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Het jaar 2020 leek een kalm jaar te worden, maar werd helaas een roerig 
jaar door de Covid-19 pandemie die de wereld teisterde en tot op de 
dag van vandaag in haar greep houdt. Artistiek coördinator Margreet 
Bouman dacht haar laatste jaar met mooie exposities en veel publiek af 
te sluiten, maar moest haar programma aanpassen door de maatregelen 
die als gevolg van de pandemie werden genomen. De creativiteit en 
flexibiliteit van alle medewerkers en vrijwilligers heeft er uiteindelijk voor 
gezorgd dat de Vishal voor het publiek toegankelijk bleef. Soms met een 
tijdslot en beperkte capaciteit en soms met een ad hoc opgezet digitaal 
kunstenaarsinitiatief kon de kijker in aangepaste vorm blijven genieten 
van hetgeen De Vishal om bekend staat: hoogwaardige exposities. 

De Vishal: een groep eigenzinnige kunstenaars uit Haarlem en 

de directe omgeving, die altijd zorgt voor reuring en beweging 

in de bijzondere ruimte aan de Grote Markt. De Vereniging 

verzorgt jaarlijks spraakmakende, boeiende en gevarieerde 

exposities van kwalitatief hoogstaand niveau, maar biedt 

ook vele andere activiteiten. Dit ambitieuze programma 

kan uitsluitend worden gerealiseerd door de enorme inzet 

van de leden, maar vooral ook van de vrijwilligers en de 

coördinatoren. Ook zorgen de bezoekers, volgers, Vrienden 

en sponsoren ervoor dat De Vishal na ruim 27 jaar haar 

bestaansrecht ten volle bewijst. 



Vishal Kunstprijs
Gelukkig kon de uitreiking van de tweejaarlijkse Vishal Kunstprijs eind 
november in klein gezelschap (lees: 10 personen) wel fysiek worden 
overhandigd door wethouder Marie-Thérese Meijs aan de winnaar 
Florence Marceau-Lafleur. De twee andere genomineerde kunstenaars 
waren Ian de Ruiter en Rutger van der Tas. Gedrieën hebben ze een 
mooie tentoonstelling laten zien van het jonge talent dat De Vishal in 
huis heeft.

De Vishal geeft sinds jaar en dag educatieve workshops voor basis- en 
middelbare scholieren. Helaas is deze activiteit door de beperkende 
maatregelen rondom de pandemie in 2020 stil komen te liggen. 
Uiteraard blijft educatie een belangrijk speerpunt voor De Vishal. Vol 
overgave zullen de educatief medewerkers zich, zodra dit weer mogelijk 
is, aan deze taak wijden. Ook zal de educatie de komende jaren worden 
uitgebreid met activiteiten voor bredere doelgroepen.

Hoewel De Vishal, net als alle instellingen en mensen heeft geleden 
onder de pandemie, is het bestuur trots dat de medewerkers en vrijwil-
ligers zich altijd positief hebben opgesteld. Zij hebben geprobeerd 
onder deze omstandigheden het uiterste uit zichzelf en de exposerende 
kunstenaars te halen. Daarvoor wil het bestuur iedereen die daaraan 
heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken. 

Met sinds 1 januari 2021 een nieuwe artistiek coördinator, Renée 
Borgonjen, een mooi jaarprogramma en een tomeloze energie zullen we 
gezamenlijk proberen De Vishal weer ten volle te laten bloeien zodra de 
overheid ons daarvoor fiat geeft…
 



Bestuur en coördinatoren
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen: Loes van Campen 
(voorzitter), Evert Jan Bouman (secretaris, tot juni 2020), Hélène Box-de 
Jong (vanaf juli secretaris), Remi van Kleef (penningmeester) en de leden 
Marcella Kuipers (tot september 2020), Tonneke Sengers, Marianne 
Lammersen en Rutger van der Tas (vanaf september). 

In 2020 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 curator voor de Kleine Zaal was in 2020 Tonneke Sengers.

Commissies
Door leden ingediende tentoonstellingsvoorstellen worden op artistiek 
inhoudelijke gronden door de tentoonstellingscommissie beoordeeld.  
In 2020 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 2020 bestond de commissie uit Corinne Bonsma 
(voorzitter tot juli 2020), Tammo Schuringa (tot juli 2020), Celina Yavelow 
(extern commissielid), Els Moes (voorzitter vanaf juli 2020), Arthur 
Kempenaar (vanaf juli 2020) en Margot Berkman (vanaf juli 2020).



Leden
Per 31 december 2020 had de Vishal 142 leden. In 2020 heeft 
de Vishal 6 nieuwe leden mogen verwelkomen. Opgezegd 
hebben 9 leden (waarvan 4 overleden en 2 vanwege ziekte).
De contributie voor de leden bedroeg € 75 in 2020. 

De sociëteitsfunctie van De Vishal is in 2020 in de huidige 
vorm gestopt. Deels door de pandemie, maar ook door het 
beëindigen van de eenmalige subsidie van Rotary Haarlem 
Centrum. Om elkaar als kunstenaars toch te kunnen blijven 
zien, te informeren of ideeën uit te wisselen, is een Visnet-ap-
pgroep gestart waarbij geïnteresseerde kunstenaars zich 
kunnen aansluiten. Het bestuur vindt dit een moderne en 
inventieve manier om elkaar op de hoogte te houden van wat 
er leeft onder de leden.

Jaarlijks worden een of meerdere Visfesten georganiseerd in 
de Vishal, waarbij grensoverschrijdende muziek het uitgangs-
punt is. Ook wordt regelmatig voor leden, vrijwilligers en 
Vrienden een bezoek aan een beeldende kunstinstelling in 
binnen- of buitenland georganiseerd. Uiteraard zijn al deze 
activiteiten door de coronapandemie in 2020 niet uitge-
voerd. In 29 functies waren kunstenaarsleden actief. Onder 
meer in bestuur en commissies, bij de organisatie van de 
VISNET-borrels en Visfest, 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 2020 werden de kosten voor exploitatie en expositie grotendeels gedekt 
door de subsidie van totaal €113.200 van de gemeente Haarlem. Verdere inkomsten 
waren de ledencontributies en de bijdragen van de sponsoren en de Vrienden, 
overige donaties en overige inkomsten als locatieverhuur, verkocht werk telden op  
tot een totaalbedrag van €220.079. 

Voorts waren er sponsoren in natura voor een bedrag van circa € 11.000. 
De baten waren iets geringer door de sluiting van De Vishal voor een deel van 2020. 
Daardoor konden in die periode geen kunstwerken worden verkocht en ook kon geen 
verhuur plaatsvinden.

Lasten De verhoging van de gemeentelijke subsidie is ook in 2020 ingezet om de 
vergoedingen voor exposerende kunstenaars op te trekken naar het niveau van de 
‘Richtlijn Kunstenaarshonoraria’ Dat lijkt nu structureel onze beleidslijn te worden. 

Voorts heeft het bestuur de sluitingstijd gebruikt om te investeren in het  
gebouw: zo werd de balie geheel vernieuwd en ook is de verlichting nu geheel LED. 
Dat was een forse investering in duurzaamheid. 

Het rekeningresultaat van 2020 is met -/- € 416 gering negatief.  
Dat verlies wordt opgevangen door de reserve.

Educatie
De Vishal biedt educatieve rondleidingen en workshops op maat voor  
volwassenen en jongeren. Voor het primair en voortgezet onderwijs biedt  
De Vishal een speciaal programma. Voor het VO werkt De Vishal samen met 
het Frans Hals Museum, Nieuwe Vide en 37PK in het project Meet Art Now! 
Door de coronapandemie hebben er vanuit het VO vrijwel geen bezoeken 
plaatsgevonden. Door de lockdown en de sluiting van de scholen hebben 
slechts vier scholen de Vishal kunnen bezoeken, met in totaal 197 leerlingen. 
De workshops werden gegeven door de workshopdocenten Marcel van 
Kerkvoorde, Hans Bossmann, Cécile van Hanja en Peter Stufkens.



Vishal Kunstprijs
In 2011 is De Vishal Kunstprijs in het leven geroepen, die om de twee jaar wordt 
uitgereikt aan een Vishal-lid. De prijs bestaat uit een solotentoonstelling en een 
financiële bijdrage mogelijk gemaakt door Rabobank Haarlem. De Vishal Kunstprijs 
is inmiddels vier keer uitgereikt. Drie categorieën worden onderscheiden: de oeuvre-
prijs, een midcareerprijs en een prijs voor kunstenaars tot en met 40 jaar. 

In 2020 was de prijs voor kunstenaars tot en met 40 jaar. De jury van de vijfde 
editie van De Vishal Kunstprijs 2020 bestond uit: Lucette ter Borg (voorzitter), Esther 
Jiskoot en Gijs Frieling. Uit een brede voorselectie (15 Vishal-leden geboren na 1980) 
heeft de jury, na individuele bestudering van de websites van de kunstenaars en 
atelierbezoeken, drie kunstenaars genomineerd: Ian de Ruiter, Rutger van der Tas 
en Florence Marceau-Lafleur. De drie genomineerden hebben een groepstentoon-
stelling gekregen, waarbij de winnaar bekend werd gemaakt. De winnaar, Florence 
Marceau-Lafleur, zal in 2021 een solo-expositie in de Vishal verzorgen.

Stichting 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 2020 uit  
Marion Reulen (voorzitter), Ruud Vos (penningmeester) en Tonneke Sengers  
(secretaris). Eind 2020 had De Vishal in totaal 78 Vrienden (5 via de Stichting en  
73 via de Vereniging). In de vernieuwde flyer en op de website vermeldt De Vishal  
wat zij haar Vrienden aanbiedt. 



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 vereniging is  
haar vrijwilligers hiervoor dankbaar. 

Sponsoren
In 2020 kon De Vishal zich verheugen in de steun van 13 vaste sponsoren: 
Apple Support Ed, Bremer’s Houthandel, Coloron, DMG Finance, Zwaan 
Lenoir, Hot ITem b.v., Londen & Van Holland Accountants, Prins kunste-
naarsmaterialen, Rabobank Haarlem en Omstreken, Schoonmaakbedrijf 
Ruud Zander, INQAR Sloothaak, Willem Verlicht en Lieve Hanssen. 

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.
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 Titel Natuurlijk Eigenzinnig
 Periode 14 december 2019 t/m 5 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 806 (in 2020) 

 Titel Camino del deseo
 Periode 11 januari t/m 9 februari 2020
 Curator Irene van de Mheen
 Deelnemer(s)  Alberto Peral, Annegien van Doorn, Javier 

Peñafiel, Irene van de Mheen|
 Aantal bezoekers 2.288

 Titel dichtbij
 Periode 15 februari t/m 15 maart 2020
 Curator pietsjanke fokkema en 
 Deelnemer(s)  Marcella Kuiper, Jef Bosman,  

Inge Reisberman, Federico Murgia,  
Eelco Brand en Anneke Walvoort

 Aantal bezoekers 2.298

Grote zaal Artistiek coördinator Margreet Bouman



 

 Titel Vishal Virtueel (tijdens lockdown)
 Periode 3 april t/m 1 juni 2020
 Curator Margreet Bouman
 Deelnemer(s) Werk van 56 Vishal-leden
 Aantal bezoekers Alleen online te zien, totaal bereik 29.074

 Titel Zonder Commentaar
 Periode 2 juni t/m 28 juni 2020
 Curator Margreet Bouman
 Deelnemer(s)  Koen Ebeling Koning, Philipp Kremer, Josje Peters 

en Judith Krebbekx, Arturo Kameya 
 Aantal bezoekers 795

 Titel Achtung! Spielplatz!
 Periode 4 juli t/m 2 augustus 2020
 Curator Ian Paul de Ruiter
 Deelnemer(s)  Caz Egelie, Ian Paul de Ruiter,  

Esther Brakenhoff, Cecilia Rebergen,  
Laura Malpique, Maarten Schuurmans,  
Robbert Weide

 Aantal bezoekers 2.347



 Titel ArtWear
 Periode 8 augustus t/m 6 september 2020
 Curator Sylvia Blickman en Margriet Blom
 Deelnemer(s)  Hilde Foks, Annemiek Steenhuis, Sylvia Blickman, 

Carla Nuis, Jennifer Hoes, Brigit Daamen, Floor Max, 
Ted Noten, Ela Bauer, Judith Bloedjes, Dinie Besems, 
Katja Prins, Paul Derrez, Ruudt Peters, Nhat-vu 
Dang, Koen Jacobs, Felieke van der Leest, Beppe 
Kessler, Birgit Laken, Margherita Chinchio, Andrea 
Wagner, Chequita Nahar, Arianne van der Gaag en 
Lucy Sarneel

 Aantal bezoekers 3.661

 Titel Twee Vrienden
 Periode 12 september t/m 11 oktober 2020
 Curator  Ronald Ruseler, Roni Klinkhamer,  

Erik de Bree, Stefan Kasper
 Deelnemer(s)  Werk van Herman Geerdink (1951 – 2005)  

en Jeffrey Zylstra (1959 – 2015 )
 Aantal bezoekers 2.306

 Titel Ledententoonstelling Rosebud
 Periode 17 oktober t/m 8 november 2020
 Curator Margreet Bouman
 Deelnemer(s) Werk van 52 Vishal-leden
 Aantal bezoekers 955



 Titel Vishal Kunstprijs 2020
 Periode 19 november t/m 13 december
 Curator Margreet Bouman
 Deelnemer(s)  Florence Marceau-LaFleur, Ian Paul de Ruiter, 

Rutger van der Tas
 Aantal bezoekers 613

 Titel Een Ver Afgelegen Huis
 Periode 19 december t/m 31 december 2020
 Curator Luuk Wilmering
 Deelnemer(s)  Wim Bosch, frank mandersloot, Ronald 

Cornelissen, Elise ‘t Hart en Luuk Wilmering
 Aantal bezoekers Alleen online te zien, totaal bereik 6.133 



 Kunstenaar Iris Box
 Titel Tijdsdocument van één boom
 Periode 14 december 2019 t/m 5 januari 2020

 Kunstenaar Gracia Khouw
 Titel De Vraag van Alice
 Periode 11 januari t/m 9 februari

 Kunstenaar Art van Triest
 Titel Grid
 Periode 15 februari t/m 15 maart 2020

 Kunstenaar Jolanda Prinsen
 Titel Last Supper
 Periode 21 maart t/m 19 april

 Kunstenaar Tammo Schuringa
 Titel C-reizen, groeten uit / Benidorm
 Periode 2 t/m 28 juni

Kleine zaal Curator Tonneke Sengers



 Kunstenaar Eric Martijn
 Titel  My left hand is both like  

and unlike my righthand
 Periode 4 juli t/m 2 augustus

 Kunstenaar Jolanda Prinsen 
 Titel Vanitas
 Periode 8 augustus t/m 6 september

 Kunstenaar Suzanne de Wit
 Titel Future is here
 Periode 12 september t/m 11 oktober

 Kunstenaar Ingrid Mol
 Titel Scène 12: Geboorte van een beeld
 Periode 17 oktober t/m 8 november

 Kunstenaars Marianne Lammersen
 Titel Zachte Landing
 Periode 23 november t/m 17 januari 2021



VIP
(Vishal in Philharmonie)

Curator Michèle Baudet

Castellvm Aqvae

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

 Kunstenaar Jan Verburg
 Periode 21 januari t/m 23 maart 2020 

 Kunstenaar Nicolette Swaak
 Titel Stil Leven
 Periode 29 februari, 1 maart & 8 maart 2020

 Kunstenaars Jan Verburg
 Titel Een Keuze
 Periode 12, 13, 19 & 20 september 2020

Met dank aan Harry en Corrie Swaak



Curator Jeannette de BruinKunst op Kantoor

 Kunstenaars Irene van de Mheen
 Titel Drawing
 Periode 17 januari t/m 28 februari 2020

 Kunstenaar Annesas Appel
 Titel View on the Worldmap Grid
 Periode 28 februari t/m 17 april 2020

 Kunstenaar Florence Marceau-LaFleur
 Titel  Retrospective Self-portrait:  

Bodily Surface at Three Year Old
 Periode 29 mei t/m 21 augustus 2020

 Kunstenaar Noam Ben-Jacov
 Titel Allochton
 Periode 22 augustus 2020 t/m 27 augustus 2021
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