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Het jaar 2019 was een rustig jaar, met artistiek coördinator Margreet 
Bouman als vast baken voor de exposanten. Toch wil het bestuur twee 
bijzondere exposities uitlichten: de expositie van de winnaar van de 
tweejaarlijkse Vishal Kunstprijs Kees Visser en de expositie van de 
winnaars van de prestigieuze Jeanne Oosting Prijs waarvoor De Vishal 
‘gastdame’ mocht zijn.

De Vishal: een groep eigenzinnige kunstenaars uit Haarlem 

en de directe omgeving die altijd voor reuring en beweging in 

de bijzondere ruimte aan de Grote Markt zorgt. De Vereniging 

verzorgt jaarlijks spraakmakende, boeiende en gevari-

eerde exposities van kwalitatief hoogstaand niveau, maar 

biedt daarnaast ook vele andere activiteiten. Dit ambitieuze 

programma zou echter zonder de enorme inzet van de leden, 

maar vooral ook van de vrijwilligers en coördinatoren, niet 

tot volle glorie kunnen komen. Daarnaast zorgen uiteraard de 

bezoekers, volgers, Vrienden en sponsoren ervoor dat na ruim 

25 jaar De Vishal haar bestaansrecht ten volle bewijst.  

De weerslag van de talenten die dit verslagjaar hun bijdrage  

in de vorm van exposities hebben geleverd, heeft geresulteerd  

in twaalf fraaie exposities in de Grote Zaal van de Vishal en 

twaalf exposities in de Kleine Zaal. Daarnaast zijn er nog 

exposities buiten de Vishal geweest: vijf in de Philharmonie 

(Vishal in Philharmonie) en vier in Castellvm Aqvae. Door 

personele wisselingen heeft Kunst op Kantoor stilgelegen; 

gelukkig is de functie weer voorzien en is de taak weer opgepakt. 

Een overzicht hiervan is verderop in dit verslag te vinden.

De sociëteitsfunctie van De Vishal heeft dit jaar haar ‘format’ geconso-
lideerd gezien in VISNET, de maandelijkse bijeenkomst waarbij leden 
elkaar ontmoeten, inspireren, informeren of anderszins. Het is een mooi 
platform dat nog verder uitgebouwd kan worden, bijvoorbeeld door de 
openstelling voor kunstenaars die nog geen lid zijn, maar een lidmaat-
schap overwegen.

De Vishal is ook een inspirerende omgeving voor educatie aan scholieren. 
Daarmee vervult de vereniging één van de speerpunten. Een groot aantal 
leerlingen van het lager en voortgezet onderwijs bezocht in het school-
jaar 2019-2020 workshops in de Vishal (i.s.m. HART). 

Met de exposities, previews bij exposities, een jaarlijks bezoek aan een 
collega-instelling en interviews met exposerende kunstenaars is het de 
vereniging wederom gelukt het belang van kunst in de samenleving te 
onderstrepen. Bovendien geven de tentoonstellingen de bezoekers inzicht 
in de actuele beeldende kunst.

De vereniging heeft een stabiele financiële positie. De gemeente is de 
belangrijkste subsidiegever, maar ook Vrienden, sponsoren en eigen 
inkomsten worden geheel ingezet ten behoeve van tentoonstellingen en 
andere ledenactiviteiten.

Het beleid dat in 2019 door het bestuur is ingezet en dat door het 
overgrote deel van de leden tijdens een speciale ledenvergadering is 
geaccordeerd, wordt voortgezet. Het bestuur ziet het desalniettemin als 
taak de actualiteit van het culturele veld in Haarlem nauwlettend te 
volgen en dientengevolge beleid aan te passen wanneer dit noodza-
kelijk wordt geacht. Concreet houdt dit in dat het bestuur bezig is met 
voorwerkzaamheden voor de subsidieaanvraag 2020-2024.

De tentoonstellingen van 2019 hebben vele reacties uitgelokt bij kunste-
naars, genodigden maar vooral ook bij willekeurige bezoekers. Vol 
verwondering, onbegrip of verbazing liep men soms door de hal of de 
andere Vishal- locaties waar Vishal-leden exposeerden. De tentoonstel-
lingen bieden de kijker een platform waar gediscussieerd kan worden 
over de disciplines, uitingen en de emoties die deze oproepen. Daarmee 
onderstreept de vereniging het belang van kunst in de samenleving. 



Bestuur en coördinatoren
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: Loes van  
Campen (voorzitter), Evert Jan Bouman (secretaris), Remi van Kleef 
(penningmeester) en de leden Jef Bosman (tot 1 februari), Michèle  
Baudet (tot 1 februari), Claus-Pierre Leinenbach (tot 1 februari),  
Marcella Kuipers, Tonneke Sengers, Hélène Box-de Jong (vanaf april), 
Marianne Lammersen (vanaf september). 

In 2019 bestond het coördinatorenteam uit: Wendy Tjalma en 
 Meta van der Meijden (zakelijke coördinatoren) en Margreet Bouman 
(artistiek coördinator). Alle coördinatoren hebben zich enorm ingezet  
om De Vishal zowel organisatorisch als artistiek te laten floreren.

De curatoren voor de Kleine Zaal waren in 2019 Dik Box en  
Claus-Pierre Leinenbach (beiden tot september) en Tonneke Sengers 
(vanaf september). 

Commissies
Door leden ingediende tentoonstellingsvoorstellen worden op artistiek 
inhoudelijke gronden door de tentoonstellingscommissie beoordeeld.  
In 2019 bestond deze commissie uit de Vishal-leden Simone de Groot en 
Alet Pilon, extern lid Koen Vermeule en artistiek coördinator Margreet 
Bouman (voorzitter).

De ballotagecommissie toetst aan de hand van (op de website  
gepubliceerde) inhoudelijke criteria de verzoeken om lid te worden 
van de Vereniging. In 2019 bestond de commissie uit Corinne Bonsma 
(voorzitter), Harm Geling (tot juli), Els Moes (vanaf juli) en Tammo 
Schuringa (Vishal-leden) en Celina Yavelow (extern commissielid).

Leden
Per 31 december 2019 had de Vishal 145 leden. In 2019  
heeft de Vishal 6 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Opgezegd hebben 9 leden (waarvan 1 overleden).  
De contributie voor de leden bedroeg € 75 in 2019.

In het najaar van 2012 is de werkgroep leden gevormd. De 
samenstelling van de werkgroep is wisselend. Voorzitter van 
de werkgroep is Michèle Baudet. Per activiteit worden leden 
benaderd. De werkgroep heeft onder meer de organisatie 
van de VISNET-borrels op zich genomen. Jaarlijks houdt de 
werkgroep een of meer Visfeste in de Vishal met grensover-
schrijdende muziek. Tevens organiseert de werkgroep een 
keer per jaar een bezoek aan het atelier van (een of meer) 
leden voor leden, vrijwilligers en Vrienden en een bezoek 
aan een beeldende kunstinstelling in binnen- of buitenland. 
In 29 functies waren kunstenaarsleden actief. Onder meer in 
bestuur en commissies, bij de organisatie van de VISNET- 
borrels, als ambassadeur van De Vishal, bij de inrichting  
van exposities, filmer, als curator op locatie of als bestuurslid 
van de steunstichting.

Vier keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief  
van De Vishal: de Vismail.



Financiën
Baten In 2019 werden de kosten voor exploitatie en expositie grotendeels gedekt door 
de subsidie van totaal € 112.662 van de gemeente Haarlem. Dat was € 2.000 meer 
dan in voorgaande jaren. Net als andere kleinere kunstinstellingen in Haarlem werd 
De Vishal eind 2018 verrast door deze extra subsidie. Vooralsnog voor 2 jaar. Maar 
we hopen op voortzetting natuurlijk. Verdere inkomsten waren de ledencontributies 
€ 9.558. De bijdrage van de sponsoren en de Vrienden, overige donaties en overige 
inkomsten als locatieverhuur en verkocht werk telden op tot een totaalbedrag van 
€ 23.642. Daar zit bijvoorbeeld ook de opbrengst bij van de fantastische kunstboe-
kenveiling, die al bijna een traditie wordt. Voorts waren er sponsoren in natura voor 
een bedrag van circa € 12.000

Lasten De verhoging van de gemeentelijke subsidie is onder meer ingezet om de 
vergoedingen voor exposerende kunstenaars op te trekken naar het niveau van de 
‘Richtlijn Kunstenaarshonoraria’.De operationele kosten van De Vishal waren in 2019 
hoger dan in 2018 en bedroegen ruim € 26.000.Kosten voor fotografie/film, grafisch 
ontwerp en website bedroegen totaal ruim € 5.000

Het rekeningresultaat van 2019 is met € 11.264 zeer positief. Dit wordt vooral  
veroorzaakt door de extra subsidie die, voorzichtigheidshalve, grotendeels  
eenmalig is besteed.

Educatie
In 2019 werden onder leiding van Marcel van Kerkvoorde en de 
workshopdocenten Rogier Polman, Hans Bossmann en Tonneke Sengers 
33 workshops over de exposities in de Vishal gegeven. Hieraan namen 
757 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs deel.

Vishal Kunstprijs
De Vishal Kunstprijs is inmiddels vier keer uitgereikt. Deze prijs voor leden van  
De Vishal wordt financieel mogelijk gemaakt door Rabobank Haarlem en Omstreken.  
Drie categorieën worden onderscheiden: de oeuvreprijs (in 2012 uitgereikt aan Kees  
Bierman en in 2018 aan Kees Visser), een midcareerprijs (in 2016 voor Ronald van  
der Meijs) en een prijs voor kunstenaars tot en met 40 jaar (in 2014 voor Annesas  
Appel met een eervolle vermelding voor Beth Namenwirth).

Vrienden van De Vishal
Eind 2014 heeft de Stichting Vrienden van de Vishal de ANBI-status verkregen.  
De Stichting is bezig Vrienden en derden te enthousiasmeren langs deze fiscaal 
vriendelijke weg te doneren. Het bestuur van de Stichting bestaat in 2019 uit  
Marion Reulen (voorzitter), Ruud Vos (penningmeester) en Tonneke Sengers  
(secretaris). Eind 2019 had De Vishal in totaal 84 Vrienden (8 via de Stichting  
en 76 via de Vereniging). . In de vernieuwde flyer en op de website vermeldt  
De Vishal wat zij haar Vrienden aanbiedt. 

Sponsoren
In 2019 kon De Vishal zich verheugen in de steun van 15 vaste sponsoren: Apple 
Support Ed, Bremer’s Houthandel, Coloron, DMG Finance, Lenoirschuring, Hot ITem 
b.v., Londen & Van Holland Accountants, Melger’s Wijn en Dranken, Prins kunste-
naarsmaterialen, Rabobank Haarlem en Omstreken, Rotary Club Haarlem, Schoon-
maakbedrijf Ruud Zander, INQAR Sloothaak, Willem Verlicht en Lieve Hanssen.

Naast de vaste sponsoren zijn er ook diverse personen en bedrijven die schenkingen 
in natura doen, zoals dit jaar Nop Maas en Wim Vogel, die met een kunstboekensale 
extra inkomsten voor De Vishal hebben gegenereerd. Hoofdsponsor van De Vishal is 
de Gemeente Haarlem. Dankzij subsidie voor de huur van het pand en de exploitatie 
kan De Vishal op deze unieke locatie haar doel verwezenlijken: een zo laagdrempelig 
mogelijk platform voor beeldend kunstenaars, midden in de Haarlemse samenleving. 

Vrijwilligers
De Vishal mag zich verheugen in de steun van circa zeventig vrijwilligers. 
Zonder hen zouden zoveel exposities in de Vishal onmogelijk zijn en zou 
de Vishal niet zes dagen in de week toegankelijk kunnen zijn. De vereni-
ging is haar vrijwilligers hiervoor dankbaar.



 

Expositieoverzicht 
De Vishal 2019

De Governance Code Cultuur 2019
De Governance Code Cultuur hanteert 9 principes, waarvan de eerste 3 principes 
betrekking hebben op het zogenaamde bestuur-model en de principes 4 tot en  
met 9 op het zogenaamde raad van toezicht-model. Ten aanzien van Vereniging  
De Vishal is sprake van het bestuur-model.

Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance 
Code Cultuur. Het bestuur van de Vereniging De Vishal handelt in overeenstemming 
met de Governance Code Cultuur.

Principe 2. Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.
Het besturingsmodel van Vereniging De Vishal is vastgelegd in de statuten van de 
vereniging. De statuten van de vereniging zijn vastgesteld door de ledenvergadering. 
De bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering. Het bestuur bestaat 
uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, waarvan de gewone meerderheid bij 
voorkeur een lid van de vereniging is. De bestuursleden vervullen hun functie onbezol-
digd en voeren zelf de bestuurlijke taken uit.

Principe 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en 
extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze. In de statuten van de 
vereniging zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur vastgelegd.

Het bestuur handelt in overeenstemming met het doel waarvoor de vereniging is 
opgericht. Ten minste 1x per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de ledenver-
gadering over de uitvoering van de aan haar door de statuten toegewezen taken en 
verantwoordelijkheden. De jaarrekening van de vereniging wordt gecontroleerd door 
een extern account.

Het bestuur



 

 Titel Klaar#2
 Periode 30 maart t/m 28 april
 Curator Tonneke Sengers en Frans Vendel
 Deelnemer(s)  Matthew Allen (NZ), Femke Dekkers,  

Tanya Long (VS), Marius Lut,  
Nora Papp (CH), Louis Reith, Roland Schimmel, 
Tonneke Sengers, Frans Vendel  
en Yumiko Yoneda (JP)

 Aantal bezoekers 3.281

 Titel Reflecting
 Periode 4 mei t/m 2 juni
 Curator Alice Brasser en Ellen Kooi
 Deelnemer(s) Alice Brasser en Ellen Kooi
 Aantal bezoekers 6.095

 Titel Jeanne Oosting Prijs
 Periode 8 juni t/m 7 juli
 Curator Jeanne Oosting Stichting
 Deelnemer(s) Hannah van Bart en Jacco Oliver
 Aantal bezoekers 3.264

 
 
 Titel Nadorst; Vishal Kunstprijs
 Periode 15 december 2018 t/m 13 januari 2019
 Curator Kees Visser
 Deelnemer(s) Kees Visser
 Aantal bezoekers 1.034 (in 2018 1.405)

 Titel Celebrating The Void
 Periode 19 januari t/m 17 februari
 Curator Pieter W. Postma en Jan Maarten Voskuil
 Deelnemer(s) Pieter W. Postma en Jan Maarten Voskuil
 Aantal bezoekers 1.969

 Titel Continuüm
 Periode 23 februari t/m 24 maart 2019
 Curator Marcella Kuiper en Margreet Bouman
 Deelnemer(s)  Marcella Kuiper, Jef Bosman,  

Inge Reisberman, Federico Murgia,  
Eelco Brand en Anneke Walvoort

 Aantal bezoekers 2.837

Grote zaal Artistiek coördinator Margreet Bouman



 Titel So Far So Close
 Periode 13 juli t/m 11 augustus
 Curator Maria Vashchuk en Eric de Bree
 Deelnemer(s)  Andrew March, Andrea Radai, Laura Roukens, Beth 

Namenwirth, Inbar Hasson, Arnout van der Heijden, 
Natalia Papaeva, Kristina Benjocki en Maria 
Vaschuk

 Aantal bezoekers 6.192

 Titel Ik ontmoet jou hier in deze hal
 Periode 17 augustus t/m 15 september
 Curator Claus-Pierre Leinenbach
 Deelnemer(s)  Claus-Pierre Leinenbach,  

Corinne Bonsma, Stefan Kasper  
en Thomas Moecker

 Aantal bezoekers 6.810

 Titel Zeitraum
 Periode 21 september t/m 13 oktober
 Curator Stance Oonk en Margreet Bouman
 Deelnemer(s)  Philip Akkerman, David Claerbout,  

Kees de Goede, Stance Oonk  
en Luuk Wilmering

 Aantal bezoekers 2.619

 Titel  Ledententoonstelling i.h.k.v.  
de Kunstlijn Die Wahlverwandtschaften

 Periode 19 oktober t/m 3 november
 Curator Margreet Bouman
 Deelnemer(s) Werk van 55 Vishal-leden
 Aantal bezoekers 4.374 waarvan 2186 tijdens de Kunstlijn

 Titel Lantic Scapes
 Periode 9 november t/m 8 december
 Curator Ellen de Vries
 Deelnemer(s)  Bethany de Forest,  

Simone Hooymans  
en Ellen de Vries

 Aantal bezoekers 3.669

 Titel Natuurlijk Eigenzinnig
 Periode 14 december 2019 t/m 12 januari 2020
 Curator Els Hoekstra
 Deelnemer(s)  Sylvia Blickman, Erkin, Karola Veldkamp,  

Monique Dekker, Ronald Ruseler,  
Johan Breuker, Ellen de Vries,  
Sjoerd Buisman en Els Hoekstra

 Aantal bezoekers 2.071 (in 2020 806)



 Kunstenaar Rutger van der Tas
 Titel ‘Keer terug’
 Periode 15 december 2018 t/m 13 januari

 Kunstenaar Jim Mooijekind
 Titel Stroboscope
 Periode 19 januari t/m 17 februari

 Kunstenaar Irene van de Mheen
 Titel Thuis
 Periode 23 februari t/m 24 maart

 Kunstenaar Angela Bogaard en Sylvia Hubers
 Titel Waarvan heb ik nooit genoeg
 Periode 30 maart t/m 28 april

 Kunstenaar Jos de L’Orme
 Titel  Vivit Vim Virtus en  

de ondergedoken burgemeester
 Periode 4 mei t/m 2 juni

 Kunstenaar Niels Watermulder
 Titel Het Wassende Water
 Periode 8 juni t/m 7 juli

Kleine zaal

 Kunstenaar Noam Ben-Jacov 
 Titel The Forest
 Periode 13 juli t/m 11 augustus

 Kunstenaar Thomas Moecker
 Titel Chunky nero soft
 Periode 17 augustus t/m 15 september

 Kunstenaar Anna Rudolf
 Titel Irriversible Moment
 Periode 21 september t/m 13 oktober

 Kunstenaars  Gerrie Hondius, Beth Namenwirth  
en Erik van Straaten

 Titel Schönheit ist überall ein gar willkommener Gast
 Periode 19 oktober t/m 3 november

 Kunstenaar Katrien Vogel
 Titel Nu ben ik hier
 Periode 9 november t/m 8 december

 Kunstenaar Iris Box
 Titel Tijdsdocument van één boom
 Periode 14 december t/m 12 januari 2020

Curatoren Dik Box en Claus-Pierre Leinenbach



VIP
(Vishal in Philharmonie)

Curator Michèle Baudet Met dank aan Harry en Corrie SwaakCastellvm Aqvae

 Kunstenaar Jim Mooijekind
 Periode 10 januari 2019 t/m 11 februari 2019

 Kunstenaar Tonneke Sengers 
 Periode  2 februari 2019 t/m 1 april 2019

 Kunstenaar  Ada Leenheer 
 Periode  1 april t/m 12 augustus 2019

 Kunstenaar  Michel van Overbeeke 
 Periode  12 augustus 2019 t/m 4 november 2019

 Kunstenaar  Suzanne de Wit 
 Periode  18 november 2019 t/m 20 januari 2020

 Kunstenaar Beth Namenwirth
 Titel Wonderland
 Periode 9, 19 en 17 februari 2019

 Kunstenaars de-Passages
 Titel 41 m boven NAP
 Periode 25 & 26 mei en 2 juni 2019

 Kunstenaar Erik van Spronsen
 Titel Beeldhouwer
 Periode 14, 15 en 22 september 2019

 Kunstenaar Ellen Kooi
 Titel Geleend Land
 Periode 16, 17 en 24 november 2019
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