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Algemeen	  
Stichting	  Kunst-‐Zin	  Heiloo	  is	  in	  2013	  opgericht	  met	  de	  doelstelling	  kunstenaars	  een	  
podium	  te	  bieden	  en	  uitingen	  van	  kunst	  te	  promoten	  door	  deze	  aan	  een	  breed	  publiek	  
laagdrempelig	  te	  presenteren.	  	  
De	  stichting	  zet	  de	  traditie	  van	  Stichting	  Welzijn	  Heiloo	  voort,	  die	  tot	  dan	  jaarlijks	  de	  
Kunst6Daagse	  organiseerde.	  Als	  verbindende	  factor	  draagt	  kunst	  bij	  aan	  het	  welzijn	  van	  
de	  bewoners	  van	  Heiloo	  en	  omstreken.	  Het	  motto:	  Kunst	  toegankelijk	  voor	  iedereen.	  Het	  
organiseren	  van	  kunstgerelateerde	  projecten	  en	  evenementen	  is	  mogelijk	  door	  
samenwerking	  en	  inzet	  van	  vrijwilligers.	  	  
	  
Samenstelling	  bestuur	  
Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Kunstzin	  bestaat	  in	  2017	  uit	  vijf	  leden,	  officieel	  
ingeschreven	  in	  het	  register	  bij	  de	  KvK.	  	  

• Jacob	  Ouderkerken	  (voorzitter)	  
• Jan-‐Theo	  Wassink	  (penningmeester)	  	  
• Dick	  Ramler	  (algemeen	  bestuurslid)	  
• Carolien	  Breed	  (algemeen	  bestuurslid)	  
• Lonneke	  Kemper	  (secretaris)	  

	  
Kunstparade	  
De	  hoofdactiviteit	  van	  de	  stichting	  is	  Kunstparade	  Heiloo,	  een	  jaarlijks	  evenement	  met	  
kunst,	  muziek	  en	  poëzie	  op	  verschillende	  locaties	  in	  Heiloo.	  	  
De	  Kunstparade	  vindt	  plaats	  in	  het	  laatste	  weekend	  (vrijdag,	  zaterdag	  en	  zondag)	  van	  
juni	  en	  bestaat	  uit	  een	  kunstroute	  langs	  ateliers	  van	  deelnemende	  kunstenaars	  en	  
exposities	  en	  allerlei	  activiteiten	  op	  de	  hoofdlocaties	  en	  diverse	  locaties,	  verspreid	  in	  het	  
dorp.	  	  
Organisatie	  en	  uitvoering	  zijn	  in	  handen	  van	  een	  door	  het	  bestuur	  aangestelde	  
coördinator	  die	  vrijwilligers,	  verdeeld	  in	  verschillende	  werkgroepen,	  aanstuurt.	  	  
De	  Kunstparade	  is	  financieel	  mogelijk	  door	  subsidie,	  fondsen,	  sponsors	  en	  donateurs.	  	  
De	  fondsenwerving	  voor	  de	  editie	  Kunstparade	  2018	  is	  in	  handen	  van	  een	  professional	  
die	  daarvoor	  een	  vergoeding	  krijgt.	  
	  
Kunstparade	  2017	  	  
(vrijdag	  23	  tot	  en	  met	  zondag	  25	  juni,	  circa	  80	  deelnemende	  kunstenaars:	  beeldende	  
kunst,	  fotografie,	  toegepaste	  kunst,	  muziek,	  dichters)	  	  
	  
Activiteiten:	  	  
Officiële	  opening	  donderdagavond	  22	  juni	  in	  Bibliotheek	  Heiloo,	  met	  muziek	  
Locaties:	  

• Kunstroute:	  deelnemende	  kunstenaars	  stellen	  hun	  atelier	  langs	  de	  kunstroute	  op	  
bepaalde	  tijden	  open	  voor	  publiek	  



• KunstPlein	  in	  de	  aula	  van	  Petrus	  Canisius	  College	  Heiloo:	  kunst	  en	  toegepaste	  
kunst	  van	  8	  kunstenaars	  

• Exposities	  (ook	  groepsexposities)	  in	  diverse	  winkels	  en	  restaurants	  in	  Heiloo	  
• Witte	  Kerk:	  expositie	  van	  werk	  van	  8	  kunstenaars	  
• Kerkstraat	  Willibrorduskerk:	  expositie	  van	  werk	  van	  2	  kunstenaars	  
• Villa	  Westervenne:	  expositie	  van	  werk	  van	  3	  kunstenaars	  
• Tenniscentrum	  De	  Dors:	  expositie	  van	  werk	  van	  3	  kunstenaars	  
• Landgoed	  Willibrordus:	  Verhalenkamer	  GGZ	  
• Poëzie	  in	  Bibliotheek	  Heiloo,	  dichters	  (leden	  van	  de	  Dichterskring	  en	  individuele	  

dichters)	  dragen	  werk	  voor	  	  
• Muziek	  op	  verschillende	  locaties	  

	  
Stichting	  Kunst-Zin	  Heiloo	  2017	  en	  daarna	  
Lonneke	  Kemper	  is	  eind	  2017	  gestopt	  als	  bestuurslid.	  Jan-‐Theo	  Wassink	  stopt	  per	  1	  
maart	  2018	  als	  bestuurslid	  en	  penningmeester	  voor	  Kunst-‐Zin	  Heiloo.	  Het	  bestuur	  
wordt	  uitgebreid	  met	  2	  nieuwe	  leden:	  Erik	  Smits,	  algemeen	  bestuurslid,	  en	  Allan	  
Blankers,	  penningmeester	  en	  opvolger	  van	  Jan-‐Theo	  Wassink.	  	  
Teunis	  van	  der	  Zwart	  is	  aangesteld	  als	  coördinator	  voor	  de	  Kunstparade	  van	  2018.	  
	  

Financiële	  verantwoording	  2017	  
	     

Staat	  van	  inkomsten	  en	  uitgaven	  
	     
Inkomsten     
  Fondsen / Sponsoring € 6.100 
  Deelnemersbijdragen € 4.500 
      
  Totaal € 10.600 
      
Uitgaven     
  Organisatie € 6.500 
  Huur (expositieruimtes) € 1.200 
  Publiciteit € 1.800 
  Overige uitgaven € 1.100 
   
  Totaal € 10.600 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


