
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2016 

 

   



Inleiding 

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar 

waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten en exposities met 

kustenaars zijn georganiseerd. De zoektocht naar een vaste locatie is nog in volle gang. 

 

Bestuur The Living Museum,   19 juni 2017 

 

Wat is The Living Museum? 

The Living Museum is een non-profit Outsider Art Program. Het is een atelier, art-gallery en 

ontmoetingsruimte dat toebehoort aan de mensen die er kunst maken. Een plek waar je volledig jezelf 

kunt zijn en niet veroordeeld wordt. Een plek waar je jezelf kunt laten inspireren. Een plek waar je al je 

talenten aan de wereld kunt laten zien. Want iedereen is welkom om zijn talenten te komen uiten, te 

ontdekken, ontwikkelen en (terug) in zijn kracht te komen. Iedereen verdient een podium. Er zijn geen 

regels. Die regels maken die mensen die gebruik maken van de ruimten zelf. Problemen los je met 

elkaar op. En als er dan toch ingewikkelde knopen doorgehakt moeten worden, dan wil het Bestuur 

dat best doen, maar in principe is het een Consumer Run Project. Iedereen is er gelijk. Ontmoeting, 

kunst, inspiratie en herstel staan centraal in The Living Museum.  

 

Activiteiten in 2016 

 

 
Workshop tijdens ESIW 

 

Projecten 

European Social Innovation Week 

Een eerste activiteit in 2016 was tijdens de European Social Innovation Week in september in Tilburg. 

The Living Museum Tilburg heeft gedurende een week een pop-up expositie gehad. Betrokken 

vrijwilligers en kunstenaars waren hier heel enthousiast over, net als de bezoekers. 

Daarnaast werd een workshop gegeven om de gelegenheid te bieden aan geïnteresseerden om zo 

kennis te maken met het concept. Aan de workshop hebben o.a. gemeente, hulpverleners en 

(toekomstige) kunstenaars mee gedaan. Ook zijn er twee personen geweest waarvan bekend is dat zij 

zorg mijdend zijn. Wij zijn erg trots dat zij hun weg vonden naar een eerste stap richting The Living 

Museum Tilburg. 



 

Workshops 

In 2016 zijn 2 workshops georganiseerd. De bedoeling van deze workshops is het creëren van 

draagvlak en enthousiasme bij de bestaande hulpverleningsstructuren. Dit om in de toekomst ook een 

steunsysteem en netwerk bij professionals te realiseren. 

 

IMW 

Voor 2 verschillende wijkteams in Tilburg is een workshop gegeven. De workshop bestond uit een 

korte uitleg over het concept The Living Museum, het verhaal van één van onze ervaringsdeskundige 

en het zelf aan de slag gaan met het concept. Op deze manier werden de aanwezige professionals 

geprikkeld om na te denken over hoe zij op een andere, positief gerichte en creatieve manier hun 

klanten kunnen benaderen.  

 

 

 

 
Workshop voor IMW 

 

Meet the experts 

“Meet the experts” is een groot congres gericht op ervaringsdeskundigheid, dit jaar werd dit 

georganiseerd in Antwerpen. The Living Museum Tilburg heeft op uitnodiging deelgenomen, samen 

met The Living Museum Bennebroek en Eindhoven. Een groep van onze kunstenaars heeft een 

expositie gehouden en er werd ter plekke kunst gemaakt. Er was een mogelijkheid tot gesprek om zo 

het verhaal van de ander te horen en te kunnen leren van elkaar.  

 



 
Expositie Meet the experts Antwerpen 

 

Vaste locatie 

The Living Museum moet een voorziening worden die laagdrempelig is voor de gebruikers, de 

kunstenaars, en de bezoekers. De wens is dat kruisbestuiving ontstaat tussen de maker en de inwoners 

van de stad en omgeving. The Living Museum Tilburg is nog op zoek naar een vaste basis, een plek 

waar de kunstenaars voor langere tijd ruimte hebben om te werken aan hun kunst en zo hun herstel.  

Om tot die locatie te komen, worden met diverse partijen in Tilburg gesprekken gevoerd.  

 

Naamsbekendheid 

 

Website 

Alle informatie over het initiatief is terug te vinden op www.thelivingmuseumtilburg.nl 

De laatste stand van zaken is daar te vinden, aan de hand van blogs en media berichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelivingmuseumtilburg.nl/


Studenten Rooi Pannen 

Tweedejaars studenten marketing aan de opleiding de Rooi Pannen in Tilburg hebben in opdracht van 

The Living Museum Tilburg onderzoek gedaan naar huisstijlontwerp, inrichting website, social media 

aanpak, sponsoring en het bereiken van kunstenaars. In groepjes van twee tot drie studenten zijn 

voorstellen uitgewerkt en gepresenteerd aan bestuursleden van The Living Museum Tilburg. 

 

 

 

Presentatie Rooi Pannen 

 

Deelnemers/bezoekers/kunstenaars 

Er is al contact gelegd met ongeveer 15 kunstenaars die aan de slag willen bij The Living Museum 

Tilburg.  Deze kunstenaars merken vanuit hun netwerk dat anderen ook interesse hebben om te 

werken bij The Living Museum Tilburg. 

 

 
Kunstenaar: Tim Hobbelman 



 

Governance 

Op 18 juli 2016 is stichting The Living Museum Tilburg notarieel vastgelegd en staan we ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel.  

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

Dhr. R. Haen, voorzitter (vrijwilligerscoördinator en coach bij Traverse Tilburg) 

Mw. P. Theuws, secretaris (adviseur Wonen en Stedelijke Ontwikkeling, Bureau Queste) 

Mw. P. Postelmans, penningmeester (beleidsmedewerker Cultuur, Provincie Noord-Brabant) 

Mw. D. de Greef, bestuurslid (ervaringsdeskundige) 

Dhr. T. van den Broek, bestuurslid (psychiatrisch verpleegkundige, GGZ dubbele diagnose) 

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen.  

Het bestuur ontvangt geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er is geen 

sprake van het uitkeren van vacatiegeld aan de bestuursleden. 

 

De stichting heeft in 2016 de AMBI-status toegekend gekregen.  

 

Financiering 

The Living Museum is een non-profit organisatie met een ideële doelstelling en streeft naar optimale 

inzet van de beschikbare middelen voor de realisatie van haar doelen. De stichting wordt gerund door 

vrijwilligers en ervaringswerkers. Financiering vindt plaats op basis van giften, sponsoring en 

crowdfunding. Alle inkomsten worden direct weer in The Living Museum geïnvesteerd. 

In 2016 is een financieringsplan opgesteld. Dit geeft inzicht in mogelijkheden voor subsidie, fondsen, 

crowdfunding en giften voor The Living Museum.  

 

 

 

Tentoonstelling kunst tijdens ESIW 

  



Financieel jaaroverzicht 2016 

 

Balans     per 31-12-2016 

 

Activa      

 

Liquide middelen    € 73,55 

 

Passiva 

 

Kortlopende Schulden    € 65 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

 

Baten 

 

Donaties     € 700,- 

Vergoeding reiskosten    € 125,- 

Totaal Baten     € 825,- 

 

Lasten 

 

Communicatie     € 196,33 

Vervoer     € 138,52 

Organisatie     € 416,60 

Totaal Lasten    € 751,45 

 

Resultaat 

 

Saldo per 31-12-2106    € 73,55 

 

  



Reacties in de media 

 

 

 

 



 

Sponsoren en Suppporters 

 

Jac Schalk Grafisch Ontwerp 

SH Reklame BV 

Darko’s-Oneness.nl 

European Social Innovation Week 

Studio Haen 

The Living Museum Nederland 


