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Voorwoord

In 2016 heeft het Grafisch Atelier Friesland (GAF) een succesvol jaar gedraaid op 
de locatie in de Haniahof, waarbij vooral is ingezet op cultureel ondernemerschap. 
Hierdoor kunnen we ons beter profileren en presenteren binnen en buiten het nieuwe 
Harmoniekwartier. Door het opknappen van het Harmoniekwartier is er een prettigere 
en betere toegankelijkheid voor het GAF. Ook de op handen zijnde renovatie van de 
Haniahof biedt voor het GAF veel mogelijkheden. De gemeente heeft toegezegd bij te 
dragen aan een betere bewegwijzering vanaf de Nieuwestad. 
De kunstenaars lopen vrij in en uit de werkplaats, waardoor er gemakkelijker onderling 
contact is. Hierdoor wordt er makkelijker gebruik gemaakt van het GAF. De levendigheid 
in het GAF is in 2016 vergroot en meer mensen weten deze plek te vinden. We zijn 
hierdoor laagdrempeliger geworden.
Doordat het GAF zich beter als cultureel ondernemer profileert, kunnen we bijdragen aan 
het verstevigen en verlevendigen van het culturele kwartier. Het GAF streeft naar een 
gezonde balans tussen subsidie en eigen inkomsten. De oorspronkelijke doelstellingen 
van de Stichting Grafisch Atelier blijven onverminderd gehandhaafd en worden zo 
mogelijk breder ingevuld.
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Algemeen
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Bestuur

In 2016 is het bestuur wat samenstelling betreft grotendeels hetzelfde gebleven als in 
2015. Het bestuur is nu goed op sterkte en daar zijn we erg tevreden mee. Per activiteit 
worden werkgroepen samengesteld. De bestuursleden hebben geen vastomlijnde 
portefeuille. 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: Corine Marneth-Feenstra (voorzitter), Arend 
Schenkel (penningmeester), Anna Gerritsma (algemeen bestuurslid), Grytsje Klijnstra 
(algemeen bestuurslid), Bernardus Warenga (algemeen bestuurslid) en renske Bakker 
(algemeen bestuurslid). Saskia Padberg is toegetreden als secretaris. 

De aandacht van het bestuur en de beheerder blijft uitgaan naar een verhoging van het 
aantal deelnemers en een uitbreiding van het expositie-aanbod. Dit heeft geleid tot meer 
cursussen en workshops en een intensiever gebruik door basisscholen en middelbare 
scholen. Uit dit alles blijkt dat de bekendheid van het GAF toeneemt en dat het GAF zijn 
plaats heeft verworven in het kunstklimaat van de gemeente leeuwarden en de provincie 
Friesland.
In 2016 is bovendien hard gewerkt aan positionering van het GAF in het Harmoniekwartier, 
de bijstelling van het aanbod van cursussen en workshops, de begroting van 2017 en het 
beleidsplan voor 2014-2018. De in 2015 doorgevoerde prijsverandering heeft geleid tot 
een vergroting van de eigen inkomsten.
We hebben ook in 2016 goede stappen gezet om er, o.a. door middel van strategische 
samenwerkingen, voor te zorgen dat we meer inkomsten genereren en daardoor proberen 
om minder subsidie-afhankelijk te worden. De vooruitzichten zijn positief. We zullen ons 
er ook in de toekomst voor blijven inzetten om dit zo te houden.

    
Beheer

De dagelijkse gang van zaken is in handen van de beheerder, de heer Dik Hageman. 
Hij draagt zorg voor de dagelijkse exploitatie en wordt hierin bijgestaan door een groep 
vrijwilligers. Tot zijn takenpakket behoren het begeleiden van kunstenaars, het organiseren 
van exposities en het geven van workshops en cursussen. Tevens houdt hij zich bezig met 
externe contacten en het realiseren van samenwerkingen.
De stagiaire van het Talentcentrum, die in 2015 het team heeft versterkt, is zich ook 
in 2016 blijven inzetten voor het GAF. Onze beheerder, Dik Hageman, wordt hierdoor 
enigszins ontlast. Hij heeft een aantal taken kunnen overdragen en heeft zich meer 
kunnen richten op nieuwe activiteiten om de aantrekkelijkheid van het GAF te vergroten. 
De werkdruk voor de beheerder blijft echter hoog.
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Huisvesting

Het GAF beschikt over goede en professionele apparatuur, waarvan de Stichting 
Kunstwerkplaats vredeman de vries voor een deel eigenaar is. Deze stichting stelt deze 
apparatuur om niet beschikbaar aan het GAF.
Het GAF is op zijn plek in de Haniahof. In 2016 is er door de gemeente een start gemaakt 
met de renovatie van het gebouw, teneinde de Haniahof meer zichtbaarheid te geven 
binnen het culturele Harmoniekwartier. Het GAF speelt een actieve rol in het ontwikkelen 
van een toekomstvisie en denkt mee over de nieuwe invulling van de ruimtes en de 
toekomstige functie van de Haniahof als culturele broedplaats. De wens van het bestuur 
is om in het pand een extra ruimte te betrekken om de zichtbaarheid van het GAF te 
vergroten, aanvullende exposities mogelijk te maken en het geven van workshops en de 
daarmee samenhangende uitbreiding van het aantal deelnemers te vergemakkelijken.

PR-activiteiten

Het GAF is zich bewust van het belang van zichtbaarheid en bekendheid bij het 
publiek. Het aanbod van onze activiteiten wordt bekendgemaakt via websites en 
communicatiemiddelen van onze partners als Kunstkade, Schoolkade, de volksuniversiteit 
en Kunstacademie Friesland. Daarnaast maken we vanzelfsprekend gebruik van onze 
eigen kanalen, zoals onze eigen website, Facebook en onze cursusfolder, die wordt 
verspreid in heel leeuwarden en op relevante plekken daarbuiten.
Dit met als doel om, naast de beeldende kunstenaars, ook scholieren en studenten, 
particulieren en bedrijven meer voor het GAF en grafische kunstproducten te 
interesseren.
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Projecten 
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In 2016 organiseerde het GAF een groot aantal activiteiten, binnen 

en buiten de muren van het GAF. Het Grafisch Atelier werkt samen 

met diverse partijen met als doel workshops aan te bieden voor 

verschillende doelgroepen, werk te tonen of naamsbekendheid 

en bekendheid van mogelijkheden op het gebied van grafische 

technieken te vergroten.
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Werkplaatsfunctie

Het Grafisch Atelier is van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend 
voor amateurgrafici, kunstenaars en geïnteresseerden. Zij kunnen gebruikmaken van de 
aanwezige apparatuur, materialen en de expertise van de werkplaatsbeheerder. 
Aantal ateliergebruikers: 50.
Naast het dagelijks gebruik door beeldend kunstenaars faciliteert het GAF kunstenaars 
die hun eigen cursussen willen ontwikkelen. Grafici als jaap Ket, Saskia van Montfort en 
josé Witteveen organiseren regelmatig hun eigen cursussen op het gebied van grafiek in 
de werkplaats van het GAF. Aantal deelnemers: 30.

Maand van de Grafiek

In het kader van de Maand van de Grafiek organiseerde het GAF in oktober 2016 een 
eigen grafiekmaand met een tweetal exposities, diverse workshops en een open dag 
met demonstraties en een lezing. De stad leeuwarden was een van de vijf steden die 
door het landelijk grafiekplatform vOG werd uitgelicht. Hierdoor is landelijke aandacht 
gegenereerd. een groepsexpositie in de NHl en een duotentoonstelling in de gangen 
van het GAF hebben de meeste aandacht getrokken. 
De duotentoonstelling van gevestigd kunstenaar Wim jonkman en aanstormend talent 
Tanja engelberts bracht twee uitersten in de grafische kunst op succesvolle wijze 
samen. De opening van de tentoonstelling ging gepaard met een interview met beide 
kunstenaars door graficus B.C. epker. Dit is het aanwezige publiek zeer goed bevallen. 
voorafgaand aan de expositie werd een artist-in-residency van Tanja engelberts verzorgd, 
die gedurende een maand gewerkt heeft in het GAF om haar kunstwerken te realiseren. 
Tijdens de open dag op 16 oktober werden er demonstraties georganiseerd waarbij 
diverse druktechnieken de revue zijn gepasseerd. Ook werd er de lezing ‘Grafiek in de 
kunst’ gegeven door kunstdocent renske Bakker. Het bezoekersaantal daarvan was laag 
door gebrek aan pr-aandacht, maar werd positief ontvangen. We zijn voornemens in de 
toekomst een Haniahof-brede open dag te realiseren om dit te ondervangen. 
In de NHl is een groepsexpositie georganiseerd met een negental kunstenaars die 
regulier gebruikmaken van de faciliteiten van het GAF. Daarnaast is er tweemaal de 
popup-activiteit ‘Print je lunch’ in de entreehal van de NHl georganiseerd. leerlingen 
en werknemers konden hier op speelse wijze kennismaken met druktechnieken door met 
hun lunch te drukken. Deze samenwerking met de NHl is goed bevallen, en wordt in 
verschillende vormen voortgezet in 2017. Totaal aantal bezoekers: 160 + bezoekers expo 
NHl(onbekend).
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Oktober Kindermaand

In de weekenden van oktober opende het GAF in het kader van de landelijke ‘Oktober 
Kindermaand’ gratis zijn deuren voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar, die zo 
kennis konden maken met diverse druktechnieken. Dit gebeurde in samenwerking met 
Kunstkade. Aantal deelnemers: 80

Exposities

In het GAF is een expositieruimte ingericht, waar geregeld grafiek te zien is zoals een 
expositie van werken gemaakt tijdens verschillende kinderactiviteiten.
Deze expositie maakte in oktober plaats voor een duotentoonstelling van Wim jonkman 
en artist-in-residence Tanja engelberts.
Tegelijk met de tentoonstelling van jonkman en engelberts werd in de tentoonstellingsruimte 
van de NHl werd onder de noemer ‘Druk, druk, druk, druk’ het werk getoond van 
reguliere kunstenaars bij het GAF: Nellie de Boer, Mark Algra, Kristin Stobbink, erik Mol, 
josé Witteveen, Frank van Seijen, Saskia van Montfort, Dennis Keeskamp en Herman 
Noordermeer. Totaal bereik: 50.
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Grafiekprojecten

Ter bevordering van de ontwikkeling van 
een eigen beeldtaal en samenwerking 
tussen professionele en amateurgrafici 
bieden wij grafiekprojecten aan. Thema van 
het grafiekproject in 2016 was ‘Textuur’. 
Het resultaat van de deelnemende grafici 
werd in een handgemaakte, speciaal voor 
het thema ontworpen map gepresenteerd. 
Totaal deelnemers: 20.

Educatie

Het GAF biedt doorlopend een divers 
pakket van workshops en cursussen 
aan voor jong en oud, beginnend en 
gevorderd.

Basis-, voortgezet en hoger 
onderwijs
Maandelijks verzorgt het GAF 2 à 3 keer 
een educatieve workshop aan scholieren 
van het basis-, voortgezet of hoger 
onderwijs. Het GAF maakt gebruik van 
de faciliteiten van Schoolkade, neemt 
deel aan de jaarlijkse Art-trip, en benadert 
zelf middelbare scholen, MBO’s als het 
Friesland College en HBO’s als de Minerva 
Academie voor Popcultuur. 
Totaal aantal deelnemers: 375.

Presentatiemomenten

Het GAF presenteerde zich op 
verschillende evenementen, zoals op 
kunstmarkt Art leeuwarden en op het 
UITfestival. Op het Simmerdeis-festival in 
Drachten deed het GAF het project ‘De 
Grafiekmachine’, waar kinderen hun eigen 
Dada-kunstwerk konden maken. 
Totaal bereik: 300.
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Samenwerkingen met andere educatieve instellingen

Ook in 2016 ontwikkelde het GAF cursussen op maat voor de volksuniversiteit en 
Kunstacademie Friesland. Die cursussen vinden eveneens plaats in het GAF. 
voor het tweede jaar organiseerde het GAF een cursusreeks voor Kunstacademie 
Friesland. In 24 lessen maakte de leerling kennis met grafische technieken en het Grafisch 
Atelier Friesland, waarbij ook aandacht was voor de geschiedenis van de grafiek. 
Dit seizoen organiseerde het GAF voor de volksuniversiteit de cursusdag ‘Grafiek in de 
kunst’. De cursusdag bestond uit een lezing door volksuniversiteitdocente renske Bakker 
in de bibliotheek, een lunch en een praktische inleiding in de belangrijkste druktechnieken 
door Dirk Hageman in de GAF-werkplaats. De cursus werd achteraf door de deelnemers 
gemiddeld beoordeeld met een 8,5. 
voor de NHl werd naast overige samenwerkingen tevens een reeks gastlessen 
georganiseerd.
Totaal aantal deelnemers: 22.

Eigen cursusaanbod

Het GAF biedt doorlopend eigen cursussen 
aan, bedoeld voor een divers publiek. 
Wekelijks zijn er drie cursusavonden 
en twee 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. Nieuw in ons aanbod zijn de 
kindercursussen. 
Totaal aantal deelnemers: 30.

Samenwerkingen

In 2016 is het GAF samenwerkingen aangegaan met verschillende culturele instellingen 
in leeuwarden. 
Onder de noemer ‘Welcome to the Printshop’ presenteerde het GAF zich het hele 
festivalweekend op Welcome to the village met een complete grafiekwerkplaats voor 
kunstenaars, illustrators, dichters, boekbinders en vormgevers. Grafici als Herman 
Noordermeer, josé Witteveen, Mirka Farabegoli, Marcel Westra, Sonja reus en Dik 
Hageman samen met dichters van ‘Dichters in de Prinsentuin’. Het resultaat werd 
gebundeld door boekbinder Yke lichthart. Festivalbezoekers konden de werkplaats op 
het festivalterrein bezoeken, vragen stellen aan de kunstenaars en zelf meedoen.
Het GAF ondersteunde in samenwerking met de Popfabryk het project ‘Windowlicker’, een 
verticaal zeefdrukproject van zeefdrukcollectief Cowboy Killers, dat tijdens muziekfestival 
explore the North gepresenteerd werd. De pilot werd georganiseerd in het kader van 
Culturele Hoofdstad 2018.
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Inkomsten

Het Grafisch Atelier mag zich sinds de verhuizing naar de Haniahof verheugen in een 
toenemende populariteit. enerzijds weten steeds meer kunstenaars de weg te vinden 
naar de ateliers van het GAF. Dit komt tot uitdrukking in sterk gestegen inkomsten uit de 
verhuur van ruimten en de verkoop van materiaal. Anderzijds heeft het GAF zich inmiddels 
een vaste plek weten te verwerven in het culturele aanbod van de stad, vooral door 
middel van samenwerkingen. De inkomsten uit workshops en cursussen zijn dan ook 
andermaal flink gestegen. Hierdoor wordt tevens de afhankelijkheid van gemeentelijk 
subsidie minder: in de jaarrekening 2016 is het aandeel van het gemeentelijk subsidie 
gezakt tot nog iets boven de 50%.
De inkomsten uit rente zijn verhoudingsgewijs hoog. Dit komt door de afloop van een 
deposito, waarvan de rente achteraf wordt uitgekeerd.

Toelichting op de Jaarrekening 2016 
van Stichting Grafisch Atelier Friesland
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Uitgaven

De uitgaven voor de huisvesting zijn hoger uitgekomen dan 
begroot. Dit komt door achteraf opgelegde heffingen van o.m. het 
waterschap.
De kosten van inkoop materiaal zijn spectaculair toegenomen. 
Dit heeft alles te maken met de toegenomen activiteiten. De 
kunstenaars betalen een kostendekkende prijs voor de gebruikte 
materialen, maar voor de cursisten geldt een uniforme prijs waarbij 
het gebruik van materialen is inbegrepen. Dit verklaart ook waarom 
de inkoop van materialen hoger is dan de verkoop.
De organisatiekosten zijn aanmerkelijk hoger uitgevallen dan 
begroot. Dit komt omdat onder deze post ook de uitgaven zijn 
verantwoord van de Maand van de Grafiek in oktober 2016.

Exploitatieresultaat

Het bestuur van het GAF is er trots op dat voor het eerst sinds 
lange tijd er sprake is van een positief exploitatieresultaat van 
in dit geval ongeveer duizend euro. Het bestuur is veel dank 
verschuldigd aan Dik Hageman en al zijn vrijwilligers die met veel 
inspanningen vele tientallen cursisten wegwijs maken in de wereld 
van de grafiek. Zonder deze mensen zou het Grafisch Atelier niet 
kunnen bestaan.
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Slotwoord

2016 is een succesvol jaar gebleken, op financieel, inhoudelijk en organisatorisch 
vlak. er zijn veel activiteiten georganiseerd, waarvan educatie en de exposities het 
leeuwendeel vormen. 
Het GAF is een voorziening voor beeldende kunstenaars, amateurs, studenten en 
andere belangstellenden uit Friesland 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, 
Corine Marneth-Feenstra
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8911BX leeuwarden
Telefoon: 058 215 31 10

info@grafischatelierfriesland.nl
www.grafischatelierfriesland.nl


