Jaarverslag 2020

Zoals voor iedereen was 2020 een pittig jaar, ook voor Vincents Tekenlokaal. Na de
eerste schrik en de Lockdown in maart zijn we toch plannen gaan maken. Helaas, veel
leuke ideeën moesten we ook weer annuleren. Toch kunnen we terugblikken op een
paar mooie activiteiten en een geweldige opsteker: de vierjarige subsidie die we gaan
ontvangen voor het talentenontwikkelingsprogramma De Nieuwe Vincent
Brabantbreed! Dit geeft veel voldoening en hoop voor de toekomst.
In dit jaarverslag hebben we ervoor gekozen ook de boekingen en activiteiten te
vermelden die we moesten annuleren. Immers, daar is wel hard aan gewerkt en dit
geeft tevens inzicht in de impact die de coronamaatregelen hebben gehad op onze
werkzaamheden.
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Wat ging gelukkig wél door in 2020:









Workshops Master KunstEducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
Naschoolse tekencursussen voor kinderen: voor drie leeftijdsgroepen verschillende programma’s
om te experimenteren met technieken en materialen en nieuwe vaardigheden op te doen.
Aanbod op locatie van de school. Omdat het in periodes niet mogelijk was groepen in het
tekenlokaal te ontvangen, hebben we op verschillende locaties van basisschool Panta Rhei een
workshopserie ‘Perspectief tekenen’ gegeven. We overwegen nu die mogelijkheid eventueel in
ons vaste aanbod op te nemen.
Try-Out Cultuur, waarin de zonnebloemen van Van Gogh centraal stonden.
Enkele boekingen en evenementen samen met Ontdekstation013, zoals de Dutch Game
Marathon, waarin streamers 60 uur gamen voor het goede doel.
Woensdagmiddagen open voor ‘vrije inloop’ met begeleiding van een van onze kunstdocenten.
Schoolbezoeken via Museumschatjes.

Een paar van deze activiteiten verdienen de spotlights:

Drietal tekencursussen voor kinderen
De voorzichtige start met naschoolse tekenlessen uit 2019 kreeg een succesvol vervolg in 2020. We
kozen voor drie verschillende workshops voor drie verschillende leeftijden op dezelfde middag.
Nadat we het verschillende keren moesten verzetten vanwege corona, konden de tekencursussen in
november van start gaan. Zes dinsdagmiddagen vol experimenten en tekenplezier! We kregen
enthousiaste reacties en gaan zeker in 2021 weer tekencursussen voor kinderen aanbieden.
De drie workshopbegeleiders (Djenné Fila, Hoishan Mak en Wietske Weijtmans) maakten voor de
lesinhoud gebruik van hun beroepspraktijk en specifieke expertise. Kinderboekenillustrator Djenné
Fila ontfermde zich over de jongste deelnemers en nam de kinderen mee in een avontuur vol
ontdekkingen en verwondering. Bij Hoishan Mak lag het accent op het experimenteren bijvoorbeeld
met verf, houtskool en collages. En Wietske Weijtmans leerde de kinderen over verhoudingen en
perspectief. Hoe teken je bijvoorbeeld een vos?

Reactie van een ouder: ‘Mijn zoon kwam gisteren met een hele mooie tekening thuis, en met een
grote glimlach op zijn gezicht.”

Kennismaken met het tekenlokaal via Try out cultuur
Via Try Out Cultuur konden schoolkinderen in september kennis maken met Vincents Tekenlokaal. In
deze workshops stonden de zonnebloemen van Van Gogh centraal. Eerst gingen de kinderen aan de
slag met ambachtelijk tekenen: potlood en krijt op papier. Daarna gingen ze verder op de digitale
tekentablets en dat zorgde weer voor mooie verrassingen!
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VR-tekenen tijdens Dutch Game Marathon
Op 26 en 27 september was er een bijzonder event in Ontdekstation013: de Dutch Game Marathon.
Bekende en minder bekende streamers hebben 60 uur lang voor het goede doel gegamed, de
Hartstichting. Vincents Tekenlokaal haakte aan met twee eigentijdse workshops: 3D-tekenen met
een VR-bril en ontwerpen van je eigen game-personage op de tekentablets.

Schoolbezoeken via Museumschatjes
Scholen (PO en VO) kunnen gebruik maken van tegemoetkomingen van Erfgoed Brabant om een
lesprogramma te volgen bij Vincents Tekenlokaal. We hebben speciale programma's, waarin we
leven en/of werk van Vincent van Gogh koppelen aan een actieve tekenles met ambachtelijk en
digitaal tekenen. Voor en na de Lockdowns hebben scholen hier – weliswaar in mindere mate gebruik van gemaakt. In 2020 kwamen 30 scholen bij ons op bezoek middels Museumschatjes.

Op woensdagmiddag open
Corona dwingt tot nadenken over opties die wél kunnen. Zo zijn we gestart met openstellingen op
woensdagmiddag onder begeleiding van één van onze tekendocenten, die zorgt dat alles veilig en
hygiënisch gebeurt. Ook tijdens schoolvakanties zijn we op deze manier open gegaan. Dit is ons team
goed bevallen en ook de kinderen die komen zijn heel enthousiast over de extra tips en begeleiding
die ze krijgen bij het tekenen op de tekentablets.
En verder was er tijd voor:
 Ontwikkelen van nieuwe lessen: Perspectief tekenen, Onmogelijke Driehoek, lessen op locatie.
 Het aanbrengen van akoestische plafonds in het tekenlokaal en de flexruimte door de technische
dienst van het Mommerskwartier. Dit heeft de akoestiek aanzienlijk verbeterd.
 Ontwikkelen en inrichten van een multifunctionele tekenhoek in de ruimte vóór het tekenlokaal.
 (Online) begeleiden van stagiairs van diverse opleidingen. Eén van deze stagiairs heeft een
rijdend tekenmaterialenkastje ontwikkeld, dat in december is vervaardigd door Ad van Dijk.
 Verder uitbouwen van de nieuwe huisstijl met flyers en een nieuwe look voor de website.
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 Meer posts op social media
We zijn het afgelopen jaar actiever geworden op Facebook en Instagram: een goede manier om in
contact te blijven met onze doelgroepen. Voor het publiceren van posts hebben we steeds twee
uitgangspunten gekozen: het gaat over werk en/of leven van Vincent van Gogh of het is bedoeld om
inspiratie te geven om (thuis) te gaan tekenen.
We zien dat het aantal volgers is toegenomen. Eind 2020 hebben we 1309 volgers op Facebook en
346 volgens op Instagram. We willen dit nog verder gaan uitbouwen.

Facebook: het totaal aantal vind-ik-leuks stijgt gestaag.

Vierjarige subsidie voor De Nieuwe Vincent Brabantbreed
Door de Coronamaatregelen lukte het ons niet om in 2020 De Nieuwe Vincent te organiseren. Wél
deden we dit jaar in juni een aanvraag voor de Meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021–2024
van de Provincie Noord Brabant. Tot onze grote vreugde hoorden we op 17 november dat de
aanvraag is gehonoreerd. Hiermee gaan we De Nieuwe Vincent de komende vier jaar verder
ontwikkelen: méér kinderen kunnen deelnemen doordat we gaan samenwerken met de Brabantse
Van Gogh locaties in Zundert (VanGoghHuis), Nuenen (Vincentre) en Etten-Leur (De Nieuwe
Nobelaer). In 2021 gaan we van start en in 2024 is De Nieuwe Vincent in al deze gemeenten actief.
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Helaas, dit ging niet door in 2020
Zoals in de inleiding aangegeven, willen we ook vermelden wat helaas in 2020 niet door kon gaan.
Dit om inzicht te geven in de impact van Coronamaatregelen en de Lockdowns.
 17/24 maart workshopcarrousel voor OBS Den Bijstere i.s.m. Ontdekstation013
 31 maart, 7/14 april : Try-Out Cultuur (verplaatst naar september)
 Juni: Jaarlijkse deelname aan de Dutch Technology Week, i.s.m. Ontdekstation013 en Techniek
OntdekRijk met onder andere een banenmarkt.
 9/10/11 juni Verwonderroute voor scholen i.s.m. Textielmuseum (in de Dutch Technology Week).
De ontwikkelde workshop was gekoppeld aan de expositie Pronkstukken/ Tafeldamast van Art
Nouveau tot Amsterdamse School. Niet zeker is dat de expo er bij Verwonderroute 2021 nog is.
Mogelijk zal een nieuwe workshop ontwikkeld moeten worden.
 Juli: Workshops Botanisch tekenen bij ’T Rooie Bietje en Zuiderzwam voor kinderen en
volwassenen.
 Juli-aug: Nu eens niet door Corona maar door grote hitte werd de openstelling van Vincents
Tekenlokaal en Ontdekstation013 in de zomervakantie geannuleerd.
 Aug: RedHead-Days Tilburg
 21/24 september: Durendael activiteitenweek voor alle brugklassen, i.s.m. Ontdekstation013
 Sept-dec: helaas GÉÉN Nieuwe Vincent in 2020.
 14 oktober jaarlijkse deelname aan Toekomstig Techniek Talent 2020 in de Koepelhal.
 Okt-nov: P(a)lacet to be. Workshops in en om het Paleis, zoals Binnen zonder kloppen: workshop
‘pictogram voor het Stadsforum’ door Ivo van Leeuwen en Nop Briex.

Online en live contact in het team
Al direct in de eerste week van de Lockdown in maart vergaderden we online via Teams. Dat ging
verrassend goed. We konden goed contact houden onderling en konden zo op de hoogte blijven van
ieders wel en wee. We zijn achteraf blij dat we begin januari de overstap maakten na gebruik van
Teams. In het begin gaf dit namelijk enkele problemen in de communicatie met onze vaste
freelancers, maar deze hadden we al opgelost voordat corona uitbrak. Teams blijkt een goede
mogelijkheid om boekingsgegevens, lesopzetten en agenda veilig met elkaar te delen.
Gelukkig konden we elkaar - tussen de maatregelen door – ook zo nu en dan live zien. Zo was er in
juli een gezellige 1,5 meter zomerborrel voor Ontdekstation013, Techniek-Ontdekrijk en Vincents
Tekenlokaal samen.
Een van onze vaste medewerkers kon na een lange ziekteperiode in september weer helemaal beter
worden gemeld. Door de extra inzet van het hele team kon zijn afwezigheid in de eerste helft van het
jaar goed worden opgevangen.
Eén freelance workshopbegeleider kreeg een andere baan maar we konden ook weer twee
interessante en kundige workshopbegeleiders aan onze freelancerspool toevoegen. Om het hele VTLteam (inmiddels 10 personen) goed te instrueren hoe om te gaan met de coronamaatregelen en
groepsbezoeken, hebben we een overleg georganiseerd in de grote hal van Ontdekstation013. Dit
was erg nodig, nuttig en gezellig. We merkten allemaal weer hoe belangrijk persoonlijk contact is.

Verrassende cijfers
Ondanks corona werden we toch positief verrast door de cijfers. In 2020 telden we 165
groepsbezoeken inclusief de annuleringen. In 2019 hadden we 116 groepsbezoeken, dat is dus een
flinke stijging. Door alle annuleringen en verplaatsingen zijn er uiteindelijk 92 bezoeken doorgegaan.
Zes boekingen zijn doorgeschoven naar 2021. Het gaat hierbij om schoolbezoeken, naschools
aanbod, workshops en tekencursussen. Qua cijfers was dit coronajaar dus zeker niet slecht. Zónder
Corona waren de cijfers waarschijnlijk verrassend hoog geweest!
Naast de groepen waren er ook bezoekers in de weekenden en op de vrije middag. Uiteraard alleen
in de perioden dat de locatie open mocht zijn. Omdat Vincents Tekenlokaal in het Ontdekstation013
is gehuisvest, tellen we het aantal bezoekers van Ontdekstation013 en daarmee ook Vincents
Tekenlokaal. In 2020 kwamen er 1874 ‘leisure’- bezoekers.
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