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Inleiding 
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2018. The Living 

Museum Tilburg heeft de afgelopen jaren veel succesvolle projecten gedraaid, zoals exposities, 

voorstellingen en workshops. Op deze momenten werd zichtbaar dat mensen elkaar bij The Living 

Museum weten te ontmoeten, inspireren en te steunen. Er is een community gevormd. Een groep van 

kunstenaars met geleefde ervaring, maar ook van andere sympathisanten, enthousiastelingen en 

nieuwsgierigen vanuit diverse hoeken van de samenleving binnen Tilburg. Waaronder verschillende 

kunstorganisaties, zorginstellingen, ondernemers en de gemeente. Met deze groei werd ook de vraag 

naar meer continuïteit en vindbaarheid van The Living Museum Tilburg groter.  

 

Ook bleek het concept ‘The Living Museum’ in ontwikkeling. We hebben onszelf steeds kritische 

vragen gesteld, vroegen om feedback en verzamelden ervaren mensen om ons heen om mee te kijken 

naar onze organisatie structuur, onze krachten en onze valkuilen. We zijn en blijven continue op zoek 

naar verbetering met als doel een zo duurzaam mogelijke podium te bieden waarop onze kunstenaars 

kennen werken aan hun persoonlijk herstel en waar verhalen kunnen worden gedeeld middels het 

creëren van kunst.  

 

Bovengenoemde maakte dat eind 2017 duidelijk werd dat dat 2018 in het teken zou komen te staan 

van het zoeken naar een vaste locatie voor The Living Museum, maar ook om de voorwaarden te 

scheppen om deze op een duurzame manier te kunnen onderhouden. 

 

Terugkijkend op 2018 kunnen we stellen dat het een succesvol jaar was waarin we ‘ons huis’ versterkt 

hebben en de fundamenten voor een vaste locatie voor The Living Museum Tilburg hebben weten te 

bouwen. Hiervan vindt u een overzicht in dit verslag. We hebben veel successen en mooie 

ontmoetingen mogen ervaren en hebben deze ook weten te vieren. We kijken uit naar het nieuwe jaar, 

waarbij we verwachten de deuren definitief te kunnen openen. 

 

 

Het bestuur The Living Museum Tilburg,  

Februari 2018 

 

  



Jaarverslag The Living Museum 2018   pag. 4 

Wat is The Living Museum Tilburg? 
The Living Museum Tilburg 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. Iedereen is welkom om zijn talenten te komen uiten, te 

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

Museum Tilburg is een consumer run programma. Dit houdt in dat de kunstenaars die werken in het 

museum zelf verantwoordelijk zijn voor het draaiend houden van The Living Museum Tilburg. Indien er 

zaken zijn waar de kunstenaars niet aan uit komen, dan ondersteunt het bestuur hen. 

Ontmoeting, kunst, inspiratie en herstel staan centraal in The Living Museum.  
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Activiteitenoverzicht 2018 
 

The Living Museum Tilburg in de media 

The Living Museum Tilburg is het afgelopen jaar opgepikt door zowel lokale als landelijke media. Er 

zijn interviews gehouden met kunstenaars die betrokken zijn bij The Living Museum Tilburg. Dit had 

een tweeledige positieve werking: de kunstenaars worden zichtbaar voor wat zij kunnen en The Living 

Museum Tilburg kreeg meer exposure. Dit laatste zorgde voor meer kunstenaars die ons wisten te 

vinden en werkte drempelverlagend.  

 

Naast publicaties is er ook een item gemaakt door Omroep Tilburg TV over het ‘Pay it Forward’ project 

waarbij we vanuit The Living Museum in het weekend van ‘Black Friday’ ruim 100 kleine kunstwerkjes 

verspreidde in het centrum van Tilburg. Klik HIER voor het hele item. 

 

Starters for Community 

Starters for Community is een programma dat startende professionals de gelegenheid biedt om meer 

werkervaring op te doen door zich in te zetten voor duurzame ondernemingen. Onze vraag aan hen 

was juist gericht op het verduurzamen van The Living Museum Tilburg. Zij hebben gekeken naar ons 

verdienmodel en hierop adviezen gekregen. Daarnaast hebben zij een belangrijke adviesrol gehad in 

de crowdfunding die The Living Museum Tilburg later in het jaar succesvol heeft afgerond.  

 

Bezoek aan Nei Skoen 

Nei Skoen in Helmond is een initiatief vergelijkbaar aan dat van The Living Museum Tilburg. Met een 

busje vol kunstenaars van The Living Museum Tilburg zijn we daar op werkbezoek geweest om ons te 

laten informeren en inspireren. Tijdens het bezoek is ook een basis gelegd voor mogelijke verdere 

samenwerking in de toekomst. Deze samenwerking zit hem in het delen van ervaringen of mogelijke 

gezamenlijke kunstprojecten. 

 

Korte films over The Living Museum Tilburg 

Omdat we het belangrijk vinden om zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te 

bereiken, hebben we geïnvesteerd in het maken van een aantal korte filmpjes. Deze zijn te gebruiken 

voor social media, voorlichting of workshops.  

 

Klik op onderstaande links om de films te bekijken. 

The Living Museum Tilburg in 4 minuten 

Het verhaal van Sjors Bekkers (tekenaar/illustrator) 

Het verhaal van Michael Dielen (kunstenaar) 

2.Partcipatie & Herstel voorjaar2018 1.Zelfhulpkrant 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=D7nD-4h59NA&subject=Item%20Omroep%20Tilburg%20The%20Living%20Museum%20Tilburg
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=yIVb1iKRKJA
mailto:https://youtu.be/-4RoZ6CJYWc
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=V8TLRBQrSyY
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Kunstproject ‘The Tilburg Collectie’ (i.s.m. Fontys Hoge school) 

In navolging van ‘The Darling Collection’ in Zuid Afrika gingen 12 internationale studenten van de 

Fontys Hogeschool voor de kunsten in Tilburg en artistiek leider Jan Grolleman aan de hand van 

persoonlijke voorwerpen samen met 6 kunstenaars van The Living Museum Tilburg een voorstelling 

maken. Deze voorstelling is eenmalig gepresenteerd in MFA Zuiderkwartier. 

  

 

Bakkie Pleur 

In de aanloop naar een vaste locatie zijn we deze zomer 

gestart met het organiseren een wekelijks kunstenaarscafé, 

‘Bakkie Pleur’ genaamd. Iedere woensdagavond tussen 

19:30 en 22:00 uur is er gelegenheid voor de kunstenaars 

om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en samen 

kunst te maken op kleine schaal. Per avond bezoeken zo’n 

10 tot 20 kunstenaars en geïnteresseerden Bakkie Pleur.  

Deze avond wordt volledig gerund door de Kunstenaars 

van The Living Museum Tilburg. Zij zorgen dat de locatie 

geopend wordt, dat er koffie is en dat (nieuwe) bezoekers 

worden ontvangen. Dit zijn de eerste stappen naar het 

consumer run principe dat The Living Museum Tilburg 

ambieert te zijn. 
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Crowdfunding 

Na twee jaren waarin een aantal succesvolle projecten zijn gedraaid, werd het duidelijk dat het voor de 

doelgroep van The Living Museum Tilburg nodig is dat er vaste voet aan de grond komt. Om The 

Living Museum hierin te katapulteren was een startkapitaal nodig. Na goede adviezen vanuit Starters 

for Communities is een werkplan gemaakt om de crowdfunding te gaan starten. Doel was om 17.500 

euro bij elkaar te krijgen, om zo de start te maken en van daaruit te kunnen groeien.  

Om een goede kick-off te geven aan de crowdfunding is er een veilingavond georganiseerd in de Hall 

of Fame. Dit werd een mooie intieme avond waarin kunstenaars konden exposeren, vertellen en 

ontmoeten. Er is die avond ruim 2000 euro opgehaald, wat een mooie start was. 

De crowdfunding is door diverse fondsen ondersteund; KunstLoc Brabant, VSB fonds, het Jopie Fonds 

en Stichting Doen. Daarnaast hebben veel particulieren het de actie ondersteunt. Totaal met positief 

effect, dat de crowdfunding geslaagd is met een hoger bedrag dan we uiteindelijk voor ogen hadden, 

namelijk 21.500 euro. Daar zijn we trots op! Het maakt tevens zichtbaar hoe het project gedragen 

wordt en maakt de meerwaarde van The Living Museum Tilburg duidelijk.  

 

Pay it Forward 

The Living Museum Tilburg heeft als visie dat terug geven aan de stad en zijn bewoners belangrijk is. 

Om wat terug te doen voor de steun die wij hebben ervaren de afgelopen jaren hebben ongeveer 25 

kunstenaars van The Living Museum totaal ruim 100 kleine canvasjes beschilderd. Deze schilderijtjes 

zijn vervolgend op random plekken in de stad ‘ter adoptie’ neer gezet. De actie bleef niet 

onopgemerkt. Omroep Tilburg TV maakte er een item over (zie ‘The Living Museum in de media’ voor 

een link naar het hele item) 

 

Vieren van successen 

In The Living Museum Tilburg zijn we geregeld getuige van (kleine) wonderen. We zien mensen dingen 

doen die ze zelf nooit hadden gedacht te durven. We zien zowel kunstenaars als andere betrokkenen 

groeien binnen The Living Museum Tilburg. Er is een belangrijke positieve vibe aanwezig maakt dat 

mensen hun eigen grenzen leren te verleggen en daardoor zekerder worden in hun dagelijkse bestaan. 

The Living Museum Tilburg hecht daarom veel waarde aan het vieren van successen. Hier hebben we 

het afgelopen jaar geprobeerd zoveel mogelijk bij stil te staan.  
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Tussenheid013 

De groei van The Living Museum Tilburg en de transformatie van rondreizend circus naar een vaste 

locatie maakt dat we opnieuw kritisch naar onszelf en naar onze organisatie moesten gaan kijken. 

Hebben we bijvoorbeeld alle competenties, middelen en vaardigheden in huis om mee te kunnen in 

deze ontwikkeling? Om antwoord te krijgen op deze vraag en eventuele knelpunten vroegtijdig te 

signaleren krijgen we ondersteuning vanuit Tussenheid013. 

 

Sponsoren en steun bedrijfsleven 

Steeds meer fondsen en bedrijven blijken bereid om met hun tijd, kennis, geld of middelen The Living 

Museum Tilburg te ondersteunen. Zo hebben we gelden ontvangen van Kunstloc Brabant, Stichting 

Doen, Jopie Fonds en VSB fonds. Pauline Olislaeger (Toet ontwerp) heeft voor ons een alternatief logo 

ontworpen, heeft Paul Kemps (Quaform) aangeboden mee te willen denken over vindbaarheid van de 

toekomstige locatie en heeft Eric Blank (Blank advies & hypotheken) aangeboden zijn netwerk inzetten 

om een voor ons geschikt pand te vinden. 

 

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 (wijkcentrumcoördinator bij Contour de Twern) 

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, medewerker Crisiskaart Fameus) 

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

Mw. F. van Iersel, beoogt bestuurslid  

 

Het bestuur komt 4 keer per jaar 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 ANBI-status toegekend gekregen.  

 

  

mailto:https://tussenheid.nl/
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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 

inkomsten uit workshops. Alle inkomsten worden direct weer in The Living Museum geïnvesteerd. 

 

 

  

Financieel overzicht 2018

Saldo 2017 4.587,07

Inkomsten

Donaties 500,00€                    

Workshops 501,49€                    

Crowdfunding 22.633,00€              

Totale inkomsten 23.634,49€              

Uitgaven

Communicatie 2.444,77€                

Vervoer 332,34€                    

Materiaal 116,39€                    

Bakkie Pleur 266,36€                    

Bezoek Nei Skoen 44,57€                      

Huur huisvesting 625,17€                    

Crowdfunding 5.616,58€                

Organisatie 431,24€                    

Totale uitgaven 9.877,42€                

Saldo 2018 18.353,12€              

Verschil (extra over) 8,98€                        
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Vooruitblik op 2019 
Voor The Living Museum Tilburg gaat 2019 een spannend jaar te worden. Met het geld van de 

crowdfunding gaan we openen op een vaste locatie. In 2019 zal er tevens verder worden gewerkt aan 

verduurzaming van onze organisatie. Daarnaast gaat het, mede door de vaste locatie, meetbaar 

worden wat de meerwaarde is voor Tilburg. Dit is één van de punten waar we ons op gaan richten. 

Daarnaast hebben we plannen om samen met Factorium en Kunstloc Brabant enkele projecten te gaan 

draaien. Wij hebben er zin in en hopen u spoedig te begroeten op onze locatie.  


