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< Voor
Celine van den Boorn; ‘Waiting for water’; 2017; acryl op foto, 60 x 90 cm. 
courtesy galerie dudokdegroot
aankoop kunstuitleen

Celine van den Boorn schildert op persfoto’s en laat de hierin voorkomende mensen 
‘verdwijnen’ in het omringende landschap. Door haar ingrijpen lijkt er een nieuwe, idealere 
werkelijkheid te ontstaan, maar het ontbrekende onderwerp blijft voelbaar en subtiel 
zichtbaar. Aanleiding voor dit werk zijn beelden van een vluchtelingenkamp in Sudan. 
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Openingsfeest ’30 x 30’ 30 jaar CBK Zuidoost; optreden Junior Brass
Foto: Les Adu

> Tirzo Martha; ‘The Trilogy of Trinity’; 2017 ; opdracht CBK Zuidoost
Foto: Les Adu
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Brian Elstak ; ‘All is ONE’; 2017; expositie LFMC
Foto: Les Adu
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I n h o u d e l i j k e  v e r a n t w o o r d i n g

Samenvattende inleiding
In 2017 organiseerde Centrum Beeldende Kunst Zuidoost 
(CBK Zuidoost) in totaal 18 projecten met een team van 
9 leden (5,7 fte) waaronder 3 vaste vrijwilligers (0,7 fte) en 
diverse stagiaires. Hiermee bereikte de instelling 
tenminste 16.350 personen. Het centrum kende ruim 
52 samenwerkingsverbanden waaronder 23 met scholen 
in het basis- en voortgezet onderwijs.

In 2017 is een majeure verandering gerealiseerd. Oktober 
2017 heeft de Gemeenteraad Amsterdam ingestemd met 
de verzelfstandiging van de – tot dan toe – gemeentelijke 
dienst die CBK Zuidoost sinds haar start in 1987 is 
geweest. Dit als politiek sluitstuk van een ontvlechtings-
proces dat begin 2016 startte vanuit de vraag: ‘Wat is 
gezien de kerntaken en de missie van CBK Zuidoost de 
beste organisatorische positie voor de instelling, zodat 
deze waarden blijvend geborgd zijn’. Achter de schermen 
is in 2017 hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe 
bedrijfsvoering. Dit alles gebeurde terwijl de program-
mering doorging en de instelling voor het publiek open is 
gebleven.
 
Missie
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost programmeert actuele 
beeldende kunst vanuit een interculturele invalshoek en 
brengt een breed publiek op verschillende locaties in con-
tact met kunst van nu. Dat gebeurt met tentoonstellingen, 
een artist-in-residence programma, tijdelijke en permanen-
te kunstopdrachten, educatieve projecten en een kunstuit-
leen met cadeaushop. Artistieke kwaliteit en publieksbe-
reik zijn voor CBK Zuidoost gelijkwaardige uitgangspun-

3Brian Elstak ; ‘M54’ ; 2017; opdracht in samenwerking met het Amsterdam Museum
Foto: Les Adu
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op het gebied van interculturele programmering en divers 
publieksbereik kan zich verheugen op een groeiende be-
langstelling. Scouts die curatoren of kunstenaars zoeken 
van kleur. Instellingen die benieuwd zijn naar onze strate-
gie die in hun ogen leidt tot een programma met artistieke 
kwaliteit en een betrokken publiek. Ook de sterke binding 
van CBK Zuidoost met de lokale samenleving wordt als 
bijzonder gewaardeerd. Dit laatste leidde in 2017 onder 
meer tot een samenwerking met Kunsthal KAdE, Amers-
foort in het kader van de tentoonstelling ‘Tell Freedom’. 
Ook werd met het Glasmuseum Leerdam samengewerkt 
binnen de tentoonstelling ‘Zwart Glas’.

CBK Zuidoost speelt via kennisuitwisseling en samen-
werkingsverbanden een actieve rol binnen het netwerk 
van Amsterdamse culturele instellingen. We zijn zichtbaar 
in de gehele culturele keten en verbinden de culturele 
dynamiek van Zuidoost met het centrum en vice versa. 
Lokaal zijn het Bijlmer Parktheater en Imagine IC 
partijen met wie we intensief – voor en achter de scher-
men – structureel samenwerken. Meerjarige grootstede-
lijke samenwerkverbanden zijn er met het Amsterdam Mu-
seum en Stedelijk Museum Amsterdam. Met het Amster-
dam Museum werd in 2017 samengewerkt binnen de kun-
stopdracht aan Brian Elstak en binnen het erfgoed educa-
tieproject ‘Groeistad’. Het Stedelijk Museum Amsterdam is 
partner voor het artist-in-residence programma BijlmAIR. 
Met onze stedelijke branchegenoten SBK Amsterdam en 
CBK Oost wordt met regelmaat wederzijds ervaring en 
kennis gedeeld over de kunstuitleen activiteiten. Ook was 
CBK Zuidoost in 2017 een locatie bij grootstedelijke 
cultuurprogramma’s als Museumnacht, 24 uur H Zuidoost 
en de Black Achievement Month.

ten. CBK Zuidoost laat zich inspireren door de specifieke 
context van Zuidoost en is tegelijkertijd – met haar activi-
teiten en samenwerkverbanden – belangrijk voor heel Am-
sterdam.
 
Visie

Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuidoost aan de gebruike-
lijke criteria als authenticiteit, zeggingskracht en materiaal-
gebruik. De migratiesamenleving heeft ook in de beelden-
de kunst geleid tot vormen met connotaties die aan méér 
refereren dan ‘alleen’ het witte Nederlandse erfgoed. Dit 
inhoudelijke gegeven is richtinggevend aan het programma 
van CBK Zuidoost. De interculturele samenleving van Am-
sterdam en meer nog de Afro-Caribische samenleving van 
stadsdeel Zuidoost – waar CBK Zuidoost is gevestigd – 
is voor ons een continue inspiratiebron.

Publieksgericht programmeren zit in de genen van de in-
stelling. In onze projecten zoeken we aansluiting bij onder-
werpen die belangrijk zijn voor ons publiek. Hun leef- en 
belevingswereld geeft mede richting aan de programme-
ring. Zo trekken we niet alleen de kunstkenners, maar ook 
mensen die interesse hebben in een onderwerp en daarna 
de kunst. Daarnaast geven we mensen graag een actieve 
rol als maker, adviseur of vrijwilliger. Door deze publieks-
gerichte werkwijze ontstaat herkenning en ‘eigenaarschap’ 
bij onze bezoekers.

Betekenis voor de stad

Met haar activiteiten draagt CBK Zuidoost bij aan de dy-
namiek van een levendige stad met tal van verbindingen.

CBK Zuidoost vierde in 2017 haar dertigjarige bestaan 
met de jubileumtentoonstelling: ’30x30’. Onze expertise 
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CBK Zuidoost is een actief lid van verschillende netwerken. 
We participeren in het overlegorgaan ACI (Amsterdamse 
Culturele Instellingen); om precies te zijn binnen de subaf-
deling Platform Ontwikkel Instellingen. We zijn lid van De 
Zaak NU, de landelijke branchevereniging voor presentatie 
instellingen. Via dit netwerk was CBK Zuidoost in 2017 één 
van de gesprekspartners op een conferentie georganiseerd 
door Bureau Berenschot in opdracht van het Ministerie 
van OCenW met als onderwerp: de huidige praktijk en het 
functioneren van de ondersteuningsstructuur van de cultuur-
sector. Op lokaal niveau is CBK Zuidoost met Imagine IC en 
het Bijlmer Parktheater de aanjager van het Cultuurplatform 
Zuidoost. Dit platform is een netwerk voor instellingen en 
creatieven uit Zuidoost. Het deelt kennis en ondersteunt 
kleinere initiatieven en ‘één-pitters’ uit de buurt. Ook is het 
Cultuurplatform Zuidoost een aanspreekpunt voor discipline 
overstijgende vraagstukken. Zo was het platform najaar 
2017 gesprekspartner voor de Amsterdamse Kunstraad toen 
de landelijke Raad voor Cultuur een bezoek aflegde in Am-
sterdam Zuidoost. Bovendien is het platform gesprekspart-
ner voor het Stadsdeel Zuidoost als het gaat om specifieke 
cultuurpolitieke doelen die in dit stadsdeel bereikt moeten 
worden.
Tot slot is CBK Zuidoost lid van de VAZO Bedrijvenvereni-
ging Zuidoost en Rotary Club Amsterdam-Arena. Op deze 
manier wordt structureel gewerkt aan een netwerk buiten 
het veld van kunst & cultuur.

CBK Zuidoost is voor de beeldende kunsteducatie een be-
langrijke partij in Zuidoost en op die manier ook stad breed 
van betekenis. De organisatie wordt aantoonbaar meer dan 
een paar jaar geleden benaderd voor op maat ontwikkelde 
arrangementen door (vooral) het primaire onderwijsveld. 
Ook binnen het aanverwante domein van (buitenschoolse) 
talentontwikkeling voor jong en oud tekent zich groei af. Dit 

laatste mede door de ontwikkeling van een nieuw product: 
workshop programma’s.

CBK Zuidoost levert met haar aanwezigheid in Zuidoost 
een positieve bijdrage aan het imago van en woon- en 
leefklimaat in Stadsdeel Zuidoost. Ons directe publiek, de 
inwoners van Zuidoost, voelen ‘ownership’ doordat zij zich 
herkennen in het programma en doordat zij betrokken wor-
den bij de samenstelling. De feestelijke en druk bezochte 
opening van ’30 x 30’ was daarvoor een roerend bewijs. 
Nieuw publiek afkomstig van búiten Zuidoost is vaak ver-
rast. Niet alleen over de kwaliteit van het getoonde maar 
ook over de kwaliteit van de buitenruimte van Zuidoost; 
de straten, gebouwen en mensen. Sommigen ontdekken 
nu pas dat de Bijlmer niet meer dát is wat door de media 
jarenlang als beeld is gecultiveerd: een gevaarlijke plek.

Van oudsher adviseert CBK Zuidoost het Stadsdeel Zuid-
oost over vraagstukken die spelen rond het domein van 
kunst in de openbare ruimte; van beheer tot het initiëren 
van nieuwe monumentale kunstopdrachten. Met Stadsdeel 
Zuidoost is afgesproken dat de instelling deze rol blijft 
innemen, ook nu zij is verzelfstandigd. Nadat in 2015 en 
2016 twee nieuwe monumentale kunstwerken werden 
toegevoegd aan het bezit van Stadsdeel Zuidoost, werd 
in 2017 door CBK Zuidoost vooral geadviseerd over be-
heervraagtukken. Ook is er met Stadsdeel Zuidoost ver-
kennend gesproken over de contouren van een mogelijk 
Nelson Mandela gedenkteken in het gelijknamige park.

Met haar programmering levert CBK Zuidoost een belang-
rijke bijdrage aan de inkomens- en oeuvre-ontwikkeling van 
beeldende kunstenaars. Kunstenaars kregen natuurlijk bij 
ons altijd al een honorarium. Met ingang van najaar 2017 
hanteert de instelling de door de sector vastgestelde richt-
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lijnen in het Experimenteerreglement Kunstenaars-
honorarium. Daarnaast heeft CBK Zuidoost een raadge-
vende, coachende rol voor kunstenaars. Niet iedereen die 
zich aanmeldt krijgt ruimte om te exposeren, kan gastkun-
stenaar worden of met ons een educatief project uit te voe-
ren. Maar iedere kunstenaar met een vraag krijgt – meer of 
minder feedback – over het getoonde portfolio, het gewens-
te project of wordt actief doorverwezen naar andere par-
tijen.

Organisatie

In 2017 is CBK Zuidoost verzelfstandigd van een uitvoe-
rende gemeentelijke dienst van Gemeente Amsterdam/
Stadsdeel Zuidoost naar een stichting met een bestuursmo-
del. Met ingang van november 2017 bestaat het bestuur van 
CBK Zuidoost uit: Amma Asante, voorzitter / Rianne Heij-
boer, penningmeester / Jennifer Baarn, algemeen bestuurslid 
/ Sascha Janssen, algemeen bestuurslid / Rob Perree, alge-
meen bestuurslid / Henri de Vries, algemeen bestuurslid.

De Code Cultureel Governance wordt door het bestuur on-
derschreven en gebruikt als leidraad in haar functioneren.

De Code Culturele Diversiteit wordt door CBK onderschre-
ven en geeft mede richting aan het personeelsbeleid alsook 
de keuze voor de kunstenaars waarmee we werken.

Aangaande het werkgeverschap en opdrachtgeverschap 
volgt CBK Zuidoost de norm zoals door de sector vastge-
legd in het Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium.

Het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector wordt gevolgd gezien de 
salariëring van het personeel en meer in het bijzonder de 
directeur.

Het team van CBK Zuidoost omvatte in 2017 6,4 fte forma-
tie. Dit bestond uit personeel in vast dienstverband: 5,7 fte 
en vrijwilligers, stagiaires en re-integratie kandidaten: 0,7 
fte.

Het vaste team bestaat uit: Annet Zondervan, algemeen 
directeur; stafleden: Sharda Balgobind (pr), Maureen Cox 
(kunstuitleen), Renske de Jong (tentoonstellingen, opdrach-
ten en AIR), Delano MacAndrew (educatie&participatie), 
Sipora Ubro (workshop programma); publieksmedewer-
kers: Ella Harris, Lucy Hooft, Margret Al Magy.
Het team vrijwilligers kent een vaste kern met 0,7 fte be-
staande uit: Marie-Claire Fakkel (educatie), Ilse de Jong en 
Gitta Grol (beide publieksmedewerkers). Vanaf 2018 wordt 
ook de inzet vrijwilligers geregistreerd die voor ons werken 
op meer incidentele basis (hand en span diensten bij op-
bouw exposities of openingen).

CBK Zuidoost is een gecertificeerd leer-werk-bedrijf dat 
structureel stageplekken aanbiedt. Leerzaam voor de sta-
giaires en ons team omdat het veelal om jongvolwassenen 
gaat die onze blik ‘fris’ houden. In 2017 waren onze stagi-
aires: Mert Hickorkmaz, Luciano Koorndijk, Marcia Ferreira 
do Carmo. 

Gedurende het jaar is in 2017 1 fte bezuinigd (stoel pu-
blieksmedewerker) ter dekking van kosten voor de verzelf-
standiging. Tegelijkertijd is 1 fte toegevoegd op basis van 
een – voor CBK Zuidoost kosteloze – detachering vanuit 
de Gemeente Amsterdam. Het vaste personeel is eind de-
cember 2017 ontslagen uit gemeentelijke dienst en aange-
steld bij Stichting CBK Zuidoost.

< Neil Fortune ; ‘Het Podium #3’; 2017; acryl en olieverf op hardhout, 76 x 98cm.
aankoop kunstuitleen
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Verzelfstandiging in praktisch opzicht:

implementatie van een nieuwe onderneming

Na het Gemeenteraadsbesluit van 15 juni 2017 om over 
te gaan tot verzelfstandiging, is de tweede helft van 2017 
gewerkt aan de realisatie op praktisch niveau. Om de 
uitvoering van haar takenpakket na de verzelfstandiging 
efficiënt te continueren is ‘de achterkant’ van de organi-
satie volledig vernieuwd. Dit heeft veel van de reguliere 
capaciteit gevraagd met inzet van de directeur en één van 
de stafmedewerkers uit het team, aangevuld met een door 
Stadsdeel Zuidoost gefinancierde, externe kwartiermaker.

Voor diensten die voorheen werden geleverd vanuit Stads-
deel Zuidoost/Gemeente Amsterdam werden offertes op-
gevraagd als opmaat om deze bij derden in te kopen met 
ingang van 1 januari 2018. Daarbij ging het om zaken als: 
de ICT structuur, de telefonie, de administratief financiële 
ondersteuning, de accountant, de verzekering portefeuille, 
het alarmsysteem en de beveiliging, het schoonmaakbedrijf. 
Daarnaast zijn lopende contracten met afnemers gecontinu-
eerd maar wel her-afgesloten, zoals de huurcontracten met 
Woningcorporatie Ymere en de contracten met NUON voor 
leveranties van gas en licht (CBK Zuidoost is actief op drie 
verschillende locaties: hoofdvestiging Anton de Komplein, 
Residency Heesterveld 69 en Werkplaats Heesterveld 35).

Belangrijk aandachtspunt was het uitzoeken bij welke 
CAO de toekomstige verzelfstandigde organisatie zich het 
beste zou kunnen en mogen aansluiten. Uiteindelijk is er 
gekozen voor het volgen van de NRGA, Nieuwe Rechtspo-
sitieregeling Gemeente Amsterdam. Dit gebeurde op ba-
sis van een vergelijking met andere mogelijke CAO rege-
lingen zoals bijvoorbeeld CAO kunsteducatie, Museum 
CAO en de eigen CAO van het Amsterdams Fonds voor 

de Kunst. Opvallend was dat bij de vergelijking de kosten 
van de primaire – en secundaire arbeidsvoorwaarden niet 
veel verschilden. Om continuïteit te bieden aan het perso-
neel is gekozen de NRGA te volgen.
 
Tot slot is er voorafgaand aan de verzelfstandiging in 
samenwerking met de Ondernemingsraad van de Ge-
meente Amsterdam en de vakbonden een Sociaal Plan 
vastgesteld. De pensioenregeling blijft ondergebracht 
bij het ABP.

Inhoudelijke ontwikkelingen 2017

Eind 2016 werd duidelijk dat CBK Zuidoost ook voor het 
Kunstenplan 2017 – 2020 kan rekenen op ondersteuning. 
CBK Zuidoost is dus met ingang van 1 januari 2017 opge-
nomen in het lopende Kunstenplan van de Gemeente Am-
sterdam en ontvangt uit de regeling Vierjarige Subsidies 
– via een beschikking van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst – een structurele bijdrage voor haar exploitatie. 

Meer en meer wordt de organisatie door andere partijen in 
het culturele domein gevonden als kenniscentrum op het 
gebied van actuele beeldende kunst, intercultureel pro-
grammeren en breed publieksbereik.

In het domein van de educatie en talentontwikkeling ge-
beurde in 2017 bijzonder veel.
Van oudsher is CBK Zuidoost partner voor het lokale ba-
sis- en voortgezet onderwijs. Binnen deze samenwerking 
tekent zich een verschuiving af. Van minder schoolbezoe-
ken bij tentoonstellingen op locatie bij CBK Zuidoost, 
naar meer op maat ontwikkelde hands-on programma’s 
bij de onderwijsinstelling. Tegelijkertijd is er een ver-
schuiving zichtbaar van een receptief naar een gemengd 
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programma, met als startpunt actieve beeldende vorming 
vermengd met receptieve elementen. En tot slot is er een 
toenemende vraag naar educatieve programma’s die zich 
niet alleen afspelen in het binnen schoolse curriculum 
maar er ook zijn voor de brede school (het programma van 
15 tot 16 uur) en de verlengde schooldag (het programma 
van 16 tot 17 uur).
De stafmedewerker educatie van CBK Zuidoost wordt 
door al deze ontwikkelingen steeds meer adviseur voor en 
ontwikkelaar van curriculum vernieuwing voor het onder-
wijs. In het verleden bestond deze functie vooral uit het 
ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma’s tijdens klas-
senbezoek in huis bij CBK Zuidoost. Dit laatste gebeurt 
overigens nog steeds.
Gezien de groei in het educatieve takenpakket werkt CBK 
Zuidoost inmiddels samen met een vast team kunstvak-
docenten die voor de uitvoering van programma’s ad hoc 
worden ingehuurd. 

Educatie en talentontwikkeling dragen niet alleen bij aan 
onderwijsvernieuwing maar ook aan sociale vernieuwing 
en empowerment.
In 2017 ontwikkelde CBK Zuidoost voor kinderen én vol-
wassen een workshopprogramma voor de zaterdagmid-
dag. Dit nieuwe product werd voorjaar 2017 voor het cul-
turele seizoen 2017 – 2018 geclusterd aangeboden met 
een aparte gids. Voor de kinderworkshops is samenwer-
king gevonden met Stadspas Amsterdam en het Jongeren-
cultuurfonds Amsterdam waardoor dit aanbod voor de 
doelgroep tegen gereduceerde tarieven was af te nemen. 
Ook het project ‘Wereldmakers’ leverde een bijdrage aan 
de ambitie van de Gemeente Amsterdam en het Jongeren-
cultuurfonds Amsterdam om, in het kader van Armoedebe-
leid, het cultuurbereik te verhogen bij kinderen die leven in 

een huishouden met een minimaal inkomen.
In nauwe samenwerking met Stichting NEVERNEVER-
LAND werd tot slot voor de jong adolescente doelgroep 
(15 plus) een cursorisch workshopprogramma gereali-
seerd. Dit project werd inhoudelijk ondersteund door het 
Sandberg Instituut en financieel mede haalbaar met een 
subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Bij al deze dynamiek was onze ‘Werkplaats CBK Zuidoost’ 
– een maakplek waar geschilderd, gekleid, getekend, ge-
timmerd etc. etc. kan worden – van onschatbare waarde. 
De Werkplaats is gevestigd in het complex van HCC/
Broedplaats Heesterveld en levert daarmee ook een bij-
drage aan de dynamiek van en synergie op deze locatie 
waar veel kunstenaars en creatieve ondernemers te vinden 
zijn. Ook de artist-in-residence van CBK Zuidoost is te 
vinden binnen HCC/Broedplaats Heesterveld. Soms ma-
ken de gastkunstenaars ook gebruik van de faciliteiten van 
de Werkplaats.
 
Op het gebied van marktwerking valt op dat in het domein 
van educatie en talentontwikkeling marktwerking te vinden 
is. Scholen betalen deels voor op maat ontwikkelde pro-
gramma’s, al dan niet via vouchergelden van Mocca, indivi-
duele bewoners willen betalen voor workshops en fondsen 
steunen projecten voor talentontwikkeling. De kunstuitleen 
deed wat het al jarenlang doet voor de marktwerking van 
CBK Zuidoost en stond ook in 2017 weer garant voor het 
binnenhalen van de nodige private middelen. Daarnaast 
werd een opdracht uitgevoerd voor Stadsdeel Noord die 
aan CBK Zuidoost heeft gevraagd een eerste inventarisa-
tie te maken van het kunstbezit van dit stadsdeel. De aan 
de organisatie gelieerde Vriendenstichting groeide van 
125 naar 156 deelnemers met 24 %. Tot slot valt op dat 

< Overzicht expositie ‘While meditating on war’ met werk van Ramaz Goiati, 
Xavier Robles de Medina, Emanuel Tegene
Foto: Auke VanderHoek
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de verhuur van onze ruimte in 2017 is toegenomen. Het 
lokale bedrijfsleven en de organisatie Stadsdeel Zuidoost 
weten CBK Zuidoost te vinden als vergaderplek, locatie 
voor een aangeklede borrel of ontmoetingsplek voor een 
voorlichtingsbijeenkomst.

Gerealiseerde activiteiten

CBK Zuidoost heeft vier kernproducten en een vijfde, on-
dersteund product: Tentoonstellingen / Educatie & Partici-
patie / Opdrachten & Artist in residence / Kunstuitleen & 
Cadeauwinkel / PR & Marketing.

Voor elk product volgt een beschrijving van de uitgangs-
punten en het resultaat in 2017. 
Een gedetailleerde beschrijving van de gerealiseerde acti-
viteit binnen elk product – inzicht op specifieke inhoud, 
duur, deelnemende kunstenaars, bereik en samenwerken-
de partijen – staat in: Gerealiseerde activiteiten p 41.

Tentoonstellingen: uitgangspunten

• Artistieke kwaliteit

• Onderwerpen die aansluiten bij leef- en belevings-
wereld publiek

• Aandacht voor interculturele perspectieven

CBK Zuidoost toont werk dat al is gemaakt maar is ook 
opdrachtgever voor nieuw werk. Dit geeft kunstenaars 
de gelegenheid oeuvre te ontwikkelen. En zo krijgt CBK 
Zuidoost inhoudelijk werk dat past in haar tentoonstel-
lingsprogramma; een programma dat community based 
wil zijn en aansluit bij de leef- en belevingswereld van ons 
interculturele publiek. 

CBK Zuidoost programmeert vrijwel nooit solotentoonstel-
lingen rond het oeuvre van een kunstenaar. Wij tonen 

groepstentoonstellingen rond actuele thema’s die relevant 
zijn voor de samenleving van Amsterdam en specifiek voor 
Amsterdam Zuidoost. Voor 2018 en verder is het de ambi-
tie om minstens één keer per jaar een grootse soloten-
toonstelling te organiseren van een – voor ons programma 
en publiek – relevante kunstenaar van museale waarde. 
Gezien de huidige ruimte van CBK Zuidoost zal dit op een 
ad hoc locatie in Zuidoost plaatsvinden.
 
Tentoonstellingen: resultaat
In 2017 is het bereik : 11.662
Behaald via:

5 exposities in CBK Zuidoost
1 expositie in het Amsterdam Museum
1 expositie in het CEC gebouw
8 extra activiteiten (artisttalks, Kunstcafés, 
Black Achievement Month, Museumnacht)
8 artist-in-residencies

Educatie & Participatie: uitgangspunten

• Op maat ontwikkelen

• Actief (doen) en receptief (kijken)

• Primair onderwijs, brede school, voortgezet  
 onderwijs, volwasseneneducatie

• Binnen- en buitenschools

• Aansluiten bij het (onderwijs-)curriculum

• Aansluiten bij leef- en belevingswereld

• Vakoverschrijdend, interdisciplinair

• Aandacht voor interculturele perspectieven

Talentontwikkeling is integraal onderdeel van onze op-
dracht. Dit gebeurt met lesprogramma’s gelieerd aan het 
onderwijs, activiteiten voor de brede school, verlengde 
schooldag en met workshop activiteiten voor jong en oud. 
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Werkplaats CBK Zuidoost, gevestigd in HCC/Broedplaats 
Heesterveld, is als ‘maakplek’ voor actieve kunsteducatie 
een belangrijke locatie die bijdraagt aan het behalen van 
de doelen op het gebied van Educatie & Participatie.

De onderwijsgerichte educatieve projecten gaan vaak over 
meer dan alleen beeldende vorming. Via kijken naar en 
praten over de getoonde kunstwerken wordt een bijdrage 
geleverd aan vakken als wereldoriëntatie en taalontwik-
keling. De kunstuitleencollectie is voor het educatiepro-
gramma een rijkgeschakeerd onderwijsmiddel waarbinnen 
allerlei onderwerpen en thema’s te vinden zijn. Bovendien 
is het een gebruikerscollectie. De leerlingen mogen niet 
alleen kunst kijken, ze mogen er ook aan zitten.

Voor volwassen amateurkunstenaars in de beeldende dis-
cipline is CBK Zuidoost een plek waar men met vragen 
terecht kan, waar één keer per jaar werk wordt getoond in 
een groepstentoonstelling en waar men via workshops de 
eigen vaardigheden kan bekwamen.

Educatie & Participatie: resultaat 
In 2017 omvatte het bereik: 3.506 

Behaald via:
2 exposities in CBK Zuidoost
5 groepsontvangsten in CBK Zuidoost
34 lesprogramma binnen schools
22 lesprogramma voortgezet onderwijs
117 lessen brede school en verlengde schooldag
24 lessen workshops kinderen
7 workshop lesprogramma jong adolescenten
9 lessen workshops volwassenen

Opdrachten & Artist In Residence: Uitgangspunten

• Artistieke kwaliteit

• Monumentale – en tijdelijke kunst op straat

• Nieuw werk passend in de tentoonstellingen

• Oeuvreontwikkeling en inkomstenpositie kunstenaars
steunen

• Aansluiten bij de stedenbouwkundige en sociale context

• Aandacht voor interculturele perspectieven

CBK Zuidoost is opdrachtgever voor nieuw werk. Dit geeft 
kunstenaars de gelegenheid oeuvre te ontwikkelen en geld 
te verdienen. CBK Zuidoost krijgt op haar beurt via deze 
opdrachten inhoudelijke producten voor haar tentoonstel-
lingsprogramma; een programma dat thematische ver-
bindingen zoekt met de leef- en belevingswereld van ons 
publiek.

Een deel van de opdrachten is gekoppeld aan een speci-
fieke locatie, gelegen buiten de muren van de organisa-
tie. Op die manier ontstaan tijdelijke context gebonden 
presentaties op openbare plekken waar van nature veel 
publiek is. Eén van die vaste plekken is het Amsterdam 
Museum.

Een ander deel van het nieuwe werk dat wordt gemaakt 
ontstaat binnen de context van het residentieprogramma 
Bijlmer Artist In Residence (BijlmAIR). Deelnemers krijgen 
de gelegenheid werk te ontwikkelen dat een inhoudelijke 
relatie heeft met de interculturele samenleving van Am-
sterdam Zuidoost. De gastkunstenaars wonen en werken 
in een gastverblijf binnen HCC/Broedplaats Heesterveld. 
BijlmAIR wordt gerealiseerd in samenwerking met Ste-
delijk Museum Amsterdam en het in Amsterdam Oost 
gevestigde Bradwolff Projects. Minimaal drie residenten 

< Deelnemer Amarya , project ‘Wereldmakers’ in samenwerking met Bijlmer 
Parktheater
Foto: Randy DaCosta
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komen uit het buitenland en worden aangedragen door 
de partners. De andere deelnemers worden geselecteerd 
door CBK Zuidoost.

Werk dat in opdracht is gemaakt is te zien in tentoonstel-
lingen, op straat of op publieke andere locaties gelegen 
buiten de muren van de organisatie. Op die manier ont-
staan tijdelijke context gebonden presentaties op openba-
re plekken waarvan nature veel publiek is. Het CBKunst-
plein, tegenover de vestiging aan het Anton de Komplein, 
is één van onze vaste buitenlocaties. 

CBK Zuidoost coördineert vraagstukken die spelen rond 
het openbare kunstbezit van Stadsdeel Zuidoost. Dan 
gaat het om communicatie over het bestaande openbaar 
kunstbezit alsook vragen over beheer en onderhoud van 
de buitenbeelden. Ook speelt CBK Zuidoost een rol in het 
initiëren van nieuwe opdrachtsituaties en het begeleiden 
van de realisatie van zo’n opdracht.

Opdrachten: resultaat
Het bereik van de opdrachten van CBK Zuidoost laat zich 
lastig kwantificeren. Een deel van de opdrachten kreeg 
een plek in een tentoonstelling zodat het bereik dáár is 
geteld. Een ander deel van de opdrachten kreeg een plek 
in de publieke ruimte of op semipublieke locaties; plekken 
waar het publieksbereik zich moeilijk laat registreren.

In 2017 zijn er drie kleinschalige tijdelijke kunstopdrachten 
gerealiseerd. Er speelden geen projecten voor monumen-
tale kunstwerken. Er is wel op gezette tijden geadviseerd 
aan Stadsdeel Zuidoost en dan in het bijzonder over be-
heervraagstukken die speelden rond het openbaar kunst-
bezit.

Het residence programma BijlmAIR heeft een internatio-
naal gezelschap van 8 kunstenaars te gast gehad. Drie van 
hen kwamen uit Zuid-Afrika. Dit pas in ons beleid om meer 
aandacht te geven aan de actuele kunstontwikkelingen op 
het continent Afrika. In 2017 bestond de selectiecommis-
sie BijlmAIR uit: Hripsimé Visser, Stedelijk Museum Am-
sterdam; Christine van den Bergh, Bradwolff Projects en 
Renske de Jong, CBK Zuidoost.

Kunstuitleen & Cadeauwinkel: uitgangspunten

• Artistieke kwaliteit

• Jonge kunstenaars

• Diversiteit in techniek

• Aandacht voor interculturele perspectieven

CBK Zuidoost is een kunstuitleen met een interculturele 
component. In het aankoopbeleid is gerichte aandacht 
voor kunst met invloeden van andere continenten. In-
houdelijke uitgangspunten worden gecombineerd met 
pragmatische gegevens: Welk soort werk is populair bij 
klanten? Welke techniek moet worden aangekocht om de 
diversiteit in stand te houden? Hoeveel kunstwerken zijn 
nodig om de omvang van de collectie op peil te houden? 
Hoe onderscheidt de collectie zich van andere kunstuitle-
nen? 

Kunstenaars kunnen zich gedurende het gehele jaar mel-
den om in aanmerking te komen voor aankoop. Gedurende 
het jaar wordt werk gekocht, al dan niet afkomstig uit ge-
presenteerde tentoonstellingen. Minimaal een keer per jaar 
wordt het publiek gevraagd mee te denken over de aanko-
pen. In een groepstentoonstelling wordt dan werk getoond 
van kunstenaars die CBK Zuidoost graag in haar collectie 
zou hebben. Zeker is dat van elke deelnemer werk wordt 



26 27



28 29

gekocht. Maar de stem van het publiek bepaalt welk werk 
daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de collectie.
De kunstuitleen richt zich op particuliere klanten, non-
profit instellingen en bedrijven. Voor die laatste twee biedt 
CBK Zuidoost desgewenst een all-in pakket aan. De wens 
van de klant wordt in dat geval gezamenlijk beschreven 
waarna wij uit de collectievoorraad of uit ons netwerk van 
kunstenaars werken selecteren, op locatie ophangsyste-
men monteren en de werken ophangen.
 
Kunstuitleen & Cadeauwinkel: resultaten
Het bereik in 2017 is: 1.180
Behaalde via: 

649 abonnementen
2 expositie in CBK Zuidoost
1 expositie in GLLRY ZOH
1 expositie Cluster Sociaal Gemeente Amsterdam
1 x deelname Landelijke campagne Kunstuitlenen  
in Nederland

Er zijn in 2017 25 kunstenwerken gekocht bij 9 kunste-
naars voor een totaalbedrag van € 25.000.
Kunstenaars: Celine van den Boorn, Neil Fortune, RaQuel 
van Haver, Rinaldo Klas, Maartje Jaquet, John Konijn, Tom 
T Smit, Ephrem Solomon, Emanuel Tegene. 

De aankopen zijn getoond in een aanwinsten tentoonstel-
ling, tijdens de jaarlijkse tweedaagse Kunstkerstmarkt, 
vóórdat de stukken in de collectie zijn opgenomen en wer-
den uitgeleend. 68 % van de aanwinsten vallen onder de 
definitie intercultureel namelijk kunst die in beeldtaal niet 
alleen is geïnspireerd op de westerse canon van de kunst-
geschiedenis.

Naast de reguliere wijze van selecteren van kunstenaars 
met werk dat we willen aankopen, is er de ontwikkeling om 
bij kunstenaars te kopen waarvan werk wordt geëxposeerd 
binnen een tentoonstelling of bij de kunstenaars die te 
gast zijn in de residence. Zo versterken onze onderlinge 
producten elkaar.

De ambitie om interactief te collectioneren is in 2017 niet 
behaald. De stafmedewerker kunstuitleen is medio 2017 
voor een deel van haar uren vrijgemaakt om als kwartier-
maker, samen met de directeur, de verzelfstandiging voor 
te bereiden. In 2018 wordt het participatief collectioneren 
weer opgepakt.
 
Om de zichtbaarheid van de collectie en de bekendheid 
van de kunstuitleen te vergroten wordt op gezette tijden 
ook op andere locaties tentoonstellingen ingericht. Dat 
gebeurde in 2017 in GLLRY ZOH op Broedplaats Hees-
terveld en bij de Gemeente Amsterdam, afdeling Cluster 
Sociaal. De inrichting van deze tentoonstellingen gebeur-
de op basis van een opdracht oftewel op dit product zit 
marktwerking.

Onze praktische en inhoudelijke kennis op het gebied van 
collectiebeheer heeft in 2017 geleid tot een andersoor-
tige opdracht, waar voor de toekomst groeikansen liggen. 
Stadsdeel Noord heeft CBK Zuidoost gevraagd haar 
kunstcollectie te inventariseren. Tussen augustus en okto-
ber 2017 is aan deze bijzondere klus gewerkt. Inmiddels is 
er een vervolgopdracht uit voortgekomen.

Voor de uitleen en cadeauwinkel van CBK Zuidoost is de 
functionaliteit en zichtbaarheid vergroot met de realisatie 
van een digitale webshop. Zowel de catalogus van de 

< Tentoonstelling ’30 x 30’, deel van de 135 ingeleverde werken
Foto: Les Adu



30 31

kunstuitleen als de artikelen uit de winkel zijn daarmee niet 
alleen te bekijken maar ook te bestellen en af te rekenen 
via internet. Actieve klanten kunnen inloggen op hun eigen 
account en daar een aantal handelingen verrichten zoals 
ook de inzet van hun spaartegoed. Deze digitale winkel-
functie is vanaf eind 2017 toegankelijk en wordt in 2018 
met specifieke PR beter bekend gemaakt zodat we ook 
digitaal nieuwe bezoekers en kopers voor onze producten 
weten te interesseren.

Met branchegenoten is in november de jaarlijkse Dag 
van de Kunstuitleen gerealiseerd. Dit als vervolg op een 
landelijke PR campagne die in 2016 sinds jaren weer is 
gerealiseerd. Belangrijke spinn-off van deze samenwerking 
is dat er met onze ‘con-collega’s’ een netwerk ontstaat 
waarin we afstemmen met en leren van elkaar. Met SBK 
Amsterdam en CBK Oost zijn in Amsterdam de verbindin-
gen goed. De SBK en CBK Zuidoost zijn trekker van een 
proces dat moet leiden tot de ontwikkeling van een nieuw 
softwarepakket voor de kunstuitleen. Het huidige pakket 
is verouderd en dient toekomstbestendig te worden ge-
maakt. Gezien de slagkracht van veel kunstuitlenen is dit 
alleen haalbaar bij een gezamenlijk gedragen investering. 
Dit belangrijke en ingewikkelde proces krijgt ook in 2018 
een vervolg.

PR & Communicatie: uitgangspunten

• Naamsbekendheid, zichtbaarheid en publieksbereik van 
CBK Zuidoost vergroten

• Ondersteunend aan alle producten binnen CBK Zuid-
oost

• Per product specifieke doelgroepen benoemen en be-
dienen

• Investeren in zowel langdurige relaties met het vaste 

publiek als het genereren van nieuw publiek

• Uitvoering geven aan de fondsenwervende Stichting 
Vrienden van CBK Zuidoost

CBK Zuidoost bereikt het bovenstaande met een gepaste 
mix aan communicatiemiddelen. 

• Website

• Sociale media (Facebook en instagram)

• Vermelding digitale uitkrant Amsterdam

• Vermelding in Museumtijdschrift

• Vermelding online Museumtijdschrift

• Advertenties

• Affichecampagne buiten

• Flyer- en postercampagnes 

• Columns Stadsblad De Echo

• Filmpjes voor sociale media

• Nieuwsbrief en uitnodigingen Mailchimp

• Merchandise

• Persberichten

• Jaarverslag en jaarbeeld

• Kerstkaart Vrienden

• Flyers

• Posters

• Google Advertenties 

Onze vaste vormgever is LevieVanderMeer maar voor 
specifieke projecten wordt incidenteel ook samenwerking 
gezocht met lokaal gevestigde partijen als Vinger.NL en 
Serena Kloet.

Aangaande cyberveiligheid en wet- en regelgeving omtrent 
privacy is CBK Zuidoost zich bewust dat zij klantgevoelige 
informatie beheert. Daarbij kan men denken aan de NAW 
en bankgegevens van klanten van de kunstuitleen en ande-
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re relaties. Daarom werken we samen met gecertificeerde 
specialistische bedrijven die de digitale veiligheid van onze 
processen waarborgen (website, ict, online betalingen).

PR & Communicatie: resultaten
Website:  
Ten opzichte van 2016 is het aantal website bezoeken aan 
onze website meer dan verdrievoudigd. In 2017 ontvingen 
we 56.600 online bezoeken ten opzichte van 17.100 web-
site bezoeken in 2016. 
November 2017 is de beste maand geweest qua online 
bezoek aan onze website. Er zijn toen ongeveer 7.000 be-
zoeken geweest. Ruim 66% van deze website bezoeken 
waren afkomstig vanaf Adwords. 

Sociale media: 
Facebook 1.600 Vrienden
Instagram 378 Gebruikers

Drukwerk en recensies:
5 Nieuwsbrieven / 2 Affichecampagnes / 2 Flyers / 
2 Workshop programma boekjes / Advertenties in Het 
Parool voor twee expositie / 7 Persberichten / Free publi-
city waaronder in het NRC een recensie over de expositie 
‘While meditating on war’ door Tracy Metz. 

Enkele reacties van ons publiek via Facebook:
“Veelzijdig en mooie projecten waar je nog iets leert!” 
– Kirsten Gartz
“Friendly director and colleagues who are doing outstand-
ing work showcasing young talented artists.” 
– Lindsey Louis
“Fijne plek met lieve mensen, leuke exposities en gratis 
thee. Een aanrader!”– Jasmin de Jong

“Not only are the exhibitions interesting, the staff are also 
super friendly and welcoming.” – Cal Muntz
“Ik kom er graag en met veel kijk plezier.” – Fred Spanjer-
berg
“E’ un luogo di straordinaria importanza sociale, artistica e 
multiculturale!” – Marino Milani
“Mooie kunst!” – Ndyuka-Art Plein

Publieksbereik: kwalitatief

De samenstelling van ons publieksbereik past bij onze 
ambitie om een instelling te zijn voor velen. CBK Zuidoost 
bereikt namelijk een breed publiek. Het gaat om mensen 
die wonen en werken in Zuidoost, uit andere delen van 
Amsterdam of daarbuiten. Mensen met een beginnende 
interesse in beeldende kunst. Maar natuurlijk ook mensen 
die horen tot de meer ‘ingewijden’ in de kunst: kunste-
naars, professionals uit de culturele sector, kunstdocenten 
met leerlingen en in cultuur geïnteresseerden.

Ook qua afkomst gaat het om een gemengd intercultureel 
publiek. Om het populair te zeggen: zwart en wit voelt zich 
bij ons thuis. Dezelfde variëteit is te zien wanneer gekeken 
wordt naar de leeftijd van ons publiek. Met de educatie 
en workshops bereiken we kinderen en jongeren van 4 tot 
18 jaar maar ook volwassenen. De tentoonstellingen en 
de kunstuitleen trekken vooral 25-plussers. Maar omdat 
tentoonstellingen en de kunstuitleencollectie cultureel 
kapitaal vormen voor schoolprojecten bedienen zij ook 
een jonger publiek. CBK Zuidoost presenteert niet alleen 
projecten in eigen huis, maar ook op plekken waar van 
nature veel publiek is zoals in semi-openbare ruimtes en 
op straat.

< Klassenbezoek bij tentoonstelling ‘Zwart Glas’
Foto: A. Zondervan
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Uit een publieksenquête en postcoderegistratie van be-
zoekers van alweer enige jaren geleden blijkt ons publiek 
te wonen in Amsterdam Zuidoost én in groot Amsterdam. 
De verdeling is ongeveer 50 % Zuidoost en 50 % de rest 
van Amsterdam. Ook uit de regio – Almere, Zaandam en 
Amstelveen – trekt CBK Zuidoost publiek. Dit publiekson-
derzoek wordt in 2018 geactualiseerd.

Publieksbereik: kwantitatief

Het bereik in 2017 laat zich kwantificeren tot: 16.350. 
Zo’n getal krijgt echter alleen betekenis in context; want 
op welke wijze is geteld, hoe verhoudt dit zich tot voor-
gaande jaren en wat zijn de ambities voor de toekomst.

CBK Zuidoost is een instelling die geen kaarten verkoopt. 
Het scoren van ons publieksbereik vindt plaats door de 
mensen in de front-office. Iedereen die als bezoeker de 
drempel overschrijdt wordt ‘op ambachtelijke wijze’ ge-
turfd. Dit wordt dagelijks gedaan en zo ontstaat een eerste 
zicht op het aantal drempeloverschrijdingen.

Los van de drempeloverschrijdingen ’in huis’ realiseert 
CBK Zuidoost publieksbereik met producten op andere 
locaties en in de publieke ruimte. Het kwantificeren van 
het bereik van producten op locatie tellen we zelf (de deel-
nemers en het aantal lessen op Werkplaats Heesterveld 
laten zich goed tellen) of we vragen het bereik aan de 
samenwerkpartner. Mocht er op die locatie geen vastom-
lijnde bezoekersregistratie plaatsvinden dan vindt een be-
redeneerde schatting plaats bijvoorbeeld aan de hand van 
het vaste aantal gebruikers van een gebouw. 

Het kwantificeren van publieksbereik van projecten in de 

Bezoekers opening ‘Zwart Glas’
Foto: Les Adu
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bereik van 22.000. Dit betekende 10 % groei ten opzichte 
van het gemiddelde van de vorige vierjaren Kunstenplan 
(2011, 2010 en de vierjaren van het Kunstenplan 2013-
2016). 
Vanaf 2017 wordt het bereik van tijdelijke kunst en ten-
toonstellingen in de publieke ruimte niet meer gekwantifi-
ceerd. Daarom wordt het te bereiken getal naar beneden 
bijgesteld tot 18.000 tot 19.000. 
Overigens speelt meer en meer het inzicht dat de gewens-
te schaalvergroting op het gebied van publieksbereik las-
tig is voor CBK Zuidoost zolang er voor een deel van ons 
potentiële publiek dat van verder weg komt (lees: het cen-
trum) niet méér te doen is. Nu is de reis vanuit het centrum 
naar Zuidoost gemiddeld 30 tot 45 minuten. CBK Zuid-
oost kan deze mensen gemiddeld een beleving bieden van 
30 minuten. In de directe omgeving van CBK Zuidoost is 
– vergeleken met het centrum – relatief weinig ander 
kunstaanbod. Het publiek kan niet verderop naar een gale-
rie of een museum. Kortom, meer publieksbereik voor CBK 
Zuidoost zou wel eens makkelijker worden bij een grotere 
culturele infrastructuur en/of door zélf de belevingsduur te 
vergroten met grotere tentoonstellingen; maar dat vraagt 
een grotere huisvesting.

Belanghebbenden en partners

CBK Zuidoost kende in 2017 ruim 52 samenwerkverban-
den waaronder 23 met scholen in het basis- en voortge-
zet onderwijs. Van zo’n 170 kunstenaars is in 2017 werk 
getoond of gekocht. Het aantal kunstenaars is dit jaar 
zo hoog vanwege de overzichtstentoonstelling ’30 x 30’ 
waarmee ons 30-jarige bestaan werd gemarkeerd. Voor 
een volledig overzicht van onze collega organisaties, ke-
tenpartners, kunstenaars, buurtinitiatieven en anderszins 
onze stakeholders: zie ‘Samenwerkverbanden’ p. 53
 

openbare ruimte gebeurde tijdens de vorige Kunstenplan 
periode op basis van een ingewikkelde sleutel en een aan-
tal aannames. De relatieve ondoorzichtigheid van deze 
systematiek heeft ertoe geleid dat voor het lopende Kun-
stenplan 2017 – 2020 deze kwantificering wordt losgela-
ten. Dit terwijl het bereik van tijdelijke kunst op locatie 
(bijvoorbeeld op het CBKunstplein of in de binnentuin) 
zeer relevant is; het gaat om iedereen op straat die langs-
loopt. De voor 2017 gehanteerde systematiek wijkt op dit 
punt dus af van de voorgaande jaren hetgeen terug te zien 
is in een zekere afname in het bereik.

Het bereik van het product Kunstuitleen gebeurt door het 
aantal abonnementen te splitsen naar soort (particulier, 
bedrijf, onderwijs) en dit met een vaststaande sleutel te 
kwantificeren; een kunstwerk thuis bereikt een ander pu-
bliek dan in een bedrijf of op een school. De sleutel voor 
deze kwantificering staat vast. Op dit vlak is er dus geen 
wijziging in de gehanteerde systematiek ten opzichte van 
het verleden.

In 2017 bereikte CBK Zuidoost 16.350 mensen met haar 
producten terwijl in 2016 17.866. De vermindering in het 
bereik komt voort uit de beschreven veranderde telwijze. 
Ook is er een lichte terugloop in het aantal kunstuitleen-
abonnementen. Daarbij gaat het specifiek om een aantal 
abonnementen in het onderwijs hetgeen relatief leidt tot 
een wat grotere terugval.
Vooral in het domein van de educatie & participatie zit 
groei. In 2017 3.506 ten opzicht van in 2016 2.672 bete-
kent een relatieve groei van 31 %

De in de aanvraag geformuleerde ambitie voor de periode 
Kunstenplan 2017 – 2020 is te groeien naar gemiddeld 
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Tentoonstellingen

 
While Meditating on War

van 19 januari t/m 11 maart 2017
Kunstenaars:  Celine van den Boorn, Barbara Broekman, 
Ramaz Goiati, Lana Mesić, Ilya Rabinovich, Xavier Robles 
de Medina, Tamar Rozenblat, belit sağ, Emanuel Tegene
Bereik: 550
Negen kunstenaars met werk waarin oorlog en oorlogs-
dreiging impliciet of expliciet aan de orde kwam. Alle 
kunstenaars hebben de afgelopen jaren onder invloed 
van de actuele toestand in de wereld werk gemaakt waarin 
het thema op een of andere manier wordt verbeeld.
Extra activiteit: 26 januari artist talk Emanuel Tegene en 
Rob Perree bij OAZOAIR, Kruitberg 1003 Amsterdam 
In samenwerking met: OAZOAIR

Carla Kranendonk

Van 26 januari tot 1 november
Kunstenaar: Carla Kranendonk
Bereik: 1.000
Een presentatie met acht monumentale doeken in het atri-
um van het CEC gebouw. De personages in haar doeken 
representeren de Afrikaanse vrouw die zich losmaakt van 
overheersing en voor zichzelf een eigen idioom en habitat 
creëert.

Zwart Glas # 2.0 

Van 25 maart t/m 13 mei
Kunstenaars: Harvey Bouterse, Brian Couthinho, 
Chequita Nahar en Marcel Pinas
Bereik: 448

Raquel van Haver ; ‘K.C.’; 2017; olieverf op jute, 33x28 cm
Aankoop kunstuitleen
Foto: M. Oudshoorn
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Werk van vier kunstenaars met een Surinaamse achter-
grond die voor het eerst kunstwerken uitvoerden in glas. 
Naast het glaswerk werd ook werk getoond van het mate-
riaal waar de kunstenaars normaal mee werken.
Extra activiteit: 25 maart Kunstcafé olv Nicole Terborg met 
Melvin Anderson, Chequita Nahar, Brian Coutinho, Steven 
van de Raadt, Arnout Visser
In samenwerking met: Glasmuseum Leerdam en AMC Am-
sterdam

LFMC 

Van 24 mei t/m 8 juli
Kunstenaars: de Lowrey Foley McClane leden: Isabel 
Berenos, Kai de Bies, Giuseppe du Crocq, Sharon Jane 
Dompig, Brian Elstak, Senna Gourdou, MAC&MEE, Joya 
Mooi, Mounir Raji, Vera Schipaanboord, Ramon ”Hayzee” 
Slager, Dionne Verwey, Atlynn Vrolijk, Vanity Wezer
Bereik: 598
Jonge kunstenaars die veelvuldig samen in subgroepen 
opereren, maar bij CBK Zuidoost al hun krachten combi-
neerden tot één groepsexpositie. Een primeur waarbij de 
leden van Lowrey Foley McClane interpretaties maakten 
van helden. 
Extra activiteiten: 4 Kunstcafés op: 27 mei, 9 juni, 24 juni, 
1 juli

30x30

Van 9 september t/m 21 oktober
Kunstenaars: 130 kunstenaars
Bereik: 1.045
Expositie ter ere van het 30 jarig bestaan van CBK Zuid-
oost. Kunstenaars met wie CBK Zuidoost tijdens haar 
bestaan heeft gewerkt werden gevraagd om een werk van 
30x30 in te leveren.

Extra activiteit: 7 oktober: Black Achievers Wall, kunstcafé 
ihkv Black Achievement Month olv Nicole Terborg met 
Ricardo Burgzorg, Neil Fortune, Antonio Jose Guzman, 
Raquel van Haver, Remy Jungerman, Vincent van Velsen 
en Annet Zondervan
In samenwerking met: Black Achievement Month

AIR in Zuidoost # 2017

Van 4 november t/m 9 december
Kunstenaars: Aliansyah Caniago, Brian Elstak, Maartje 
Jaquet, Evy Jokhova & Sangiorgio Dallajee Blonk, Maria 
Lepistö & Miyuki Inoue & Alina Ozerova, Zanele Muholi, 
Nieuw Jurk/Esther Meijer, PolakVanBekkum, Tom T. Smit
Bereik: 604
Groepstentoonstelling van kunstenaars die in 2017 in 
Amsterdam Zuidoost als gast woonden en werkten. Extra 
activiteit: 4 november Museumnacht programmering. In 
samenwerking met: OAZOAIR en Stichting Museumnacht 
Amsterdam

Educatie & Participatie

Innovatie
Groeistad Het project ‘Groeistad’ is een initiatief van het 
Amsterdam Museum, ARCAM, Monumenten en 
Archeologie, Stadsarchief Amsterdam en CBK Zuidoost. 
Einddoel is de realisatie van een interactieve digitale 
lesomgeving voor het basisonderwijs over het erfgoed van 
Amsterdam. CBK Zuidoost is als partij inhoudelijk 
verantwoordelijk voor het onderdeel kunst in de openbare 
ruimte dat ook wordt gezien als materieel erfgoed. Dit 
betekent dat is mee gedacht over de structuur van het 
geheel en samen met een klankbordgroep van vakdocenten 
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gesproken is over mogelijke opdrachten voor de leerlingen. 
Het meeste werk was een selectie van kunstwerken die 
zichtbaar moeten worden op de digitale kaart. Bij die 
selectie zijn 1.400 mogelijke kunstwerken terug gebracht 
naar meer overzichtelijke partij van 111 stuks. Dit 
selecteren gebeurde aan de hand van de volgende criteria: 
geografie (waar zitten nabij de basisscholen in Amsterdam 
de belangrijke kunstwerken), artistieke kwaliteit en 
uitdrukkelijk ook de interculturele betekenis van het werk.

Voor Basisschool De Nellestein adviseerde CBK Zuidoost 
over de ontwikkeling van het binnen schoolse curriculum 
beeldende educatie. Dit gebeurde met de inzet van budget 
Leerlijnen Lab Mocca Expertisecentrum Cultuuronderwijs.

Lesprogramma’s in huis of op school
Dit bereik omvat diverse ontvangsten van diverse groepen 
in huis bij CBK Zuidoost en of lessen van kunstenaars op 
meerdere basis- en voortgezet onderwijs scholen.
Bereik: 1.262

Brede school
Voor het Primair Projectenbureau Onderwijs Zuidoost 
werd op 8 basisscholen lesprogramma’s gerealiseerd in 
het kader van de Brede School. Zo speelt CBK Zuidoost 
ook een inhoudelijke rol in het educatieve aanbod na de 
reguliere schooltijd van 15 tot 16 uur.
Bereik: 432

Verlengde schooldag
Wereldmakers Voor de Gemeente Amsterdam werd in 
2017 samen met het Bijlmer Parktheater de pilot ‘Wereld-
makers’ gerealiseerd. Dit innovatieve want interdiscipli-
naire educatieve programma met een lange cursorische 

opbouw van 30 lesmomenten, mondde uit in een specta-
culaire beeldende – theater productie. De deelnemende 
kinderen van het beeldende kunst onderdeel maakten het 
decor. Dit project wordt in het schooljaar 2017 – 2018 
gecontinueerd.
Kunstenaars: Yasser Ballemans, Noémi Beyer, Neil Fortune
Bereik: 864

Talentontwikkeling jong adolescenten (15 plus)
Stichting NEVERNEVERLAND heeft in nauwe samenwer-
king met CBK Zuidoost en het Sandberg Instituut een 
talentontwikkeling programma gerealiseerd dat zich richtte 
op jong adolescenten. Gedurende een maand verbleef 
een gastkunstenaar in Werkplaats CBK Zuidoost. Naast 
eigen nieuw werk ontwikkelen, was deze resident ook do-
cent voor jongeren; al dan niet samen met de curatoren 
van het project Anja Masling en Judith Leysner. De deelne-
mers kwamen of uit Zuidoost of uit het netwerk van Stich-
ting NEVERNEVERLAND. De maand werd afgesloten met 
een kleine tentoonstelling met het nieuwe werk van de 
kunstenaar en de deelnemers. Het hogere doel van deze 
samenwerking is een betere verbinding realiseren tussen 
potentiële makers in Zuidoost – jongeren met ambities om 
beeldend kunstenaar of curator te worden – en het be-
staande kunstvakonderwijs zoals dat plaatsvindt in de 
Rietveld Akademie. Dit project wordt in 2018 gecontinu-
eerd.
Kunstenaars: Arnar Asgeirsson, LD Garnier, Richard John 
Jones, Pedro Matias, Luba Matynunina, Brenda de Vries.
Bereik: 65 deelnemers / 700 contactmomenten / 90 be-
zoekers afsluitende tentoonstelling op locatie

Workshop programma kinderen
Op zaterdag een cursorisch programma voor kinderen van 
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8 tot 12 jaar met vier lessen per cursus, uitgevoerd met 
waar mogelijk met in Zuidoost woonachtige en werkende 
kunstenaars. Respectievelijk: graffiti, buiten tekenen en 
schilderen, striptekenen en keramiek.
Kunstenaars: Dagmar de Kok, Nicole O’Niel, Baukje 
Spaltro.
Bereik: 34 deelnemers / 204 contactmomenten

Workshopprogramma voor volwassenen
Op zaterdag een cursorisch programma voor volwasse-
nen. Niet in alle gevallen werd het ontwikkelde aanbod 
door voldoende volwassenen afgenomen om break-even 
uit te komen. Daarom zijn twee van de vier workshops niet 
doorgegaan. Succesvol daarentegen was wel de work-
shop keramiek onder leiding van Dagmar de Kok. Voor het 
seizoen 2018 – 2019 wordt samenwerking gezocht met 
Stadspas Amsterdam om te onderzoeken of dit de afname 
verhoogd.
Kunstenaar: Dagmar de Kok
Bereik: 11 deelnemers / 44 contactmomenten

Tentoonstellingen
Mijn sculptuur op straat

Buitententoonstelling op het CBKunstplein. Tijdelijke 
kunstwerken bedacht en gemaakt door scholieren uit het 
voortgezet onderwijs in samenwerking met kunstenaars.
Kunstenaars: Yasser Ballemans, Bert Jacobs, Bas van der 
Tang

Mijn Kunst
Juli t/m augustus
Bereik: 741
Open podium voor non-professionals in de beeldende 
kunst. Met een oproep in de krant worden deelnemers 

gevraagd werk in te leveren. Elk jaar is dit voor veel ama-
teurkunstenaars in Zuidoost het moment om de buitenwe-
reld te laten zien wat ze hebben gemaakt. De prijs van de 
vakjury – bestaande uit Marie Claire Fakkel, Iris Kroese en 
Meredith Overmars – ging in 2017 naar Chris van der He-
ijde en de publieksprijs naar Kenneth Echteld.

Tell Freedom

Met Kunsthale KAdE uit Amstersfoort is intensief samen-
gewerkt in het kader van de tentoonstelling ‘Tell freedom’ 
een overzicht van actuele kunst uit Zuid-Afrika. De kunste-
naars Bronwyn Katz, Donna Kukuma, Haroon Gunn-Salie 
zijn door CBK Zuidoost geholpen in de gewenste verbin-
tenis met de samenleving van Zuidoost. Katz en Kukuma 
hebben enkele weken gewoond in ons gastenverblijf. Dit 
alles resulteerde in drie kunstwerken in de tentoonstelling 
in Amersfoort geïnspireerd op Zuidoost, waarvan twee 
werken gemaakt samen met bewoners en kunstenaars uit 
Zuidoost. Aanvullend is een vierde werk van Nolan Oswald 
Dennis op de locatie CBKunstplein getoond (voorjaar 
2018).

Opdrachten
M54 

Van 16 juni t/m 30 oktober in het Amsterdam Museum
Kunstenaar: Brian Elstak
In samenwerking met: Amsterdam Museum
Bereik: 5.222 (vaststaande schatting op basis van klein 
aandeel het bereik van het museum)
M54 is een werk van kunstenaar Brian Elstak dat hij in 
opdracht van CBK Zuidoost in samenwerking met het Am-
sterdam Museum maakte. Hij werd gevraagd om te denken 
over de centrum – periferie verhoudingen in de stad Am-
sterdam. Voor Elstak is de metro van Amsterdam Centraal 

< Museumnacht 2017
Foto: Niels de Vries
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naar Amsterdam Zuidoost bij uitstek de vertaler van deze 
verhouding. Het werk is uiteindelijk aangekocht door het 
museum en daarmee toegevoegd aan de collectie erfgoed 
van de stad.

The Trilogy of Trinity

September 2017 t/m maart 2018
Kunstenaar: Tirzo Martha
Kleinschalige opdracht op het plein tegenover CBK Zuid-
oost. De Curaçaose beeldend kunstenaar Tirzo Martha 
maakte in opdracht een werk dat toevallige passanten 
doet stilstaan. Dit gebeurde in een periode van zijn eerste 
grote oeuvretentoonstelling in Museum Beelden aan Zee 
te Scheveningen en de realisatie van een ander tijdelijk 
kunstwerk voor het Haags Historisch Museum. Hij maakte 
in Zuidoost een werk met verwijzingen naar de beleving 
van verschillende vormen van religie op Curaçao.

BijlmAIR

De artist-in-residence van CBK Zuidoost; kunstenaars 
worden uitgenodigd om in Amsterdam Zuidoost te wonen 
en werk te maken dat reflecteert op deze omgeving.
In samenwerking met: Bradwolff Projects, Stedelijk Mu-
seum Amsterdam
Kunstenaars: Aliansyah Canagio, Brian Elstak, Maartje Ja-
quet, Evy Jokhova, Bronwyn Katz, Donna Kukuma, Zanele 
Muholi, PolakVanBekkum

Kunstuitleen
Tentoonstellingen met uitleencollectie

GLLRYZOH

April t/m september
Bereik: 150
In deze galerie gelegen in HCC/Broedplaats Heesterveld 
is voor een periode van 6 maanden een tentoonstelling 
ingericht met 18 werken uit de uitleencollectie. Een van 
die werken is gedurende deze periode verkocht.

Cluster Sociaal gemeente Amsterdam

Juni t/m december
Bereik: 350
Selectie van 30 werken uit de kunstuitleen collectie aan 
de hand van het thema: ‘Tegenpolen’. De kunstwerken 
werden verspreid over de afdeling opgehangen. Met een 
themalunch is extra aandacht gegeven aan de tentoonstel-
ling waarbij fotograaf Teun Voeten aanwezig was om te 
vertellen over zijn werk en ervaringen als oorlogsverslag-
gever.

Aanwinsten, Oeuvre overzicht Micha de Ruwe en 

Kunstkerstmarkt

December
Bereik: 275
Tijdens de jaarlijkse Kunstkerstmarkt werden aanwin-
sten van de kunstuitleen getoond samen met een oeuvre 
overzicht van de in 2017 overleden kunstenaar Micha de 
Ruwe, waarvan er ook werk werd aangekocht.
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Samenwerkverbanden 
Kunstenaars

Papa Adama • Laurence Aëgerter • Roi Alter • Tiong Ang •
Leo Asemota • Nuray Atas • Frida Badoux • Yassine 
Balbzioui • Yasser Ballemans • Elisah Bangoura • 
Koštana Banović • Imre Bergmann • Daniela Bershan • 
Nienke Beukers • Noémi Beyer • Melissa Biezen •
Irina Birger • Vivien Blackett • Diana Blok • Marian Blokker 

• Sangiorgio Dallajee Blonk • Celine van den Boorn • 
Marjolijn Boterenbrood • Harvey Bouterse • Walter van 
Broekhuizen • Barbara Broekman • Ditte Brouwers • 
Nardo Brudet • Anthea Bush • Ruta Butkute • 
Lard Buurman • Jesper Buursink • Aliansyah Caniago • 
Jérôme Chazeix • Brian Coutinho • Jeffrey Croese • 
Frank Creton • Karin van Dam • Avantia Damberg • 
Harley Davelaar • Lena Davidovich • Peter Dautzenberg • 
Nynke Deinema • J.L. Dianthus • Els de Does • Cassander 
Eeftink Schattenkerk • Hincke Elgersma • Hamid El 
Kanbouhi • Brian Elstak • Dan Ernst • Klaartje Esch • 
Marijke Everts • Neil Fortune • Franciscus & Franciscus • 
Quinsy Gario • Ramaz Goiati • Kaleb de Groot • Barbara 
Guldenaar • Antonio Guzman • 
Ilse Gijsberts • Gita Hacham • Raquel van Haver • 
Risk Hazekamp • Manja Hazenberg • Peter van der 
Heijden • Hans Hellingwerf • Jan Hoek • Miyuki Inoue • 
Bert Jacobs • Maartje Jacquet • Margot de Jager • 
Evy Jokhova • Remy Jungerman • Patricia Kaersenhout • 
Abu Kanu • Marleen Kappe • Bronwyn Katz • Rick Keijzer 

• Iris Kensmil • Rinaldo Klas • Erik Klein Wolterink • 
Pia Klepper • Floris de Kok • Dagmar de Kok-Ngobese • 
Renée Koldewijn • Frank Koolen • Katrin Korfmann • 
Annette Kouwenhoven • Bastiënne Kramer • 
Carla Kranendonk • Ben Krewinkel • Otto Krol • 

Maartje Jaquet ; ‘Boogie woogie crowd’; 2017; aquarel (uitsnede)
Aankoop kunstuitleen
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Sandra Kruisbrink • Donna Kukama • La Cruz & Helweg • 
Mick La Rock • Charl Landvreugd • Ruud Lanfermeijer • 
Evalien Lang • Sjoerd van Leeuwen • Irina Leifer • Maria 
Lepistö • Elon Liberman • Lego Lima • Job van der Linde • 
Jikke van Loon • Laurindo Love • Lowrey Foley McClane 
(LFMC) • Marques Malacia • Rose Manuel • Runny Marga-
rita • Tirzo Martha • Helen Martina • Glenda Martinus • 
Sara Mattens • Joanneke Meester • Lana Mesić • Ryts Mo-
net • Hans Mooren • Cindy Moorman • Herman Morssink • 
Chiara Mosciatti • Zanele Muholi • Charlotte Mumm • Han-
neke de Munck • Chequita Nahar • Nieuw Jurk – Esther 
Meijer • Leonoor Nahumury • Jet Nijkamp • Astrid Nobel • 
Nicole O’Niel • Serge Onnen • Henny Overbeek • Alina 
Ozerova • Marcel Pinas • PolakVanBekkum (Esther Polak & 
Ivar van Bekkum) • Petra Ponte • Judith Quax • Joanna 
Quispel • Ilya Rabinovich • Xavier Robles de Medina • Shi-
rin van Rooyen • Caroline de Roy • Tamar Rozenblat • As-
trid M.G. Rubie • Jaap de Ruig • Sylvia Russel • Natascha 
Salij • belit sać • Karen Sargsyan • Carmen Schabracq • 
Harold Schouten • Lydia Schouten • Esther Sluiter • Tom T. 
Smit • Godelieve Smulders • Baukje Spaltro • Desmond 
Spruijt • Berend Strik • George Struikelblok • Michele Ta-
bor • Bas van der Tang • Emanuel Tegene • Angela Tellier • 
Heike Tjepkema • Su Tomesen • Auke VanderHoek • Eve-
line van Veen • Fabiola Veerman • Peter Vial • Mariëlle Vi-
deler • Joke Visser • Harald Vlugt • Josien Vogelaar • Anton 
Vrede • Siobhan Wall • Jenny Wesly • Gemma Zuidervaart

I n s t e l l i n g e n

ACI Amsterdamse Culturele Instellingen • AMC • 
Amsterdam Museum • Bijlmer Parktheater • Black 
Achievement Month • Bradwolff Projects • Cultuurplatform 
Zuidoost • Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam • 
Heesterveld Creative Community • Glasmuseum Leerdam 

• Imagine IC • Jongeren Cultuurfonds Amsterdam • 
Kunsthal KAdE • Mocca Expertisecentrum 
Cultuuronderwijs • MV LevievanderMeer • NINSEE • 
Open Ateliers Zuidoost (OAZO AIR) • Rotary Club 
Amsterdam Arena • SBK Nederland • Stadsarchief 
Amsterdam • Stadsdeel Zuidoost • Stadspas Amsterdam 

• Stedelijk Museum Amsterdam • Stichting Jam • Stichting 
Museumnacht Amsterdam • Stichting Vrienden van CBK 
Zuidoost • Stichting Zuidoost Partners • VAZO Bedrijven 
Vereniging Zuidoost • Vinger.NL • Ymere

Onderwijs

Primair: 
Achtsprong • Al Wafa • As-Soeffah • Bijlmerdrie • 
Bijlmerhorst • Crescendo • De Ark • De Blauwe Lijn • De 
Rozemarn • De Schakel • De Ster • ’t Gouden Ei • 
Klaverblad Montessorischool De Amstel • OBS Nellestein 

• Shri Laksmi 

Voortgezet: 
Bindelmeer College • Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
(OSB) • Praktijkcollege De Dreef • SG Reigersbos

Overig: 
Voorschool Hummeltje Tummeltje • Voorschool Kidz & 
Friends • De Brede School • JINC! • Projectenbureau 
Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO)

Sponsoren 

Heptagon Consultants
Stichting Vrienden van CBK Zuidoost
Alle vrijwilligers

> Museumnacht 2017
Foto: Niels de Vries
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Financiële verantwoording

Jaarrekening

Brian Coutinho ; ‘Adamas Blaka Bubu‘; 2017; glas
Werk uit de tentoonstelling ‘Zwart Glas’
Foto: Les Adu
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C B K  Z u i d o o s t ,  D e  s t a a t  va n  b a t e n  e n  l a s t e n  2 0 17

BATEN   

  Begroting 2017  Realisatie 2017

Directe opbrengsten   

Publieksinkomsten 125.000 105.685 
Sponsorinkomsten  22.500 22.142 
Overige inkomsten 2.500 63.879 
Indirecte opbrengsten  1.423 
Totaal opbrengsten 150.000 193.130 

   
Bijdrage AFK Kunstenplan 90.000 90.783 
   
Overige subsidies gemeente Amsterdam 0   0 
Overige subsidies uit publieke middelen   
> Structureel 449.000 418.130 
> Incidenteel 0   0 
Bijdrage uit private middelen  1.900 
Totaal publieke en private middelen 539.000 510.813 
   
TOTAAL BATEN 689.000 703.943 

   

LASTEN   

  Begroting 2017  Realisatie 2017

Beheerslasten personeel  75.000 79.912 
Beheerslasten materieel 115.000 168.394 
Totaal beheerslasten 190.000 248.306 

   
Activiteitenlasten personeel 326.000 289.989 
Activiteitenlasten materieel 173.000 165.648 
Totaal activiteitenlasten 499.000 455.637 

   
TOTAAL LASTEN 689.000 703.943 

   
Saldo uit gewone bedrijfslasten 0   0 
Saldo rentebaten/lasten 0   0 
Saldo buitengewone baten/lasten 0   0 
Exploitatieresultaat   
   
Dotatie/ onttrekking egalisatiereserve 0   0 
Dotatie/ onttrekking overige reserves 0   0 
Exploitatieresultaat na resultaatbestemming 0   0 
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I n l e i d i n g  T o e l i c h t i n g  o p  d e  s t a a t  v a n 

b a t e n  e n  l a s t e n

In de verantwoording zijn de gerealiseerde baten en lasten 
in het jaar 2017 afgezet tegen de begrote baten en lasten 
zoals opgenomen in de aanvraag voor de meerjarige Kun-
stenplan subsidie van 2017-2020.
 
T o e l i c h t i n g  g e r e a l i s e e r d e  l a s t e n

Beheerslasten personeel

Onder deze post zijn de personele uitgaven voor zakelijke 
leiding en voor algemene werkzaamheden verantwoord 
(bijna € 80.000).
Voornamelijk als gevolg van loonontwikkelingen zijn de to-
tale kosten op beheerslasten personeel in 2017 iets hoger 
dan het begrote bedrag (€ 75.000).

Beheerslasten materieel

Onder deze kosten zijn de uitgaven geclusterd die geen 
direct verband houden met de activiteiten. Het betreft 
vooral huisvestingslasten waaronder de huurkosten en 
kosten voor nutsvoorzieningen. In 2017 bedragen deze 
uitgaven ruim € 168.000. Dat bedrag is fors meer dan het 
begrote bedrag (€ 115.000). Dit is toe te schrijven aan 
twee factoren: enerzijds zijn er in 2017 (in tegenstelling 
tot voorgaande jaren) kapitaallasten op het product CBK 
Zuidoost geboekt, anderzijds heeft in het kader van het 
Meerjarig Onderhoudsplan een forse inhaalslag plaatsge-
vonden. Dit laatste als opmaat vóór de verzelfstandiging.

Activiteitenlasten personeel

Onder deze post van € 290.000 zijn de salariskosten 
opgenomen van de artistieke leiding, van uitvoerend en 
ondersteunend personeel en van de medewerker educatie. 
Als gevolg van een niet ingevulde vacature, vooruitlopend 

op de verzelfstandiging per 1 januari 2018, waarbij de 
personele begroting neerwaarts is bijgesteld, zijn de gere-
aliseerde kosten € 36.000 lager dan begroot
(€ 326.000).

Activiteitenlasten materieel

Onder deze post zijn alle uitgaven opgenomen die direct 
te relateren zijn aan de activiteiten die CBK Zuidoost ont-
plooit. Het gaat onder meer om de kosten die gemoeid 
zijn met de kunstuitleen en de kosten die gemaakt worden 
door specifieke projecten op het gebied educatie, ten-
toonstellingen, opdrachten en communicatie. Onder deze 
post vallen ook de uitgaven die in het kader van de uitvoe-
ring van het Kunstenplan zijn gerealiseerd. De totale uitga-
ven op deze post in 2017 bedroegen bijna € 166.000. Dit 
is € 7.000 lager dan het begrote bedrag van € 173.000.

T o e l i c h t i n g  g e r e a l i s e e r d e  b a t e n

Publieksinkomsten (directe opbrengsten)

De gerealiseerde publieksinkomsten bedragen bijna 
€ 106.000. Deze inkomsten zijn afkomstig van de Kunst-
uitleen en hebben met name betrekking op de verkopen 
van kunstwerken en de abonnementsgelden die de leden 
van CBK Zuidoost betalen. In de begroting was jarenlang 
voor deze publieksinkomsten € 125.000 opgenomen. 
Ondanks alle inspanningen om het marktaandeel van de 
kunstuitleen te vergroten, is gebleken dat dit bedrag niet 
te realiseren is. In de begroting 2018 van Stichting CBK 
Zuidoost is daarom het begrote bedrag voor deze vorm 
van publieksinkomsten aangepast en op basis van reële 
inzichten verlaagd naar € 100.000.

< Bezoeker ‘Zwart Glas’ bij werk van Marcel Pinas
Foto: Les Adu
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Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten van € 22.142 hebben met name be-
trekking op gekapitaliseerde (niet gefactureerde) uren van 
vrijwilligers. Het gerealiseerde bedrag is nagenoeg gelijk 
aan het begrote bedrag van € 22.500.

Overige inkomsten (directe opbrengsten)

De overige inkomsten bedragen bijna € 64.000, tot stand 
gekomen uit verschillende opdrachten. In 2017 waren dat 
vooral opdrachten in relatie tot de activiteit Educatie. Ten 
tijde van het opstellen van de begroting (€ 2.500) waren 
deze opdrachten niet voorzien.

Bijdrage Kunstenplan

Onder deze post is de verleende subsidie van Amster-
dams Fonds voor de Kunst opgenomen, in het kader van 
het Kunstenplan 2017-2020. In 2017 bedroeg de subsidie 
€ 90.783. Dat is iets hoger dan het begrote bedrag van 
€ 90.000, omdat de subsidieverstrekker een nominaal ac-
cres heeft toegekend.
 
Overige subsidies uit publieke middelen

Onder deze post zijn de middelen opgenomen die Stads-
deel Zuidoost in 2017 aan het bedrijfsonderdeel CBK 
Zuidoost beschikbaar heeft gesteld. In 2017 waren dat 
alleen structurele middelen ten bedrage van € 418.130. 
Hiervoor was een bedrag begroot van € 449.000. De wer-
kelijke bijdrage is lager, onder meer omdat minder is uitge-
geven aan personele lasten.

Bijdrage uit private middelen

Van de Stichting Vrienden CBK Zuidoost is een bijdrage 
ontvangen van € 1.900. Hiervoor was geen bedrag in de 
begroting opgenomen.

Het eigen vermogen van de Stichting Vrienden van CBK 
Zuidoost groeide in 2017 van € 5.017 naar € 10.393. De 
inhoudelijke en de financiële verantwoording van deze 
separate Stichting wordt gepubliceerd op de website van 
CBK Zuidoost.

Evy Jokhova ; performance ‘How to live together’
Resident BijlmAIR
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ACTIVA 31-12-2016    31-12-2017 
Vaste activa   

Immateriele vaste activa 0 0
Materiele vaste activa 385.916 477.974
Inventaris 0 0
Financiele vaste activa 0 0

Vlottende activa  

Voorraden 0 0
Vorderingen 3.920 48.857
Effecten 0 0
Liquide middelen 224.265 116.946
TOTAAL ACTIVA 614.101 643.776 

I n l e i d i n g  T o e l i c h t i n g  o p  d e  b a l a n s

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) was 
in 2017 nog onderdeel van gemeente Amsterdam/Stads-
deel Zuidoost. Op 1 januari 2018 is CBK Zuidoost verzelf-
standigd en verder gegaan als stichting. In de administratie 
van Zuidoost (als onderdeel van de gemeente Amsterdam) 
waren aparte balansposten voor CBK Zuidoost in gebruik 
en deze worden in deze financiële rapportage toegelicht.

T o e l i c h t i n g  a c t i v a

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa ad € 477.974 bestaat uit de 
voorraad kunstwerken (gewaardeerd op € 450.583) en uit 
inventaris (boekwaarde € 27.391). De kunstcollectie

CBK Zuidoost De balans (per 31 december 2017)

is op basis van de wijze van aanschaf onder te verdelen 
in twee hoofdgroepen: kunstwerken die met (afgeschafte) 
subsidieregelingen zijn verworven (BKR-regeling en een 
eenmalige stedelijke aankoopregeling) en kunstwerken die 
zijn gefinancierd uit de beschikbare spaartegoeden van de 
leden Kunstuitleen. De met subsidie aangekochte werken 
zijn in de voorraad niet gewaardeerd. De aangekochte 
kunstwerken zijn gewaardeerd tegen inkoopsprijs. De 
waarde van de voorraad kunstwerken bedraagt eind 2017 
€ 450.583. Dit is een toename ten opzichte van eind 2016 
van € 65.000.
N.b. In de waarde van de materiële vaste activa per 31 
december 2016 is de waarde van de inventaris niet opge-
nomen. In verband met de verzelfstandiging per 1 januari 

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2017 
Eigen vermogen   

   
Algemene reserves 0 100.000
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfonds 0 0
Voorzieningen 0 0

 
Langlopende leningen 515.484 535.574

Kortlopende leningen 98.617 8.202

   
   
TOTAAL PASSIVA 614.101 643.776

< Pedro Matias ; performance ‘From flesh to political body’; 2017
Resident De Nachtegaal in samenwerking met Stichting NEVERNEVERLAND
Foto: A. Zondervan
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2018 wordt deze waarde nu wel zichtbaar gemaakt, zodat 
de eindbalans per 31 december 2017 aansluit op de be-
ginbalans per 1 januari 2018 bij de nieuwe stichting.

Vlottende activa

Onder de vlottende activa vallen de vorderingen en de li-
quide middelen.
De hoogte van de vorderingen eind 2017 bedraagt 
€ 48.857. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2016 
van bijna € 45.000. Het bedrag van € 48.857 bestaat uit 
drie componenten: € 2.117 betreft een vordering in het 
kader van een project, waarvan de kosten zijn gemaakt in 
2017; € 2.625 heeft betrekking op leden van de kunstuit-
leen van CBK Zuidoost die op de balansdatum nog een 
factuur hadden openstaan en de grootste component van 
€ 44.114 is een vordering op de gemeente Amsterdam 
inzake de financiële eindafrekening 2017.
De hoogte van de liquide middelen eind 2017 is bijna 
€ 116.946. Dit bedrag is opgebouwd uit het banksaldo van 
de ABN Amro betaalrekening van CBK Zuidoost/Stadsdeel 
Zuidoost en de kleine kas. Het saldo van de ABN Amro 
rekening eind 2017 bedraagt € 116.029; het kassaldo be-
draagt € 917. Ten opzichte van 2016 is het totaalsaldo van 
de liquide middelen ultimo 2017 gedaald met € 107.318. 
Deze forse daling is met name toe te schrijven aan het feit 
dat in 2017 al zoveel mogelijk is gewerkt als ware CBK 
Zuidoost een zelfstandige stichting. Dat betekent dat het 
merendeel van de uitgaven (niet zijnde personeel) zijn ge-
daan via de ABN Amro rekening, en niet, zoals in 2016 en 
voorgaande jaren, via de ING-rekening van de gemeente 
Amsterdam. Als de gemeente Amsterdam eind 2017 niet 
al € 100.000 op de ABN Amro rekening had overgemaakt 
(zijnde het voorschot op de bruidsschat voor de nieuwe 
stichting), dan was dit nog beter zichtbaar geweest.

T o e l i c h t i n g  p a s s i v a

Algemene reserve

CBK Zuidoost maakt deel uit van stadsdeel Zuidoost, 
gemeente Amsterdam. Omdat het exploitatiesaldo (zowel 
positief als negatief) van CBK Zuidoost wordt verrekend 
met het algemene exploitatiesaldo van Stadsdeel Zuid-
oost/gemeente Amsterdam, kent CBK Zuidoost normaal 
gesproken geen eigen vermogen. Deze situatie is op 31 
december 2017 enigszins anders. Omdat al eind 2017 de 
bruidsschat voor de nieuwe stichting op de bankrekening 
van CBK Zuidoost is gestort (zie ook de toelichting hier-
voor bij de liquide middelen), bedoeld als financiële buffer, 
dat Eigen Vermogen is voor de stichting, wordt dit in deze 
eindbalans zichtbaar gemaakt.

Langlopende leningen

Onder deze balanspost vallen de Spaartegoeden van de 
leden van kunstuitleen CBK Zuidoost. Eind 2017 bedraagt 
het spaartegoed dat leden kunnen inwisselen tegen kunst 
€ 535.574.

Kortlopende schulden

De post kortlopende schulden van € 8.202 is uit twee 
bedragen opgebouwd: € 6.717 betreft facturen die eind 
2017 nog openstonden en € 1.485 heeft betrekking op 
een in 2017 ontvangen voorschot uit het Mondriaanfonds, 
waarvan de uitgaven in 2018 zullen plaatsvinden.

N i e t  u i t  d e  b a l a n s  b l i j k e n d e 

v e r p l i c h t i n g e n

Huurcontract Ymere

CBK Zuidoost is gevestigd in het pand aan de Anton de 
Komplein 118. Stadsdeel Zuidoost/gemeente Amsterdam 
heeft voor dit pand voor een periode van 20 jaar een huur-
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contract afgesloten. De ingangsdatum was 1 januari 2010. 
De jaarhuur 2017 bedroeg € 69.887. Met ingang van 1 
januari 2018 zal het huurcontract worden overgenomen 
door Stichting CBK Zuidoost. 

T o e l i c h t i n g  p e r c e n t a g e  e i g e n 

i n k o m s t e n

Historisch gezien behaalde CBK Zuidoost vanaf 2014 een 
gemiddeld percentage cultureel ondernemerschap van 21 
%. Zo was het in 2016 24 % en in 2015 19,9 %. In 2015 
werd het percentage relatief lager ten gevolge van twee 
gerealiseerde monumentale kunstopdrachten. Deze wer-
den gefinancierd uit overheid gerelateerde subsidies.
Overigens is het goed te beseffen dat de vergelijking van 
de percentages van vóór de verzelfstandiging (tot en met 
2017) met die van ná de verzelfstandiging (vanaf 2018) 
mede worden beïnvloed door het gegeven dat vóór de 
verzelfstandiging de overhead van CBK Zuidoost niet 
inzichtelijk werd gemaakt. Deze doorbelasting van het ap-
paraat van Stadsdeel Zuidoost vertekende het beeld in te 
hoge mate.

Wanneer in 2017 de behaalde niet overheid gerelateerde 
baten ad € 195.030 worden gedeeld door de behaalde 
totale exploitatie ad € 703.943, dan is er sprake van een 
cultureel ondernemerschap van: 27.7 %. Deze stijging 
komt voort uit gegroeide inkomsten educatie plus door 
twee opdrachten namelijk het project ‘Wereldmakers’ dat 
is gerealiseerd in opdracht van het Bijlmer Parktheater en 
het project ‘De Nachtegaal’ dat werd ondersteund met 
een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Voor 2018 en verder zijn er op het punt van percentage 
eigen inkomsten twee bewegingen te verwachten. In de 

bijgestelde Subsidieaanvraag 2018 – 2020 aan het Am-
sterdams Fonds voor de Kunst en de Gemeente Amster-
dam RvE K&C (25 oktober 2017) wordt gekoerst op een 
percentage van: 19, 4 %. 
Enerzijds zal de overhead van CBK Zuidoost stijgen ten 
gevolge van de verzelfstandiging. Tot en met 2017 werd 
een deel van de overhead afkomstig van de moederorga-
nisatie Stadsdeel Zuidoost niet meegenomen in de cijfers 
omdat dit een te grote vertekening zou opleveren. Zo stijgt 
in 2018 de exploitatie met €  85.000 overgeheveld budget 
uit het cluster Bedrijfsvoering Gemeente Amsterdam. 
Anderzijds is de beweging te verwachten dat CBK Zuid-
oost in haar verzelfstandigde situatie vanaf 2018 en verder 
meer opdrachten gaat realiseren. Dit leidt als het goed is 
op termijn tot een percentage cultureel ondernemerschap 
van 22 % en hoger. Tegelijkertijd zal daarmee ook het ge-
stegen aandeel beheerlasten in relatief opzicht weer kun-
nen gaan dalen.

T o e l i c h t i n g  o p  d e  M O P

CBK Zuidoost heeft een Meerjaren Onderhoudsplan dat 
richting geeft aan de investeringen die worden gedaan in 
de door de organisatie gehuurde ruimte. Vanaf 2018 is 
in de exploitatie jaarlijks € 24.000 begroot voor de beno-
digde vervangingen en reparaties. In 2017 is achterstallig 
onderhoud aan de muren en installaties, als opmaat voor 
verzelfstandiging, uitgevoerd en opgelost. Voorts heeft er 
een nulmeting plaatsgevonden van de werkbouwkundige 
(lucht en verwarming) en elektrische installaties (NEN 
controle meterkast, brandmeldcentrale, alarmcentrale). 
Het beheer van alle installaties is eind december onderge-
bracht bij één overkoepelende partij.

> PolakVanBekkum ; ‘Gaan om te zijn’; 2017, still uit video
Residenten BijlmAIR
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