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Jaarverslag 2016 

 

 

 

 

Kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden 
 

 

Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kubes over het jaar 2016. 

We hopen u hierin een getrouw beeld te schetsen van onze activiteiten van het afgelopen jaar. 

2016 bracht een aantal belangrijke personele veranderingen met zich mee. 

Hoewel het niet altijd gemakkelijk was, zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd om alle functies 

weer te bemensen. 

Wat dat betreft kunnen we de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien. 

 

Ik dank al onze vrijwilligers, die met veel enthousiasme als begeleider of excursieleider zich 

hebben ingezet tijdens onze excursies. 

 

Ik dank alle fondsen, die met gulle hand onze activiteiten financieel hebben ondersteund. 

 

En ik dank ons kader, dat veel tijd en creativiteit heeft gestoken in de ontwikkeling en uitvoering 

van onze activiteiten. 

 

Ik hoop dat u uit dit jaarverslag het vertrouwen zult kunnen putten om ons te blijven 

ondersteunen. 

 

 

Asha Jadoenandansing, voorzitter 
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1 Bestuur 
 

 

 1.1 Samenstelling bestuur 
 

Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

- Asha Jadoenandansing Voorzitter 

- Pieter van der Weijden Penningmeester 

- Adri Hopman Secretaris 

- Peter Hiep Lid 

    Expositiecoördinator 

- Marianne Poppenk Lid 

    Voorzitter Commissie Excursies en Advisering 

- Lydia Huijssen Aankomend penningmeester 

- Ben van der Pluijm Aankomend secretaris 

- Ad van Strien Aankomend bestuurslid 

 

In een gezamenlijke vergadering van bestuur en Commissie Excursies en Advisering is op 22 

januari afscheid genomen van bestuurspenningmeester Pieter van der Weijden en 

expositiecoördinator/bestuurslid Peter Hiep. 

 

Lydia Huijssen werd benoemd tot penningmeester in het bestuur en Ad van Strien werd als 

afgevaardigde van de Commissie Exposities in het bestuur benoemd. 

Adri Hopman verruilde zijn secretariaatsfunctie voor de functie van fondsenwerver. 

Ben van der Pluijm werd benoemd tot secretaris. 

 

 

 1.2 Werkzaamheden 
 

Het Bestuur vergaderde driemaal, waarvan eenmaal gezamenlijk met de Commissie Excursies en 

Advisering. Het DB kwam eenmaal bijeen. Daarnaast vond er overleg plaats tussen 

afvaardigingen van bestuur en commissies en was er veelvuldig contact via e-mail en telefoon. 

 

 

 1.3  Activiteiten 
 

Er werden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 

 

  1.3a Beelhouwweekend 
 

Het 28e beeldhouwweekend vond voor de tweede maal plaats op onze nieuwe locatie, het terrein 

van het voormalig Gevangeniscomplex te Veenhuizen, waar we in 2015 voor de eerste maal van 

een zeer succesvol weekend konden spreken, onder leiding van beeldend kunstenaar Klaas 

Kuipers uit Assen. 

 

Tijdens deze driedaagse workshop - met twee overnachtingen - wordt er gewerkt en overnacht in 

en nabij het voormalig Gevangenishospitaal, dat omgebouwd is tot appartementencomplex. 

Als de Weergoden ons goed gezind zijn, dan werken we buiten, al dan niet onder partytenten. 

Maar als het weer echt tegenzit, dan kunnen we gebruik maken van de zeer grote zolder van dat 

voormalig hospitaal. 

Gelukkig hebben we daar tot nu toe niet naar hoeven uit te wijken. 

 

Deze driedaagse workshop biedt de mogelijkheid om blinden en slechtzienden kennis te laten 

maken met of het zich verder te bekwamen in het beeldhouwen in zachte of middelharde 

steensoorten. Er is plaats voor 17 deelnemers en het beeldhouwweekend is altijd volgeboekt. 
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Stichting Kubes streeft ernaar om een beperkt 

aantal nieuwkomers voorrang te geven. 

Zodoende is er ieder jaar weer nieuwe aanwas. 
 

Ook dit weekend was in alle opzichten weer 

zeer geslaagd. Zowel alle deelnemers, de 

docent en zijn workshopassistenten evenals de 

Kubes crew waren zeer enthousiast en er zijn 

veel mooie werken gemaakt. 
 
 
 

De locatie beviel ons uitstekend en de culinaire en verdere verzorging - in handen van Loes 

Talens - waren super. 

 

Dit weekend werd financieel mogelijk gemaakt door Stichting Oogfonds Nederland en het Dela 

Goededoelenfonds. Hanneke de Jonge, adviseur van het Dela Goededoelenfonds, heeft op 

verzoek van Stichting Kubes de zaterdagmiddag het beeldhouwweekend bezocht, om zo zelf te 

ervaren waar Dela haar subsidies aan besteedt. Zij heeft zowel met de deelnemers als ook met 

de organisatoren gesproken en was ook zeer enthousiast. Dit heeft ertoe geleid dat Dela ook het 

aankomende weekend in 2017 financieel mede ondersteunt. 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken vol spanning uit naar 2018, het 30e Kubes beeldhouwweekend. 
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  1.3b Schilderweekend voor slechtzienden 
 

Na de succesvolle eerste weekendworkshop 

"Schilderen voor slechtzienden" in 2014 vond 

in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 

oktober 2016 de tweede weekendworkshop 

plaats. Dit jaar was de locatie Landgoed 

Zonheuvel te Doorn, een fantastische plek, 

midden in de bossen van de Utrechtse 

Heuvelrug. 

 

Onder leiding van Relinde van der Burgt, 

geassisteerd door Trudi de Heer en Peter 

Hiep, moest er 'ontdekt' worden of er 

manieren van schilderen en techniek waren 

die aansloten bij de eigen interesse en 

(visuele) mogelijkheden. 

 

Daarnaast was er de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden uit te breiden. 

 

Tijdens het schilderweekend werd er aandacht besteed aan de verschillende schildertechnieken 

en vormgeving, waarbij gewerkt werd met verschillende materialen en gereedschappen, met 

gebruikmaking van verschillende kwasten, penselen, sponsjes, sjablonen en het paletmes. 

De gebruikte verf was acrylverf, die goed dekkend is en geschikt is om in reliëf mee te werken. 

 

Er waren 9 deelnemers, hetgeen ook het maximum aantal was. 

Op de wachtlijst stonden nog 4 mensen die helaas deze keer niet mee konden doen. 
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Enkele tekstfragmenten uit verslagen van deelnemers: 
 

 

“Relinde heeft ons verschillende technieken geleerd maar vooral de nadruk gelegd op wat je wilt 

en kan." 

 

“Tot slot kwam het abstracte werk aan de orde en ja hoor, dat bleek een uitdaging die ik wel 

verder wil onderzoeken en uitproberen. Naast dit plezierige en positieve resultaat was het ook 

nog eens een erg gezellig weekend! Prettige en fijne medecursisten en begeleiders, een 

uitstekend hotel met een meer dan goede keuken. Ook de organisatie van de cursus bleek 

voortreffelijk, alles geweldig voorbereid en dus liep het op rolletjes." 

 

“Tot slot eigenlijk moest dit soort bijeenkomsten gesubsidieerd worden door de zorgverzekeraars, 

omdat lotgenotencontact en kunst menig psychiaterbezoek uit kan sparen door de kennis die je 

over jezelf krijgt wat het geloof in jezelf bevordert." 

 

“Kortom, het was een geweldig schilderweekeind waar ieder op eigen niveau en mogelijkheid 

heeft genoten van alles." 

 

“Relinde gaf een aantal nuttige tips en zo konden we aan de slag. 

Het was fijn om onder die begeleiding les te krijgen." 

 

“Vanuit een slechter wordende visus het met alle macht en hulpmiddelen nog willen schilderen 

wat ik KON zien, naar het schilderen wat ik NU KAN zien. 

Meer voelen. Meer ervaren. Ook met de niet-dominante hand schilderen. 

Ik ben het hele weekend bezig geweest met de eerste opdracht, ik wilde er niet mee stoppen. 

Meditatief." 

 

“Heel anders als wat ik gewend was te schilderen. 

Voor mij is dit de beste activiteit van KUBES." 

 

Dit weekend is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van: 

- Stichting Blindenhulp     ’s-Gravenhage 

- Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden Grave 

- Heger & van den Berg     Zeist. 
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  1.3c Meerdaagse culturele reis Duitsland  
 

In vervolg op de zeer vele succesvolle meerdaagse culturele reizen, hadden Bob en Liese-Lotte 

Middelburg voor 2016 weer een vijfdaagse reis georganiseerd. 

 

De culturele meerdaagse reizen, die Stichting Kubes al sinds 1999 organiseert, blijven structureel 

een zeer groot succes en zijn niet meer weg te denken uit ons programma-aanbod. Daarnaast 

zijn deze reizen altijd volgeboekt. 

 

Deze reis - nu naar Mittelrhein (Koblenz, Maria Laach e.a.) - vond plaats in de periode van 

zondag 21 tot en met donderdag 25 augustus 2016 en was wederom een zeer groot succes. 

Er waren zowel bij de deelnemers als ook bij de Kubes-begeleiders wederom een aantal nieuwe 

gezichten te zien. 

Het door Bob en Liese-Lotte uitgestippelde programma was uitstekend, er was veel ruimte voor 

rust en eigen bezoekjes. Ook het weer liet zich van zijn goede kant zien. 
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Enkele tekstfragmenten uit verslagen van een begeleider en deelnemers: 
 

“Zelf had ik enige ervaring als begeleider met de Kubes-dagexcursies, maar nog niet met de 

meerdaagse trips. 

Toen ik dus aangemeld en ingedeeld was bij deze langere reis bekroop mij een gevoel van 

interesse, maar ook van enige schroom hoe de reis zou gaan verlopen. 

Maar ik moet zeggen dat het een geweldige ervaring is geweest. 

En zeker voor herhaling vatbaar. Mijn grote complimenten voor de zeer deskundige voorbereiding 

van deze toch wel complexe reis voor wel 60 deelnemers. 

Een grote verantwoordelijkheid, maar ook best wel de kans dat er dingen zijn die plotseling 

veranderen of gebeuren, zodat er geïmproviseerd moet worden." 

 

“Persoonlijk ben ik iemand die niet veel om vakanties geeft maar er zijn twee hoogtepunten in 

het jaar waar ik altijd erg naar uitzie en al van te voren weet dat het mij een grote voldoening 

schenkt. Eén van die hoogtepunten is de jaarlijkse culturele reis van meerdere dagen die door 

Kubes en met volle medewerking van Kubes de laatste jaren door Bob en Liese-Lotte Middelburg 

worden georganiseerd." 

 

“Een mooi reisprogramma in een prachtige omgeving en het aantal dagen is perfect, niet te lang, 

niet te kort… en het is een reis met begeleiding. 

Dat maakt het voor ons mogelijk om samen ontspannen van een vakantie te genieten. 

Voorafgaand aan de vakantie spreken we met de begeleiders die voor de reisdag aan ons 

toegewezen zijn af waar we elkaar ontmoeten, om samen naar het vertrekpunt van de bus te 

gaan. Een heel gezelschap met veel zin in een mooie vakantie 

Iedere dag wisselen de begeleiders van deelnemer. Het begeleiden betekent niet alleen 

waarschuwen voor stoeprandjes of het voorlezen van een menukaart, maar juist het feit dat ze je 

deelgenoot maken van hun belevingswereld tijdens de reis waarin ze spontaan vertellen over 

bijzonderheden die er te zien zijn, maken de reis tot een succes." 

 

Deze meerdaagse culturele reis is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van: 

- Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden - Ede 

 

 

  1.3d ZieZo-beurs 
 

Normaliter nemen we deel aan de ZieZo-beurs. 

Dit jaar vond er geen ZieZo-beurs plaats. 

 

 

  1.3e Goededoelrit 
 

 
 

Op zaterdag 16 april waren Adri Hopman, fondsenwerver, Samuël van Laere, webmeester en zijn 

vrouw Jessica van Laere afgereisd naar Kaatsheuvel. Daar vond de 10e Goededoelrit plaats en 

wederom - voor de vierde keer alweer - was Kubes een van de genomineerde drie goede doelen. 

De twee andere doelen waren Mariëtte's Child Care en Stichting Eigenwijs. 

Ondanks de slechte weersverwachting bleef het gelukkig droog (behalve op de terrassen, we zijn 

tenslotte wel in Brabant…). Wel wat frisjes en bewolkt en af en toe een zonnetje, maar dat 

verhinderde niet dat er heel veel mensen op de been waren… 
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Dit jaar namen zo'n 140 motoren deel aan de sponsortocht. 

Het bijeengebrachte bedrag was ca. 2.250,00 euro, zodat ieder goed doel 750,00 euro kreeg. 

Toen iedere vertegenwoordiger de cheque uitgereikt kreeg, volgde nog een leuke verrassing. 

Vanwege het feit dat dit de 10e Goededoelrit was, verhoogde de organisatie dat bedrag nog eens 

met 250,00 euro, zodat ieder goed doel 1.000,00 euro kreeg. Een heel mooi bedrag, dat Stichting 

Kubes heel goed kan gebruiken. 

 

 

Dank 
 

Omdat Stichting Kubes al jaren 'in de prijzen viel' besloot het bestuur om wat terug te doen. 

Tenslotte waren alle leerlingen van SBO-school het Zilverlicht al jaren actief om o.a. voor 

Stichting Kubes geld op te halen. 

In goed overleg met Bestuur, Commissie E&A en enige docenten van SBO-school het Zilverlicht 

werd besloten om daar voor alle klassen een workshop speksteen en een workshop boetseren 

met zelfdrogende klei te organiseren. 

 

Op vrijdag 13 mei trok een Kubes delegatie, uitgerust met divers materiaal, zuidwaarts om de 

171 kinderen die workshops aan te bieden. 

- Zes personen (Janneke de Groot - Sweers, Anja Kaaijk, Adri Hopman, Anja Dassen, Jacko de 

Groot en Pepie Rosbach). 

- Veel dozen met speksteen, veel gereedschap (o.a. 60 raspen, 15 vijlen, schuurpapier, 

steenwas e.d.). 

- 60 pakken boetseerklei, boetseerspatels, schorten e.d. 

 

Het was peentjes zweten, want de kinderen waren niet te stuiten. 

Er werden veel leuke werkjes gemaakt, mooi op tijd klaar voor Vaderdag. 

 

Al met al een hele leuke ervaring. 

Voor alle partijen voor herhaling vatbaar. 
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2 Commissie Excursies en Advisering 
 

 

De doelstelling van de commissie is het maandelijks aanbieden van een excursie voor blinden en 

slechtzienden, het betreft zowel kunstzinnige als culturele programma’s. Daarnaast adviseert zij, 

gevraagd en ongevraagd, kunst- en cultuurinstellingen op het gebied van de toegankelijkheid 

voor deze doelgroep. 

 

 

 2.1 Samenstelling 
 

Op 1 januari 2016 bestond de commissie uit de volgende personen: 

 

- Marianne Poppenk Voorzitter 

    Afgevaardigde in het bestuur  

- Pepie Rosbach Penningmeester 

Aanmeldingssecretaris 

- Hans Bögemann Secretaris 

- Jody van den Brink Lid 

- Anneke Kuilman Lid 

- Emilie de Lanoy Meijer Lid 

 

Pepie Rosbach had al enige tijd geleden aangekondigd te willen stoppen met haar 

werkzaamheden voor de commissie. Wij hebben gezocht naar een opvolger, maar slaagden er 

niet in om een adequate kandidaat te vinden. In oktober heeft Pepie, terecht, haar functie 

neergelegd en zijn haar taken tijdelijk waargenomen door enkele leden van het bestuur en de 

commissie. We waren daarom aangenaam verrast toen eind 2016 zich een veelbelovende 

kandidaat meldde. Inmiddels is duidelijk dat Isabelle Smid bij het verschijnen van de eerste 

nieuwsbrief van 2017 deze functie zal gaan vervullen, nog altijd bijgestaan door Pepie, zolang als 

nodig. 

 

In oktober kwam ook Joke Smits de commissie versterken. Zij is een oude bekende van Kubes en 

we heten haar van harte welkom terug. 

 

 

 2.2 Werkzaamheden Commissie 
 

De commissie is driemaal bij elkaar geweest. 

Er was eenmaal een gezamenlijk overleg met het bestuur.  

Er was eenmaal een extra overleg over hoe om te gaan met de kosten van de lunch voor 

begeleiders. 

 

 

  



 

Stichting Kubes - Jaarverslag 2016 - 10 
 

 2.3 Activiteiten 
 

 

De commissie heeft zich bezig gehouden met voorbereiding, uitvoering en evaluatie -inhoudelijk, 

organisatorisch en financieel - van de dit jaar geplande excursies: 

 

- Excursie 20 januari 2016 

 Koninklijke Wachtkamer station Den Haag HS en Koninklijke Stallen. 24 deelnemers. 

 

- Excursie 6 februari 2016 

 Naturalis Leiden. 19 deelnemers. 

 

- Excursie 10 maart 2016 

 Museum Madame Tussauds en Museum De Burcht Amsterdam. 18 deelnemers. 

 

- Excursie 16 april 2016 

 Bezienswaardigheden Gouda. 24 deelnemers. 

 

- Excursie 11 mei 2016. 

 Verzetsmonumenten Scheveningen. 25 deelnemers. 

 Dit betreft een herhaling van excursie 187 van 8 mei 2015. 

 

- Excursie 4 juni 2016. 

 Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. 34 deelnemers. 

 

- Excursie 13 juli 2016. 

 Bezienswaardigheden Arnhem. 34 deelnemers. 

 

- Excursie 17 september 2016. 

 Paleis Soestdijk en Koninklijke Wachtkamer station Baarn. 28 deelnemers. 

 

- Excursie 28 oktober 2016. 

 Design Academy Eindhoven. 31 deelnemers. 

 

- Excursie 18 november. 

 TivoliVredenburg Utrecht. 33 deelnemers. 

 

- Excursie 7 december. 

 Het Nieuwe Instituut Rotterdam. 21 deelnemers. 

 

We ontvingen zowel mondeling als schriftelijk positieve reacties. Voor een aantal excursies 

oversteeg het aantal aanmeldingen het mogelijk aantal deelnemers. We zullen in dat geval de 

excursie herhalen.  

Wij constateren dat organisaties over het algemeen zeer enthousiast reageren op het verzoek om 

een excursie te organiseren. Het wordt als een bijzondere ervaring en leermoment ervaren. 

We besteden veel aandacht aan mogelijkheden om met de handen te kijken en organisaties zijn 

veelal zeer bereid om hier extra mogelijkheden voor te creëren. 

Er is een document met aanbevelingen voor medewerkers van instellingen die mensen met een 

visuele beperking rondleiden. 

 

- Er heeft overleg (mondeling of per e-mail) plaatsgevonden met Twin Travel, Museum4all en 

de Oogvereniging. 

- Er zijn twee nieuwsbrieven gemaakt en rondgestuurd. 

- Er heeft een interview plaatsgevonden met Horizon over de excursies van november 2016 tot 

en met april 2017. 
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 2.4 Overige activiteiten 
 

 

Er is contact geweest met: 

 

- Mikxs (activiteiten voor mensen met een visuele of auditieve beperking). 

 

- Project Lislokaal Rotterdam. 

NB - De twee bovenstaande projecten/organisaties hebben inmiddels contact met elkaar 

gehad voor eventuele samenwerking. 

 

- Project tuin voor blinden en slechtzienden in samenwerking met Dunea (Duinwaterbedrijf Den 

Haag). 

 

- Een studente van de TU Delft i.v.m. haar afstudeerproject Toegankelijkheid kunst voor 

blinden en slechtzienden. 

 

 

Er is advies gegeven aan: 

 

- Dhr. Otto van der Mieden van het Poppenspe(e)lmuseum in Vorchten, o.a. om een reizend 

museum te organiseren. 

 Het Poppenspe(e)lmuseum zelf is te klein en te slecht te bereiken voor onze doelgroep. 

 

- Theaterboulevard Den Bosch i.v.m. producties met audiodescriptie voor kinderen. 

 

- Een studente van ArtEZ Zwolle i.v.m. haar afstudeerproject in museum Beelden aan Zee. 

 

- Een studente van de Universiteit van Amsterdam in het kader van haar masterthesis voor de 

studie publieksgeschiedenis, waarvoor zij van plan was onderzoek te doen naar de 

voorzieningen voor blinden en slechtzienden in de Nederlandse musea. 

 

- Museum Speelklok in Utrecht om de toegankelijkheid van de collectie voor blinden en 

slechtzienden te vergroten. 
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3 Commissie Exposities 
 

 

 3.1  Samenstelling 
 

Op 1 januari 2016 bestond de commissie uit de volgende personen: 

Peter Hiep  Expositiecoördinator 

Adri Hopman  Secretaris/lid 

Ad van Strien  Lid 

Dieneke Hof  Lid 

Ritha Hommes Lid 

Roger Ravelli  Lid 

 

Begin 2016 hebben we afscheid genomen van Peter Hiep. Dieneke Hof nam zijn taken als 

expositiecoördinator over en zijn taken in het bestuur werden overgenomen door Ad van Strien. 

 

 3.2 Activiteiten 
 

 

  3.2a Kubes expositie "Geraakt"- Van Abbemuseum - Eindhoven 
 

In de periode van 17 november tot en met 4 december 

2016 vond een bijzondere expositie plaats in het Van 

Abbemuseum te Eindhoven, waar 28 blinde en 

slechtziende kunstenaars hun werk presenteerden. 

Zij hadden zich daarbij laten inspireren door de 

collectie van het museum. 

 

Deze expositie was onderdeel van het Special Guests 

programma en was een samenwerkingsproject van 

Stichting Kubes en het Van Abbemuseum. 

 

De aanzet tot deze expositie was een gesprek van enkele leden van de Commissie Exposities met 

Marleen Hartjes (Educatie & Publieksbemiddeling/Coördinator Special Guests Van Abbemuseum), 

die een expositie ‘wel zag zitten’… 

 

Daarop werd er in maart 2016 een kunstenaarsdag georganiseerd in het Van Abbemuseum. 

Alle geïnteresseerde Kubes kunstenaars kwamen daar bijeen en kregen een speciale, op blinden 

en slechtzienden toegespitste rondleiding. Daarbij kregen de kunstenaars de opdracht om in een 

eigen werk te reflecteren en te reageren op een of meerdere objecten in het museum. 

Dat leidde tot een zeer diverse expositie, waar beelden, schilderijen, foto’s, gedichten e.d. 

getoond werden. Veel van de kunstwerken mochten aangeraakt worden. 

 

Het Van Abbemuseum heeft een aantal speciale rondleidingen 

georganiseerd, die zeer druk bezocht werden. 

Tijdens die rondleidingen konden de kunstenaars zelf uitleg geven 

aan het publiek over hun eigen maar ook andermans werken en in 

gesprek gaan over het ervaren van kunst door blinden en 

slechtzienden in het algemeen. 

 

De officiële opening van deze bijzondere tentoonstelling was een 

feest op zich. Want tijdens deze opening werd ook de winnaar 

bekend gemaakt van de RAAK-Stimuleringsprijs. 
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  3.2b De RAAK-Stimuleringsprijs. 
 

 

In Nederland zijn 350.000 mensen blind of slechtziend, daarbij zijn er nog eens ruim 600.000 

mensen met een oogaandoening. Zij kunnen niet zoals anderen kijken naar de collectie. 

De uitdaging is iemand die niet kan kijken, toch te raken. 

Nederlandse musea die nog geen specifiek programma hebben voor mensen met een visuele 

beperking kunnen mee dingen naar de RAAK Stimuleringsprijs. Met deze prijs hopen de 

organisatoren (Stichting Oogfonds Nederland, Dedicon, het Van Abbemuseum en de 

BankGiroLoterij) musea te inspireren wel een specifiek programma te ontwikkelen voor mensen 

met een visuele beperking. 

 

Alle musea konden hun plannen indienen, waarbij een jury, bestaande uit mensen uit de 

doelgroep, de museumwereld en (blinde/slechtziende) kunstenaars, bepaalde welke drie musea 

het beste voorstel hebben ingediend en stelde op grond daarvan een 'top drie' samen. 

 

Deze top drie werd bekend gemaakt op de RAAK website en de drie finalisten kregen persoonlijk 

bericht. Vervolgens werd het publiek gevraagd te stemmen op hun favoriet, zij bepaalden de 

uiteindelijke winnaar. 

 

In 2016 werd Museum Beelden aan Zee gekozen tot winnaar. 

 

Inmiddels is er al weer een start gemaakt met de RAAK Stimuleringsprijs 2017, waarvan de 

uitreiking gepland is op maandag 11 september 2017. 
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4 Website en donateursadministratie 
 

 

Buiten het bestuur en de commissies zijn er nog twee personen actief voor Kubes: 

Zij onderhouden de Kubes website. 

Samuël van Laere houdt zich voornamelijk bezig met het technische/digitale gedeelte en 

Annemieke Baas waakt over de actuele content. 

Daarnaast beheert Annemieke ook het volledige donateursadressenbestand en zorgt zij voor de 

juiste adreslijsten bij het verzenden van de Kubes nieuwsbrieven. 
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5 Financiën 

 
 

 5.1 Financieel Jaarverslag Stichting Kubes 2016 
 

 

Gedurende 2016 heeft Stichting Kubes weer tal van activiteiten georganiseerd.  

Ook dit jaar telde het aantal excursies weer 11. 

Daarnaast werd voor de 28e keer het Beeldhouwweekend gehouden en wederom, zoals in 2015 in 

Veenhuizen, een uitstekende locatie. 
 

Naast de excursies was er de Culturele reis naar Mittelrhein (Koblenz, Maria Laach e.a.). 

Er was een expositie onder de titel "Geraakt" in het Van Abbemuseum in Eindhoven.  
 

Als workshop werd dit jaar op Landgoed Zonheuvel te Doorn een schilderweekend voor 

slechtzienden aangeboden. 
 

Aan alle activiteiten werd weer zeer enthousiast deelgenomen. 

We kunnen terugzien op een heel geslaagd 2016. 

 

Lydia Huyssen 

Bestuurspenningmeester Stichting Kubes 
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5.2 Publicatie cijfers 2016  
 

 

Balans 31-12-2016 
 

 

Activa 2015 2016 

Materiële activa  561,00 

Liquide middelen 57.552,00 56.156,00 

Overige vorderingen 855,00 2.409,00 

Totaal 58.407,00 59.126,00 

 

Passiva 

Algemene Reserves 12.545,00 12.322,00 

Voorzieningen 41.453,00 38.851,00 

Overige schulden 4.409,00 7.892,00 

Totaal 58.407,00 59.126,00 

 

 

Resultaten rekening 2015 2016 
 

 

Inkomsten 

Donaties 7.149,00 6.028,00 

Subsidies 11.914,00 12.510,00 

Excursies en Evenementen 33.922,00 26.078,00 

Overige inkomsten 6.291,00 889,00 

Totaal 59.276,00 45.505,00 

 

Uitgaven 

Excursies en Evenementen 46.338,00 39.113,00 

Jubileumactiviteiten 12.877,00 6.554,00 

Overige uitgaven 59.215,00 45.667,00 

Totaal 61,00 - 162,00 

 

Het negatieve resultaat veroorzaakt door de reservering voor de Culturele reis 2017. 

 

 

Begroting 2017 

  

Inkomsten 

Donaties 6.500,00 

Vrijval voorziening Excursie & Advisering 1.280,00 

Diverse Inkomsten 2.000,00 

Rente baten 100,00 

Advertentie inkomsten 200,00 

Totaal 10.080,00 

 

Uitgaven 

Bestuurs- & Secretariaatskosten 7.000,00 

Tekort Excursies en Commissie E&A 2.500,00 

Diverse lasten 580,00 

Totaal 10.080,00 

 

NB - Exposities, Beeldhouwweekend en andere weekenden op basis van een dekkende begroting. 
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