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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting KuBra of kort gezegd KuBra-Art.
KuBra-Art is sinds de oprichting op 17 februari 2011 een uniek samenwerkingsverband van meer dan 140
getalenteerde Brabantse beeldend kunstenaars uit allerlei disciplines.
2021 was weer een vreemd jaar…..
In januari het hele land in lock-down, zo ook onze galerie/thuishonk in Rosmalen.
Door het steeds handelen naar de RIMV-maatregelen is er veel gerealiseerd.
De kunstenaars hadden toch een podium en het publiek kon met kunst in aanraking komen, live of online!
Onder het motto ’Kijken wat wel kan, niet wat niet kan’, is er hard gewerkt. De onderstaande zaken zijn in 2021
gerealiseerd, te weten:
• Vijf (5) exposities ‘live’ in de KuBra-Art Galerie.
• Twee (2) exposities op externe locaties.
• Zeven (7) 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.
• Kunstmarkt in Rosmalen.
• Project ‘Kunst van, voor en uit de buurt’, workshops voor 55+.
• Het community-art project ‘Verbinding’.
De gemeente Rosmalen heeft dit weten te waarderen middels kleine subsidies en de pers gaf veel aandacht in de
media, zoals in kranten, op locale tv en op social media. Ook de gulle gift van Heijmans Rosmalen was een
waardering voor alle inzet.
Op de achtergrond is er hard gewerkt aan het verstevigen van het fundament van Stichting KuBra.
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 voor projecten en de promotie op
social media gaat steeds beter.
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.
2022 begint onzeker
Door de lockdown zijn de geplande exposities in de nieuwe galerie doorgeschoven, maar door de opgedane
ervaring van 2021 en positiviteit staan er weer mooie projecten op de planning!
Na de lockdown gaan sommige al snel van start, andere moeten nog even wachten tot we weer in een meer
stabielere leefwereld komen.
Op 17 februari 2021 bestond de stichting 10 jaar, een prestatie van formaat én een groots evenement zat in de
planning. Door de RIMV maatregelen hebben we dit helaas niet kunnen verwezenlijken, maar het 12,5 jarig
jubileum gaat eind 2023 groots gevierd worden!
Uiteindelijk komt stichting KuBra er beter en sterker uit en gaan we elkaar weer op een ongedwongen manier
treffen.
Namens het bestuur Stichting KuBra
Wilma de Turck, directeur/algemeen coördinator
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1

Missie, visie en hoofddoelstellingen

1.1

Missie

•

1.2
•
•
•
•

1.3
•
•
•

1.4

Het samenbrengen en het bundelen van krachten van ruim 140 Brabantse beeldende kunstenaars en ook het
onder de aandacht brengen van de hedendaagse kunst bij een breed publiek.

Visie
Stichting KuBra is sinds 17 februari 2011 een uniek samenwerkingsverband van meer dan 140 beeldend kunstenaars, allen wonend en werkend in Brabant, uit allerlei kunstdisciplines.
Door het bundelen van hun expertises in de kunst en op zakelijk gebied onderscheiden zij zich van de reguliere praktijk in galeries/exposities/culturele organisaties.
De gehele organisatie is in handen van deze Brabantse kunstenaars zelf.
Door hun flexibiliteit en inventiviteit worden nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brabantse kunstenaars
onderling, bezoekers en andere organisaties bewerkstelligd en wordt zo op een laagdrempelige manier hoogwaardige kunst gepresenteerd.

Hoofddoelstellingen
Het stimuleren, het begeleiden en het ondersteunen van ruim 140 Brabantse beeldende kunstenaars.
Het samen actief organiseren van exposities, evenementen, workshops, cursussen en andere projecten in en
rondom het thuishonk van KuBra en andere kunstlocaties in Brabant, nationaal en internationaal.
Het promoten van de hedendaagse Brabantse kunst onder een breed publiek via genoemde activiteiten en
het actief betrekken van dit publiek.

Kernwaarden

Stichting KuBra staat voor de volgende kernwaarden:
• Saamhorigheid
• Vernieuwend
• Uitdagend
• Verrassend
• Sociaal-maatschappelijk betrokken
• Educatief gericht
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2

Organisatie Stichting KuBra

2.1

Historie

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 hadden 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.
2.1.1 Galerie, thuishonk van stichting KuBra
Door de eigen, vrij toegankelijke galerie, het thuishonk, biedt KuBra een podium aan haar leden, tevens een ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers. De kunstenaars exposeren, bemensen de exposities, richten in, selecteren,
geven workshops en cursussen en communiceren over de kunst met elkaar, maar ook met het publiek.
Er zijn wisselende exposities, steeds voor periodes van 6/8 weken, waar iedere keer verschillende kunstenaars
hun verrassende, afwisselende en verfrissende kunst presenteren aan Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch, Brabant en
ver daarbuiten.
2.1.2 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, waar KuBra haar kantoor had.
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.
2.1.3 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.
2.1.4 GALERIE KuBra-Art Rosmalen – Achter de Driesprong 9 (vanaf 3 oktober 2020 tot heden)
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 centrummanagement
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.
Deze plek is voor onbepaalde tijd en biedt ook mogelijkheden tot uitbreiding.
-4-

2.1.5 Invulling (leegstaande) etalages centrum Rosmalen
Het tijdelijk invulling geven aan leegstaande winkelpanden in Rosmalen, gestart op 11 juni 2020, is een initiatief van Stichting KuBra met
dank aan Beheersmaatschappij Hoedemakers B.V, CMR, Retail Rosmalen en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 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.
Daarnaast geeft KuBra ook invulling aan etalages van bestaande winkels, met name Moonen Schoenen en Hema Rosmalen. Dit gaat in 2022
verder doorontwikkeld worden.

2.2

Wie zijn we?

2.2.1 Stichting KuBra
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie, gebaseerd op samenwerking in de breedste zin des woords.
140 Individuele kunstenaars worden samengebracht om in groepsverband en onder begeleiding, exposities, evenementen en projecten te realiseren. Door intensieve samenwerking ontstaat uitwisseling van creatieve vaardigheden; inhoudelijk, technisch en artistiek. Daardoor wordt de inspiratie, motivatie, creativiteit en de ontwikkeling
van de kunstenaarspraktijk gestimuleerd.
Het publiek wordt nauw betrokken bij de exposities en is doorlopend in contact met de kunst en de kunstenaars.
Bij evenementen, cursussen, workshops en andere projecten staat het deelnemen van het publiek centraal. Daartoe hebben deze een laagdrempelig karakter.
Uitnodigend ook omdat de bezoekers en de deelnemers op een speelse manier worden samengebracht.
KuBra wil de komende 5 jaar stelselmatig haar rol versterken als een erkende speler in het Brabantse culturele
landschap, middels sociaal culturele kunstprojecten (samen met en voor het publiek) en vertegenwoordiger zijn
van de aangesloten kunstenaars met goed bezochte exposities en evenementen en goede verkopen.
2.2.2 Bestuur en directie
HET BESTUUR 2021
• 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.
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
DE DIRECTIE
• Directeur/algemeen coördinator; mevrouw W.M.E. de Turck (Wilma) – ’s-Hertogenbosch.
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2.2.3 Comité van aanbeveling
COMITÉ VAN AANBEVELING
• Dhr. Geert Snijders (Rosmalen) Oud-wethouder in ‘s-Hertogenbosch en oud-bestuursadviseur in Utrecht.
• Dr. Cees Slegers (Helvoirt) publicist en spreker over de cultuurhistorie van Brabant en ‘s-Hertogenbosch en
schrijver.
• Drs. Friso H.F. Plantema (Esch) vrouwenarts NP, initiator Loes Foundation.
• Notaris Jan van de Meulengraaf (Best) – www.vandemeulengraaf.nl.
• Dhr. Bernhard J.W.M. Vekemans (Boxtel) directeur/eigenaar Museum Vekemans Boxtel – www.museumvekemans.nl.
2.2.4 Governance code & Culturele ANBI-status
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.
CULTURELE ANBI-STATUS
De Stichting dient het algemeen belang, en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 850294484).
Om deze status te verkrijgen en te behouden zijn er door de belastingdienst strenge criteria opgesteld waaraan een ANBI moet voldoen. Stichting KuBra voldoet aan deze voorwaarden.
Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met de doelstelling van Stichting
KuBra.
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2.2.5 Deelnemende kunstenaars 2021
In onderstaand overzicht staan het aantal deelnemende kunstenaars in 2021:
• Per 01-01-2021
: 131 aangesloten kunstenaars (zie website http://www.stichtingkubra.nl/kunstenaars).
: 6 Plus-leden.
• Per 31-12-2021: : 136 aangesloten kunstenaars.
: 6 Plus-leden.
Een ballotage en selectie vinden steeds plaats over de nieuwe aanmeldingen. Om de kwaliteit en diversiteit van
Stichting KuBra te kunnen garanderen en om organisatorische problemen te voorkomen, werden in 2021 een beperkt aantal kunstenaars toegelaten.
2.2.6 Organigram organisatie stichting KuBra 2021
Stichting KuBra
BESTUUR
Voorzitter: Wim Habraken
Secretaris/Penningmeester: Diana van Oort
Bestuurslid/adviseur: Robert Doesburg

Directie/algemene coördinatie: Wilma de Turck
PA organisatie/coördinatie: Hetty van Gool

VASTE FUNCTIES

1. Coördinator ledenwerving
Ballotage
Jeanette van Dun

2. Financiën algemeen
Wilma de Turck

Beoordelingscommissie

3.PR/Marketing coördinator
Wilma de Turck

TIJDELIJKE FUNCTIES

4.Coördinator Workshops KuBra
Trix van Melis

+ VACANT

5.Coördinator galerie KuBra
Rosmalen
Wilma de Turck

A. Boekhouding/facturatie

A.Grafisch medewerker

A. Algemeen assistent Rosmalen

Jeanette v.Dun
Tom Godefrooij

Wil van Gemert
Annelies Schooneman

Mabel Mulder
Maaike Schunk

Hetty van Gool

Renée Middelkoop

+VACANT

6. Coördinator
externe exposities
Hetty van Gool

+ VACANT
per evenement/project

ingevuld door exposanten
B.Curator Rosmalen

per externe expositie

Evenementen

B.Websitebouwer

Pierre van Dijk

Curatoren

Beurzen

B. Administratie
Wilma de Turck
Ankie van Dijk

Marcel v.d. Wiel

+ VACANT

per externe expositie

C.Websitebeheer

C.Facilitair

Assistent Curator

Cursussen
Lezingen
Projecten

+VACANT

Wilma de Turck
Pierre van Dijk

Franca Schuurmans
Cor van Opijnen

Fotograaf
Catering

+ VACANT

René Roovers
Jan Koenen

Administratief
Facilitair
Flyeren

D.Tekstschrijver algemeen
Diana van Oort

D.Fotograaf Rosmalen
Pierre van Dijk

Activiteiten/Openingsact/etc

Marianne v.d.Wijngaard
Larissa Beentjes

+ VACANT

Wilma de Turck
Administratie Ballotage
Wilma de Turck

Project coördinatoren

TIJDELIJKE FUNCTIES

C. Medewerker Analyses
Evaluaties:

+VACANT

D. Coördinator subsidies
en sponsoring
Wilma de Turck
VACANT:externe vrijwilliger

E.Gastvrouw/heer Rosmalen
14 kunstenaars

E.Social media medewerker
E1. Facebook/Instagram
Pierre van Dijk
Wilma de Turck

F. Algemeen winkel
Herbert Vos

+VACANT
E2. LinkedIn

+VACANT
F.Nieuwsbrieven opstellen/
versturen MAILCHIMP
Wilma de Turck

VACANT
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Werkgroep

3

Communicatie

3.1

Communicatiedoelgroepen

BEZOEKERS/PUBLIEK/DEELNEMERS
• Kunstliefhebbers, bedrijven, serviceclubs, scholen, deelnemers workshops en een algemeen publiek van geïnteresseerden uit buurt, regio of toerisme.
KUNSTENAARS
• Beeldend kunstenaars wonend en werkend in Brabant, autodidact of academisch geschoold, professioneel,
maar niet per se voor hun levensonderhoud afhankelijk van het kunstenaarschap. De kunstenaars worden na
ballotage op kwalitatieve gronden, zoals vakmatigheid, zeggingskracht en eigenheid toegelaten.
• Jonge gastkunstenaars (van onder andere kunstacademies).
• Gastkunstenaars (nationaal/internationaal).
VRIJWILLIGERS
• Mensen die KuBra een warm hart toe dragen en zich aanmelden om hand- en spandiensten te verrichten in
de breedste zin van het woord.
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3.2

Communicatiemiddelen (gebruik per expositie)

3.2.1 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.
Deze wordt onderhouden door Pierre van Dijk.
3.2.2 Poster/flyer/uitnodiging
In 2021 is de lay-out 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 verspreiden ook posters/flyers in eigen omgeving.
Deze 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.
3.2.2 Persbericht
• Per mail aangeleverd aan exposanten, zij dragen ook bij aan de verspreiding via eigen adressenbestand en verspreiden posters/flyers in eigen omgeving.
• 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.
• Plaatsing op diverse relevante websites.
3.2.3 Banieren/vlaggen
• Plaatsen van banieren bij de ingang van de
expositieruimtes.
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3.2.4 Sociale media 2021
• Via Twitter/Facebook/LinkedIn/Instagram worden alle activiteiten onder de aandacht gebracht.
• Websites: www.stichtingkubra.nl en www.brabantkunst.com (300.000 bezoekers in 20 maanden).
• Facebook: www.facebook.com/stichting.kubra (3400 volgers).
• Www.facebook.com/BrabantKunst (2000 volgers).
• LinkedIn: www.linkedin.com/in/kubra-kunstenaars-uit-brabant (4050 connecties).
• Instagram: www.instagram.com/stichting_kubra_art.

3.2.5 Nieuwsbrief
Het streven is om de nieuwsbrief met actuele en lopende zaken, oproepen, aankondigingen et cetera, minimaal
éénmaal per maand aan de deelnemers te versturen. Als 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.

3.3
•
•
•
•
•
•
•

Evaluatie communicatie 2021: doelstellingen bereikt?
In 2021 zijn 19 nieuwsbrieven verstuurd. Naar de nieuwsbrieven….
Verschillende dag- en weekbladen hebben een artikel over de stichting geplaatst. (Bossche Omroep, De Rosbode, Brabants Dagblad, Ros-tvkrant, Eindhovens Dagblad, etc.
De nieuwe website www.brabantkunst.com is optimaal gepromoot.
De bezoekersaantallen op Facebook (Brabantkunst en KuBra-Art) zijn gestegen, maar hier kan meer uitgehaald worden.
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.

- 10 -

4

Terugblik 2021

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.
In 2021 zijn de volgende exposities en evenementen, live én online gerealiseerd. Klik op foto voor meer info.
Helaas waren er ook exposities in voorbereiding die geen doorgang konden vinden door de RIVM-maatregelen.

4.1

EXPOSITIES 2021

4.2

EVENEMENTEN 2021
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5

Vooruitblik 2022

5.1

Aanpak Publiciteit & Marketing 2022

In 2022 gaan we inzetten op:
• De omvang, frequentie, kwaliteit en de betrokkenheid van het culturele publieksbereik vergroten.
• De actieve deelname van het cultuurpubliek stimuleren.
• Een coördinator PR & Marketing werven en een vast PR-team samenstellen.
We blijven gebruik maken van de middelen zoals bij 3.2 vermeld, aangevuld met onderstaande aanpassingen en
toevoegingen.
• 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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5.2

(Voorlopige) vastgelegde activiteiten 2022

Afhankelijk van de RIVM maatregelen van dat moment
Exposities KuBra-Art Galerie Rosmalen 2022
• 08-01 t/m 27-02-2022 : wintersalon ‘22
• 05-03 t/m 10-04-2022 : abstract & expressionisme ’22
• 16-04 t/m 22-05-2022 : realisme & impressionnisme ‘22
• 28-05 t/m 03-07-2022: Op naar de zomer!
• 09-07 t/m 21-08-2022 : zomersalon ’22
• 01-09 t/m 16-10-2022 : grafiek g22
• 22-10 t/m 03-12-2022: nieuwe KuBra-leden
• 10-12 t/m 22-01-2023: wintersalon ’23
KuBra-Art externe locaties 2022
• 23-04-2022 t/m 24-04-2022: Oude Kerkje Middelbeers
• 21-07-2022 t/m 01-08-2022: Kasteel Ravenhof Stabroek(B) geannuleerd wegens renovatie
• 06-08-2022 t/m 26-08-2022: Galerie Arsis – Bergen op Zoom
• 05-11-2022 t/m 13-11-2022: Steenfabriek Gilze
•
•
•

03-03-2023 t/m 26-03-2023: Galerie Arsis Bergen op Zoom
27-05-2023 t/m 18-06-2023: Oude Raadhuis Beek en Donk
12 en 13-08-2023
: Kerkje van Persingen

Alle exposities worden óók online aangeboden.
Overige activiteiten 2022
• 01-03-2022 t/m 1-11-2022: Start Project ‘Kunst verbindt Rosmalen’: aanbieden van laagdempelinge minikunstworkshops en cursussen aan de bewoners van Rosmalen en omstreken.
• 18-09-2022: deel 2 van bovenstaand project: Community-art ‘Verbinding’. Samen met de buurtbewoners een
gezamenlijk kunstwerk maken voor en in Rosmalen.
• Kunstroute in Rosmalen.
• 12-05-2022: Jaarlijkse ledenvergadering.
• 15-05-2022: Kunstmarkt ‘Klein Montmartre’ in Rosmalen.
• 18-09-2022: Samenwerking met Hevo, festival in Rosmalen.
• Organiseren lezingen/cursussen voor deelnemende kunstenaars.
• Samenwerking met Kunstenfestival ArtiBosch, ’s-Hertogenbosch (10-12 kramen in een ‘KuBra-straatje’ tijdens
het Kunstenfestival).
• Uitbreiding etalage-exposities i.s.m. ondernemers Rosmalen.
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5.3

Aanpak 2022 organiseren exposities/evenementen

5.3.1 Locaties
In 2022 zijn er 3 reeds georganiseerde exposities op andere plekken komen te vervallen. Voor 2022 is het bijna
onmogelijk om andere expositieruimtes te reserveren, daar de afgelopen jaren, door corona, bij diverse locaties
de reeds geplande exposities zijn doorgeschoven. Ook hebben we te maken met locaties die helaas geen
expositielocatie meer zijn. De stichting blijft hier bovenop zitten.
Normaliter 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 6/8 weken een nieuwe expositie.
Oproep aanmelden exposities
Via mail, de nieuwsbrief en de website wordt kenbaar gemaakt voor welke exposities ingeschreven kan worden.

5.3.2 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.

5.3.3 Samenstellen exposities
Iedere expositie in 2022 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.

5.3.4 Taakverdeling curator, assistent en exposanten
De algemeen coördinator, Wilma de Turck, begeleidt de exposities in de algemene zin. Hetty van Gool neemt een
gedeelte van haar taak over. 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.

5.3.5 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.

- 14 -

5.4

Conclusies en plannen 2022

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 2021 hebben weer verschillende kunstwerken, 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 2021 is gebruikt om de grondvesten van de stichting te versterken:
• Het verwerven van de culturele ANBI-status.
• Het verder uitbreiden van Comité van Aanbeveling.
• Een start gemaakt met het uitsplitsen van functies binnen de stichting.
• Het creëren van nieuw thuishonk/galerie/kantoor voor onbepaalde tijd.
• De website www.stichtingkubra.nl en de nieuwe website www.brabantkunst.com worden goed gepromoot.
• De online-exposities zijn opgezet en deze worden ook als de crisis voorbij is gebruikt als aanvulling en extra
publiciteit voor de exposities.
• De social media-kanalen worden goed, efficiënt en structureel benut.
• De leegstaande etalages worden ingevuld.
• De 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, geldelijk
ondersteund door de gemeente ’s-Hertogenbosch, wijkraad Rosmale Postcodeloterij, Hermes Netwerk, de
Rabobank en Heijmans Rosmalen.
Verschillende aandachtspunten voor 2021 zijn helaas door de corona-crisis niet verder doorgevoerd kunnen
worden en worden meegenomen naar 2022. Door de sterke groei van de Stichting en de verstevigde grondvesten
kan KuBra haar verder plannen gaan verwezenlijken:
•

Uitsplitsen van functies binnen de organisatie en nieuwe verdeling van de taken zijn een speerpunt voor
2022, waarbij externe adviseurs worden ingezet:
o PR & Marketing: een coördinator PR & Marketing werven en een vast PR-team samenstellen.
Met als doel de omvang, frequentie, kwaliteit en betrokkenheid van het culturele publieksbereik te
vergroten en actieve deelname van cultuurpubliek te stimuleren.
o Het Bestuur: de taken van het bestuur uitwerken en meer vorm geven en ernaar handelen.
o Financiën: de omzet is vergroot. De taken worden uitgewerkt en een vast team voor de boekhouding
wordt gerealiseerd o.l.v. de penningmeester i.s.m. een externe accountant.
o Coördinatoren: voor de realisatie van alle exposities, evenementen en projecten worden vaste
coördinatoren aangesteld, aangestuurd door de algemene coördinator. Per activiteit worden er teams
gevormd.

•
•

Samenwerking met andere culturele organisaties wordt in 2022 verder vormgegeven.
Het werven van nieuwe interessante locaties in binnen- en buitenland. 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 algemene 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.
Door het werven van extra gelden is het streven dat er ook meer geld vrijkomt voor vrijwilligersvergoedingen.
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.

•
•
•
•
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6

Financiën 2021

6.1

Middelen

De geldelijke middelen van Stichting KuBra worden verkregen door:
• Jaarlijks bijdrage deelnemende kunstenaars (contributie).
• Bijdrage huur exposanten.
• Bijdrage verkoop kunstwerk.
• Projectsubsidies/fondsen, niet regulier.
• Donaties bedrijven.
• Bijdragen in natura van bedrijven, particulieren en kunstenaars.

6.2

Contributie van de deelnemers

De contributie wordt per jaar vastgesteld aan de hand van een budget en de ervaringen en was in 2021 € 75,- 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.
• Openingsact.

6.3

Eigen bijdrage huur 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.

6.4

Sponsoring

In 2022 wordt verder onderzocht wat de meest efficiente manier is om meerdere sponsors aan te trekken.

6.5

Subsidies

Stichting KuBra heeft in 2021 gebruik gemaakt van kleine susidies voor projecten met name van de gemeente ’sHertogenbosch, Hermes Netwerk, de Rabobank, de wijkraad Rosmalen en het Postcodeloterijfonds.

6.6
•
•

Besteding van het vermogen

De inkomsten van de Stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij enig vermogen als een gezonde buffer
aanhouden om tegenvallende inkomsten of onverwachte kosten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
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7

Stichting KuBra: baten/lasten/balans 2021
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8

Stichting KuBra: begroting 2022
BATEN

BEGROTING 2022
Beginsaldo 2022

LASTEN

€ 22.126,00

Contributie 2022

€ 10.500,00

Huur exporuimtes +galerie+ kantoor 2022

€ 15.500,00

Eigen bijdrage kunstenaars huur

€ 19.000,00

Sponsoring/subsidies/giften algemeen

€ 3.000,00

Reservering algemene kosten

€ 2.500,00

ALGEMENE KOSTEN
Bankkosten/verzekering

€

350,00

Website hosting

€

300,00

Reiskosten/ telefoonkosten/ diversen

€

1.500,00

Catering exposities

€

750,00

Kantoorbenodigdheden

€

500,00

Overig promotiemateriaal, flyers, advertenties etc.

€

600,00

Aanpassen expositieruimtes

€

500,00

Acts/sprekers/etc. bij opening

€

500,00

Vrijwilligerskosten

€

2.500,00

Inhuren professional

€ 12.000,00

Project Workshops/community-art
Subsidies/sponsoring project

€ 15.000,00

Eigen bijdrage/cursisten/reservering

€ 11.850,00

Materialen, vrijwilligers, docenten, huur, etc.

€ 25.250,00

Kosten PR workshops

€

TOTAAL BEGROTING 2022

€ 61.850,00
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1.600,00

€ 61.850,00

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

Correspondentie Adres:
Bezoekadres:
Inschrijving KvK:
RSIN:
Rekening:
Telefoonnummer:
Mail:
Website:

Hinthamerbolwerk 17D, 5213TA ’s-Hertogenbosch
Achter de Driesprong 9, 5241TK Rosmalen
52087417
850294484
NL63RABO0103388311
06-38895119
info@stichtingkubra.nl
www.stichtingkubra.nl
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