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Voorwoord

Het	 Grafisch	 Atelier	 Friesland	 (GAF)	 heeft	 zich	 in	 2018	 ruim	 kunnen	 profileren	 met	
exposities en projecten. De in 2017 gestarte samenwerking met Haniahof-gebruikers in de 
vorm	van	kunstruimte	H47	heeft	geleid	tot	verschillende	exposities	en	kruisbestuivingen.	
2018 was ook het jaar van Culturele Hoofdstad leeuwarden. Een grote variatie aan 
projecten zijn georganiseerd, gefaciliteerd en uitgevoerd met de meest uiteenlopende 
samenwerkende	 partijen.	 Het	GAF	 zet	 zich	 in	 voor	 een	 verdere	 bloei	 van	 activiteiten	
binnen deze en andere samenwerkingsverbanden.
Het	GAF	heeft	daarnaast	in	2018	wederom	een	groei	in	cursusdeelname	gezien.	Deze
toename	past	binnen	het	streven	om	zich	als	cultureel	ondernemer	te	profileren.	Hiermee	
ijvert	het	GAF	voor	een	gezond	evenwicht	tussen	subsidie	en	eigen	inkomsten,	waarbij	
het voortbestaan en de oorspronkelijke doelstelling van het atelier overeind blijven en 
zelfs versterkt worden.



algemeen
1
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Bestuur
In 2018 zijn er een aantal wijzigingen geweest binnen het 
bestuur. Bij aanvang van het nieuwe jaar heeft Saskia Padberg 
afscheid genomen als secretaris. In oktober hebben we 
afscheid	genomen	van	Corine	Marneth-Feenstra	als	voorzitter,	
waarna Renske Bakker als interim-voorzitter is aangesteld. 
Saskia van Montfort is in oktober gestart als secretaris. 
Bernardus Warenga heeft gedurende het jaar zijn taken als 
penningmeester voortgezet. 
Het	GAF	is	daarom	op	zoek	naar	nieuwe	bestuursleden	en	in	
het bijzonder naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. 
Ook nieuwe algemeen bestuursleden worden gezocht om 
een gezond bestuurs-klimaat te waarborgen. Met het oog op 
de	 verdere	 professionalisering	 van	 het	 GAF	 geven	 wij	 een	
voorkeur aan bestuursleden met een relevant cultureel en/of 
bestuurlijk netwerk.
Het	 huidige	 bestuur	 bestaat	 uit:	 Renske	 Bakker	 (interim-
voorzitter),	 Bernardus	 Warenga	 (interim-penningmeester),	
Saskia	van	Montfort	(secretaris)	en	Grytsje	Klijnstra	(algemeen	
bestuurslid).	

We	streven	naar	een	sterke	positie	van	het	GAF	als	grafische	
werkplaats	in	Friesland.	Belangrijke	middelen	hiervoor	zijn	het	
verhogen van het aantal deelnemers en een uitbreiding van 

het expositie-aanbod. Het aantal deelnemers aan cursussen 
is dit jaar behoorlijk toegenomen, mede door de toename van 
cursisten	vanuit	Kunstacademie	Friesland.	DIt	is	mede	te	danken	
aan het ontwikkelen van een vervolgprogramma. In kunstruimte 
H47	heeft	het	GAF	dit	jaar	een	fors	aantal	tentoonstellingen	en	
activiteiten kunnen organiseren. De verwachting is dit in 2019 
voort te kunnen zetten. 

Ook dit jaar hebben we ons sterk gemaakt voor overleg en 
samenwerking tussen de atelier-gebruikers binnen de Haniahof. 
Door	samenwerking	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. Hiernaast zijn er 
in 2018 ook nieuwe en andere samenwerkingen ontstaan, die 
we verderop in het jaarverslag zullen toelichten.
De	 bewegwijzering	 naar	 het	 GAF	 en	 de	 Haniahof	 vanaf	 de	
Nieuwestad in de vorm van een kunstproject zou een mooi 
resultaat van een samenwerking tussen de Haniahof atelier-
gebruikers moeten zijn. De gemeente leeuwarden heeft 
toegezegd bij te dragen en te ondersteunen in een dergelijk 
project. 
    

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 2018 is een er behoorlijke toename geweest van activiteiten, 
hierdoor was de werkdruk hoog. Zaken als acquisitie en 
administratie hebben dan meer aandacht nodig. Onbetaalde 
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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. 
Bij de beoogde groei van activiteiten, is aandacht voor 
professionalisering en uitbreiding van de huidige organisatie 
essentieel. Hier hangt echter een prijskaartje aan. 

huisvesting
Het	 GAF	 was	 al	 een	 uitstekend	 geoutilleerde	 grafische	
werkplaats. In de loop van 2018 is er geïnvesteerd in 
verscheidene apparatuur om een nog grotere diversiteit aan 
druktechnieken aan te kunnen bieden. Er is aan het begin van 
het jaar een groot-formaat printer aangeschaft, waardoor onder 
andere de digitale mogelijkheden voor zeefdruk zijn uitgebreid. 
De vraag vanuit de nabije omgeving naar groot-formaat zeefdruk 
films	is	in	2018	toegenomen.	
Bij aanvang van 2018 is er via een donatie een Peter van 
Ginkel-etspers	in	het	beheer	van	het	GAF	gekomen.	Om	deze	
te	kunnen	plaatsen	binnen	het	GAF	is	er	geïnvesteerd	in	nieuwe	
kasten voor het opbergen van materiaal. De pers doet dienst 
als derde etspers en is een groot deel van dit jaar uitgeleend 
geweest	aan	het	Fries	Museum.
Medio 2018 is er in samenwerking met verschillende partijen 
de mogelijkheid gecreëerd tot aanschaf van een RISO-printer. 
Het	GAF	 is	 nu	 in	 het	bezit	 van	de	nieuwste	 tweekleuren	A3	
RISO-printer in de Benelux, wat nieuwe samenwerkingen 
mogelijk heeft gemaakt.

De combinatie van de uitbreiding in apparatuur en de toename 
aan	cursusdeelnemers	geeft	moeilijkheden	wat	betreft	de	fysieke	
ruimte	in	het	GAF	en	vraagt	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	
zet voor 2019 in op nieuwe samenwerkingen met andere 
partijen die in de buurt activiteiten aanbieden. Door middel 
van bemiddeling van Schoolkade lijkt er een samenwerking te 
komen met Stadsschouwburg De Harmonie voor schooljaar 
2019-2020.

De verbouwing en revitalisatie van de Haniahof die eind 2016 
zijn gestart zijn inmiddels bijna afgerond. De ruimtes van het 
GAF,	die	in	eigen	beheer	al	waren	opgeknapt,	zijn	niet	gewijzigd.	
De oorspronkelijke rondgang in het gebouw is hersteld. Dit 
is	 een	 verbetering	 voor	 de	 toegankelijkheid	 van	 het	GAF	 en	
samenwerking met de andere gebruikers van het gebouw. Het 
GAF	hoopt	nog	op	een	opknapbeurt	voor	het	sanitair	en	de	tot	
nu niet toereikende elektra-installatie.

Pr-activiteiten
Het	 GAF	 spant	 zich	 elk	 jaar	 in	 voor	 meer	 zichtbaarheid	 en	
bekendheid	bij	 het	 algemene	publiek	 en	de	grafiekliefhebber	
in het bijzonder en organiseert 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.	
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	 2018	 is	 het	 GAF	 voor	 de	 pr-werkzaamheden	 korte	 tijd	
bijgestaan door een vrijwilliger. voor het komende jaar worden 
er	 contacten	 gelegd	met	 Amaryllis/Wellzo	 voor	 het	 uitzetten	
van een vacature pr-medewerker.
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In	2018	organiseerde	het	GAF	een	groot	aantal	activiteiten	binnen	

en	buiten	de	muren	van	het	GAF.	Er	werd	samengewerkt	met	diverse	

partijen met als doel workshops aan te bieden voor verschillende 

doelgroepen, werk te exposeren en meer ruchtbaarheid te geven aan 

de	mogelijkheden	op	het	gebied	van	grafische	technieken.

Dit jaar hebben de activiteiten zich geconcentreerd in en om de 

Haniahof. De eigen werkplaats is meer zichtbaar geworden en met 

H47	als	aanvullende	ruimte	is	een	groter	deel	van	de	aandacht	komen	

liggen	op	het	organiseren	van	tentoonstellingen.	Hiervoor	is	graficus	

en tentoonstellingsmaker B.C. Epker aangetrokken als curator.
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Werkplaatsfunctie
Het	Grafisch	Atelier	 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	kunstenaars	die	hun	eigen	cursussen	willen	
ontwikkelen.	Grafici	als	Jaap	Ket	en	Saskia	van	Montfort
organiseren regelmatig hun eigen cursussen op het gebied 
van	 grafiek	 in	 de	werkplaats	 van	 het	GAF.	 Een	 deel	 van	 de	
opbrengst	vloeit	terug	naar	het	GAF.

educatie
Het	GAF	biedt	doorlopend	een	divers	pakket	van	workshops	
en cursussen aan voor jong en oud, beginnend en gevorderd. 
Maandelijks	 verzorgt	 het	 GAF	 2	 à	 3	 keer	 een	 educatieve	
workshop aan scholieren van het basis-, voortgezet of hoger 
onderwijs. 
Zo bieden we in de basisvorming diverse workshops aan voor 
het	Kunstmenu-plus	van	Schoolkade.	In	2018	is	er	ook	aanbod	
op Schoolkade ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. 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.	Voor	mbo-scholen	als	het	ROC	Friese	Poort	en	het	

Friesland	College	bieden	we	verschillende	workshops	op	maat	
aan, net als voor hogescholen zoals Minerva academie voor 
Popcultuur.
Totaal aantal deelnemers: 162.

samenwerkingen met 
educatieve instellingen
Voor	het	vierde	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.	In	2018	zijn	er	twee	verdiepingscursussen	aan	
het aanbod toegevoegd. In twaalf lessen verdiepen de cursisten 
via	hun	eigen	projecten	verder	in	de	grafiek.	
Totaal	aantal	deelnemers:	46.
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eigen 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:	54.

Presentatiemomenten
Het	 GAF	 presenteerde	 zich	 op	 verschillende	 evenementen,	
waaronder het UITfestival. Dit jaar is er ook een markt geweest 
op	ROC	de	Friese	Poort,	waarbij	verschillende	aanbieders	op	
het gebied van kunst en cultuur zich mochten presenteren. 
Daarnaast	was	het	GAF	actief	tijdens	de	opening	en	Open	Dag	
van de Haniahof op 27 januari met demonstraties en workshops 
(bezoekers	 ca.	 250)	 alsmede	 op	 de	Open	Monumenten	Dag	
(bezoekers	ca.	500)	waar	de	Haniahof	aan	deelnam.
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exposities
Open dag 27 en 28 januari, 
aantal bezoekers ruim 250

Maak kennis met de wereld van de grafiek! 
Zaterdag 27 januari wordt de nieuwe 
expositieruimte	H47	in	de	Haniahof	om	14.00	
uur feestelijk geopend, tegelijkertijd is er open 
dag	in	het	hele	gebouw.	Zaterdag	van	14.00	tot	
21.00	en	zondag	van	14.00-17.00	vertellen	we	je	
alles over druktechnieken, hoe het werkt en wat 
er	uit	(kan)	komen	en	demonstreren	verschillende	
grafische	technieken	zoals	zeefdruk,	lithografie	
en diepdruk. Daarnaast valt er natuurlijk weer 
veel werk te bewonderen van verschillende 
kunstenaars, in verschillende disciplines. verken 
ook de rest van het gebouw waar verschillende 
schilders, beeldhouwers en vormgevers hun 
kunsten vertonen.
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Venster op rotterdam, 
aantal bezoekers 345
Op 28 april om 16.00 uur opende de 
expositie “venster op Rotterdam” met 
kunstenaars die op dit moment actief 
zijn in Rotterdam. van 28 april t/m 
19	mei	 was	 er	 werk	 te	 zien	 van	Harry	
Kapsenberg,	 Inez	Odijk	en	Marcha	van	
den Hurk.

Venster op leipzig 
+ losse activiteiten, 
aantal bezoekers 308
Op	 14	 juli	 om	 16.00	 uur	 opende	
de expositie “venster op leipzig” in 
Kunstruimte	 H47.	 Van	 14	 juli	 t/m	 4	
augustus 2018 was er werk te zien van 
Susann Hoch, Sebastian Speckmann, 
Jens Schubert in combinatie met 
publicaties van Bleilaus verlag en 
kunstenaarsboeken.
aan deze expositie was een korte artist-
in-Residence gekoppeld. Susan Hoch 
heeft	 twee	 weken	 binnen	 het	 GAF	
gewerkt en een familieactiviteit gedaan.

Venster op rome, 
aantal bezoekers 345
Op 15 september om 16.00 uur opende 
de expositie “venster op Rome”. Rome 
is een rauwe metropool; enerzijds 
modern - anderzijds sterk verbonden 
met haar historische wortels. De stad 
oefent op vele kunstenaars een grote 
aantrekkingskracht uit. van 15 september 
t/m 13 oktober 2018 was er werk te zien 
van:	Devin	Kovach,	Allesandro	Fornaci,	
Bruno aller en José Witteveen. 

Venster 
op Rome

Opening: za 15 september 16 uur

José Witteveen

presents: 

               GRAFISCH 
             ATELIER 
           FRIESLAND

15 september t/m 13 oktober  2018 

Haniasteeg 47, Leeuwarden

Expositie in Kunstruimte H47

Open: wo t/m zo 12 - 17 uur

Alessandro Fornaci

Devin Kovach

Bruno Aller

exposities h47
Met	B.C.	Epker	als	curator	organiseerde	het	GAF	een	drietal	tentoonstellingen	in	kunstruimte	H47.	Het	is	een	reeks	(inter)nationale	
grafiek	tentoonstellingen	in	Leeuwarden	over	de	huidige	stand	van	zaken	in	de	grafiek.	Wat	maken	kunstenaars	op	dit	moment	in	
Rotterdam	of	in	Leipzig,	Rome,	Friesland,	Brussel	of	Berlijn?
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Grafiekproject transparant
Ter bevordering van de ontwikkeling van een eigen beeldtaal en 
samenwerking	 tussen	professionele	en	amateurgrafici	bieden	
het	GAF	grafiekprojecten	aan.	Het	thema	van	het	grafiekproject	
in 2018 was ‘Transparant’. Het thema doet velen snel denken 
aan	 transparantie,	 bijvoorbeeld	 van	water	 of	 glas.	 Bij	 grafiek	
denkt men al snel aan de transparantie van inkt, maar naast 
het beeldende aspect kan transparant - of transparantie - 
meegenomen worden in de thematiek van het werk. Het geheel 
werd verwerkt in een doorzichtige houder die in samenwerking 
met	de	NHL	en	Frack	|	Hackerspace	Friesland	werd	gemaakt.
Totaal aantal deelnemers: 20.

samenwerkingen met andere
culturele instellingen
In	 2018	 is	 het	 GAF	 met	 verschillende	 culturele	 instellingen	
in leeuwarden samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit 
zijn initiatieven waarin cultuur, maatschappij en onderwijs 
samenkwamen.

fries Museum bij escher op reis  
In	samenwerking	met	Fries	Museum	zijn	er	in	het	kader	van	de	
Escher-tentoonstelling een drietal workshops opgesteld. Deze 
zijn	gegeven	in	het	Fries	Museum.	Aantal	deelnemers:	10.
verder is voor de tentoonstelling gebruik gemaakt van 
verschillende	 materialen	 van	 het	 GAF	 en	 hebben	 we	 een	
etspers	 ter	beschikking	gesteld	voor	activiteiten	die	het	Fries	
Museum	 zelf	 uitvoerde	 tijdens	 de	 tentoonstelling.	 Het	 GAF	
was onderdeel van de stadsrondleiding Planeet Escher, in 
samenwerking	 met	 A	 Guide	 to	 Leeuwarden	 en	 het	 Fries	
Museum. aantal bezoekers: 500

Popfabryk [Windowlicker]
[Windowlicker] is een zeefdrukproject van het leeuwarder 
zeefdrukcollectief	 Cowboy	 Killers	 en	 beeldend	 kunstenaar	
Stefan Hoffman op de ramen van panden in de binnenstad 
van	Leeuwarden.	Voor	het	project	[Windowlicker]	is	het	GAF	
faciliterend geweest en heeft hulp geboden bij het printen van 

zeefdrukfilms	en	belichten	van	zeven.	Het	project	duurde	het	
hele jaar en is op verschillende plaatsen in leeuwarden te zien 
geweest.

trac/ Klassieke academie
Drie	 topkunstenaars	 zijn	 komen	 drukken	 op	 het	 GAF.	 Deze	
demonstraties werden georganiseerd door Stichting de 
Klassieke	 Salon	 in	 samenwerking	 met	 docenten	 van	 de	
Klassieke	 Academie	 voor	 Beeldende	 Kunst,	 in	 verband	 met	
The Representational art Conference - TRaC 2018 die van 
1	tot	en	met	4	mei	 in	Leeuwarden	gehouden	werd.	TRAC	 is	
een kunstconferentie die voornamelijk in de verenigde Staten 
gehouden wordt en in 2018 voor het eerst in Europa gehouden 
werd. Culturele Hoofdstad leeuwarden was daar uiteraard 

Reinder Homan
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de	meest	geschikte	plek	 voor.	Het	GAF	heeft	de	werkplaats	
opengesteld	 voor	 een	 drietal	 demonstraties:	 lithografie	 door	
Minno Banning, houtsnede door Siemen Dijkstra en etsen door 
Reinder Homan. 
aantal bezoekers: 75

Vereniging voor Originele Grafiek (VOG)
Deze vereniging bestond in 2018 25 jaar en heeft haar 
jubileumtentoonstelling gekoppeld aan Culturele Hoofdstad 
leeuwarden met een knipoog naar de tentoonstelling Escher 
op Reis. voor hun jubileum hebben ze in samenwerking met 
Tresoar een achttal prenten uitgebracht van acht kunstenaars, 
gekoppeld	 aan	 acht	 Friese	 dichters.	 Het	 GAF	 heeft	
ondersteuning geboden bij het drukwerk van onder andere de 
omslag. 
 
Voorheen de Gemeente (VhdG)
De samenwerkingen met vHDg zijn een mooi voorbeeld van 
kruisbestuiving	 en	 het	 broedplaatseffect.	 Kunstenaar	 Jop	
vissers vorstenbosch verbleef in de SRv-wagen van vHDg. 
Zijn idee was om de SRv-wagen om te zetten in een boot. 
Vanuit	zijn	voorliefde	voor	grafiek	heeft	Vissers	Vorstenbosch	
de SRv-wagen ook veranderd in een drukpers, waarmee hij een 
monumentale	houtsnede	op	de	zeilen	heeft	‘gedrukt’.	Het	GAF	
heeft hierin een ondersteunende en faciliterende rol gespeeld.

Daarnaast is er ook intensief met vHDg samengewerkt voor 
het fanzine-project genius van leeuwarden. Hiervoor heeft het 
GAF	de	werkruimte	van	het	atelier	ter	beschikking	gesteld	en	
is er in samenwerking subsidie aangevraagd voor het verkrijgen 
van een RISO-printer, die essentieel was voor het project. De 
vertegenwoordiger van RISO Japan bezocht tijdens dit project 
de werkplaats. aantal bezoekers voor de tentoonstelling: 321

Overige activiteiten
Open monumentendag 
Samen	 met	 de	 Haniakunstenaars	 en	 VHDG	 heeft	 het	 GAF	
deelgenomen aan Open Monumentendag. Hiervoor is er 
een pop-up-tentoonstelling van de verschillende partijen 
gerealiseerd	 in	 Kunstruimte	 H47.	 Door	 de	 in	 ere	 herstelde	
rondgang in de Haniahof hebben bezoekers door het gehele 
gebouw kunnen kijken bij alle verschillende gebruikers. 
aantal bezoekers: 295

Boek- en kunstpresentatie erik Mol 
Kunstenaar	Erik	Mol	 is	naast	een	 in	de	werkplaats	werkzaam	
zijnde	graficus	ook	dichter.	Eind	2018	heeft	hij	een	dichtbundel	
uitgebracht met illustraties van eigen hand. voor de 
boekpresentatie is een pop-up-tentoonstelling gerealiseerd in 
het	GAF.	
aantal bezoekers: 25

Houtsnede van 
Siemen Dijkstra

Minno Banning 
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vastgesteld door het
bestuur	van	het	GAF
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2018	was	 voor	 het	Grafisch	Atelier	 Friesland	bijzonder	door	
twee nieuwe zaken. Ten eerste was dat de aankoop van een 
RISO-printer. Hiermee kunnen we onze mogelijkheden en 
aantrekkelijkheid voor een brede groep gebruikers vergroten. 
Ten	tweede	 is	het	GAF	dit	 jaar	gestart	met	 tentoonstellingen	
in	H47.

inkomsten
De inkomsten vanuit cursussen zijn gelijk gebleven aan de 
begroting, een meevaller ondanks het tegenvallende aantal 
cursussen voor scholen. De teruglopende inkomsten van deze 
cursussen lijken te worden gecompenseerd door cursussen 
voor	Kunstacademie	Friesland.
Onze deelname aan projecten en workshops was dit jaar 
beperkt. Desondanks vielen de inkomsten mee. Deels ook door 
betaling van evenementen uit 2017.
De verhuur van ruimte aan individuele kunstenaars viel tegen. 
Dit staat in contrast met de toename van de verkoop van 
materiaal.	 Het	 GAF	 levert	 regelmatig	 materiaal	 aan	 elders	
werkende kunstenaars zoals bijvoorbeeld aan het zeefdruk 
project	[Windowlicker]	van	de	Popfabryk.

Uitgaven
De kosten voor beheer en huisvesting waren lager dan begroot. 
Het salaris van onze beheerder past ook niet meer bij de 
bestede tijd en inspanning die de huidige organisatie van hem 
vergt. voor het nieuwe jaar houden we dan ook rekening met 
een toename van deze kosten. 
De kosten voor huisvesting waren ook lager dan begroot. 
Oorzaak hiervan ligt in een positieve verrekening van 
energielasten over voorgaande jaren.
De kosten voor inkoop van materiaal laten een stijging zien die 
samenhangt met de verkoop van materiaal. 

De aanschaf van de RISO-printer was een behoorlijke uitgave. 
Kosten	 die	 we	 deels	 hebben	 kunnen	 financieren	 met	 extra	
subsidies	 en	 deels	 door	 onze	 financiële	 reserves	 aan	 te	
spreken. 
2018	was	een	proefjaar	voor	de	opzet	van	tentoonstelling	in	H47.	
Het	GAF	had	een	klein	budget	voor	tentoonstellingen	begroot.	
Met het hoge en internationale niveau van de tentoongestelde 
grafiek	zijn	de	kosten	van	de	tentoonstellingen,	vooral	door	de	
onbezoldigde inzet van curator, beheerder en vrijwilligers, toch 
binnen de begroting gebleven. Dit is echter organisatorisch 
gezien niet realistisch gebleken.

resultaat
De jaarrekening laat een forse toename van zowel inkomsten 
als uitgaven zien. Extra inkomsten konden meevallende 
uitgaven	goed	opvangen.	Het	GAF	kan	2018	afsluiten	met	een	
bescheiden resultaat van € 3.250. Dit resultaat is toegevoegd 
aan het eigen vermogen.
In hoeverre dit resultaat structureel blijft, moeten we afwachten. 
Het	GAF	zal	zich	volop	breed	in	moeten	zetten	om	niet	van	één	
inkomstenbron afhankelijk te worden.

toelichting op de Jaarrekening 2018 
van stichting Grafisch atelier friesland
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slotwoord

De inzet op het vergroten van de samenwerkingsverbanden in 2017 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 is gedurende 2018 voortgezet. Ook in het kader van 
Culturele Hoofdstad leeuwarden zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. 
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,
Renske Bakker
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vrijdag van 12.00 - 17.00 uur 


