KUNSTKAST – FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021
In 2021 kregen we 5 nieuwe kunstkasten erbij, wat het totaal aantal kunstkasten op 62 brengt.
In dit tweede corona-jaar hebben we geïmproviseerd op basis van de mogelijkheden. Van de 5
nieuwe kunstkasten staat er 1 in Amstelveen en zijn er 2 door tieners beschilderd! Een
gezamenlijke schilderdag bleek niet haalbaar in verband met de corona-perikelen.
De volgende kunstenaars hebben dit jaar meegewerkt:
#58 Juul van Daal
#59 Hans Breuker
#60 Sarah en Martijn Bouman
#61 Betty Kooij en Netty van der Weijden
#62 Yentl en Robin
>> De afbeeldingen, inclusief een korte toelichting, zijn te zien op Facebook.

Sponsoring
In de voorbereidingen werken de 3 organisatieleden nauw met elkaar, de sponsors, de gemeente,
de eigenaars van de elektriciteitskasten en de kunstenaars samen. De kunstenaars werken
belangeloos mee, we bieden standaard een onkostenvergoeding van maximaal €100 die in geen
van de gevallen volledig benut is. Wanneer een kunstenaar een opdracht doet bieden we een
vergoeding van € 200 aan. Deze wordt door de opdrachtgever betaald.
Structurele verfsponsor Epifanes heeft dit jaar voor de vierde keer de volledige verfvoorraad
aangevuld, waardoor we zeker weer een jaar vooruit kunnen. Participe en de gemeente hebben de
gemaakte kosten voor 2021 vergoed.





Epifanes Botenlak
Participe
Gemeente Aalsmeer en Amstelveen
Liander, KPN, Stedin

Vooruitblik naar 2022
Met de aanleg van de N196 zijn er 7 nieuwe locaties met elektriciteitskasten ontstaan. Met de
gemeente is Stichting Kunstkast in gesprek om deze kasten, inclusief het viaduct, een professionele
make-over te geven. Voor 2022 zal dat het grote project worden.
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JAARBALANS 2021
Resterende liquide middelen begin 2021

Totaal

€ 1.180,77

Kosten 2021
Wat
1. organisatie
2. kunstenaars

specificatie
websitehosting, promotie,
verzorging en dank kunstenaars
declaraties materiaalkosten

bedrag

Totaal

€
€
€

81,25
164,66
245,91

Totaal

bedrag
€ 245,91
€ 245,91

Totaal

€ 1.180,77

Opbrengsten 2021
Wat
3. donatie

specificatie
Participe

Resterende liquide middelen eind 2021
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HET KUNSTKAST PROJECT
Het wordt steeds beter bekend: in Aalsmeer kun je zelf een elektriciteitskastje beschilderen. In
plaats van een saaie grijze kast in de straat, krijgen we een gratis openlucht tentoonstelling met
handgeschilderde kunstwerken. Het Kunstkast project verfraait de buurt en verbetert onze
leefomgeving.
Bewoners worden betrokken bij het maken van de kunstwerken. Het project bevordert het contact
tussen de bewoners onderling en met de gemeente. Aalsmeerders worden gestimuleerd om
innovatief en kleurrijk werk te maken, dat past bij de buurt. Kunstenaars genieten van het contact
met de buurt, je krijgt veel aanspraak als je een dag lang ergens schildert. We leggen zoveel
mogelijk contact met de omwonenden om ze te betrekken bij het project. We vertellen wat er gaat
gebeuren, en vragen wat ze ervan vinden, en ook of zelf in actie willen komen.
>> Meer informatie is te vinden op de website kunstkast.org
Gedaan vóór 2021
In oktober 2015 startten we met een actie op het Praamplein, waarbij 6 kasten zijn beschilderd,
door Bob van den Heuvel, Karin borgman, Femke Kempkes, Dave Moespot, DionV en Lex Berghuis.
In het voorjaar van 2016 maakte Sander Bosman een kast in Kudelstaart samen met twee
scholieren. In de zomer van 2016 werden 6 kunstkasten beschilderd op de route van het
Pelgrimspad door schilders en dichters Peggy Moespot, Giovanni Margaroli, Michelle de la Haye,
Marcel Harting, Natasja Kuinhaar, Cathy van der meulen en Engelien van der Weijden. In het najaar
maakte Michael Glanz twee kasten in het centrum. Wijkoverleg Centrum gaf een opdracht voor een
kast bij het Weteringplantsoen. Pascal de la Haye bracht het totaal op 16 kunstkasten.
In 2017 haakten we aan bij het Aalsmeers Flower festival. Mieke de Beer, Pascal de la Haye, Peggy
Moespot, Giovanni Margaroli, Jacobien en Engelien van de Heijden, Cathy van der Meulen, Niek
Priest, Bob van den Heuvel en Rein van der Zee waren de lokale kunstenaars. Daarnaast zijn nog
drie kasten beschilderd/beplakt door Arie Buis, Bob van den Heuvel en Giovanni Margaroli. Met 14
nieuwe kasten kwam het totaal op 30.
In 2018 kregen we 9 nieuwe kunstkasten erbij, en ging het totaal naar 39. We sloten aan bij de
Amb8tsroute in Kudelstaart. Sander Bosman, Hugo Abbing, Giovanni Margaroli, Ineke Kaars en
Hester Mans beschilderden op 21 mei een elektriciteitskast. Engelien en Jakobien van der Weijden
en Marielle Wegman maakten elektriciteitskasten in Aalsmeer mooi. Pascal de la Haye beschilderde
tot slot later in de zomer met vrienden van de RT110 een kast in de Begoniastraat in Aalsmeer.
In 2019 beschilderden Cathy van der Meulen, Engelien van der Weijden, Giovanni Margaroli, Betty
Kooij en Netty van der Weijden en Manuela Huisman 5 nieuwe kunstkasten.

// Jaarverslag 2021 // Stichting Kunstkast // Aalsmeer, 31 december 2020 //

In 2020, een raar corona-jaar, maakten we 9 kasten waarvan de eerste in Amstelveen, een
opdracht. We zijn in contact met Amstelveen om meer kunstkasten te kunnen maken. De
gemeente Amstelveen heeft zelf een prijsvraag uitgeschreven om nog meer kunstkasten te kunnen
maken. Een mooie kruisbestuiving! In Aalsmeer hebben we 5 kunstkasten zelf gemaakt om andere
vrijwilligersorganisaties een hart onder de riem te steken. Daarnaast hebben we 2 opdrachten
gegeven. Eentje voor een ‘Corona-kast’ en eentje voor de sponsor Epifanes. De schilders dit jaar:
Steven Partiman, Romeo van der Weijden, Pascal de la Haye, Engelien van der Weijden, Lisa Stols
en Giovanni Margaroli.

Contactpersonen Stichting Kunstkast:
lex berghuis - jolande verboom - giovanni margaroli | kunstkast@hotmail.com | www.kunstkast.org
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