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Aanvraag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024
__________________________________________________________________
1. Samenvatting beleidsplan
a. algemene gegevens aanvrager
Naam instelling:

The Hague Contemporary

Statutaire naam instelling:

Stichting The Hague Contemporary

Statutaire doelstelling (samenvatting):

Het stimuleren van de relatie tussen culturele
organisaties en kunstprofessionals in de regio
Den Haag en een zo breed mogelijk lokaal,
nationaal en internationaal publiek met het
accent op de hedendaagse beeldende kunst;
het zichtbaar maken van Haagse galeries,
musea, presentatie-instellingen,
kunstboekenwinkels, academies, en
kunstenaarsinitiatieven in de eigen regio en
daarbuiten; het publiek stimuleren tot het
leren kennen en begrijpen van dit
kunstenaanbod, alsmede het bevorderen van
bezoek, en het stimuleren van meer
onderlinge samenwerking tussen verschillende
kunstorganisaties in Den Haag.

Aard van de instelling:

Beeldende kunstinstelling

Bezoekadres:

Hogewal 1, 2514 HA Den Haag

b. samenvatting hoofdstuk 2.2
Terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2017 - heden
The Hague Contemporary is een platform voor en door hedendaagse beeldende kunst Den Haag.
Doel is initiatieven binnen de Haagse hedendaagse beeldende kunstwereld te versterken, in
samenhang onder de aandacht te brengen van een breed en divers publiek en onderlinge
samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen. De functie van ons platform is daarmee
tweeledig: 1. we communiceren gericht het kwalitatief hoogwaardige kunstaanbod aan een breed
publiek én 2. we verbinden beeldende kunstinstellingen en -initiatieven aan elkaar.
Presentatie-instellingen, galeries, art spaces en kunstenaarsinitiatieven zijn partner van ons platform
voor 1000,- per jaar. Musea en de KABK voor 2000,- per jaar. Begonnen met 11 partners, zijn we
gegroeid naar 18 structurele partners. Ook hebben vijf partijen incidenteel deelgenomen aan ons
platform, bijvoorbeeld tijdens het The Hague Contemporary Art Weekend. Door onze doelgroepen
te specificeren hebben we verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld. Deze zijn de gedrukte
agenda die vijf keer per jaar verschijnt, onze website, social media en de nieuwsbrief. We voegden in
2018, rond het KABK Graduation festival begin juli, het drie-daagse publieksevenement The Hague
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Contemporary Art Weekend aan onze activiteiten toe (met inmiddels twee succesvolle edities in
2018 en 2019), waarmee we ons bereik, en aanwezigheid in de stad aanzienlijk wisten te vergroten.
The Hague Contemporary vormt een steeds belangrijkere schakel tussen de afgestudeerden van de
KABK, kunstenaarsinitiatieven, galeries, presentatie-instellingen, musea, kunstcritici en een breed en
divers publiek van liefhebbers en kopers van hedendaagse beeldende kunst.
Met gerichte (media-)aandacht hebben we aantoonbaar de aandacht van een breed publiek voor
hedendaagse kunst en kunstenaars weten te vergroten (zie ook het belang hiervan in sectoradvies
Beeldende Kunst Raad voor Cultuur). Dit heeft een positieve impact op de ontwikkeling van het
Haagse kunstklimaat en de beroepsmogelijkheden van kunstenaars. We zien namelijk met grote zorg
dat in de afgelopen jaren zowel galeries als kunstenaars in Nederland het steeds moeilijker hebben
om zich financieel staande te houden. Dit blijkt ook uit recent onderzoek van de Boekmanstichting:
“Het aantal galeries in Nederland neemt af. (...) Ook de omzet van de galeries neemt af, evenals de
aankoopbudgetten van bedrijfscollecties. Deze dalende omzet is onder andere problematisch omdat
1
het van invloed kan zijn op de ontwikkeling van de carrière van jonge kunstenaars.” Jonge
kunstenaars en andere artistieke talenten in de stad hebben een onzeker bestaan en hebben baat
bij een financieel gezonde en een artistiek gelaagde Haagse kunstsector. The Hague Contemporary
biedt met haar culturele partnerschappen, communicatiemiddelen en het Art Weekend
zichtbaarheid en een groeiend collectief draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst.
Totalen activiteiten
Gedrukte agenda (oplage)

2018

2019

2020

20.000

35.000

35.000

Website (unieke bezoekers)

1700

4000

5000

Nieuwsbrief & social media (bereik)

2000

4000

7000

Publiekscampagne Art Weekend (bereik)

3000

6000

8.000

Art Weekend; (bezoekers)

6300

7050

9.000

Tours (deelnemers)

40

110

200

Artist talks, performances en Screening Kino
(bezoekers)
partnerbijeenkomsten The Hague ArtWorks
(deelnemers)

40

1600

3000

45

100

200

c. samenvatting hoofdstuk 2.3
Plannen en activiteiten voor de periode 2021 - 2024
The Hague Contemporary beschouwt het Haagse hedendaagse beeldende kunstenveld als een
inspirerende, betekenisvolle en cruciale omgeving voor de stad; een alternatieve blik op de wereld
wordt gegeven, bestaande systemen worden bevraagd, maatschappelijke issues worden aangekaart
én waar wordt bijgedragen aan een stukje levensplezier, persoonlijke ontwikkeling en het
verbeteren van de leefomgeving van bewoners van de stad. The Hague Contemporary biedt Haagse
hedendaagse beeldende kunstinstellingen en initiatieven, een platform om meer en in samenhang
zichtbaarheid te geven aan hun activiteiten en programmering om doelgroepen te bereiken die zij
zelf in eerste instantie niet weten te bereiken. Onze hedendaagse kunst-antenne staat altijd aan en
we beschikken over de unieke eigenschap van een ‘helicopter view’. Door samen op te trekken met
onze partners uit het culturele veld, is er een overkoepelend netwerk ontstaan en zijn we up-to-date
over wat er zich in de verschillende lagen van de Haagse kunstwereld afspeelt. Het optimaliseren en
laagdrempelig houden en aanbieden van de toegang tot beeldende kunst staat daarbij voorop.
Cultuurindex van de Boekman Stichting, Kenniscentrum voor Kunst, Cultuur en Beleid, eind 2018,
<https://www.boekman.nl/cultuurindex/sectoren/beeldende-kunst/>
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The Hague Contemporary richt zich op het collectief zichtbaar maken van kwalitatief hoogwaardige
beeldende kunstorganisaties in de regio Den Haag door de inzet van onze communicatiemiddelen
zoals de gedrukte agenda, het The Hague Contemporary Art Weekend en collectieve kennis vanuit
het netwerk. Een goede hedendaagse beeldende kunstsector biedt niet alleen verrijking en plezier
aan bezoekers, maar zorgt ook dat jong artistiek talent inspiratie en steun krijgt en door kan groeien
naar institutionele platforms en commerciële relaties. De zo rijke bodem van de Haagse
kunstorganisaties en galeries is essentieel voor kunstenaars en andere culturele makers in de Haagse
regio gedurende een groot deel van hun beroepspraktijk. Onze partners bieden hen nieuwe
opdrachten, zichtbaarheid door werk te tonen en kopen of verkopen hun werk.
In de aankomende periode bereiken we de volgende fase van The Hague Contemporary als
organisatie en platform; we willen ons bereik vergroten, onze aanwezigheid in de stad verankeren,
en onze impact intensiveren. We blijven maatschappelijke en economische verbindingen aangaan,
en bieden inspiratie, steun en zichtbaarheid voor jong talent, bevorderen de kunstverkoop en
samenwerkingen tussen grote instellingen en kleine initiatieven en dragen bij aan een sterke
culturele positionering van de stad.
We intensiveren onze bestaande activiteiten en middelen en breiden uit met bijvoorbeeld podcasts
die we lanceren tijdens het Art Weekend, een The Hague Contemporary membership (publiek), een
op maat gemaakte randprogrammering voor professionals via The Hague ArtWorks en workshops
voor schoolklassen in het voortgezet onderwijs. In onze bedrijfsvoering zetten we in op
schaalvoordeel, duurzame relaties en een gestage groei van eigen inkomsten. Juist onze stichting en
de reeds benoemde doelen hebben tot effect dat beeldende kunst steviger in positie komt: we
dragen bij aan de financiële draagkracht van de sector. Wij geloven dat het schaalvoordeel van The
Hague Contemporary om met elkaar de beeldende kunst te promoten de stap is naar een
duurzame toekomst van de sector.
Totalen activiteiten

2023

2024

40.000

40.000

40.000

40.000

Website (unieke bezoekers)

6500

8000

10.500

12.000

Nieuwsbrief & social media (bereik)

9000

11.000

13.000

15.000

Publiekscampagne Art Weekend (bereik)

10.000

13.000

15.000

18.000

Art Weekend; (bezoekers)

12.000

18.000

23.000

30.000

3000

4000

5000

6000

100

100

100

100

300

700

1000

1200

80

120

170

200

Gedrukte agenda op jaarbasis (oplage)

Artist talks, tours, performances en Screening Kino
(randprogrammering) (bezoekers)
Tours educatie (deelnemers)
Partnerbijeenkomsten The Hague ArtWorks
(deelnemers)
The Hague Contemporary membership (deelnemers)

2021

2022
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2. Beleidsplan 2021 - 2024
2.1 algemene informatie
2.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager
Naam instelling:

The Hague Contemporary

Statutaire naam instelling:

Stichting The Hague Contemporary

Statutaire doelstelling:

Het stimuleren van de relatie tussen culturele
organisaties en kunstprofessionals in de regio
Den Haag en een zo breed mogelijk lokaal,
nationaal en internationaal publiek met het
accent op de hedendaagse beeldende kunst;
het zichtbaar maken van Haagse galeries,
musea, presentatie-instellingen,
kunstboekenwinkels, academies, en
kunstenaarsinitiatieven in de eigen regio en
daarbuiten; het publiek stimuleren tot het
leren kennen en begrijpen van dit
kunstenaanbod, alsmede het bevorderen van
bezoek, en het stimuleren van meer
onderlinge samenwerking tussen verschillende
kunstorganisaties in Den Haag.

Aard van de instelling:

Beeldende kunstinstelling

Bezoekadres:

Hogewal 1 (Stroom Den Haag)

Postcode en plaats:

2514 HA Den Haag

Postadres:

De Constant Rebecqueplein 20B

Postcode en plaats:

2518 RA Den Haag

Telefoonnummer:

Kantoor (bezoekadres): T. 070 365 8985
Directeur M.Kers: M. 0645230182

Email:

director@thehaguecontemporary.nl

Website:

www.thehaguecontemporary.nl

2.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Email contactpersoon:

Marleen Kers
Directeur
+31 645230182
director@thehaguecontemporary.nl
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2.1.C. Financiële gegevens aanvrager
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
Fiscaal nummer:

NL58 RABO 0330 1773 11
Stichting The Hague Contemporary
851761665

2.1.D. Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):
Jaar van oprichting:

Inschrijving Kamer van Koophandel te:
KvK nummer:

stichting
The Hague Contemporary is in 2016 als
activiteit van Stichting Grid gestart en is in
2019 een zelfstandige stichting geworden. De
statuten zijn hierop aangepast.
Den Haag
55551017

2.1.E. Huidige samenstelling directie/dagelijkse leiding (incl. zakelijk/artistiek leider indien van
toepassing)
Naam:
Functie:
In functie
Termijn
sinds:
Benoeming:
M. Kers
Directeur-bestuurder
01-10- 2019
onbepaalde tijd
(zakelijk en artistiek
leider)
2.1.F. Huidige samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht
☐  Raad van Toezicht

Bestuur: (aankruisen)

Naam:

Functie:

Y. Callender
S. Katwijk
R. van Eijck
C.Huijgens
L. Kastelijn

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden
Overige leden

☐ Bestuur
In functie
sinds:
14-03-2019
14-03-2019
14-03-2019
14-03-2019
14-03-2019

Termijn
Benoeming:
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

Treedt af op:
14-03-2023
14-03-2023
14-03-2023
14-03-2023

2.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2021-2024
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

2021: €103.800
2022: €114.200
2023: €123.850
2024: €129.000
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Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van
de gemeente voor 2021-2024:

Mede namens alle deelnemers en partners van
The Hague Contemporary vragen wij de
gemeente Den Haag om jaarlijks € 55.000 bij te
dragen aan de realisatie van onze ambities in de
culturele seizoenen van 2021 -2024

Gesubsidieerd in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
2017-2020 van de gemeente Den Haag?
(aankruisen):

☐ ja, met een bedrag van:
€
(peiljaar 2018, inclusief trend)
☐ nee

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en
zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Machtiging ☐ ja*☐ nee
Naam: Marleen Kers
Functie: directeur-bestuurder
Datum: 2-12-2019
Plaats: Den Haag
Handtekening:

*NB: Wanneer de contactpersoon de aanvraag
namens het bestuur ondertekent, dient een kopie
van de machtiging daartoe bijgevoegd te worden.
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2.2 Terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2017 - heden
2.2.1 Inhoudelijk beleid
Mede door de aanwezigheid van de KABK kent de stad een lange en invloedrijke geschiedenis van
beeldende kunst en vormgeving. Iconische kunstenaars als George Breitner en Isaac Israëls vonden
er hun weg en (grafisch) kunstenaars als Ootje Oxenaar, Peter Alma en Joost Baljeu, legden er de
basis voor een succesvolle carrière. Sinds de jaren zeventig is hier een divers en boeiend hedendaags
kunstenveld bijgekomen. Mede door de steeds vernieuwende blik van de Academie en de
stimulerende omstandigheden van de stad om als kunstenaar of ontwerper op betaalbare wijze je
praktijk of initiatief te kunnen starten, is de stad nu gevuld; van kleine kunstenaarsinitiatieven tot
professionele presentatieruimtes, musea en vooruitstrevende galeries. Samen zorgen ze voor een
jong, energiek en initiatiefrijk klimaat; meestal zichtbaar en soms verborgen. Dit Haagse klimaat is
en blijft uniek en vormt de humuslaag die veel jonge talentvolle kunstenaars en ontwerpers in
staat stelt de volgende stap te zetten in hun carrière.
The Hague Contemporary heeft zich vanaf het begin laten inspireren door de zichtbare en
onzichtbare kwaliteiten van de hedendaagse beeldende kunst in Den Haag. Ze zorgen ervoor dat de
stad en regio Den Haag nationaal en internationaal gevestigde kunstenaars aantrekt én voortbrengt.
Doelstelling
The Hague Contemporary is een platform voor en door hedendaagse kunst Den Haag met als doel
initiatieven binnen de Haagse hedendaagse beeldende kunstwereld te versterken, onder de
aandacht te brengen van een breed publiek en onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling te
bevorderen. We selecteren het beste van het beste uit het Haagse aanbod en zijn op de hoogte van
de allerlaatste ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De functie van ons platform is tweeledig: 1.
we verbinden beeldende kunstinstellingen en -initiatieven aan elkaar; 2. we promoten gericht het
kwalitatief hoogwaardige kunstaanbod onder een breed en divers publiek.
De ‘brug’ tussen talent en het tonen van werk voor een groot publiek is misschien nergens zo klein
als in de hedendaagse kunst en bovendien een bijzondere kwaliteit van het Haagse kunstklimaat,
waar het gemeentelijke broedplaatsenbeleid juist inzet op werk- en toonplekken voor ook
beginnende kunstenaarsinitiatieven. Via de activiteiten van The Hague Contemporary wordt een
breed publiek verleid een artistiek risico te nemen, doordat ze ook toegang krijgen tot een
experimenteler aanbod, samen en tegelijk met het het bekendere aanbod van bijvoorbeeld
kunstmusea.
Organisatie
De ontwikkeling van onze organisatie als communicatie- en samenwerkingsplatform vond de
afgelopen jaren plaats in twee fases: de eerste fase, van 2016 tot september 2017 stond in het teken
van het vinden van meer partners en het opzetten van de eerste communicatiemiddelen; een
website en een vijf keer per jaar verschijnende geprinte hedendaagse kunstagenda zijn hiervan het
resultaat.
In de tweede fase, vanaf medio 2017 tot heden, is de communicatiestrategie verder uitgewerkt door
onze doelgroepen te specificeren en de activiteiten daarop aan te passen. Voor The Hague
Contemporary hebben we sindsdien de volgende drie doelgroepen in kaart gebracht: 1.
kunstliefhebbers binnen en buiten de stad, 2. expats community/toeristen in Den Haag en 3.
(inter)nationale kunstprofessionals (denk aan kunstenaars, curatoren, verzamelaars, kunstcritici
etc.). We voegden in 2018 het drie-daagse publieksevenement The Hague Contemporary Art
Weekend aan onze activiteiten toe (met twee succesvolle edities in 2018 en 2019 tot gevolg),
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waarmee we ons bereik, en aanwezigheid in de stad aanzienlijk wisten te vergroten. Hiermee vormt
The Hague Contemporary een belangrijke schakel tussen de jong afgestudeerden van de KABK,
kunstenaarsinitiatieven, galeries, presentatie-instellingen, musea en kunstcritici en het brede
publiek.
Activiteiten tot nu toe
De opzet van onze organisatie is vanaf het begin zo geweest, dat musea, presentatie-instellingen,
kunstenaarsinitiatieven en galeries partner van ons platform worden voor 1000,- (galeries, art
spaces en kunstenaarsinitiatieven) dan wel 2000,- (musea en de KABK) per jaar. Begonnen met 11
partners, zijn we sinds 2017 gegroeid naar 18 structurele partners. Ook hebben vijf partijen
incidenteel deelgenomen aan ons platform, bijvoorbeeld tijdens het The Hague Contemporary Art
Weekend. In de afgelopen jaren is deze structuur heel waardevol gebleken voor het zowel
inhoudelijk als financieel functioneren van ons platform. Tegelijk staan we voor de uitdaging om
meer diversiteit in het aanbod van beeldende kunst te tonen en de kwaliteit van die gelaagdheid
over de volle breedte te laten zien. Wij zijn voortdurend in gesprek met potentiële structurele en
incidentele partners. Wij benaderen zelf interessante partijen, maar even vaak worden wij zelf ook
benaderd door geïnteresseerde galeries en art spaces die onderdeel willen worden van ons platform.
We werken bijvoorbeeld aan samenwerkingen met de Elektriciteitsfabriek, Museum Voorlinden, The
Grey Space in the Middle, Lauwer Art Gallery, Quartair, Trixie The Hague, Locatie Z, en Billytown.
Omdat de kunstwereld van Den Haag zich juist zo onderscheidt door kleinere, tijdelijke of
andersoortige kunstinitiatieven en instellingen, gaat The Hague Contemporary in 2019-2020 ook met
deze partijen in gesprek over een voor hen passende vorm van partnerschap, die aansluit bij voor
sommigen vaak beperkte financiële middelen. Tegelijkertijd willen we de partnerschappen voor de
grotere instellingen aantrekkelijk houden en verduurzamen. Kortom, deelnemen aan The Hague
Contemporary moet uiteindelijk voor iedere partner een aanvulling zijn op de eigen middelen die
reeds worden ingezet. In hoofdstuk 2.3 bij ambities leggen we uit hoe we dit voor ons zien. Onze
huidige structurele partners zijn: K
 unstmuseum Den Haag; Fotomuseum Den Haag; GEM; Museum
Beelden aan Zee; Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK); Galerie Dürst Britt &
Mayhew; Galerie Helder; Galerie Maurits van de Laar; Galerie Ramakers; Heden; Livingstone
Gallery; 1646; NEST; Page Not Found; Parts Project; Stroom Den Haag; West Den Haag.
Gedrukte Agenda
Ons meest geprezen en zichtbare communicatiemiddel is onze gedrukte agenda. De agenda biedt
voor 2-3 maanden een overzicht van alle actuele tentoonstellingen en events van onze partners,
bevat een duidelijke kaart van Den Haag en verwijst naar onze online communicatiekanalen. In een
jaar verschijnen er vijf edities van onze agenda, elk in een oplage van 7000! De periodes waarin de
agenda’s verschijnen zijn: januari-maart, april-mei, juni-augustus, september-oktober,
november-december. Eind 2017 hebben we de verspreiding van de agenda opgeschroefd door deze
uit te besteden aan Flyerman. Deze organisatie verspreidt 4500 flyers over Den Haag, Amsterdam en
Rotterdam, met zo’n 100 locaties per stad. Ze zijn onderdeel van hun culturele verspreiding: dat
betekent dat ze zowel bij de bekende kunstinstituten als bij theaters, bioscopen en horeca te vinden
zijn. Hiermee bereiken we ook een meer algemeen cultuurminnend publiek. Wel blijven we kritisch
kijken naar de structurele kosten van deze agenda. Zo hebben we dit jaar geconstateerd dat de
agenda duurzamer kan, door bijvoorbeeld in het komende jaar met een pocketformaat te gaan
werken en voor ander papier te kiezen.
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Fotocredit: The Hague Contemporary agenda editie nov-dec 2019, beeld: Gaby Loefstop.

Website & nieuwsbrief
Online is het platform te vinden via www.thehaguecontemporary.nl: de homepage bestaat uit een
nieuwsgierig makende ‘blob’ die de mogelijkheid biedt bij een willekeurige tentoonstelling uit te
komen. Daarnaast is er een menu met de tentoonstellings- en evenementenkalender. De partners en
algemene informatie over het platform zijn ook gemakkelijk te vinden. In 2018 hebben we een slag
kunnen maken in de gebruiksvriendelijkheid van de website. Er kwam meer structuur in de kalender,
zoals een onderscheid tussen tentoonstellingen en events, en een handige selectie van wat er
vandaag te bezoeken is. Voor het The Hague Contemporary Art Weekend is er een nieuwe pagina
toegevoegd (die apart in je browser wordt geopend) met een overzicht van het programma en
praktische informatie. Uit onze evaluatie van het afgelopen Art Weekend, is echter gebleken dat
deze festivalpagina nog niet helemaal optimaal in gebruik is en dat het de moeite loont om deze
pagina te integreren in onze algemene website.
Behalve de gedrukte agenda en de website, heeft The Hague Contemporary een digitale nieuwsbrief,
die elke twee weken een lijst biedt van aankomende tentoonstellingen en events. We hebben nu
een snelgroeiende mailinglijst van 423 inschrijvingen. Gezien de concurrentie van het aantal
nieuwsbrieven dat een gemiddelde kunstliefhebber in zijn mailbox krijgt, willen we in de toekomst
de nieuwsbrief nog gerichter gaan inzetten voor bepaalde onderdelen van het agenda-overzicht, om
te zorgen dat het interessant blijft om je in te schrijven.
Social media
Op onze Facebook pagina worden aankomende events, openingen en finissages van onze partners
gepost, daarnaast delen we informatie over The Hague Contemporary zelf, zoals het verschijnen van
een nieuwe gedrukte agenda. We posten elke dag, met uitzondering van de zomervakantieperiode.
Het is afgelopen jaar gebleken dat Facebook weinig aandacht genereert als posts niet gesponsord
worden. We zullen de komende jaren dus meer geld moeten investeren om te kunnen blijven
groeien. Daarmee is social media gelijk een interessant middel om de verschillende typen
partnerschappen anders in te vullen, bijvoorbeeld door hoge advertentiebudgetten in te zetten voor
premium partners (daarover later meer in H 2.3). Hetzelfde geldt voor Instagram. Het is voor een
discipline als de beeldende kunst een relevant en veelgebruikt visueel medium wat ons eenvoudig in
staat stelt de content van onze partners te delen met een (inter)nationaal publiek. Bovendien
kunnen de partners op deze manier ook makkelijk naar elkaar verwijzen, waarmee we de collectieve
verbinding versterken en het gezamenlijke bereik van de hedendaagse beeldende kunst vergroten.
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Art Weekend
Onze grootste en meest impactvolle activiteit, The Hague Contemporary Art Weekend, is een
jaarlijks terugkerend publieksevenement. Het doel is, om een groot en uiteenlopend publiek te
enthousiasmeren onze partners in de stad te ontdekken. Met dit stadsbrede kunstevenement,
schaart The Hague Contemporary zich naast Amsterdam Art, de organisator van het zeer succesvolle
Amsterdam Art Weekend. Het Art Weekend draait om onze partners. Zij verzorgen het grootste deel
van de programmering door middel van tentoonstellingen, openingen en events. The Hague
Contemporary neemt de taak op zich om te bemiddelen tussen het kunstenveld en het grote
publiek. Dat deden we tot nu toe door de volledige communicatie rond het The Hague
Contemporary Art Weekend te verzorgen en overkoepelende randprogrammering met talks,
screenings, film, rondleidingen en kunstroutes.
Net als Amsterdam Art Weekend die zich aan de Rijksakademie Open heeft gelieerd, heeft The
Hague Contemporary zich verbonden aan het Graduation Festival van de KABK. De beeldende
kunstopleiding van de KABK staat te boek als de meest vooruitstrevende van Nederland en de week
(begin juli) waarin de eindexamenpresentaties plaatsvinden, trekt veel bezoekers van buiten de stad.
We verbinden zo jong talent sterker met de kunstinstellingen in de stad en dragen bij aan een
dynamisch cultureel klimaat waarin jonge makers zich thuis voelen. Voor het Art Weekend
organiseert The Hague Contemporary jaarlijks gezamenlijk met het KABK een succesvolle preview en
opening op de vrijdagmiddag. Hier wordt het officiële startsein geven voor het Graduation Festival
en ons drie-daagse publieksevenement.
Wij werkten voor de Art Weekenden samen met organisaties als de Rabobank Regio Den Haag (tours
voor leden), International Community Platform (tours voor internationals in het Engels), We Are
Public, De Haagse Stadsfiets, Pip Den Haag, Young Collectors Circle, European Patent Office en
natuurlijk onze 18 partners. Het uitgebreide programma van de afgelopen editie in juli 2019 vindt u
hier: http://weekend.thehaguecontemporary.nl/.
Pers
Onze benadering van de pers heeft zich tot nu toe vooral gericht op publiciteit voor het The Hague
Contemporary Art Weekend. Dit resulteerde onder andere in publicaties in gedrukte en online media
als Den Haag Centraal, Metropolis M, Jegens & Tevens, Trendbeheer en Diplomat Magazine. Door
samenwerking met De Kunstmeisjes (verslaggevers) en het ledenblad van de Rabobank Den Haag
wisten we tevens zichtbaarheid bij andere platforms te krijgen. Dit is een mooie aanzet, maar de
persaandacht voor het Art Weekend kan groter. We kunnen dit verbeteren door de krachten te
bundelen met onze partners, waarvan sommigen een zeer uitgebreid nationaal en internationaal
medianetwerk hebben. Door nog meer gebruik te maken van elkaars perscontacten, van tevoren
met elkaar af te spreken op welke momenten het interessant en zinvol is om persberichten uit te
sturen, kunnen we zo de activiteiten uit ons overkoepelende aanbod beter uitlichten.
Voor 2020 zetten we de activiteiten van ons platform voort, waarbij het jaar in het teken zal staan
van het bestendigen van onze organisatie. The Hague Contemporary heeft inmiddels goede
zichtbaarheid en een herkenbare identiteit, wat ons een goede basis geeft om gerichter te focussen
op nieuwe doelgroepen, bij te dragen aan een meer inclusieve en diverse kunstsector, een
verstevigde positie in het culturele en politieke veld in te nemen en onze verbindende rol als spin in
het web van de Haagse kunstwereld uit te breiden.
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2.2.2 Positionering binnen bestel en bijdrage aan het totale aanbod
The Hague Contemporary heeft sinds de oprichting internationaal gerenommeerde beeldende
kunstmusea, experimentele presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven en toonaangevende
galeries samen weten te brengen om elkaars netwerk en zichtbaarheid te delen (zie H.2.2.1 voor de
genoemde activiteiten en samenwerkingsverbanden). Door deze organisaties samen te promoten,
profiteren kleinere organisaties van de bekendheid van de grotere musea, en de grotere musea zien
hun vernieuwende karakter bevestigd in de verbinding met experimentele art spaces. We verleiden
zo het publiek om verder te kijken dan hun gebruikelijke culturele lievelingen en de regio verder te
ontdekken. Dat deden we uiteraard niet alleen met culturele partners, maar ook door
samenwerkingen met externe partijen aan te gaan, zoals het International Community Platform, We
Are Public en de Rabobank Regio Den Haag.
2.2.3. Economische en/of maatschappelijke betekenis
Met gerichte (media-)aandacht hebben we aantoonbaar de aandacht van het publiek voor kunst en
kunstenaars weten te vergroten (zie ook het belang hiervan in het sectoradvies BK van de Raad voor
Cultuur). Dit heeft een positieve impact op de ontwikkeling van het Haagse kunstklimaat en de
bijbehorende beroepsmogelijkheden. We zien namelijk met grote zorg dat in de afgelopen jaren
zowel galeries als kunstenaars in Nederland het steeds moeilijker hebben om zich financieel staande
te houden. Dit blijkt onder andere uit recent onderzoek van de Boekmanstichting: “Het aantal
galeries in Nederland neemt af. (...) Ook de omzet van de galeries neemt af, evenals de
aankoopbudgetten van bedrijfscollecties. Deze dalende omzet is onder andere problematisch omdat
2
het van invloed kan zijn op de ontwikkeling van de carrière van jonge kunstenaars.” Jonge
kunstenaars en andere artistieke talenten in de stad hebben vaak een onzeker bestaan en hebben
baat bij een financieel gezonde en een artistiek gelaagde Haagse kunstsector. The Hague
Contemporary biedt met haar culturele partnerschappen, communicatiemiddelen en het Art
Weekend zichtbaarheid en een collectief draagvlak voor deze belangrijke kwaliteiten. In het
Beleidskader voor 2021-2024 wordt de toegevoegde waarde benoemd van onze activiteiten.3 Zeker
het Art Weekend biedt voor kunstprofessionals, -liefhebbers en belangstellenden een belangrijk
geconcentreerd moment waarop kennismaking met en kennisuitwisseling over hedendaagse kunst
mogelijk is.
Diversiteit en inclusiviteit
Wij geloven dat hedendaagse kunst iedereen plezier, kennis, verwondering of verdieping te bieden
heeft. We zetten ons daarom in om onze partners te verbinden met een groter en diverser publiek.
We werken daarbij met een verbredende strategie, waarbij we in eerste instantie een drietal
doelgroepen hebben geïdentificeerd, die we over de jaren scherper zullen definiëren en waar nodig
zullen aanvullen. Daarnaast hebben we in 2019 meer informatie op onze website toegevoegd over
de fysieke toegankelijkheid van onze partners, en hebben we ons tijdens het Art Weekend ingezet
om mensen met een fysieke beperking te faciliteren met informatie en speciaal vervoer. Deze
bijdrage is beloond met de Onbeperkt 070 Prijs. Ook doen we publieksonderzoek tijdens het Art
Weekend om de ervaringen van onze bezoekers zo goed als we kunnen te monitoren. Daarnaast
hebben we in 2019 de mogelijkheden verkend om het komende jaar deel te nemen aan Create
Impact, een stadsbreed programma met diverse culturele organisaties dat zich richt op het activeren
en inspireren van jongeren. Hedendaagse kunst kan hier een belangrijke rol in spelen. Met haar
Cultuurindex van de Boekman Stichting, Kenniscentrum voor Kunst, Cultuur en Beleid, eind 2018,
<https://www.boekman.nl/cultuurindex/sectoren/beeldende-kunst/>
2

3

Gemeente Den Haag, Zee aan mogelijkheden: Beleidskader Kunst en Cultuur 2021 - 2024, p.49.
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uitgebreide netwerk in de kunstwereld wil The Hague Contemporary via dit project bijdragen aan het
organiseren van rondleidingen bij onze partners voor de diverse schoolklassen.
2.2.4 Bedrijfsvoering
The Hague Contemporary is eind 2016 gestart door Eelco van der Lingen (toen Nest, nu Mondriaan
Fonds), Johan Gustavsson ( Project Space for Contemporary Art 1646), Arno van Roosmalen
(Stroom Den Haag) en Jaring Dürst Britt (Galerie Dürst Britt & Mayhew). Vanuit de wens de Haagse
kunstwereld beter collectief op te laten trekken en zichtbaarder te maken, startten zij een
samenwerking met kunstorganisaties in de stad die hun publiek een kwalitatief hoogwaardig
programma rond hedendaagse beeldende kunst aanbieden. De oprichters trokken zich na de
startfase terug als bestuursleden en vormen nu samen met Yasmijn Jarram (conservator
Kunstmuseum Den Haag) die Eelco van der Lingen heeft vervangen, de adviescommissie die de
directeur gevraagd en ongevraagd van inhoudelijk advies voorziet. Eind 2018 werden de
oud-bestuursleden opgevolgd door een Raad van Toezicht. Per 1 oktober 2019 wordt de organisatie
geleid door directeur Marleen Kers.
Tussen 2016 en 2019 heeft de organisatie zichzelf geprofileerd, zijn er activiteiten ontwikkeld en
hebben we een naam weten te vestigen. Mede door bijdragen (middels de subsidieregelingen
Culturele Projecten en Stimulering Cultureel Ondernemerschap) van de gemeente Den Haag, hebben
we op meerdere fronten belangrijke stappen kunnen zetten. Zo konden wij in 2018 de website
verbeteren, die zo gebruiksvriendelijker werd, pasten we de gedrukte agenda aan, waardoor het
mogelijk was een grotere oplage te drukken voor minder geld (schaalvoordeel) en konden we onze
output vergroten met de tweewekelijkse nieuwsbrief. Daarnaast werd het mogelijk om advertenties
in te zetten op onze social media kanalen. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij een goed
functionerende communicatiecampagne konden neerzetten voor het The Hague Art Weekend.
Daarmee konden we de pers goed bereiken en actief nieuw publiek naar onze partners trekken. We
wisten het weekend deels te financieren dankzij de steun van andere fondsen en sponsoren, wat
toont dat onze organisatie een steeds breder draagvlak geniet. Daarnaast hebben we om de
verbindingen en samenwerkingen in ons veld te versterken, The Hague ArtWorks ontwikkeld: een
serie partnerbijeenkomsten, bedoeld om te netwerken en kennis uit te wisselen.
Tijdens het verder ontwikkelen van onze organisatie zijn we tot het inzicht gekomen dat alle (nieuwe
en bestaande) activiteiten steeds meer uitvoering vragen en daarom ook meer
werkuren/teamleden. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2019 er naast de directeur ook een
marketing-en communicatiemedewerker voor een dag in de week (op freelance-basis) is
aangetrokken, die de communicatie van zowel de doorlopende activiteiten (bijv. de gedrukte
agenda) en het The Hague Contemporary Art Weekend verzorgt. Het Art Weekend is voor ons een
activiteit die de potentie heeft om uit te groeien tot hét ontmoetingsmoment tussen professionals
uit de beeldende kunstsector, kunstliefhebbers en belangstellenden in en buiten de regio Den Haag.
Tot nu toe hebben we voor het weekend altijd aanvullend en incidenteel inkomen gegenereerd,
maar om de toegevoegde waarde en verdieping van het evenement voor onze partners en de stad
Den Haag in de toekomst te garanderen, is een meerjarige financiële bijdrage nodig (waarover later
meer in H 2.3 en H 3).
Ondernemerschap
Ondernemerschap is een wezenlijk onderdeel van het functioneren van onze organisatie en het laten
slagen van de georganiseerde activiteiten. We streven naar een evenwichtige financieringsmix en
denken continu na over hoe we dit het beste kunnen realiseren. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit
van onze activiteiten niet uit het oog verliezen met als essentieel uitgangspunt dat de toegang tot
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beeldende kunst laagdrempelig blijft. We zijn een belangrijke verbindingspartner in het
kunstenveld, mét direct publieksbereik. Daarom moet in het achterhoofd gehouden worden dat ons
bereik en het toegankelijk houden van de kunsten een directe return on investment is - zeker niet
alleen voor de kunstsector, maar voor de samenleving en de stad Den Haag. De contributie die de
achttien structurele partners en diverse incidentele partners betalen, is een belangrijke
inkomstenbron voor onze structurele activiteiten, maar daarmee is The Hague Contemporary nog
niet betaald.
Om de bovengenoemde financiële basis aan te vullen, werven we aanvullende fondsen en hebben
we tot nu toe verschillende vormen van sponsoring opgezocht. In de startfase van onze organisatie
bleek het moeilijk om commerciële partijen te overtuigen van het bereik en de meerwaarde via ons
platform. De prille aard van onze activiteiten gaf voor bedrijven nog te weinig vertrouwen in het
rendement dat de sponsoring zou opleveren op het gebied van zichtbaarheid en publieke impact.
Sinds de editie van het Art Weekend in 2019 is het tij aan het keren en lukte het ons om Wintertaling
Advocaten en Notarissen als sponsor aan onze organisatie te verbinden. We hebben inmiddels een
bidbook opgesteld van onze organisatie, die we gebruiken voor zakelijke relaties. Dit document geeft
een professionele indruk van ons platform, en biedt informatie over verschillende vormen van
sponsoring en wat deze aan tegenprestaties opleveren.
De kosten die wij in 2018 en 2019 hebben gemaakt, zoals het lidmaatschap bij The Hague Marketing
en deelname aan de UITmarkt Den Haag, waren gericht bedoeld om onze zichtbaarheid verder te
vergroten en onze agenda te verspreiden onder cultuurliefhebbers in Den Haag, expats en toeristen.
Code Cultural Governance en Code Culturele Diversiteit
De initiatiefnemers van The Hague Contemporary vonden het passend om met het aantreden van
een directeur in plaats van een coördinator (voorheen de dagelijkse leiding) eind 2017, de volgende
fase van The Hague Contemporary in te gaan. In 2018 hebben we vijf nieuwe bestuursleden (RvT)
kunnen werven, ieder met een andere achtergrond en expertise. Ze komen minimaal vier keer per
jaar bij elkaar. De oude bestuursleden/ initiatiefnemers vormen samen met Yasmijn Jarram
(Kunstmuseum) een adviescommissie die de toetreding van nieuwe partners in de stad beoordeelt
op basis van artistiek inhoudelijke kwaliteit en de directeur gevraagd en ongevraagd van advies
voorziet.
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Fotocredit: The Hague Contemporary Art Weekend 2019, beeld: Naomi Moonlion

Fotocredit: Heden, The Hague Contemporary Art Weekend 2019, beeld: Naomi
Moonlion
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Fotocredit: Page Not Found, The Hague Contemporary Art Weekend 2018, beeld: Naomi
Moonlion
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2.3 Plannen en activiteiten voor de periode 2021 - 2024
2.3.1 Inhoudelijk beleid
Missie
The Hague Contemporary ziet het als haar missie om hedendaagse kunst in Den Haag toegankelijker
te maken voor cultuurliefhebbers, jongeren, expats, toeristen en (potentiële) kunstkopers en
verzamelaars en daarmee de kwaliteit, het experiment & onderzoek en de vernieuwingskracht van
de Haagse hedendaagse kunst een gezamenlijk podium te geven.
Visie
1. The Hague Contemporary beschouwt het unieke Haagse beeldend kunstenveld als een
inspirerende, betekenisvolle en cruciale omgeving voor de stad; een alternatieve blik op de wereld
wordt gegeven, bestaande systemen worden bevraagd, maatschappelijke issues worden
aangekaart én waar wordt bijgedragen aan een stukje levensplezier, persoonlijke ontwikkeling en
het verbeteren van je leefomgeving als inwoner van de stad;
2. The Hague Contemporary biedt Haagse hedendaagse kunstinstellingen en initiatieven, een
collectieve plek om meer zichtbaarheid te geven aan hun activiteiten en programmering en om
doelgroepen te bereiken die zij zelf in eerste instantie niet weten te bereiken. We zijn de oren en
ogen van de stad, onze antenne staat altijd aan en we beschikken over de unieke eigenschap een
‘helicopter view’ te hebben. Dit doen we niet alleen. Door samen op te trekken met onze partners
uit het culturele veld, is er een overkoepelend netwerk ontstaan en zijn we up to date over wat er
zich in de verschillende lagen van de Haagse kunstwereld afspeelt.
Inhoudelijke kwaliteit
The Hague Contemporary waarborgt de kwaliteit van haar activiteiten door de collectieve kennis en
het bijbehorende netwerk in te zetten om een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig kunstaanbod
te tonen. Behalve de begeleiding van de selectie van potentiële nieuwe partners voor ons platform,
blijft de adviescommissie een rol spelen in de selectie van het aanbod op onze
communicatiemiddelen. Het team van The Hague Contemporary heeft zowel vakinhoudelijke kennis
als expertise van communicatie en online contentmarketing in huis. Daarnaast hebben we een
aanzienlijk netwerk voor bijvoorbeeld het gericht inzetten van gastcuratoren of moderaters voor
onze randprogrammering, vloggers en influencers voor het gericht promoten van onze activiteiten
onder specifieke doelgroepen en werken we samen met communicatie-en marketing partners die
stadsbreed actief zijn.
Ambities
Onze reputatie en bekendheid groeit, wij praten en doen op steeds meer niveaus mee binnen de
culturele wereld van Den Haag. Met de aankomende periode bereiken we de derde fase van The
Hague Contemporary als organisatie en platform; we willen ons bereik vergroten, onze
aanwezigheid in de stad verankeren, en onze impact intensiveren. Tot nu toe is de meeste
aandacht uitgegaan naar het verder uitbouwen en neerzetten van onze communicatiefunctie, maar
het is tijd om onze verbindende functie zowel binnen als buiten het kunstenveld verder vorm te gaan
geven. In het bijzonder willen wij de concepten van het Art Weekend en The Hague ArtWorks verder
uitwerken, waarbij we steeds meer activiteiten met en voor onze partners organiseren het hele jaar
door.
Uitgelicht 1: doelgroepen
Ambitie & plannen:
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●
●

●
●
●
●

●

●

het Art Weekend wordt een belangrijk verzamel- en ontmoetingsmoment, waar zowel
kunstliefhebbers en verzamelaars als kunstprofessionals speciaal voor naar Den Haag reizen;
we versterken en professionaliseren kennis over onze doelgroepen: 1. kunstliefhebbers
binnen en buiten de stad, 2. expats community/toeristen in Den Haag en 3.(inter)nationale
kunstprofessionals (denk aan kunstenaars, curatoren, (doorgewinterde) verzamelaars,
kunstcritici etc.);
we ontwikkelen op maat gemaakte publieksprogramma’s en programma’s voor
professionals tijdens het The Hague Contemporary Art Weekend en het hele jaar door;
we verankeren ons platform, met het Art Weekend als hoogtepunt, regionaal;
we generen landelijke bekendheid met internationaal bereik;
door onze groeiende publieke bereik weten wij, regelmatig
nieuwe klanten te trekken naar

de aangesloten instellingen en galeries en stimuleren wij verkopen, bijvoorbeeld tijdens het
Art Weekend maar ook daarbuiten;
koppelen we expats en young professionals aan creatieve makers, curatoren en
conservatoren; door hen in onze randprogrammering een blik achter de schermen te geven,
verhalen te laten delen en toegang te geven tot exclusieve evenementen en previews die
worden georganiseerd door onze partners.
zetten we ons in voor cultuureducatie door workshops en tours voor schoolklassen in het
voortgezet onderwijs te ontwikkelen (zie ook 2.3.5 educatie) .

Voor de komende planperiode richten we ons meer op de expat en Haagse young professionals.
Deze publieksgroep namen we de afgelopen jaren al mee in ons publieksbereik, maar door
uitbreiding van publieksonderzoek en marketing kunnen we deze groepen nog beter bereiken. Ze
zijn net als jonge kunstenaars en kunstinitiatieven ruim vertegenwoordigd en bovendien groeiend in
de stad en zijn, zo blijkt uit eerste gesprekken met The Hague Marketing en The International
Community Platform op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding, verdieping of plezier. Doordat
onze publieksprogramma’s Engelstalig zijn en beeldende kunst vaak taalloos is, sluiten de
activiteiten van ons platform hier goed op aan.
Uitgelicht 2: communicatiemiddelen & bereik
Ambitie & plannen:
● we vergroten ons publieke bereik door onze communicatiemiddelen uit te breiden, te
professionaliseren en te specificeren;
● we ontwikkelen een geïntegreerde The Hague Contemporary Art Weekend website in onze
algemene website, met een agenda-overzicht van het programma van het Art Weekend per
dag;
● we zetten publieke mediacampagnes op met nationaal en internationaal bereik voor The
Hague Contemporary, met name voor het Art Weekend.
● we vergroten het publieke bereik via onze online marketing campagnes van 4000 volgers
naar 15.000;
● we vergroten ons publieke bereik via de website van 5000 bezoekers naar 12.000 met een
toename in het aantal paginaweergaven van 25.000 naar 40.000;
● we zetten onder andere jonge kunstenaars en ontwerpers in voor live verslagen
(bijvoorbeeld via instagram stories op ons platform) en reviews van de leukste
programma-onderdelen tijdens het Art Weekend;
● we ontwikkelen in samenwerking met onze partners podcasts voor het brede publiek (in het
kader van ‘kijken naar kunst’) en lanceren deze tijdens het Art Weekend in 2022;
● we groeien van ruim 400 subscribers voor onze nieuwsbrief naar 1000+;
● we groeien van 350 naar 700 perscontacten;
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●

●

we benaderen doelgerichter de professionals (kunstenaars, curatoren, verzamelaars en
kunstcritici) uit het kunstenveld met aparte mediakanalen en een op maat gemaakte
randprogrammering zowel tijdens het Art Weekend als activiteiten het hele jaar door.
Voor de kunstprofessionals hebben we ook de ambitie om op de website een (eenvoudige)
aparte digitale omgeving te ontwikkelen, met een eigen account waar op maat gemaakte
programma’s worden gepresenteerd en er inschrijving op de verschillende bijeenkomsten en
onderdelen mogelijk is. Behalve dat we de professionals een gericht overzicht bieden van
ons programma, geeft het ons de mogelijkheid om ze beter te monitoren.

Uitgelicht 3: partnerschappen
Ambitie & plannen:
● we groeien naar 25 structurele partners of meer en zeker 5 incidentele partners per jaar;
● we verbinden minstens twee structurele en diverse incidentele commerciële sponsoren aan
ons platform;
● we bieden onze bestaande culturele partners een ‘premium’ lidmaatschap aan met
doelgerichte communicatiemiddelen, hogere advertentiebudgetten en op maat gemaakte
randprogrammering onder de naam The Hague ArtWorks;
● we richten het The Hague Contemporary membership op voor kunstliefhebbers en
-belangstellenden om zo nieuwe doelgroepen aan te trekken en het publiek de mogelijkheid
te bieden het hele jaar door bij ons platform betrokken te raken; hierbij zetten we specifiek
in op young professionals en expats (zie ook uitgelicht: doelgroepen). We organiseren op de
momenten dat de agenda uit wordt gebracht, op maat gemaakte rondleidingen langs de
verschillende programma’s van onze partners met aanvullend previews, studio visits en
inhoudelijke bijeenkomsten. We werken daarbij samen met partners als We Are Public, the
Young Collectors Circle, Art The Hague, The International Community Platform en
YoungTheHague;
● we spelen een prominente rol als lobbypartij en belangenbehartiger voor de hedendaagse
beeldende kunst in en rondom Den Haag;
● we worden een aantrekkelijk platform voor onze partners en partijen daarbuiten om te
adverteren, mits passend bij het doel van ons platform, en hebben we de website hierop
aangepast;
● we verstevigen en verduurzamen actief de verbinding tussen musea,
presentatie-instellingen en galeries, waarbij wij aansturen op het aangaan van nieuwe
samenwerkingen, bijvoorbeeld tussen de grote instituten en de kleinere experimentele
plekken.
De partnerschappen worden doorontwikkeld. De bestaande culturele partners krijgen in ruil voor
hun contributie, nog doelgerichtere communicatiemiddelen en op maat gemaakte
randprogrammering. Daarnaast komt er een open en gratis variant van het lidmaatschap, waarbij
iedere hedendaagse beeldende kunstinstelling of initiatief met een publiek programma zijn content
kan indienen voor de geprinte en online agenda (via de website) die gedurende het jaar
communiceert en de basis zijn van ons platform. De selectie van deze content, zal door de
adviescommissie begeleid worden om de kwaliteit in ons aanbod te waarborgen. Dit heeft
uiteindelijk als doel om voor onze huidige partners de samenwerking te verduurzamen, en om veel
kleinere experimentele initiatieven, die financieel een stuk minder draagkracht hebben, op passende
wijze deel te laten nemen aan The Hague Contemporary.
Uitgelicht 4: The Hague Contemporary Art Weekend
Ambitie:
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●

●

●
●

●

in de planperiode maakt het aantal bezoekers van het Art Weekend stapsgewijs een gestage
groei door van 12.000 naar 18.000 en uiteindelijk 30.000 bezoekers, waarvan ongeveer een
derde bezoekers van buiten de stad en expats zijn;
we creëren een buzz in de stad rond het Art Weekend en trekken tijdelijk meer toeristen
naar Den Haag; we zetten samenwerkingen met (boetiek)hotels en The Hague Marketing op
om speciale culturele combinatiedeals te ontwikkelen en uit te zetten;
het online bereik (bovenop de fysieke bezoekers) tijdens het Art Weekend via onze social
media kanalen, groeit gestaag van 3000 naar 6000 en uiteindelijk 10.000+ betrokkenen;
we brengen nog meer gelaagdheid in onze randprogrammering aan en blijven zoeken naar
vernieuwende en prikkelende samenwerkingen tussen de verschillende initiatieven in de
stad: artist talks, screenings, performances en tours op en langs bijzondere locaties;
we halen de nationale en internationale pers met ons Art weekend doordat we bijzondere
en kwalitatief sterke programma-onderdelen in beeld brengen en (jonge) kunstenaars aan
het woord laten.

Uitgelicht 5: The Hague ArtWorks
Ambitie & plannen:
● we verbinden professionals uit de kunst & cultuur met elkaar; we faciliteren samenwerking
en ontmoeting;
● we stimuleren het delen van kennis en ervaring op het gebied van publieksbereik en
profilering;
● we ontwikkelen op maat gemaakte randprogrammering voor professionals uit de beeldende
kunst tijdens het Art Weekend en het hele jaar door.
In de dagen na de gezamenlijke opening met het KABK, willen we het weekend meer gewicht geven
door ook belangrijke netwerkmomenten en activiteiten voor onze partners op de andere dagen te
organiseren (tot nu toe niet het geval). Op de zaterdag is dat bijvoorbeeld een expert seminar rond
thema’s als publieksbereik, contentmarketing, educatie, samenwerking of kunstkritiek en op de
zondag een netwerklunch op een bijzondere locatie in de stad. Het programma voor The Hague
ArtWorks gedurende het hele jaar zien we als volgt voor ons: 3 partnerbijeenkomsten; waarvan 2
werkgroepbijeenkomsten ten aanzien van de voorbereidingen voor het Art Weekend en 1
evaluatiebijeenkomst, 2 expertmeetings. Thema’s als inclusiviteit, diversiteit, educatie, participatie
komen aan bod en we initiëren naar behoefte netwerkmomenten.
2.3.2 Bedrijfsvoering
Visie bedrijfsvoering
De afgelopen jaren heeft The Hague Contemporary de activiteiten tegen minimale uren en
vergoedingen gerealiseerd. De stappen die we hebben gezet zijn ontzettend waardevol gebleken
voor het vestigen van ons platform in de stad. Terugkijkend op de groei van onze bezoekersaantallen
en de evaluaties met onze partners, is ook duidelijk geworden dat verdere professionalisering ten
goede komt aan de kwaliteit van de activiteiten die we organiseren.
Voor de komende planperiode willen we de slag maken; van een organisatie, bestaande uit een
directeur voor 2 dagen in de week en een communicatiemedewerker voor 1 dag in de week,
groeien naar een meer professionele organisatie. De genoemde ambities en plannen voor onze
activiteiten in hoofdstuk 2.3.1, vragen om een uitbreiding van uren/team. Hierbij willen we: 1.
uitbreiding van de uren van de huidige directeur en de communicatiemedewerker, zodat er meer
ruimte ontstaat voor de directeur om behalve de organisatie van het platform zich meer in te
kunnen zetten voor de lobby van de Haagse kunstsector en het mogelijk maken van
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samenwerkingen in de regio Den Haag. Met de uitbreiding van de uren voor de
communicatiemedewerker kunnen we onze communicatie-en marketingactiviteiten intensiveren en
hebben we meer slagkracht om passende publieke campagnes voor onze partners op te zetten; 2.
een productiemedewerker inhuren of aannemen in de aanloop naar het Art Weekend, zodat de
productie (behalve de artistieke leiding) van het weekend (deels) uit handen kan worden genomen
van de directeur; 3. onze partnerschappen en genoemde bijbehorende randprogrammering
doorontwikkelen met inzet van een parttime medewerker programma & partnerschappen.
The Hague Contemporary streeft naar het vinden en creëren van langdurige samenwerkingen met
haar partners, waarbij we constant kijken hoe we gebruik kunnen maken van elkaars kennis en
middelen.
Toelichting begroting
In de begroting is rekening gehouden met een gestage groei van het The Hague Contemporary Art
Weekend, dat wij baseren op de groei die het weekend van 2018 naar 2019 al heeft doorgemaakt en
die we verwachten voor 2020. Tegelijkertijd houden we rekening met een stapsgewijze uitbreiding
van eigen inkomsten die komt met het verder professionaliseren van onze activiteiten het hele jaar
door. Het The Hague Contemporary Art Weekend moet hét toonaangevende beeldend
kunstevenement van Den Haag en omstreken worden, vergelijkbaar met het Amsterdam Art
Weekend en daar komen meer kosten bij kijken. De kosten voor onze kernactiviteiten staan in de
begrotingstabel vermeld onder de toegevoegde categorie productie (5i), specifieke
publiciteitskosten (5f) en bij activiteitenlasten personeel (4a, b, e, f, g, h en i). In de tabel toelichting
(tussen A & B en C) op A en B, is er een specificatie terug te vinden van de invulling van de posten.
Tegelijkertijd besparen we bijvoorbeeld huisvestingskosten, doordat we bij Stroom gebruik mogen
maken van een gratis werkplek.
Een procedure voor een ANBI status is in gang gezet. Zo kunnen we particulieren gelden ontvangen
en werken met een vriendenvereniging in de vorm van bijvoorbeeld een The Hague Contemporary
Membership, met in het bijzonder aandacht voor expats en jonge professionals in Den Haag. Twee
publieksgroepen waarvan uit eerder publieksonderzoek is gebleken dat zij grote interesse hebben in
kunst en cultuur, maar hier niet altijd de weg kennen (zie ook H2.3.1 ambities).
Verwachte toename in inkomsten via
1. partners: de bijdragen van onze partners zijn een belangrijke inkomstenbron voor onze
structurele activiteiten in 2021-2024. Met een verwachte groei van achttien naar 25 structurele
partners en ieder jaar 5 incidentele partners, creëren wij een stabiel groeiende financiële basis voor
het draaien van onze organisatie en het organiseren van het Art Weekend; 2. membership: met het
opzetten van een The Hague Contemporary membership, bieden we het publiek tegen een
contributie van 35 euro per jaar, niet alleen de mogelijkheid om het hele jaar door betrokken te
blijven bij onze activiteiten, maar genereren we via dit middel ook extra inkomsten. We verwachten
dat we in het eerste jaar van de planperiode ongeveer 80 members binnen te kunnen halen. In de
jaren die volgen richten we ons op een groei van 80 in 2021 naar 100 plus in 2022 en 2023 en 200
plus members in 2024; 3. sponsoring: voor de aankomende planperiode willen we groeien naar 2 tot
3 structurele sponsoren voor onze organisatie. Gebaseerd op eerdere ervaringen met sponsoring is
dit een realistisch scenario. Naarmate het bereik van onze activiteiten zal groeien, wordt het voor
bedrijven aantrekkelijker om zich voor de lange termijn aan ons platform te verbinden. The Hague
Contemporary biedt bedrijven de mogelijkheid om zich maatschappelijk in te zetten en te verbinden
aan hét beeldend kunstplatform van Den Haag; 4. advertenties: in de komende planperiode willen
we onze culturele en commerciële partners aanbieden om te adverteren op onze geprinte en online
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agenda. Dit hebben we nog niet eerder gedaan en biedt toegang tot een nieuwe inkomstenstroom;
5. subsidies: naast de verwachte groeiende inkomsten van onze partners, inkomsten uit private
middelen en sponsoren hebben wij structurele de steun van de gemeente Den Haag nodig om de
professionalisering en kwaliteit van ons platform te blijven garanderen. Voor het Art Weekend
richten wij ons ook op bijdragen van andere (private) fondsen (die baat hebben bij een dynamisch
kunstenveld in Den Haag). Zoals eerder genoemd gaan wij voor het Art Weekend tevens meer
incidentele partners en sponsoren aan ons binden.
Waarden Fair Practice Code en Governance Code Cultuur
The Hague Contemporary streeft er naar om op alle fronten constant alert te zijn op inclusiviteit en
goed bestuur en toezicht door een transparante manier van werken en regelmatig contact tussen
bestuur en Raad van Toezicht (minimaal 4 keer per jaar komen zij bij elkaar). Daarnaast streven naar
een eerlijke beloning van zowel de directie, het team als belangrijke dienstverleners zoals de
vormgever voor onze communicatiemiddelen en de moderatoren en kunstenaars die wij vragen een
bijdrage te leveren aan het Art Weekend.
Cruciale functies
Voor de directeur en medewerker communicatie & pr zijn voor het hele jaar uren begroot op basis
van groei, daarbij rekening houdend met de minimale inzet die nodig is om onze organisatie
draaiende te houden. Aanvullende functies als de medewerker productie en de medewerker
programma & partnerschappen, zijn in ons begrotingsplan meegenomen op basis van flexibiliteit, en
de ontwikkeling die we verwachten door te maken in het aanbieden en organiseren van onze
activiteiten.
Duurzaamheid
Juist onze stichting en de reeds benoemde doelen hebben tot effect dat beeldende kunst steviger in
positie komt: we dragen bij aan de financiële draagkracht van de sector. Wij geloven dat het
schaalvoordeel van The Hague Contemporary om met elkaar de beeldende kunst te promoten de
stap is naar een duurzame toekomst. T he Hague Contemporary heeft de afgelopen jaren tweemaal
een subsidie van de gemeente Den Haag ontvangen. Een structurele subsidie van de gemeente is
niet alleen een logische, maar ook duurzame stap om de opgedane kennis en het opgebouwde
netwerk van ons platform voor de lange termijn te kunnen borgen
Eerlijke beloning
In de begroting is een groei in bestaande beloningen voor het kernteam tot uitdrukking gebracht.
Momenteel worden alle structurele diensten voor directie en communicatie ingehuurd. Voor de
planperiode willen we dit gedeeltelijk omzetten in tijdelijke contracten. Voor de andere diensten
geleverd door derden (vaak kunstenaars of moderatoren), hanteren we de richtlijnen volgens de
rekentool kunstenaarshonorarium: http://kunstenaarshonorarium.nl/. Deze richtlijnen zijn in 2017
door Platform Beeldende Kunst en het Mondriaanfonds in samenwerking met Nederlandse
kunstmusea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars opgesteld.
2.3.3. Diversiteit en inclusie
Toepassing Code Diversiteit & Inclusie
Zowel de Raad van Toezicht, als de adviescommissie en de directie zijn divers in leeftijd, gender,
cultureel-etnische en professionele achtergrond. Dit willen we blijven waarborgen door hier, waar
mogelijk, rekening te houden met de selectie en samenstelling.
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Samen met onze partners zetten we ons in voor het realiseren van een inclusief publieksbereik. De
partnerbijeenkomsten die we vijf keer per jaar willen organiseren, zijn deels bedoeld om concreet
over thema’s als inclusiviteit, diversiteit en participatie na te denken. De stappen die we de
afgelopen jaren genomen hebben, zoals onze beloonde inzet voor (rolstoel)toegankelijkheid, zetten
we door en willen we uitbreiden; denk bijvoorbeeld aan een speciale rondleiding te organiseren voor
slechtzienden, waarbij ze de mogelijkheid krijgen om kunst op een eigen manier te beleven, door
zintuigen als voelen en horen in te zetten. Ook willen we actief deelnemen aan innovatieve
participatieprojecten voor scholen, zoals het eerder genoemde Create Impact. Om een gedegen
kennis op te bouwen van de ervaring en beoordeling van onze bezoekers, rond het Art Weekend,
willen we ons publieksonderzoek uitbreiden en professionaliseren. Het monitoren van de
laagdrempeligheid en toegankelijkheid van deze activiteiten onder de door ons geïdentificeerde
doelgroepen zullen daarbij het uitgangspunt vormen. We baseren daarmee onze strategie steeds
beter op statistische gegevens, waarbij we uiteraard ook samenwerken met onze partners.
2.3.4. Samenwerking, positionering en publieksbereik
Positionering: regionale verankering met internationaal bereik
The Hague Contemporary gelooft dat hedendaagse kunst iedereen plezier, kennis, verwondering of
verdieping te bieden heeft. We blijven ons inzetten om onze partners te verbinden met een breder
en diverser publiek. Wij zien daarbij potentie in een toekomstige positionering van het platform
regiobreed. Op de lange termijn hebben we de ambitie om een plek te veroveren in de
metropoolregio Rotterdam en Den Haag: hoewel de kunstsector in beide regio’s ieder een geheel
eigen dynamiek heeft (en dat moet zo blijven), is het in de gezamenlijke promotie waardevol om
instellingen en organisaties buiten Den Haag dichter bij elkaar te brengen en te betrekken bij ons
platform, zoals bijvoorbeeld Museum Voorlinden. Op die manier zenden we een sterk signaal uit
naar mensen van buitenaf, toeristen, die Den Haag en Rotterdam in combinatie met elkaar willen
bezoeken. We dragen bij aan positieve beeldvorming van beide steden. Een gezamenlijke landelijke
en internationale promotiecampagne voor The Hague Contemporary en Rotterdam Art is dan ook
niet ondenkbaar. Door verder te communiceren in het Engels en ons te richten op expats, toeristen
en young professionals in Den Haag kunnen we bereiken dat onze regionaal fundament, een
internationaal bereik heeft. De regionale verankering van ons platform laten we beide kanten op
werken: met het toegankelijk en aantrekkelijk maken van beeldende kunst, leveren we een bijdrage
aan de positionering van de stad, het verrijken van haar human capital, het binnenhalen van
toeristen en verbeteren we de leefomgeving van de Hagenaren. Andersom willen we dat de
beeldende kunst ook profiteert van deze groei en bloei. The Hague Contemporary gaat daarom
maatschappelijke en economische verbindingen aan (zie ook H 2.2.3 en zie hieronder bij
maatschappelijke en economische verbindingen v oor toelichting). De randvoorwaarde die hiervoor
noodzakelijk is; de sector moet de ruimte krijgen om te kunnen investeren in experiment en
onderzoek op verschillende niveaus, van maakproces en talentontwikkeling tot publieksbereik en
educatie.
Het culturele profiel
The Hague Contemporary richt zich op het collectief z ichtbaar maken van kwalitatief hoogwaardige
beeldende kunstorganisaties in de regio Den Haag door de continue inzet van onze
communicatiemiddelen, collectieve kennis en netwerk. Hiermee onderscheiden wij ons van
organisaties als Hoogtij, die veelal incidenteel op een gebied/één route focussen. De samenwerking
met onze partners geeft ons slagkracht om op grotere schaal impact te hebben, bijvoorbeeld tijdens
het Art Weekend. Ook zijn we een nadrukkelijke verdieping op de algemene cultuurmarketing van
Den Haag. The Hague Contemporary representeert haar partners op passende wijze en onze
specialistische kennis maakt dat wij de content van onze partners goed kunnen overbrengen aan een
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breed en divers publiek. Cruciaal daarbij is, dat we niet over de hoofden van deze partners heen
programmeren, maar middels onze randprogrammering toevoegen daar waar er vanuit de partners
behoefte is om specifieke thema’s of onderwerpen aan bod te laten komen.
Maatschappelijke en economische verbindingen
Een goede beeldende kunstsector biedt niet alleen verrijking en plezier aan bezoekers, maar zorgt
ook dat jong artistiek talent inspiratie en steun krijgt en door kan groeien naar institutionele
platforms en commerciële relaties. De zo rijke bodem van de Haagse kunstorganisaties en galeries is
essentieel voor kunstenaars en andere culturele makers in de regio gedurende hun hele carrière.
Onze partners bieden hen nieuwe opdrachten, zichtbaarheid en kopen of verkopen hun werk. Juist
de breedte van het veld, van kunstacademie tot galerie tot internationaal museum, is de kracht van
Den Haag en maakt dat het voor circa 1/3 van de afstuderende KABK-studenten de moeite is om zich
na de studie blijvend in Den Haag te vestigen. Wij willen deze kwaliteit van Den Haag actief
ondersteunen en kunstenaars perspectieven in de stad bieden. Wij werken nauw samen met de
kunstacademie, bijvoorbeeld door het The Hague Contemporary Art Weekend samen te laten vallen
met het Graduation Festival. Partners zoeken actiever samenwerking met alumni en afstudeerders
worden nog meer doordrongen van de culturele mogelijkheden van Den Haag. Wij hebben de
ambitie om de samenwerking met de KABK nog verder uit te bouwen en betere gezamenlijke
campagnes op te zetten, verbonden aan de overige partners.
Samenwerking bestaande en nieuwe partners
Voor de komende planperiode zetten we in op nieuwe culturele partnerschappen met Museum
Voorlinden, The Grey Space in the Middle, Lauwer Art Gallery, Quartair, Trixie The Hague, Locatie Z,
de Elektriciteitsfabriek, Seelab, en Billytown. Daarnaast willen we verkennen of incidentele
partnerschappen met culturele organisaties uit andere disciplines, als het Residentie Orkest,
Koninklijk Conservatorium Den Haag, Nederlands Dans Theater een interessante aanvulling op ons
platform zijn. Zowel de culturele als commerciële partners zijn voor ons onmisbaar en maken
bijvoorbeeld het Art Weekend tot een gelaagd en boeiend evenement. Zij vullen aan op onze
inhoudelijke kennis of netwerk of op de verschillende clusters van activiteiten of programmalijnen
die we ontwikkelen. Behalve de voor The Hague Contemporary bekende organisaties als de
Rabobank Den Haag, het International Community Platform, We Are Public, De Haagse Stadsfiets,
Pip Den Haag, Young Collectors Circle en onze vaste culturele partners, zijn we voornemens samen
te werken met het stadsbrede netwerk voor young professionals YoungTheHague en diverse als
Hotel Indigo, CitizenM, en bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, Deloitte en Siemens.
2.3.5. Cultuureducatie
Tijdens de afgelopen edities van het Art Weekend in 2018 en 2019 zijn onze tours langs de
verschillende locaties en programma-onderdelen in de stad zeer positief ontvangen en goed
bezocht. In de aankomende planperiode willen we deze tours doorontwikkelen en ook beschikbaar
maken voor het voortgezet onderwijs in Den Haag. Zoals eerder beschreven in onze evaluatie,
geloven we dat hedendaagse kunst jongeren kan activeren en inspireren. We willen een start maken
met gerichte educatielessen door op vrijdag, de laatste dag van de schoolweek en de startdag van
het Art Weekend, rondleidingen voor 4 scholen uit de binnenstad te organiseren (zie ook tabel J van
prestatiegegevens) .
2.3.6. Makersklimaat en talentontwikkeling
Het stimuleren en aanmoedigen van een gunstig makersklimaat en talentontwikkeling komt
onmiskenbaar terug in de kernwaarden en activiteiten van ons platform.
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Fotocredit: Royal Academy of Art, The Hague Contemporary Art Weekend 2019, beeld: Naomi
Moonlion

Fotocredit: KINO, The Hague Contemporary Art Weekend 2019, beeld: Naomi Moonlion
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Royal Academy of Art , The Hague Contemporary Art Weekend 2019, beeld: Naomi
Moonlion
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2.4 Bedrijfsvoering 2021 - 2024
2.4.1 Organisatiestructuur
Organogram
Raad van Toezicht
|
Directeur → Adviescommissie
_____ | ______
|
|
|
1.
2.
3.
|
Vrijwilligers
1.
2.
3.

Communicatie: momenteel 1 communicatiemedewerker, 1 stagiair
Productie: in te vullen vanaf 2021
Programma & Partnerschappen: in te vullen vanaf 2021

2.4.2 Toelichting
De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen
bespreekt de directie de stand van zaken die betrekking hebben op de activiteiten van het platform,
de partners en de bedrijfsvoering, evenals het vaststellen van de begroting en jaarrekening en
beleidsplannen voor de toekomst. De directeur van The Hague Contemporary heeft zowel de
dagelijkse artistieke als zakelijke leiding van het platform. Een adviescommissie geeft de directeur
gevraagd en ongevraagd advies, o.a. over de selectie van de partners.
2.4.3 Personeelstabel
Personeel

aantal uren van een volledige werkweek:
Totaal aantal fte:
-

waarvan met vast contract

-

waarvan met tijdelijk contract

-

waarvan inhuur/opdracht/zzp

fte in 2018
realisatie

16 uur

aantal
personen
(in 2018)

fte in 2021

2

32 uur

0,4

0,8

0,4

0,8

aantal
personen
2021
4

Aantal stagiaires

2

2

Aantal vrijwilligers

4

12

Aantal STIP medewerkers

2.4.4 Fair Practice Code
(zie ook bij eerlijke beloning H 2.3.2)
In de begroting is een groei in bestaande beloningen voor het kernteam tot uitdrukking gebracht.
Momenteel worden alle structurele diensten voor directie en communicatie ingehuurd. Voor de
planperiode willen we dit gedeeltelijk omzetten in tijdelijke contracten. Voor de andere diensten
geleverd door derden (vaak kunstenaars of moderators), hanteren we de richtlijnen volgens de
rekentool kunstenaarshonorarium: http://kunstenaarshonorarium.nl/. Deze richtlijnen zijn in 2017
door Platform Beeldende Kunst en het Mondriaanfonds in samenwerking met Nederlandse
kunstmusea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars opgesteld.
In de aanloop naar en tijdens het Art Weekend vragen wij vrijwilligers om te helpen bij de logistieke
begeleiding van het evenement. Dit betekent dat wij ze inzetten bij de verschillende
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informatiepunten in de stad, voor de bewegwijzering en routing, surveilleren tijdens verschillende
programmaonderdelen en het verspreiden van bijvoorbeeld programma-flyers of agenda’s.
2.4.5 Bedrijfsrisico’s
Tot nu toe hebben we gezien het relatief korte bestaan van onze organisatie vooral de beschikbare
middelen geïnvesteerd in de ontwikkeling van middelen en activiteiten en nog geen reserves op
kunnen bouwen en daarmee enig weerstandsvermogen. Dit vormt het voornaamste bedrijfsrisico.
2.4.6. Investeringen
Voornaamste investeringen in de komende jaren zijn gericht op de ontwikkeling van duurzame pren marketingtools.
2.4.7. Inkomsten
We zien een gestage groei in onze eigen inkomsten via voornamelijk private fondsen en
sponsordeals: van € 22.448,- in 2018 naar een verwachtte €32.482 in 2019, €48.800,- in 2021 en
uiteindelijk €74.000,- in 2024. Zie H 2.3.2 voor een toelichting.
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3. Financiële gegevens: meerjarenbegroting 2021 - 2024 en balans (jaarrekening 2018)
Tabellen A en B; begroting

A. Baten:

Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Prognose
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019

EIGEN INKOMSTEN
1

Publieksinkomsten binnenland
(2+3+4+5+6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Overige publieksinkomsten

0

0

0

0

0

0

0

7 Publieksinkomsten buitenland

0

0

0

0

0

0

0

8 Publieksinkomsten (1+7)

0

0

0

0

0

0

0

9000

10000

13600

15000

0

0

2000

10 Overige directe inkomsten

27000

30000

32000

33000

0

22448

24916

11 Totaal directe inkomsten (8+9+10)

36000

40000

45600

48000

0

22448

26916

0

0

0

0

0

0

0

2800

4200

5250

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

14000

20000

0

0

5566

0

0

0

0

0

0

0

12800

18200

23250

26000

0

0

Totaal indirecte inkomsten
(12+17)

12800

18200

23250

26000

0

0

5566

19 Totaal eigen inkomsten (11+18)

48800

68850

74000

0

22448

32482

2 Kaartverkoop
3 Uitkoop en partage
4 Horeca bij uitvoeringen
5

Verkoop van programma’s of van
beeld- en geluiddragers

9 Sponsorinkomsten

12 Indirecte inkomsten
Private middelen - particulieren
13
incl. vriendenverenigingen
14 Private middelen - bedrijven
15 Private middelen - private fondsen
Private middelen - goede
doelenloterijen
Totaal bijdragen uit private
17
middelen (13+14+15+16)
16

18

58200

18000

5566

SUBSIDIES
20 Totaal structureel ministerie OCW

0

0

0

0

0

0

0

21 Totaal structureel Cultuurfondsen

0

0

0

0

0

0

0

22 Totaal structureel provincie

0

0

0

0

0

0

0

55000

55000

55000

55000

0

0

0

0

0

0

0

8000

23

Totaal structureel gemeente Den
Haag

Totaal incidenteel gemeente Den
Haag (Culturele Projecten, Regeling
24
Stimulering Cultureel
Ondernemerschap)

25000

30

25

Totaal overige subsidies/bijdragen
uit publieke middelen

26

Totaal subsidies
(20+21+22+23+24+25)

27 Totale baten (19+26)

B. Lasten en resultaat:

0

0

0

55000

55000

55000

103800

114200

123850

0

0

0

0

55000

0

8000

25000

129000

0

30448

57482

Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Prognose
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019

LASTEN
1a Directie

9000

10000

11400

11400

0

7650

7.934

1b Communicatie & PR

4000

5000

5400

6800

0

0

3000

1c Secretariaat

0

0

0

0

0

0

0

1d Personeelszaken

0

0

0

0

0

0

0

1e Financiële zaken

0

0

0

0

0

0

0

1f Administratie

0

0

0

0

0

111

0

1g Bestuursvergaderingen

0 0

0

0

0

0

0

16800

18200

0

7761

Beheerlasten personeel totaal
1 (1a+1b+1c+1d+1e+1f +1g)
2a Huisvestingskosten
2b Organisatiekosten

13000

15000

0

0

0

0

0

0

0

3000

3000

3000

3000

0

783

2115

0

0

0

2c Onderhoud gebouw en installaties
2d Algemene publiciteitskosten

10934

13000

15000

15000

16000

0

11765

9238

0

0

0

0

0

0

0

1000

1000

1000

1000

0

121

500

Beheerlasten materieel totaal
2 (2a+2b+2c+2d+2e+2f)

17000

19000

19000

20000

0

12669

11853

3 Totaal beheerlasten (1+2)

30000

34000

35800

38200

0

20430

22.787

4a Artistieke leiding
Uitvoerende kunstenaars /
4b curators

9000

10800

12400

13850

0

3400

4000

6000

6000

7000

7000

0

1257

2314

4c Collectiebeheer

0

0

0

0

0

0

0

4d Talentontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

4e Educatie
Vormgeving
4f communicatiemiddelen

3000

3000

3000

3000

0

0

0

4500

4500

6000

5500

5955

4000

4g Communicatie & PR

5000

6000

7000

7000

0

3000

4h Productie

3500

3500

3500

3500

0

4097

0

4i Programma & partnerschappen

3500

3500

3500

3000

0

0

0

34500

37300

42400

42850

0

14709

13314

0

0

0

0

0

0

0

5b Collectiebeheer

0

0

0

0

0

0

0

5c Talentontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

2e Afschrijvingskosten
2f Reiskosten

Activiteitenlasten personeel totaal
4 (4a+4b+4c+4d+4e+4f+4g+4h)
Zaalhuur (voor repetities en
5a uitvoeringen)
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5d Educatie

2500

2500

2500

1500

0

0

0

5e Reis- en transportkosten

1000

1000

1000

1000

0

0

500

17040

16900

18750

19450

0

600

9701

0

0

0

0

0

0

0

2760

2500

2000

2000

0

0

500

16000

19000

21400

24000

0

1046

10263

45650

47950

0

1646

20964

5f Specifieke publiciteitskosten
5g Vergunningen
5h Publieksonderzoek
5i Productie
5

Activiteitenlasten materieel totaal
(5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i)

6 Totaal activiteitenlasten (4+5)

39300

41900

73800

79200

0

16355

34278

103800

113200

123850

129000

0

36785

57.065

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

-6383

417

9 Saldo rentebaten / -lasten
Saldo overige buitengewone baten
10 / lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 EXPLOITATIERESULTAAT (8+9+10)

0

0

0

0

0

-6383

417

58700

60050

0

22470

24.248

7 Totale lasten (3+6)

88050

90800

RESULTAAT

0

RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN
12 Totaal personeelslasten (1+4)

39260

52300

13 waarvan vast contract

0

0

0

0

0

0

0

14 waarvan tijdelijk contract

0

33000

37800

38000

0

0

0

39260

19300

20900

22050

0

22470

24248

15 waarvan inhuur (zzp'ers e.d.)

Tabel toelichting A en B; specificatie categorieën begroting The Hague Contemporary
Categorie

A. Baten

Toelichting posten

2021

2022

2023

2024

EIGEN INKOMSTEN

THC Membership
(vriendenvereniging)

contributie
structurele en
incidentele
partnerschappen,
advertentie-inkomste
n
THC Membership
(vriendenvereniging)

2022

2023

2024

kantoormiddelen,
2b Organisatiekosten administratie,
accountant

kantoormiddelen,
administratie,
accountant

kantoormiddelen,
administratie,
accountant

kantoormiddelen,
administratie,
accountant

2d Algemene

Drukkosten

Drukkosten

Drukkosten

10

overige directe
inkomsten

13 private middelen
B.

Lasten en
resultaat

THC Membership
(vriendenvereniging)

contributie
structurele en
incidentele
partnerschappen,
advertentie-inkomst
en
THC Membership
(vriendenvereniging)

2021

contributie structurele
en incidentele
partnerschappen,
advertentie-inkomsten

contributie structurele
en incidentele
partnerschappen,
advertentie-inkomsten

LASTEN

Drukkosten

32

publiciteitskosten alg.communicatiemiddelen, hosting en
aanpassingen website,
advertentiebudget
social media

4a Artistieke leiding

Uitvoerende
kunstenaars

4b

4e Educatie
Communicatie &
PR

4g

4h Productie

alg.communicatiemiddelen, hosting
en aanpassingen
website,
advertentiebudget
social media

alg.communicatiemiddelen, hosting en
aanpassingen website,
advertentiebudget
social media

alg.communicatiemiddelen, hosting en
aanpassingen
website,
advertentiebudget
social media

uren directeur
artistieke leiding Art
Weekend en
randprogrammering
randprogramma Art
Weekend
(kunstenaars,
curatoren)
ontwikkeling tours
voor vo
Promotie Art
Weekend,
randprogrammering

uren directeur
artistieke leiding Art
Weekend en
randprogrammering
randprogramma Art
Weekend
(kunstenaars,
curatoren)
ontwikkeling tours
voor vo
Promotie Art
Weekend,
randprogrammering

uren directeur
artistieke leiding Art
Weekend en
randprogrammering
randprogramma Art
Weekend
(kunstenaars,
curatoren)
ontwikkeling tours
voor vo
Promotie Art
Weekend,
randprogrammering

uren directeur
artistieke leiding Art
Weekend en
randprogrammering
randprogramma Art
Weekend
(kunstenaars,
curatoren)
ontwikkeling tours
voor vo
Promotie Art
Weekend,
randprogrammering

Art Weekend

Art Weekend

Art Weekend

Art Weekend

administratie
administratie
lidmaatschap &
lidmaatschap &
bijbehorende
bijbehorende
randprogrammering
Programma &
randprogrammering
4i
The Hague ArtWorks
Partnerschappen The Hague ArtWorks
en The Hague
en The Hague
Contemporary
Contemporary
membership
membership (publiek)
(publiek)
Reis &
directeur, Art
directeur, Art
5e
transportkosten
Weekend
Weekend
Drukkosten en
Drukkosten en
advertentiebudget Art advertentiebudget
Specifieke
Weekend, The Hague Art Weekend, The
5f
publiciteitskosten ArtWorks (digitale
Hague ArtWorks
omgeving aanmaken), (digitale omgeving
podcast
aanmaken), podcast
materiaal & techniek materiaal & techniek
Art Weekend, The
Art Weekend, The
5i Productie
Hague ArtWorks,
Hague ArtWorks,
membership
membership

administratie
lidmaatschap &
bijbehorende
randprogrammering
The Hague ArtWorks
en The Hague
Contemporary
membership
(publiek)
directeur, Art
directeur, Art
Weekend
Weekend
Drukkosten en
Drukkosten en
advertentiebudget Art advertentiebudget
Weekend, The Hague Art Weekend, The
ArtWorks (digitale
Hague ArtWorks
omgeving aanmaken) , (digitale omgeving
podcast
aanmaken) , podcast
materiaal & techniek materiaal & techniek
Art Weekend, The
Art Weekend, The
Hague ArtWorks,
Hague ArtWorks,
membership
membership
administratie
lidmaatschap &
bijbehorende
randprogrammering
The Hague ArtWorks
en The Hague
Contemporary
membership (publiek)

Tabel C.; balans
C. Balans:

Realisatie 2018

ACTIVA
1

Immateriële vaste activa

0

2

Materiële vaste activa

0

3

Financiële vaste activa

0

33

4

Totaal vaste activa (1+2+3)

5

Voorraden

0

6

Vorderingen

7

Effecten

8

Liquide middelen

9

Totaal vlottende activa (5+6+7+8)

2171

10

Totaal activa (4+9)

2171

558
1513
0
100

PASSIVA
11

Algemene reserve

1181

12

Bestemmingsreserve

0

13

Overige bestemmingsfondsen

0

14

Totaal eigen vermogen (11+12+13)

15

Aankoopfonds (alleen musea)

0

16

Voorziening onderhoud gemeentepand

0

17

Overige voorzieningen

0

18

Totaal voorzieningen (15+16+17)

0

19

Totaal langlopende schulden

0

20

Totaal kortlopende schulden

989

21

Totaal schulden (19+20)

989

22

Totaal passiva (14+18+21)

1181

2170
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4. Prestatiegegevens: kwantitatieve gegevens over activiteiten en bezoekers
Tabellen prestatiegegevens E,G en J;
E. FESTIVALS (indien meer festivals deze Eenheid
graag regel 1-8 kopiëren en in de
aanvraag opnemen)

Raming Raming Raming Raming
2021
2022
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

THE HAGUE CONTEMPORARY ART
WEEKEND
1 Festivaldagen

aantal

3

3

3

3

3

3

2 Voorstellingen/optredens/concerten

aantal

3 Podia/locaties

aantal

4 Bezoeken festival

aantal

12.000

18.000

23.000

30.000

6300

7050

5 Gratis bezoeken

aantal

12.000

18.000

23.000

30.000

6300

7050

6 Betaalde bezoeken

aantal

7 Ooievaarspas bezoeken

aantal

8 CJP bezoeken

aantal

specificatie bezoeken

G. BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING

Eenheid

Raming Raming Raming Raming
2021
2022
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

TENTOONSTELLINGEN EN
ACTIVITEITEN
1 Tentoonstellingen in eigen huis

aantal

2 Presentaties elders
Lezingen/debatten/symposia/sessies/
3 performances
Excursies/workshops/cursussen/
4 game-jam

aantal

6

Totaal tentoonstellingen en
activiteiten (1+2+3+4+5)

Bezoeken tentoonstellingen in eigen
7 huis

aantal

6

8

10

12

3

5

aantal

5

5

5

5

2

4
9

som

0

0

0

0

5

aantal

3.000

4.000

5.000

6.000

450

1.600

aantal

300

700

1.000

1.200

40

100

3300

4700

6000

7200

490

3300

4700

6000

7200

490

aantal

8 Bezoeken presentaties elders
Bezoeken
9 lezingen/debatten/symposia/sessies
Bezoeken
10 excursies/workshops/cursussen

aantal

11 Bezoeken overige activiteiten

aantal

12 Totaal aantal bezoeken (7+8+9+10+11) som

1700

specificatie bezoeken
13 Gratis bezoeken

aantal

14 Betaalde bezoeken

aantal

15 Ooievaarspas bezoeken

aantal

1700
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16 CJP bezoeken

aantal

UW DEELNAME AAN BEURZEN en
MANIFESTATIES
in Den Haag (o.a. UIT Festival Den
17 Haag, Art The Hague)

aantal

18 met aantal kunstenaars

aantal

19 in de rest van Nederland

aantal

20 met aantal kunstenaars

aantal

21 in het buitenland

aantal

22 met aantal kunstenaars

aantal

KUNSTENAARSONDERSTEUNING
Deelnemende kunstenaars
23 werkplaatsfaciliteiten

aantal

2

2

2

2

0

1

24 Deelnemende kunstenaars gastateliers aantal
Deelnemende kunstenaars
25 begeleidingstrajecten
aantal

J. CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN
SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE
SCHOLEN
Schoolgebonden voorstellingen primair
1
onderwijs
2

Schoolgebonden voorstellingen
voortgezet onderwijs

Eenhei
d

aantal
aantal

4 Schoolgebonden voorstellingen HO

aantal

Totaal schoolgebonden voorstellingen
(1+2+3+4)

Realisatie Prognose
2018
2019

aantal

3 Schoolgebonden voorstellingen MBO

5

Raming Raming Raming Raming
2021
2022
2023
2024

som

0

0

0

0

0

0

4

0

0

LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE
HAAGSE SCHOLEN
Schoolgebonden lessen/activiteiten
6
aantal
primair onderwijs
7

Schoolgebonden lessen/activiteiten
voortgezet onderwijs

aantal

4

4

4

4

8 Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO aantal
9 Schoolgebonden lessen/activiteiten HO

aantal

Totaal schoolgebonden
10 lessen/activiteiten cultuureducatie
som
Haagse scholen (6+7+8+9)
BEZOEK SCHOOLVOOSTELLINGEN
HAAGSE SCHOLEN
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen
11
aantal
primair onderwijs

4

4

4
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12

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen
aantal
voortgezet onderwijs

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen
aantal
MBO
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen
14
aantal
HO
13

15

Totaal bezoeken schoolgebonden
voorstellingen (11+12+13+14)

som

0

0

0

0

0

0

100

0

0

DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN
CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN
16

Deelnemers schoolgebonden
lessen/activiteiten primair onderwijs

aantal

17

Deelnemers schoolgebonden
lessen/activiteiten voortgezet onderwijs

aantal

18

Deelnemers schoolgebonden
lessen/activiteiten MBO

aantal

Deelnemers schoolgebonden
lessen/activiteiten HO
Totaal deelnemers schoolgebonden
20 lessen/activiteiten cultuureducatie
Haagse scholen (16+17+18+19)
19

100

100

100

100

aantal

som

100

100

100

Fotocredit: GEM, The Hague Contemporary Art Weekend 2018, image:Naomi Moonlion
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Fotocredit: Galerie Maurits van de Laar, The Hague Contemporary Art Weekend 2019, image:
Naomi Moonlion

Fotocredit: Museum Beelden aan Zee, The Hague Contemporary Art Weekend 2018, image: Naomi
Moonlion
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Fotocredit: WEST, The Hague Contemporary Art Weekend 2019, image: Naomi Moonlion

Partnerlijst
Structureel (huidig):
GEM
Kunstmuseum Den Haag
Fotomuseum Den Haag
Museum Beelden aan Zee
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
Galerie Dürst Britt & Mayhew
Galerie Helder
Galerie Maurits van de Laar
Galerie Ramakers
Heden
Livingstone Gallery
1646
NEST
Page Not Found
Parts Project
Stroom Den Haag
West Den Haag

Incidenteel (tot nu toe):
Tlön Projects
Billytown
Art The Hague
Nouvelle Images
Hoogtij
Rabobank
International Community Platform
We Are Public
De Haagse Stadsfiets
PIP Den Haag
Young Collectors Circle
Wintertaling advocaten
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