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1. Algemeen	  
	  

Stichting	  B93	  is	  een	  atelierstichting	  en	  kunstenaarsinitiatief	  dat	  ruimte	  en	  kansen	  biedt	  aan	  jonge	  
talentvolle	  kunstenaars	  door	  middel	  van	  diverse	  exposities	  en	  projecten	  in	  en	  buiten	  de	  regio.	  

De	  stichting	  is	  opgericht	  in	  1993	  met	  als	  doel	  het	  beheren	  van	  ateliers	  en	  het	  ondersteunen	  van	  
kunstenaars	  door	  middel	  van	  verschillende	  faciliteiten	  en	  projecten.	  De	  stichting	  verhuurt	  
werkplaatsen	  aan	  tien	  beeldend	  kunstenaars.	  Daarnaast	  zijn	  er	  in	  het	  pand	  twee	  gastateliers	  met	  
woonruimte	  aanwezig.	  

De	  stichting	  is	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  voor	  Twente	  en	  omstreken	  ingeschreven	  in	  het	  
handelsregister	  onder	  nummer	  41031270.	  Het	  Rechtspersonen	  en	  Samenwerkingsverbanden	  
Informatienummer	  (RSIN)	  van	  de	  stichting	  is:	  8018 80 531 

 

 

 

	  

	  

	  
Schilderij	  gemaakt	  door	  de	  Chinese	  artist	  in	  residence	  Cheng	  Liang	  
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2. De	  missie	  en	  de	  visie	  
	  

B93	  ziet	  het	  als	  haar	  missie	  om	  een	  bruisende	  plek	  	  te	  zijn	  binnen	  de	  Enschedese	  samenleving	  	  waar	  
kunstenaars	  geconcentreerd	  hun	  werk	  kunnen	  ontwikkelen,	  experimentele	  projecten	  uitgevoerd	  
kunnen	  worden,	  prikkelende	  tentoonstellingen	  te	  zien	  zijn	  en	  waar	  daarnaast	  ook	  nog	  eens	  veel	  
plaats	  is	  voor	  discussie	  en	  gezelligheid.	  

Het	  kunstenaarsinitiatief	  geeft	  ruimte	  en	  biedt	  kansen	  	  aan	  talentvolle	  Enschedese	  kunstenaars	  
d.m.v.	  diverse	  exposities	  en	  projecten	  in	  en	  buiten	  de	  regio	  en	  het	  verhuren	  van	  werkplaatsen	  aan	  	  
beeldend	  kunstenaars.	  	  	  

De	  stichting	  heeft	  ten	  doel:	  

a. het	  creëren	  en	  het	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  werkruimte	  aan	  beeldende	  kunstenaars	  in	  de	  
gemeente	  Enschede;	  

b. een	  beleid	  te	  voeren,	  waardoor	  tegen	  een	  betaalbare	  prijs	  voor	  lange	  tijd	  ateliers	  ter	  
beschikking	  komen;	  

c. contacten	  leggen	  met	  kunstenaars	  uit	  binnen-‐	  en	  buitenland	  om	  tot	  een	  culturele	  
uitwisseling	  te	  komen;	  

d. de	  mogelijkheden	  van	  kunstenaars	  te	  vergroten	  om	  zich	  te	  manifesteren	  op	  een	  breder	  
terrein;	  

e. het	  steunen	  van	  kunstenaars	  bij	  het	  uitoefenen	  van	  hun	  werk.	  
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3. Strategie	  	  
	  

De	  stichting	  heeft	  als	  primair	  doel	  om	  ateliers	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  aan	  kunstenaars	  tegen	  een	  
betaalbare	  prijs.	  Vanaf	  de	  oprichting	  in	  1993	  	  heeft	  de	  stichting	  de	  beschikking	  over	  het	  pand	  aan	  de	  
Hoge	  Bothofstraat	  166	  te	  Enschede	  welke	  bestaat	  uit	  	  diverse	  ateliers,	  expositieruimte	  en	  een	  aantal	  
gemeenschappelijke	  ruimtes	  .	  In	  het	  pand	  zijn	  diverse	  ruimtes	  ingericht	  als	  ateliers	  waardoor	  er	  tien	  
kunstenaars	  beschikken	  over	  een	  eigen	  werkruimte.	  De	  kunstenaars	  huren	  de	  ateliers	  tegen	  een	  
gereduceerde	  huur	  onder	  de	  voorwaarde	  dat	  ze	  actief	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  stichting	  en	  de	  doelen	  
van	  de	  stichting	  onderschrijven.	  	  

Om	  de	  ateliers	  beschikbaar	  en	  betaalbaar	  te	  houden	  voor	  de	  kunstenaars	  heeft	  de	  stichting	  in	  de	  
afgelopen	  jaren	  de	  mogelijkheden	  verkend	  om	  	  het	  pand	  over	  te	  nemen	  van	  de	  gemeente	  Enschede.	  
In	  overleg	  met	  de	  gemeente	  is	  er	  gekeken	  naar	  de	  mogelijkheden	  en	  de	  voordelen	  voor	  de	  stichting	  
als	  mede	  voor	  de	  gemeente.	  In	  	  2016	  heeft	  de	  stichting	  het	  pand	  overgenomen	  van	  de	  gemeente.	  
Met	  deze	  overname	  heeft	  de	  stichting	  de	  zekerheid	  dat	  zij	  beschikt	  over	  een	  pand	  met	  diverse	  
ruimtes	  die	  kunnen	  worden	  gebruikt	  voor	  het	  realiseren	  van	  haar	  doelstellingen.	  Naast	  het	  
beschikbaar	  houden	  van	  de	  atelierruimte	  heeft	  de	  stichting	  de	  mogelijkheid	  voor	  een	  lange	  periode	  
de	  huurkosten	  voor	  de	  kunstenaar	  stabiel	  te	  kunnen	  houden.	  De	  stichting	  gaat	  in	  2017	  met	  de	  
kunstenaars	  in	  gesprek	  over	  hoe	  het	  pand	  optimaal	  benut	  kan	  worden	  en	  op	  welke	  wijze	  de	  
stichtingsdoelstellingen	  verder	  kunnen	  worden	  behaald.	  	  	  	  

Naast	  de	  ateliers	  voor	  de	  kunstenaars	  zijn	  er	  twee	  ruimtes	  ingericht	  als	  atelier	  met	  woonruimte	  die	  
beschikbaar	  zijn	  voor	  de	  internationale	  kunstenaars	  die	  op	  uitnodiging	  van	  ARE	  Holland	  naar	  
Enschede	  komen.	  Door	  de	  samenwerking	  met	  ARE	  Holland	  is	  er	  een	  uitwisseling	  tussen	  de	  
Nederlandse	  kunstenaar	  en	  internationale	  kunstenaars	  binnen	  B93.	  De	  kunstenaars	  krijgen	  op	  deze	  
manier	  de	  kans	  om	  hun	  internationale	  netwerk	  te	  vergroten.	  	  

	  
Paul Clason	  
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Er	  zijn	  diverse	  gemeenschappelijke	  ruimtes	  waar	  de	  kunstenaars	  gebruik	  van	  kunnen	  maken	  en	  
elkaar	  kunnen	  ontmoeten.	  De	  stichting	  beschikt	  over	  verschillende	  middelen	  zoals	  gereedschap,	  
computers	  waarvan	  de	  kunstenaars	  gebruik	  kunnen	  maken.	  Met	  deze	  middelen	  ondersteunt	  de	  
stichting	  de	  kunstenaars	  bij	  het	  vervaardigen	  van	  de	  kunst.	  	  

In	  de	  centrale	  hal	  van	  het	  pand	  is	  een	  expositie	  ruimte	  ingericht	  waar	  kunstenaars	  kunnen	  
exposeren.	  In	  het	  afgelopen	  jaar	  is	  de	  ruimte	  aangepast	  om	  meer	  mogelijkheden	  te	  bieden	  aan	  
diverse	  kunstvormen.	  Elke	  eerste	  woensdag	  van	  de	  maand	  wordt	  er	  een	  “CarteBlanche”	  gehouden	  in	  
de	  expositieruimte.	  De	  CarteBlanche	  is	  een	  concept	  waarbij	  een	  kunstenaar	  naar	  eigen	  inzicht	  een	  
expositie	  mag	  inrichten	  zonder	  voorwaarde	  vanuit	  de	  stichting.	  Op	  deze	  wijze	  geeft	  de	  stichting	  
diverse	  kunstenaars	  waaronder	  jonge	  kunstenaars	  de	  kans	  om	  hun	  werk	  tentoon	  te	  stellen	  voor	  het	  
publiek	  en	  zich	  breder	  te	  manifesteren	  .	  Daarnaast	  kunnen	  de	  kunstenaars	  via	  de	  maandelijkse	  
openstelling	  informeel	  met	  elkaar	  in	  contact	  komen.	  	  

Naast	  de	  mogelijkheid	  om	  binnen	  de	  stichting	  te	  exposeren	  stimuleert	  de	  stichting	  de	  kunstenaars	  
om	  gezamenlijk	  te	  exposeren	  om	  zo	  tot	  uitwisseling	  te	  komen	  tussen	  de	  kunstenaars	  en	  de	  
mogelijkheid	  te	  geven	  om	  zich	  breder	  te	  manifesteren.	  Naast	  de	  gezamenlijke	  exposities	  probeert	  de	  
stichting	  andere	  activiteiten	  te	  organiseren	  om	  kunst	  te	  verbinden	  met	  de	  omgeving.	  Of	  faciliteert	  de	  
stichting	  activiteiten	  die	  aansluiten	  bij	  de	  doelstelling	  van	  de	  stichting.	  

Op	  deze	  wijze	  probeert	  de	  stichting	  haar	  doelstellingen	  te	  realiseren	  en	  een	  bruisende	  plek	  	  te	  zijn	  
waar	  kunstenaars	  geconcentreerd	  hun	  werk	  kunnen	  ontwikkelen,	  experimentele	  projecten	  
uitgevoerd	  kunnen	  worden,	  prikkelende	  tentoonstellingen	  te	  zien	  zijn	  en	  waar	  daarnaast	  ook	  nog	  
eens	  veel	  plaats	  is	  voor	  discussie	  en	  gezelligheid.	  
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4. Organisatie	  
De	  stichting	  kiest	  voor	  een	  platte	  organisatie	  die	  veel	  ruimte	  biedt	  aan	  initiatieven	  van	  de	  
kunstenaars	  die	  verbonden	  zijn	  aan	  B93.	  

Om	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting	  te	  	  verwezenlijken	  heeft	  de	  stichting	  een	  bestuur	  die	  
samengesteld	  is	  uit	  voornamelijk	  beeldende	  kunstenaars	  die	  actief	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  stichting.	  Het	  
bestuur	  bestaat	  uit	  een	  voorzitter,	  secretaris,	  penningmeester	  en	  algemene	  leden.	  Het	  huidige	  
bestuur	  bestaat	  uit:	  

• Voorzitter:	  Erik	  Terhost;	  
• Secretaris:	  Johannes	  Zomervijver;	  
• Penningmeester:	  Michel	  Linnenbank;	  
• Bestuurslid:	  Susan	  Pinkster.	  

Het	  bestuur	  is	  onbezoldigd.	  Bestuursleden	  kunnen	  eventueel	  gemaakte	  kosten	  declareren,	  maar	  in	  
lijn	  met	  de	  doelstelling	  wordt	  dit	  tot	  een	  minimum	  beperkt,	  zie	  jaarrekening	  voor	  onkosten	  bestuur.	  	  
Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  komt	  maandelijks	  bijeen	  om	  de	  lopende	  zaken	  te	  bespreken	  en	  het	  
beleid	  uit	  te	  zetten	  in	  relatie	  tot	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting.	  Daarnaast	  is	  er	  overleg	  met	  
diverse	  stakeholders	  die	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  realiseren	  van	  de	  stichtingsdoelstellingen.	  	  

Naast	  het	  stichting	  bestuur	  zijn	  er	  twee	  vaste	  commissies,	  namelijk	  CarteBlanche	  en	  de	  
onderhoudscommissie.	  De	  CarteBlanche	  draagt	  zorg	  voor	  de	  organisatie	  rond	  de	  CarteBlanche	  zoals	  	  
het	  selecteren	  van	  de	  kunstenaar,	  promotie	  van	  de	  expositie	  	  en	  de	  opening	  van	  de	  expositie.	  De	  
onderhoudscommissie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  onderhoud	  van	  het	  pand	  en	  waar	  mogelijk	  het	  
verbeteren	  van	  de	  ruimtes.	  De	  onderhoudscommissie	  plant	  de	  werkzaamheden	  en	  bepaalt	  samen	  in	  
overleg	  met	  het	  stichtingsbestuur	  welke	  werkzaamheden	  worden	  uitbesteed.	  Daarnaast	  zijn	  er	  	  
diverse	  tijdelijke	  werkgroepen	  die	  specifieke	  taken	  uitvoeren	  rond	  geplande	  of	  te	  plannen	  
activiteiten.	  Het	  werk	  van	  de	  commissies	  en	  werkgroepen	  is	  onbezoldigd.	  

Er	  wordt	  binnen	  de	  stichting	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  kunstenaars	  die	  huurder	  zijn	  en	  
kunstenaars	  die	  verbonden	  zijn	  aan	  stichting	  maar	  geen	  atelier	  huren.	  Eén	  keer	  in	  de	  twee	  maanden	  
is	  er	  een	  overleg	  tussen	  kunstenaars	  die	  onderdeel	  uitmaken	  van	  B93	  als	  huurders	  en/of	  
kunstenaars.	  Binnen	  dit	  overleg	  worden	  de	  lopen	  zaken	  besproken	  en	  plannen	  besproken	  en	  
gemaakt	  die	  bijdrage	  aan	  het	  resulteren	  van	  de	  stichtingsdoelstelling.	  	  	  

	  


