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BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 
 
VISIE 
Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving.  
Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast worden, de wereld met andere 
ogen zien, creatiever denken over de samenleving. 
 
MISSIE 
Onze missie is kwalitatief goede beeldende kunst van opkomende en erkende kunste-
naars en het brede publiek in Den Helder meer met elkaar in contact brengen en beel-
dende kunst, zowel disciplines als kunstenaars, meer verbinden. 
 
STRATEGIE 
 
Om onze missie uit te voeren: 
 
- hebben wij een TENTOONSTELLINGSRUIMTE gerealiseerd in Den Helder voor er-
kende en opkomende beeldend kunstenaars, zowel uit de regio als daarbuiten. 
 
- geven wij aandacht aan ERKENDE EN OPKOMENDE BEELDENDE KUNST in Den 
Helder. 
 
- zijn wij een ONTMOETINGSPLAATS voor erkende en opkomende beeldende kunste-
naars en het publiek. 
 
- bewaken we de kwaliteit door het aanstellen van inhoudelijke adviseurs. 
 
- maken wij TENTOONSTELLINGEN, waarbij voor iedere tentoonstelling gezocht wordt 
naar een andere curator. De curator moet ervaring hebben in het organiseren en bijeen-
brengen van beeldende kunst. 
 
- organiseren wij EXTRA activiteiten zoals lezingen, performances en rondleidingen 
 
- werken wij SAMEN met instanties op beeldend kunstgebied. 
 
Op lokaal niveau met culturele instellingen in Den Helder, zoals De Kunstuitleen, De 
IJssalon, Het Pompstation, Het Beeldenfort, De Nollen, Rob Scholte Museum, Triade, 
Schouwburg De Kampanje, KopGroep Bibliotheken Den Helder, Cinema Zevenskoop, 
het Marinemuseum, het Reddingmuseum, Stichting Richter, Galerie Windkracht 13, Fo-
towerkgroep Den Helder en de Noorderkunstkring en met educatieve instellingen zoals 
basisscholen, het voorgezet onderwijs i.s.m Triade en De Kunstuitleen. 
Op regionaal niveau met Museum Kranenburgh te Bergen, Kunstenaarsvereniging Ber-
gen, Kunstenaarsvereniging De Boterhal te Hoorn, De Vishal te Haarlem enzovoort. 
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Op landelijk niveau met het Mondriaan Fonds, Cultuur Compagnie, opleidingen voor 
beeldende kunst en anderen. 
Op landelijk en internationaal niveau met die kunstenaars en instellingen die onze mis-
sie ondersteunen. 
 
Dit resulteerde onder andere in het uitgeven en verspreiden van een gezamenlijke 
kunstfolder, het meedoen aan de Noord Holland Biënnale en het organiseren van de 
expositie Residu 3 in samenwerking met het Mondriaan Fonds. Samenwerking met 
Zeestad Ontwikkelingsmaatschappij gaf ruimte voor AiR! (Artists in Residence). 
 
 

 
 
 
Voorwaarden om dit te realiseren, zijn: 
 
- het hebben van een stichting met ANBI status en een actief stichtingsbestuur. Stichting 
Kunsthal 45 is 1 februari 2014 geregistreerd onder deze naam. 
 
- het genereren van gelden uit de markt door het continue zoeken en binden van spon-
sors en donateurs en door opbrengsten uit aanvullende “Extra” activiteiten bij de exposi-
ties. 
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- het genereren va gelden met onze crowdfunding-actie winwin45 
 
- het aandacht vragen voor onze activiteiten door uitvoerig communiceren met plaatselij-
ke, regionale en landelijke media, het actief gebruiken van een website, nieuwsbrief en 
sociale media en een goed uitnodigingen beleid. 
 
Kunsthal 45 heeft een website www.kunsthal45.nl, een twitteraccount @kunsthal45 en 
een facebookpagina Kunsthal 45, die op regelmatige basis worden bijgewerkt en goed 
worden bezocht. 
 
- het betrekken van de Helderse bevolking en bezoekers van buiten Den Helder bij de 
activiteiten. 
 
- het inzetten van veel vrijwilligers. 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.kunsthal45.nl/
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TENTOONSTELLINGEN 
 
Door bemiddeling van Woningstichting Den Helder is een voormalig horecapand 
in de Koningstraat aan ons beschikbaar gesteld om te gebruiken als tentoonstel-
lingsruimte. Die ruimte heeft de naam Kunsthal 45. 

De eerste expositie opende op 4 juli 2014. Sinds die tijd hebben wij vijf exposities per 
jaar.  Aan deze exposities hebben kunstenaars van binnen en buiten Nederland deelge-
nomen, van alle leeftijden en uit alle disciplines. Als curatoren zijn actief geweest of nog 
actief: Marijke van Wijk, Co van Gasteren, Joop Hollanders, Jan van der Haven, Jan 
Nijhof, Jaap Velserboer, Maria Glandorf en Anne Verhoijsen. Komende curatoren in 
2016 zijn: C.A. Wertheim, Kaat Schulte, Maria Glandorf en Anne Verhoijsen. 
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EXTRA ACTIVITEITEN 
 
In de afgelopen jaren organiseerden wij tijdens iedere expositie “Extra” activiteiten. Mu-
ziek, dans, poëzie, kinderworkshops, fotoworkshops, lezingen en performances, finisou-
pe, buitenactiviteiten, alsook kunstenaars die ter plekke werk maakten. In de toekomst 
willen we het “Extra” aanbod blijven aanbieden en zo mogelijk uitbreiden. 
 
 

 
 
WINWIN45 
 
Met onze crowdfundings-actie winwin45 genereren wij inkomsten om verbeteringen op 
het gebied van verlichting en presentatie uit te voeren. Kunstenaars stellen een werk ter 
beschikking waarbij bij verkoop de helft naar de kunstenaar, de helft naar Kunsthal 45 
gaat. De werken zijn beperkt van formaat en worden tegen een relatief laag en voor veel 
mensen bereikbaar bedrag aangeboden. Op deze wijze wordt ook de stap naar het ko-
pen van kunst kleiner gemaakt. Winwin45 heeft een eigen website, www.winwin45.nl, en 
een eigen Facebook pagina. 
      

http://www.winwi45.nl/
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ONTWIKKELING 
 
Bij voldoende sponsoring wordt het aanbod aan exposities navenant kwalitatief beken-
der, met een meer landelijke uitstraling. Ook kan dan meer geïnvesteerd worden in PR. 
Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat de Kunsthal 45 regionale en landelijke uitstraling 
en bekendheid krijgt, waardoor het aantal bezoekers stijgt en de financiële toekomst via 
sponsoring gewaarborgd blijft.  
We blijven zo veel mogelijk aansluiten bij ontwikkelingen in de regio, door o.a. de keuze 
van onze thema’s af te stemmen. Zo was AiR! in 2015 gerelateerd aan de vernieuwing 
in het Stadshart en is AiR! 2016 gerelateerd aan duurzame energie (samen met de Aeo-
lus Head Wind Race). In de toekomst mogelijk uit te voeren ideeën zijn: Rigs & Ships, 
Stelling Nemen, Warmte Winnen, Helder Water, ArtPhishing, BouwKunst, Boei&, Zand-
zakken voor de deur!, Luchtkastelen, Bommen & Granaten, Dokken!, Pompen of Ver-
zuipen, Wrak, en Helder Licht. 

Om meer mensen te  interesseren voor beeldende kunst benaderen wij groepen actief 
om Kunsthal 45 te bezoeken.  

Voor het onderwijs werken wij hierbij samen met Triade, via hun aanbod Kunst in de 
Klas. 
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Wij benaderen verenigingen en clubjes met ons aanbod Koffie, Koek & Kunst, waarbij in 
ontspannen sfeer genoten wordt van de exposities, gecombineerd met uitleg door een 
beeldend kunstenaar. 

 

 

 

 

Om doelgroepen met een grotere afstand tot beeldende kunst sterker te betrekken, is er 
een werkgroep die dit onderwerp specifiek onder zijn hoede heeft. Zij benaderen groe-
pen uit alle lagen van onze samenleving en bieden passende rondleidingen. Bij deze 
doelgroepen moet men denken aan: nieuwkomers en asielzoekers, ouderen,  wijkvere-
nigingen, Internationaal Vrouwen Centrum, organisaties voor maatschappelijk werk en-
zovoort. 

De aanwezigheid van Kunsthal 45 in een deel van de stad dat nog herontwikkeld moet 
worden, midden tussen de horeca, heeft tot nu toe al geleid tot positieve reacties bij be-
zoekers en buren.  

In een tijd waarin geld voor beeldende kunst zeker vanuit de overheid steeds schaarser 
wordt en waarin steeds meer locaties sluiten, is Kunsthal 45 een positieve uitzondering. 
Kunstenaars zijn enthousiast over dit initiatief en werken graag mee. Onze sponsors en 
onze groeiende groep Vrienden maken het nog steeds mogelijk Kunsthal 45 te blijven 
ontwikkelen. 
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Den Helder, februari 2016.   

Bestuur 

Voorzitter Linda Rose Smit  
Secretaris/penningmeester Marja Lely  
Algemeen lid Jack Beneker  

Adviseurs 

Inhoudelijk 
Co van Gasteren, Jan Nijhof, Bill Kunst 

Financieel  
Peter Lapperre, Troy Ham 

foto’s: Kunsthal 45, 2014-2016 
 

_____________________________________________________________________ 

Kunsthal 45 
Koningstraat 43-45, 1781 KC Den Helder 
06 8224 8525, www.kunsthal45.nl, info@kunsthal45.nl 
rek nr NL09RABO154072753, KvK 37142792 
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