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kunstambassadeurs 
jaarverslag 2019 
 
 
Op 7 oktober 2017 is er tijdens de Motiemarkt van de 
gemeente Almere door Ron Reijnders en Marie-Josée 
Röselaers een Motie ingediend en aangenomen om de Kunst 
in de Openbare Ruimte beter te beschermen (zie bijlage 
motie). Dat was de eerste stap om het project 
Kunstambassadeurs op te starten. Het idee was de 
kunstwerken in de openbare ruimte meer bekendheid te 
geven en er tegelijkertijd een beschermheer of -vrouw aan 
te verbinden.  
Mark Wiechmann en Marie-Josée Röselaers hebben 
deelgenomen aan alle Cultuurtafels en Stadsgesprekken 
Cultuur die door de gemeente Almere in 2018 zijn 
georganiseerd. Tijdens de debatten vroegen zij aandacht 
voor de beeldende kunst in de openbare ruimte.  
De bijeenkomsten hebben geleid tot een inventarisatie van 
de culturele ambities van de stad die verwoord zijn in het 
nieuwe Cultuurplan 2019-2024.  Ook werden verkennende 
gesprekken gehouden met de Gemeente Almere waaruit het 
advies voor de pilot opdeed.  
 
Begin 2019 is begonnen met de uitwerking van het project 
Kunstambassadeurs vanuit stichting Polderblik. Er zijn 
gesprekken gevoerd met Jan-Melle Liscaljet van het 
Cultuurfonds Almere en Thea van Ooink van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Flevoland. Er is een projectplan 
opgesteld en subsidie aangevraagd bij beide fondsen. De 
subsidies zijn verleend en daarmee kon gestart worden met 
een pilot van het project. 
 
Op 4 juni heeft er een kennismakingsgesprek 
plaatsgevonden met Willemijn In ’t Veld, seniorbeleids-
medewerker Cultuur van de Gemeente Almere. Zij was 
enthousiast over de pilot en gaf aan dat het resultaat 
meegenomen kon worden in de nieuwe Nota BKOR die eind 
van 2019 klaar moet zijn. 
 
In juli is gestart met een onderzoek in de archieven van De 
Paviljoens om informatie over de Collectie te vergaren en  
oud-Kunstambassadeurs te traceren. Er zijn gesprekken 
gevoerd met Petra Onderwater van de Almere Deze Week 
om de tweewekelijkse rubriek ‘Kunstambassadeurs’ op te 
starten. Tevens is er in augustus een oproep in de krant 
geplaatst dat oud-Kunstambassadeurs zich konden melden. 
De tweewekelijkse rubriek zou starten in september. 
Tegelijkertijd werd in juli een aanvang gemaakt met een 
website, huisstijl, aanmeld- em wervingsformulieren, 
informatiebrief, adresbestand, database, flyers, etc. 

 
Vermeldenswaardig is hier dat op 10 juli de ‘Globe’ van 
kunstenaar Christian Tobin feestelijk is teruggeplaatst op het 
Globeplein in Buiten. Dit gebeurde op initiatief van 
bewoners en winkeliers van het plein.  
 
Op 20 augustus is met Adriana Strating en Bo Naarden van 
KAF gesproken over de Collectie en ons voorstel om de 
lancering van de pilot te laten plaatsvinden op de laatste dag 
– Finissage - van de Expo Unwrapped. Dat werd positief 
ontvangen. Ook wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk 
is de boekencollectie van de buitenkunst, die door De 
Paviljoens is geschonken aan KAF, over te dragen aan de nog 
op te richten Stichting Design en Kunst in de Openbare 
Ruimte. 
 
Op 24 en 31 augustus zijn gesprekken geweest met alle zes 
Cultuurscouts van het Cultuurfonds Almere. Wij hebben met 
elkaar van gedachten gewisseld en hen gevraagd het project 
in hun stadsdeel waar mogelijk te promoten. We willen 
graag deelnemers van andere culturen en ook scholen bij het 
project betrekken. 
 
In augustus is gestart met intakegesprekken van de eerste 
Kunstambassadeurs. Het eerste gesprek was met Hans Jan 
Dürr, verzamelaar van Jan Snoeck, maker van ‘Het Gezin’, 
het allereerste kunstwerk van Almere. Hij heeft tijdens zijn 
werkzame leven met Jan Snoeck samengewerkt, zijn hele 
archief gedigitaliseerd en veel kunstwerken van hem in zijn 
huis.  
 
Met iedere ambassadeur is eerst email contact geweest, 
gevolgd door een persoonlijk intakegesprek.  
In het gesprek is volgens een vragenlijst naar de motivatie en 
kwalificatie gevraagd. Ook vond er kennisoverdracht plaats 
over het kunstwerk en de kunstenaar en de taken van de 
ambassadeurs zoals het melden schade of hoe het 
kunstwerk te promoten.  
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Begin september zijn de voorbereidingen getroffen voor 
het Havenfestival en de Finissage. Er is o.a. een fotomap per 
stadsdeel gemaakt om potentiële deelnemers te laten zien 
waar in hun wijk kunstwerken staan. Flyers zijn verspreid via 
VVV Almere, Nieuwe Bibliotheek, Voetnoot, Corrosia, etc. 
 
Dinsdag 17 september is er overleg geweest met Willemijn 
In ’t Veld, Willem-Jan Hogestijn en Paula van Zijl van de 
afdeling Cultuur van de gemeente. Belangrijkste items die 
ter sprake zijn gekomen: inventarisatie Kunstwacht, criteria 
nieuwe kunstwerken, deadline Nota BKOR begin december, 
database KOR, Groene Loper Kunstroute Mothership, 
Floriade 2022. Aankondiging: we mogen subsidie aanvragen 
bij de gemeente. Daartoe wordt een aparte stichting 
opgericht, los van Polderblik. Advies: zorg voor een brede 
insteek statuten, zodat andere projecten erbij aan kunnen 
sluiten. 
 
Meer intakegesprekken groepsgewijs: donderdag 19 
september, vrijdag 20 september en vrijdag 25 oktober. 
Uitleg over het Kunstambassadeurschap, publiciteit in de 
wijk, het onderhoud van kunstwerken, melding in geval van 
beschadiging, interview voor de krant, uitreiking van het 
boekje ‘Beelden in Almere’ en het blauwe Cahier 5: Collectie 
Almere. Het voordeel van groepsgewijs intakegesprekken 
doen is dat de Kunstambassadeurs met elkaar kennis kunnen 
maken. Intakeformulieren worden ingevuld. 
 
Besluit wordt genomen om een nieuwe stichting op te 
richten, stichting Design en Kunst in de Openbare Ruimte 
Almere, acroniem DKOR.  
 
Uitstel bij de gemeente wordt aangevraagd voor de 
subsidieaanvraag van 1 oktober te verplaatsen naar 1 
november. Akkoord op gekregen. 

 
In oktober de intakeformulieren worden verwerkt, enquête 
gestart over kunstwerken op scholen via het ASG,  
1ste spreker benaderd voor bijeenkomst met de 
Kunstambassadeurs, potentiële bestuursleden gezocht voor 
de stichting, voorbereidingen subsidieaanvragen. 
 
In november en december:  
Marie-Josée Röselaers ontvangst van de stichting Kunstweek 
de Gouden K, onderscheid voor inzet BKOR.  
Evaluatie en slotrapportage pilot voor de fondsen opstellen. 
Start gesprekken met kunstdocent Sietse van der Wal over 
Pilot Junior Kunstambassadeurs.  
Contact met woningcorporaties Ymere, Goede Stede en De 
Alliantie over ondersteuning voor door hun gerealiseerde 
kunstwerken. 
 
 
 
Evenementen 2019 
 
zaterdag 7 september Kraam op de Kunstmarkt van het 
Havenfestival, mooie gelegenheid om te informeren en 
Kunstambassadeurs te werven. 
zondag 8 september Lancering in KAF op de laatste dag 
van de Expo Unwrapped, waar archiefstukken van de 
Collectie en maquettes van de Buitencollectie waren te zien. 
Sprekers: introductie door Marie-Josée Röselaers en pitches 
door Willem In ’t Veld, Sia Schipper en Muriël van der Wal. 
Rondleiding in Expo werd verzorgd door Mark Wiechmann. 
zaterdag 28 september Uitfestival in Almere Centrum. 
zaterdag 5 oktober Kraam naast de ‘Globe’ op het 
Globeplein tijdens het Groentesoepfestival. 
 
 
Interviews met Kunstambassadeurs in Almere Deze Week: 
4 september  Hans Jan Durr – Het Gezin 
18 september Frea Lenger – Theatraal I en II 
2 oktober Otto Pasteuning – De Berg van Licht 
16 oktober Jan Kees Gijsbers – Zomer in de Stad 
30 oktober  Martina Meesters – Souvenirs Oude Land 
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jaarrekening & balans 
 
De pilot Kunstambassadeurs startte op 8 september 2019 
gestart en heeft onder stichting Polderblik nog geen volledig 
boekjaar gedraaid. Onder vernoemde bedragen zijn een 
overzicht van de tot op heden ontvangen inkomsten en 
gemaakte uitgaven. 

 
 
De pilot rondt eind november 2019 af met een evaluatie, en 
bevat de eerste jaarrekening. Overgebleven middelen 
worden overgemaakt naar de stichting DKOR ter 
continuering van de Kunstambassadeurs.

Inkomsten 
De opstart in 2019 is met name mogelijk gemaakt door bijdrage van het Cultuurfonds Almere (CF) en het Prins Bernard 
Cultuurfonds Flevoland (PBCF). Overige inkomsten bestaan uit vrijwillige uren en kortingen in natura. 
Totale inkomsten voor 2019 bedragen € 20.500,-. 
 
Het Cultuurfonds Almere heeft financiële ondersteuning 
toegekend aan de opstart en backend van het project. 
Hiermee kreeg het project vorm zoals de huisstijl en 
communicatiemateriaal, de website en de inrichting van de 
kennisbank rondom de kunstwerken en ambassadeurs. 
Ook is hiermee onderzoek gedaan naar het archiefmateriaal 
van het voormalige museum de Paviljoens, naslagwerk 
aangekocht en geïnventariseerd. De bijdrage van het CF is 
tevens benut voor deelname aan verschillende culturele 
evenementen. Tevens is er overeenkomst aangegaan met de 
Cultuurscouts van het CF, zij brengen ons op de hoogte van 
de activiteiten en ontwikkelingen in de Almeerse wijken en 
sturen potentiële ambassadeurs en geïnteresseerden naar 
ons door. 
Met een toekenning van € 17.500,- verdeeld in twee 
tranches; 75% bij toekenning ter hoogte van €13.12.  
En 25% na evaluatie ter hoogte van € 3.875,- verwacht in 
december 2019  

Het Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland heeft een 
financiële bijdrage toegekend om de eerste 25 
ambassadeurs aan te stellen en hen in te werken als 
kunstambassadeur. De ambassadeurs krijgen een 
persoonlijke briefing over het ambassadeurschap en een 
informatiemap met informatie over het kunstwerk en 
kunstenaar. 
Er is een bijdrage gereserveerd van € 3.000,-, deze wordt 
overgemaakt na de afronding en verantwoording van de 
pilot in december 2019. 
 

Uitgaven 
Op moment van schrijven is afgerond € 12.000,- besteed; 
Het projectbudget 2019 is opgebouwd uit posten waarin werkzaamheden en kosten zijn ondergebracht, o.a.: 
Opzet   € 5.000 inrichting backend, vormgeving, Collectie, kantoor, oprichting stichting DKOR 
Ambassadeurs  € 4.800 werving en intake, interviews, fotografie, informatievoorziening 
Activiteiten   € 1.200 lancering, bijeenkomsten, deelname evenementen, lezingen 
Marketing  € 1.000  communicatie, adverteren, promotiemateriaal, blog 
 
 
Balans  

Activa Passiva 
Beelden in Almere Boekje 60,- Eigen vermogen 7.935,- 
PBCF reservering 3.000,- Crediteuren 0,- 
Cultuurfonds Almere 2de tranche 3.875,-  
Projectbudget 1.000,-  
  
Totaal 7.935,- Totaal 7.935,-  
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Kunstambassadeurs 2019 
 
Het Gezin Jan Snoeck Hans Jan Dürr 
Museumbos Verscheidene Adri van Baren 
Globe Christian Tobin Leonieke Bos 
Bootje Bas Maters Diana van Diepen 
Marbels Daan Roosegaarde Petra Dirkmaat 
Zomer in de Stad Auke de Vries Jan Gijsbers 
Theatraal Frea Lenger Frea Lenger 
Ontkieming Joep van Lieshout Marcel Kolder 
Hert Steef Roothaan Betty Kuiper 
Groene Kathedraal Marinus Boezem Wim van Leeuwen 
Souvenirs Sjoerd Buisman Martina Meesters 
Zittende Reus Thomas Houseago Folkje Nawijn 
Madonna met Kind Cor Kennedy Jos Alferink 
HIER Marc Ruygrok Mark Wiechmann 
de Berg van Licht Jan Wolkers Otto Pasteuning 
de Burgemeester Nanne,Simon Balyon Ron Reijnders 
de Urn  Armando Sia Schippers 
Twee Vrouwen Roy Villevoye Sandra da Silva 
de Olifanten Tom Claassen Muriël van der Wal 
Energienaald Jan van Munster Judith Wijen 
Bezinningsmonu Jan van IJzendoorn Wil van Dijk 
Zonder Titel Michiel Schierbeek Caro van Leeuwen 
Oorlogsmonument Marcel Smink Bob Friedlander 
Stad en Polder Frea Lenger Jos Alferink 
 
 
 
 

Organisatie  
 
Stichting Polderblik 
De Realiteit 7, 1316 TA Almere www.polderblik.nl 
kvk 6599955   stichting@polderblik.nl 
 
Bestuur 
Betje Koolhaas betje@polderblik.nl 
Maarten van Luttervelt secretaris@polderblik.nl 
Jan de Vletter penningmr@polderblik.nl 
 
Projectcoördinatie (freelance) 
 
Marie-Josée Röselaers  marie-josee@polderblik.nl 
Mark Wiechmann mark@polderblik.nl 
 
 
 
Partners 2019 
 
Cultuurfonds Almere 
Prins Bernard Cultuurfonds 
KAF 
Almere Deze Week 
 
 
 


