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Statutaire doelstelling
“De Stichting heeft tot doel het regelmatig
organiseren van een kunstbeurs voor
experimentele kunst onder de naam “De
Kunstvlaai”, waarvan deelnemers kunnen
zijn nationale en internationale
kunstinstellingen en het verrichten van al
hetgeen met het voorstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Beleid
Stichting Kunstvlaai wil functioneren als
platform voor kleine, experimentele
organisaties in de beeldende kunst en
organiseert daarvoor tweejaarlijks de
Kunstvlaai. In de tussenliggende tijd wordt
tijdens een seminar gereflecteerd op
onderwerpen die de experimentele
organisaties raken.
Tijdens de Kunstvlaai krijgen deelnemende
kleine kunstinstellingen de gelegenheid
zichzelf aan een groot publiek te laten zien.
Daarbij functioneert het festival voor hen als
plek en moment van uitwisseling,
kennisdeling en ontmoeting. De Kunstvlaai
heeft met de deelname van veelal jonge
kunstenaars en experimentele organisaties
een feestelijke, toegankelijke sfeer,
waardoor het voor een breed publiek
aantrekkelijk is.

De Kunstvlaai is een aantal jaar geleden een
nieuwe koers ingeslagen. De oude locatie
op het Westergasfabriekterrein is verlaten,
waarmee het festival – vooralsnog –
nomadisch is geworden. Ook worden er
voor elke editie jonge gastcuratoren
uitgenodigd om de Kunstvlaai inhoudelijk
richting te geven. De gastcuratoren
verzorgen de uitnodiging van deelnemers,
de begeleiding van hun presentatieplannen
en de samenstelling van een programma.
Het team van de Kunstvlaai voert samen
met hen de organisatie uit, en zorgt door
hun betrokkenheid bij meerdere edities voor
continuïteit.
De kunstvlaai wil graag de waarde van de
kleine organisaties voor de beeldende kunst
én de maatschappij uitdragen. Zij vervullen
een belangrijke taak voor jonge, beginnende
kunstenaars, en het zijn ook de plekken
waar met nieuwe organisatievormen wordt
geëxperimenteerd. Stichting Kunstvlaai wil
zelf een kleine, flexibele organisatie zijn
waarin het experiment een plek kan hebben
en op alle onderdelen – productie,
communicatie, educatie, financiën – steeds
gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden
en invalshoeken die aansluiten bij de
doelgroep.
Financiën
Stichting Kunstvlaai wordt met een jaarlijks
bedrag van € 43.460 ondersteund door de
gemeente Amsterdam (Kunstenplan 20132016 en Kunstenplan 2009-2012). Het
budget voor de Kunstvlaai wordt verder
aangevuld met projectsubsidies,
sponsoring, deelnemersbijdragen en
inkomsten uit entree en horeca. Kunstvlaai
2012 werd financieel ondersteund door het
Amsterdams Fonds voor de Kunst, het
Mondriaan Fonds, het VSBfonds, het Prins
Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds BNG,
Stadsdeel Zuid en Office for Contemporary
Art Norway. Stichting Kunstvlaai heeft een
ANBI status.

Kunstvlaai 2012 in cijfers
Aantal deelnemers totaal: 112
Nederlandse initiatieven: 84
Internationale initiatieven: 28
Masteropleidingen: 7
Aantal presentaties: 84
Aantal programmaonderdelen: 129
Aantal rondleidingen (educatie): 14
Aantal deelnemers rondleidingen: 280
Aantal exemplaren publicatie: 6000
Aantal bezoekers: 5.500*
Bereik Facebook: 23.014
Bereik website: 57.000
Aantal medewerkers: 22
Aantal vrijwilligers/suppoosten: 30
Totale kosten: € 199.849
Overheadkosten: € 54.588
Communicatie: € 23.260
Publicatie: € 6.345
Activiteitenlasten personeel: € 43.276
Activiteitenlasten materieel: € 72.380
Entreegelden: € 14.577
Deelnemersbijdragen: € 17.085
Eigen bijdrage St. Kunstvlaai: € 71.670
Fondsen/subsidies: € 100.283

* eerdere edities trokken 8000-12000 bezoekers.

Bestuur
Bart Rutten, conservator Stedelijk Museum
(penningmeester); Ad de Jong, beeldend
kunstenaar (secretaris); Krist Gruijthuijsen,
artistiek directeur Grazer Kunstverein en
hoofd beeldende kunst Sandberg Instituut
(bestuurslid); vacature (voorzitter), vacature
(bestuurslid).
Het bestuur van Stichting Kunstvlaai is
nauw betrokken bij beleid en organisatie en
werkt onbezoldigd.
Team
Martine van Kampen, coördinatie
Rob Vrijen, techniek en productie
Lies Aris, communicatie
Sjoerd van Leeuwen, educatie
Katja van Stiphout, vormgeving
Alle medewerkers van het team werken op
freelance basis.

