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I.  
Algemene gegevens



In het kort 
Horizonverticaal is een culturele 

broedplaats waar vijf kunstenaars werken 

en samen vrijwillig een tentoonstellings-

programma organiseren waarin de blik van 

de maker centraal staat. Het programma 

wordt onafhankelijk en vanuit een 

collectieve noodzaak ingevuld waar 

volgens Horizonverticaal behoefte aan is.  

Deelnemers aan ons programma variëren 

van opkomende en gevestigde 

kunstenaars uit binnen- en buitenland. 

Met dit programma wil Horizonverticaal 

zowel lokaal als landelijk publiek 

aanspreken.  

Rechtspersoon 
Naam instelling: Stichting Horizonverticaal 

RSIN nummer: 8515.90.792 

Rekeningnummer: NL37INGB0006748129 

KvK nummer: 55161529 

Contactgegevens 

Stichting Horizonverticaal 

Magdalenahof 2(a) 

2011 LP Haarlem 

horizonverticaal@gmail.com 

Doelstelling 
Horizonverticaal stelt zicht ten doel het 

programmeren, tonen en bevorderen van 

hedendaagse kunst voor een breed publiek. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te 

bereiken door al datgene te verrichten dat in 

ruimste zin genomen met vorenstaande  

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

De stichting heeft niet ten doel het maken van 

winst. 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

De heer V. Uilenbroek  

secretaris 

De heer E. De Bree  

penningmeester 

Mevrouw G. van de Kamp  

Organisatie 
Het collectief van Horizonverticaal bestaat 

uit een groep van vier beeldend 

kunstenaars: Erik de Bree, Geertje van de 

Kamp, Stefan Kasper, Vincent Uilenbroek 

en motion designer Miranda Stet.  
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II.  
Activiteitenverslag



Inleiding 
In dit document doen wij verslag van de 

activiteiten die Horizonverticaal het 

afgelopen jaar heeft georganiseerd, mede 

dankzij de steun van de Gemeente 

Haarlem.  

Eind 2019 is Horizonverticaal verhuisd 

naar een nieuwe locatie binnen Haarlem. 

Het begin van 2020 stond daarom geheel 

in het teken van het verbouwen en op-

knappen van de verschillende werkruimtes 

en projectruimte. Medio maart waren de 

werkzaamheden grotendeels afgerond en 

zou er een start gemaakt worden met de 

programmering.  

Voor de tweede helft van het jaar stonden 

meerdere tentoonstellingen gepland met 

als belangrijk moment de viering van het 

tien jarig jubileum van Horizonverticaal.  

Door de COVID-19 pandemie heeft 

Horizonverticaal een groot deel van haar 

activiteiten niet kunnen ontplooien zoals 

ze deze voor zich zag. De meeste 

geplande activiteiten zijn doorgeschoven 

naar een later moment.  

In 2020 zijn ondanks de lockdown en met 

de nodige restricties een drietal tentoon-

stellingen gerealiseerd. De tentoonstelling 

10 jaar Horizonverticaal en een event 

Unlocked/Reconnected zijn binnen 

Horizonverticaal georganiseerd, op locatie 

buiten onze projectruimte werd de ten-

toonstelling Twee vrienden ontwikkeld in 

samenwerking met Haarlemse culturele 

partner  

(kunstenaarsvereniging) De Vishal. De 

tentoonstelling werd in de ruimte van De 

Vishal gepresenteerd. 

Alle tentoonstellingen zijn, tussen de 

lockdowns door, met in achtneming van 

de regelgeving omtrent COVID-19 

gerealiseerd. Dit resulteerde in 

hygiënische voorzorgsmaatregelen, 

routing, ontvangstbeperking en 

bezoekersreservering via tijdslots. 

In de volgende pagina’s schetsen we per 

programmaonderdeel een overzicht van 

onze activiteiten.  
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Tentoonstellingen  

24 oktober t/m 29 november 
10 Jaar HV 

Naar aanleiding van ons tienjarig jubileum 

heeft Horizonverticaal 11 kunstenaars 

uitgenodigd die in het voorgaande 

decennium voorbij zijn gekomen. 

Deze groepstentoonstelling toonde 

duidelijk onze signatuur van eerder 

georganiseerde tentoonstellingen. 

Doordat eerdere tentoonstellingen waren 

doorgeschoven vanwege de lockdown 

was dit de eerste (en enige) 

groepstentoonstelling die wij hebben 

kunnen realiseren op onze nieuwe locatie. 

Deelnemende kunstenaars 

Gijs Assmann | Rob Bouwman | Harold de 

Bree | Sander van Deurzen | Jan van der 

Ploeg | Sander Reijgers | Jochem 

Rotteveel | Boris Tellegen | Jan Maarten 

Voskuil | Marjolijn de Wit | Thijs Zweers 
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1 april (2020) - doorlopend tot in 2021 
Unlocked/Reconnected  

Unlocked/Reconnected, een landelijk initiatief 

dat de meest uiteenlopende ‘huizen voor de 

kunst’ met elkaar verbindt na maanden van 

lockdown. 

Tijdens de lockdown periode zochten we als 

collectief verbinding met onze 

sympathisanten. Door het uitbrengen van een 

openbaar kleurkunstboek wilden wij aanzetten 

om thuis te creëeren in het gedachtegoed van 

de beeldend kunstenaars van het collectief. 

Naast het maakproces helpt het kleuren 

eveneens om je focus in het hier en nu te 

houden en te ontsnappen aan 

gedachtestromen.  

De kunstenaars van Horizonverticaal hebben 

een vrije interpretatie aangeleverd voor de 

kunstkleurplaten. Door de resultaten naast 

elkaar te presenteren verbinden we 

uiteenlopende interpretaties van de makers, 

van jong tot oud. Van grof tot verfijnd. Een 

bonte verzameling van werk, gekleurd in een 

huiselijke setting en gepresenteerd in ons 

eigen (t)huis voor de kunst.  

Website: unlockedreconnected.nl 
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Samenwerkingen 
HV op locatie 

12 oktober t/m 11 november 
Twee Vrienden 

Horizonverticaal heeft in samenwerking 

met De Vishal een veelomvattend project 

gerealiseerd in De Vishal. De 

tentoonstelling Twee vrienden ging over 

het leven en werk van twee jong 

overleden kunstenaars, Jeffrey Zylstra en 

Herman Geerdink.  

Twee en een half jaar voorbereiding 

resulteerde in een tentoonstelling, 

documentaire en catalogus.  

Naast het artistiek inhoudelijke belang om 

het bijna vergeten maar nog zeer 

relevante oeuvre te tonen voor een jonge 

generatie kunstenaars en liefhebbers, had 

dit project ook een maatschappelijke 

insteek. Familie en vrienden vonden 

hiermee een mooi eerbetoon aan het 

gedachtegoed van beide kunstenaars. 
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PR en Communicatie 
Dit jaar hebben wij helaas minder kunnen 

realiseren dan wij graag hadden gewild.  

Wij hebben ervoor gekozen zoveel 

mogelijk lokaal te promoten om zo de 

reisbeperkingen i.vm. COVID-19 

maatregels te waarborgen. 

Ondanks de enorme restricties hebben wij 

voor het afgelopen jaar op de volgende 

wijze inhoud gegeven aan onze PR en 

communicatie: 

• door flyer- en tentoonstellingsteksten 

aan te bieden ter verrijking; 

• door actieve aanwezigheid en interactie 

op sociale media; 

• informatie, beeld en recensies 

aanbieden via onze website; 

• samenwerking met collega-instellingen. 

In het afgelopen jaar heeft 

Horizonverticaal op de volgende manieren 

bekendheid aan haar programma 

gegeven: 

• via mailing en van persberichten (783 

contacten); 

• via onze Facebookpagina (929 likes, 994 

volgers), Instagram (868 volgers); 

• door onze informatie te sturen naar 

verschillende cultuuragenda’s zoals 

CityMarketing Haarlem en Uitkrant 

Haarlem; 

• door binnen Haarlem onze flyers 

(oplage: 1.000 stuks) te verspreiden op 

een groot aantal adressen, variërend van 

de directe buurt, kunstenaarsinitiatieven,  

broedplaatsen, kunstinstellingen en 

musea, tot verschillende podia voor dans, 

muziek en toneel, filmhuizen, 

bibliotheken, cafés, MBO en HBO-

opleidingen (waaronder kunstacademies), 

in cursuscentra en in 

kunstenaarsbenodigdheden winkels. 

Vermeldingen in de pers 
Haarlems Dagblad 

08.09.2020 

‘Kunstenaars het klooster’ 

Kunst blijft een raadsel 

08.11.2020  

’10 jaar Horizonverticaal’ 

https://kunstblijfteenraadsel.nl/
2020/11/08/10-jaar-horizonverticaal/ 
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ANBI 
Om voor particulieren en bedrijven die 

Horizonverticaal een warm hart toedragen 

doneren aantrekkelijker te maken, heeft 

Horizonverticaal als een stichting een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

status. Hierdoor kunnen mensen die 

Horizonverticaal willen ondersteunen door 

middel van een gift gebruikmaken van 

belastingvoordeel. 

Kwantitatieve gegevens 

Vooruitblik  
2021 en verder 

Activiteiten 
In 2021 zal Horizonverticaal zich richten op 

het voortzetten en verder uitwerken van 

de huidige activiteiten, voor zover dat  

mogelijk is in de nasleep van de 

pandemie.  

Belangrijkste programmaonderdelen 
• 2021 Start tentoonstellingsprogramma; 

• Samenwerkingen; 

• Educatieve activiteiten ontwikkelen. 

PR en Communicatie 
Naast de bestaande strategieën gaan wij 

komend jaar naast lokaal en regionaal 

nadrukkelijk ook landelijk naar buiten 

treden (wanner de pandemie dit toelaat). 

Ons uitgangspunt om publiek te 

enthousiasmeren voor hedendaagse kunst 

moet ervoor zorgen dat wij naast de inner 

circle een zo breed mogelijk publiek aan 

zullen spreken.  

Wij hopen in 2021 ons bezoekersaantal te 

verhogen, dit mede dankzij onze gunstige 

ligging in het centrum van Haarlem. Dit 

proberen we te realiseren door tijdens een 

tentoonstelling de openingstijden te 

verschuiven naar doordeweeks en het 

weekend, door de samenwerking op te 

zoeken met andere partijen en door een 

toegankelijk en divers programma aan te 

bieden voor een breed publiek. 
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Tentoonstelling 10 jaar HV Aantal

Reservering tijdslots 207

Op afspraak (buiten tijdslots) 70 +

Totaal (niet betalende bezoeker) 277

Tentoonstelling Twee vrienden

Locatie De Vishal Haarlem

Totaal (niet betalende bezoeker) 3.012
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III.  
Financiën



Financieel verslag 2020 
Stichting Horizonverticaal 

Staat van baten en lasten 

Balans per 31-12-2020 
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ACTIVA 31.12.20

Kas - - - - -

Zakelijke rekening 5.929,02 +

TOTAAL ACTIVA € 5.929,02

PASSIVA 31.12.20

Eigen vermogen 5.929,02

TOTAAL PASSIVA € 5.929,02

BATEN €

Huur atelierruimtes kwartaal 1 + 2 6.903

Huur atelierruimtes kwartaal 3 + 4 7.314,8 +

Huur totaal 14.217,80

Gemeentelijke huursubsidie kwartaal 1 + 2 34.592,45

Gemeentelijke huursubsidie kwartaal 3 + 4 34.901,3 +

Subsidie totaal 69.493,75

Legaat B. Spoorenberg 5.000 +

TOTAAL € 88.711,55

LASTEN €

Huisvestingskosten totaal 82.129

Organisatiekosten 2.842,14 +

TOTAAL € 84.971,14

Saldo € 3.740,41
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