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Jaarverslag 2016 

Het nieuwe jaar startte op 9 januari met een zeer geanimeerde nieuwjaarsreceptie in de Galerie. 
Traditioneel werd ook de tentoonstelling van enkele afgestudeerden van de KBAK geopend. Op dee 
nieuwe ledententoonstelling was werk van Kiki Demmelinne, Laurine Houtman, Els Hoonhout, Carole 
Swarthof en Inge-Lize Zevenboom te zien. 

 
Deelnemers 
Op 31 december 2016 bedroeg het aantal deelnemers van de Stichting Artis-Shock 119. In de loop van 
het verslagjaar hebben negen mensen hun deelnemerschap opgezegd. 
De ballotagecommissie heeft gedurende 2016 positief geadviseerd over toelating van Peter van Leusden, 
Chrissy Ramaekers (via KABK), Ilhan Yildim en Ahmed Kriege.  
 
Helaas is in 2016 Joop Jordans overleden; in september 2015 exposeerde hij nog in Arti Shock. 
 
Bestuur 
Al een tijd lang was het bestuur op zoek naar ‘verversing’; een aantal bestuursleden had al enige tijd te 
kennen gegeven dat gegeven hun zittingstijd in het bestuur het tijd werd voor vervanging. 2016 heeft in 
het teken gestaan van – op basis van tevoren geformuleerde profielen – het werven en selecteren van 
nieuwe bestuursleden en het organiseren van een kennismaking met Arti-Shock. 
 
Gedurende 2016 hebben zich – tot grote vreugde van het AS bestuur– vijf nieuwe kandidaat 
bestuursleden gemeld die allen na een verdere kennismaking met de Stichting te kennen gaven als 
bestuurslid te willen toetreden! In december is er op passende wijze afscheid genomen van de zittende 
leden (zie hiervoor verder bij de Arti Shock tentoonstelling).  
 
Het bestuur bestond in 2016 uit: 
Willem van der Ende, wnd. voorzitter 
Basje de Liefde, secretaris 
Jos de Beer, penningmeester 
Koos ten Kate, lid 
Arjan Kwakernaak, lid 
Ben Stolk, lid 
Het bestuur vergaderde op 9 januari, 3 februari, 9 maart, 18 april, 13 mei, 7 juli, 25 augustus, 19 
september en 7 november. Op 16 januari hield het bestuur een ‘brainstorm dag’, op 16 oktober vond er 
een nadere kennismaking plaats voor de toetredende bestuursleden met Arti-Shock, de 
‘Verleidingsbijeenkomst’.  
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De Jaarlijkse Algemene Deelnemersvergadering vond op 4 juni plaats en werd bezocht door twee 
deelnemers. Bij evaluatie is besloten om – behalve indien er om wordt verzocht vanuit de deelnemers – 
de jaarlijkse vergadering niet meer op deze wijze te handhaven. 
 
Galerie 
Behalve als expositieruimte fungeert de Galerie ook als ‘winkel’ waar werk van de exposanten tijdens de 
tentoonstellingen en ook werk ‘in stock’  te koop zijn evenals allerlei kleine, kunstzinnige cadeautjes. Ook 
geeft de Galerie onderdak aan allerhande bijeenkomsten zoals vergaderingen en optredens 
(bijvoorbeeld bij ‘Rijswijks Pracht’).  
 
In de loop van het jaar is er enig achterstallig onderhoud geconstateerd. De buitenkant zal op korte 
termijn geschilderd moeten worden. Daarbij zal een dorpel van de etalage vervangen worden. In de 
kelder is er sprake van roestvorming op de draagbalken. Bij het afsluiten van het jaar waren de 
reparaties nog niet gerealiseerd. 
 
Ateliers 
Over de ateliers is niets opmerkelijks te melden. De staat van onderhoud wordt in 2017 onder de loep 
genomen. Gedurende 2017 zal er voor de ateliers een meerjaren onderhoudsplan opgesteld worden. De 
ateliers zijn het gehele jaar verhuurd geweest. 
 
De jaarlijkse Arti-Shockprijs 
De Arti-Shockprijs 2016 ging naar Resie Schlooz. De twee nominaties waren voor Laurine Houtman en 
Ilona Senghore. De publieksprijs ging naar Willy van de Berg. De jury bestond uit Niek van Vugt, architect 
uit Den Haag, Marie-Josée Roosen, beeldend kunstenaar uit Amersfoort en Achille van de Sypt, graficus 
uit Rijswijk. 
 
De prijzen werden op 9 december in het Museum Rijswijk uitgereikt door wethouder Marloes Borsboom. 
Bij deze gelegenheid werd er ook afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden Willem van der 
Ende, Koos ten Kate, Arjan Kwakernaak en Jos de Beer. Willem van der Ende kreeg uit handen van 
burgemeester Michel Bezuijen de Erespeld van de gemeente Rijswijk uitgereikt. 
 
Ook ontvingen alle ‘vertrekkenden’  als aandenken een map met een grafiek van Frits Droog, een 
bijpassend dankwoord voor hun onvermoeibare werk voor Arti-Shock en, last but not least, een ‘Kusje’ 
van kunstenares Riëlle Beekmans met een passende tekst.  
 
Gelukkig gaven allen aan, nog beschikbaar te zijn voor incidentele activiteiten en raad en daad. 
 
En verder 

- Op 4 juli bezocht een delegatie van bestuur en ballotagecommissie de 
eindexamententoonstelling KBAK 

- Ook dit jaar waren er enkele exposities van Arti-Shockdeelnemers in De Compagnie (aan de 
Geestbrugkade) 

- In het kader van de Buziau-activiteiten vond er op 21 mei in de Rijswijkse Schouwberg een 
tekensessie plaats 

- In hetzelfde kader zijn er een groot aantal doekjes geschilderd met als motto ‘Variété’ 
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- Basje de Liefde, Daniëlla Kreiken, Koos ten Kate en Alfons Hams hebben enige malen meegedaan 
aan de discussie over een nieuwe gemeentelijke cultuurvisie 

- De website voldeed niet meer en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe. Naar verwachting is 
deze in het eerste kwartaal van 2017 gereed. Gedurende vele jaren is de website ‘om niet’  vorm 
gegeven en bijgehouden door Arti-Shock deelnemer (en lid van de ballotagecommissie)  Paul de 
Boer. Het bestuur van Arti-Shock heeft besloten hem voor zijn werkzaamheden het 
Erelidmaatschap te verlenen. 
 

Exposities in 2016 
In 2016 zijn er 13 verschillende tentoonstellingen ingericht. 
 
Stichting Sterk Werk 
Met het toetreden van de heren Jos Bolte en Ben Stolk tot het bestuur van de Stichting Sterk Werk is de 
Stichting weer op volle sterkte. Behalve steun aan individuele kunstenaars indien nodig, is het plan dat 
deze Stichting de komende jaren ook projecten kan (mede)ondersteunen in de kunst en cultuur sector. 
 
Enkele plannen voor de toekomst 
Zoals al is aangestipt gaat Arti-Shock in 2017 van start met een bijna geheel vernieuwd bestuur. Daarbij 
hoort natuurlijk hernieuwd enthousiasme en inspiratie.  
 
Op de nieuwjaarsreceptie 2017 – verder niet aan te refereren in een jaarverslag over 2016 – gaf de 
nieuwe voorzitter Alfons Hams in zijn nieuwjaarspeech al een voorzetje: streven naar (nog meer)  
verbinding met andere organisaties en instellingen, een rol voor Arti-Shock wellicht ook meer in het 
publieke domein en het benadrukken en nader invullen van de faciliterende functie die Arti-Shock heeft 
voor haar deelnemers. 
 
In 2017 zal deze visie verder uitgewerkt worden; de deelname van Arti-Shock aan de Cultuurvisie van 
Rijswijk geeft het proces ook verdere kleur. 
 
Mede gezien de gevraagde interactiviteit en uitbreiding van het aantal functies – in het nieuwe bestuur is 
er een portefeuillehouder PR en Communicatie die zich hierover buigt – zal er in 2017 een nieuwe 
website worden ontworpen. 
 
 


