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Teekengenootschap Pictura
Jaarverslag 2017

Het Teekengenootschap maakte een bestuurscrisis door in 2017. Zeker een
half jaar is er slechts minimale aansturing geweest, van een bestuur was geen
sprake.
Na de zomerwaren er twee bestuursleden overgebleven nadat de penning-
meester in de zomer opstapte; Bert te Kiefte, die het genootschap zeven jaar
heeft geleid, en Jody Paalman de secretaris. 

Er zijn in de loop van 2017 gesprekken gevoerd met bestuurskandidaten (vaak
van buiten Dordt), maar die hadden niet de gewenste uitkomst.
Op 13 juli is tijdens de ALV een kandidaat voor het voorzitterschap voorge-
steld. De vergadering werkende leden ging niet akkoord met deze voordracht
waarna een patstelling ontstond. 
De bestuursleden legden hun taken neer, met dien verstande dat zij lopende
zaken bleven behartigen maar geen beleidsbeslissingen meer namen. 

Binnen anderhalve week, op 26, 28 september en 3 oktober zijn er drie ALV’s
gehouden waarvoor onder de werkende leden de animo groot was. 
De eerste om de toestand van het genootschap in kaart te brengen; de
tweede om te bekijken wie zich wilde inzetten en de derde om tot een inte-
rimbestuur te komen. 
Veel leden wilden zich inzetten om Pictura weer vlot te trekken. De werkende
leden Kees Verschuren en Theun Okkerse werden in de laatste vergadering, op
3 oktober gekozen als het interimbestuur. Dit bestuur kreeg de taak om be-
stuursleden te vinden voor een definitief bestuur. In afwachting van het aan-
treden daarvan zouden geen beleidsbeslissingen genomen worden. Het doel
was om 2018 met een compleet bestuur te kunnen starten.

Pictura’s enige werknemer meldde zich in november ziek. Dit bracht Pictura
een onverwachte situatie; een interim bestuur dat z’n weg moest vinden en
een kantoor dat niet functioneerde. Het gevolg was dat veel lopende zaken
niet adequaat werden opgepikt of opgemerkt werden. Een werkbare situatie
ontstond nadat de zaken beter in beeld kwamen.

Oud-voorzitter Te Kiefte had de subsidieaanvraag 2018 al voorbereid. Deze is
door het interimbestuur ingediend en later toegelicht op het stadskantoor. 

De zoektocht naar kandidaten ging intussen door. Kandidaten voor het voor-
zitterschap, penningmeesters en secretarissen werden gepolst. Dit had nog
niet het gewenste resultaat. 
Wel zijn de commissies van Pictura in die periode op orde gebracht. De ballo-
tage-, tentoonstelling-, communicatie-, educatie- en activiteitencommissie
zijn op sterkte. De commissie van advies bestaat nog uit een persoon. Deze zal
in de komende tijd worden uitgebreid.

Doordat de commissies op sterkte zijn kunnen plannen worden gemaakt en
worden uitgevoerd.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag is Pictura voorzien van een volwaar-
dig bestuur; voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur) en
aangevuld met de vertegenwoordigers van ballotage-, tentoonstellings- en
communicatiecommissies vormen zij het bestuur van het genootschap.
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Inhoudelijk verslag

Het inhoudelijk verslag behandelt de manier waarop invulling is gegeven aan
de zeven subsidievoorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Het gaat om
voorwaarden ten aanzien van:

1.    Het tentoonstellingsprogramma
2.    Ontmoeting en uitwisseling
3.    Platform voor debat, concerten en lezingen
4.    Samenwerking met collega-instellingen
5.    Marketing en publiciteit
6.    Jongeren
7.    Verbreding draagvlak
8.    Begroting 2018 en Exploitatierekening 2017
9.    Conclusie

–     Bijlage
       3
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1   Het tentoonstellingsprogramma
      Pictura heeft in 2017 acht exposities georganiseerd. 

14 januari t/m 19 februari 2017
Reisgenoten
Kunstenaars: Marianne Grootenboer, Minne Smits, Quirijn Smits, 
Robert Pravda, Saskia Meesters en Tamyra Meesters
Aantal bezoekers: 733

Het nieuwe jaar begon in Pictura met wegen die kruisen. De tentoonstelling
Reisgenoten van Marianne Grootenboer, Minne Smits, Quirijn Smits, Robert
Pravda, Saskia Meesters en Tamyra Meesters zal spelen met uw zintuigen. 
Deze reistentoonstelling opent met Piet Rogie en Pauline Vogel. Het betreft
een speciale bewerking van hun performance No.mades. Van Reisgenoten ver-
schijnt tevens een catalogus, te koop tijdens de expositie.

25 februari t/m 2 maart 2017
Stromingen van dynamiek
Kunstenaars: Yvo van der Vat met Gamal Ez
Aantal bezoekers: 1129

Yvo van der Vat studeerde in 2002 af aan de Koninklijke Academie van Beel-
dende Kunsten in Den Haag. Alvorens de academie te betreden dacht hij een
(groot) schilder te kunnen worden, maar in de praktijk blijkt Yvo als ‘sociale’
kunstenaar via projecten en samenwerkingen de wereld interessanter te vin-
den en/of te maken.
Zijn installaties en projecten bevragen of versterken de functie van de ge-
bruikte ruimte, mede door het gebruik van hedendaagse, banale materialen.
Alhoewel de rijke kunstgeschiedenis meegedragen wordt en de toekomst al-
tijd betwijfeld, gaat het bij Van der Vat hoofdzakelijk om het hier en nu. De in-
teractie met de toeschouwer, maakt voor hem het werk af. 
Gamal Ez leerde traditionele teken- en schildertechnieken in Egypte en
maakte tijdens zijn studie aan de Koninklijke Academie in Den Haag kennis
met een meer eigentijds idioom. In 2016 trok Ez in Dordrecht de aandacht
met ‘Beeldenstorm’, een installatie bestaande uit een lijst waarin tientallen
kleine objecten en plastic speelgoedfiguurtjes zweven. Met behulp van uitge-
kiende belichting en diepteperspectief verbeelde hij de illusie van een ra-
zende storm. De driedimensionale installatie werd de bron van tekeningen en
schilderingen die de interactie tussen de dimensies laat zien.

REISGENOTEN

PICTURA / 
DORDRECHT

14.01-19.02.2017

Voorstraat 190
wo t/m zo 13-17 uur

PICTURA / 
DORDRECHT

Voorstraat 190
wo t/m zo 13-17 uur

25.02-02.04.2017
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8 maart t/m 14 april 2017
The Swamp                                                                  
Kunstenaar: Frans van Lent
Aantal bezoekers: 696

De tentoonstelling vond plaats naar aanleiding van de Picturaprijs 2015. THE
SWAP was een fotografisch project dat is gebaseerd op de maat en vorm van
de zalen van Pictura. De plattegrond van de zalen werd overgebracht naar een
bosperceel. Op basis van die, in de juiste kompasrichtingen, uitgezette platte-
grond, heeft de kunstenaar ter plaatse een serie fotowerken gemaakt, die bij
deze tentoonstelling in de 3 zalen zullen worden geëxposeerd. De plaatsing
van de foto’s in de tentoonstelling kwam overeen met de exacte locatie van de
opnamen. Op deze manier ontstond er een directe fysieke verbinding tussen
het oorspronkelijke onderwerp en de presentatie in de tentoonstelling. Van de
activiteiten was in het bos geen enkel spoor overgebleven.

20 april t/m 25 juni 2017
Nederlandse Kring van Tekenaars                      
Kunstenaars: Enric Adsera Riba, Ina Brekelmans, Johan Breuker, Hanneke Fran-
ken, Fred Fritschy, Hans Giesen, Annemieke Harkema, Laurens Heidendael, Jos
Klaver, Wilma Laarakker, Hans Landsaat, Ingeborg Oderwald, Ank Overweel,
Jaap Ploos van Amstel, Rob Polak, Jaap Schlee, Godelieve Smulders, Edith
Sont, Jan van Spronsen, Janneke Tangelder, Francisca Tollenaar, Willem Vaar-
zon Morel, Stefan Venbroek, Danielle Vidal, Jan Vosman
Aantal bezoekers: 603

Vierentwintig leden van de Nederlandse Kring van Tekenaars exposeerden
hun werk in de zalen van Pictura. Op de expositie was ook het werk te zien van
de Dordtse kunstenaar Jaap Schlee. 
De Nederlandse Kring van Tekenaars werd opgericht in 1947 en is daarmee
één van de oudste kunstenaarskringen op gebied van tekenen in Nederland.
Waren er in de beginjaren van de NKvT nog strenge regels waar het een teke-
ning betrof, vandaag de dag is het streven van de kring, springlevend als zij is,
een zo breed mogelijk spectrum te laten zien van de tekenkunst met een
grote diversiteit aan technieken en formaat. 

De opening werd verricht door kunsthistoricus Alex de Vries. 

NEDERLANDSE
KRING 
VAN TEKENAARS

PICTURA / 
DORDRECHT

Voorstraat 190
wo t/m zo 13-17 uur

20.05/
25.06.2017
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20 april t/m 25 juni 2017
Face to Face
Kunstenaars: Jan Barel, Evelien de Jong, Astrid de Pauw, Barbara Kruyt, 
Hans Kok, Céline Schroeder, Ad Wesseling
Aantal bezoekers: 817

Deze tentoonstelling was geheel gewijd aan het portret. Zeven Picturianen
laten zien hoe zij dit brede thema invullen. Face to Face werd op een bijzon-
dere manier geopend door een performance van Maarten Mooren. 

Jan Barel Sinds 2005 werkt Barel aan de ontwikkeling van de portretreeks 
‘De compositie van Veronica’. De schilderijen in deze reeks zijn gebaseerd op
foto’s die Veronica vanuit haar woonplaats Barcelona naar Barel stuurde.
Evelien de Jong De kunst van de Jong is groots, uitbundig, grenzeloos en te-
gelijkertijd ook heel intiem. In haar werk speelt zijzelf een grote rol. Ze is ‘The
Artist’, ‘MOM’, maar bijvoorbeeld ook ‘actievoerder’.
Astrid de Pauw Lijnen en kleuren in het werk worden over elkaar gezet en
weer weggeveegd of weggekrast. Sporen van oude lijnen vormen een start-
punt voor nieuwe pogingen de juiste lijn te vangen. Hierdoor vormt zich een
beeld waarin de ontstaansgeschiedenis van de tekeningen zichtbaar blijft.
Barbara Kruyt Haar hele schildersleven is Kruyt gefascineerd door het portret.
Nu richt die aantrekking zch meer op bijzondere menstypen en op het uit-
beelden van emoties in het gezicht. Van een vrije en kleurrijke manier van
schilderen is haar werk over de jaren steeds stiller en fijner geworden.
Hans Kok Eind jaren ‘90 ging Kok meer figuratief werken en gebruikte daar-
voor zijn eigen foto’s. Destijds werd dat een vrij karikaturale serie. Pas in 2010
is hij er een project van gaan maken, bestaande mensen: familie, vrienden etc,
allemaal lachend.
Céline Schroeder Uitgangspunt is de betoverende wereld van de media,
vooral modetijdschriften en internet. Het is een spel met cliché-beelden uit
onze massa-cultuur. Ze vervreemdt iets, verandert het, ontdoet het van zijn
context en legt het dan terug.
Ad Wesseling De portretten die Wesseling maakt zijn gebaseerd op foto’s uit
kranten en tijdschriften. Foto’s van mensen die hem intrigeren, die opvallen
door houding en/of lading. Hij schildert de koppen in zwart/wit met een
steunkleur in de omgeving of de kleding.

01.07 - 06.08.2017
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12 augustus t/m 17 september 2017
Pars Pro Toto
Kunstenaars: Erik Sep en Tim de Gier
Aantal bezoekers: 1055

Na vier jaar ontmoetingen binnen de HKU te Utrecht was er een weerzien tus-
sen kunstenaar Erik Sep en oud-student Tim de Gier. De gedachte om elkaar,
via elkaars werk, opnieuw te ontmoeten was de leidraad voor deze expositie.
Beide kunstenaars zijn geïnteresseerd in hoe tijd en ruimte zich in hun werk
tot elkaar verhouden. Die raakvlakken vormden het uitgangspunt om een sa-
menwerking aan te gaan waarvan de uitkomst ongewis was.
Door oneigenlijke verbanden in zijn werk te leggen, zoekt de Gier de confron-
tatie op met hoe onze dagelijkse werkelijkheid begrepen wordt. Hiervoor zet
hij naast de fysieke, ook de digitale ruimte in, omdat deze van zichzelf een ont-
wrichtende werking heeft en de wetten van het fysieke bestaan er niet hoeven
te gelden.
Sep verbeeldt met miniatuurstad ‘Neurotopia’ de maakbaarheid van ons be-
staan. Door de zichtbare wereld te herscheppen opent hij een deur naar een
parallelle wereld. De wereld zoals wij hem kennen is nooit ver weg in zijn stad.
Echter in Neurotopia zijn constructies en verhoudingen moge-lijk die in wer-
kelijkheid onuitvoerbaar zijn. Neurotopia is nu elf jaar in ontwikkeling en heeft
een specifieke identiteit gevormd. Sporen van de tijd zijn zichtbaar geworden
en medebepalend voor die identiteit.
De ogenschijnlijk vreemde combinatie van deze werken wierp niet alleen een
nieuw licht op het individuele proces van beide kunstenaars, maar bracht te-
vens nieuwe opvattingen over hoe de verschillende werkelijkheden met el-
kaar in verband kunnen worden gebracht. Door het tijdelijk op losse
schroeven zetten van het eigen werk, werd een openheid gegenereerd waarin
grenzen doorbroken werden om de verbeelding aan te wakkeren. De tentoon-
stelling was een uitnodiging om de tijd te nemen en de ruimte te verkennen.

24 augustus t/m 10 september 2017
Throwing Hands at Sheep
Kunstenaars: Hannelore Vandepoel, Mathias MU, Denie Put en Ralf Kokke
Aantal bezoekers: 692

De exposanten kennen elkaar uit Antwerpen en zijn afgestudeerd aan de Ko-
ninklijke Academie van Schone Kunsten Antwerpen of aan het St. Lucas Ant-
werpen. Deze opleidingen kenmerken zich door een klassieke academische
scholing, waarbij grote waarde wordt gehecht aan tradities en het gebruik van
de Westerse 
Kunstgeschiedenis als referentiepunt om het werk aan te toetsen of wellicht
om je tegen af te zetten. 
De kunstenaars waren geselecteerd door gastcuratoren Ralf Kokke en Anne
Okkerse. De vrienden kennen elkaar van hun studietijd in Antwerpen en
wonen beiden in Dordrecht. Voor deze tentoonstelling zijn zij op zoek gegaan
naar jong talent in Antwerpen. Door kunstenaars uit Antwerpen en Dordrecht
met elkaar in aanraking te brengen, kwam een wisselwerking tot stand en
werd een brug geslagen tussen de kunstscenes uit beide oude steden. 

Het werk van Hannelore Vandepoel (1992) kenmerkt zich door een zekere licht-
heid in materiaal en kleur die zij in 3D voorstellingen, collages en schilderwerken
gebruikt. Hierin kunnen de dingen spelenderwijs van vorm veran-deren. Set-
tings duiken op in verschillende media waardoor er een complexe vorm en in-
houd kan ontstaan. Vandepoel exposeerde in 2017 in Arti et Amicitiae (A’dam)
en is geselecteerd voor de Startpoint Prize for European Art Graduates van 2016.

PICTURA / 
DORDRECHT

Voorstraat 190
wo t/m zo 13-17 uur

THROWING          
 HANDS
 AT SHEEP

24.09 -29.10.2017

Hannelore Vandepoel  
Denie Put  
Mathias MU   
Ralf Kokke

 PARS 
 PRO 
TOTO

12.08-17.09.2017

PICTURA / 
DORDRECHT

Voorstraat 190
wo t/m zo 13-17 uur

Erik Sep

Tim de Gier



Teekengenootschap Pictura  | jaarverslag 2017 7|17

Teekengenootschap Pictura      Voorstraat 190-192      Dordrecht 3311 ES      078 - 614 98 22      info@pictura.nl ap
r 
2
0
1
8

De schilderwerken van Denie Put (1991) vallen op door helder kleurgebruik,
expressieve toetsen en een grote verscheidenheid aan gebruikte schildertech-
nieken en materialen. Zowel het proces als het resultaat van zijn onderzoek
naar nieuwe expressiemogelijkheden, ziet hij als volwaardig deel van zijn
werk. Hierdoor blijven zijn werken telkens verrassen. Denie wordt vertegen-
woordigd door de Antwerpse galerie Base-Alpha, heeft in 2017 deelgenomen
aan Art Rotterdam en is tevens docent aan de Academie van Schone Kunsten
Antwerpen. 

Mathias MU (1991) heeft in 2017 geëxposeerd bij SOIL Collective in Brussel en
wordt gevraagd voor vele festivals. Centraal in zijn praktijk behandelt Mathias
het gebaar van belichting en de creatie van een lichaam. Door functionele es-
thetiek te combineren vanuit verschillende contexten zoals de fitnessruimte,
opnamestudio, digitale cultuur en internet, genereert MU een omgeving waar
alleen het visuele oppervlak overblijft; zijn objecten zijn absoluut passief maar
vragen om geactiveerd te worden. 

De schilderijen van Ralf Kokke (1989) laten een verlangen zien naar gebeurte-
nissen die terug te voeren zijn op een zorgeloze tijd. Deze nostalgische afbeel-
dingen zijn verbonden met Nederlandse tradities en laten op een humorvolle
manier zien hoe deze zich verhouden met de hedendaagse actualiteiten. Zijn
werken zijn klein van formaat, intiem en trekken, door het heldere kleurge-
bruik, de aandacht van de toeschouwer. Ralf Kokke wordt vertegenwoordigd
door galerie Hommes in Rotterdam en is sinds halverwege 2017 lid van Pic-
tura.

5 november t/m 17 december 2017
Salon der Leden
Kunstenaars: Geertrui van der Craats, Inez Odijk, Kees Verschuren, Diana van
Hal, Albert Zwaan, Larisa Sjoerds, Wim van Broekhoven, Mia van der Burg,
Henk P. van den Berg, Rinus Groenendaal, Matthijs Reppel, Ton van Dalen,
Christina de Vos, Jeanne Rombouts, Don Satijn, Jenna Tas, Frits van der Horst,
Ad Koomans, Ondine de Kroon, Yvonne van den Herik, Karel Kindermans, Dina
Vos, Céline Schroeder, Ad Wesseling, Carla Roelofs, Edith Bons, Bert Mulder, 
Tamara Jungnickel, Jan Wagner, Jose Ras, Klaas Henk Blonk, Fransje Diekmann,
Ans Vianen, Frans van Lent, Eli Dijkers, Hans Kok, Kitty van der Veer, Menno de
Weerd, Led Brand, Ton Kraayeveld, Saskia Meesters, Fred van Rijen, Dineke
Groenhof Blaauw, Anja de Jong, Jolande Vermeulen, Weidejansen, Rick Koren,
Barbara Kruyt, Marijke Bonte, Alex Meidam, Lynda Deutz, Antoinette Kok, 
Berevrouw; Karin Leening, Hein van der Zee, Bertha Haak, Ron Gennisse,
Chung-Hsi Han, Jan Barel, Ralf Kokke, Astrid de Pauw
Aantal bezoekers: 977

Dit jaar organiseerde Pictura weer De Salon der Leden. Een bijzondere traditie
waar deelnemende Picturianen een recent werk tonen. Dit mondt vaak uit in
een volle, prettige, onsamenhangende, maar charmante expositie. Ter stimule-
ring van kunst en kunstenaar was aan deze Salon ook de Picturaprijs verbon-
den. De winnaar van de prijs ontvangt een geldbedrag van 1500 euro en een
expositie in Pictura. Een deskundige jury besloot dat de prijs dit jaar gaat naar
Kitty van der Veer. 
Juryleden dit jaar waren: Niklas Anderberg (schrijver), Frank Taal (galeriehou-
der) en Ewout Koek (conservator Teylers Museum).
Recente winnaars waren onder andere Albert Zwaan, Anja de Jong, Ton van
Dalen, Nico Parlevliet en Frans van Lent.
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9  en 10 december 2017 
Dini Borst
Kunstenaars: Dini Borst
Aantal bezoekers: 50

Op 14 augustus overleed Picturalid Dini Borst onverwacht. De familie van Dini
heeft in samenwerking met Pictura een verkooptentoonstelling georganiseerd
in de Grote Zaal. Hiermee probeerden ze haar liefde voor kunst voort te zetten
en te delen met anderen. In nagedachtenis van Dini doneerde de familie een
gedeelte van de opbrengst aan goede doelen.
Kunst was een passie van Dini Borst, maar ook anderen enthousiast maken
voor kunst was een hartstocht: Dini leefde voor de kunst. Ze maakte uiteenlo-
pende werken en beperkte zich niet tot één discipline. Van grafiek tot kera-
miek, Dini maakte van alles. Zo maakte ze foto's in grote steden van
leefomstandigheden en ontwierp ze de penning 'Van tekenen naar digitaal'.
Dit winnende ontwerp was uitgevoerd naar aanleiding van de ontwerpwed-
strijd voor het 225 jarig bestaan van Teekengenootschap Pictura in Dordrecht.

Totaal aantal bezoekers
In 2017 hebben we 6702 bezoekers mogen ontvangen in Pictura.
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2.  Ontmoeting en uitwisseling

Pictura wil een ontmoetingsplaats zijn voor kunstenaars en kunstliefhebbers.
Daarvoor worden er naast het tentoonstellingsprogramma ook andere speci-
fiek publieksgerichte activiteiten ontwikkeld. Gedacht wordt aan workshops,
cursussen, activiteiten rondom de lopende tentoonstelling, kortlopende pre-
sentaties en activiteiten die steeds gericht zijn op specifieke belangstellenden
en die verspreid over het jaar plaatsvinden, los van het reguliere programma. 

8 februari t/m 12 februari 2017, deelname beurs Contemporary Artfair Rot-
terdam
Hedendaagse kunstbeurs in WTC Rotterdam. We hebben deelgenomen met
een stand voorzien van een aantal werken van speciaal voor de beurs geselec-
teerde werkende leden van Pictura. 

15 maart 2017, workshop voor peuters van de Wantijschool
Verzorgd door docenten van de Wantijschool en werkend lid Jolande Vermeu-
len. Peuters waren kunstenaar voor een dag. Tot slot werd een tentoonstelling
samengesteld in de Foyer met de gemaakte werken.

18 en 19 maart 2017, Open Atelierroute Dordrecht 2017
Pictura fungeerde als startlocatie en verzamelpunt voor de gehele route/eve-
nement. In samenwerking met het Dordrechts Museum en 50 deelnemende
kunstenaars uit de omgeving.

7 mei 2017, workshop Van Gogh in the Picturae
Workshop lino snijden verzorgd door Diana van Hal; voor 8 tot 80 jaar. Tijdens
deze workshop werd een techniek toegepast die past in de lijn van Van Gogh’s
stijl.

23 juni 2017, B-in Motion
B-in motion organiseert diverse buurtparticipatieprojecten. Simpelweg door
op een verrassende en creatieve manier ontmoetingen te organiseren in de
juiste setting en met de juiste positieve sfeer. Voor deze dag hadden zij een
ontmoeting in Pictura verzorgd. 

8 september 2017, Talk & Beats – Cultuurnacht
Kunstenaarsgesprek met Erik Sep en Tim de Gier. Na afloop vond de viering
van de Cultuurnacht plaats met een drankje en ‘beats’.

9 en 10 september, Open Monumentendagen
Pictura heeft deelgenomen aan de Open Monumentendagen en haar deuren
geopend.

13 september 2017, bedrijfsworkshop Schouman; een koninklijk paradijs
Droge naald etsen. Verzorgd door Diana van Hal. Deelnemers waren de leraren
creatieve vakken van het christelijk lyceum Wartburg; betreft alle locaties in
Nederland. 

2 december 2017, Uitreiking Picturaprijs Salon der Leden
Eens in de twee jaar wordt de Picturaprijs tijdens de Salon der Leden toege-
kend. De winnaar Kitty van der Veer mag ik 2018 exposeren in de Grote Zaal
en ontvangt een geldprijs van €1500,-
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21 december 2017, Uitreiking Publieksprijs Salon der Leden
De prijs werd verdeeld onder een drietal gedeelde publieksprijswinnaars
onder het genot van een hapje en een drankje.
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3.  Platform voor debat, concerten en lezingen

In toenemende mate werkt Pictura samen met andere instellingen in Dor-
drecht. Op het gebied van literatuur, poëzie en muziek zijn diverse activiteiten
georganiseerd. Daarbij wordt een breed publiek, waaronder bezoekers die
niet eerder in Pictura zijn geweest, bereikt. 

12 maart 2017
Fluister
Concert: sets van Midori Hirano en Sonmi 451 

6 mei 2017
Het bos en de zalen
Voordrachten, performances en gesprekken rondom de tentoonstelling The
Swap. Deelnemende kunstenaars (die passend waren vanwege het thema van
de expositie): Wouter Huis, Bas Ketelaars, Hans van Lunteren, Ieke Trinks, Stefan
Wouters, Frans van Lent.

20 mei 2017,
Concert
Concert van Kwintet Cinou Voci

1 juli
Performance
Rondom het thema ‘Portretten’ van de op dat moment lopende tentoonstel-
ling heeft Maarten Mooren een performance verzorgd.

12 juli 2017
Fluister
Concert: compositie van Christopher Tignor en Zeger de Vos

8 oktober 2017
Boekpresentatie van 77 Olleke Bollekes
Pieter (dichter en historicus) schreef - zoals zich laat raden – 77 ollekebollekes,
de versvorm die rond 1975 door drs. P in Nederland werd geïntroduceerd, een
vorm die wordt bepaald door de dubbele dactylus. Marleen Oud – grafisch
vormgever - maakte er 77 autonome tekeningen bij en gaf vervolgens vorm
aan het boek.
Tekst en beeld behandelen een veelheid aan onderwerpen: van de geschiede-
nis van de techniek tot de literatuur, de muziek en de filosofie. Er was muziek,
een drankje, wat korte praatjes en de boeken werden gesigneerd.

29 oktober 2017
Fluister
Concert:  SEA & AIR

10 december 2017,
Muziek Bij De Buren
Evenement georganiseerd door Brandstof Dordrecht. Concert van Lola’s Dice.
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4.  Samenwerking met collega-instellingen

Pictura ziet in alle kunst- en cultuurorganisaties binnen Dordrecht een potenti-
ële kandidaat om mee samen te werken en richt zich actief op het tot stand
komen van samenwerkingsverbanden met deze instellingen, organisaties en
verenigingen.
Eveneens zoekt Pictura samenwerkingsverbanden met culturele instanties
buiten Dordrecht ter inspiratie en verdieping voor onze bezoekers, kunste-
naars en voor onze leden. 

Samenwerking in het kader van concrete activiteiten is er in 2017 geweest
met:

•      Dordrechts Museum
•      DordtYart 
•      DOOR
•      DOCK Dordrecht
•      Brandstof Dordrecht
•      Fluister 
•      B-in Motion
•      Contemporary Artfair Rotterdam
•      Drechtstad FM
•      RTV Dordrecht
•      Dordrecht Marketing
•      Kunstrondje Dordt
•      deFusie (online opinietijdschrift)
•      Nederlandse Kring van Tekenaars
•      Wantijschool Dordrecht
•      Wartburg Collega (alle locaties)
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5.  Marketing en publiciteit

Per tentoonstelling worden een 100 exemplaren van de  affiches/informatie-
blad in de Dordtse binnenstad verspreid met het verzoek aan de bewoners ze
achter het raam te hangen. Daar wordt veelvuldig gehoor aan gegeven. Alle
leden van Pictura krijgen de uitnodiging-flyer-affiche per post.

In april en in juli is er een Picturablad gemaakt. Door de afwezigheid van de
coördinator en het ontbreken van een redactie is er in 2017 geen derde blad
uitgekomen. Het blad is gericht op de leden, de tentoonstellingen in Pictura,
de ontwikkelingen in de beeldende kunst op (inter)nationaal niveau en rele-
vante beschouwingen over hedendaags kunstbeleid. 

In november 2017 zag de Communicatie commissie officieel het licht. Al eer-
der waren er een 3-tal betrokken leden bezig het ontstane gat in PR (wederom
door ziekte van de medewerker) te dichten. Dat lijkt goed uit te pakken. De
communicatie commissie is bezig een grote en breder publiek aan te trekken,
ze denkt dat te doen door diverse communicatiemiddelen intensiever te ge-
bruiken en meer de regio erbij te betrekken.

Zo is er is contact gelegd met de locale radio – het culturele programma ‘Goe-
demorgen met Esther’ – op de zondagochtend. Elke tentoonstelling in Pictura
wordt daarin kort besproken. De banden met onze kunstlievende leden zijn
aangehaald en we hebben externe groepen, zoals Vereniging Dordrechts Mu-
seum, benaderd voor speciale evenementen. Bijvoorbeeld rondleidingen door
de tentoonstelling met de deelnemende kunstenaars. 

Ook is er een begin gemaakt met een nieuwe Pictura-site die meer informatie
zal verschaffen, de leden in staat stelt direct kennis te nemen van bestuursbe-
sluiten en een uitgebreid archief zal bevatten van het werk van leden en van
de tentoonstellingen. Ook regionale kranten en de huis-aan huis kranten wor-
den benaderd. Social media worden intensiever gebruikt, met lokkertjes in de
opbouw-week en op gezette tijden een herinnering.
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6.  Jongeren

Het nieuwe bestuur zal aandacht hebben voor jongeren.
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7.  Verbreding draagvlak

Verbreding van het draagvlak van Pictura heeft van het nieuwe bestuur de
aandacht.
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8.  Begroting 2018 en Exploitatierekening 2017

Voor 2018 is bij de Gemeente Dordrecht een sluitende begroting ingediend
en heeft de Gemeente subsidie is toegekend. Veel aandacht zal gaan naar het
werven van sponsors en expositiesubsidies.
Het resultaat voor 2017 is positief doordat uitgaven laag gehouden zijn om de
lage inkomsten niet te overschrijden.
Een overzicht van de Begroting 2018 en de Exploitatierekening 2017, alsmede
een korte toelichting op 2017, is als bijlage toegevoegd. 

Pictura bezit een uitgebreide kunstverzameling die in beheer gegeven is aan
het Dordrechts Museum. 
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9.  Conclusie

Pictura heeft als podium voor hedendaagse kunst met acht tentoonstellingen
en activiteiten z’n plaats in de Dordtse cultuur bevestigd. 

Door de afwezigheid van een effectief bestuur gedurende een ruime periode
van 2017 en door de afwezigheid van administratieve- en cördinerendeonder-
steuning door ziekte van onze vaste medewerker is slechts een deel van de
plannen gematerialiseerd.

De verwachting is dat dit in 2018 goed gemaakt zal kunnen worden. Een
nieuwe bestuur en commissies – gesteund door de werkende leden – zetten
zich in om Teekengenootschap Pictura haar geëigende plaats in het Dordtse
culturele leven waar te maken. Tot de volledige terugkeer van onze medewer-
ker worden haar taken waargenomen door een vervanger. 
2018 is een jaar van wederopbouw. 

Ook zal het bestuur zich extra inspannen om de financiële armslag te vergro-
ten. Ambities gaan nu eenmaal gepaard met grotere uitgaven.

De banden met culturele instellingen worden aangehaald, waar mogelijk wor-
den initiatieven ondersteund.

Het opstellen van een beleidsplan voor de komende jaren in 2018 zal de conti-
nuiteit ten goede komen.

Al met al ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. De voortdu-
rende ondersteuning van de gemeente vormt een solide basis voor het ge-
nootschap dat al 244 jaar mede de hedendaagse Dordtse cultuur vormgeeft.

Dordrecht, 9 april 2018
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Begroting 2018 & Exploitatierekening 2017

                                                                                    Begroting         Begroting             Toelichting
                                                                 2017                   2017                     2018
                                                      –––––––––            –––––––––             –––––––––
                                                                       €                           €                            € 

Subsidie exploitatie                    69.517               69.517                 70.200

Subsidie tentoonstellingen                  –                 5.000                   5.000              Geen aanvragen ingediend

Sponsoring                                       1.500                  5.000                   5.000              Onvoldoende actie ondernomen

Activiteiten                                                 –                1.000                      500              Onvoldoende actie ondernomen

Contributies                                   13.020               15.000                14.000              Geen groei van aantal leden gerealiseerd

Societeit                                            7.430                  8.000                   6.500                Meer omzet dan in het verleden

Exposities                                          3.201                  5.000                    3.500             Deelname aan beurs in Rotterdam heeft
niet tot extra inkomen geleid.

Zaalverhuur                                      2.375                  2.000                    2.000

Vrijwillige entree                                      –                    100                      250              Nihil

Kunstlievende bedrijven              1.950                  1.500                    1.500

Overige baten                                         45                           –                            –
                                                      –––––––––            –––––––––             –––––––––

Som der baten                             99.038            112.117              108.450



Teekengenootschap Pictura  | jaarverslag 2017 bijlage 2

Teekengenootschap Pictura      Voorstraat 190-192      Dordrecht 3311 ES      078 - 614 98 22      info@pictura.nl ap
r 
2
0
1
8

                                                                                    Begroting         Begroting             Toelichting
                                                                 2017                   2017                     2018
                                                      –––––––––            –––––––––             –––––––––
                                                                       €                           €                            € 

Salarissen                                        24.818               24.500                 25.500

Sociale lasten                                   4.514                  4.400                    4.500

Overige personeelskosten          6.785               10.400                 10.400             Inhuur is hier geboekt, maar uitgave laag
gehouden.

                                                                                                                                                  Vrijwilligerskosten kantoor toegevoegd. 
                                                                                                                                                                          Gedeeltelijk vervanging tijdens ziekte.

Huisvestingskosten                     30.212               36.300                 36.300             Vrijval Energiekosten 2010 en minder on-
derhoud

Societeit (12)                                    7.370                  8.000                   6.500              Vrijwilliger kantoor elders geboekt

Activiteiten                                       1.771                  2.000                    2.000

Exposities                                          9.755               12.000                    7.500             Porto hier genomen omdat verzenden van
uitnodigingen voor exposities de grootste
post is. Verder lagere kosten.

Picturablad                                       2.073                  3.000                   2.800              Twee ipv drie afleveringen

Picturaprijs                                        1.500                  1.500                            –

Leden fondsverwerving, veiling          –                 1.000                       500             Veiling en wervingcampagnes hebben
niet plaatsgevonden

Afschrijvingskosten                            447                    650                       350             Geen nieuwe materiele vaste activa aange-
schaft

Overige bedrijfskosten                 9.648                  8.900                 12.000             
                                                      –––––––––            –––––––––             –––––––––

Som der lasten                            98.893            112.650              108.350
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                                                                                    Begroting         Begroting             Toelichting
                                                                 2017                   2017                     2018
                                                      –––––––––            –––––––––             –––––––––
                                                                       €                           €                            € 

Bedrijfsresultaat                                  145                    (533)                     100

Financiele baten en lasten
Rentebaten                                              61                     175                           –
Rentelasten
                                                      –––––––––            –––––––––             –––––––––

Netto resultaat                                    206                     (358)                          0

Resultaatsbestemming

Algemene reserve                                 62                                                                         Gelijk aan % eigen inkomsten in de totale
inkomsten

Egalisatie reserve                                144                                                                         Gelijk aan % van exploitatie subside in de
totale inkomsten


