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Stichting Ermelo’s Kunstcollectief 
Secretariaat: Steynlaan 86 

3851 BT Ermelo 
secretaris@kunststek.com 

www.kunststek.com 

 

Stichting Ermelo’s Kunstcollectief - StEK 

Jaarplan 2018  
De Stichting Ermelo’s Kunstcollectief is bij Notariële Akte 

d.d. 12 december 2016 
verleden voor Mr. S.S.G. Jacobs-Clijdesdale, 

 
StEK: 

- bestaat uit beeldend kunstenaars die samen een sterk kunstcollectief vormen. 

- biedt ruimte voor eenieder die zich met passie kunstzinnig uit en zich verder wil ontwikkelen 
op dit gebied. 

- wil vernieuwend zijn in het laten beleven van uiteenlopende kunststijlen en vormen. 

- heeft binnen het kunstcollectief ruimte voor verschillen en aandacht voor verbinding in de 
breedste zin van het woord. 

- streeft naar verbinding met kunstenaars buiten het collectief en zoekt samenwerking met 
andere kunstdisciplines. 

- organiseert in een inspirerende omgeving activiteiten met als doel de kunstzinnige 

ontwikkeling, educatie, verdieping en verbreding van deelnemers van het collectief te 

bevorderen.  

- biedt workshops, lezingen en educatieve activiteiten aan die het kunstminnend publiek 

verrassen en beroeren. Zo combineert de KunstStEK moeiteloos de rol van showroom met 

die van bijzondere broedplaats. 

 
Terugblik 2016/2017: 
Sinds de oprichting van StEK hebben wij gebruik kunnen maken van de locatie aan de Kerklaan 8 te 

Ermelo. Deze locatie – “KunstStek” - heeft voor StEK gefunctioneerd als het centrale ontmoetings-

platform waar in nauwe samenwerking met en eenmalige subsidies van de gemeente Ermelo een 

viertal wisselende kunstexposities, met groot succes hebben plaats gevonden.  

  

Nauwe samenwerkingen zijn de afgelopen periode ontstaan met als effect het versterken van elkaars 
positie. Dit geldt o.a. voor: 
- de Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci – de kunstenaars exposeren eigen werk; 
- het Christelijk College Groevenbeek – leerlingen exposeren eigen werk; 
- diverse Basisscholen uit Ermelo – StEK organiseert workshops voor de leerlingen; 
- de Stichting Ermelose Muziekfeesten o.a. Fête de la Musique – verzorgen Kunstmarkt; 
- samenwerking met de Ondernemersvereniging Ermelo en het Centrum Management van Ermelo. 
Gedurende de exposities zijn in het totaal ruim 1.650  kunstminnende bezoekers geweest, gespreid 
over 107 expositiedagen.  
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De activiteiten voor het jaar 2018 zijn te onderscheiden naar: 
1. Exposities 
2. Kunstroutes c.q. Kunstmarkten 
3. Workshops & Kunst-Educatie/Zorg/Economie 
4. Lezingen en voordrachten 
5. Samenwerkingen 
6. Kunstuitleen 

 
 
Tot Slot 
Graag verbinden wij ons ook voor 2018 aan hetgeen de Cultuurnota van onze gemeente Ermelo 
beoogt te realiseren: 
“Wij willen dat kunst en cultuur nog meer bijdragen aan de sociale cohesie, de aantrekkingskracht 
van Ermelo en de participatie en ontplooiing van onze inwoners. Kunst en cultuur voor en door de 
jeugd en de andere doelgroepen die zich met kunst en cultuur beter kunnen ontplooien vinden wij 
daarbij erg belangrijk, zo kunnen kunst en cultuur bijdragen aan een inclusieve samenleving! Met ons 
cultuurbeleid willen wij duidelijk maken wat wij als gemeente daar zelf aan willen bijdragen, maar 
ook wat wij daarbij van anderen verwachten.” 
 

 

Aldus samengesteld te Ermelo, 5 maart 2018.  

 

Door het bestuur van de Stichting Ermelo’s Kunstcollectief 

 

Pim Engelsman   Gert Laman   Pieneke Majdandzic 

Voorzitter    Penningmeester  Secretaris 

 

 

 

Beloningsbeleid: 

Stichting Ermelo’s Kunstcollectief heeft geen medewerkers in dienst en betaalt geen beloningen aan 

het bestuur. Bestuursleden kunnen aantoonbaar gemaakte kosten declareren. 

 

 
 

 


