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Voorwoord
De inzet van het GAF op het vergroten van de samenwerkingsverbanden in de afgelopen jaren
is een goede investering gebleken op financieel, inhoudelijk en organisatorisch vlak.
Er zijn veel activiteiten georganiseerd, waarvan de educatieprojecten en de tentoonstellingen
het leeuwendeel vormen. Deze trend weet het GAF goed vast te houden.
Een mooie variatie aan projecten is gefaciliteerd en uitgevoerd met verschillende
samenwerkende partijen. Het GAF heeft voor de cursussen een goede basis, met een gestage
groei.
Het Grafisch Atelier Friesland (GAF) heeft zich in 2019 goed op de kaart kunnen zetten met
samenwerkingen en internationale exposities. Kunstruimte H47 in de Haniasteeg is een goed
lopende samenwerking tussen de Haniahof-gebruikers geworden.
Medio 2019 is het “Vrienden van het GAF” gelanceerd door 1 van onze pr-medewerkers.
Het GAF staat als voorziening voor beeldende kunstenaars, amateurs, studenten en
andere belangstellenden uit Friesland steeds beter op de kaart en is dienstverlenend aan
middelbare- en lagere scholen, mbo- en hbo-instellingen. Om deze voorziening in stand te
houden zal altijd een vorm van subsidie nodig blijven.
Het GAF dankt de gemeente Leeuwarden voor haar financiële steun en voor de goede
samenwerking met gemeentelijke ambtenaren van diverse afdelingen.
Namens het bestuur,
Anneke Aldenkamp

1 Algemeen
We streven naar een sterke positie van het GAF als grafische werkplaats in Friesland.
Belangrijke middelen hiervoor zijn het vasthouden van het aantal cursisten, het verhogen van
het aantal vaste deelnemers en een uitbreiding van het expositie-aanbod.
Het aantal deelnemers aan cursussen is dit jaar stabiel ten opzichte van vorig jaar. Vanuit
Kunstacademie Friesland nemen ongeveer net zo veel cursisten deel. De eigen cursussen
leveren ook een vaste stroom aan cursisten op en begint er doorstroom van cursisten naar de
werkplaats stilletjes op gang te komen.
In Kunstruimte H47 zijn we het jaar gestart met een uitwisseling met Grafisch Atelier Alkmaar.
Waarbij zij bij ons exposeerde en wij aansluitend 2 maanden bij hen. In onze eigen
expositieruimte hebben we een tentoonstellingen gehad van respectievelijk de cursisten van
onze vervolg cursus genaamd “Vervolgens” en Intaglio Frisia -Panta Rhei, gekoppeld aan de
Grafiek 2019 van Vereniging voor Grafiek (VOG). De belangrijkste twee exposities van 2019
zijn wel de Graphic Encounters geweest, waarbij Herman Noordermeer zich heeft ingezet als
curator en we gekoppeld aan deze internationale expositie een catalogus hebben uitgebracht.
Door de samenwerking van de Hania-gebruikers voor Kunstruimte H47 voort te zetten kan de
Haniahof zich nog beter profileren als culturele broedplaats in het Harmoniekwartier.
Kunstruimte H47 kwam tot stand door deze samenwerking en medewerking van de gemeente
Leeuwarden.
Bestuur
In 2019 is er een aantal wijzigingen geweest binnen het bestuur. Zoals we in 2018 hebben
geschreven waren wij in het bijzonder op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester.
In mei 2019 hebben Anneke Aldenkamp en Marjan Bode zich bij het bestuur gevoegd als
voorzitter en penningmeester. Bernardus Warenga heeft na een overdrachtsperiode in juni
afscheid genomen van het bestuur. Daarnaast hadden we in 2018 de wens uitgesproken om
het bestuur aan te vullen met algemene leden met relevante netwerken. Zodoende heeft in mei
2019 Bauke Heeg zich ook gevoegd aan het bestuur als algemeen lid.
Het huidige bestuur bestaat uit: Anneke Aldenkamp (voorzitter), Marjan Bode (penningmeester),
Saskia van Montfort (secretaris), Renske Bakker (algemeen bestuurslid), Grytsje Klijnstra
(algemeen bestuurslid) en Bauke Heeg (algemeen bestuurslid).
In 2019 is er door het bestuur hard gewerkt aan het opstellen van een meerjarenbeleid, om zo
de lijnen voor de toekomst helder uit een te zetten. Dit meerjarenbeleid hebben wij vastgesteld
en zullen wij op onze vernieuwde website plaatsen.

Beheer
Alle activiteiten van het GAF worden begeleid dan wel gecoördineerd door onze beheerder, Dik
Hageman. Tot zijn taken behoren het assisteren van kunstenaars, het geven van cursussen en
workshops, het organiseren van exposities en andere, externe activiteiten, het onderhouden
van een netwerk in cultureel Leeuwarden en het grafisch werkveld. Daarnaast behoort ook het
dagelijks beheer van het atelier, inventaris, inkoop en facturatie tot het takenpakket. Hij wordt
hierin bijgestaan door een waardevolle vaste pool van professionele vrijwilligers die in een groot
deel van de beheerstaken ondersteunen.
Werkdruk
In 2019 is de werkdruk wederom hoog door met name de toename van expositie activiteiten.
Zaken als acquisitie, administratie en PR hebben dan meer aandacht nodig. Onbetaalde
vrijwilligers die gemiddeld 20 uur per week werken zijn een wankele basis en de zesdaagse
werkweek van min. 32 uur van onze beheerder, zet al het komende in een ander perspectief.
Hiermee wordt de werkdruk voor de werkplaats gedragen, bijkomend zijn dan nog de
tentoonstellingen inrichten en afbouwen in H47. Daarnaast het bemannen van de dagen dat de
expositie draait, met het wegvallen van de floormanager van kunstruimte H47, heeft het GAF
zich in moeten zetten aan het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers voor deze functie.
Huisvesting en apparatuur
Het GAF was al een uitstekend geoutilleerde grafische werkplaats. In 2018 zijn er verscheidene
investeringen en uitbreidingen geweest. Om deze reden is er medio 2019 wat aangepast aan
de werkplaats, om zo de pers die een tijd in het Fries Museum heeft gestaan weer een goede
plek te geven naast de RISO-printer. Van de nieuwe faciliteiten (printer en RISO-printer) wordt
door verschillende partijen goed gebruik van gemaakt. Voor exposanten in Kunstruimte H47 is
de grote printer goed te gebruiken voor allerhande aankleding en pr-activiteiten. VHDG heeft
voor meerdere activiteiten gebruik gemaakt van de RISO-printer voor het drukken van posters
en flyers. Ook lokale initiatieven als de Cowboykillers maken graag gebruik van de printer voor
zeefdrukactiviteiten.
De combinatie van de uitbreiding in apparatuur en de toename aan cursusdeelnemers, ten
opzichte van 5 jaar geleden, geeft moeilijkheden wat betreft de fysieke ruimte in het GAF en
vraagt, ondanks de aanpassingen, om een creatieve inpassing.
Met ruimte voor maximaal 15 leerlingen en de steeds groter wordende groepen van het
basisonderwijs is het bieden van workshops aan het basisonderwijs een uitdaging. Het GAF is
in 2019 een nieuwe samenwerkingen aangegaan met Stadsschouwburg de Harmonie, hierdoor
kunnen voor het schooljaar 2019 - 2020 de schoolklassen in 1 keer komen door gebruik te
maken van ruimtes in de Harmonie..

Pr-activiteiten
Het GAF spant zich elk jaar in voor meer zichtbaarheid en bekendheid bij het algemene publiek
en de grafiekliefhebber in het bijzonder. Echter dienen deze taken naast de reguliere taken
uitgevoerd te worden en staan naast de dagelijkse gang van zaken in het GAF soms wat lager
op de prioriteitenlijst.
Om de zichtbaarheid van grafiek te vergroten organiseert het GAF met regelmaat exposities
binnen en buiten Leeuwarden. Deze en andere activiteiten worden breed aangekondigd, zowel
digitaal als via meer traditionele communicatiekanalen. Dat geldt ook voor ons reguliere
gevarieerde cursusprogramma, dat middels een eigen cursusfolder wordt bekendgemaakt.
Naast de eigen website en social media is het GAF ook aanwezig in de communicatiekanalen
van Kunstkade, Schoolkade en Kunstacademie Friesland. Nu ook beter te vinden via sites als
fryslan.nl en de daaraan gekoppelde websites.
De 2 internationale exposities in kunstruimte H47 hebben in 2019 het GAF wereldwijd op de
kaart gezet, via social media komen er berichten binnen met vragen over de werkplaats vanuit
China en Turkije. De exposities bij kunstruimte H47 hebben bijzonder bijgedragen aan de
zichtbaarheid en vindbaarheid van het GAF. Ook de door H47 gebruikte communicatiekanalen
dragen bij aan de zichtbaarheid.
In de zomer van 2019 is het GAF bijgestaan door Lucette Lameijer, zij heeft in een periode van
3 maanden nieuw leven in het “Vrienden van het GAF” geblazen en deze uitgezet bij Open
Huis en de opening van Graphic Encounters 1. Ze heeft een draaiboek en ideeën voor verder
uitzetten hiervan gemaakt om het GAF en haar opvolger verder handen en voeten te laten
geven aan het Vrienden van het GAF. Daarnaast heeft ze ondersteuning en richting gegeven
aan het nieuwe Instagram-account van het GAF. Eind 2019 is er een nieuwe vacature voor prmedewerker uitgezet via samenleeuwarden.nl.
Aanvullend op deze activiteiten is er in 2019 hard gewerkt en geinvesteerd aan een nieuwe
website, welke start 2020 de lucht in gaat.

2 Projecten & activiteiten
In 2019 heeft graficus Joke Stapensea een tentoonstelling getiteld Intaglio Frisia -Panta Rhei,
in de interne expositieruimte van het GAF geïnitieerd. Dit is gekoppeld aan Grafiek2019 van het
VOG. We zijn voornemens de samenwerking met lokale grafici voor de invulling van onze
interne expositieruimte in 2020 te herhalen om zo startende en lokale grafici een podium te
bieden.
Eerder dit jaar waren wij ook weer actief in het Fries Museum, Als workshopaanbod bij de
overzichtstentoonstellin Liefde in de Gouden Eeuw- tentoonstelling over Rembrandt en Saskia.
Bezoekers van onze workshops konden kennismaken met verschillende grafische technieken.
De samenwerking met het Fries Museum blijft behouden, kanttekening is dat er een relevante
link met een tentoonstelling noodzakelijk is.
Werkplaatsfunctie
Het GAF is van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 17 uur geopend voor amateurgrafici,
kunstenaars en geïnteresseerden. Zij kunnen gebruikmaken van de
aanwezige apparatuur, materialen en de expertise van de werkplaatsbeheerder.
Naast het dagelijks gebruik door beeldend kunstenaars faciliteert het GAF op 2 avonden en op
vrijdag de cursussen voor Kunstacademie Friesland. Daarnaast wordt er door een aantal
kunstenaars gebruik gemaakt van het GAF voor hun eigen cursussen, zoals grafici als Jaap Ket
en Saskia van Montfort.
Educatie
Het GAF biedt doorlopend een divers pakket van workshops en cursussen aan voor jong en
oud, beginnend en gevorderd.
Voor het schooljaar 2018-2019 boden we verschillende workshops aan voor de basisvorming
en voortgezet onderwijs aan voor het Kunstmenu(-plus) van Schoolkade. Voor 2019-2020 is er
nu een gericht aanbod voor groep 5 & 6 en het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs
worden er maximaal 8 groepen per jaar aangeboden, voor het voortgezet is het op afspraak. In
2019 hebben we meer dan 100 leerlingen van Piter Jelles Impulse over de vloer gehad.
Het Stedelijk Gymnasium, het Leeuwarder Lyceum en het voortgezet speciaal onderwijs, VSO
de Monoliet, zijn terugkerende gasten bij het GAF. De Art-trip blijft een gewaardeerde connectie
waarvoor het GAF korte workshops aanbiedt aan verschillende groepen. In 2019 was de Art
Trip voor het eerst 2 dagen, de vaste HAVO-VWO groepen en nieuw voor het VMBO.
Voor mbo-scholen als het ROC Friese Poort en het Friesland College bieden we verschillende
workshops aan op maat en op afspraak, net als voor hogescholen zoals Minerva Academie
voor Popcultuur.
Totaal aantal deelnemers: 250
Basisonderwijs: 75
Voortgezetonderwijs: 150
MBO/HBO: 25

Voor het vijfde jaar op rij organiseerde het GAF een cursusreeks voor Kunstacademie
Friesland. In 24 lessen maakte de leerling kennis met grafische technieken en het Grafisch
Atelier Friesland, waarbij er ook aandacht was voor de geschiedenis van de grafiek. En een
verdiepingsmodule van 12 lessen, met aandacht voor een eigen project.
Totaal aantal deelnemers: 44.
Cursusaanbod
Het GAF biedt doorlopend eigen cursussen aan, bedoeld voor een divers publiek. Wekelijks zijn
er drie cursusavonden en drie cursus-dagdelen. Deelnemers hebben jaarlijks de keuze uit
cursussen op het gebied van hoogdruk, etsen, lithografie, zeefdruk en vlakdruk. Daarnaast kan
er een kennismakingscursus gevolgd worden, is er een cursus waarin grafische technieken in
het algemeen worden behandeld, zijn er incidentele specialistische workshops te volgen en
wordt ook op projectbasis in het GAF gewerkt.
Totaal aantal deelnemers: 25.
De kindercursus word wel aangeboden, mar komt moeilijk op gang. Wel is er een aantal keren
een groep geweest om hun verjaardag te vieren in het GAF.
Totaal aantal deelnemers: 30
Exposities
Alkmaar een Wederbezoek
“Een uitwisseling tussen het Grafisch Atelier
Friesland en het Grafisch Atelier Alkmaar. Van 26
april t/m 21 mei is GAA te gast in de galerie van
het GAF. Aansluitend komt Friesland bij ons
tentoonstellen. 4 kunstenaars: Saskia van
Montfort, Tjitske Langhout, Dirk Remco Hageman
en Erik Mol zullen binnen het thema 'zwart-wit'
bijzondere grafische werken presenteren!
De tentoonstelling opent op zondag 26 mei om
16:00 en is te zien vanaf 24 mei t/m 4 juni.”

Vervolgens

“Vanaf 11 mei is in de expositieruimte van het
Grafisch Atelier Friesland werk te zien van 11
deelnemers van de vervolgcursus grafische
technieken. Experimenten, conceptuele
ideeën, gewaagde presentaties en bizarre
verhalen, alles uitgevoerd in degelijk drukwerk.
De expositie wordt op zaterdag 11 mei om
16.00 uur geopend en is nog te zien tot 15 juni.
Openingstijden: ma.t/m zat van 9.00-17.00
uur.”
Aantal bezoekers: 60

Panta Rhei Intaglio Frisia

“Vanaf 25 oktober t/m 1 december is in het Grafisch Atelier Friesland "Intaglio Frisia" te zien. 14
Friese kunstenaars tonen etsen en andere diepdruktechnieken naar aanleiding van het thema
"Panta Rhei" Dit betekent: verandering/alles stroomt; het creëert samenhang en verbinding. De
14 deelnemende kunstenaars zijn uitgedaagd en geven een eigen invulling aan dit thema. Deze
expositie sluit aan bij bij de landelijke grafiekmanifestatie Grafiek 2019, die t/m november 2019
plaatsvindt op diverse locaties door het hele land.”
Deelnemende kunstenaars: Heine Noordstra, Joke Stapensea, Carole Witteveen, Erik Mol,
Mark Algra, André de Bruijne, Gwendolyn van Essen, Saskia van Montfort, Rommy Hofstra, Wia
Bouma, Anneke Aldenkamp, Jolande Mollink, Jan van der Zee, Pieter Ploeger.
Aantal bezoekers: 70

Exposities H47
De Kunstruimte H47 geeft het GAF een uitstekende expositiemogelijkheid voor het promoten
van moderne grafische kunst. H47 is daarnaast ook een heel geschikte etalage voor het GAF
en de andere gebruikers in de Haniahof. Het GAF heeft van meet af aan hoog ingestoken. Het
tentoonstellingsaanbod is hoog van kwaliteit en (inter)nationaal georiënteerd. Exposities leiden
nu al tot vervolgactiviteiten tussen verschillende kunstenaars.
GAA op bezoek

Met: Lisa Baijs, Denise Holtkamp, Annemarie Timmer en Sarai de Haan
Periode: 26 april t/m 25 mei 2019
Opening vrijdag 26 april 16.00 uur
“Grafisch Atelier Alkmaar, voor en door kunstenaars!
De vraag: wat is slimmer? Koopt iedere kunstenaar een etspers voor zichzelf, of kopen we er
eentje gezamenlijk? Zo is in november 1975 het Grafisch Atelier Alkmaar begonnen, met een
etspers en een geleende lithopers. In de loop der jaren is de werkplaats uitgegroeid tot een
goed geoutilleerd grafisch atelier waar elke grafische techniek op hoog niveau kan worden
beoefend. Bij deze tentoonstelling is er werk van 4 grafici te zien die werkzaam en actief zijn bij
het GAA.”
Aantal bezoekers: 246

Graphic Encounters

Voor deze expositiereeks heeft het GAF een subsidie ontvangen voor de expositie en het
maken en uitbrengen van bijbehorende catalogus.
Of the first kind
opening: 10 augustus 2019 16.00 uur
looptijd: 10 augustus t/m 8 september 2019
Of the second kind
opening: 23 november 2019 16.00 uur
looptijd: 23 november t/m 21 december 2019
Met werk van: Aldona Bzowska (PL), Tobias Crone (DE), Peter Ford(UK), Ann-Kristin Källström
(SE), Stephan Lawlor (IE), Ingrid Ledent (BE), Natalia Pawlus (PL), Ovidiu Petca (RO), Evan
Summer (VS), Sakuta Tomiyuki (JP), Anna Trojanowska (PL) en Tomas Zemla (SK).
“Een wandeling door de jungle van de internationale grafiek! Het Grafisch Atelier Friesland
presenteert Graphic Encounters, in 2 delen, een grafiek tentoonstelling, samengesteld door
graficus Herman Noordermeer. De tentoonstelling is een wandeling door de internationale
grafiek jungle met werken van toonaangevende grafici uit de V.S., Ierland, Engeland, België,
Zweden, Roemenië, Slowakije, Polen en Japan.
Graphic Encounters toont het complexe en rijke panorama van de hedendaagse grafiek met
een grote verscheidenheid in techniek en artistieke opvattingen.

Het samenbrengen, ontmoeten van de beeldopvattingen van grafici uit verschillende delen van
de wereld, is een van de belangrijkste uitgangspunten van deze tentoonstellingen.
Niet alleen de interactie tussen het werk van verschillende kunstenaars, maar ook de
ontmoeting met de toeschouwer is essentieel.
De opening en presentatie van de bijbehorende catalogus vindt plaats op zaterdag 23
november om 16 uur, met een openingswoord van Kris Callens, directeur van het Fries
Museum.”
Aantal bezoekers GE1: 400 GE2: 258 Totaal: 658

Grafiekproject
Door de verscheidenheid aan activiteiten en met name de werkdruk achter de tentoonstellingen
is er in 2019 geen project opgestart. Wel is met enige vertraging het project Transparant van
2018 afgerond. Aan dit project hebben 16 kunstenaars deelgenomen.
Presentatie activiteiten
Skoft 11 - 13 april
Een initiatief vanuit Galerie Westerkade, openstellig van verschillende ateliers en galleries met
op verschillende plekken aciviteiten.
Aantal bezoekers: 200
Openbare huizen - Verzet - 28 april
Het Haniahof was ten tijde van de tweede wereldoorlog al een markant pand. Om die reden was
er tijdens de open huizen route gevraagd of wij open konden zijn en mensen een kijkje binnen
konden nemen. Niet in de functie van werkplaats, maar toch ook een beetje wel. Gezien wij de
ruimte hebben waar indertijd de bonnen gemaakt en uitgedeeld werden.
Aantal bezoekers: 150
8 september Uit in Huis
Dit jaar vond er geen Uit-festival plaats, maar heeft Kunstkade zich hard gemaakt voor een
alternatief. We zijn aan het begin aangeschoven bij de brainstorm sessies en hebben op 8
september meegedaan aan Uit in Huis, een open dagen route langs culturele instellingen in
Leeuwarden. We hebben die dag demonstraties gegeven en hebben de kick-off gedaan van
Vrienden van het GAF.
Aantal bezoekers: 295
Vrienden van het GAF
Op 8 september is het afgetrapt en gaandeweg het jaar en tijdens tentoonstellingen is er
aandacht voor geweest. De reacties zijn positief en het gewenste effect van verbondenheid met
het GAF komt langzaamaan op gang. Eind 2019 hebben we een klein aantal van 15 vrienden.
Wel trouwe vrienden, ze komen bij openingen en andere evenementen.

Samenwerkingen met andere (culturele) instellingen
In 2019 is het GAF met verschillende culturele instellingen in Leeuwarden
samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit zijn initiatieven waarin cultuur, maatschappij en
onderwijs samenkwamen.

















Kunstacademie Friesland
Fries Museum
Hanzehogeschool Academie voor Popcultuur
D’Drive Friesland College
Friese Poort
Piter Jelles Impulse
Stedelijk Gymnasium
VSO de Monoliet
Vereniging voor Originele Grafiek (VOG)
Voorheen de Gemeente (VHDG)
Kunstruimte H47
Stadsschouwburg de Harmonie
Kunstkade/Schoolkade
Amarylis/SamenLeeuwarden
Grafisch Atelier Alkmaar
Volle Zalen

3 Financiën
Toelichting op de Jaarrekening 2019 van Stichting Grafisch Atelier Friesland
Inkomsten
Naast de structurele subsidie van de gemeente Leeuwarden heeft het GAF in 2019 ook een
subsidie voor de Tentoonstelling Graphic Encounters 1 en 2 ontvangen.
De inkomsten vanuit cursussen zijn, net als 2018, gelijk gebleven aan de begroting. De
inkomsten uit verhuur van ruimte aan individuele kunstenaars blijft afnemen, net als die uit
projecten. Daartegenover blijft de verkoop van materiaal toenemen.
Nieuw is bijdrage van Vrienden van het GAF, wel minder dan begroot maar een mooie eerste
aanzet.
Daarbij heeft verkoop van diverse etsen vanuit de tentoonstellingen Graphic Encounters,
waarvan 30% voor het GAF is, een mooi bedrag opgeleverd.
Totaal betekent dit dat de inkomsten, exclusief de extra tentoonstellingssubsidie, redelijk
overeenkomen met de begroting.
Uitgaven
Vanwege de bestede tijd van de beheerder is, zoals aangekondigd in 2018, het aantal uren van
de beheerder uitgebreid. De totale uitgaven hiervan komen redelijk overeen met de begroting.
In de begroting was een pr-medewerker opgenomen. Omdat het onzeker was of de totaal
begrootte uitgaven niet overschreden zouden worden, is dit niet uitgevoerd. Toen aan het eind
van 2019 bleek dat er enige financiële ruimte was, is besloten de beide vaste vrijwilligers een
vergoeding te geven als dank voor hun continue inzet.
Naast subsidie ontvangen, zijn er natuurlijk ook kosten gemaakt voor de diverse
tentoonstellingen. Deze post is vrij groot omdat er een professionele catalogus van Graphic
Encounters is gemaakt.
Resultaat
Het blijkt dat niet al de inkomsten goed te voorspellen en dus te begroten zijn. Door niet al de
begrootte uitgaven uit te voeren, is het gelukt te eindigen met een zeer klein verlies. Omdat we
zo de beheerder zijn gemaakte uren reëler kunnen betalen en de vaste vrijwilligers een kleine
vergoeding kunnen geven, hebben we deze keuze gemaakt. Met als overweging dat onze
reserves deze kleine vermindering aan kunnen.

JAARREKENING 2019 van de St. GRAFISCH ATELIER FRIESLAND
INKOMSTEN
subsidie gem.L structureel
subsidie gem. L tentoonst.
cursussen
verkoop materiaal
verhuur ruimtes
projecten, workshops
% verkochte etsen
Vrienden van het GAF
TOTAAL
UITGAVEN
beheerder:
salaris
belastingen
pensioenpremie
PR-medewerker:
> 2 x vergoeding vaste
vrijw.
huisvesting:
huur
variabele lasten
omrin
inkoop materiaal
organisatiekosten
inrichting
tentoonstellingen
bestuurskosten
Divers (2019: Lamp)
TOTAAL

Begroting 2019
€ 25.300

€ 25.300,00

€ 1.400
€ 48.700

€ 5.000,00
€ 12.006,00
€ 5.066,21
€ 1.402,80
€ 3.315,00
€ 774,00
€ 399,00
€ 53.263,01

€ 18.700
€ 5.400
€ 2.900

€ 18.222,33
€ 5.840,00
€ 2.878,90

€ 5.000

€ 0,00

€ 7.700
€ 1.500
€ 750

€ 9.208,56

€ 4.350
€ 2.150

€ 4.902,20
€ 3.089,51

€ 12.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 5.000

€ 250
€ 48.700

VOORLOPIG
RESULTAAT
2 x vergoeding vaste vrijwilligers – uitgekeerd in 2020

RESULTAAT

Jaarrekening 2019

€ 811,36

€ 6.134,08
€ 191,55
€ 321,66
€ 51.600,15

€ 1.662,86
€ 2.000,00
-€ 337,14

BALANS
Rekening Courant
Spaarrekening
TOTAAL
Uitleg Resultaat Balans

31-12-2018
€ 23.941,00
€ 39.161,00
€ 63.102,00

Verschil 2018 > 2019
voorlopig resultaat 2019
% etsen kunstenaars

 Vastgesteld door het bestuur van het GAF januari 2020.

31-12-2019
€ 27.409,00
€ 39.161,00
€ 66.570,00

€ 3.468,00
€ 1.662,86
€ 1.806,00
€ 3.468,86

