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Deze brochure geeft een beknoptbeeld van beleid en organisatie
van de Kunstvereniging
Diepenheim.
De brochure kwam tot stand kortna de oprichting van deVereniging op 19 februari 1990.

Kunstvereniging
Diepenheim



De Kunstvereniging Diepenheim
werd in februari 1990 àpgericht
en komt voort uit de
samenvoeging van twee
organisaties die reeds langeretijd in Diepenheim actief waren:Galerij 1BB1 en de Stichting
Beeld-en-Route.
Door particulier initiatief, in
samenwerking met de gemeente
DJ-epenheim, ontstond in 19BI
Galerij t-881- als niet-
commercj-ële kunstgalerie. Degalerie vestigde zich op de
bovenverdieping van het
voormalige gemeentehuj-si de
Vereniging Vrienden van Galerij
1881 nam de exploitatie op zich.
Dit initiatief leidde al_ snel
tot aller1ei aanvullende
activiteiten zoals cursussen,
Iezingen en excursies en -als
voornaamste- tot de vanaf 1983jaarlijks plaatsvindende
beeldenroute. Voor de
organisatie van deze
zomertentoonstellingen werd de
Stichti.ng Beeld-en-Route
opgericht. Evenals Galerj_j 1881
werd de nieuwe stichting geheelrbemandr door vrijwilligers.
In de jaren die daarop volgden
veranderde de beeldenroute van
een wandelroute met hier en Caar
een kunstwerk in een
tentoonstelling waarbij
kunstenaars zich lieten
inspireren door de
expositieplek.
Ook de tentoonstellingen in
Galerij l-881 groeiden uit, met
name in kwalitatieve zin. De
tentoonstellingsruimte in het
oude gemeentehuis werd in
toenemende mate ongeschikt voor
het zich }angzamerhand
ontwi-kkelende beleid.
Naast de noodzaak van nieuwe
huisvesting ontstond de behoefte
om de uitgangspunten van de
beide organisaties opnieuw te
formuleren. Toen naast het oude
gemeentehuis bouwgrond
beschikbaar kwam, werd de
gelegenheid aangegrepen om een

nieuw, aan de nu Eestelde eisen
aangepast gebouw te realiseren.
Ter gel-egenheid van deze
nieuwbouw zijn Galerij tEBl en
de Stichtíng Beeld-en-Route
opEeheven, om als
Kunstvereniging Diepenheim een
beleid te gaan voeren, dat
gericht is op tentoonstellingen
van hedendaagrse kunst en
culturele activiteiten van hoog
niveau.
De lijst met bestuursleden,
werkgroepsleden en suppoosten
telt 72 namen, waaronder 44
Diepenheimers.
Hun vrijwillige j-nzet is het
fundament van de kunstbeweging,
dÍe in Diepenheim a1 jareniang
een welwillende voedj-ngsbodem
vindt.

Voorgeschiedenis



De kunstvereniging Diepenheim
stelt zich ten doel een
hoogwaardig programma te
realiseren van tentoonstellingen
en overige activiteiten op
cultureel gebied.

Tentoonstell ingen

De Vereniging organiseert vier
tentoonstellingen per jaar van
in prineipe telkens één,
doorgaans Nederlandse
kunstenaar, waarvan de begindata
telkens samenvallen met het
begin van de vier seizoenen.
Elke tentoonstelling duurt circa
acht weken, zodat per seizoen
circa vier weken resteren voor
overige activiteiten (zie
aldaar) . De tentoonstellingen
worden officieel- geopend en
begeleid door een lezing.
Ter opvolging van de voormalige
beeldenroute zaJ- gedurende de
zomermaanden telkens een
bijzonder evenement buiten het
tentoonstel l- ingsgebouw
plaatsvinden, mogelijk gekoppeld
aan de zomertentoonstelling
binnenshuis, die in dat geval
langer duurt dan acht weken.

Het beleid van de
Kunstvereniging heeft ten
opzichte van het verleden met
dit programma het accent verlegd
van kwantiteit naar kwal-iteit;
van meer tentoonstellingen van
uiteenlopende kwaliteit naar
minder met een hoog niveau.
Dezelfde accentverlegging geldt
voor het jaarlijkse
rzomerevenementr. Hier wordt de
nadruk gelegd op kleinschalige
projecten met een specifiek en
bijzonder karakter.
Met name met het oog op deze
zomertentoonstel-lingen wiJ- de
Kunstvereniging in de komende
jaren een'aantal nieuwe
tentoonstellingsruimtes met een
uitgesproken karakter
realiseren. Deze ruimtes zouden

door kunstenaars ontworpen
kunnen worden, vanuit een
duidelijke -en wellicht
uiteenlopende- visie op de aard
en functie van een dergelijk
gebouw.

ïn het algemeen is het
tentoonstèf f ingsbeleid gericht
op ruimtelijke kunst. Het gebouw
van de Kunstvereniging is
hiertoe bij uitstek gÀschikt
(zie onder'Huisvestingt ) .Het begrip 'ruimtelijker kunst
hoeft niet uitsluitend in
letterlijke zin te worden
opgevat. Ook niet-
driedimensionale kunst, waaraan
een ruimtelijk concept ten
grondslag ligt, zotr tot dit
begrip gerekend kunnen worden.

Voor de uitvoering van het
tentoonstellingsbeleid is de
Werkgroep Tentoonstellingen van
de Kunstvereniging
verantwoordelijk (zie onderrOrganisatier en rBijLage Leden
Bestuur en Werkgroepenr ) .

Overige activiteiten
Gedurende de laatste vier weken
van elk seizoen, na afloop van
de tentoonstel-Iingen,
organiseert de Kunstvereniging
een reeks culturel-e
activiteiten, zoals J-ezingen en
cursussen, maar ook activj-teiten
op het gebied van videokunst,
muziek, theater, Iiteratuur
enzovoort. Deze activiteiten
ziln kleinschalig; het
kwal-iteitsniveau is in
overeenstemming met het nj_veau
van de tentoonstellingen.
Een gedeelte van deze
activiteiten vindt plaats in degehoorzaal van het
tentoonstel]ingsgebouw. fn derestauratie vinden bijzondere
culinaire bijeenkomsten plaats.
Voor de uitvoering van het
beleid inzake het bovengenoemde
is de l,íerkgroep Cul-turele

Beleid



Activiteiten met haar
Subcommissies verantwoordel ij k
(zie onder tOrganisatier entBijlage Leden Bestuur en
WerkgTroepen' ) . In dit verband
moet ook de Werkgroep
Arch j-tectuur/Stichting Arch
genoemd word,en, die zich bezig
houdt met activiteiten op het
gebied van de (hedendaagse)
architectuur (zíe voor beide
onder rOrganisatier en 'Bijlage
Leden Bestuur en Werkgroepent).

Bestuur

Het bestuur draagt de
eindverantwoordel ij kheid voor
alle door of namens de
Kunstvereniging D j-epenheim
qreorganiseerde activiteiten. Het
bestuur is tevens
verantwoordelijk voor de
Iedenwerving.

Werkgroep Tentoonstellingen

De Werkgroep Tentoonstellingen
draagt zoYg voor de organisatie
van jaarlijks vier
tentoonstellingen en van een
bij zonder evenement gedurende de
zomermaanden.
De werkgroep wordt in praktische
zin ondersteund door de
Subwerkgroep
Uitvoering/Plaatsing (zre onder
'Bijlage Leden Bestuur en
Werkgroepen') .

Werkgroep Culturel-e Activiteiten

De Werkgroep Culturel-e
Activiteiten verzorgt i-n
samenhrerking met haar
Subwerkgroepen ( film/video,
literatuur, muziek/theater,
educatie, culinair) een
veelzijdig cultureel programma
als passende aanvulling op het
tentoonstellingsbeJ-eid. Tevens
organiseert de werkgroep
ondersteunende activiteiten I:ij
openingen.

Werkgroep Architectuur/Stichting
Arch

De Werkgroep Architectuur
organiseert activiteiten met als
doel de kennis van en de
interesse voor (hedendaagse)
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architectuur te bevorderen,
zoals lezingen en
tentoonstellingen. ïn dit kader
richt de werkgroep zich tevens
op projecten die kunnen leiden
tot behoud c.q, restauratie van
(jonge) monumenten. Zí) streeft
naar de uitschrijving van een
ideeënprijsvraag voor
architecten en naar de
samenstelling van een video- en
bibliotheek.
Ter gelegenheid van de
restauratie van een
vakantiewoning van Gerrit
Rietveld te Màrke1o in 1989
vormde de werkgroep zichzelf om
in de Stichting Àrch.

Werkgroep Publiciteit
De Ialerkgroep Publiciteit streeft
naar bekendheid en
herkenbaarheid van de
activiteiten van de
Kunstvereniging Diepenheim. De
werkgroep verzorgt de
publiciteit rond
tentoonstellingen en culturele
activiteiten en geeft elke drj-e
maanden (dus eén maal per
seizoen) een bulletin uit,
waarin informatie opgenomen is
over de komende
tentoonstellingen, het verdere
culturele programma en eventuele
nevenactiviteiten.

Werkgroep Beheer en ExPloitatie

De Werkgroep Beheer en
Exploitatie beheert de
personele, administratieve en
huishoudelijke zaken, alsmede
het onderhoud,
de algemene voor,zieningen en de
inventaris van het gebouw. De
werkgroep houdt tevens toezicht
op het gebruik van het gebouw,
c.q. het bezoek van
tentoonstellingen en andere
activiteiten, op het beheer van
de restauratie en op de algehele
omzet.
Aan het einde van ieder jaar
brengt de werkgroep schriftelijk
verslaq uit aan het bestuur over
bovengenoemde zaken.
Bij openingen maakt de werkgroep
gebruik van de diensten van de
Subwerkgroep OpenÍngen.

Werkgroep Financién/Sponsoring

De Werkgroep
Financièn/Sponsoring draagt zorg
voor de financièle acquisitie
middels subsidies, fondsen en
sponsori-ng.



De Kunstvereniging Diepenheim is
gehuisvest in een door het
Diepenheimse Architektenburo Ten
Dam/De Leeuw ontworpen gebouw"
Het gebouw bevat een
gedifferentieerde
tentoonstel 1 ingsruimte,
bestaande uit een grote centrafe
ruimte op de begane grond, met
een vide voor het exposeren van
kleinere werken op de eerste
verdieping. Enigszins
afgezonderd van de overige
ruimten is in een afgeronde hoek
van het gebouw eenttaartpuntvormige' ruimte
gesitueerd met een eigen,
specifieke lichtval en sfeer. De
tentoonstellingsruimten zí1n
bij zonder geschj-kt voor
driedimensionaal werk.
In een souterrain is een
gehoorzaal ondergebracht,
bestemd voor lezj-ngen, film- en
diavertoningen, kleinschalig
theater, muziek etc.
Boven het souterrain is een
restauratie gevestigd.

Het gebouw wordt beheerd door detstichting De Zwaant, en aan de
Kunstvereniging verhuurd.
In het bestuur van rDe Zwaan'
zijn de gemeente Diepenheim
zowel als de Kunstvereniging
Di-epenheim vertegenwoordigd .

De exploi-tatiebegroting van de
Kunstvereniging Diepenheim gaat
met betrekking tot de kosten van
tentoonstellingen en culturel-e
activiteiten uit van een
uitgavenpost van f 60.000 tot
1' 65.000 per jaar.
Dit bedrag wordt opgebouwd uit:
- 1 idmaatschapsgelden ;
-jaarlijkse donaties;
-subsidies;*sponsorgelden.

De exploitatie van het gebouw
wordt bekostigd uit eigen
cpbrengsten van onder andere de
restauratie.

De Kunstvereniging Diepenheim
kan niet meer uitsluitend werken
met vrijwilligers. Om het
geplande beleid ten uitvoer te
kunnen brengen moet de
Vereniging personeel in dienst
nemen voor de functi-e van:
-Beheerder.
In fu11-time dienstverband,
belast met onder andere
algemene interne organisatie,
klein onderhoud,
dienstverlening aan de
bezoekers en beheer van de
restauratie.

-Coördinator.
In part-time dienstverband
gedurende 2A uur per tveek,
belast met onder andere de
organisatie en coórdinatie van
de kunstbemiddeling (zie onder
I Kunstbemi-ddel ing ' ) .

DaarnaasL zal de Vereniging
gebruik blijven maken van de
diensten van de vele
vrijwilligers.

Uitgaande van bovenstaande
personele invulling wordt
gerekend op een jaarlijkse
kostenpost van circa f 75.000.
Dit bedrag wordt opgebouwd uit:
-ten dele uit de opbrengst van
de kunstbemiddeling (zte
aldaar) ;

-ten del-e uit andere bronnen.

Fluisvesting T--\. o..
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De Kunstvereniging Diepenheim
heeft een plan ontwikkeld voor
een bemiddelings- c.q.
roulatiesysteem voor
driedimensionale kunst van met
name Overijsselse kunstenaars,
gericht op bedrijven en and.ere
instanties.
ïn ruil voor een bepaald
l-idmaatschapsgeld zorgt de
Kunstvereniging voor deplaatsing van één of meer
regelmatig wi-sselende-
driedimensionale kunstwerken.
De participerende bedrijven
steunen met hun bijdrage de
Kunstvereniging en zijn daarmee
verzekerd van een gevarieerde
presentati-e van beeldende kunst,
met de mogelijkheid tot aankoop
met korting.
Met de opbrengst van de
Kunstbemiddeli-ng wordt een
gedeelte van de activiteiten van
de Kunstvereniging Diepenheim
gefinancierd (zie onderrFinanci-ën, ) .
Over de
kunstbemiddeli-ngsregeling is op
verzoek uitvoeri_ge informatie
beschikbaar.

Financieel beLeid calerij 1881en Stichting Beeld-en-noute

Voor de Vereniging Vri-enden vancalerij 1881 waren d.e
lidmaatschapsgelden (f 50 perlid per jaar) en donaties
(minimaal f 25 per donateur perjaar) de belangiijkste bron van
inkomsten.
Om de financiële risicors van dejaarlijkse beeldenroute niet telaten drukken op de
verenigingskas is in 1983 deStichting Beeld-en-Route in hetleven gieroepen.
Voor de Stichting Beetd-en-Route
waren de subsidie- en
sponsorgelden de belanqrijkste
bron van inkomsten.
Beide organisaties voerden huneigen boekhouding.
Bij de Verenigj-ng bedroeg dejaarlijkse omzet f 20.00ó tot
f 30.000. De Stichting begon in
1983 met een budget van f 50.000en eindigde in 1989 met een
budget van f 180.000.
De toegang tot de
tentoonstell"ingen in Galerij
1881 was steeds gratis. rBeeld_
en-Route, hief de eerste zesjaren geen entree, maar verkochtcatalogi/routebeschrijvingen. fn1989 werd voor het eerst íiaAet=de verkoop van
routebeschrijvingen à f Z,SA,die tevens als eÀtreebewijs voorenkele focaties dienden, óen
vorm van entreeg.eld geheven.

Kunstbemiddeling

BUlage



De regen stroomde neer, op de
kunstwerken en op de mensen"
Het was zaterdagmiddag 2t rneí
1983. De eerste Beeld-en-Route
in het stedeke Diepenheim zou
worden geopend.
Terwijl de regen gutste op de

mensen en de kunstwerken en
derhalve ook op de aangetreden
fanfare moest ik op een knop
drukken. Maar het was een
el-ectrlsche knop dus ik was best
bang. En toen ik dan toch maar
duwde ging er een fontein
spuiten. rDe meest overbodige
handeling uit de
wereldgeschiedenist zei ik, en
veegde mij het water uit de
ogen.
De Beeld-en-Route van

Diepenheim moet mij we1 zeer
dierbaar zL3n,
anders breng je zoiets niet op.
fk kan heel duidelijk zeggen
waaröm.

Ten eerste is het een erg goed
idee, kunst tussen of tenminste
vlak bi-j de mensen te zetten.
Dat gebeurt in Diepenheim, Iangs
straatjes en op pleinen. Daar
staan i-n het midden van het
dagelijks leven dingen, die
ànders zijn. Ze hebben geen nut,
ze doen ni-et hun best om niet op
te vaIIen, integendeel, en je
kunt er nj.ets anders mee dan j e
erover te verwonderen. Dat is
dus precies het nut, dat ze toch
wèl- hebben. Wie zich verwondert,
stapt uit de eenderheid van het
dagelijks leven. Even is de
werkelijkhei-d niet meer
vanzelfsprekend. Even moet l*zeLf een nieuw antwoord
bedenken. Ieder van ons heeft
een buurman, die al1es weet. Bij
een kunstwerk telt de mening van
de buurman niet meer mee. t{at
een geluk! Denkt u zich eens een
wereld in zonder buurmannen. I{et
kunstwerk verplaatst ons naar
dat paradij s.

Sommige beelden staan j-n
Diepenheim in het park bij het
Huis.
Daar doen ze het weer. Het oude
park staat gelaten oud te zt)nt
ach, er zijn aI zoveel stormen
over de kruinen gegaan, ach, het
water heeft alle luchten a1
gezien. Nu opeens brengen
kunstwerken een verontrustende
nieuwheid. De paden verliezen
hun slentervastheid, de vijver
wordt een vreemde plas, het
weiland verschiet van vorm. Er
ontstaat een spanning tussen de
sleetse deftigheid van het park
en de beelden, die op hun stuk
staan, niet voorbij te zien.

Ten tweede staat de
Diepenheimse Beeld-en-Route mij
buitengewoon
aan omdat vrijwil-ligers en op
het idee kwamen èn Àet werk
doen. Mensen, die het gewoon
leuk vinden en die het dus
aanpakken. Die bovendien telkens
weer wat anders bedenken,
telkens weer juist niet voor het
gedoe terugdeinzen, voor het
gedoe van de keuze van de kunst
en het gedoe van het winnen van
het geld en het gedoe van de
plaatsing en het maken van het
boekje en het zoeken van v/eerj-emand, die de opening zal-
verri-chten, maar hoe dan ? t niet
meer met die fontein, dàt hebben
we met Janssen aI gehad. Het
zijn deze vrijwilligers, die de
vriendelijkheid van de Beel-d-
en-Route uitstralen, de voel_bare
sympathie; zí) ook houden het
gebeuren in schaal", tussen veel_
overdonderend kunstgeweld heeft
de Beeld-en-Route een gedurfde
bescheidenheid.

Ten derde heeft de Diepenheimse
Beeld-en-Route voor mij het
voordeel, dat ik door de jaren
heen met de kerngroep van die.,'rijwilligers bevriend ben
qeraakt. Ieder jaar heeft nu
voor mij tr^ree aardige
gebeurtenissen: al-s ze mij thuj-s
komen bezoeken voor de
voorbespreking en als ik dan
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weer bij het Huis sta, waar hetgemeentebestuur op een rij degasten begroet en aIs we i.r.het kerkje gaan voor detoespraken en dan naar het parkvoor het openingsgebeuren" Ikben daar zö aan gèhecht, dat il{merk, dat ik toch een jaartje
ouder word.
De Beeld-en-Route ook, en dat iseen zeer bijzondere prestatie.
Met rustige moed en reëeI
enthousiasme houden ze het volin het stedeke, daar neem ikmijn pet voor af, zelfs als hetweer zo zou gaan regenen als
toen.

Pierre Janssen
15 december 1989


