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Jaarverslag Stichting 10 tégen 1 2019 en 2020 

Het jaarverslag van de Stichting 10 tegen 1 voor de periode 2019-

2020 bestaat uit dit projectoverzicht en de financiële jaarverslagen 

voor 2019 en 2020.  

De financiële jaarverslagen zijn opgesteld door de penningmeester 

van de stichting, de heer Jos Wessels. Het projectoverzicht is 

opgesteld door de vertrekkende voorzitter van de stichting, mevrouw 

Helma Vlemmings.  

De voorzitter heeft het bestuur gevraagd in 2021 te zoeken naar een 

vervanger voor de voorzittersrol. Haar opvolger is de heer Tim 

Newman. 

De volgende Hoekse talenten en Hoekse initiatieven konden via onze 

stichting hun projecten uitvoeren en hun talenten tonen in 2019 en 

2020.  

2019/2020: Muziek om de Hoek 

In de in Art Decostijl gebouwde dorpskerk van Hoek van Holland 

vinden regelmatig concerten met het thema: Muziek om de Hoek 

plaats. De kerk heeft een prachtig orgel en de klassieke concerten 

worden vanaf dit orgel in samenwerking met studenten of 
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afgestudeerden van het conservatorium georganiseerd. De concerten 

zijn kleinschalig van karakter echter van hoge muzikale kwaliteit. Het 

initiatief Muziek om de Hoek is te klein voor een eigen stichting. Het 

verzoek of de stichting 10tegen1, muziek om de Hoek wilde 

ondersteunen met een podium om fondsen te werven in combinatie 

met administratieve ondersteuning hebben we positief beantwoord. 

De samenwerking tussen Tet Nootenboom en Jos Wessels, rondom 

de organisatie van regelmatige concerten verliep naar grote 

tevredenheid. Tegen het einde van 2020 is het project Muziek om de 

Hoek, in goed overleg door de organisatoren gestopt. 

2019/2020: KUZhuis 

De vaste lasten van het KUZhuis worden door de kunstenaars en 

fotografen zelf gefinancierd. Voor de programmering wordt jaarlijks 

subsidie aangevraagd, steeds met een andere doelstelling. 

In 2019 organiseerde het team KUZhuis haar eerste jaar programma 

met thematische exposities en bijzondere kunsthappenings. Een grote 

hoeveelheid exposities, lezingen en workshops vonden voor het 

KUZhuis zelf of voor bezoekers plaats. Dit naast de samenwerking met 

scholen en zorgorganisaties. Kunstenaar Melan van Driel verzorgde de 

aankondigen. In dit verslag staat een fotobijlage opgenomen, omdat 

het beeld veel meer tot de verbeelding spreekt dan een opsomming 



 
 

 

Stichting 10 tégen 1 
Statensingel 85A 
3039 LE 
ROTTERDAM 
KvK-nummer 62733133 
IBAN rek. nr. NL70 TRIO 0198092954 

met tekst. Het KUZhuis deed ook mee aan het Zomerplein, NLdoet en 

aan de jaarlijkse kerstmarkt. De KUZzers leerden elkaar beter kennen 

en zorgden er samen voor dat het KUZhuis staat als een huis. Het 

maakte gebruik van een website, sociale media en de lokale Hoekse 

krant om bekendheid te krijgen voor de activiteiten. 

In 2020 zocht het KUZhuis nadrukkelijker de samenwerking met 

‘buiten’ op. Helaas verliep het jaar door COVID anders en was het 

KUZhuis meer dan de helft van het jaar dicht. Het huis startte met een 

Mellow Yellow expositie, wederom gecombineerd met bijzondere 

activiteiten.  

De jaarlijkse bewonersexpositie kon niet binnen georganiseerd 

worden. Samen met de stichting Ku(n)stplaats werd een ‘open lucht 

en achter het raam’ expositie door heel Hoek van Holland 

georganiseerd.  

De bewoners van Planciushof Hoek van Holland vroegen of ze het 

KUZhuis mochten gebruiken als ruimte voor bewonersontmoetingen. 

Een bijzondere vraag. Natuurlijk mocht dat en de Gebiedscommissie 

van Hoek van Holland beloonde het initiatief met een bijdrage in de 

onkosten. 
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Een nieuwe kunstenaar trad toe tot KUZ; Sicco Faase en hij bracht 

interessante expertise mee op het gebied van PR en Marketing. Hij 

verzorgde een prachtige uiting op de entreedeur van het KUZHuis en 

trapte in ruil daarvoor af met zijn eerste expositie. 

Tijdens de eerste COVID-sluiting was het KUZhuis tijdelijk atelier voor 

Goosen Bon die in het KUZhuis werkte aan zijn toelating tot de 

Willem de Kooning Academie van Rotterdam.  

Fotograaf Joyce Huis bedacht het voordeurproject om met haar 

camera, Hoekse bewoners met prachtige foto’s een hart onder de 

riem te steken, vanwege de enorme impact van COVID op de 

bewoners van Hoek van Holland. 

Helaas overleed begin maart, veel te jong, een van onze kunstenaars 

Ineke van Waas. Haar medekunstenaar en vriendin Miho Bruin 

bedacht samen met de partner van Ineke; de expositie M.Ineke. Een 

combinatie van Ineke’s werk met de sieradencollectie van Miho Bruin, 

gebaseerd op het werk van Ineke. Heel bijzonder dat het KUZhuis dit 

mocht.  

In de zomer bracht burgemeester Abutaleb een bezoek aan het 

KUZhuis voor zijn jaarlijkse meet en greet met bewoners. Vanaf de 
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door Reinier Lagendijk en Helma Vlemmings gemaakte Hoekse Hart 

bank, ging hij in gesprek met bewoners.  

Sieraadontwerper Coco Benschop maakte van het KUZhuis een 

experimenteerlab voor haar onderzoek naar de bruikbaarheid van 

zeewier in haar sieraden.  

Tegen het einde van het jaar waren de kunstenaars en 

sieraadontwerpers hard aan het werk voor een op het nieuwe 

beeldmerk van Hoek van Holland gebaseerde, Pop up store. De 

gemeente Rotterdam/ Gebiedscommisie verblijdde kunstenaars, 

fotografen en sieraadontwerpers met verschillende opdrachten voor 

producten met het Hoekse Hart. Een emoij-achtige ontwerp om via 

telefoons te delen, het inrichten van een Pop up store en die te vullen 

met door het KUZHuis bedachte producten en objecten.  Daarnaast 

budget (maakloon en uitvoering) voor een in samenwerking met de 

Ondernemersvereniging sfeervol in te richten centrum tijdens de 

wintermaanden. Het werden twee zitobjecten, een winterwandeling en 

een bedankje voor alle Hoekse winkeliers. Op de dag dat we onze 

Pop up store mochten openen ging het KUZhuis vanwege COVID 

voor de rest van 2020 op slot.  

Fotograaf Joyce Huis bedacht het voordeurproject om met haar 

camera, Hoekse bewoners met prachtige foto’s een hart onder de 
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riem te steken, vanwege de enorme impact van COVID op de 

bewoners van Hoek van Holland. 

Ze fotografeerde honderden Hoekenezen voor hun voordeur. Dat 
resulteerde in vele blije gezichten en prachtige foto’s. Die werden 
geplaatst op social media en geëxposeerd in het KUZhuis, in combinatie 
met een prachtig fotoboek en een muurprojectie. Alles van hoge 
kwaliteit. 
De expositie is bedoeld als rondreizende expositie maar wederom 
COVID heeft die planning deels door de war gegooid. 
 

Ook deed het KUZhuis dit jaar weer mee aan het jaarlijks Museum en 

Cultuurweekend. Op beide dagen organiseerde het een workshop 

voor volwassenen (sieraden maken met het Hoekse Hart) en een 

workshop voor kinderen (schilderen met je schaar). Een geslaagde 

samenwerking. 

2020: Project Hoekse Hart (i.s.m. KUZhuis) 

2019: Summerschool  

In de zomermaanden kan niet ieder Hoeks schoolkind of de Hoekse 

jeugd op vakantie. Sommige ouders hebben daar niet de middelen of 

de vrije tijd voor. Deze kinderen worden tijdens de zomervakantie 

‘verwend' met een speciale zomerschool vol leuke activiteiten voor 

kinderen en jongeren.  
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2019/2020:  North Sea Round Town (NSRT) 

 

North Sea Round Town, vindt als onderdeel van het jaarlijks North 

Sea Jazz festival, ook plaats in Rotterdam. NSJ in Ahoy, NSRT op 

bijzondere locaties door de hele stad. Voor 2019 stond o.a. een 

concert op het strand van Hoek van Holland gepland. In de vorm van 

een klankconcert bij zonsondergang.  

Het multi-instrumentalisten trio "Under The Surface” (vocaal, Edison 

Jazz/World Award winnares 2019) zou de muzikale uitvoering 

vormgeven. Er werden tussen de 250 en 500 deelnemers verwacht, 

passanten en publiek. Vanwege COVID-19 is dit project helaas twee 

keer tot 2022 uitgesteld. 

 

2020: Project Hoekse Hart bank (i.s.m. KUZhuis) 

 

Op 17 juli werd het Hoekse Hart (nieuwe beeldmerk van Hoek van 

Holland gelanceerd. Bedacht door citydressers en Studio 

VollaersZwart, met de bedoeling dat Hoek van Holland (met name 

bewoners en ondernemers) het Hoekse Hart zouden adopteren en er 

mee aan de slag wilde gaan. Het KUZhuis wilde hier graag een 

bijdrage aan leveren. 

Kunstenaars Reinier Lagendijk en Helma Vlemmings bedachten een 

zitobject om de boom voor het KUZhuis. Dit viel samen met de 
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vergroening (geveltuin en boomspiegels) van de straat door 

Opzoomer Mee. Een hart van rode tegels om op te zitten. Beide 

kunstenaars deden dit met financiële hulp van Ad Hoc, de 

woningbouwvereniging, de gemeente Rotterdam (Opzoomer mee), de 

ondernemersvereniging en het KUZhuis zelf. De eigen bijdrage aan 

het bouwen van dit zitobject bedroeg 300 euro.  

 

2020: Project Metromuur 

Een prachtig voorbeeld van samenwerking! 

 

Kunstenaars Sam Game en Sicco Faase werden door Ruud Langeveld, 

gemeente Rotterdam, gevraagd om de lange betonnen muur aan de 

Badweg te verfraaien. En dat deden ze! Metromuur werd 

vrijdagmiddag 17 juli officieel onthuld, maar iedereen die vaak 

wandelt, fietst of met de auto naar het strand gaat heeft al lang 

gezien dat daar iets spannends aan de gang was. 

 

Voorzitter van de stichting 10tegen1 en kunstenaar Helma Vlemmings: 

‘Als iets een voorbeeld is van SAMENWERKING tussen formele en 

informele netwerken, jong en oud, beleidsmakers, ondernemers en 

mooimakers, dan is het Metromuur.’  

Geen kleine klus want de muur is 100 meter lang en 3,5 meter hoog. 

‘Het kwam mooi uit dat Sam ook huisschilder is.’ Voordat jongeren, 
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studenten, vormgevers of kunstenaars met hun sjablonen aan de slag 

konden, zaten er al vier verflagen op. Voorstrijk en kleur als een 

goede en kleurrijke achtergrond voor het moois dat er op kwam te 

staan.  

Sam en Sicco kregen via de gemeente Rotterdam een startbudget om 

aan de slag te gaan, maar deze megaklus had veel meer nodig: 

enthousiasme, mankracht, materialen en creativiteit en op zijn tijd een 

broodje of een ijsje. ‘Dankzij Sam en Sicco groeide het aantal 

sponsoren enorm. Een aanstekelijk project.’  

Iedereen die bijdroeg heeft een plek op de muur gekregen. ‘Ik mocht 

afgelopen zaterdag een dag helpen en tegelijkertijd zien hoe mijn 

inbreng met een hypermoderne uv-printer op de muur geprint werd. 

Voor mij horen de woorden POOTJEBADEN en PIEREWAAIEN namelijk 

bij de zee.’  

 

Helma noemt het terecht een topproject. ‘Want het was bloedheet of 

het goot, maar ieders passie en enthousiasme kon alles aan.’ Tot de 

metro naar zee gereed is, kunnen bewoners en bezoekers genieten 

van Hoekse en Rotterdamse symbolen die typeren wat de zee 

allemaal biedt. Neem een kijkje onder het wandelen, fietsen en toeren 

en bewonder wat kunstenaars Sam Game en Sicco Faase met heel 

veel anderen gerealiseerd hebben!  
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2020: Voordeur project Joyce Huis (i.s.m. KUZhuis) 

(met volledige bijdrage van de gemeente Rotterdam) 

Fotograaf Joyce Huis bedacht het voordeurproject om met haar 

camera, Hoekse bewoners met prachtige foto’s een hart onder de 

riem te steken, vanwege de enorme impact van COVID op de 

bewoners van Hoek van Holland. 

Ze fotografeerde honderden Hoekenezen voor hun voordeur. Dat 
resulteerde in vele blije gezichten en prachtige foto’s. Die werden 
geplaatst op social media en geëxposeerd in het KUZhuis, in combinatie 
met een prachtig fotoboek en een muurprojectie. Alles van hoge 
kwaliteit. 
De expositie is bedoeld als rondreizende expositie maar wederom 
COVID heeft die planning deels door de war gegooid. 
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Over de stichting  
 
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 
Hoek- se talenten beschikbaar te blijven als podium om fondsen te 
werven. 
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Organisatie van de stichting 
 

Het bestuur (onbezoldigd) van de stichting bestaat uit: 

Tim Newman - voorzitter 

Jos Wessels - penningmeester 

Monique Smits - secretaris.  

Annet Schipper - cultuurscout/cultuurregisseur Hoek van Holland is 

vaste adviseur/ambassadeur van de Stichting.  

Contact met de stichting kunt u opnemen via de voorzitter: 

Mobiel: 06 3402 2192 

Mail: bestuur@10tegen1.com 

 

 
 


