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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Ateliers Tilburg. 
Dit jaar heeft het beleid zich verder ontwikkeld. Dat wil 
zeggen dat we met succes werken aan het verbreden 
van de doelgroep en de doelstellingen. Natuurlijk 
behartigen we de belangen van (autonome) kun-
stenaars, maar met de continue ontwikkelingen van 
nieuwe media en alles wat met vormgeving en design 
te maken heeft, komen ook mensen in aanmerking, 
die tot de creatieve industrie gerekend worden. Wij 
juichen deze mix van disciplines toe en zien in de 
praktijk ook dat door kruisbestuiving innovatieve 
projecten ontstaan.
We bieden in bijna alle panden ruimte voor ontmoe-
ting en podium voor evenementen, presentaties en 
tentoonstellingen. In samenwerking met Factorium 
en Fontys Hogeschool voor de Kunsten zijn we erin 
geslaagd om ‘beeldende vorming’ toe te voegen aan 
het aanbod van Factorium met inschakeling van  
kunstenaars uit de ateliers.
Het beleid met betrekking tot aanname en toewijzing 
is door de verbreding van doelgroepen en doelstel-
lingen gewijzigd. We hanteren objectieve en toetsbare 
criteria om te komen tot plaatsing in de panden, die 
we structureel of tijdelijke in beheer hebben.

 
Het aanbod aan panden is toegenomen met het in be-
heer nemen van het voormalige kantorencomplex van 
de NS in de Spoorzone, inclusief de kantine. Zeker tot 
augustus 2015 en mogelijk langer dragen we bij aan 
een levendige en spraakmakende Spoorzone. Ateliers 
Tilburg wil graag meer kunnen betekenen voor muzi-
kanten en hun behoeftes aan ruimte. En voor de 
groeiende groep die wonen/werken wil combineren.
 
Speciale vermelding verdient ook de start van  
Stichting PARK in de toonzaal/kapel van het Maria 
Goretti gebouw aan het Wilhelminapark 53. We heb-
ben dit pand in beheer voor ateliers en cursussen 
kunst- en cultuureducatie en organiseerden in de 
toonzaal diverse activiteiten. Met de komst van PARK 
wordt een artistiek-inhoudelijk sterke programmering 
van ‘beeldend’ voor de komende jaren gegarandeerd.
 
Het bestuur van Ateliers Tilburg is in 2013 qua  
samenstelling niet veranderd. Ik wens u mede  
namens hen veel lees- en kijkplezier met dit verslag. 
We stellen uw opmerkingen en reacties op prijs.

Wilbert van Herwijnen, voorzitter



1 Beleid    4

2 Panden in beheer  8
 Permanente locaties    9
 Tijdelijke locaties    12
 Gastatelier Stijn van Lith   15

3 Goretti    16
 Cursusaanbod Goretti    17
 Samenwerking met Factorium  17
 Ateliers Goretti    19
 Expositieruimte Goretti   19

4 Activiteiten in de panden  20

 

5 Aanname & toewijzing 
 kunstenaars   24
 Digitaal aanmelden 25
 Commissie aanname 25
 Feiten over aannames/afwijzingen 26
 Toewijzing ateliers   26
 Doorstroming    27
 Wachtlijst    27

 

6 Communicatie & PR  28
 Website, nieuwsbrief en social media 29
 Behoefte grafische werkplaats 29
 Pers en publiciteit   30
 Advies en overleg   30

 
 

Bijlage    34

Jaarverslag 2013



Beleid



In 2013 is Ateliers Tilburg voortvarend doorgegaan 
met haar beleidsontwikkeling. Met als basis het kwa-
litatief en kwantitatief op peil houden van de voorzie-
ningen. Dat betreft allereerst betaalbare ateliers met 
name voor starters, ontmoetingsruimtes in de panden 
– die ook dienen voor externe partijen en hun activi-
teiten – en een breed assortiment panden die voor 
diverse doelgroepen geschikt zijn. In dit verband is het 
in beheer nemen van Gebouw 68 in de Spoorzone 
een geweldige uitbreiding van de mogelijkheden. Dit 
voormalige kantorenblok biedt atelierruimtes, opslag-
mogelijkheden en de bijbehorende kantine is voor 
allerlei doeleinden geschikt ( te maken).

a In de verbreding van de doelstellingen willen 
we bijdragen aan een cultureel aantrekkelijke 

stad Tilburg. We zetten ons in voor een klimaat waarin 
met name jongeren kansen krijgen om hun creatieve 
vermogens te tonen en te ontplooien. Daarvoor is de 
beeldende kunsteducatie in Goretti (Wilhelminapark 
54) middels cursussen voor kinderen en volwassenen 
essentieel. Dit staat niet op zichzelf. In 2013 heeft de 
onderliggende samenwerking met Factorium en de 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten ertoe geleid dat 
de discipline ‘beeldend’ voor het eerst wordt aange-
boden door Factorium in samenwerking met Ateliers 
Tilburg en gefaciliteerd door Fontys. Wij ervaren dit 
als een doorbraak en zullen deze samenwerking stap 

voor stap verder ontwikkelen. Natuurlijk hopen we op 
een doorstroming naar in dit geval de kindercursus-
sen van Goretti. Hiermee plaatsen we ons werk in een 
keten van onderwijs/opleiden, maken en produceren 
en tonen/publiek bereiken. 

b In de verbreding van de doelgroepen hebben  
we ook stappen gezet. Met de Fontys Academy 

for Creative Industries en scholen in het HBO en 
MBO (St. Joost, Design Academy, St. Lucas, Rooi 
Pannen en ambachtelijke vakopleidingen als Edelsmid 
in Schoonhoven) zijn kennismakingsgesprekken  
gevoerd. Welke verwachtingen en eisen stellen hun  

 
afgestudeerden aan werkruimtes en ontmoetings-
plekken? Doel is om te komen tot verzamelgebouwen 
waar diverse disciplines onder één dak zitten en van 
onderop komen tot interactie en kruisbestuiving. De 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media, 
nieuwe technologie (zoals 3D printen), cross-cultureel 
werken en nieuwe opleidingen zorgen voor een 

De ontwikkelingen op het gebied van  
nieuwe media, nieuwe technologie  
(zoals 3D printen), cross-cultureel werken  
en nieuwe opleidingen zorgen voor een  
enorme dynamiek. 
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enorme dynamiek. Dit leidt tot een veelheid aan 
organisaties, instellingen, bedrijven en ZZP’ers die 
allemaal betrokken zijn bij het creatieve proces, die 
zich bezighouden met initiële creatie. Wij zien onze bij-
drage als een versterking van de positie van de kun-
stenaar die in overgrote meerderheid een gemengde 
beroepspraktijk kent. Dan levert het meerwaarde op 
als die praktijk samenhangend is. Dit heeft ook conse-
quenties voor het aannamebeleid van Ateliers Tilburg. 
In 2013 hebben we zorgvuldig en in goed overleg met 
bestuur een nieuw aannamebeleid ontwikkeld. Op 
basis van objectieve en toetsbare criteria beoordelen 
we nu de aanvragen van kunstenaars en creatieven 
voor een atelier (zie p. 24 voor de uitwerking).

c We moeten eerlijkheidshalve ook constateren 
dat we matig presteren in het plaatsen van 

twee specifieke groepen:

1  de belangstellenden voor de woon-werkcombina-
tie. We zijn weliswaar betrokken bij de realisatie van 
het Ru van Rossumhuis in de stad, maar dit project 
richt zich met name op de doelgroep van de senio-
ren, of zoals de initiatiefgroep het zegt ‘de mensen 
in de herfst van hun leven’. Wij willen in de reguliere 
afspraken (convenanten) van de gemeente met de 
woningbouwcorporaties dat er een bepaald volume 
wordt ingeruimd voor kunstenaars en creatieven.

2 de muzikanten. Tilburg is met zowel een 
Rockacademie als een Conservatorium rijk bedeeld 
met muzikanten in opleiding. Om verklaarbare maar 
daarmee nog geen aanvaardbare redenen is het 
uitermate lastig om deze mensen na afstuderen 
te plaatsen. Terwijl deze doelgroep zich ook door 
onderlinge samenwerking flexibel opstelt. Nu bij 
Poppodium 013 ook repetitieruimtes gaan verdwijnen 
is een structurele aanpak nodig. De wethouder van 
Cultuur is hier direct bij betrokken.

d Ten aanzien van onze bijdrage aan het beleid 
van de stad op het terrein van kunst en cultuur 

zien we een gestage stijging van onze prestaties 
in bereik en kwaliteiten. En dat bij gelijkblijvende 
middelen! Andersom wordt in de beleidsnota van de 
gemeente (de Cultuurnota) wel gesproken over inzet 
van gemeentelijke middelen ter stimulans. Maar de 
praktijk is weerbarstiger. Als het gaat om de inzet van 
gemeentelijk vastgoed botsen we op een cijfermatige 
benadering: er moet marktconform verkocht worden 
of er moeten markconforme prijzen gehanteerd wor-

Andersom wordt in de beleidsnota van de 
gemeente (de Cultuurnota) wel gesproken 
over inzet van gemeentelijke middelen ter 
stimulans.
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den. Hier is geen sprake van een integrale college-
brede aanpak om bij te dragen aan een levendig 
en aantrekkelijk cultureel en kunstzinnig klimaat. 
Ervaringen uit andere steden leren ons dat dit veel 
beter kan, veel beter moet.

e Samenwerken met andere instellingen is al 
jarenlang voor ons van belang. Hierboven staan 

al enkele organisaties en instellingen genoemd. In 
2013 hebben we met Art-fact samengewerkt om te 
achterhalen wat de diverse behoeftes aan ruimten 
voor repeteren en optreden zijn bij de organisaties 
waarvoor Art-fact werkt. Van een heel andere orde 
zijn de verkennende gesprekken geweest met de 
TRIODOS bank, afdeling Kunst en Cultuur. Ateliers 
Tilburg wil gaandeweg sterker en zelfstandiger 
worden en daarbij passen financiële instrumenten als 
borg, lening, en co-creatie. Met het Textielmuseum is 
gesproken over het benutten van ruimtes maar ook 
over artistiek-inhoudelijke samenwerking op het ter-
rein van textiel, de moderne technologische vooruit-
gang en kunstenaars/creatieven.

f Tenslotte noemen wij het onderzoek wat in 2013 
in gang is gezet naar de haalbaarheid van een 

‘grafisch atelier’ in Tilburg, bedoeld ter versterking van 
de positie van kunstenaars en verlevendiging van het 
kunstzinnig klimaat in Tilburg, zie pagina 29.
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Panden in beheer



Carré-gebouw (Carré 32) 

Dit voormalig ziekenhuis biedt als grootste atelier-
gebouw in ons beheer sinds 1982 werkruimte aan 
87 kunstenaars en creatief ondernemers. Er zit een 
grote diversiteit aan disciplines in het pand: muzikan-
ten, schilders, beeldhouwers, grafisch vormgevers, 
fotografen en architecten. Ook bureau Starterslift 
heeft haar huisvesting in het gebouw, zij biedt advies 
aan jonge culturele ondernemers. De Salon is ont-
moetingsruimte voor huurders en wordt ingezet voor 
exposities, workshops en bijeenkomsten. Exposanten 
vanuit de huurders waren in 2013: Nel Donkers, 
Gijs van den Elshout en een presentatie van Reina 
Waagenaar. De vergaderingen van het Carrébestuur 
stonden het afgelopen jaar vooral in het teken van: 
overleg met de buren GGZ en Markant over veiligheid 
rondom de gebouwen; overleg met de gemeente over 
de eventuele grondaankoop van Carré; overleg met de 
nieuwe bestuursleden van huurdersvereniging HOC 
over verhuur van De Salon. 

aantal ateliers: 87 
ontmoetingsruimte ‘De Salon’: 100m2

Permanente locaties
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NS16 (NS-Plein 16) 
NS16 is sinds 2006 een culturele broedplaats in het 
hart van Tilburg (NS-Plein16). Het pand kent een mix 
van autonoom kunstenaars (o.a. Ivo van Leeuwen, 
Michelle van Mil en TRASH) en creatief ondernemers 
(o.a. Kaftwerk, Babs Appels en Bruut Ontwerp) die 
er onder één koepel hun beroep uitoefenen. De 
publieksruimte is een meerwaarde voor inspirerende 
ontmoetingen en cross-over projecten. Minstens zes 
keer per jaar wordt de ruimte gebruikt voor exposities 
en andere culturele activiteiten. In 2013 vonden veel 
presentaties plaats: een foto-expositie van Cloackture 
(William van de Voort); Expo habitat; boekpresentatie 
‘Niemand de deur uit’; Vandal Art; 10 Jaar Bruut 
ontwerp; Incubate; de Cultuurnacht; Superschelden 
en Tilburg Jetset Episode 9. De activiteiten van NS16 
worden vooral uitgezet via facebook. 
Binnen de ruimtes van NS16 vonden twee mutaties 
plaats: muziekorganisatie Kindergarten (3 personen) 
en Studio Bakvorm (Joost Maissan) trokken in de 
twee ateliers die even leeg hebben gestaan omdat dit 
een optie was voor het plaatsen van een mogelijke 
grafische werkplaats, zie hoofdstuk 6 onderzoek 
grafische werkplaats. 
In 2013 werd Stephan de Weert voorzitter van de 
vereniging NS16 (als opvolger van Jan Zobel/
TRASH).

aantal ateliers: 14 
publieksruimte: 200m2
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Stadsidee  
CAST organiseert met enige regelmaat gesprek-
ken over actuele ontwikkelingen in de stad op het 
vlak van architectuur, stedenbouw en landschap. In 
2013 organiseerde CAST in Deprez onder meer een 
workshop met bewonersinitiatieven en een lezing met 
publicatie. Bijna veertig Tilburgers gaven enthousiast 
gehoor aan de oproep van CAST om stadsideeën in 
te zenden, variërend van prille ideeën tot projectvoor-
stellen. Met het project Stadsidee gaf CAST deze 
plannen een gezicht, en de mogelijkheid te verbinden 
met bestaande projecten en de stadsplanning. Op 7 
november werden de ideeën in een stadsbundel of-
ficieel gepresenteerd en overhandigd aan wethouder 
Joost Möller. Bijna 100 bezoekers wisten de weg 
naar het Deprez te vinden. CAST experimenteert vaak 
met de vele manieren waarop het Deprezgebouw ge-
bruikt kan worden. De dag was in handen van Merle 
Rodenburg, programmamaker bij CAST. 

Deprezgebouw (Lange Nieuwstraat 172-174)

Sinds 2011 beheren wij het Deprezgebouw aan de 
Lange Nieuwstraat 172-174. Het gebouw is een 
voormalige stoomketelfabriek van de gebroeders 
Deprez. Niet een atelierpand vergelijkbaar met 
andere panden maar een verzamelgebouw van o.a. 
tweedelijns organisaties. In toenemende mate wordt 
van de vergader- en congresmogelijkheden gebruik 
gemaakt, zowel door organisaties die in het gebouw 
ruimte huren, als partijen uit de stad en daarbuiten 
(gemeente, zorginstellingen, opleidingen). Een goed 
voorbeeld van een geslaagde bijeenkomst was een 
activiteit van CAST onder de titel Stadsidee. 
In het najaar van 2013 hebben we een eigen website 
voor het gebouw gelanceerd, www.deprezgebouw.nl, 
en tijdens een kerstborrel is de neonverlichting door 
eigenaar TBV Wonen onthuld. 
Organisaties: CAST, CiST, SDK Vastgoed, Deven 
architectuur, Buro Plot stedenbouw, het Inventief, 
aerde borgert architecten en Ateliers Tilburg. 
publieksruimte: 350m2
vergaderruimtes: 40m2 en 78m2

Stadsidee in Deprezgebouw,

foto: Willie-Jan Staps
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Goretti (Wilhelminapark 53 en 54) 

Aangezien de ateliers, de cursussen en de expo-
sitieruimte van het Goretti-gebouw in 2013 veel 
aandacht kregen, lichten wij deze locatie graag in 
een apart hoofdstuk toe (zie hoofdstuk 3 Goretti). 
Wilhelminapark 54 hebben we sinds 2009 in beheer, 
Wilhelminapark 53 vanaf 2011. Binnen de ateliers 
van Goretti vonden het afgelopen jaar zeven mutaties 
plaats. 

aantal ateliers: 16
aantal cursuslokalen: 6 
expositieruimte: 240m2

Tijdelijke locaties De volgende locaties zijn 
ondergebracht bij stichting START, Stichting Tijdelijke 
AtelierRuimtes Tilburg. 

Duvelhok (St. Josephstraat 133) 
Sinds oktober 2006 hebben wij deze voormalige 
textielfabriek met 12 werkruimtes en een 
publieksruimte in beheer. Het afgelopen jaar was 
onrustig omdat de gemeente, eigenaar van het 
pand, op zoek was naar een nieuwe koper voor deze 
locatie. Ook Ateliers Tilburg heeft in samenwerking 
met andere partijen een bod gedaan om het 
Duvelhok structureel in beheer te nemen. Echter, 
in 2013 lag de planontwikkeling stil, waardoor het 
voortbestaan van de ateliers gewaarborgd bleef. 
Gedurende het jaar vonden legio activiteiten in 
de publieksruimte plaats . De expositie vanuit de 
kunstenaars van Carré van 8 tot en met 17 maart 
was een hoogtepunt. Er vonden in 2013 drie mutaties 
plaats binnen de ateliers van het Duvelhok, o.a. door 
de keuze van het gastatelier voor Stijn van Lith.
aantal ateliers: 12
expositieruimte: 400m2

Bewoners van Goretti WP53
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Bisschop Zwijsenstraat (18-20)

In het centrum gelegen monumentaal pand met 18 
ateliers en een bijzondere kapel voor presentaties. 
De ateliers worden met name gebruikt door laatste-
jaars van de kunstvakopleidingen en door creatieve 
starters. Belangrijk is dat we het betaalbaar houden 
voor deze doelgroep. Ook in 2013 vonden laagdrem-
pelige exposities en kunstmanifestaties plaats. Zo 
trokken de varkens ‘Spekkie en Vlekkie’, verbonden 
aan het spraakmakende project ‘Kill your darlings’ 
(november 2013) van fotograaf en huurder Tineke 
Schuurmans, veel bezoekers naar de Factoriumtuin. 
Buurtbewoners en scholen werden verbonden aan 

het thema, met een requiem in Factorium als af-
scheid. Binnen de ateliers vinden regelmatig mutaties 
plaats, met name in het gedeelte waar de laatstejaars 
van FHK hun werkruimte hebben.
aantal ateliers: 18
Kapel: 100m2

‘Spekkie en Vlekkie’, Tineke Schuurmans

Expositie ‘Passie’ in Duvelhok
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Lange Nieuwstraat (57-59 en 76)

Deze drie panden hebben wij sinds 2006 in beheer, 
met dank aan woningbouwcorporatie Wonen 
Breburg. De 18 kunstenaars in de 11 ateliers zijn met 
name actief op het gebied van grafische vormgeving, 
maar ook enkele schilders, een fotograaf en een 
danser hebben er hun werkruimte. Het gastatelier 
van Katja Heitmann (2012) werd tevens verlengd in 
2013. In de panden vindt nauwelijks doorstroming 
plaats, twee mutaties in een jaar tijd. 
aantal ateliers: 11

Gebouw 68 in de Spoorzone

Gebouw 68 in de Spoorzone (het voormalige 
kantorencomplex van Nedtrain) is zeer centraal 
gelegen in het spoorzonegebied en kijkt uit op de 
monumentale Locomotiefhal. Hoewel de ruimtes 
niet de sfeer uitademen van een gebouw zoals 
bijvoorbeeld de Smederij in de Spoorzone, hebben wij 
deze locatie gezien de belangstelling vanaf november 
2013 toch in beheer genomen. De invulling van de 
ruimtes verliep boven verwachting goed, eind 2013 
is de helft van het gebouw verhuurd aan kunstenaars 
en creatief ondernemers en nieuwe aanmeldingen 
stroomden toe. Gebouw 68 heeft 20 werkruimtes 
variërend van 15 tot 160m2, daarnaast tien 
opslagruimtes en een presentatieruimte van 200m2.
aantal ateliers: 20
voormalige kantineruimte: 200m2
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Gastatelier  
Stijn van Lith
Jaarlijks bieden wij (in 2013 
voor de 5e keer) een gastate-
lier aan een jong talent vanuit 
de genomineerden van de 
Audax Jacques de Leeuwprijs 
(FHK, 26 juni). Dit jaar ging het 
gastatelier naar genomineerde 
Stijn van Lith. Hij heeft geko-

zen voor een atelier in het Duvelhok. 
Stijn van Lith (25 jaar) is afgestudeerd aan de opleiding 
voor Art Communication & Design (ArtCoDe) van 
de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Hij is een 
ontwerper die zich vooral bezighoudt met het grafische 
werk, maar zich niet wil beperken tot alleen drukwerk. 
Grafisch ontwerp is voor hem niet alleen ‘plat’, maar kan 
juist ook ruimtelijk worden ingezet, zowel autonoom 
als toegepast. Dit onderzocht hij in zijn afstudeerjaar 
middels het transformeren van 2D typografie naar 
een 3D typografische toepassing, die in relatie staat 
met de ruimte waar de objecten zich in bevinden. Met 
de opleiding achter de rug wil Stijn de atelierruimte 
gebruiken om voor zichzelf te beginnen als grafisch 
ontwerper, zowel ‘plat’ (2D) als ‘ruimtelijk’ (3D), het liefst 
in combinatie met elkaar. 
In 2013 kreeg Stijn van ons de opdracht om een origi-
nele gadget te bedenken voor het 10-jarig bestaan van 
Ateliers Tilburg in 2014. Hier wordt hard aan gewerkt.

LOKAAL21 (Korte Schijfstraat 21)

Vanaf 2012 beheren wij deze voormalige basis-
school aan de Korte Schijfstraat 21. Met tien grote 
klaslokalen en enkele kleinere ruimtes een prima 
pand voor kunstenaars en creatieve ondernemers. 
De invulling levert een mix aan disciplines op: naast 
net afgestudeerden van diverse kunstvakopleidingen 
en startende creatieve ondernemers, is er ook een 
dansgezelschap, een beeldhouwer en een kunst-
collectief te vinden in het pand. Het gebouw heeft 
tevens een grote ontmoetingsruimte en een patio. 
In januari 2013 hielden wij onze Nieuwjaarsborrel 
bij LOKAAL21, met een presentatie door Jeroen 
de Leijer en een performance door dansers van 
Vloeistof, één van de huurders uit het gebouw. 
aantal ateliers: 16
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Goretti



Goretti (Wilhelminapark 53 en 54)

Deze gebouwen vormen het grootste deel van het 
vroegere ‘Maria Goretti’, opvanghuis voor (wees)
kinderen. Begin 2010 namen wij deze locatie aan het 
Wilhelminapark structureel in beheer. Goretti is een 
gebouw waar kunstenaars en creatief ondernemers 
werken (in 16 ateliers), waar kunsteducatie plaats-
vindt (in de leslokalen en werkplaatsen grafiek en ke-
ramiek) en waar de toonzaal van Goretti een prachtig 
podium biedt om exposities en culturele activiteiten 
aan het publiek te presenteren.

Cursusaanbod Goretti 
Goretti heeft de laatste jaren naam gemaakt met een 
kwalitatief cursusaanbod op het gebied van beelden-
de kunst, gegeven door professionele kunstenaars 
als docenten. In 2013 hadden de docenten grote 

moeite hun cursisten te behouden c.q. het aantal 
deelnemers te laten groeien. De recessie was zeker 
te merken, maar de Open Dag met een eindexpositie 
op zondag 16 juni leverde ook nieuwe inschrijvingen 
op. Van de 24 cursussen voor volwassenen konden 
10 cursussen in 2013 van start gaan (vergeleken 
met 14 in het jaar ervoor). De cursussen ‘schilderen’ 
door Reinoud van Vught en Daniëlle van Broekhoven, 
‘grafische technieken’ door Linda Arts, en ‘fotografie’ 
door Gerdien Wolthaus Paauw blijven populair. 

Samenwerking met Factorium  
Nieuw dit jaar was onze doorbraak met Factorium. 
We hadden regelmatig overleg en ook een brain-
storm met Factorium. Men was al jaren positief over 
het kwalitatieve cursusaanbod bij Goretti, sinds 
2012 bieden we ook cursussen specifiek voor 
kinderen. In 2013 was Factorium (Boyke Brand, 
directie) overtuigd om ook beeldende kunst binnen 
hun cursusaanbod voor de jeugd te integreren. Met 
de cursusreeks Kunstmix (6 t/m 12 jaar) werd onze 
samenwerking voor het eerst concreet, en werd ook 
het onderdeel beeldende vorming aangeboden. In 
september 2013 is deze populaire jaarcursus van 
start gegaan, drie docenten vanuit Goretti verzorgen 
de beeldende lessen. Kunstmix loopt door in 2014, 
naar tevredenheid van beide partijen. Niet onbelang-
rijk hierbij is de steun vanuit FHK die leslokalen ter 
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beschikking stelt om het logistiek mogelijk te maken. 
Naast Kunstmix werken we gezamenlijk de Zin-in-
alles-dagen uit, die staan gepland in het voorjaar 
van 2014.
Een andere uitwerking van het extern bieden van 
beeldende kunsteducatie, en het promoten van onze 
cursussen bij Goretti, was onze samenwerking met 
festival Summerwise dat op 4 en 5 juli plaatsvond in 
de Spoorzone. Drie docenten vanuit Goretti verzorg-
den de workshops met de thema’s textiel, natuur en 
techniek. De 70 kinderen waren enthousiast: men 
wilde zelfs in de pauze doorgaan met techniek!
Maria van Ewijk biedt onze organisatie ondersteu-
ning op het gebied van kunsteducatie en heeft veel 

ervaring in het basisonderwijs. Zij onderhoudt o.a. 
contact met CiST, een aantal docenten vanuit Goretti 
is tevens actief binnen het educatief programma van 
CiST. Maria bekijkt of er een match gemaakt kan 
worden met onze docenten actief bij Goretti en de 
scholen waar CiST mee samenwerkt. 

Daarnaast hebben wij in oktober 2013 de eerste ver-
kennende gesprekken gestart met Judith Ensel van 
Art-fact (organisatie voor amateurkunst). Aanleiding 
was onze nieuwe locatie in beheer: Gebouw 68. Om 
de behoefte aan ruimte onder kunstenaars uit het 
amateurveld te weten, heeft Art-fact eind 2013 een 
enquête uitgezet. De resultaten zijn voorjaar 2014 
bekend, mogelijk dat hier een samenwerking uit 
voortkomt. Niet alleen facilitair, maar ook inhoudelijk 
zien wij mogelijkheden tot samenwerking. 

Meedoenregeling en Stichting Leergeld  
Sinds 2012 zijn onze cursussen opgenomen in de 
Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Voor de 
kindercursussen kunnen ouders een aanvraag doen 
bij Stichting Leergeld. Van de Meedoenregeling heb-
ben enkele personen in 2013 gebruik gemaakt. 

Naast Kunstmix werken we gezamenlijk de 
Zin-in-alles-dagen uit, die staan gepland in 
het voorjaar van 2014.
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Ateliers Goretti  
Na oplevering van de ateliers bij Goretti (Wilhelmina-
park 53) bleek dat de aangelegde ventilatiekanalen 
tevens geluiddragers zijn. In 2013 voeren wij, geba-
seerd op een onderzoek door de Avans Hogeschool 
Bouw en Infra, gesprekken met eigenaar gemeente 
Tilburg om de voorgestelde verbeteringen uit het 
rapport gerealiseerd te krijgen. De gemeente heeft 
zelf een extern bureau om een contra-expertise ge-
vraagd. Het probleem is dat in het Bouwbesluit geen 
expliciete normering is opgenomen ten aanzien van 
geluidsnormen voor ateliers. Alles bijeen een lastig 
traject, maar eind 2013 ziet het er naar uit dat we met 
een positief resultaat kunnen afronden. Dan kunnen 
in de eerste helft van 2014 de verbeteringen door de 
gemeente worden uitgevoerd.

Expositieruimte Goretti  
Vanaf september 2013 is de expositieruimte van 
Goretti (Wilhelminapark 53) in handen van de nieuwe 
stichting PARK gekomen. Een werkgroep van zes 
gerenommeerde kunstenaars die continuïteit garan-
deert en een artistiek-inhoudelijke programmering van 
naam realiseert. Ateliers Tilburg had een initiërende 
rol om voor drie jaar financiële ondersteuning te 
krijgen van de gemeente. Uitgangspunt: een kwali-
tatief sterke presentatieplek (middenpodium) voor 
beeldende kunstenaars realiseren. Stichting PARK is 
huurder van de expositieruimte en programmeert zes 
keer per jaar. Op 5 oktober 2013 vond de officiële 
opening plaats.
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Activiteitenin de panden

‘Niemand de  

deur uit’ in NS16,  

foto: Studio  

de Leijer



In veel panden die wij in beheer hebben, zit een 
mooie ontmoetingsruimte geschikt voor presentaties 
en tentoonstellingen. Niet alleen voor de kunstenaars 
van Ateliers Tilburg zelf, maar ook voor externen die 
kunst-gerelateerde projecten organiseren. 
NS16 heeft een centrale publieksruimte, in de 
Bisschop Zwijsenstraat zit een verborgen kapel, bij 
Carré is De Salon een mogelijkheid, het Duvelhok 
heeft een mooie binnenruimte net als LOKAAL21, 
en we hebben de centrale hal van het Deprezgebouw.
Per project stimuleren wij de organisatie om na te 
denken over het vergroten van het publieksbereik. 
We vragen om draaiboeken en bieden ter ondersteu-
ning onze diensten aan, zonder daarbij het werk over 
te nemen. We hebben een faciliterende en advise-
rende functie in deze.

Het afgelopen jaar hebben tal van exposities en 
presentaties bijgedragen aan het culturele klimaat in 
Tilburg. Het bestek van een jaarverslag leent zich niet 
om alle activiteiten te noemen, daarom lichten we er 
enkele uit. 

Expositie ‘Passie’ in Duvelhok
8 t/m 17 maart 2013

De huurders van het Carré-gebouw exposeerden 
in maart hun recente werk in het Duvelhok, onder Uitsnede van affiche expositie ‘Passie’ in Duvelhok

de noemer Passie. De expositie werd officieel 
geopend door wethouder van cultuur Marjo Frenk. 
Voorafgaand was er via de Tilburgse Koerier een fo-
towedstrijd uitgezet. De genomineerde foto’s werden 
getoond en tijdens de opening door een jury beoor-
deeld. Aan de expositie was ook een Open Atelierdag 
gekoppeld die op zondag 10 maart plaatsvond in het 
Carré-gebouw. Vormgevers Studio 3313 (Sharon en 
Karel) en PHOTO40 (Niek en Paul) waren de ontwer-
pers van flyer, poster en een speciale Passiekrant. Zij 
hebben hun bedrijf in het Carré-gebouw en wilden 
met de krant laten zien welke creatieve ondernemers 
en kunstenaars nog meer in Carré werkzaam zijn. 
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Van de Passiekrant zijn 4000 exemplaren in Tilburg 
verspreid. De expositie trok veel bezoekers. 

We bieden in de ontmoetingsruimtes van de panden 
ruimte aan een breed spectrum van organisaties en 
instellingen. Om die breedte te illustreren: in sep-
tember organiseerde het Nederlands damesteam 
rafting in het Duvelhok een fonds-wervende activiteit 
om hun deelname aan de wereldkampioenschappen 
in Nieuw-Zeeland mede mogelijk te maken. Dankzij 
creatieve acties en een grote opkomst is deze avond 
een groot succes geworden.

Opname CD van ‘Bridget and the  
goldfish’ in Bisschop Zwijsenkapel
oktober 2013

Onze verborgen parel, de kapel van het voormalige 
Franciscanessenkloostertje in de Bisschop 
Zwijsenstraat, biedt met regelmaat podium aan 
muzikanten. Vaak om te repeteren maar ook 
om geluidsopnames te maken. De akoestiek is 
uitstekend, het geluid warm en droog. De band 
‘Bridget and the goldfish’ heeft in het najaar in deze 
kapel in één adem 4 tracks ingespeeld. Binnenkort 
komt hun EP ‘Breaking Waves’ uit waarop de warme 
akoestiek van deze kapel goed terug te horen is.

Roadshow over Antillen in  
toonzaal Goretti 
juli en augustus 2013

In de toonzaal van Goretti was een heuse road-
show te zien, aangeboden door het Kabinet van 
de Gevolmachtigde Minister van Aruba. Een zestal 
steden in Nederland met veel en directe connecties 
met de Antillen werden bezocht. Doel: een realistisch 
beeld schetsen van de situatie in Aruba en de kansen 
en mogelijkheden die zich momenteel voordoen door 
de gepande ontwikkelingen. Loco-burgemeester 
Marieke Moorman opende het evenement.Bridget and the goldfish, foto William van der Voort
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Voorstelling ‘Der Mond’ van  
Carl Orff door projectkoor Xouvenir  
in Deprezgebouw 
25/26/27 oktober 2013

In het Deprezgebouw vond een bijzondere voorstel-
ling plaats van Carl Orff’s ‘Der Mond’ uitgevoerd door 
projectkoor Xouvenir. ‘Der Mond ‘ is gebaseerd op 
een sprookje van de gebroeders Grimm en gaat over 
de betekenis van de maan voor de onder- en boven-
wereld. Het Deprez-gebouw leende zich uitstekend 
om de boven- en onderwereld visueel zichtbaar te 
maken. De voormalige fabriekshal werd gebruikt als 
speelvlak voor de verschillende scenes, tot boven in 
de nok van het gebouw. Onder leiding van dirigent 
Hans van den Brand en regisseur Oda Buijs heeft 
een groep van 30 mensen deze bijzondere muziek-
theaterproductie op een unieke locatie tot stand 
gebracht. De drie dagen waren erg goed bezocht.

Expositie ‘Niemand de deur uit!’ 
van Studio De Leijer in NS16
25 mei, 1 en 2 juni 2013 (foto Studio de Leijer)

De expositie en boekpresentatie van ‘Niemand de 
deur uit! Vakantieboek voor thuisblijvers’ vond plaats 
in de publieksruimte van NS16. De feestelijke boek-
presentatie was op zaterdag 25 mei, daarnaast was 
de expositie te bezichtigen van originele tekeningen, 
objecten en foto’s uit het vakantieboek. Er waren 
diverse activiteiten om inspiratie op te doen voor een 
succesvolle thuisblijfvakantie. Waarom zou je dagen 
in een stinkende auto gaan zitten om op een vieze 
camping municipal te belanden? Blijf gewoon thuis 
en doe alsof je met vakantie bent. ‘Niemand de deur 
uit!’ helpt je op weg naar een geslaagde en ontspan-
nen thuisblijfervaring. De makers waren aanwezig en 
stonden toekomstige ‘stakantiegangers’ met raad en 
daad bij. Het boek was diezelfde avond op locatie al 
uitverkocht! 

Themaweek FHK op locatie

Fontys Hogeschool voor de Kunsten was met haar 
themaweken regelmatig te gast in diverse panden, dit 
jaar uitgebreid met de voormalige kantineruimte van 
Nedtrain in Gebouw 68 in de Spoorzone.
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Aanname & 
toewijzing 

kunstenaars



Digitaal aanmelden
Op onze website kunnen kunstenaars en creatieve 
ondernemers zich eenvoudig aanmelden via het door-
lopen van een vragenlijst. Wij kunnen de gegevens op 
deze manier sneller en efficiënter verwerken, zodat 
de aanvraag eerder is behandeld. Bovendien kunnen 
wij eenvoudig selecteren op specifieke wensen zoals 
vierkante meters, krachtstroom en voorkeur pand. In 
2013 hebben we 51 nieuwe aanmeldingen binnen 
gekregen. Ondanks de recessie constateren we een 
groei van het aantal aanmeldingen, vooral gerelateerd 
aan het in beheer nemen van Gebouw 68 met betaal-
bare ateliers voor net afgestudeerden en mogelijkhe-
den voor de doelgroep creatieve ondernemers. Grote 
dus dure ateliers werden regelmatig opgezegd in 
2013, dit was bij Goretti en NS16 het geval. Het duurt 
dan lang voordat die ateliers weer zijn ingevuld.

Commissie aanname/gewijzigd beleid
De commissie aanname kwam het afgelopen jaar 
vijf keer bijeen om de vele nieuwe aanmeldingen 
te beoordelen. Gerelateerd aan verbreding van 
de doelgroep naar ‘creatieve industrie’, heeft het 
bestuur en de commissie het aannamebeleid in de 
loop van 2013 zorgvuldig bekeken. De criteria waren 
sinds 2006 niet meer aangepast aan deze tijd. De 
beoordeling van nieuwe aanmeldingen bracht voor 
commissie en coördinatie veel werk met zich mee. 

We hebben het landelijk beleid ernaast gelegd en 
met name het model van SLAK/Arnhem bleek van 
toepassing op onze Tilburgse praktijk. Dit heeft 
geresulteerd in een gewijzigd beleid. We hebben 
de procedure vereenvoudigd. Werd er voorheen 
sterk gelet op uitgebreide informatie over iemands 
beroepspraktijk, nu werken we efficiënter met een 
viertal objectieve en toetsbare criteria: genoten 
kunstvakopleiding c.q. creatieve opleiding; pre-
sentaties en opdrachten in de afgelopen drie jaar; 
beurs, stipendium of cultuursubsidie ontvangen in 
de afgelopen drie jaar; en inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel. De coördinator, indien gewenst in 
samenspraak met de leidinggevende, neemt nu we-
kelijks een besluit over de nieuwe aanmeldingen. Dit 
leidt tot snellere plaatsingen in leegstaande ateliers. 
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Bij Gebouw 68 werd dit gewijzigde beleid meteen in 
de praktijk toegepast. Met veel dank en waardering 
voor hun werk nemen wij in 2014 afscheid van de 
commissie aanname. In de loop van 2014 wordt het 
nieuwe beleid geëvalueerd.

Feiten over aannames / afwijzingen 2013

aantal inschrijvingen op wachtlijst d.d. 1-1-2013: 114
aantal inschrijvingen op wachtlijst d.d. 31-12-2013: 165

aantal inschrijvingen akkoord: 43
aantal aanmeldingen afgewezen: 8

aantal bezwaarschriften: 1 (afgewezen)

aantal plaatsingen in ateliers (instroom): 47
- op permanente locaties: 18
- op tijdelijke locaties: 29  
(plaats op wachtlijst blijft dan behouden) 

aantal verschuivingen binnen ateliers (doorstroom): 5
aantal opzeggingen (uitstroom): 25 

Toewijzing ateliers  Vanuit de wachtlijst  
(datum van inschrijving) gerelateerd aan de geschikt-
heid van een ruimte en de wensen/eisen van een 

atelierzoekende wijzen wij ruimtes toe. Bij het atelier-
complex NS16 verschilt deze procedure enigszins, 
aangezien dit verzamelgebouw gekoppeld is aan 
een publieke ruimte waar men gezamenlijk zorg voor 
draagt. Ateliers Tilburg draagt dan drie kandidaten voor 
vanuit de wachtlijst. De vereniging NS16 maakt hieruit 
haar keuze. In 2013 kwam deze procedure twee keer 
voor, men koos voor Kindergarten en Joost Maissan. 
Bij de overige panden hebben wij 45 kunstenaars 
kunnen helpen aan een atelierruimte, waarvan 29 
in tijdelijke locaties. Het hoge aantal plaatsingen in 
tijdelijke locaties heeft te maken met invulling van 
de ruimtes bij Gebouw 68 en het snelle verloop bin-
nen de panden aan de Bisschop Zwijsenstraat waar 
met name laatstejaars vanuit de tegenoverliggende 
kunstvakopleiding (FHK) gebruik van maken. 
Met de gebouwen Goretti en Carré hebben wij geluk-
kig permanente locaties in beheer. Dit zijn gemiddeld 
wat duurdere ateliers. Daarom zijn tijdelijke locaties 
als LOKAAL21 en Gebouw 68 ook van groot belang, 
met name voor de doelgroep van laatstejaars en pas 
afgestudeerden. Het blijft een punt van aandacht om 
voldoende en betaalbare ateliers te houden, gezien 
de recessie en de onzekerheid van tijdelijke loca-
ties. Een positief gevolg van de recessie: op korte 
termijn stonden er geen ontwikkelingen op stapel bij 
de tijdelijke locaties in de Lange Nieuwstraat en de 
Bisschop Zwijsenstraat. 
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Ook worden werkplekken steeds vaker gedeeld, 
vooral door toegepaste kunstenaars (o.a. grafisch 
vormgevers). 

Wachtlijst  
Het grootste deel van de wachtlijst zijn kunstenaars 
die een eigen atelier via ons huren, maar vaak in een 
tijdelijk pand. Opvallend is de toename van muzikan-
ten die een eigen repetitieruimte zoeken, eind 2013 
zijn dat 17 personen, met name net afgestudeerden 
van de Rockacademie. Ook krijgen we regelmatig in-
schrijvingen van recent afgestudeerden van de kunst-
vakopleidingen van buiten Tilburg. Daarnaast veel 
aanmeldingen van startende creatieve ondernemers. 
Opvallend is de interesse voor een werkruimte in het 
Spoorzonegebied. Zorgelijk is de langere leegstand 
in met name de duurdere ruimtes. We zoeken naar op-
lossingen middels flexibele huurcontracten, het delen 
van ateliers en verbreding van de doelgroep.

Doorstroming 
De doorstroom binnen onze panden was het afge-
lopen jaar aanzienlijk laag (in 2012: 14 personen). 
Slechts vijf kunstenaars hadden een voorkeur voor 
een ander pand van Ateliers Tilburg. De instroom 
daarentegen was hoog: vanuit de wachtlijst zijn 47 
kunstenaars geplaatst, die veelal vanuit thuis werkten 
of een atelier elders hadden dat afliep (zoals bij de 
Oude Brandweerkazerne in St. Anna het geval was). 
In 2013 hebben 25 personen hun atelier opgezegd 
(in 2012: 18). De voornaamste reden was de keuze 
voor een woon-werkcombinatie: de mogelijkheid 
thuis te gaan werken, helaas vaak gerelateerd aan 
teruglopende financiën. Redenen van uitstroom:
• thuiswerken (vaak vanwege teruglopende finan-

ciën): 13 personen
• stoppen van het atelier vanwege sloop atelierge-

bouw (bij ’t Schooltje): 6 personen
• stoppen met bedrijf: 1 persoon
• tijdelijk andere focus werkzaamheden: 3 personen
• atelier elders (niet thuis): 2 personen
Zorgelijk blijven de hoge kosten van een atelier 
voor met name de doelgroep autonoom beeldend 
kunstenaars. In verhouding hebben zij meer vierkante 
meters nodig om te kunnen werken. De recessie is 
in 2013 sterk te merken, men krijgt minder opdrach-
ten en er wordt minder werk verkocht. We merken 
het ook aan de vrije ateliers die langer leegstaan. 

De instroom daarentegen was hoog:  
vanuit de wachtlijst zijn 47 kunstenaars 
geplaatst, die veelal vanuit thuis werkten  
of een atelier elders hadden dat afliep 
(zoals bij de Oude Brandweerkazerne in  
St. Anna het geval was).
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Onderzoek grafische werkplaats  
In 2013 hebben wij een enquête uitgezet onder pro-
fessionele kunstenaars uit Tilburg om hun behoefte 
te achterhalen in verband met het realiseren van 
een grafische werkplaats. In eerste instantie was dit 
gerelateerd aan twee aan elkaar grenzende vrijgeko-
men ateliers binnen NS16, maar ook aan mogelijke 
ruimte binnen Gebouw 68 in de Spoorzone en aan 
de bestaande werkplaats Grafiek bij Goretti. Sandra 
Leenhouwers, zelf beeldend kunstenaar en regelmatig 
te vinden in de grafische werkplaats van Den Bosch, 
heeft een inventarisatie gemaakt van behoeften en 
wensen. Daaruit bleek dat de meeste behoefte uitgaat 
naar de techniek zeefdrukken en op de tweede plaats 
etsen en linosnede. Een select groepje heeft de kop-
pen bij elkaar gestoken om een duidelijke visie neer 
te zetten, hoe een grafische werkplaats eruit gaat zien 
en welke personen hierbij betrokken worden om een 
daadwerkelijke werkplaats te realiseren. Met andere 
steden is een vergelijking gemaakt (de grafische 
werkplaats in Den Bosch en Daglicht in Eindhoven), 
gerenommeerde kunstenaars die reeds met grafiek 
werken zijn benaderd vanuit hun expertise, evenals 
specifieke opleidingen vanuit FHK. Uit het onderzoek 
is een aantal enthousiaste reacties gekomen van 
kunstenaars die graag een bijdrage willen leveren aan 
het proces rondom het neerzetten en ondersteunen 
van de werkplaats. Met hen wordt een stappenplan 

Website, nieuwsbrief en social media 
De websites atelierstilburg.nl en cursusgoretti.nl 
houden we wekelijks up to date en deze functioneren 
prima als informatiekanaal. De website van Ateliers 
Tilburg heeft een nieuwe lay-out gekregen, met het 
accent op het beeld, de actualiteit en de vindbaar-
heid van informatie. Daarnaast hebben we de nieuwe 
website deprezgebouw.nl opgezet. Kunstenaars en 
creatief ondernemers weten ons te vinden: ze melden 
zich digitaal aan, reageren op vrije ateliers of reser-
veren een presentatieruimte. De digitale nieuwsbrief 
hebben wij het afgelopen jaar twee keer uitgebracht 
en breed verspreid. Met o.a. informatie over vrije 
ateliers, nieuws over de Spoorzone en exposities in de 
panden. Daarnaast een filmpje over een kunstenaar 
met zijn/haar werk, een vast item in de nieuwsbrief. 
Dit jaar werden Marcel Dingemanse (fotograaf uit de 
Bisschop Zwijsenstraat) en Anna Korshun (schoen-
ontwerper) uitgelicht. Ateliers Tilburg en Goretti zijn 
ook op facebook te vinden, we hebben steeds meer 
volgers: via facebook.com/atelierstilburg.nl en face-
book.com/goretti.nl plaatst Marco Maas (beheerder 
van Deprez en Goretti) minstens één keer per week 
update berichten over vrijgekomen ateliers, presenta-
ties in de panden, culturele bijeenkomsten, debat etc. 
We merken steeds vaker dat kunstenaars via face-
book reageren op vrije ateliers of een aanvraag doen 
om een vergader- of expositieruimte te huren.
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besproken, zodat er daadwerkelijk een grafische 
werkplaats komt. Omdat er een grote vraag naar de 
techniek zeefdruk uit de enquête voort is gekomen, 
wordt er begin 2014 in samenwerking met John 
Dohmen een start gemaakt met een werkplaats op de 
locatie bij Goretti. Nader onderzoek naar een volledige 
werkplaats, waar zowel grafische technieken als 
aanverwante disciplines elkaar kruisbestuiven, loopt 
door in 2014. 

Pers en publiciteit 
Met het accent op het cursusaanbod bij Goretti heb-
ben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan 
de publiciteit, waarbij vrijwilliger Ruth Westerburgen 
(opleiding Kunst en Economie HKU) ons veel werk uit 
handen heeft genomen. 
•  brochure cursusaanbod Goretti 2013-2014  

(breed verspreid bij o.a. culturele podia) 
•  advertenties en cursusaankondigingen in de 

Tilburgse Koerier en Stadnieuws

•  advertenties in wijkkranten: de Reeshofkrant, 
Goirles Belang, Armhoefse Akkers en De 
Schakel (Berkel-Enschot); Textielkrant (uitgave 
Textielmuseum) en WAK-krant (uitgave Art-fact)

•  flyer van eindexpositie van cursisten c.q. open dag 
(16 juni)

•  gezamenlijke flyer van Kunstmix (Goretti-Factorium)
•  vijf PR-kaarten gericht op verschillende disciplines 

(productie van Kaftwerk en Anja Dierx)
•  gerichte mailings, vermeldingen in de nieuwsbrief 

en via facebook
Ateliers Tilburg werd met regelmaat in de pers 
genoemd, vaak in verband met exposities of culturele 
bijeenkomsten die in de panden plaatsvonden. Ons 
logo als samenwerkingspartner is regelmatig te zien 
op publiciteitsuitingen van die exposities.

Advies en overleg 
In 2013 was er regelmatig overleg met de gemeente 
Tilburg: in eerste instantie met beleidsmedewerker 
cultuur Caia Oortwijn, vanaf november met Edwin 
Koole. Maar ook met medewerkers van vastgoed en 
gebouwen en gebiedsmanagers. Daarnaast had het 
bestuur halfjaarlijks officieel overleg met de wethou-
der van Cultuur Marjo Frenk.
Op provinciaal niveau hebben wij nauw contact met 
de atelierorganisaties uit Breda (Clib), Den Bosch 
(ABS) en Eindhoven (stichting Ruimte).

LouLou & Tummie
illustratie
LOKAAL21, Korte Schijfstraat 21

Zoek jij ook een 
geschikte werkruimte? 
www.atelierstilburg.nl
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Het landelijk atelieroverleg (LOA, Landelijk Overleg 
Atelierorganisaties) vindt twee keer per jaar plaats. 
Ateliers Tilburg was op 25 april gastheer en ontving 
de atelierorganisaties in Tilburg, met een bezoek aan 
Goretti, Gebouw 68 en de expositie SlowBurn in de 
Spoorzone. In het najaar bezochten we atelierorgani-
satie stichting Ruimte in Eindhoven met een bezoek 
aan gebied Strijp S. 

De bijeenkomsten van de Culturele Sociëteit vonden 
dit jaar plaats bij Factorium, de Bibliotheek en FHK. 
In januari dit jaar bezocht het bestuur van Ateliers 
Tilburg het Eye filmmuseum en de NDSMwerf in 
Amsterdam. Met het personeel gingen wij in oktober 
naar het nieuwe museum Sm’s in Den Bosch, met een 
rondvaart over de Dieze. 
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Carré: 87 ateliers
NS16: 14 werkruimtes
Duvelhok: 10 werkruimtes
Lange Nieuwstraat 57-59: 
7 werkruimtes
Lange Nieuwstraat 76: 4 werkruimtes
Bisschop Zwijsenstraat 18-20: 
18 werkruimtes 
Goretti (wilhelminapark 53 en 54): 
16 ateliers 
LOKAAL21: 16 ateliers
Gebouw 68: 10 ateliers 
(+ 9 opslagruimtes)

Totaal: 185 ateliers 
(± 220 kunstenaars)

Colofon
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Stichting Ateliers Tilburg
• Wilbert van Herwijnen, voorzitter
• Paul Peters, penningmeester
• Mark Stalpers, secretaris
• Hans van Berkel
• Claire Clarijs
• Annemarie Pijnappel
• Roger Henkens

Stichting Carré
• Paul Peters, penningmeester 
• Mark Stalpers, secretaris
• Bart Hoogveld
• Jan Couwenberg

Stichting NS-Plein 16
• Hans van Berkel, voorzitter/

penningmeester
• Roger Henkens
• kwaliteitszetel NS16

Stichting START (Stichting Tijdelijke 
AtelierRuimtes Tilburg)
• Wilbert van Herwijnen, 

penningmeester
• Claire Clarijs, voorzitter
• Bart van Berkel 
• Roger Henkens

Stichting Deprez
• Hans van Berkel, voorzitter
• Claire Clarijs, secretaris
• Paul Peters, penningmeester

Stichting Goretti
• Hans van Berkel, voorzitter
• Claire Clarijs, secretaris
• Paul Peters, penningmeester 

Personeel
Beheerders: Harrie Baans,  
Frans Schollen en Marco Maas 
Interieurverzorging: Annemie van 
Bavel, Petra Jansen en bedrijf  
’t Zonnetje
Administratie: Rosalina Jager
Boekhouding: Max Arts
Ruimteverhuur & communicatie: 
Marola Vink
Directeur: Alex van Zundert

Vrijwilligers
Maria van Ewijk en Peter Lubbers

Commissie aanname
Willem van de Nadort, Marianne 
van Hest, Myria Nulden, PieterMax 
Schultz, Sandra Leenhouwers en 
Marola Vink (secr.)

Bijlage

Organisatiestructuur met bestuursleden d.d. december 2013 Atelierbestand in 2013
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