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Voorwoord  

Ondanks dat 2020 het corona-jaar was waar een aantal activiteiten vanuit de stichting niet 
door konden gaan of anders gingen dan gepland, is er veel aangepakt: een door 
omstandigheden een geheel vernieuwde website, een inhoudelijke aanscherping en 
gesprekken met de stichting ‘Young in Art’. 

 

Stand van zaken 

Bekendheid 

• De stichting heeft op dit moment ruim 70 ‘vrienden’ op Facebook. Door Corona en 
omdat de website uit de lucht was, zijn niet veel berichten gedeeld.  

• Op Instagram hebben geen acties plaatsgevonden. 

• Studenten van de profielen (Marnixacademie) weten in principe van de stichting af.  

• Er is een nieuwe website. 
 

Projecten 

• Dit jaar zijn een aantal gesprekken geweest met oud-deeltijd-studenten ter 
voorbereiding van een bezoek aan hun basisschool. Bij een van hen zouden 
gastlessen verzorgd gaan worden in meerdere klassen op een basisschool rondom 
projecten ‘kunst’. Gastlessen als voorbeeldlessen voor de leerkrachten om met 
kinderen tot verbeelding te komen. Deze 
bijeenkomsten zijn verschoven naar later. 
(Ietje) 

• Er zou advies gegeven gaan worden op basis 
van een bezoek aan een kleuterleerkracht 
(oud-deeltijdstudent) en zijn groep om met 
de kleuters tot verbeelding te komen. Dit 
bezoek en het daaruit voortvloeiende advies 
is tot nader orde uitgesteld. (Dirk) 

• Een van de oud-studenten is vakdocent 
beeldend geworden op een basisschool. De 
toezegging is mee te denken over alles wat op haar pad komt en activiteiten waar 
nodig te ondersteunen. (Pien) 

• Alle tweedejaars studenten van de Marnixacademie hebben de opdracht gekregen 
de stadia die Peter Nillson (2011) beschrijft zichtbaar te maken door middel van 
tekeningen. Een min of meer willekeurige selectie uit die tekeningreeksen is op een 
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poster gezet (vormgeving door Gonneke Prak). De bedoeling was alle studenten een 
poster te geven voor de basisschool en die poster met de teamleden te bespreken. 
De taxonomie geeft op heel eenvoudige manier aan hoe ‘het namaken’ omgevormd 
kan worden tot ‘originele werkstukken’ (eigen verbeelding). Door corona zijn de 
posters nog niet uitgereikt. 

• Er zijn gesprekken geweest met Carl Zloch van stichting ‘Young in Art’ (voorheen 
‘Kinderkunstplein’). Op advies van het Cobra-museum heeft de stichting ‘Young in 
Art’ een meer educatieve weg ingeslagen. Inhoudelijk ontbreekt min of meer die 
onderbouwing, behalve dan vanuit de rijke ervaring van Carl Zloch als oud directielid 
van een basisschool in Zuid-Oost. Hierin ondersteunen wij als stichting. Er is 
meerdere keren gesproken over een onderbouwing vanuit de literatuur met als 
resultaat dat Carl Zloch contact heeft gezocht met diverse auteurs. Er komen t.z.t. 
gespreksrondes met die auteurs waarbij de ‘stichting Helmy en Ino’ uitgenodigd gaat 
worden.  
Praktisch ondersteunt de stichting met aandragen van kinderwerk en het geven van 
laagdrempelige educatieve feedback op de Facebookpagina van ‘Young in Art’. 

 
Website 
Tot groot verdriet is de server waarop de website draait in het najaar gehackt. Er werd 
losgeld geëist. De beheerder van de server heeft uiteraard niet betaald. Politie heeft e.a. in 
onderzoek. Er zijn geen details bekend. 
Het gevolg was dat de websites die op de server stonden uit de lucht waren, opnieuw 
gebouwd en gevuld moesten worden. Harriët van firma ‘Pakweg’ heeft voor de stichting de 
website gratis gebouwd. Heel veel dank! De voorzitter heeft teksten voor de website 
aangescherpt en de website gevuld. 
 
De stichting heeft het opnieuw inrichten van de website aangegrepen om inhoudelijk de 
teksten te scherpen. In plaats van het woord ‘creativiteit’ is het woord ‘verbeelden’ als 
uitgangspunt genomen. ‘Verbeelden’ dekt beter de lading zoals bedoeld bij de oprichting 
van de stichting: het vormgeven van eigen gedachten, eigen gevoelens en eigen ervaringen. 
Vormgeven houdt werken met de handen in, doen. Creativiteit is een (denk)onderdeel van 
dat maakproces maar niet het belangrijkste en zeker niet alleen het onderwerp waar de 
stichting zich op richten wil. 
 
In de bestuursvergadering – voorjaar 2021 – zal het bestuur de website bekijken en 
aanvullingen en verbeteringen voorstellen.  
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Bestuur 
 
Door de coronamaatregelen hebben de bestuursleden alleen elkaar digitaal gesproken. Het 
dagelijks bestuur is nauw betrokken op het werkveld ren had de bedoeling de stichting bij de 
betrokkenen te introduceren. Door Corona zijn alle initiatieven stopgezet en /of uitgesteld. 
 

 

 
Financiën  
De stichting heeft het drukken van de poster voor studenten en basisscholen (vanuit het 
project met studenten van de Marnixacademie) gefinancierd. 
 
De jaarrekening  
De penningmeester van de stichting heeft de balans voor 2020 opgemaakt. Deze is met dank 
aan de penningmeester tijdens de bestuursvergadering door het voltallig bestuur 
vastgesteld. 
 
Baten/ lasten  
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 Balans 
 

 

 
 
 

Komend jaar 
 
Het voornemen is het beleidsplan te volgen. Het betekent dat we rustig doorgaan met het 
bekend maken van de stichting. In de komende bestuursvergadering bespreken we concrete 
stappen met de steeds wisselende mogelijkheden in de post-coronatijd. 
 
Voortzetten en uitbreiden  
Zodra er activiteiten vanuit de stichting zijn geweest worden die zichtbaar op de website. 
Elke maand komt er bericht op de Facebookpagina van de stichting. Instagram behoeft dit 
jaar extra aandacht.  
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Definitief 
De verkenning rondom het samenwerken met de stichting ‘Young in Art’ wordt voortgezet. 
Zodra het kan worden werkbezoeken afgesproken en gezamenlijk afgelegd. Voornemens is 
de ‘Kliederschuur’ te bezoeken en bijvoorbeeld vastlegging van verhalen van kinderen over 
hun werk te bespreken.  
 
De opgeschorte plannen op de verschillende basisscholen pakken we weer op. 
 
In ontwikkeling 
Studenten vanuit de profielen ‘Kunst&cultuur2.0’ en ‘Onderwijskunst’ nemen allerlei 
initiatieven waarbij de stichting een actieve rol kan spelen. Er zijn nog geen uitgewerkte – 
plannen. 
 

 

 
Tot slot 
Dank aan de bestuursleden die in dit bijzondere jaar betrokken waren. 
 
De voorzitter 
Maart 2021 
 
Ino de Groot 
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