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Voorwoord

Hierbij presenteren wij u het jaar verslag van Stichting KUBES over het jaar 
2017. Het geeft een getrouw beeld van de activiteiten van KUBES in dat jaar en 
verantwoording van de financiële middelen.

In 2017 ging een langgekoesterde wens van KUBES in vervulling. Er werd een 
commissie Communicatie ingesteld, die tot taak heeft eenheid te brengen in de 
nieuwsbrief en andere publieksuitingen van KUBES en de website toegankelijk en
aantrekkelijk te maken voor alle doelgroepen. Daarnaast ook om voorstellen te 
doen m.b.t. promotiemateriaal, m.n. met het oog op het jubileumjaar 2018.

Veel voorbereidend werk is er in 2017 verricht voor het jubileumjaar. Het zoeken 
van een locatie voor de jubileumexpositie, het fondsenwerven voor de 
expositiecatalogus en de diverse jubileumactiviteiten zijn enkele grote klussen 
daarvan.
Mede hierdoor hadden we in 2017 geen expositie.

De organisatie van de excursies en workshops zijn in goede handen en ontbraken
in 2017 dan ook niet.
U kunt dit allemaal nalezen in dit jaarverslag.

Namens Stichting KUBES bedank ik alle vrijwilligers voor hun inzet en alle 
fondsen voor hun financiële steun. Ik hoop dat u na lezing van dit jaarverslag 
overtuigd zult zijn van de goede besteding ervan.

Asha Jadoenandansing,
Voorzitter Stichting KUBES.

1. Bestuur

1.1 Samenstelling

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen:
- Asha Jadoenandansing Voorzitter - Activiteitensecretaris a.i.
- Lydia Huijssen Penningmeester
- Ben van der Pluijm Secretaris
- Adri Hopman Lid - Expositiecoördinator a.i.
- Marianne Poppenk Lid - Voorzitter Commissie Excursies & Advisering
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- Ad van Strien Lid

1.2 Overleg

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 Werkzaamheden

De werkzaamheden van het bestuur besloegen alle werkgebieden, waarbij er 
speciale aandacht was voor de voorbereidingen van het jubileumjaar 2018 en de 
uitbreiding met een commissie communicatie waarvoor het bestuur een oproep 
deed aan vrijwilligers met kennis en ervaring op dit gebied om deze nieuwe 
commissie inhoudelijk en praktisch vorm te geven. Twee kandidaten meldden 
zich aan, waarvan er één zich terugtrok (en op afroep beschikbaar blijft voor 
concrete taken

     1.4  Donateurs en vrijwilligers

In 2017 heeft KUBES 22 nieuwe donateurs mogen verwelkomen en zijn 2 nieuwe 
vrijwilligers ons team komen versterkhen

1.5  Activiteiten

Er werden de volgende activiteiten georganiseerd:

1.5aBeelhouwweekend

WORKSHOPS KUNSTEXPRESSIE

Beeldhouwweekend

In 2017 vond alweer het 29e KUBES Beeldhouwweekend plaats, wederom op het 
terrein van het voormalig Gevangeniscomplex te Veenhuizen, onze nieuwe locatie
sinds 2015.
Ook nu werd het weekend geleid door beeldend kunstenaar Klaas Kuipers uit 
Assen.

Deze 3-daagse workshop biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om 
kennis te maken met of zich verder te bekwamen in het beeldhouwen in zachte 
of middelharde steensoorten.
Er is plaats voor 17 deelnemers en zoals gewoonlijk was deze populaire workshop
snel volgeboekt. KUBES streeft ernaar om een aantal nieuwkomers voorrang te 
geven, zodat er ieder jaar weer nieuwe aanwas is. Deze keer waren er 5 
nieuwelingen.
Tijdens het beeldhouwweekend wordt gewerkt en overnacht in en nabij het 
voormalig Gevangenishospitaal, dat omgebouwd is tot appartementencomplex.
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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. Gelukkig hebben we daar tot op heden niet naar hoeven 
uitwijken.

In alle opzichten was dit beeldhouwweekend zeer geslaagd. Alle deelnemers, de 
docent en zijn workshopassistenten en de KUBES-crew waren zeer enthousiast 
en er zijn veel mooie kunstwerken gemaakt. De locatie beviel weer uitstekend en
de culinaire en verdere verzorging - in handen van Loes Talens - was wederom 
super.

Dit kUBES-beeldhouwweekend werd financieel mogelijk gemaakt door Stichting 
Oogfonds Nederland en het Dela Goededoelenfonds.

In 2018 vindt het 30e KUBES
Beeldhouwweekend plaats, ook weer in Veenhuizen.

Enkele reacties

´Hoewel het mijn eerste kennismaking met KUBES was, voelde ik me direct op 
mijn gemak.
Ik heb als beginner veel geleerd en ben blij met dit in mijzelf ontdekte talent. Dit 
alles dankzij het geduld en de deskundigheid van Klaas en zijn assistenten.  
Zondagmiddag konden we het resultaat bewonderen van onze inspanningen: er 
was een expositie ingericht met ons werk van de afgelopen dagen. Niet alleen de 
ervaren beeldhouwers, maar ook de beginners waren erin geslaagd iets neer te 
zetten wat de moeite waard was!´
Dory Elie, deelneemster 

´Het is altijd mooi om tijdens het beeldhouwweekend de deelnemers te zien 
groeien, in hun eigen tempo, en te laten ontdekken hoe leuk het is om steen te 
bewerken!´
Klaas Kuipers, workshopdocent

1.5b Meerdaagse culturele reis Duitsland 

In vervolg op de zeer vele succesvolle meerdaagse culturele reizen, hadden Bob 
en Liese-Lotte Middelburg voor 2017 weer een vijfdaagse reis georganiseerd.
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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 – met als thema 'Romeinse tijd in Frankfurt' - vond plaats in de periode
van 20 tot en met donderdag 25 augustus 2017 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.

Enkele tekstfragmenten uit verslagen van deelnemers:

"Op donderdag bezochten we het Museum für antieke Schifffahrt in Mainz. Daar 
liggen opgegraven resten van boten uit de Romeinse tijd. Die resten zijn zo goed
als het ging gedroogd en schoongemaakt en in de goede volgorde neergelegd, 
zodat je enigszins kunt zien hoe ze eruit zagen.
Van een aantal van die wrakken hebben ze mooie modellen gereconstrueerd die 
door ons bekeken konden worden met de ogen en de handen. Hier werden we 
ook weer in drie groepen rondgeleid. Er waren ook uitgebreide brailleteksten en 
reliëfkaarten." 

"In Mainz zijn we naar een ander museum geweest, te weten het Museum 
Castellum. Ook hier werden we ontvangen door zeer goed voorbereide gidsen die
ons alles lieten zien, horen en aanraken van de geschiedenis van deze stad. Erg 
leerzaam en vermakelijk."

"Het voert te ver om alle indrukken in dit korte verslag te vermelden, maar we 
hebben een hele mooie en leerzame en vooral gezellige groepsreis gehad".
 
Deze meerdaagse culturele reis is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van:
- Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden – Ede
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1.5c ZieZo-beurs

In 2017 vond de ZieZo-beurs plaats in een nieuwe locatie; het Beatrixgebouw 
van de Jaarbeurs te Utrecht. Dat dit een goede keus was van de organisatie 
bleek uit de vooral op vrijdag overweldigende belangstelling.

Ook Stichting KUBES was dit jaar weer van de partij met een ruime stand die, 
ondanks dat hij wat verdekt stond opgesteld, toch veel bezoekers trok.
De stand bestond uit een informatietafel, een informatiehoek en twee grote tafels
waaraan belangstellenden speksteen konden bewerken. 

Het voorbijlopend publiek werd bij de informatietafel aangesproken door onze 
mensen en desgevraagd verteld wat KUBES is en doet. Op die tafel lagen de 
KUBES-nieuwsbrieven - in alle leesvormen - de KUBES-folder en 
inkijkexemplaren van expositiecatalogi.

Geïnteresseerd publiek werd gevraagd om speksteen te bewerken, dit onder 
begeleiding van KUBES-vrijwilligers.

Onder het genot van een kopje koffie, thee of een sapje, kon in de 
informatiehoek aan belangstellenden op informele wijze uitleg gegeven worden 
over de activiteiten van KUBES. Ook was het een ontmoetingsplaats van 
bekenden van KUBES die hier de gelegenheid hadden om eens lekker bij te 
praten en ervaringen uit te wisselen.

1.5d Goededoelrit

Op zaterdag 13 mei waren Joke Smits, lid van de Commissie Excursies en 
Advisering, en haar echtgenoot Frank afgereisd naar SBO de Sprankel te           
's Hertogenbosch. Dit was de start en eindbestemming van de 11e Goededoelrit 
en wederom - voor de vijfde keer alweer - was KUBES een van de genomineerde 
drie goede doelen.

Dit jaar namen ruim 100 motoren deel aan de sponsortocht.
Elk goed doel ontving een cheque met het prachtige bedrag van 500 euro.
Een heel mooi bedrag, dat Stichting KUBES heel goed kan gebruiken.

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.
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2.1 Samenstelling 

Op 1 januari 2017 bestond de commissie uit de volgende personen:

- Marianne Poppenk Coördinator
Afgevaardigde in het bestuur 

- Isabelle Smid Aanmeldingssecretaris (vanaf februari)
- Hans Bögemann Secretaris (tot juni)
- Jody van den Brink Lid
- Anneke Kuilman Lid
- Emilie de Lanoy Meijer Lid
- Joke Smits Lid

Om gezondheidsredenen heeft Hans Bögemann helaas zijn werkzaamheden voor 
de commissie moeten beëindigen. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn grote 
inzet en betrokkenheid. Gelukkig blijft hij wel beschikbaar als begeleider. Het 
secretariaatswerk hebben wij na het vertrek van Hans bij toerbeurt uitgevoerd.
Isabelle Smid is vanaf de verschijning van de eerste nieuwsbrief begonnen als 
aanmeldingssecretaris. Tot dat moment werden de taken tijdelijk waargenomen 
door enkele leden van het bestuur en de commissie.
De financiën inzake de activiteiten waren in handen van de algemeen 
penningmeester

KUBES begeleiders
De commissie wordt bij de uitvoering van de excursies ondersteund door een 
oproepbaar team vanvrijwilligers die  een deelnemer 
persoonlijk kunnen begeleiden.

KUBES Adviseurs en testgroepen
Ook kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers buiten de commissie voor het
geven van advies, een workshop of het vormen van een testgroep.

2.2 Overleg

 -  Intern: 
De commissie is driemaal bij elkaar geweest. 
En er was eenmaal een gezamenlijk overleg met het bestuur.

- Extern: 
Er heeft overleg (mondeling of per e-mail) plaatsgevonden met Twin Travel, 
Museum4all en de Oogvereniging.

2.3 Excursies

De commissie heeft zich bezig gehouden met voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie -inhoudelijk, organisatorisch en financieel - van de 12 in 2017 geplande
excursies.
KUBES heeft  284 deelnemers een toegankelijke culturele excursie kunnen 
bieden.  De hieronder in het overzicht genoemde aantallen zijn incl. begeleiders 
en excursieleider. 
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Voor enkele excursies waren er zoveel aanmeldingen, dat wij niet iedereen 
konden plaatsen. We proberen in dergelijke gevallen het bezoek te herhalen. Eén
activiteit (oktober) kon wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaan.

Het programma werd in de KUBES Nieuwsbrief en op de website gepubliceerd. 

Overzicht programma 2017

- Excursie 21 januari
Museum Beelden aan Zee en Kurhaus, Scheveningen
21 deelnemers

- Excursie 9 februari
Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen, Eelde
18 deelnemers 

- Excursie 18 maart
Museum Vincentre, Nuenen
31 deelnemers

- Excursie 20 april
Zwanenbroedershuis en stadswandeling, Den Bosch
30 deelnemers

- Excursie 6 mei
Het onbekende Scheveningen
26 deelnemers

- Excursie 10 juni
Het Archeon, Alphen aan den Rijn
23 deelnemers

- Excursie 6 juli
Bij ons in de Jordaan, Amsterdam
26 deelnemers 

- Excursie 4 augustus
Beeldentuin de Pruimengaard, Wijk bij Duurstede
26 deelnemers

- Excursie 16 september
Vorstelijk Baarn 
23 deelnemers (het betrof een herhaling van 17 september 2016)

- Excursie 14 oktober
Het Markiezenhof, Bergen op Zoom
Wegens te weinig aanmeldingen is deze excursie geannuleerd

- Excursie 17 november
Tivoli Vredenburg, Utrecht
29 deelnemers (het betrof een herhaling van 18 november 2016)
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- Excursie 16 december
Het Tropenmuseum, Amsterdam
31 deelnemers

Evaluatie
We ontvingen zowel mondeling als schriftelijk positieve reacties. en tips  van 
deelnemers.
Ook de culturele en kunstzinnige instellingen die wij benaderen,  reageren    over
het algemeen zeer enthousiast op het verzoek om een bezoek  voor onze 
doelgroep te organiseren. Voor deze instellingen is het vaak een bijzondere en 
leerzame ervaring. 
We besteden daarbij veel aandacht aan toegankelijkheid en de mogelijkheden om
met de handen te kijken en men is veelal bereid om ons hierin tegemoet te 
komen.
Ook wordt hierbij o.a. het KUBES document ingezet met aanbevelingen voor 
medewerkers van culturele  instellingen, die bezoekers met een visuele 
beperking rondleiden.

2.4 Advisering

De commissie informeert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) culturele  
instellingen  over een betere toegankelijkheid voor onze doelgroep.
Onderdeel van het advies kan  ook een workshop voor medewerkers van de 
instelling zijn, zitting hebben in een advies/projectgroep, het beoordelen van een 
initiatief of het beoordelen van een  activiteit door een KUBES-testgroep.

In 2017 is advies gegeven aan:

- Museumpark Archeon, Alphen aan den Rijn

- Amsterdam Museum

- Theaterfestival Boulevard (daartoe werd een voorstelling bijgewoond tijdens 
het Festival Oerol op Terschelling)

- Museum Speelklok, Utrecht

- Kasteel Heeswijk, Heeswijk Dinther

- Museum Beelden aan Zee, Scheveningen

-    ArtZuid, Amsterdam Zuid, inzake een speciale rondleiding langs de 
beeldententoonstelling aldaar

-    Kunstenares Sarah van Lamsweerde inzake haar performance Tessels Oogh, 
Oude Kerk Amsterdam.
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2.5 Overige activiteiten

De commissie heeft medewerking verleend aan:

- Verschillende studenten,met informatie ten behoeve van hun (master)scriptie

Quotes 

“Met KUBES kom ik op plaatsen waar ikzelf niet zo gauw zal en kan komen. De 
gidsen houden rekening met de visusbeperking. De vragen die de andere 
deelnemers stellen zijn voor mij meestal aanvullend op mijn eigen beeldvorming 
van hetgeen getoond wordt..”
KUBES-excursiedeelneemster

“Wat ik mooi vind, is dat het besef bij een aantal musea en instanties begint door
te dringen dat er ook mensen zijn die niet alles via de ogen waarnemen plus dat 
het voor zienden ook de moeite waard kan zijn de andere zintuigen in te zetten 
voor de waarneming van de omgeving.” KUBES-excursiedeelnemer

3 Commissie Exposities

3.1  Samenstelling

Op 1 januari 2017 bestond de commissie uit de volgende personen:
Adri Hopman Expositiecoördinator a.i.
Ad van Strien Lid
Ritha Hommes Lid
Roger Ravelli Lid

3.2 Activiteiten

In verband met de drukte in aanloop naar ons jubileumjaar 2018 is er in 2017 
geen expositie gepland. Volgend jaar vindt onze jubileumexpositie 'De kunst van 
het anders zien XXX' plaats in Slot Zeist.
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4 Commissie Communicatie

Medio 2017 is op verzoek van het bestuur een commissie communicatie 
opgestart die tot taak heeft eenheid te brengen in de nieuwsbrief en andere 
publieksuitingen van KUBES en de website toegankelijk en aantrekkelijk te 
maken voor alle doelgroepen

4.1  Samenstelling

In 2017 bestond de commissie uit de volgende personen:
Birgitta Blokland Coördinator
Ben van der Pluijm Lid
Emilie de Lanoy-Meyer Lid

4.2  Activiteiten

In 2017 heeft de commissie de twee KUBES Nieuwsbrieven samengesteld en is 
men begonnen met elke KUBES Nieuwsbrief inhoudelijk een bepaald thema te 
geven. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe rubrieken ingevoerd.
Buiten de twee Nieuwsbrieven zijn de nodige KUBES Nieuwsflitsen verstuurd.

Ook is er voor de website een plan van aanpak samengesteld.
Om KUBES een meer professionele uitstraling te geven is tevens voor iedere 
commissie een 'standaard KUBES-ondertekening' voor e-mail gebruik ontwikkeld.
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5 Financiën

5.1 Financieel Jaarverslag Stichting Kubes 2017

Gedurende 2017 heeft Stichting KUBES weer een aantal boeiende excursies 
kunnen aanbieden. 
Dit jaar bedroeg het aantal excursies weer 12.
Daarnaast werd voor de 29e keer het Beeldhouwweekend gehouden en wederom,
zoals in voorgaande jaren in Veenhuizen, een uitstekende locatie. 
Naast de excursies was er de Culturele reis naar Mittelrhein (Koblenz, Maria 
Laach e.a.).
De belangstelling voor de diverse activiteiten was weer groot. Er werd  weer zeer
enthousiast aan deelgenomen, zodat wij 2017 weer een geslaagd jaar kunnen 
noemen.

Lydia Huyssen
Bestuurspenningmeester Stichting KUBES

5.2 Publicatie cijfers 2017 

Balans

Activa 2017 2016
Materiële activa 489 561
Liquide middelen 48.765 56.156
Overige vorderingen 400 2.409
Totaal 49.654 59.126

Passiva 2017 2016
Algemene reserves 12.545 12.322
Voorzieningen 41.453 38.851
Overige schulden 4.409 7.892
Totaal 58.407 59.126

Resultatenrekening 2017 2016
Inkomsten
Donaties en giften 6.749 6.028
Subsidies 10.702 12.510
Excursies & evenementen 24.998 26.078
Overige inkomsten 0 889
Totaal 42.449 45.505

Uitgaven
Excursies & evenementen 37.093 39.113
Overige uitgaven 6.207 6.554
Totaal 43.300 45.667
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Resultaat -/-851 + 162

Het negatieve resultaat is veroorzaakt door dotatie aan de reserveringen voor de culturele reis 2018, fonds 
E&A en jubileum)

5.3  Begroting 2018
 
Inkomsten
Donaties 6.000
Vrijval voorziening Excursies & advisering 1.500
Diverse Inkomsten 1.000
Rente baten 0
Advertentie inkomsten 200

8.700

Uitgaven
Bestuurs- & Secretariaatskosten 6.000
Tekort Excursies en Commissie E&A 2.000
Diverse lasten 700

8.700

N.B.
Beeldhouwweekend, expositie en Culturele reis op basis van een dekkende begroting.
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