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De jaarcijfers over 2019 geven een negatief resultaat van € 51.755. Dat komt niet 
door een verminderde toeloop. Dit negatieve resultaat wordt grotendeels vero-
orzaakt door een enorme financiële tegenvaller in de financiering van de geopende 
tentoonstelling in 2019 De Moestuin. Ook werden we begin 2019 geconfronteerd 
met nog te betalen verplichtingen van de tentoonstelling Ticket To De Toekomst, 
waartegenover ontoereikende financiering aanwezig was. De verschillen in opbreng-
sten en kosten zijn verder toegelicht in het formulier Verkorte Exploitatierekening. 

Risicoparagraaf
In 2019 is het risicomanagement in de vele bestuursvergaderingen besproken, maar 
is uit kostenoverweging geen formeel schriftelijk risicomanagementproces ingezet. 
In de bestuursvergaderingen zijn verschillende besluiten genomen om mogelijke 
risico’s te minimaliseren. 

We zien als bestuur de volgende belangrijkste risico’s:

1. We zijn een kwetsbare organisatie omdat we voor een groot gedeelte afhan-
kelijk zijn van subsidies en fondsen;
2. Voor de financiële tegenvaller was al sprake van een te klein weerstandsver-
mogen en het is moeilijk om het vermogen op een aanvaardbaar niveau te ontwikkel-
en; 
3. Het opzetten van een tentoonstelling is een behoorlijke investering en we 
willen hier in de toekomst naar kijken of we dit anders/mobieler kunnen inrichten 
zodat we de jaarlijkse investeringen kunnen verlagen en verduurzamen.

Het bestuur heeft eind 2019 de volgende maatregelen getroffen en zal deze maatre-
gelen verder doorvoeren in 2020:

• Vermindering van het aantal fte
• Op zoek naar een goedkopere locatie in overleg met gemeente 
• Op zoek naar andere fondsen/ mogelijke inkomstenbronnen
• Uitbreiden van de cultuurcoachtrajecten
• Bezuinigen op overige kosten binnen de begroting en de     

bedrijfsvoering  
 
 
Verwachtingen voor 2020

H1. TOELICHTING 2019 & 
RISICOPARAGRAAF

Begin 2020 stond in het teken van het definitief opstellen van het nieuwe 
beleidsplan 2021-2024. We hebben het streven om per september 2020 een nieu-
we tentoonstelling te openen met meer interactieve mogelijkheden. We 
zullen hiervoor toereikende fondsen aanvragen en pas definitief beslissen om de 
tentoonstelling te openen als de minimale financiering binnen is. De Moestuin 
zal langer open blijven staan als gepland. Dit zal in de zomermaanden een nieuw 
concept krijgen: De Woekerende Moestuin. Hierbij zullen we meer interactieve 
mogelijkheden aanbieden. 

Verder zijn we als kenniscentrum gevraagd om deel te nemen aan een EU project. 
Dit lijkt ons een prachtige kans om te laten zien dat we veel kennis in huis hebben 
om kindertentoonstellingen en workshops aan te bieden en in het onderwijs een 
samenwerking tot stand te brengen van leerkrachten en kunstvakdocenten door 
vakoverstijgend onderwijs van kunst, taal en mens & natuur. Daarnaast zullen we 
in 2020 onze cultuurcoach-trajecten verder uitbreiden van vier naar vijf scholen. 
Een mooie kans om meer kinderen zich te laten verbeelden over kunst. 

We hebben hard gewerkt, misschien haast roofbouw op ons team gepleegd, maar 
we hebben vanaf de eerste dag onze financiële crisis vooral als een nieuwe kans 
gezien. Een kans te veranderen, sterker te worden en beter verbonden te raken 
met de snel veranderende wereld om ons heen. Met deze energie hebben we ook 
eind januari 2020 ons Cultuurplan 2021-2024 ingediend. We kijken ernaar uit om 
hiermee aan de slag te gaan.
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H2. PRESTATIERASTER & KENGETAL BEZOEKEN
Realisatie: 

* De categorieën met een * zijn afrekenbaar

Toetsrapport: Jaarplan 2019

Aantal activiteiten binnen het onderwijs:

Aantal activiteiten in de vrije tijd:

Kengetal bezoeken:

Rotterdam postcodes: 3011 - 3095 | Regio Rotterdam post-
codes: 3111- 3362 en 2901 - 2995 | Buiten regio Rotterdam 
postcodes: 1015 tot 2871 en 3401 - 8911 
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Cultuureducatie
Villa Zebra wil kinderen inspireren, stimuleren en actief betrekken bij 
hedendaagse (beeldende) kunst. Om dit te bereiken bieden we als kunst-
educatieve instelling een aantrekkelijke en uitdagende context waarbinnen 
kinderen ontdekkingen kunnen doen over zichzelf, de ander en de wereld. We 
ontwikkelen tentoonstellingen, workshops en lessenseries met het doel de 
verbeelding, de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen te bevorderen. 
Verbeeldingskracht helpt kinderen om de zelfbewuste, tolerante, open en vrij 
denkende volwassenen te worden waar de wereld vandaag de dag om vraagt, 
en Villa Zebra wil daar graag aan bijdragen. Daarbij komen spelenderwijs veel 
belangrijke 21-eeuwse vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken 
en communiceren aan bod, en worden soft skills als begrip en empathisch 
vermogen getraind. We werken samen met veel partijen in de stad op het gebied 
van kunst en cultuur, onderwijs, maatschappelijk welzijn en zorg.

Villa Zebra gaat altijd uit van het kind en de leefwereld van het kind en laat 
kinderen actief meedenken over de programma’s. We willen zoveel mogelijk 
kinderen bereiken, waaronder juist ook kinderen die minder vanzelfsprekend 
met kunst in aanraking komen. We werken samen met het onderwijs en 
andere instellingen en stellen de verworven expertise beschikbaar aan 
onderwijsinstellingen en collega-instellingen.

Villa Zebra heeft ook in 2019 veel nieuwe aantrekkelijke en uitdagende 
programma’s en lessenseries ontwikkeld en uitgevoerd in Villa Zebra, op scholen, 
in buurtcentra, bibliotheken en op festivals. Daarbij maken we gebruik van de 
door ons ontwikkelde ‘Villasofie’, een methode om met kinderen en hun ouders 
of andere begeleiders in gesprek te raken en tot boeiende verhalen, uitwisseling, 
interactie en verbeelding te komen.  

Villasofen
In maart 2019 zijn we gestart met de professionalisering van de begeleiding 
van de schoolgroepen binnen Villa Zebra. Deze groepen werden voorheen 
begeleidt door vrijwilligers en stagiaires, waardoor we kampten met wisselende 
pedagogische en creatieve kwaliteiten en kwantiteit. Juist vanwege die 
wisselende kwaliteit en de toenemende vraag vanuit scholen zagen we 
de noodzaak om de begeleiding van de schoolgroepen over te laten aan 
professionals; betaalde krachten (een aantal in dienst en een aantal ZZP’ers) die 
Villa Zebra goed kennen. We hebben uitblinkende oud-stagiaires, vrijwilligers en 
jonge Rotterdamse kunstenaars de kans geboden om als Villasoof aan de slag te 
gaan. Hiermee stimuleren we jong talent, houden we een frisse blik én houden we 
de expertise in huis. 

We zijn in eerste instantie gestart met een team van acht Villasofen. De meeste 
Villasofen zijn één of twee dagdelen in de week beschikbaar en combineren dit 
met ander werk. Bijna alle Villasofen komen uit Rotterdam, een aantal van de 
villasofen is naast museumdocent ook kunstenaar/kunstdocent of op een andere 
manier actief op cultureel/pedagogisch gebied. 

De Villasofen zijn experts in onze Villasofie; samen met kinderen ontdekken 
zij hedendaagse beeldende kunst en onderzoeken de reacties die dit oproept. 
Villasofen hebben een open blik, zijn nieuwsgierig, speels en zijn getraind om 
de verbeelding van kinderen – en volwassenen – te stimuleren. De Villasofen 
betrekken ook de leerkrachten en begeleidende ouders actief bij het bezoek, 
zodat een bezoek aan Villa Zebra niet alleen voor leerlingen maar ook voor hun 
begeleiders inspirerend kan zijn. De expertise en werkwijze van Villa Zebra komt 
op deze manier ook weer op de scholen terecht. 

Ook scholen waar een vakdocent van Villa Zebra actief is in het kader van Stel Je 
Voor (CMK) en/of de cultuurcoachregeling brengen een bezoek aan Villa Zebra. 
Deze scholen zijn gewend aan kwalitatief goede vakdocenten en verwachten 
deze kwaliteit ook van de begeleiding en de programma’s die Villa Zebra op eigen 
locatie aanbiedt. Met de aanstelling van de Villasofen kunnen we hieraan voldoen. 
Daarnaast geeft het werken met een vast team Villasofen de mogelijkheid om de 
programma’s sneller en beter te evalueren en waar nodig aan te passen, wat de 
kwaliteit van de programmering ten goede komt. 

Villasofen werken samen met stagiaires van verschillende opleidingen (met name 
docent beeldende kunst en vormgeving en social work). Door de samenwerking 
met de Villasofen leren stagiaires het vak rondleiden bij Villa Zebra van 
professionals, wat hun ontwikkeling goed doet. Dat het aanstellen van Villasofen 
de juiste keuze is geweest blijkt uit de positieve reacties van leerlingen en 
leerkrachten, zichtbaar zowel tijdens het groepsbezoek als achteraf uit evaluaties.

Publieksbegeleiders
Door de komst van de Villasofen is de druk op het team van publieksbegeleiders 
afgenomen, waardoor hier meer continuïteit is. Het team bestaat uit 
gemiddeld 20 tot 25 vrijwilligers (met een piek in de zomerperiode) waarvan 
een groot gedeelte al meerdere jaren actief is.  Ze doen dat met groot plezier 
en enthousiasme. De publieksbegeleiders worden in hun werkzaamheden 
begeleid door de coördinator publieksbegeleiding waarbij persoonlijke 
ontwikkeling, pedagogische kwaliteiten en gastvrijheid voorop staan. In 2019 
zijn de publieksbegeleiders getraind in het omgaan met moeilijke situaties, 
klantvriendelijkheid en de omgang met volwassen bezoekers. Het team 
publieksbegeleiders is divers en bestaat uit vrijwilligers met verschillende 
leeftijden, achtergronden en culturen.

H3. BELEIDSTHEMA’S
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Desondanks blijft het werken met publieksbegeleiders kwetsbaar en onvoorspelbaar, 
zowel kwantitatief als kwalitatief. Het verloop is verminderd minder, maar blijft nog 
steeds relatief hoog en daarmee blijft ook de kwaliteit van de publieksbegeleiding 
zeer wisselend.

Talentontwikkeling
Ieder kind is een talent en heeft onbegrensde mogelijkheden die door 
vorming en opvoeding tot ontwikkeling komen. Villa Zebra draagt bij aan die 
ontwikkelingsprocessen door kinderen uit te dagen de wereld te ontdekken door de 
ontmoeting met kunst. Door vragen te stellen zien ze in wat ontdekken (nieuwsgierig 
zijn, kijken, vragen stellen, fantaseren) is. Je leert dus niet alleen iets over de 
exposities, maar ook over jezelf. Ze gaan inzien wat ze goed kunnen en waar ze 
belangstelling voor hebben. Villa Zebra draagt bij aan talentontwikkeling in de fases 
kennismaken en excelleren.

In de fase kennismaken, die breed en langdurig is, maakt het talent (dat nog geen 
talent is) kennis met diverse disciplines binnen de kunsten. Bij Villa Zebra wordt 
kennis gemaakt met hedendaagse beeldende kunst en met kunstenaars in huis 
die werken binnen de tentoonstellingen of workshops verzorgen buiten Villa Zebra. 
Daarnaast zijn de vakdocenten op de scholen ook allen beeldend kunstenaar. 

In de fase excelleren gaat het om de professionele periode van het talent. Villa Zebra 
biedt (beginnende) kunstenaars de mogelijkheid om werk te tonen en werk te maken 
in interactie met publiek als Kunstenaar in huis. 

In 2019 werden op veel Pop-Up-locaties, festivals en andere evenementen 
workshops door kunstenaars verzorgd. Daarnaast waren er in 2019 vier verschillende 
kunstenaars en kunstenaars collectieven het hele jaar door kunstenaar in huis. Zij 
hebben veel kinderen kennis laten maken met de processen en manieren van werken 
van kunstenaars. In 18 onderwijstrajecten waren vakdocenten/ kunstenaars actief 
die de kinderen verdiepende kunstlessen hebben gegeven. 

Samenwerkingen
In 2019 werkte Villa Zebra weer met veel partners samen om elkaar te versterken, 
elkaar aan te vullen, van elkaar te leren en vooral om samen betere en completere 
programma’s te kunnen bieden dan elke partner afzonderlijk zou kunnen.
Naast ruim 27 beeldend kunstenaars en 14 vakdocenten/beeldend kunstenaars 
werkten we samen met het KCR en Maas Theater & Dans aan verankering van 
cultuureducatie in CmK - Stel je voor en het Cultuurtraject voor groepen 7 en 8 
van het PO en groepen uit het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. We 
hebben meegedaan aan twee Proeftuinen van het KCR. Eén in samenwerking 
met Theater Rotterdam en het Libanoncollege en één in samenwerking met V2_ 
en Mavo Centraal. Op het VO zijn we ons eind 2018 gaan oriënteren en de eerste 
groepen zijn in 2019 gestart. Het blijft voor ons een moeilijke doelgroep omdat we 

ontoereikende kennis en ervaring hebben met deze doelgroep. We hebben op 
basis van deze leerzame proeven besloten om ons niet verder te oriënteren op 
het VO. We focussen ons wel op het speciaal onderwijs en in 2020 zien we mooie 
samenwerkinge tot stand komen. 

Villa Zebra werkt sinds een aantal jaar samen met het Wetenschapsknooppunt van 
de Erasmus Universiteit. Villa Zebra organiseert voor vier verschillende groepen 
kinderen uit groep 8 een onderdeel van het zogenaamde ‘Klasje op de EUR’ 
(speciale versie van het Erasmus Junior College). 

Villa Zebra werkte in 2019 met veel partners samen om deskundigheid van 
studenten te bevorderen. Hiervoor maken we in overleg met de opleiding 
programma’s op maat. In 2019 ontwikkelden we programma’s voor en met: het 
ROC Mondriaan, Odisee (België), Fontys Hogeschool (Tilburg), Hogeschool voor de 
kunsten Utrecht, Artez lerarenopleiding theater, lerarenopleiding Artemis (Belgie), 
Pabo Inholland, Willem de Kooning Academie, Thomas More PABO, Hogeschool 
Rotterdam PABO, MBO Theaterschool Rotterdam en Hogeschool Leiden, Libanon 
College Rotterdam en Koninklijke Visio in Apeldoorn.

Daarnaast waren onze collega’s uit het werkveld van Kumulus, Kaleidoscoop en 
Centre Keramique Maastricht onder de indruk van de wijze waarop Villa Zebra 
professionele hedendaagse kunst, kunsteducatie en het werken op de scholen 
vorm geeft op een geïntegreerde en elkaar stimulerende wijze.  

Villa Zebra popte up met verschillende Rotterdamse kunstenaars in de Bibliotheek 
Rotterdam die i.s.m. Uitgeverij Lemniscaat het Alles Is Kunst Festival organiseerde. 
In ruil voor onze deelname aan dit festival sponsorde Lemniscaat twee activiteiten 
met schrijvers tijdens de Kinderboekenweek.

Sinds eind maart 2019 zijn wij voor de jongste doelgroep 0-4 jaar in samenwerking 
met Humanitas Kind& Koffieochtenden gestart. Deze vinden twee wekelijks 
plaats bij Villa Zebra. Het zijn inloop ochtenden, laagdrempelig ingericht met een 
vaste structuur, vooral gericht op taalontwikkeling en samen met je jonge kind 
leren spelen en creatief aan de slag te gaan. Iedere bijeenkomst is er een nieuw 
programma rondom een Prentenboek of installatie in ZELF! om zo herhaalbezoek te 
stimuleren. 

In oktober vierden wij de Première van het Familiefestival ‘KLEURRIJK’ bij de 
voorstellingen ‘Geel’ en ‘Kleurenballet’. Dit was een interessante samenwerking 
met Theaterbureau Vanaf Twee in Amsterdam, kunstenaarsduo Studio MAKY 
en de twee theater gezelschappen. Het was onze taak om vanuit onze ZELF! 
expertise samen met kunstenaars een Foyer- beleving te ontwikkelen en zo de 
verbinding te maken tussen de twee voorstellingen, de verbeelding te vergroten 
en het samenspel tussen de jonge kinderen onderling maar ook met hun ouders te 
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bevorderen. Ook ontstond er een extra Kleurrijk abstract speelobject waarmee 
onze jonge bezoekers nu kunnen spelen in ons cafégedeelte.
In 2018 werden we gevraagd door Bureau Vanaf2 (een impresariaat en 
producent van theater voor de allerjongsten in Amsterdam), om de invulling 
van hun randprogrammering met beeldende elementen te bedenken bij een 
klein festival met twee voorstellingen over beeldende kunst. Na een intensieve 
samenwerking van bijna een jaar, was daar op 13 oktober 2019 de première. En 
konden we eindelijk zien hoe de kinderen samen met hun ouders enthousiast de 
voorstellingen bezochten en de Foyer elementen beklommen en bewonderden.

Daarnaast hebben we een langdurige samenwerking met de Doelen waar Villa 
Zebra workshops organiseert na afloop en in het thema van de kinderconcerten 
voor de jongste doelgroep bij de Doelen. In 2019 organiseerden we zeven van 
dergelijke workshops. De workshops zijn inhoudelijk gerelateerd aan het thema 
van de voorstelling.

Traditioneel verzorgde Villa Zebra in 2019 verschillende muzikaal/beeldende 
workshops in het kader van North Sea Round Town. Dit keer met een extra 
bijzondere invalshoek, we ontwikkelden samen met NSRT, een kunstenaar uit 
onze tentoonstelling, een jazz muzikant en gebarentolk een mooi programma 
‘Luisteren met je handen’  speciaal voor slechthorende en dove kinderen. Het 
programma werd goed ontvangen daarom hebben we besloten ook in het 
nieuwe jaar met dit project door te gaan en dan ook speciale schoolgroepen uit 
te nodigen.

Daarnaast waren vele partners betrokken bij de Pop-Ups in de wijken zoals 
onder andere Cultuur Concreet, Dock, Studio de Bakkerij, OBS Pierre Bayle, 
Studio MAKY en de Bibliotheek Rotterdam. 

H4. ACTIVITEITENVERSLAG
Villa Zebra is geopend voor bezoekers in de vrije tijd op woensdag- en vrijdagmiddagen, 
in de weekenden en tijdens de schoolvakanties van de regio midden. Begin 2019 was 
in de Villa Zebra de tentoonstelling Ticket to de Toekomst nog enkele maanden te 
bezoeken. Een tentoonstelling waarin kinderen van 7-14 jaar mogelijke toekomsten 
onderzochten door middel van beeldende kunst. Eind maart 2019 opende we de 
nieuwe tentoonstelling De Moestuin. Hierin brengen we bij kinderen en hun volwassen 
begeleiders door middel van hedendaagse kunst het thema ‘groei’ onder de aandacht en 
de factoren die hierop van invloed kunnen zijn. 
In de tentoonstelling ZELF! voor kinderen van 2-6 jaar openden we op 22 maart 
- tegelijkertijd met de opening van ‘ De Moestuin’ - de nieuwe installatie De 

makkelijker praten (samen of met hun ouders) over één onderwerp. Dit is iets om 
vanaf nu jaarlijks bij ieder nieuwe tentoonstelling voor de oudere kinderen over 
na te denken. Hoe kunnen we nog beter op elkaar aansluiten.

Activiteiten 2-6 jaar
We verrasten onze 2-6 jarigen in ZELF! door een nieuwe installatie toe te voegen: 
‘ De Groentekraam’, ontwikkeld door de Rotterdamse kunstenaars Jeannette 
Ephraim en Agnes Roothaan, geïnspireerd door het thema ‘ De Moestuin’ voor de 
oudere kinderen. Er ontstond een mooie samenwerking tussen de kunstenaars 
waarbij Jeannette Ephraim de installatie vorm gaf en bestaande en niet-
bestaande zeer zintuigelijke aantrekkelijke groente voor de peuters ontwikkelde. 
En Agnes Roothaan daarop reageerde door tien 3D kunstwerken (waarin een 
hard werkend pindavolk te bewonderen is) toe te voegen aan De Groentekraam. 
Hier kunnen we weer met de oudere kleuters en volwassenen uren naar kijken 
en verhalen bij verzinnen. Villa Zebra ontwikkelde bij deze installatie vier nieuwe 
workshops (Ketende Krootjes, Griezelige Groenten, Pinda Paleisjes en ‘ Om 
de Moestuin leiden’ ) en maakte een ‘ Groenten & Fruit weeg en sorteer op 
kleur plek’  voor de allerkleinsten. Zo draagt ook deze nieuwe installatie bij aan 
fantaseren, verbeelden, spelen, vertellen en creëren. En is er een duidelijke link 
met het thema ‘De Moestuin’  gemaakt.

Bij de semi-permanente tentoonstelling ZELF! ontwikkelden we voor deze 
leeftijdsgroep zeven unieke workshops (waarvan vier bij de nieuwe installatie 
en drie nieuwe bij de andere installaties). Verder ontwikkelden we vier 
programma’s voor Primair Onderwijs en Buitenschoolse opvang 4-6 jaar, een 
speciale workshop voor de Kinderboekenweek (voor zowel individueel publiek 
als ook schoolgroepen), acht voorleesmiddagen voor peuters en kleuters, negen 
klooimiddagen voor alle leeftijden (ook voor de kleintjes) en drie kinderfeestjes.
Daarnaast biedt Villa Zebra peutertrajecten aan; op maat gemaakte trajecten 
waarbij peuters van een kinderdagverblijf acht keer naar Villa Zebra komen en 
daar met hun verbeelding en taalontwikkeling aan de slag gaan. Het traject sluit 

Groentekraam. De jaarlijks wisselende 
tentoonstelling voor de oudere kinderen heeft 
het ene jaar een thema waarbij we niet direct 
mogelijkheden zien om ook met de jongere 
kinderen over na te denken (zoals De Kannibaal, 
Ticket to de Toekomst) maar met het thema 
‘Groeien’ en De Moestuin wilden we deze kans 
niet laten liggen. Samen met twee kunstenaars 
hebben we onderzocht hoe we dit thema voor 
de jongste kinderen konden uitwerken. Het 
heeft zeker bijgedragen om een bezoek meer 
een ervaring te laten zijn voor het hele gezin, 
kinderen van verschillende leeftijden kunnen nu 
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af met een ouder/kind workshop en een feestelijke mini-expositie die door de kinderen, 
in het bijzijn van ouders, opa’s en oma’s wordt geopend. In 2019 organiseerden we 
twee van dergelijke trajecten voor Bimbola.

Activiteiten 7-12 jaar 
Zoals gezegd startte 2019 met een staartje van Ticket to de Toekomst . De vier 
beeldende kunstenaars die al bijna een jaar als kunstenaar in huis aan de slag waren, 
rondden hun werkproces af met ieder een bijzonder resultaat. Kamp Horst had een 
futuristische muurschildering die met black-light nog meer tot de verbeelding sprak. 
Stapels tekeningen die kinderen achterlieten inspireerden hen. Het lukte Menno 
Hiele uiteindelijk om een ingenieus bewegende installatie met een plant te maken, 
gecombineerd met muziek. Chantal van Heeswijk experimenteerde met het smelten 
van glas en haar aanwezigheid was altijd betekenisvol voor kinderen. Hillegon Brunt 
heeft een vijfdelige serie tekeningen gemaakt die ons als mens in de toekomst 
verbeelden. Zij heeft ideeën geput uit gesprekken met kinderen en kinderen een deel 
van haar tekenproces laten doorlopen, waardoor de kinderen vaak zeer verrast waren 
over hun eigen resultaat. Deze mooie resultaten waren niet de enige reden om de 
afsluiting van de tentoonstelling te vieren. 

De ontdekkingsreis die de kinderen over de toekomst maakten in de tentoonstelling 
leverde veel bijzondere verhalen op. We zijn als Villa Zebra op zoek naar een manier om 
zichtbaar en voelbaar te maken wat onze manier van werken, interactie met beeldende 
kunst en creëren, teweeg brengt. Daarom hebben we 12 Rotterdamse kunstenaars 
en illustratoren gevraagd 12 verbeeldingen van de toekomst te maken op basis van 
verhalen van kinderen. Deze hebben we ter gelegenheid van de feestelijke afsluiting 
van deze tentoonstelling gelanceerd als een verjaardagskalender.  Daarnaast heeft 
deelnemend kunstenaar Chantal van Heeswijk zich laten inspireren voor een tekst op 
ons gebouw, waardoor onze ‘zwarte glazen doos’ meer connectie met wat er binnen 
gebeurt. 

Op 22 maart opende De Moestuin en ging De mobiele moestuin reizen langs natuur 
educatieve tuinen en centra in Rotterdam. Kinderen konden zich door De Moestuin 
afvragen welke invloed zij kunnen hebben op groei, niet alleen de groei van natuur 
maar ook op andere mensen en misschien zichzelf. Uiteindelijk zullen ze zich voortaan 
aan de eettafel afvragen; Hoe is deze komkommer groot gebracht? Wat is het verhaal 
van deze aardappel? Hoe komt deze tomaat zo rood? Welke insecten vonden dit 
boontje lekker?

Aan De Moestuin werkten tien kunstenaars mee, waarvan vijf als kunstenaar in huis 
(zie verder paragraaf over BKV). Twee van de kunstenaars hebben er voor gezorgd dat 
kinderen voor de deur van Villa Zebra ook daadwerkelijk groei en bloei kunnen ervaren 
in de vorm van een Buitentuin. Zij werkten er regelmatig met kinderen. Ook in de 
tentoonstelling hebben de kunstenaars in huis meer dan voorheen kinderen in hun 
proces betrokken. Ze hadden de input van kinderen nodig om steeds verder te komen 

in hun proces. Dit resulteerde in een steeds met de seizoenen mee veranderende 
tentoonstelling. De vormgeving van de tentoonstelling door Studio Made By uit 
Rotterdam zorgde er voor dat bezoekers van de tentoonstelling het gevoel hadden 
dat ze in een moestuin kwamen. Met behulp van het educatief materiaal na afloop 
van een bezoek richtten kinderen een eigen moestuin in.

Voor iedere doelgroep, individueel publiek, kinderen die een feestje willen vieren, 
groep 3, 4/5, 6/8, BSO, kinderboekenweek, Cultuurtraject was er een andere 
workshop. Voor het individuele publiek zijn twee verschillende workshops gegeven 
in de loop van het jaar.

De mobiele Moestuin is ontworpen door kunstenaar Anton Klein. Het functioneerde 
als een verwijzing naar de tentoonstelling en als een middel om kinderen ter 
plekke met meer verbeelding naar de natuur van de educatieve tuin te laten 
kijken. De mobiele Moestuin heeft gestaan in de Botanische Tuin Afrikaanderwijk, 
Rotterdamse Munt, educatieve tuinen Geelkruid, Molenwei, Scottstraat, De Enk, 
Wilgenhof en arboretum Trompenburg. Hiermee hebben we veel kinderen in de 
wijken aangesproken, deze hebben we niet geteld.

Villa Zebra Kinderpanel
Het Kinderpanel is al 14 jaar een bepalend onderdeel van Villa Zebra. Zij laten ons 
ervaren welke kunst hun verbeelding stimuleert, welke kunstenaars goed zijn om 
mee te werken, welke workshops dat teweeg brengen wat we belangrijk vinden, 
wat er leeft over thema’s en hoe we onze manier van werken kunnenverdiepen. Het 
panel voor 7-12 jarigen kwam in 2019 acht keer bij elkaar. Ze werkten voornamelijk 
aan de voorbereiding van de tentoonstelling ZEE. Een thema waar zij zoveel 
associaties bij hebben dat we besloten hebben om een tentoonstelling te maken 
waarin we kinderen van 7-12 jaar mee de diepte innemen om allerlei aspecten van 
de zee te ontdekken en te verkennen, van het strand tot de bodem van de oceaan 
en alles daar tussenin. De kinderen maken zich ook zorgen om onze omgang met 
de wereld, vervuiling, de plastic soep. De zee maakt verbinding mogelijk en laat 
ook kwetsbaarheid zien. Mede dankzij de creatieve en kritische inbreng van het 
kinderpanel maken we iedere keer betekenisvolle  en succesvolle tentoonstellingen 
voor deze doelgroep.

Pop-Ups in wijken
Villa Zebra wil alle kinderen bereiken, dus ook kinderen die minder vanzelfsprekend 
met beeldende kunst in aanraking komen. Daarom organiseren we sinds 2016 
Pop-Ups in wijken in Rotterdam waar behoefte is aan onze programma’s. Vaak 
ligt het initiatief hiervoor bij bewoners of instellingen in de wijk, die ons vragen 
een programma op maat te ontwikkelen. Maar we zoeken ook actief via ons eigen 
netwerk, via Cultuur Concreet of onze contacten op scholen, naar mogelijkheden 
om Pop-Ups te organiseren. In 2019 organiseerden we vijf Pop-Ups op 
verschillende plekken in Rotterdam.
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In verschillende schoolvakanties waren we aanwezig met kunstenaars op Pop-
Up locaties buiten Villa Zebra. Waar mogelijk werd verbinding gezocht met de 
thema’s van onze tentoonstellingen of met thema’s die de partners aanbrachten.

In mei organiseerden we twee workshops met Studio MAKY om zo de reizende 
Familie Foyer Beleving te testen. En gaven we een workshop op de Rotterdamse 
Oogstmarkt op het Noordplein, een kleine markt met biologische producten een 
mooie link met onze tentoonstelling.  In de zomervakantie was er een Pop-Up 
In Studio de Bakkerij in Rotterdam Noord, waarbij zij een zomerprogrammering 
Zoete Inval organiseerden met het Thema ‘ Groen’. Een perfecte match met 
onze  groene ‘Moestuin’ workshops en kunstenaars. We waren twee weken 
aanwezig met kunstenaars voor alle kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. In 
de kerstvakantie Popten wij weer op in Crooswijk, dit keer in ruimtes van OBS 
de Pierre Bayle, een fijne samenwerking met de school waarin we veel vrijheid 
kregen om flink uit te pakken op de muren en zo niet alleen de kinderen een 
verbeelding metamorfose te geven maar ook de school. We maakten met Dock 
de afspraak dat zij de helft van de beschikbare workshopplekken mochten 
invullen met de kinderen die zij in de schoolvakanties dagactiviteiten aanbieden. 
Zo ontstond er een mooie mix van kinderen en waren bijna alle beschikbare 
plekken weer gevuld. Daarnaast popten we up met ‘ Moestuin’ workshops op het 
Alles is Kunst -Festival, georganiseerd door Lemniscaat Uitgeverij in de Centrale 
bibliotheek.

Onderwijs
Kinderen leren door te maken. Cultuuronderwijs op basisscholen is, naast 
aanbod in de vrije tijd, één van de fundamenten binnen Villa Zebra. Er wordt in 
het werken uitgegaan van de villasofie. Onze villasofie op scholen is gericht op:

• het verbeeldend maakproces van kinderen;
• het stimuleren van het denken buiten kaders;
• het stimuleren van materiaal- en techniekkennis;
• het maken van een verbinding met het onderwijsprogramma van   
 scholen.

Villa Zebra werkt op verschillende scholen in het Rotterdamse basisonderwijs in 
twee verschillende regelingen: Cultuureducatie met Kwaliteit (Stel je voor…) en de 
Cultuurcoachregeling. Onze vakdocenten werken in beide regelingen. Het Stel je 
voor... programma is per school op maat gemaakt. In 2019 werkten we voor het 
zevende jaar samen met KCR en Maas Theater Rotterdam aan verankering van 
cultuureducatie met het programma Cultuureducatie met kwaliteit – Stel je voor. 
Een succesvol programma binnen CMK010 waarin 19 scholen voor PO het hele 
jaar lessen beeldende kunst, theater en dans krijgen met als thema verbeelding. 
Stel je voor is daarmee het meest succesvolle programma binnen CMK 010, 
zowel qua bereik als verankering. 

We bieden theater-, dans- en beeldende lessen aan en de scholen kiezen uit deze 
disciplines, afhankelijk van de behoeftes van de school. Er zijn ook scholen die 
alle disciplines inroosteren. Daarnaast bieden we binnen deze disciplines ook 
synergielessen aan. Dit zijn lessen waarbij de vakdocenten van de verschillende 
disciplines de lessen samen voorbereiden en maken. Deze lessen sluiten altijd aan 
bij de onderwerpen of thema’s die aangedragen worden door de leerkracht. Deze 
samenwerking heeft een online-methodiek voor leerkrachten opgeleverd, waar wij 
erg trots op zijn, en die het creëren van eigen werk door kinderen stimuleert.
In 2019 hebben we lessen gegeven in verschillende langdurige trajecten voor 
basisscholen in Rotterdam. Op vier scholen (Oscar Romeroschool-Crooswijk, 
De Nieuwe Haven-Feijenoord, de Mr. Van Eijckschool-Oud-Charlois, De Schalm-
Katendrecht) was een cultuurcoach actief. 

Op 15 scholen hebben we Stel je voor… lessen gegeven en/of contacten opgebouwd: 
Augustinus, Bergse Veld (alleen gesprekken, nog geen leerling bereik), Bergse 
Zonnebloem, Fridjof Nansen, Lis (alleen gesprekken, nog geen leerling bereik), De 
Meridiaan, Mr. Van Eijkschool, Oscar Romero, Pierre Bayle, Piloot (alleen gesprekken, 
nog geen leerling bereik), Prisma, Rijckevorsel, De Schalm, Wilgenstam en 
Willibrord.
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H5. BELEIDSTHEMA VERGROTING 
EN VERBREDING PUBLIEK

Uit de analyse van Rotterdam Festivals in Whize (voorheen: Mosaic) blijkt 
dat de grootste groep bezoekers van Villa Zebra wordt gevormd door de 
Stedelijke Toekomstbouwers, zijnde 27% van het totaal. Actieve families 
vormen de tweede groep met 21% van het totaal. Deze twee groepen zijn ook 
het meest vertegenwoordigd in de resultaten van Villa Zebra in de benchmark 
Musea. Wij zijn hier blij mee omdat het laat zien dat we doen waar we voor 
staan: zoveel mogelijk verschillende kinderen in staat stellen om hun eigen 
verbeeldingskracht te stimuleren. De groep Stedelijke Toekomstbouwers is 
volgens onderzoeksbureau Labyrint een van de drie groepen die het minst 
gebruikmaakt van het culturele aanbod. Dat geeft ons het vertrouwen dat we 
niet alleen op de goede weg zijn, maar dat wij er ook voor nog meer mensen uit 
deze leefstijlgroep kunnen zijn. 

Met onze activiteiten bereikten we een zeer gemêleerd publiek waaronder 
ook veel kinderen die niet vanzelfsprekend met beeldende kunst in aanraking 
komen. Deze kinderen komen bij Villa Zebra, maar vooral op de scholen en in 
de verschillende wijken bereiken we met de Pop-Ups veel kinderen (en ouders!) 
voor wie dit een echt nieuwe ervaring is. Dit merken we vooral aan de reacties 
ter plekke.

H6. OVERIG BELEID
De verkennende gesprekken met prof. Dr. Evert Bisschop Boele, leading lector 
van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving aan de Hanzehogeschool Groningen 
en bijzonder hoogleraarschap Betekenis van Cultuurparticipatie aan de Erasmus 
School of History, Culture and Communication (ESHCC) van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam hebben geleid tot een onderzoek van een master studente 
Cultuurwetenschappen. 

Boele doet onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie voor identiteit, 
zingeving en sociale relaties en wil daarbij een brug slaan tussen wetenschappelijk 
onderzoek en de culturele, maatschappelijke en beleidsmatige praktijk. Hij heeft 
een manier van onderzoeken die past bij de manier waarop Villa Zebra werkt en de 
wereld benadert. Helaas heeft de masterstudente haar onderzoek om persoonlijke 
redenen niet af kunnen ronden. Nog steeds willen Villa Zebra en Boele samenwerken 
aan onderzoeksvragen. Hopelijk is dat in 202o mogelijk. 
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Gebouw
Met de gemeente Rotterdam is een huurcontract aangegaan tot en met 31 
januari 2022. Het pand heeft een prachtige uitstraling en in 2019 is de belettering 
aan de buitenkant van het pand opnieuw vorm gegeven. In 2020 zullen we verder 
in gesprek gaan met de Gemeente om te kijken naar een mogelijk goedkopere 
alternatieve locatie die meer op een kindvriendelijke plek ligt en waar we 
toereikende capaciteit hebben om de kinderen en begeleiders te ontvangen.  

Personeel
Het voltallige personeel van Villa Zebra inclusief alle vrijwilligers, villasofen 
en docenten is zeer divers, maar het team van staf en medewerkers is dat 
veel minder. Om een inclusieve organisatie te worden, waarin iedereen zich 
thuis voelt, willen we als team, tezamen met het bestuur, in de toekomst een 
belangrijke stap zetten.

In 2019 is beperkte sprake van personeelsverloop. Alleen de parttime 
administratief medewerker is met pensioen gegaan. Daarnaast is de 
baliemedewerker vervangen door een nieuwe medewerker. De publiciteitsfunctie 
is in 2019 vervuld door ZZP-ers. Villa Zebra heeft één vakdocent in vaste dienst 
(Cultuurcoach). Het aantal fte is afgenomen met 0,3 fte van 8 fte naar 7,6 fte. 
Er zijn, vanwege de hoge publieksaantallen, wel veel meer publieksbegeleiders 
ingezet. Zij krijgen voor een deel vrijwilligersvergoedingen en vallen daarmee 
onder activiteitenlasten materieel. Hetzelfde geldt voor de vakdocenten; de 
meesten van hen zijn ZZP-ers en vallen onder activiteitenlasten materieel. Ook 
de kunstenaars waar Villa Zebra mee samenwerkt zijn zelfstandigen. Wij werken 
met Modelovereenkomsten zodat eventuele financiële risico’s met betrekking tot 
naheffingen voorkomen worden.

Marketing
Het merk Villa Zebra is een begrip in Rotterdam en daarbuiten. De unieke manier 
waarop kinderen bij Villa Zebra kennismaken met hedendaagse beeldende kunst 
wordt niet alleen gewaardeerd door kinderen zelf en hun ouders en docenten, 
maar ook landelijk (h)erkend door professionals op het gebied van kunsteducatie. 
De belangstelling groeit en dat zien we terug in de cijfers (zie prestaties). 
In december 2018 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website, die in 
mei 2019 is gelanceerd. Nu de nieuwe website er is, hebben we ook besloten om 
deel te nemen aan het Google Grants programma als pilot, voor in ieder geval tot 
april 2020. 

Het stichtingsbestuur is in 2019 gewijzigd ten opzichte van 2018. Mevrouw L. El 
Ouali is in juni 2019 afgetreden als bestuurslid van de stichting. De bestuursleden 
functioneren op vrijwillige basis; er worden geen vergoedingen gegeven voor de 
werkzaamheden. De stichting past de acht principes Governance Code Cultuur 2019 
toe. Hieronder volgt een toelichting per principe:

1. Door het aanbieden van cultuureducatie aan het publiek en via de scholen 
proberen wij culturele waarde te creëren en over te dragen;

2. De stichting past de 8 principes Governance Code Cultuur 2019 toe. We volgen 
ook zoveel mogelijk de aanbevelingen op. We hebben alleen in 2019 niet 
besloten om op zoek te gaan naar een andere accountant. Inmiddels is BVRA 
accountants al 5 jaar betrokken bij de organisatie. In 2019 bewust besloten om 
dit niet te wijzigen omdat we in 2019 zelf de administratie zijn gaan uitvoeren. 

3. Het bestuur en de directeur voeren hun taken op onafhankelijke en integere 
wijze uit. Er is geen sprake van belangenverstrengeling en het bestuur gaat op 
zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

4. Door het bestuur zijn een aantal expertises benoemd die in het bestuur 
vertegenwoordigd dienen te zijn. Het bestuur is zich bewust van haar taken en 
onderlinge verdeling van de taken. 

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en de directeur is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De directeur 
legt periodiek verantwoording af aan het bestuur.

6. Het bestuur en de directeur gaan zorgvuldig en verantwoord om met de 
medewerkers en de middelen van de organisatie.

7. Het bestuur houdt toezicht en adviseert de directeur bij haar uitvoering van de 
dagelijkse leiding.

8. De samenstelling van het bestuur als geheel is een redelijke afspiegeling van 
de diversiteit van Rotterdam als het gaat om de verhoudingen in leeftijd, 
sekse, etniciteit, al hebben vrouwen wel de ruime overhand in het bestuur. 
Bestuursleden zijn bij voorkeur verbonden aan Rotterdam door werk en of 
woning. Het bestuur moet weten wat er in de stad speelt, meer specifiek onder 
de doelgroep(en) van Villa Zebra. De leden hebben affiniteit met het aanbod van 
Villa Zebra. 

De bestuursleden hebben de volgende functies/nevenfuncties:
• Gerard van Drielen: Voorzitter College van bestuur SCOH Haaglanden; Voorzitter 

denktank beroepskwaliteit PO raad; Lid werkgroep bestuurlijke visitatie PO 
raad; Lid Commissie beoordeling kwaliteitsafspraken HBO van de NVAO.

• Marleen de Bruijne: Eigenaar MdeBruijne Finance; Bestuurslid Stichting Maaltijd 
en Meer.

H7. BEDRIJFSVOERING EN 
MARKETING

H8. GOVERNANCE
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• Fianne Konings: Onderzoeker en docent EUR (ESHCC), Eigenaar Bureau Konings 
Kunst; extern promovendus Rijksuniversiteit Groningen.

• Tabitha Man: Adviseur Participatie en Stakeholdermanagement bij Over Morgen; 
Bestuurslid We Own Rotterdam.

Het bestuur stelt de directeur aan en stelt de bezoldiging van de directeur vast op 
basis van inschaling in de CAO Sociaal Werk. Het bestuur heeft de inhoudelijke 
subsidieverantwoording en de jaarrekening 2019 vastgesteld tijdens de 
bestuursvergadering d.d. 14 maart 2020. 

Met haar BKV activiteiten draagt Villa Zebra bij aan de prioriteit ‘educatie 
en publieksprojecten’ en ‘relatie amateurs - professionals’. Via de 
tentoonstellingsprogrammering en de bijbehorende educatieve programma’s zoals 
Villa Zebra die jaarlijks samenstelt wordt in onze tentoonstellingen het werk van 
meerdere, veelal Rotterdamse beeldend kunstenaars in zowel een museale als 
educatieve context gepresenteerd. In 2019 hebben in verschillende tentoonstellingen 
Rotterdamse kunstenaars hun werkt geëxposeerd of werkten kunstenaars op een 
andere manier mee aan een tentoonstelling, onder andere door een langere periode 
‘kunstenaar in huis’ te zijn. Daarnaast brachten we de thema’s van de tentoonstelling 
de wijk in onder de noemer ‘Pop-Ups in de wijken’ en werkte Villa Zebra mee aan 
festivals, deskundigheidsbevorderingsprojecten en andere samenwerkingsverbanden 
waar veel (uitsluitend Rotterdamse) kunstenaars bij betrokken zijn. Alle vakdocenten 
die namens Villa Zebra les geven op basisscholen, bijvoorbeeld in het kader van 
Cultuureducatie met kwaliteit - Stel je voor (12 scholen) en/of de Cultuurcoach (4 
scholen) zijn ook beeldend kunstenaar. Omdat deze onderwijstrajecten grotendeels 
uit andere middelen gefinancierd worden, zijn deze niet opgenomen in dit overzicht. 
De scheidslijn tussen de aangegeven ‘prioriteiten’ is diffuus. Villa Zebra is nu 
eenmaal een kunsteducatie-instelling waarbij alle activiteiten uiteindelijk bijdragen 
aan de educatiedoelstellingen en alle projecten zijn uiteindelijk publieksprojecten. 
Tegelijkertijd zijn alle bezoekers en deelnemers feitelijk amateurs en alle kunstenaars 
professionals die tijdens de activiteiten ‘een relatie met elkaar aangaan’. Dus in 
die zin draagt iedere kunstenaar die bij Villa Zebra met zijn of haar werk aan beide 
prioriteiten bij. 

Om een voorbeeld te geven: Villa Zebra geeft kunstenaars opdracht om tijdens 
een tentoonstellingsperiode (een) nieuw werk te maken, maar daarnaast is deze 
kunstenaar gedurende een langere periode aan het werk IN de tentoonstelling, en 
we vragen hem of haar om ook een workshop in hetzelfde thema te geven tijdens 
een Pop-Up in de wijk, waarbij dat alles ook nog eens gebeurt in interactie met het 
publiek. Daar draagt het werk van de kunstenaar bij aan beide prioriteiten die ook nog 
eens dwars door elkaar heen lopen. 

Een logischer onderscheid om inzichtelijk te maken hoe wij hebben gewerkt is wat 
ons betreft een verdeling in kunstenaars die IN Villa Zebra hebben gewerkt (of werk in 
bruikleen gaven, workshops gaven of waar we werk van aankochten) en kunstenaars 
die namens of vanuit Villa Zebra op een andere locatie in de stad hebben gewerkt. Dat 
maakt goed inzichtelijk hoe veelzijdig Villa Zebra is en hoe je vanuit een centraal punt 
heel Rotterdam kunt ‘bedienen’ met kunsteducatie. Daarom zijn we zo vrij geweest 
om alle ‘educatie en publieksprojecten’ op te vatten als “IN Villa Zebra” en alle ‘relatie 
amateurs - professionals’ als “BUITEN Villa Zebra”. 

Rotterdamse kunstenaars IN Villa Zebra 
De tentoonstelling Ticket to te Toekomst liep tot begin maart 2019. Eind maart 
2019 opende we de tentoonstelling De Moestuin. Voor deze tentoonstelling 
namen we werken in bruikleen, gaven we opdrachten voor nieuw werk en 
hadden we kunstenaars in huis die voor een langere periode in de tentoonstelling 
werkten. Daarnaast werden eind 2019 voorbereidingen getroffen voor de nieuwe 
tentoonstelling ZEE die in 2020 zal gaan plaatsvinden. Voor ZELF! werd één nieuwe 
installatie door een Rotterdamse kunstenaars duo ontwikkeld. Daarnaast waren in 
Villa Zebra kunstenaars betrokken bij workshops in het kader van het Cultuurtraject 
van de KCR, North Sea Round Town, Werken als een Paard. Ook zijn we voor het 
begeleiden van de schoolgroepen in Villa Zebra overstapt op professionals, waarvan 
een deel kunstenaar is, zoals eerder vermeld onze Villasofen.

Rotterdamse kunstenaars die in 2019 honorarium ontvingen voor projecten IN Villa 
Zebra: ZELF! / De Groentekraam en Puzzel: Jeanette Ephraïm en Agnes Roothaan (n), 
Puzzel: Kwannie Tang/Studio Maky, Man-Yee Mok /Studio Maky (n).

Ticket to de Toekomst: Thijs Masthoff /Studio Made By (n), Isis Hoos/Studio Made By 
(n), Bruno Ferro Xavier da Silva/Kamp Horst (n), Johan Kleinjan/Kamp Horst (n), Silas 
Schletterer/Kamp Horst (n), Michiel Walrave/Kamp Horst (n), Gees Voorhees/Kamp 
Horst (n), Chantal van Heeswijk (n), Helmut Smits (n), Hillegon Brunt (n), Stefan Gross 
(n), Onno Poiesz. 

Toekomstkalender: Roozeboos (n), Edwin Jans (n), Nazif Lopulissa (n), Maaike Canne 
(n), Eva Krause (n), Esther Dijkstra (n), Ming Sin Ho (n), Soña Lee (n), Nina Fernande (n), 
Matzwart (n), Sander Zweerts de Jong (n), Ckoe (n).

De Moestuin: Nicky Assmann (met Joris Strijbos), Frank Bruggeman (n), Olphaert den 
Otter, Jochem Rotteveel (n), Arthur Stam, Studio Made By (ontwerp) (n).
North Sea Round Town: Jochem Rotteveel.

Overig: Hester Blankestijn (n, fotografie), Quinten Swagerman (n), Art Collart (n, 
diverse ontwerpen) en Hillegon Brunt (Cultuurtraject). Fleur Knops, Amarens van 
Herpen en Rowanne Settels (Villasofen).

H9. BKV GELDEN
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In totaal werden 17 nieuwe kunstwerken in opdracht gemaakt door Studio 
Made By, Roozeboos, Edwin Jans, Nazif Lopulissa, Maaike Canne, Eva 
Krause, Esther Dijkstra, Ming Sin Ho, Soña Lee, Nina Fernande, Matzwart, 
Sander Zweerts de Jong, Ckoe, Frank Bruggeman en Jochem Rotteveel.
*(n) – deze kunstenaar heeft voor Villa Zebra (een) nieuw werk gemaakt, 
een opdracht uitgevoerd die leidde tot nieuw werk of meegewerkt aan de 
totstandkoming van een nieuw werk. 

Rotterdamse kunstenaars BUITEN Villa Zebra 
In verschillende schoolvakanties waren we aanwezig met kunstenaars op 
Pop-Up locaties buiten Villa Zebra. Waar mogelijk werd verbinding gezocht 
met de thema’s van de tentoonstellingen. 

Rotterdamse kunstenaars die in 2019 honorarium ontvingen voor projecten 
BUITEN Villa Zebra: Pop-up: Jochem Rotteveel, Onno Poiesz, Minnen Smits, 
Vanessa Obinu, Britt Dorenbosch, Katrijn Verstegen, Hillegon Brunt, Marijke 
van Zuilen.

Verder werkten verschillende Rotterdamse kunstenaars als vakdocenten 
op de scholen: Marijke van Zuilen, Arinda Vrolings, Minne Smits, Anne 
Keereweer/Kunstbeleven, Tessa Gronert/Wonderaar, Bram Verhoef, Rosa 
Peters/Piscina, Ada Holleman, Joelle Hoogendoorn en Vanessa Obinu. De 
kosten van deze trajecten worden grotendeels (CMK 100 % en Cultuurcoach 
ca. 70 %) gedekt door andere geldstromen en zijn dan ook niet in de 
financiële verantwoording opgenomen. 

Financiële verantwoording
De kosten gemoeid met bruiklenen, opdrachten, workshops en educatieve 
trajecten, alsook de inzet van fotografen en videoverslaglegging door 
kunstenaars tijdens atelierperioden, openingen en bijeenkomsten zijn 
inkomensvormend en in onderstaand financieel overzicht opgenomen. 
Naast deze kosten zijn er kosten die niet direct inkomensvormend zijn. Dat 
zijn kosten voor materiaal, vervoer, inrichting en verblijfskosten. Die zijn 
opgenomen onder de toerekenbare projectkosten.

• Totale uitgaven € 104.554
• Honoraria € 78.439
• Daarmee waren de uitgaven voor BKV voor 75 % inkomensvormend.

In deze afrekening zijn alleen Rotterdamse kunstenaars opgenomen. In de 
praktijk zijn er op jaarbasis meer kunstenaars betrokken bij de projecten, 
onderwijstrajecten en tentoonstellingen van Villa Zebra.
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‘IK HOOR EN IK VERGEET. 
IK ZIE EN IK ONTHOUD. 
IK DOE EN IK BEGRIJP.’

CONFUCIUS


