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. Jaarverslag Stichting 10 tegen 1 2015 en 2016 . 
Het financieel jaarverslag van de Stichting 10 tegen 1 is opgesteld door de 
penningmeester van de stichting, de heer JFM Wessels.  
 
De stichting 10 tegen 1 is opgericht om op 5 en 6 juni 2015 een Hoeks spektakel 
van Hoekse talenten (kunstenaars en creatieven) mogelijk te maken. Hoek van 
Holland is een sport- en een muziekdorp maar nog niet zo kunstminnend als 
sommigen graag zouden willen. Door het spektakel laagdrempelig, veelzijdig en 
voor jong en oud te maken, kregen we de gelegenheid om honderden bezoekers 
te laten genieten van de beeldende talenten die Hoek van Holland heeft. En dat 
werkte fantastisch. 
Beeldend kunstenaars, waaronder illustratoren, natuurkunstenaars, fotografen, 
graffitikunstenaars keramisten, mode- en sierraadontwerpers, autonoom 
kunstenaars, muzikanten en dansers vormden de vertegenwoordiging van 
professioneel werkende kunstenaars. In het klein deden leerlingen van Hoekse 
basisscholen precies hetzelfde. Ze lieten op een leuke, toegankelijke en 
interessante manier hun talenten zien. 
 
Na het Hoeks spektakel is de stichting gevraagd om ook voor andere Hoekse 
talenten beschikbaar te blijven als podium om fondsen te werven. Dat zien wij als 
een erebaan. Diverse projecten konden via onze stichting hun projecten uitvoeren 
en hun talenten tonen:  

• om de Hoek Made Market (2 voorjaarsedities, een in 2015 en een in 
2016), een markt met lokaal en handgemaakte producten 

• Hart van de Hoek, een project van kunstenaars en bewoners om het hart 
van Hoek van Holland (Brinkplein) voor een dag te verfraaien (2016) 

• Gris-Gris, een project waarbij nieuwe sierraden worden ontworpen op 
basis van oude culturele tradities (2016) 

• En KUnstenaars aan Zee, een project voor het op te richten collectief 
van Hoekse en in Hoek van Holland werkzame beeldend kunstenaars 
(2016) 

 
Toekomstige projecten het project de uit(Z)waai (2017 en verder) 
 
Het bestuur (onbezoldigd) van de stichting is driekoppig, voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De cultuurscout Hoek van Holland is de vaste adviseur van onze 
stichting. Wij vergaderen 4 x per jaar of als er een aanleiding is om te overleggen. 
 
De stichting heeft geen financiële middelen. De bankkosten en het beheer van 
de website worden bekostigd uit de bijdrage in die kosten van ieder project. 
Projecten onder de 5000 euro betalen 50 euro per jaar. Projecten boven de 5000 
euro betalen 100 euro per jaar.  
Ieder project wordt gedekt door verkregen fondsen, subsidies of crowdfunding.  


