
kwaliteit en de professionaliteit van de stichting te blijven waarborgen. Het streven is door middel van
subsidie, fondsen of sponsoring tot een betaalde functie te komen;
Uitsplitsen van functies binnen de organisatie en nieuwe verdeling van de taken zijn een speerpunt voor
2021; hier is eind 2020 al een start mee gemaakt;
De deelnemende kunstenaars van Stichting KuBra zullen zich actiever moeten inzetten voor de stichting,
verantwoordelijkheid nemen tijdens het voorbereiden, het samenstellen en de uitvoering van de exposities;
Bij de beoordeling van nieuwe deelnemende kunstenaars zal ook de bereidheid om zich in te zetten voor de
stichting, sterk meegewogen worden.

Uiteindelijk komt stichting KuBra er beter en sterker uit en gaan we, zodra het virus onder controle is, elkaar weer
op een ongedwongen manier treffen.

Wilma de Turck
directeur stichting KuBra
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Financiën 2020

De geldelijke middelen van Stichting KuBra worden verkregen door:
 Contributie van de deelnemers;
 Eigen bijdrage deelnemers per expositie;
 Subsidies voor projecten en sponsoring.

9.1

Contributie van de deelnemers

De contributie wordt per jaar vastgesteld aan de hand van een budget en de ervaringen en was in 2020 € 75.00
per kalenderjaar. Deze gelden worden geheel besteed aan:
 Publiciteit en publiciteitsmiddelen zoals banieren/posters/flyers;
 Acquisitie: nieuwe contacten leggen;
 Kosten websitehosting/kvk/bankkosten;
 Onkosten vrijwilligers zoals reiskosten/telefoonkosten;
 Beperkte catering per expositie;
 Catering openingsexpositie/jaarvergadering/kerstborrel;
 Kantoorbenodigheden;
 Vrijwilligersvergoedingen;
 Aanpassen expositieruimte – zoals schotten /ophangsystemen en;
 Openingsact.

9.2

Eigen bijdrage deelnemers per expositie

De eigen bijdrage deelnemers per expositie wordt per expositie vastgesteld. Deze heeft betrekking op de huur
van de expositieruimte, de bijkomende kosten zoals stookkosten en het aantal deelnemers aan de expositie.

9.3

Sponsoring

In 2021 wordt verder onderzocht wat de meest efficiente manier is om meerdere sponsors aan te trekken.

9.4

Subsidies

Stichting KuBra heeft in 2020 gebruik gemaakt van kleine susidies voor projecten met name van de gemeente ’sHertogenbosch, Hermes Netwerk, de Rabobank, de wijkraad Rosmalen en het Postcodeloterijfonds.
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Stichting KuBra baten/lasten 2020

KuBra 2020

2020

Baten & Lasten
Omschrijving
LASTEN
catering exposities

€ 1.084,55

overig promotiemateriaal, flyers, advertenties etc.

€ 1.214,45

acts/sprekers/etc. bij opening
reiskosten/tel.kosten/diversen

€ 478,40
€ 1.123,55

adm. Kosten/mappen/papier/toner ect.

€ 223,45

vrijwilligerskosten
inhuren professional
Website hosting
bankkosten
aanpassen expositieruimtes
evenement organisatie kosten

€ 845,00
€ 11.651,83
€ 254,96
€ 245,37
€ 1.841,85
€ 704,00

huur
Onvoorzien

€ 5.778,50
€ 750,00

TOTAAL 2020 LASTEN

€ 26.195,91

BATEN
Startkapitaal 1-1-2020

€ 8.437,12

contributie 2020

€ 9.950,00

Sponsoring/subsidie

€ 10.148,00

Ontvangen eigen bijdrage

€ 6.521,70

TOTAAL 2020 BATEN

€ 26.619,70
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11. Stichting KuBra begroting 2021
beginsaldo

2019

2020

€ 6.149,40

€ 8.437,12

baten

lasten

baten

ontvangen contributie

€ 9.865,00

€

9.950,00

ontvangen eigen bijdrage

€ 10.789,67

€

6.521,70

Sponsoring

€ 6.310,63

€

10.148,00

lasten

uitgaven algemeen

€ 16.923,25

€

19.667,41

uitgaven huur totaal

€ 7.754,33

€

6.528,50

€

26.195,91

TOTAAL

€ 26.965,30

€ 24.677,58

€

26.619,70

BEGROTING 2021

BATEN

Beginsaldo 2021
contributie 2021
Huur exporuimtes+galerie+kantoor 2021
eigen bijdrage huur kunstenaars
Sponsoring
Kosten workshops 2021
Inkomsten workshops 2021
Website
bankkosten/verzekering/abonnement

€ 8.860,91
€ 10.200,00

LASTEN

€ 13.100,00
€ 11.600,00
€ 10.400,00
€ 13.050,00
€ 10.000,00
€ 250,00
€ 400,00

BUDGETTEN VOOR:

aanpassen expo ruimte benodigde materialen etc.
catering
promotie(incl. Advertenties)
acts bij opening/evenement
Reiskosten/tel.kosten
kantoorbenodigdheden
Vergoeding/kosten vrijwilligers
inhuren professional
Onvoorzien
€ 42.200,00
bankrekening:

31-12-2019

31-12-2020

bank

€ 4.435,34

€ 6.998,23

spaarrekening

€ 4.800,93

€ 5.302,41

Kas

€

€

Totaal

€ 9.839,60

603,33

€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 750,00
€ 2.300,00
€ 8.000,00
€ 350,00
€ 42.200,00

-

€ 12.300,64

Stichting KuBra aanvaardt geen aansprakelijkheid naar aanleiding van publicaties op de website, publicaties
elders, of fouten in plaatsing.
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