. JAARVERSLAG STICHTING 10 TÉGEN 1 2017 EN 2018
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:
Het project Gris Gris - sieraden van betekenis is 3 december 2017 met het
team van ontwerpers en modellen afgesloten in het Belvedère verhalenhuis
op Katendrecht Rotterdam. Met drie prachtige sieraden en drie bijbehorende documentaires sloot Gris Gris af. Een project met potentie dat vast een
vervolg krijgt in een museum voor sieraden in binnen- of buitenland.
Voor de wedstrijd van leerlingen van Rotterdamse scholen om een sieraad
te maken met betekenis bleek helaas geen interesse te bestaan.
Het initiatief De Uit(z)waai is positief door de gemeente Rotterdam ontvangen. Het is een initiatief met behoorlijke kosten en impact voor de buitenruimte. Om die reden is het initiatief eind 2017 tijdelijk stopgezet. We hopen dat dit prachtig initiatief op een later tijdstip wordt vervolgd.

Het boekje Mag ik je KUZZEN? met een overzicht van KUnstenaars aan Zee
(KUZ), het netwerk van Hoekse of in Hoek van Holland werkzame fotografen en kunstenaars, die elkaar regelmatig ontmoeten en samen bijzondere kusnthappenings organiseren. Het boekje is gelanceerd tijdens het Art
Break Festival (24 juni 2018) op het Hoekse strand aan de Rechte straat.
Mede dankzij organisator Freek Ruigrok en strandtent de Globetrotter werd
het een feestje. Terecht, want het is een prachtig boekje geworden. Niet alleen sponsoren ook KUZ fotografen en kunstenaars leverden hier een creatieve en financiële bijdrage aan.
Het KUZhuis. Door prettige samenwerking met vertegenwoordigers van
gebied Hoek van Holland, woningbouwvereniging Hoek van Holland, beheerder Ad HOC en Cultuurscout Annet Schipper bleek het mogelijk om een
van de leegstaande Van Dam eenheden aan de Rietdijkstraat te gebruiken
als ruimte voor exposities, workshops en kunsthappenings. Op 20 november
2018 kreeg KUZ de sleutel. Na heel hard werken door het team, vond de
feestelijke opening van het KUZhuis plaats op 15 december 2018. Het opknappen (hard nodig) en inrichten vond plaats met grote hulp van Cultuurscout Annet Schipper, een deel van het KUZteam en de financiële hulp van
sponsoren, fondsen en het KUZteam zelf.
In 2019 staat de programmering van het KUZhuis op de agenda.
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 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 verloopt naar grote
tevredenheid.
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/naam 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. We overwegen deze
kosten in 2019 te verhogen omdat de bijdragen niet het geheel van kosten
dekken.
Ieder project wordt gedekt door verkregen fondsen, subsidies of crowdfunding. Sinds 2018 zorgt het netwerk KUZ zelf voor de betaling van een deel
van de kosten (bijdrage Mag ik je KUZZEN? en huur en vaste lasten KUZhuis.

