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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van het Grafisch Atelier Friesland (GAF).
Net als voor als voor veel culturele instellingen is 2020 voor het GAF een heel ander jaar
geworden dan van tevoren is voorzien. Het werd een sober jaar, met name wat betreft
activiteiten.Tot maart verliep alles nog volgens plan, maar vanaf de eerste lockdown in verband
met Covid-19 is het GAF tot begin juni geheel gesloten geweest. Daarna zijn we voorzichtig
opengegaan voor gebruikers, maar konden veel cursussen en dergelijke geen doorgang vinden,
zoals in voorgaande jaren gebruikelijk was.
Het is een jaar geweest met unieke obstakels en beperkingen, waarin we met creatief en
oplossingsgericht denken geprobeerd hebben er wat van te maken. Daarin zijn we boven
verwachting goed geslaagd en hebben we een aanzienlijk deel van onze doelgroep weten te
bedienen.
Het GAF staat als voorziening voor beeldende kunstenaars, amateurs, studenten en
andere belangstellenden uit Friesland goed op de kaart en is dienstverlenend aan middelbareen 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
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1 Algemeen
Bestuur
In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur van het GAF.
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).
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 een groot
deel van de beheerstaken ondersteunen.
Werkdruk
We schrijven al meerdere jaren dat de werkdruk door het draaien van de werkplaats
enhet geven van de cursussen, gecombineerd met exposities in Kunstruimte H47,
relatief hoog ligt. Daarnaast komen daar taken bijw.b. acquisitie, administratie en PR.
De vrijwilligers hebben dit jaar, in verband met ziekte, veel van de taken van de
beheerder overgenomen, maar hierdoorbleven weer andere taken liggen. Dit jaar
hebben we geleerd dat de zesdaagse werkweek van 32 uur van de beheerder en de
gemiddeld 20 uur aan vrijwilligers, inderdaad een onzekere basis is. Toch heeft
iedereen, ook in tijden van crisis, er zijn schouders onder gezet om toch het atelier
draaiende te houden.
Huisvesting en apparatuur
Het GAF is een uitstekend geoutilleerde grafische werkplaats. De eerder gedane investeringen
in apparatuur blijken nog steeds hun vruchten af te werpen. Voor het drukken van grote
zeefdrukfilms weten iedereen ons in het Noorden goed te vinden. Met name de RISO-printer
(de meest recente investering) is veelvuldig ingezet door kunstenaars tijdens residency’s.
2020 kwam natuurlijk met unieke uitdagingen op het gebied van de werkplaatsinrichting. Toen
het GAF na de eerste lockdown de deuren weer opende is er eerst gemeten en geschoven met
verschillende tafels en apparatuur om zo de doorstroom en anderhalve meter te kunnen
waarborgen. Hierdoor konden we als werkplaats weer open, maar was de grootte van
(kinder)groepen beperkt. Eerder was er plek voor gemiddeld vijftienpersonen per keer, maar
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met de nieuwe inrichting zijn dat er maximaal zes. Gezien het gewicht en omvang van de
apparatuur is elke keer opnieuw inrichten geen praktische optie.
In de komende tijd zullen we blijven inzetten op de continuïteit van de werkplaats en hun
gebruikers en zullen we creatief en flexibel blijven inspringen op de steeds veranderende
ontwikkelingen.
Pr-activiteiten
Het GAF spant zich elk jaar in voor meer zichtbaarheid en bekendheid bij het algemene publiek
en de grafiekliefhebber in het bijzonderen organiseert met regelmaat exposities binnen en
buiten Leeuwarden. Ook in 2020 werden deze en andere activiteiten 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. Sinds dit jaar zijn we ook beter te
vinden via websites als www.fryslan.nl en de daaraan gekoppelde websites.
Medio 2020 staat onze nieuwe website online, een ontwerp van Peter Boorsma.Hiervan plukken
we inmiddels de vruchten, bijvoorbeeld in de vorm van toegenomen aanmeldingen voor
cursussen en dergelijke.
In 2020 zijn wij voor de pr-activiteiten ondersteund door Rienk Vlieger, door omstandigheden
meer op afstand dan van nabij. Hij heeft voor de verschillende tentoonstellingen de pr voor zijn
rekening genomen. Helaas heeft Rienk er wegens persoonlijke omstandigheden voor gekozen
om zijn vrijwilligersfunctie niet voort te zetten. We hopen in 2021 weer een nieuwe geschikte prmedewerker te vinden.
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2 Projecten & activiteiten
Met onze projecten en activiteiten streven we 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 werkplaatsgebruikers en deelnemers en een
uitbreiding van het tentoonstellingsaanbod.
In 2020 hebben we ten gevolge van de lockdowns en omringende maatregelen aangaande
Covid-19 minder cursussen kunnen draaien. Als de cursussen wel doorgang konden vinden dan
was dit met aanzienlijk minder cursisten.
De eerste tentoonstelling van het GAF in Kunstruimte H47 is‘dankzij’ de beperkte lockdown drie
maanden open geweest voor publiek maar heeft geen echte opening gehad. In de
zomerperiode hebben we gelukkig de residency en aansluitende tentoonstelling van Mirka
Farabegoli wel voluit kunnen openen. Dit gold ook voor de tentoonstelling van Henk Schouman
in het najaar.
Werkplaatsfunctie
Het GAF is geopend voor amateurgrafici, kunstenaars en geïnteresseerden. Zij kunnen
gebruikmaken van de aanwezige apparatuur, materialen en de expertise van de
werkplaatsbeheerder. In gewone omstandigheden is het atelier open van maandag tot en met
zaterdag van 9 tot 17 uur. Na de eerste lockdown is er gewerkt met beperkte openingstijden:
van maandag tot en met donderdag van 10 tot 16 uur. Daarnaast hebben we besloten om ter
compensatie van de lockdown tijdens de zomerperiode en andere vakanties zoveel mogelijk
open te blijven voor gebruikers. Hierdoor hebben er meerdere residenties kunnen plaatsvinden
en heeft een artist in residence van Kunsthuis Syb ook nog kennis kunnen opdoen van het
atelier.
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
Normaliter biedt het GAF een divers pakket van workshops en cursussen aan voor jong en oud,
beginnend en gevorderd. Onder reguliere contacten vallen Schoolkade en diverse middelbaren
scholen, mbo-scholen als ROC Friese Poort en het Friesland College, en hogescholen als
Minerva Academie voor Popcultuur.
Voor 2020 gold vooral op educatief vlak een unieke uitzondering. In het begin van het jaar
hebben we twee basisschoolgroepen kunnen ontvangen, maar daarna volgde de lockdown en
de sluiting van de scholen. Door de Covid-19-maatregelen is er verder in het jaar geen
mogelijkheid geweest om groepen vanuit scholen te kunnen ontvangen.
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Cursusaanbod
Jaarlijks verzorgt het GAF voor Kunstacademie Friesland een cursusaanbod van verschillende
niveaus. In het begin van het jaar zijn er cursussen aangeboden aan vier groepen van
Kunstacademie Friesland; twee cursussen over de basis vangrafische technieken en twee voor
gevorderden. In het najaar zijn erslechts twee basiscursussen doorgegaan met maximaal vier
deelnemers.
Het eigen cursusaanbod van het GAF is gelijk gebleven aan voorgaande jaren, maar veel
cursussen hebben ten gevolgde van de Covid-19-maatregelen niet plaats kunnen vinden. De
kennismakingscursus heeft wel plaatsgevonden, met vier cursisten,maar de overige cursussen
konden niet doorgaan.
Omdat educatie een belangrijk onderdeel is van de functie van het GAF is er voor de tweede
helft van het jaar gezocht naar een flexibele oplossing en tegemoetkoming aan
werkplaatsgebruikers. Gezien cursussen geen reguliere doorgang konden vinden, is er in het
derde kwartaal gestart met een nieuw educatief aanbod in de vorm van individuele
begeleiding.Op deze manier kunnen klanten tijdens openingstijden ondersteuning krijgen in het
leren van een nieuwe techniek tegen een uurvergoeding. Hierop is door klanten zeer positief
gereageerd en is daarmee een goede aanvulling op ons aanbod, in de huidige onzekere
situatie.
Exposities
14 maart – 4 april 2020 Erik Mol: gechaost
In 'Gechaost' verkent Erik Mol (Amsterdam, 1955) de grenzen
tussen orde en chaos. Naast een imposante hoeveelheid
linodrukken toont Mol in deze solotentoonstelling ook een papieren
installatie. Erik Mol (Amsterdam, 1955) woont sinds 1977 in
Friesland.
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16 juli – 9 augustus 2020 Mirka Farabegoli: Retromàrcha
Retromàrcha betekent letterlijk: achteruitversnelling. In Italië is het een
metafoor voor het staken van een actie die al gestart is. Meestal wordt er
vervolgens gezocht naar een andere weg. Toepasselijk in een onzekere
tijd als deze.
Grafisch kunstenaar Mirka Farabegoli (Leeuwarden, 1983) maakte de
afgelopen tien jaar furore met sprookjesachtig werk met een duister
randje, vaak geworteld in volksverhalen en bijzondere vormen van lokaal
bijgeloof. In deze solotentoonstelling gaat ze terug naar haar eigen
artistieke wortels en verkent ze fotografie als grafisch medium.
Voor deze tentoonstelling zijn wij dankbaar voor de daarvoor verleende
subsidie.

24 september – 11 oktober 2020 Henk Schouman: Paardje van
Troje
In H47 worden de meerkleurenhoutsnedes getoond van Henk
Schouman, die een eigen versie maakte van het verhaal over het
Paard van Troje. Bij dit verhaal maakte Henk Schouman zelf
illustraties in de vorm van meerkleurenhoutsneden.
Henk Schouman werd geboren in Den Haag, maar is sinds 1976
woonachtig in Friesland. Hij is autodidact en laat zich inspireren
door mythes, legenden, verhalen, zeilen op de meren en de Friese
wadden.

Grafiekproject Clair Obscur
Ter bevordering van de ontwikkeling van een eigen beeldtaal en samenwerking tussen
professionele en amateurgrafici bieden het GAF grafiekprojecten aan. In 2020 organiseerde het
GAF de 13de editie van het jaarlijkse grafiekproject met als thema 'Clair-obscur'. De
deelnemers maakte een bijdrage aan een prachtige grafiekmap, op basis van het inhoudelijke
kader én dit keer een bepaalde techniek: Riso. Aan dit project hebben 22 mensen
deelgenomen.
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Overige activiteiten
Vriendenprent
Begin dit jaar heeft het GAF haar vriendenprent laten maken door beeldend kunstenaar Noelle
Poeisz. In maart is deze prent tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst uitgedeeld aan
de Vrienden.
5 en 6 september Uit in Huis
Dit jaar was er geen volledige Uit in Huis zoals vorig jaar, maar is er gewerkt binnen de
mogelijkheden en de richtlijnen. Er is gekozen voor een Open Huis, met een kunstenaar aan het
werk in het GAF.
Aantal bezoekers: 50
Samenwerkingen met andere (culturele) instellingen
Ook in 2020 streefde het GAF ernaar om samenwerkingsverbanden aan te gaan met
verschillende culturele instellingen in Leeuwarden. In afgelopen jaren waren dit initiatieven
waarin cultuur, maatschappij en onderwijs samenkomen. Wegens Covid-19-omstandigheden
zijn de activiteiten dit jaar beperkt gebleven tot samenwerkingen die de reguliere cursussen en
diensten ondersteunen.
Diverse partijen zijn:
▪

Kunstacademie Friesland;

▪

Vereniging voor Originele Grafiek (VOG);

▪

Voorheen de Gemeente (VHDG);

▪

Kunstruimte H47;

▪

Gebruikers Haniahof;

▪

Stadsschouwburg de Harmonie;

▪

Kunstkade/Schoolkade;

▪

Amarylis/SamenLeeuwarden;

▪

Volle Zalen.
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3 Financiën
Toelichting op de Jaarrekening 2020 van Stichting Grafisch Atelier Friesland
In de oorspronkelijke begroting waren de tentoonstelling apart opgenomen en geen deel van de
algemene begroting. Omdat onze tentoonstellingen in aangepaste vorm hebben
plaatsgevonden en het niet aansloot bij het oorspronkelijke plan, hebben we ze voor dit verslag
opgenomen in de algemene jaarrekening. De bedragen die in de begroting tussen haakjes
staan, verwijzen naar die eerdere uitsplitsing.
Inkomsten
In het afgelopen jaar, dat zeer door de Covid-19-maatregelen bepaald is, was de structurele
subsidie die wij elk jaar van de gemeente Leeuwarden ontvangen van essentieel belang. Op al
de andere posten is minder binnengekomen dan begroot, vooral de cursussen hebben minder
kunnen plaatsvinden en hebben dus minder opgeleverd. Door de inzet van onze beheerder en
vaste vrijwilligers is er met succes gezocht naar creatieve oplossingen om toch cursisten en
gebruikers aangepast binnen het atelier te laten werken. Hierdoor heeft het verhuren zelfs iets
meer opgeleverd dan begroot.
Onder de diverse inkomsten/projecten staat de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor maart, april en mei 2020 die wij hebben
ontvangen. Dit was € 3.522 waarvan wij, volgens de definitieve aanvraag, verwachten nog €
722 terug te moeten betalen. Omdat onder diverse inkomsten/projecten ook de bedragen voor
verkochte etsen van anderen in 2019 staan, die nog uitbetaald zijn aan de betreffende
kunstenaars, komt deze post totaal lager uit dan het NOW-bedrag. Voor een tentoonstelling
hebben wij subsidie van de gemeente Leeuwarden aangevraagd en ontvangen. Van de
tegemoetkomingen voor tentoonstellingen die wij in 2020 van H47 hebben ontvangen, was ruim
duizend euro nog voor tentoonstellingen in 2019.
Uitgaven
De werkelijke uitgaven komen redelijk overeen met de begroting, behalve dat er een grote post
divers is. Dit omvat onder andere onderhoud van de Riso-printer (totaal € 3.000); dit jaar dubbel
omdat het onderhoud zowel aan het begin als het eind van het jaar heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is er totaal € 2.000 aan twee vrijwilligers vergoed vanwege hun structurele inzet in
2019, dit bedrag valt ten laste van 2019 en was in die jaarrekening meegenomen.
Resultaat
2020 was een zeer bijzonder jaar en daarom verwonderd het ons niet dat we met een negatief
resultaat uitkomen. We hebben zo’n € 3.000 minder inkomsten en ook zo’n € 3.000 meer
uitgaven. Van de uitgaven is €4.800 nog ten laste van 2019 en al in de jaarrekening 2019
opgenomen. Omdat we vanuit NOW teveel hebben ontvangen, is ons negatief resultaat in
eerste instantie zo’n € 3.000.
Omdat een vast kern van vrijwilligers dit afgelopen jaar zeer belangrijk was voor de voortgang
van het GAF heeft het bestuur besloten hen ook in 2020 een vrijwilligersvergoeding toe te doen
om hen zo te bedanken voor hun inzet. Hiermee komen we op een negatief resultaat van €
5.069,43. Gezien hetgeen er op onze bankrekening staat, de reserves die wij hebben, zijn wij
hiermee akkoord.
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JAARREKENING 2020 van de St. GRAFISCH ATELIER FRIESLAND
INKOMSTEN
subsidie gem.L - structureel
subsidie tent. gemL,H47
cursussen
verkoop materiaal
verhuur ruimtes
div inkomsten, projecten
tentoonstell. in-uit =uren/mat
Vrienden van het GAF
TOTAAL
UITGAVEN
beheerder:
salaris
belastingen
pensioenpremie
huisvesting:
huur
variabele lasten
omrin
inkoop materiaal
organisatiekosten
inrichting tentoonstellingen
bestuurskosten
Divers
TOTAAL

VOORLOPIG RESULTAAT

BEGROTING 2020
€ 25.300
(€ 9.000)
€ 10.000
€ 5.000
€ 1.500
€ 3.000
€ 3.000
€ 500
€ 48.300

JAARREKENING 2020
€ 25.300,00
€ 5.879,00
€ 6.450,00
€ 3.596,88
€ 1.611,00
€ 2.311,50

€ 20.000
€ 6.000
€ 3.000

€ 18.231,47
€ 5.149,00
€ 2.802,24

€ 7.700
€ 2.000
€ 750

€ 8.773,78

€ 4.500
€ 3.500

€ 3.769,19
€ 3.142,60
€ 2.032,31
€ 0,00
€ 6.957,30
€ 51.590,73
-€ 6.157,35

(€ 9.000)

€ 250
€ 600
€ 48.300

€ 285,00
€ 45.433,38

€ 732,84

t.l.v. 2019: Verkochte etsen min ons %
€ 1.806
t.l.v. 2019: 2 x vrijwilligersvergoeding
€ 2.000
Teveel ontvangen NOW (geschat) t.l.v. 2020
-€ 722
t.l.v. 2020: 2 x vrijwilligersvergoeding – nog uitbetalen in 2021
-€ 2.000
RESULTAAT
-€ 5.073,35
Rente spaarrekening
3,92
Resultaat totaal
-€ 5.069,43
BALANS
01-01-2020
31-12-2020
Rekening Courant
€ 27.409,72
€ 21.252,37
Spaarrekening
€ 39.161.18
€ 39.165,10
TOTAAL
€ 66.570,90
€ 60.417,47
Vastgesteld door het bestuur St. Grafisch Atelier Friesland: 01-03-2021 tijdens de bestuursvergadering in teams.
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