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INTRODUCTIE : AL 49 JAAR KIJKEN – LENEN – KOPEN BIJ HEDEN
Stichting Heden Den Haag draagt als kunstinstelling in een interculturele stad bij aan een dynamisch, divers en verbindend
kunstklimaat. Al vanaf 1972 zorgt Heden voor een hoogwaardig én laagdrempelig kunstaanbod voor de stad Den Haag
en daarbuiten. Ze biedt een inspirerende plek waar iedereen terecht kan voor het bekijken, lenen of kopen van actuele
kunst. Met een onderscheidende programmering (tentoonstellingen, lezingen, artist talks) doet Heden bovendien aan
kennisoverdracht en verbindt ze kunst en publiek, maker en publiek. Ze weet daarmee te inspireren tot verdieping, interactie
en emotie. Zo wordt kunst onderdeel van het dagelijks leven van mensen.
Heden rekent het tot haar maatschappelijke missie startende- én mid career kunstenaars actief te ondersteunen; niet alleen
op artistiek gebied, ook met ‘zakelijke’ coaching wil ze de carrière van kunstenaars een zet in de goede richting geven.
Daarmee neemt Heden een unieke positie in het Haagse culturele landschap in.
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Corona
Zoals voor iedere culturele instelling was 2020
ook voor Heden een jaar van beperkingen én
grote uitdagingen. Afgezien van een minder
rooskleurige zakelijke en particuliere markt en
een door de Gemeente Den Haag aangekondigde
subsidiestop, kreeg Heden te maken met
verregaande beperkingen als gevolg van
COVID19. Door de lockdowns konden dit jaar
minder fysieke tentoonstellingen en verdiepende
activiteiten worden gerealiseerd.

Anderhalvemetersamenleving

Team Heden: flexibel, inventief, volhardend
Toch is Heden er in geslaagd veel overeind te houden: door flexibiliteit, inventiviteit en volharding. Voortvarend heeft het
team zich ingezet voor het omvangrijke collectiemanagementtraject dat zo belangrijk is voor de toekomstbestendigheid
van Heden. Ook aan de andere door de directie ontwikkelde scenario’s werd volle aandacht gegeven, met als speerpunten
een gedegen zakelijke bedrijfsvoering voor een duurzame toekomst, een gevarieerd publieksbereik en extra aandacht voor
maatwerk om meer inkomsten uit de zakelijke en particuliere markt te halen. Lichtpuntje was dat Heden gunstige cijfers kon
laten zien en dat de gemeente uiteindelijk bereid was een partiële subsidieaanvraag voor het collectiemanagementtraject te
honoreren voor het jaar 2021.

De lockdown effectief benut | Renovatie van depot en galerie
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Heden Uitleen ging digitaal en als alternatief voor de fysieke tentoonstellingen werden online initiatieven ontplooid
die positief werden ontvangen. De vruchtbare samenwerking met verschillende instellingen, met name de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten (KABK), kwam dit verslagjaar tot uitdrukking in zowel online als fysieke projecten/
tentoonstellingen. De lockdown werd aangegrepen om depot en atelier te renoveren en de ruimtes voor kunstuitleen
en expositie te schilderen en opnieuw in te richten. Ook bood deze periode gelegenheid extra stappen te zetten in het
collectiemanagementtraject.
De organisatie heeft onder lastige omstandigheden creativiteit en veerkracht laten zien en met maximale inzet en motivatie
invulling gegeven aan de missie van Heden; met onverminderd vertrouwen heeft zij voorgesorteerd op de toekomst van
Heden als zelfstandig opererende instelling.

Een laagdrempelige én hoogwaardige collectie
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1. DE HEDEN-COLLECTIE : LAAGDREMPELIG AANBOD VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT
1.1 Aankopen en collectievorming
De identiteit van Heden stoelt op ‘verbinding’. Dit geldt zeker voor de al bijna 50-jarige connectie van Heden met de
stad Den Haag en het Haagse publiek. Ook komt deze connectie tot uiting in de samenstelling van de collectie waarin,
naast werk van nationale en internationale kunstenaars, een groot en belangrijk contingent Haagse kunstenaars is
vertegenwoordigd. Met deze hoogwaardige én laagdrempelige collectie bedient Heden al bijna 50 jaar een gevarieerd
publiek uit Den Haag en daarbuiten.
Heden voert een selectief aankoopbeleid waarbij criteria als urgentie en actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst
leidend zijn. Zo doet Heden aan vroegtijdige scouting en vult ze haar collectie aan met werk van kunstenaars afkomstig van
internationaal vermaarde opleidingen als de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK), de Jan van
Eyck Academie in Maastricht, de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en De Ateliers in Amsterdam. Niet alleen worden
zo startende kunstenaars financieel ondersteund, ook krijgen zij extra exposure door verhuur en collectietentoonstellingen,
zowel bij Heden als in pop-ups elders. Doordat Heden regelmatig werken aankoopt van kunstenaars die nog aan het begin
van hun carrière staan, zijn deze nog goed betaalbaar en verhuurbaar. Heden blijft deze kunstenaars in hun ontwikkeling
volgen en vervult daarmee een
ambassadeursfunctie.
Bij de collectievorming verwerft
Heden enerzijds kunstwerken met
een belangrijke mate van artistieke
eigenheid om kunstenaars te
ondersteunen en te bouwen aan
een collectie met een bijzondere
signatuur; anderzijds koopt
ze werken aan die kwalitatief
hoogwaardig zijn en tevens
een interessant, gevarieerd en
laagdrempelig aanbod vormen voor
de particuliere en zakelijke markt.
Als gevolg van COVID19 werden
dit verslagjaar minder kunstwerken
aangekocht dan in voorgaande
jaren. Ook in verband met het
intensieve en veelomvattende
collectiemanagementtraject en het
daaruit voortvloeiende collectieplan
koos Heden ervoor pas op de plaats
te maken. Dit plan zal meer inzicht
bieden in de collectie en daardoor een
betere collectieontsluiting mogelijk
maken. Op basis daarvan zal Heden
beter in staat zijn met aankopen de
collectie effectief aan te vullen.
Bijlage C bevat een overzicht van
de aankopen in 2020.

Aanwinst 2020: Vincent Uilenbroek, Ghost image after glow #9, 2018
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Collectiemanagementtraject | Team Heden in actie

Collectiemanagementtraject Heden in samenwerking met QKunst
Stichting Heden beheert een omvangrijke collectie voor kunstuitleen en verkoop. Een deel van de collectie is gemeentelijk
bezit. Gesignaleerd werd dat, mede door de omvang van de collectie, niet alle kunstwerken goed in beeld kwamen en dat
slechts een gedeelte van de totale collectie actief gebruikt werd voor de uitleen. Om de collectie betere beheersbaar te
maken, de opslagkosten terug te brengen en ook de commerciële inzetbaarheid van de collectie te vergroten, besloot Heden
in samenwerking met QKunst een collectiemanagementtraject aan te gaan.
Daartoe werd gestart met de inventarisatie van de ruim 15.000 tellende en op drie afzonderlijke locaties opgeslagen
collectie. Alle werken, met uitzondering van de uitgeleende stukken, werden geregistreerd op standplaats en afzonderlijk
gefotografeerd. Ook werd daarbij de actuele conditie van de werken vastgesteld. Vervolgens werden de stukken geselecteerd
op basis van kwaliteit en inzetbaarheid en gewaardeerd naar hun actuele marktwaarde.
Doelstelling van de inventarisatie, selectie en waardering van de Heden-collectie is in 2021 te komen tot een definitieve
selectie van ‘te behouden’ stukken. De inventarisatie, selectie en waardering van de werken vormen het fundament voor de
analyse van de collectie, met bijbehorende aanbevelingen en een collectieprotocol, waarin accent wordt gelegd op een goed
beheersbare en effectief inzetbare collectie. Het protocol voor de gemeentelijke werken volgt daarbij de Erfgoedwet. In de
loop van 2021 zal uitvoering worden gegeven aan de uit de collectieanalyse voortgekomen aanbevelingen.
Veronique Baar | QKunst

1.2 Inventarisatie en collectiemanagementtraject | Naar een nog beter inzetbare collectie
Eind 2018 is Heden in samenwerking met QKunst een intensief inventarisatie- en collectiemanagementtraject gestart.
Dit traject, waarin de gehele collectie van Heden in kaart wordt gebracht, vormt de basis voor een toekomstbestendig
collectiebeleid met als doel het verhogen van de inzetbaarheid en beheersbaarheid van de collectie en daarmee de
verdiencapaciteit van Heden. In 2020 konden cruciale slagen worden gemaakt. Conform plan werden de gehele collectie
en de werken in gemeentelijk eigendom, de zogenaamde BKR-kunstwerken, geïnventariseerd en kon de volgende stap,
migratie, worden voorbereid.
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2. UITLEEN EN VERKOOP VAN KUNSTWERKEN | KUNST VOOR THUIS EN OP KANTOOR
Heden brengt kunst bij de mensen thuis en op het werk. Zij vervult een kunstverhuur- en verkoopfunctie voor zowel de
zakelijke als de particuliere markt in de regio Den Haag en daarbuiten.
Voor het bekijken, selecteren en reserveren van deze kunstwerken konden klanten zowel online op de website als in de
fysieke presentatieruimtes van Denneweg en Doornstraat terecht.
Heden wil toewerken naar optimale vindbaarheid van haar aanbod, een betere balans van wat we hebben en wat we tonen en
een intensievere interactie tussen fysieke collectie en online collectie. Om deze reden is het collectiemanagementtraject van
zo’n groot belang; dit voorziet immers in ontsluiting van een effectief bruikbare collectie die voor zowel fysiek als online
gebruik geschikt is. Daartoe zal begin 2021 de collectieanalyse en -ontsluiting worden voltooid, waarna de totale selectie
‘geschikte werken’ volledig in beeld zal komen.
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Heden Kunstuitleen | Kunst op kantoor.

2.1 Zakelijke markt | Kunst op kantoor
Na een afname van de kunstuitleen in 2019 liet 2020, ondanks beperkingen als gevolg van COVID19, een lichte stijging
van de zakelijke markt zien door een combinatie van aanwas van nieuwe klanten en uitbreiding van het segment bestaande
klanten. Heden had daartoe inspanningen verricht door op de zakelijke markt maatwerk te bieden, advies te verstrekken en
een voor de moderne kantooromgeving geschikte ‘verhuur-collectie’ onder de aandacht te brengen. Ook heeft zij zich sterk
gemaakt voor meer inhoudelijke betrokkenheid van organisaties bij ‘kunst in het bedrijf’.
Heden zette in 2020 de vruchtbare samenwerking voort met bestaande zakelijke klanten als KPMG, Deloitte Rotterdam,
Klachteninstituut Financiële Diensten (KIFID), Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI), (Koninklijk Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN). Daarnaast legde Heden contact met het Centraal Planbureau (CPB) en ontwikkelde ze
plannen met Main Capital. Aan het langetermijncontract met European Patent Office (EPO) gaf Heden invulling door art
handling, maar ook door inhoudelijke bijdragen te leveren aan events en projecten. Een aantal bedrijven, onder andere
Spaces, opende nieuwe filialen en liet deze inrichten met kunst uit de Heden-collectie. In verband met COVID19 moesten
sommige wisselingen van kunst op kantoor worden uitgesteld.
Op verschillende manieren werkte Heden dit jaar met bedrijven samen. Sommige bedrijven kennen een kunstcommissie met
wie in goed overleg de werken voor de kantooromgeving worden geselecteerd, andere laten de selectie geheel aan Heden
over, en weer andere bedrijven geven aan Heden de opdracht om op basis van specifieke wensen passende kunstwerken te
selecteren.
Het afgelopen jaar heeft Heden een nieuwe stijl van inrichten geïntroduceerd bij organisaties. In plaats van kunst als louter
decoratie voor de kantooromgeving te beschouwen, werd nu bij de voorbespreking en -selectie eerst gekeken naar de
bestaande omgeving: heeft het bedrijf een eigen collectie? Zo ja, wat hangt en staat al op kantoor? Kunnen we het bestaande
beeld versterken en aanvullen met werk uit de Heden-collectie en daarmee iets toevoegen aan de styling van het kantoor?
Een voorbeeld van deze nieuwe benadering is de wisseling van kunstwerken bij KPMG Amstelveen. Hier werd op een
aantal plekken in het gebouw kunst uit eigen collectie geplaatst in combinatie met werk uit de Hedencollectie. Series van
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één kunstenaar werden gecombineerd met werken van andere kunstenaars. Deze manier van inrichten riep bij bedrijven veel
enthousiaste reacties op en bleek een scherpere kijk op kunst in de kantoorruimte te bevorderen. Waren werken voorheen
te zien in de gangen, nu werden deze in een centrale ruimte geplaatst. Ook werden ruimtes ingericht als een tentoonstelling
waarbij de werken een onderlinge, zij het soms zijdelingse, relatie lieten zien. Zo werd kijken naar kunst op de werkplek een
geheel nieuwe beleving.

Kunst op kantoor | Een persoonlijke aanpak

Door een persoonlijke aanpak konden bij het bedrijf passende presentaties worden gerealiseerd die de bedrijfsidentiteit
ondersteunen. Door het verhaal achter het kunstwerk te vertellen ontstond meer betrokkenheid bij het werk. Hoe meer
Heden vertelde over de kunstenaar of het werk, des te beter het kunstwerk gezien, begrepen, gewaardeerd of misschien zelfs
bekritiseerd kon worden.
Een nieuwe realiteit is dat thuis werken steeds meer toeneemt, mede als gevolg van COVID19. In verband daarmee wordt
gewerkt aan nieuwe presentaties voor het thuiswerken. Kunst uit de collectie kan bij werknemers thuis worden opgehangen
als verrijking van hun home-office. Zo wordt bij Spaces een tentoonstelling ingericht waaruit medewerkers kunst voor thuis
kunnen huren.
Heden heeft het afgelopen jaar uitgebreid onderzocht hoe zij haar service voor bedrijven succesvol kan uitbreiden. Naast
verhuur van werk uit de Hedencollectie kan Heden met haar gedegen expertise goed adviseren bij beheer en behoud van
een eigen bedrijfscollectie en de inrichting van kantoorruimtes met kunst. Het afgelopen jaar bood extra gelegenheid om de
eigen Heden-collectie vanuit deze invalshoek nader te beschouwen, te analyseren en aan te scherpen.
De omzet uit de zakelijke markt steeg van € 102.906,75 in 2019 tot € 118.877,88 in 2020, met name door meer aandacht
te besteden aan bestaande klanten. In 2021 zal Heden de nieuwe aanpak verder uitwerken met als doel huidige klanten te
behouden en meer nieuwe klanten te bereiken.
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Heden Kunstuitleen | Kunst in huis

2.2 Particuliere markt | Kunst in huis
Opvallend in het afgelopen Coronajaarjaar was de goede relatie met de particuliere klanten van Heden. Ondanks alle
beperkingen kon flexibel, creatief en servicegericht ingesprongen worden op de individuele wensen van klanten. Ook heeft
Heden een aantal huizen met werken uit haar collectie mogen inrichten: een woning van een particuliere klant, maar ook een
huis dat te koop stond werd op verzoek van het makelaarskantoor met kunst ingericht om het huis aantrekkelijker te maken
voor potentiële nieuwe bewoners.
In 2020 heeft Heden aan 500 particulieren kunstwerken uitgeleend. Dit genereerde een omzet van € 53.744,18. De omzet
aan kooptegoed (‘gelden voor uitgestelde aankoop’) bedroeg ca. € 30.000,-. Heden verkocht dit jaar 77 kunstwerken
waarvan:
- 63 kunstwerken uit eigen collectie (waarvan 50% opgenomen in het aankoopfonds)
- 11 kunstwerken uit de gemeentelijke collectie (waarvan 85% opgenomen in het aankoopfonds)
- 3 kunstwerken ‘namens kunstenaar’ (waarvan 60% ten gunste van de kunstenaar)
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De uitdaging voor Heden zit in het behouden van ‘nieuwe’ klanten (< 5 jaar); deze klanten gaan relatief vaker een
kooptegoedregeling van 25 maanden aan waarna het kunstwerk gekocht wordt en het contract met Heden ontbonden wordt.
De ‘oude’ klanten (>5 jaar) zijn huurders die veelal langere tijd een kunstwerk in huis houden en daarmee continuïteit
bieden aan inkomsten. Doelstelling voor 2021 is nauwkeuriger inzicht te krijgen in de conversie van potentiële klanten naar
bezoek op onze website en uiteindelijk naar een lidmaatschap. Datzelfde geldt voor de bezoekers aan onze galerie. Een plan
van aanpak wordt gemaakt en uitgevoerd in overleg met de webbouwer, search specialist en expositieorganisator om de
conversie van (online) bezoek naar lidmaatschap en het realiseren van kunstverkoop te vergroten.

Heden | Art Handling

2.3 Heden Art Handling | Veelzijdige service voor particulieren en bedrijven
Naast verhuur van collecties biedt Heden art handling aan als veelzijdige service ten behoeve van particulieren en bedrijven
op de zakelijke markt. Art handling voorziet in verantwoord kunsttransport of opbouw van tentoonstellingen. Het meerjarige
contract op het gebied van Art Handeling met het European Patent Office (EPO) heeft in 2020 geresulteerd in een omzet
van € 11.500,- . De totale omzet bedroeg € 13.750,-.
Naast het installeren van kunstwerken uit de EPO-collectie, werkte Heden samen met Atelier Welther aan de
collectieregistratie. Ook heeft Heden installatie- en inrichtingswerkzaamheden en transporten verzorgd voor organisaties als
De Vuijst Invest en Spaces en een aantal particuliere klanten. Tot slot was Heden betrokken bij restauratiewerkzaamheden
van werk van Heringa/Van Kalsbeek uit de kunstcollectie van EPO.
De activiteiten op het gebied van art handling hebben sterk te lijden gehad onder de restricties in verband met COVID19,
vooral omdat veel kantoren waren gesloten. Dit betekende een terugval van € 13.931,82.
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3. PROGRAMMERING : TENTOONSTELLINGEN EN PUBLIEKSACTIVITEITEN
3.1 Galerie en collectietentoonstellingen
3.1.1 Tentoonstellingen intern
Door inventief en flexibel om te gaan met de beperkingen als gevolg van COVID19 heeft Heden in 2020 toch nog 9
‘fysieke’ tentoonstellingen in eigen huis kunnen realiseren.
De pijlers van de tentoonstellingsprogrammering zijn thematische tentoonstellingen uit eigen collectie, die gemiddeld twee
keer per jaar plaatsvinden en presentaties met werk van talentvolle kunstenaars. Met de thematische collectiepresentaties
in eigen huis ontsluit Heden haar collectie voor het publiek. Twee collectietentoonstellingen konden dit jaar worden
georganiseerd: Heden Highlights - de collectie door de ogen van Lia Bender en de zomertentoonstelling SHOWCASE.
Naast de reguliere collectietentoonstellingen programmeert Heden doorgaans kleine presentaties van kunstenaars die op dat
moment in de belangstelling staan.
Begin 2020 liepen nog de in november 2019 gestarte tentoonstellingen Transformagic en Neutrals van Anouk Kruithof door.
Van 9 tot 11 januari 2020 was te zien Archive 2.0 | Retro Ethics, een tentoonstelling die tot stand kwam in samenwerking
met Spaarnestad Photo en studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). Vervolgd werd
met de collectietentoonstelling Heden Highlights (25 januari-21 maart): De collectie door de ogen van Lia Bender.
Als afronding van haar jarenlange toegewijde inzet voor Heden maakte Lia Bender een persoonlijke selectie voor haar
afscheidstentoonstelling.
Toen op 17 maart wegens COVID19 de lockdown inging moest Heden ingeplande tentoonstellingen afgelasten en
uitstellen. (This Art Fair: Zahar Bondar | Katarina Juricic | Daniel van Straalen | Heden Startprijs Winnaar | Zes jaar
Heden Startprijs | Koos Buster Stroucken & Sam Hersbach, JW Kaldenbach in Atrium). Daarmee vervielen tevens de
gebruikelijke artist talks, Q&A’s, en finnissages die juist zo belangrijk zijn om verdieping te geven aan onze
tentoonstellingen.

Heden Highlights | De collectie door de ogen van Lia Bender
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Met veerkracht en inventiviteit werden online alternatieven geïnitieerd in samenwerking met collega-instellingen en
beeldend kunstenaars. Zo werd ‘Katarina Juricic Solo’ ‘online only’ en werden met Heden Highlights online op website,
instagram en facebook bijzondere werken uit de collectie uitgelicht. Ook nam Heden deel aan de collectieve (online)
tentoonstelling Unlocked/Reconnected met Four Horse Men van Thijs Jaeger om de verbinding verleden-heden te
veraanschouwelijken.
Met de opheffing van de lockdown was het vanaf 1 juni weer mogelijk fysiek te programmeren, waarbij uiteraard de
Corona-maatregelen zorgvuldig werden nageleefd. In het fysieke galerieprogramma kon Heden weer een platform bieden
aan (inter)nationaal gewaardeerd talent én aan talentvolle kunstenaars die een binding met Den Haag hebben. Zo was de
zomertentoonstelling gewijd aan Cas Oorthuys en Koen Vermeule.
Voorts werd de relatie met de Academie van Beeldende kunsten (KABK) vruchtbaar gecontinueerd en waren KABK-alumni
weer succesvol vertegenwoordigd, ditmaal in de acht zomertentoonstellingen onder het overkoepelende concept genaamd
SHOWCASE: door Heden geselecteerde werken van KABK-studenten werden in de Heden-etalage geëxposeerd in
combinatie met een beeldend equivalent uit de Heden-collectie. Ter gelegenheid van SHOWCASE kreeg Heden toegang tot
de instagram stories van de KABK om deze tentoonstellingen te promoten. Ook werd een interview met curator Nadine van
den Bosch op de website van de KABK geplaatst. (https://www.kabk.nl/nieuws/nadine-van-den-bosch-over-de-open-callshowcase-heden).
Heden opende het seizoen in september enthousiast met maar liefst drie tentoonstellingen: Wolpertinger | Haagse Heritage
| Vroeger boven Heden. Met de tentoonstelling Wolpertinger (Thijs Jaeger, Rik Laging en Joeri Woudstra) kon Heden jong
talent weer een podium bieden en met de galerietentoonstelling Haagse Heritage bracht Heden haar jaarlijkse hommage
aan de Haagse kunstenaar. Vroeger boven Heden in het bovenhuis omvatte foto’s (tijdscapsule) van Jan Willem Kaldenbach
& Amber Jansen. Deze triotentoonstelling werd goed bezocht en enthousiast ontvangen, ook door collega’s uit het Haagse
culturele veld. Door middel van triage en uitgebreide veiligheidsmaatregelen kon het gehele huis verantwoord worden
opengesteld voor het publiek. Artist in residence Daniel van Straalen verleende daaraan zijn medewerking. Heden verzorgde
rondleidingen op alle verdiepingen van het pand aan de Denneweg. Voor meer informatie over de tentoonstellingen zie
Bijlage A
Net voor het kersreces, op 16 december, ging een tweede, strenge lockdown in. Heden sloot voor de tweede keer dit jaar
haar deuren maar bleef online actief en beschikbaar voor coronaproof in- en uitgifte van kunstwerken.

Archive 2.0 Retro Ethics – Spaarnestad Photo | KABK – Historische fotocollectie als inspiratiebron voor het hier en nu
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Archive 2.0 Retro Ethics – Spaarnestad Photo | KABK – Historische fotocollectie als inspiratiebron voor het hier en nu

Unlocked/Reconnected – Thijs Jaeger | Four Horse Men, 2018

SHOWCASE – Een coproductie van KABK-studenten/Heden
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SHOWCASE – Een coproductie van KABK-studenten/Heden

SHOWCASE – Een coproductie van KABK-studenten/Heden
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Wolpertinger | Thijs Jaeger, Rik Laging en Joeri Woudstra
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Haagse Heritage

Haagse Heritage
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Vroeger boven Heden | JW Kaldenbach & Amber Jansen

Vroeger boven Heden | JW Kaldenbach & Amber Jansen
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kunrad | Streep #1 - The Performance Show | Art Rotterdam
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Erik Mattijssen | Plakmiddelen, 2002 – Bruikleen uit Hedencollectie voor de tentoonstelling Geel als citroen, rood als tomaat; Museum Het Valkhof,
Nijmegen

3.1.2 Tentoonstellingen extern | pop-ups | bruiklenen
Met diverse pop-ups in Den Haag en daarbuiten ontsluit Heden haar collectie voor een breed en divers publiek. Jaarlijks
verzorgt Heden presentaties in en rondom Atrium City Hall en de Centrale Bibliotheek Den Haag. In Atrium City Hall kon
de geplande expositie met werk van Jan Willem Kaldenbach (Architectuur in Den Haag) en andere tentoonstellingen geen
doorgang vinden.
In verband met COVID19 waren er dit jaar geen pop-ups, met uitzondering van een al langer lopende presentatie bij Spui25
in Amsterdam. Ook werden beurzen en manifestaties waaraan Heden zou deelnemen uitgesteld of afgelast.
In februari kon Heden op The Performance Show | Art Rotterdam, locatie AVL Mundo/ Atelier Van Lieshout nog de
performance-installatie Streep #1 van kunrad presenteren.
Met bruiklenen uit haar collectie van Frank Halmans en Erik Mattijssen, leverde Heden bijdragen aan externe
tentoonstellingen, respectievelijk Hey Joe, tell us a Story bij Stichting Willem II te Den Bosch en Geel als citroen, rood als
tomaat in Museum het Valkhof te Nijmegen. Zie ook artikel op www.heden.nl en socials.
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3.1.3 Publieksactiviteiten | Verbreding – Verdieping - Verbinding
Een van de missies van Heden is een brug te slaan tussen kunstenaar en publiek. Door studiobezoek, lezingen en andere
verdiepende en verbindende bijeenkomsten aan te bieden, wordt het publiek actief betrokken bij Heden-tentoonstellingen
en krijgt het inzicht in de ontwikkeling van de kunstenaar. Heden haakt daarmee in op de actualiteit en boort tevens nieuwe
doelgroepen aan. Organiseerde Heden in 2019 nog verschillende openingen, lezingen, artist talks en performances die een
breder interdisciplinair spectrum van de kunsten lieten zien, dit jaar waren als gevolg van COVID19 de mogelijkheden
beperkt en de uitingsvormen ingetogen.
Ondanks deze beperkingen heeft Heden toch nog een aantal activiteiten kunnen ontwikkelen. Zo organiseerde de curator
tijdens The Hague Contemporary | Art Weekend bij Heden een artist breakfast met deelnemende kunstenaars (Rik Laging,
Thijs Jaeger, Joeri Woudstra, JW Kaldenbach) op zaterdag 12 september. Op deze wijze konden bezoekers kennismaken
met de kunstenaars en hun werk. Ook nam Heden regelmatig deel aan Hoogtij, de culturele rondgang langs Haagse
galeries en kunstenaarsinitiatieven. Vanuit STROOM werd een oriëntatie-excursie met curatoren en kunstenaars bij Heden
georganiseerd. Ook initieerde STROOM een Raamproject, een zogenoemd participatieproject waarbij tekeningen op het
zijvenster van het pand Denneweg werden vervaardigd, met spontane deelname van passanten.
De curator droeg bij aan een digitale les voorbereiding beroepspraktijk voor studenten van de Hogeschool van de Kunsten
Utrecht (HKU) en verzorgde een tour met toelichting voor de tentoonstelling Heden Highlights.
Ondanks de Coronabeperkingen kon met deze activiteiten de prestatienorm van 25 bijna worden gehaald.

Heden ondersteunt kunstenaars (jong talent, mid career)
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Raamproject | Participatieproject met tekeningen van Yvette Teeuwen en Casper Verborg, met spontane deelname van passanten.

Heden ondersteunt kunstenaars (jong talent, mid career)
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Artist Breakfast bij Heden tijdens The Thague Contemporary Art Weekend

4. ONDERSTEUNING VAN KUNSTENAARS | EEN AANPAK OP MAAT
Het is de missie van Heden opkomende talenten aan het begin van hun loopbaan een springplank te bieden. Voor
sommige kunstenaars, zoals Rik Laging, Thijs Jaeger en Joeri Woudstra, is het maken van een tentoonstelling bij Heden
(Wolpertinger, Unlocked Reconnected) een stap die nodig is om verder te komen. Voor anderen kunnen deelname aan een
kunstbeurs of intensieve zakelijke coaching goede impulsen aan de carrière geven, zoals kunrad (Performance Show | Art
Rotterdam). Omdat de behoeften per kunstenaar kunnen verschillen stelt Heden bij het begin van elk samenwerkingsverband
specifieke doelstellingen op om samen met de kunstenaars te realiseren. Deze wijze van samenwerken verloopt op
projectbasis en heeft tot doel de kunstenaars binnen afzienbare tijd concrete handvatten te geven voor de vervolgstappen van
hun carrière.
Het afgelopen jaar heeft Heden kunstenaars ondersteund door het schrijven van aanbevelingsbrieven voor residenties, het
adviseren bij fondsaanvragen, het aankopen en plaatsen van werk in belangrijke collecties, het openstellen van het netwerk
van Heden en de Heden Startprijs. (zie bijlage A ‘kunstenaarsondersteuning’)
Met de aankoop van werken van opkomende talenten ondersteunt Heden actief het makersklimaat. Niet alleen
worden daarmee startende kunstenaars financieel ondersteund, ook krijgen zij extra exposure door verhuur en
collectietentoonstellingen, zowel bij Heden als in pop-ups elders. In 2020 kon, ondanks de beperkende omstandigheden, de
zakelijke en artistieke coaching van kunstenaars worden gecontinueerd.
Heden Startprijs 2020 | Marlot Meyer
Een goed voorbeeld van ondersteuning van jonge talentvolle kunstenaars is de Heden Startprijs; deze vormt het jaarlijks
hoogtepunt van de vruchtbare samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK).
Deze prijs doelt op ondersteuning van talentvolle alumni van de KABK en omvat een solotentoonstelling bij Heden, een
jaar lang begeleiding én productiebudget voor het maken van nieuw werk. Tijdens de opening van het Eindexamenfestival
(10-13 september) van de KABK werd de Heden Startprijs 2020 toegekend aan Marlot Meyer voor haar eindexamenwerk
LIMB-O.
In het werk van Marlot Meyer vormen interactieve media, performance, participatie en de wisselwerking tussen offline
en online de vitale elementen. Met haar zorgvuldig uit lijnen en kleuren samengestelde installaties maakt zij interactieve
ervaringsruimtes. Deze installaties worden levende organismen zodra het publiek participeert: iedere toeschouwer kan door
persoonlijke input bepalen hoe het werk zich ‘gedraagt.’
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Marlot Meyer:| LIMB-O – Winnaar van de Heden Startprijs 2020

Uit het juryrapport:
Met enthousiasme en overtuiging heeft de jury dit jaar gekozen voor Marlots eindexamenwerk LIMB-O. Het is een werk
dat een dynamische interactie laat zien tussen fysieke installatie, menselijk lichaam, digitale interface, menselijke- en
níet menselijke deelnemers. Eerst is er vooral de fysieke ervaring. Maar al snel wordt ook de conceptuele gelaagdheid
onthuld. Via publieksdeelname, ‘lichaam’ en netwerk, zowel online als offline, wordt hier veraanschouwelijkt hoe het
één voortdurend het ander voortbrengt. Daarmee vormt de installatie een prachtig web waarin door een continu proces
van actie en reactie alles zich met elkaar verbonden toont. Met behulp van technologische tools wordt in deze ruimte de
menselijke intuïtie aangemoedigd en een ongekend scala aan ervaringen mogelijk gemaakt.
https://graduation2020.kabk.nl/students/
marlot-meyer
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5. MARKETING EN COMMUNICATIE
5.1 Online marketing
In 2020 heeft Heden van de actuele omstandigheden gebruik gemaakt om uitgebreid een aantal online marketingactiviteiten
te testen. Bij Google werd gericht ingekocht om zoekresultaten te koppelen aan kunstenaars uit de Heden-collectie. Dit heeft
geleid tot een stijging van het verkeer met 4% in deze periode.
In 2020 telde de website van Heden 22.845 bezoekers; dat is ten opzichte van 2019 een stijging van 4% (848 bezoekers).
Van het totaal aantal websitebezoekers is 90% (22.697 bezoekers) een nieuwe bezoeker en 10% (2.215 bezoekers) een
terugkerende bezoeker. Het bereik van de website was geconcentreerd in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en
Brabant. Het overgrote deel van de websitebezoekers bleek afkomstig uit Zuid-Holland (41%) gevolgd door Noord-Holland
(25%). De meeste bezoekers waren afkomstig uit Den Haag (18%), gevolgd door Amsterdam (17%) en Rotterdam (9%).
Daarnaast heeft Heden onderzoek verricht naar de effectiviteit van de lay out van de Heden-website. Dit heeft
ertoe geleid dat we het aantal links hebben geoptimaliseerd. Tests brachten aan het licht dat onze website en ons
collectiemanagementsysteem verouderd zijn en onvoldoende op elkaar aansluiten. Om die reden is een traject gestart om
een nieuw digitaal platform te ontwikkelen. De eerste offertes zijn in het najaar van 2020 ontvangen. In de vooruitblik naar
2021 wordt hier nader op ingegaan.
5.2 Social Media
In 2020 heeft Heden actiever ingezet op het vergroten van de online zichtbaarheid via Instagram. Heden heeft twee
Instagram accounts, één specifiek voor het galerieprogramma en één specifiek voor de kunstuitleen.
Via het galerie-account zijn alle programmaonderdelen en tentoonstellingen van Heden in 2020 actief onder de aandacht
van het publiek gebracht. Door veelvuldig gebruik te maken van visuele content en actieve links naar betrokken partijen en
kunstenaars is de online zichtbaarheid en het aantal volgers toegenomen. In verband met de sluiting tijdens de lockdowns
was er geen reden om promotie maken voor het actuele programma; daarom is destijds ingezet op zogenaamde throwbacks,
waarin Heden terugblikte op hoogtepunten uit haar recente geschiedenis, waaronder spraakmakende exposities en
bijzondere projecten. Daarmee werd wederom ingezet op het vergroten van het aantal volgers en het continueren van de
online zichtbaarheid, onder andere door actief te linken naar betrokken kunstenaars en de highlights van Heden onder de
aandacht te brengen. Eind 2020 volgden ruim 2.500 unieke accounts het Galerie-account.
Via het kunstuitleen-account promoot Heden wekelijks meerdere werken van uit haar collectie. Op die manier ontstaat een
beeldbank waarop verschillende kunstwerken uit de collectie van Heden worden uitgelicht en bezoekers inspiratie kunnen
opdoen. Daarbij wordt informatie over het desbetreffende kunstwerk verstrekt, zoals huurprijzen, formaat, techniek, oplage
en dergelijke. Bezoekers worden via een link in het account direct naar de online-collectie/website van Heden geleid waar
kunstenwerken kunnen worden gehuurd. Dit account functioneert als een online vertaling van de Heden-collectie, waarbij
tevens wordt ingezet op het vergroten van de online zichtbaarheid en een toename van het aantal volgers. Eind 2020 volgden
ruim 500 unieke accounts het Heden kunstuitleen-account.
Eind 2020 volgden 7.056 mensen de Facebook-pagina van Heden; dit is een kleine daling in het aantal volgers in
vergelijking met 2019 (7.088 volgers). De reden daarvoor is dat wij in 2020 actiever hebben ingezet op de online
zichtbaarheid via Instagram, wat een lichte daling van het aantal volgers op facebook heeft veroorzaakt.
5.3 Communicatie
Via diverse publicitaire kanalen, zowel fysiek als online, bracht Heden weer haar activiteiten onder de aandacht van het
publiek.Via Mailchimp verstuurde Heden nieuwsbrieven naar ruim 4.300 abonnees. Het aantal mensen dat zich abonneert op
de nieuwsbrief groeit wekelijks met ongeveer 5 tot 10 aanmeldingen. In de nieuwsbrieven worden de programmaonderdelen
van Heden aangekondigd en wordt gelinkt naar de kunstuitleen om de verhuur te stimuleren.
Heden plaatste daarnaast weer informatie over haar programma op de website/agenda van The Hague Contemporary,
een Haags initiatief om de culturele activiteiten van hedendaagse Haagse kunstcentra te bundelen in een folder en agenda
op www.thehaguecontemporary.nl. Daarnaast is Heden deelnemer aan Hoogtij, de Haagse hedendaagse kunstroute, een
programma waarbij culturele instellingen in Den Haag een avondopenstelling hebben en bezoekers kunnen ontvangen. Dit
is een goede gelegenheid om een nieuw publiek in contact te brengen met Heden. Heden heeft dit jaar zowel deelgenomen
aan de online-editie van Hoogtij als aan kunstroutes waarbij bezoekers de bij Heden lopende tentoonstellingen konden
bekijken.
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6. ORGANISATIE | STRATEGIE | FINANCIËN
6.1 Missie
De missie van Stichting Heden Den Haag is en blijft een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met
hedendaagse beeldende kunst en het kunstklimaat in Den Haag te bevorderen. Haar maatschappelijke missie vervult Heden,
conform haar statuten, onder andere door:
• kunst uit haar collectie te verhuren en te verkopen;
• kunst aan te kopen;
• kunst uit de eigen collectie ten toon te stellen in haar expositieruimte;
• kunstenaars een podium te bieden om hun kunst onder de aandacht te brengen van het publiek;
• op verschillende plekken in de stad en in de rest van Nederland pop-ups te organiseren;
• particulieren, bedrijven en instellingen te adviseren over kunst en de inrichting met deze kunst te verzorgen;
• art handling, transport en onderhoud van kunst te faciliteren.
Het voeren van een actief collectiemanagement, om de hoogwaardige collectie up-to-date te houden, vormt hiervoor de
basis.
In het jaarverslag 2019 schreven wij een jaar geleden: Zodra de corona-restricties zijn opgeheven zal Heden uiteraard haar
ambitieuze expositie- en pop-up agenda hervatten. De COVID-19 pandemie heeft echter het hele jaar 2020 beheerst en bij
het schrijven van dit jaarverslag is er nog geen einde aan de restricties gekomen.
2020 was voor Heden een enerverend jaar. Door de restricties in verband met COVID-19 waren wij vanaf maart 2020
gedurende een groot deel van het jaar beperkt in staat fysiek vorm te geven aan onze missie. Activiteiten zoals het
organiseren van tentoonstellingen, het ontvangen van bezoekers, art handling activiteiten en kunstadvies konden niet, of
slechts in afgeslankte vorm worden uitgevoerd.
Desondanks zijn we er in geslaagd veel overeind te houden: door flexibiliteit, inventiviteit en volharding. We hebben
de situatie benut door onze missie op alternatieve wijze in te vullen met digitalisering, bezoek op afspraak en een
actief etalagebeleid. Heden Uitleen ging digitaal en als alternatief voor de fysieke tentoonstellingen ontplooiden we
online initiatieven die positief werden ontvangen. Ook heeft Heden tussen de lockdowns door nog een aantal fysieke
tentoonstellingen kunnen realiseren. De vruchtbare samenwerking met verschillende instellingen, met name de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten (KABK), kwam dit verslagjaar tot uitdrukking in zowel online als fysieke projecten/
tentoonstellingen. De lockdown werd ook aangegrepen om depot en atelier te renoveren en de ruimtes voor kunstuitleen en
expositie te schilderen en opnieuw in te richten. Ook bood deze periode gelegenheid intensief na te denken over de toekomst
van Heden.
De gemeente heeft onderkend dat niet volledig kon worden voldaan aan de prestatienormen voor culturele instellingen.
Zoals uit bovenstaande blijkt heeft Heden zich ingespannen zoveel als mogelijk, binnen de randvoorwaarden van
regelgeving, aan de prestatienormen te voldoen en op alternatieve manieren invulling te geven aan haar missie.
Als gevolg van de COVID19-restricties -reisbeperkingen en fysieke afstand- liep het collectiemanagementtraject vertraging
op en kende het inventarisatietraject noodgedwongen een langere doorlooptijd dan vooraf was geraamd. Desondanks hebben
we in 2020 het inventarisatietraject en nagenoeg het gehele waarderingstraject kunnen doorlopen; de collectie bleek tijdens
dit traject omvangrijker dan aanvankelijk geraamd. De gemeente heeft dit onderkend en in 2020 hiervoor een aanvullende
subsidie van € 45.000,- aan Heden toegekend.
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6.2 Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024
Op 23 april 2020 bracht wethouder Mobiliteit en Cultuur, Robert van Asten, Heden op de hoogte van het negatief voorlopig
advies dat de commissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 aan de gemeente had uitgebracht. Het college
nam het advies over en besloot de subsidie aan Heden per 1 januari 2021 stop te zetten per beschikking d.d. 17 juni 2020OCW/2020.2776. Dit zou het einde betekenen van een subsidierelatie van bijna vijftig jaar. Nadat Heden zich had herpakt
van deze klap, heeft zij veel tijd en energie gestoken in het overtuigen van de gemeente dat het verbreken van de intensieve
en bijna 50-jarige relatie Gemeente-Heden schadelijk zou zijn voor beide partijen. Met de overname van dit advies zou
Heden immers haar verbindende rol in de stad niet meer kunnen vervullen en zou een einde komen aan een halve eeuw
Haags erfgoed. Als reactie op dit besluit heeft Heden op 7 mei en op 9 juli respectievelijk een brief en een zienswijze aan
wethouder Van Asten gestuurd waarna ze op 24 juli een met krachtige argumenten omkleed bezwaarschrift tegen dit besluit
indiende.
Naast een grote hoeveelheid inhoudelijke argumenten over de unieke toegevoegde waarde van Heden voor het Haagse
kunstenveld heeft Heden de gemeente gewezen op haar verplichtingen met betrekking tot het beheer van de gemeentelijke
collectie, welke functie Heden reeds lange tijd in goed overleg met de gemeente vervult. Deze inspanningen hebben er
uiteindelijk toe geleid dat de gemeente tenminste voor het jaar 2021 Heden blijft ondersteunen, specifiek ten behoeve van
het reeds ingezette collectiemanagementtraject en de door Heden ingezette transitie.

6.3 Toekomstplan
In 2020 heeft Heden een ambitieus plan gelanceerd om zich om te vormen tot een van gemeentelijke subsidie
onafhankelijke kunststichting, gericht op het bekijken, lenen en (ver)kopen van kunst. Kern van dit plan is de lancering van
een sterk op de gebruiker gericht platform waarmee de Hedencollectie optimaal ontsloten wordt voor nieuwe- en bestaande
doelgroepen. De na afronding van het collectiemanagementtraject geoptimaliseerde kunstcollectie van Heden blijft bij deze
nieuwe exercitie het uitgangspunt. De effectieve inzet van onze kunstcollectie én onze waardevolle kennis daarvan zijn
daarbij cruciaal. De gemeente heeft voorlopig positief op dit plan gereageerd en overweegt daarvoor in 2021 een subsidie in
het kader van cultureel ondernemen aan Heden toe te kennen.

6.4 Raad van Toezicht en Directie
Raad van Toezicht (RvT) en Directie hebben in dit turbulente jaar frequent overleg gevoerd. Deze raad van Stichting Heden
Den Haag houdt, conform de statuten, toezicht op Heden, bestuur en directie, de bedrijfsvoering, marketing, financiën en
juridische zaken. De raad bestaat uit vier personen en streeft ernaar leden met een zo breed mogelijke expertise en een
uitgebreid netwerk aan zich te binden. Heden onderschrijft de codes Cultural Governance en Diversiteit en Inclusie en
toetst deze regelmatig. In 2020 heeft het bestuur een interne procedure geformuleerd in samenwerking met de RvT in het
kader van de Wet tegen Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT). In de RvT is Roos van Put na afloop van haar
zittingstermijn opgevolgd door Pleuntje van Meer als lid. Claudia Linders zal op 1 september 2021, conform rooster,
aftreden als voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft, met het oog op de samenstelling van de
expertise, besloten haar aantal leden uit te breiden met een vijfde lid. Dat betekent dat in 2021 twee nieuwe leden voor de
Raad van Toezicht zullen aantreden.
Heden heeft, zoals de meeste culturele instellingen, gekozen voor een tweekoppige directie, bestaande uit een parttime
zakelijk directeur/bestuurder en een parttime artistiek directeur. Dit model heeft zich in de praktijk bewezen omdat het
complementair is en synergie kan creëren. Zo zijn tijdens de transitiefase de uiteenlopende expertises van zakelijk- en
artistiek directeur van toegevoegde waarde gebleken bij het uitvoeren van een sterk inhoudelijk collectiemanagement en het
uitwerken van een nieuw zakelijk model, zoals:
• het inhoudelijk en financieel begeleiden van het collectiemanagementtraject;
• het definiëren van toekomstscenario’s voor de organisatie en huisvesting;
• de selectie, waardering en aankoop van nieuwe kunstwerken;
• het beheer en behoud van een zeer omvangrijke -deels gemeentelijke- kunstcollectie;
• verkoop- en marketingactiviteiten;
• communicatie, pr en relatiebeheer/kunstnetwerk;
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• bedrijfsvoering, ICT en financiën;
• bedrijfsvoering ICT financiën;
• fondsenwerving en subsidiëring;
• coaching en begeleiding.
Zakelijk interim bestuurder/directeur Steven de Haas heeft Heden begin 2020 verlaten nadat hij verschillende
toekomstscenario’s had ontwikkeld, het collectiemanagementtraject had opgestart en begeleid en een aantal
kantooractiviteiten had gestroomlijnd. Steven de Haas werd eveneens begin 2020 opgevolgd door een bestuurder/
directeur met een commercieel profiel, Gijs Vollaers. Artistiek directeur Daniela Petovic heeft haar functie binnen Heden
gecontinueerd. Tijdens onze transitiefase is de brede waaier aan kennis en ervaring van de zakelijk en artistiek directeur
van toegevoegde waarde gebleken omdat zowel het uitvoeren van een sterk inhoudelijk collectiemanagement traject als het
uitwerken van een nieuw zakelijk model uiteenlopende expertise vereisen.

6.5 Financiële informatie
De inkomsten van Heden komen uit verschillende bronnen: subsidies en inkomsten uit de particuliere en zakelijke markt,
onder te verdelen in verkoopopbrengsten, huuropbrengsten en uren voor advies en art handling. De subsidiebijdrage van de
gemeente Den Haag waren in 2020 eenmalig substantieel hoger door een projectsubsidie van € 45.000,- voor de uitbreiding
van het collectiemanagementtraject, zoals hierboven toegelicht. Dit traject heeft ook een grote impact gehad op het
voorraadbeheer van de stichting.
Door doelgerichte aandacht voor de zakelijke klanten heeft de meerjarige negatieve trend in de verhuur niet doorgezet.
Verhuuropbrengsten zijn gestegen met €11.429,-. Door de gedwongen sluiting van de galerie is verkoop van kunst uit de
eigen collectie in 2020 gedaald met € 25.546,-. De verkoop van werk dat Heden namens de gemeente beheert is ongeveer
gelijk gebleven. Doordat Heden nauwelijks verkooptentoonstellingen heeft kunnen organiseren is slechts € 941,- aan
commissie op verkopen namens derden gerealiseerd.
Heden heeft in 2020 ook substantieel minder kunst aangekocht € 12.784,- (in 2019 was dit € 61.224,-). Door de Covid19
-restricties kon een groot aantal art handling activiteiten niet worden uitgevoerd. Dit betekende een terugval van € 14.097,-.
De stichting heeft een belangrijke systeemwijziging doorgevoerd in 2020. Het bestuur heeft ervoor gekozen na toestemming
van de RvT en consultatie van de gemeente om geen percentage van de verkoop van kunst uit de eigen collectie toe
te voegen aan de balanspost: ‘bestemmingsreserve collectievorming’ maar de verkoopopbrengst toe te voegen aan het
resultaat. Dit heeft ertoe geleid dat de bestemmingsreserve ‘collectievorming’ in 2020 is afgenomen met € 35.314,- tot een
bedrag van € 175.865,-.
De activiteitenlasten materieel zijn in 2020 gedaald met € 69.235,- als gevolg van lagere uitgaven voor het
collectiemanagementtraject en een lager aantal kunstaankopen. De kantoorkosten zijn licht gedaald en sterk verschoven.
Door telefoonautomatisering zijn de telefoonkosten afgenomen: € -2.601,-. Automatiseringskosten zijn licht gestegen:
€ 881,89. Kosten voor de externe IT-helpdesk blijven een punt van aandacht. De kosten voor RvT zijn gestegen met
€ 3.194,- door de inhuur van een notulist en een veelvoud aan vergaderingen.
De stichting heeft geen langlopende financieringen en wordt gefinancierd uit eigen vermogen. De liquiditeitspositie
is afgenomen met € 86.706,- van € 300.486,- op 31 december 2019 tot € 213.780,- op 31 december 2020. Zowel het
terugbrengen van de kosten als het verhogen van de verkoop zijn noodzakelijk om de liquiditeit op korte termijn te
verbeteren en de continuïteit van de stichting te borgen. Het negatieve vrij besteedbare eigen vermogen is gedaald van
€ -211.179,- op 31 december 2019 tot € -175.865,- op 31 december 2020. Dit met name door het verkleinen van de
aankoopreserve.
Heden heeft geen langlopende schulden, het pand aan de Dennenweg is in eigen bezit. De boekwaarde op 31 december
2019 bedroeg € 3.077,- (taxatiewaarde in 2019: € 2.325.000,-). Ook de collectie is grotendeels eigendom van de stichting.
De vermogenspositie van de stichting is gezond. Er is geen risico met betrekking tot financiële instrumenten zoals leningen
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en effecten. De continuïteit van de stichting is gewaarborgd voor de komende jaren onder voorwaarde dat zij haar liquiditeit
met urgentie in 2021 versterkt.
Als verhuurder van onroerend goed heeft de gemeente in 2020 een huurkwijtschelding afgekondigd voor culturele
instellingen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de huurkosten voor het pand Doornstaat met € -27.166,-. Door verlaging
van de energiekosten, als gevolg van thuiswerken en gedwongen sluiting van de galerie, zijn de huisvestingskosten
afgenomen met € -22.279,-.

6.6 Heden 2020
Doel voor 2020 was de huidige klantgroepen te behouden en nieuwe klantgroepen aan te boren. Na uitdiensttreding van
de voormalige accountmanager zakelijke markt moest, uit bezuinigingsoverwegingen, het team de taken van deze functie
opvangen. De medewerker die aanvankelijk was aangenomen om taken van de curator over te nemen, heeft zich gaandeweg
geconcentreerd op de zakelijke markt. Dit heeft ertoe geleid dat Heden de begroting voor de zakelijke markt nu wel heeft
weten te realiseren en de neerwaartse trend heeft weten te stoppen.
Het effectief inzetbaar, beheersbaar en toegankelijk maken van haar collectie is een belangrijke doelstelling voor Heden. Het
hierin gespecialiseerde bureau QKunst heeft niet alleen het ‘inventarisatieonderdeel’ van dit traject in samenwerking met
Heden uitgevoerd, maar ook een belangrijk deel van de ‘collectiewaardering’ in 2020 afgerond binnen de randvoorwaarden
van COVID19. Inmiddels is beter inzicht ontstaan in de actuele waarde van de Heden-collectie. De waardering en selectie
ten behoeve van een optimale kerncollectie werden begin 2021 afgerond.
Resultaat van het collectiemanagementtraject was tevens een aanzienlijke verbetering van een aantal administratieve
processen, onder andere die met betrekking tot collectieregistratie en klantadministratie. De protocollen hiervoor werden
in 2020 aangescherpt. Ook werd een protocol opgesteld conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van
terrorisme (Wwft).
Toen in de loop van 2020 duidelijk werd dat de gemeente het negatief conceptadvies van de commissie
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 wellicht zou gaan overnemen, heeft de directie in samenspraak met de
Raad van Toezicht alternatieven geformuleerd voor de toekomst van Heden. Niet alleen spant Heden zich in de duurzame
relatie met de Gemeente Den Haag te behouden, ook bereidt ze zich voor op een toekomst als een van gemeentelijke
subsidie onafhankelijke kunstinstelling met een maatschappelijke missie.

6.7 Heden 2021
Terwijl in 2019 nog werd verwacht dat 2020 een ‘tussenjaar’ voor Heden zou worden, als opmaat naar een volgende
meerjarenbeleidsplanperiode, bleek het uiteindelijk in verschillende opzichten een jaar van aanpassen, strijdlust
en herbezinning te zijn geworden. De COVID19-crisis, die tijdens het schrijven van dit jaarverslag nog steeds het
culturele leven lamlegt, brengt met zich mee dat Heden zich minder kan richten op reeds eerder geplande activiteiten en
tentoonstellingen. Desondanks zal de organisatie met veerkracht en inventiviteit zoveel mogelijk activiteiten ontplooien
die in de actuele quarantaine-situatie wél zijn toegestaan. In 2021 zal het collectiemanagementtraject worden afgerond
en zullen de daartoe geselecteerde kunstwerken worden ontzameld, conform de LAMO-richtlijnen en de Erfgoedwet en
zal er aandacht zijn voor aspecten als achterstallig onderhoud, inventariseren en waarderen. Ons publiek willen wij zoveel
mogelijk digitaal en één op één te bedienen. Ook de contacten met onze kunstenaars zullen wij op deze wijze onderhouden.
Heden zal zich verder voorbereiden op een toekomst als een van gemeentelijke subsidie onafhankelijke kunstinstelling,
waarbij de focus blijft: het (digitaal) bijeenbrengen van kunstenaar, kunstwerk en kunstliefhebber. Dit zal vanzelfsprekend
worden ondersteund door een onderscheidende programmering van experimentele, inspirerende en relevante presentaties en
activiteiten die jong talent ondersteunen en kunst en publiek verbinden.
Zie voor samenstelling Raad van Toezicht en team Heden Bijlage B.
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BIJLAGE A: ACTIVITEITEN 2020 STICHTING HEDEN DEN HAAG
Ondanks de lockdowns en bezoekbeperkingen, heeft Heden in 2020 meer tentoonstellingen dan het afgelopen jaar kunnen
realiseren en met online én offline tentoonstellingen ruim 145.000 personen kunnen bereiken. De Corona-restricties
zorgden voor meerdere sluitingen, maar boden tevens ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen met als doel kunst en
publiek met elkaar te verbinden. Een goed voorbeeld daarvan is het etalage-project SHOWCASE en verschillende online
tentoonstellingen die speciaal voor deze periode werden ontwikkeld.
Omdat Heden in 2020 deels gesloten is geweest voor (grote groepen) publiek heeft zij de side-programmering anders
ingericht dan in voorgaande jaren. In plaats van veel mensen te ontvangen bracht Heden gerichte ontmoetingen tot stand
tussen kunstenaars, kunstliefhebbers en belangrijke spelers uit het kunstveld. De tentoonstellingen waar jong talent een
podium kreeg werden opgepikt door verschillende (inter)nationale musea waaronder het Stedelijk Museum voor Actuele
Kunst (SMAK) te Gent en het Kunstmuseum Den Haag, waarvan beide directies een bezoek aan Heden brachten.
Vanwege de coronamaatregelen werd een groot deel van de beurzen en manifestaties waaraan Heden zou deelnemen
uitgesteld of afgelast. Desondanks heeft Heden de kunstenaars die zij daarbij zou representeren alsnog onder de aandacht
kunnen brengen door online actief te zijn tijdens de edities van Hoogtij en door sterke aanwezigheid tijdens het The Hague
Contemporary Art Weekend. Daarnaast heeft Heden verschillende online tentoonstellingen gemaakt, om de zichtbaarheid
van de collectie te continueren. Dit heeft het bereik van Heden vergroot en verbreed.
Tot slot heeft Heden in dit moeilijke jaar kunstenaars extra willen ondersteunen. Dit onder andere door expositieruimte te
bieden, zakelijke coaching te verzorgen, te adviseren bij fondsaanvragen, door gastlessen op verschillende kunstacademies
te geven en door kunstwerken voor de eigen collectie aan te kopen.

TENTOONSTELLINGEN
Tentoonstellingen intern
- Transformagic
1 november 2019 – 12 januari 2020
Anouk Kruithof
In de solotentoonstelling Transformagic presenteerde Anouk Kruithof haar kunstenaarsboek Automagic. Een selectie 2D
fotografische beelden uit het boek werd getransformeerd tot een serie spannende fotosculpturen. Deze op papier, pvc en
plexiglas afgedrukte fotosculpturen werden gecombineerd met driedimensionale gevonden objecten (#upcycling) en
omgevormd tot één ruimtelijke installatie. Transformagic is een eclectische presentatie waarin de sculpturen niet alleen als
onderdeel van de installatie maar ook als op zichzelf staande werken functioneren.

- Neutrals
1 november 2019 – 12 januari 2020
Anouk Kruithof
In de solotentoonstelling Neutrals verwerkt Anouk Kruithof onze dubbelzinnige relatie met fotografie door bestaande
beelduitingen van omstreden thema’s als overheidssurveillance en milieuvervuiling te verzamelen en te vertalen in een
unieke beeldtaal. Door de foto’s aan de digitale context te onttrekken en te verwerken tot een driedimensionale fysieke
confrontatie onderzoekt de kunstenaar hoe onze intenties (digitale, online) de betekenis en impact van het geobserveerde
kan beïnvloeden.
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- Archive 2.0 Retro | Ethics
9 januari-11 januari
KABK studenten
In samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) ontwikkelde Stichting Spaarnestad Photo
een researchlab om KABK-studenten vanuit hun eigen perspectief en interesse historische fotocollecties te laten ontdekken
als inspiratiebron voor hun ideeënontwikkeling. De studenten gaven een herinterpretatie in het hier en nu van statische
historische beelden en verhalen en zetten deze om in hedendaagse expressievormen. Ze maakten daarbij gebruik van
uiteenlopende disciplines als interactieve media design, beeldende kunst, interieur-design, grafisch design en fotografie.

- Heden Highligts : De collectie door de ogen van Lia Bender
25 januari-21 maart - opening 14 februari
Diverse kunstenaars uit eigen collectie
Het mooie aan een tentoonstelling met als thema ‘persoonlijke kijk op de collectie’ is dat je daarin de samensteller
weerspiegeld ziet. Lia Bender heeft dertig jaar voor Heden gewerkt en kent de collectie als geen ander. Als afronding
van haar jarenlange toegewijde inzet voor Heden selecteerde zij persoonlijke topstukken uit de collectie voor haar
afscheidstentoonstelling. Bijzondere herinneringen, oude favorieten en recente aanwinsten passeerden de revue en boden
een nieuw perspectief op een vertrouwde collectie. Verstilde landschappen, indringende portretten en mysterieuze stillevens:
de werken die Lia Bender uitkoos dragen een bijzondere kalmte uit. Haar zorgvuldige blik leidde de toeschouwer door
de decennia heen, van ingetogen potloodtekeningen via schilderachtige landschappen naar experimentele fotografie.
Esthetiek, rust en beeldrijm voerden de boventoon, afgewisseld met uitstapjes naar onverwachte combinaties en spannende
tegenstellingen. Met een ontwapenende blik en oog voor detail werd de collectie belicht; zelden was een persoonlijke keuze
zo uitnodigend.

- ZOMERTENTOONSTELLING
Juni-augustus
Diverse kunstenaars uit eigen collectie, o.a. Cas Oorthuys en Koen Vermeulen
-SHOWCASE
Een achtdelige tentoonstelling in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
12 juli-31 augustus
Maximilian von Ingel & Frank Ammerlaan, Inge Vaandering & Anne de Vries, Silke Rijs & Tanja Ritterbex, Michelle
Piergoelam & Jasper de Beijer, Robin Whitehouse & Hans Wilschut, Annemarie Wadlow & Katja Mater, Cemre Deniz Kara
& Daan den Houter, Martin Menso & Philip Akkerman.
Achtdelige estafettetentoonstelling met door Heden geselecteerd werk van KABK-studenten. Met een Open call for students
riep Heden in de maand juni de studenten op werk in te zenden voor deze tentoonstelling. De uit deze inzending door Heden
geselecteerde werken werden in de Heden-etalage geëxposeerd naast werk uit de Heden-collectie. Daarmee heeft Heden ook
dit jaar jong talent weer een podium kunnen bieden. Heden kreeg toegang tot de ‘instagram stories’ van de KABK om deze
tentoonstelling te promoten. Ook werd een interview met curator Nadine van den Bosch gepubliceerd op de website van de
KABK: www.kabk.nl/nieuws/nadine-van-denbosch-over-de-open-call-showcase-heden.

- Wolpertinger
5 september-31 oktober;
opening 5 september 17.00-19.00 uur (verdeeld in tijdslots i.v.m. Coronamaatregelen)
Thijs Jaeger, Rik Laging en Joeri Woudstra
De tentoonstelling ‘Wolpertinger’ is het ‘beeldend’ resultaat van een onderzoek dat kunstenaars Thijs Jaeger, Rik Laging en
Joeri Woudstra verrichten naar de huidige staat en de invloed van het kapitalisme op de efficiëntie van ons leven.
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- Haagse Heritage
5 september - 10 oktober;
opening 5 september 17.00-19.00 uur (verdeeld in tijdslots i.v.m. Coronamaatregelen)
Anne Forest, Arianne Olthaar, Auke de Vries, Boris de Beijer, Gino Anthonisse, Lilian Kreuzberger, Mark van Overeem,
Marijke de Wit, Marleen Sleeuwits, Mirthe Klück, Pim Piët, Philip Akkerman, Rens Krikhaar, Sheritagejoerd Knibbeler,
Thomas Raat, Thomas van Linge, Thomas van Rijs, Tim Hollander
Met de groepstentoonstelling Haagse Heritage bracht Heden ook dit jaar weer een hommage aan ‘de Haagse kunstenaar’.
Kunstenaars die binding hebben met Den Haag, omdat ze er geboren zijn, wonen, werken of er hebben gestudeerd, werden
uitgenodigd werk te tonen dat voor hen een bijzondere plaats in hun oeuvre inneemt. Haagse Heritage omvat een unieke
verzameling werken van uiteenlopende disciplines van kunstenaars van verschillende generaties: van monumentale
schilderijen tot ingetogen fotografie, vluchtige schetsen en experimentele video.

- Vroeger boven Heden
5 september - 10 oktober;
opening 5 september 17.00-19.00 uur (verdeeld in tijdslots i.v.m. Coronamaatregelen)
JW Kaldenbach & Amber Jansen
JW Kaldenbach en Amber Jansen vervaardigden een tijdscapsule met een betoverende reeks foto’s en sculpturen, waarin ze
de geschiedenis van het pand boven Heden hebben gevangen.

Tentoonstellingen/presentaties extern
Academisch-cultureel centrum Spui25 in Amsterdam
januari-december
Lisa van Casand
Academisch-cultureel centrum Spui25 in Amsterdam organiseert programma’s waarin onder andere schrijvers,
wetenschappers, kunstenaars en journalisten hun licht laten schijnen over uiteenlopende onderwerpen. In 2020 was hier nog
een presentatie van Heden te zien, met foto’s van Lisa van Casand, winnaar van de Heden Startprijs 2017.
In haar serie Fluorescent Signals uit 2017 meet Van Casand het stressniveau van planten. Doordat in haar werk onderzoek
en kunst samenkomen vormt zij een perfecte match met de activiteiten van Spui25. Zo werd zij uitgenodigd deel te nemen
aan de interdisciplinaire lezingenreeks Onbegrensd, waarin wetenschappers en kunstenaars vanuit verschillend perspectief
reflecteren op ontwikkelingen die onze visie op de wereld en onszelf ingrijpend kunnen doen veranderen. De intelligentie
van planten was het thema van de derde bijeenkomst in deze reeks met Lisa van Casand en Martijn Rep.

The Performance Show | Art Rotterdam
7 februari-9 februari
kunrad
Heden nam voor de allereerste keer deel aan Art Rotterdam. Op The Performance Show presenteerde Heden de performance
| installatie Streep #1 van beeldend kunstenaar kunrad: een fascinerend geluidskunstwerk dat alle zintuigen prikkelt. The
Performance Show is een nieuw initiatief van Art Rotterdam en bood bezoekers een gevarieerd doorlopend programma in de
industriële setting van AVL Mundo / Atelier Van Lieshout, op een steenworp afstand van de beurs in de Van Nelle Fabriek.
kunrad noemt zichzelf geluidskunstenaar en componist. Zijn bachelor Composition Electronic Music behaalde hij aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In 2018 studeerde hij af als master ArtScience aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Met zijn eindexamenwerk won hij de Heden Startprijs 2018. Ook won kunrad de
afdelingsprijs ArtScience van de KABK en de Royal Academy Master Award 2018 voor de beste masterstudent.
In Streep #1 verbindt kunrad ogenschijnlijk moeiteloos beeldende kunst, geluid en performance binnen één
‘Gesamtkunstwerk’. In een verduisterde ruimte doemt een intrigerende papieren installatie op. Zodra deze installatie
verandert in een live uitvoering ontstaat een betoverende en uitgebalanceerde compositie; dit biedt de bezoeker een unieke
multi-zintuiglijke beleving van ‘kijken naar geluid’ en ‘luisteren naar papier’.
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Museum Het Valkhof Nijmegen
21 juni - 31 Jan 2021
Erik Mattijssen
In Museum het Valkhof te Nijmegen was op de tentoonstelling Geel als citroen, rood als tomaat uit de Heden-collectie te
zien het kunstwerk Plakmiddelen (2002) van schilder-tekenaar Erik Mattijssen. In deze tentoonstelling verkenden beeldend
kunstenaars Erik Mattijssen en Ineke Hans elkaars werk, waarin zij een fascinatie voor de dingen waarmee we ons in het
dagelijks leven omringen met elkaar gemeen blijken te hebben. Mattijssen en Hans daagden elkaar uit door intuïtie en vrije
associatie. Het resultaat van deze dynamische interactie was vanaf 21 juni nog het hele jaar te zien in Museum Het Valkhof
te Nijmegen en trok in totaal 20.853 bezoekers.

Stichting Willem II Den Bosch
Januari-februari
Frank Halmans
Op de tentoonstelling Hey Joe, tell us a Story, in Stichting Willem II te Den Bosch, werd uit de Heden-collectie geëxposeerd
het kunstwerk De Lange Nacht van beeldend kunstenaar Frank Halmans. Deze tentoonstelling trok 805 bezoekers.

Tentoonstellingen digitaal
- Heden Highlights online
Maart
Met Heden Highlights Online bracht Heden op haar website kunstwerken uit haar collectie breed onder de aandacht, mede
om de kunstuitleen onder de aandacht te brengen.

- Orange and Blue
Katarina Juricic
Katarina Juricic onderzoekt de fysieke eigenschappen van fotografie. Hoe zij deze in nieuwe vormen kan vatten is te zien in
de serie Orange and Blue, waarin zij met licht en kleur de essentie van zonsopgang en zonsondergang heeft gevangen. Zij
heeft daarmee een sferische interactie tussen ruimte en fotografie tot stand bracht.

- Heden Highlights online
24 maart
Vera Gulikers
Het werk Bianca degli Utili Maselli Holding a dog, in 2019 aangekocht door Heden op de Jan van Eyck Academie, stond
hierin centraal.

- Heden Highlights online
8 april
Gracia Kouw
Gracia Kouw werkt met uiteenlopende media: schilderijen, wandschilderingen, tekeningen op papier en digitale prints. Zij
onderzoekt onze waarneming van de huidige multimediale beeldcultuur, waarbij taal onthult hoe we naar de wereld kijken.
In haar composities met letters en leestekens houdt ze zich strikt aan de ordeningsprincipes symmetrie en rastervorm,
beeldrijm en fragmenten.
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- Heden Highlights online
15 april
Koen Taselaar
Koen Taselaar combineert in zijn werk Surfing the slippery Slope (2012) op vindingrijke wijze typografie met beelden uit
zijn dagelijkse omgeving: subculturen, WIFI, internet, e-mail, feestjes, muziek en bier.

- Heden Highlights online
29 april
Douglas Pérez Castro
Douglas Pérez Castro is een eigentijdse eigenzinnige Cubaanse kunstenaar die figuratief werkt. In zijn schilderijen verwerkt
hij op ironische wijze actuele beelden van het economische, sociale en culturele leven in Cuba.

UNLOCKED RECONNECTED (online)
1 juni-29 juni
Thijs Jaeger
Heden nam deel aan de collectieve online expositie UNLOCKED RECONNECTED. Iedere deelnemende instelling toonde
een werk dat de periode die achter ons ligt verbindt met de toekomst. Om deze verbinding aanschouwelijk te maken
selecteerde Heden de sculptuur Four Horse Men van Thijs Jaeger. De Bijbelse thematiek – een herkenbare verwijzing naar
het begin der tijden – en de hedendaagse beeldtaal komen in dit beeld tot een opmerkelijke synergie. De robuuste, donkere
sculptuur waar de lichte, vluchtige damp uit opstijgt mag dan dreigend en onheilspellend lijken, door het bescheiden formaat
biedt ze toch een ingetogen, open aanblik: het is een hartverwarmend reliek.
Four Horse Men bestaat uit een metalen sokkel met een keramische schaal, waarin de vier ruiters van de Apocalyps uit
een vlammenzee opdoemen. Uit het zwarte bassin stijgt een wolk van waterdamp op, waardoor de figuren in mysterieuze
nevelen zijn gehuld. Hun contouren worden langzaam zichtbaar door de wegtrekkende rook om vervolgens weer aan
het zicht onttrokken te worden door een nieuwe wolk. Deze suspense is kenmerkend voor het werk van Jaeger, waarin
mythologie, volksverhalen en internetfolklore terugkerende thema’s zijn. Thijs Jaeger heeft sinds zijn werkperiode bij het
EKWC keramiek als medium omarmd. Heden kocht in 2019 dit werk aan voor de collectie van Heden. Thijs Jaeger is in
2017 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag.

OVERIGE PUBLIEKSACTIVITEITEN
Omdat Heden door COVID19 deels gesloten was voor (grote groepen) publiek, heeft zij haar activiteiten anders ingericht.
In plaats van grote groepen mensen te ontvangen werden gerichte ontmoetingen tussen kunstenaars, verzamelaars en
belangrijke spelers uit het kunstenveld (zoals museumdirecteuren) tot stand gebracht.

Gastles Archive 2.0 Retro | Ethics
Januari
In het kader van de tentoonstelling Archive 2.0 Retro | Ethics in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten (KABK) en Spaarnestad Photo verzorgden de curator en accountmanager zakelijke markt een gastles.

Opening Heden Highlights | De collectie door de ogen van Lia Bender
14 februari

Tour en toelichting Heden Highlights | De collectie door de ogen van Lia Bender
Februari
De curator verzorgde een tour met toelichting bij de tentoonstelling Heden Highlights | De collectie door de ogen van Lia
Bender.
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Excursie met oriëntatiecursus voor studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.
20 juni
Heden verzorgde een oriëntatiecursus voor KABK-studenten

The Hague Contemporary | Fietstocht met groepsbezoek aan Heden
11 september
Heden ontving Jacko Brinkman met een groep (fietstocht met groepsbezoek aan Heden).

Artist breakfast bij Heden : kennismaking kunstenaars-publiek
12 september
Op zaterdag 12 september werd tijdens The Hague Contemporary Art Weekend bij Heden een ontbijt gehouden met
deelnemende kunstenaars. Zo konden bezoekers met de kunstenaars en hun werk kennismaken. Thijs Jaeger, Rik Laging en
Joeri Woudstra leidden bezoekers rond in hun tentoonstelling Wolpertinger. JW Kaldenbach en Amber Jansen gaven uitleg
over hun werk en de geëxposeerde tijdscapsule (Vroeger boven Heden).

Hoogtij #1
6 maart
Heden neemt elk kwartaal deel aan Hoogtij, de driemaandelijkse Haagse Rondgang waarbij tal van galeries, presentatieinstellingen en kunstenaarsinitiatieven hun deuren op vrijdagavond openen. Te zien was de tentoonstelling Heden Highlights
: de collectie door de ogen van Lia Bender.

Hoogtij #2 online editie
29 mei
Productie en editing video met Thijs Jaeger voor Hoogtij. Tijdens deze coronaproof online editie van Hoogtij konden
‘bezoekers‘ online een door Heden geproduceerde video over Four Horse Men van Thijs Jaeger bekijken.

Hoogtij #3
September
Heden nam deel aan deze editie met videowerk uit de tentoonstelling Wolpertinger.

Raamproject Stroom
29 mei
Een participatieproject van Yvette Teeuwen. Samen met Casper Verborg maakte zij tekeningen op het zijvenster van het
pand Denneweg, met spontane deelname van een toevallige passant. Het project was mogelijk gemaakt met Stroomsubsidie
Promise.

Deelname aan Unlocked/Reconnected
Juni

Jurering Heden Startprijs
9 september
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The Hague Contemporary Art Weekend
10, 11, 12 sept.
Heden nam voor de vijfde keer op rij deel aan The Hague Contemporary Art Weekend, met de tentoonstellingen Haagse
Heritage | Vroeger boven Heden | Wolpertinger.

Uitreiking Heden Startprijs aan Marlot Meijer | Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) De Haag |
Graduation Festival
9-10-13 september
Op 9 september nomineerde de jury voor de jaarlijkse Heden Startprijs Marlot Meijer voor haar werk LIMB-O. Tijdens
het Graduation Festival van de KABK werd op 13 september haar deze prijs uitgereikt. Deze prijs doelt op actieve
ondersteuning van talentvolle KABK-alumni en omvat een jaar lang begeleiding, een solotentoonstelling bij Heden en
productiebudget voor het maken van nieuw werk.

Opening Wolpertinger
5 september

Opening Haagse Heritage
5 september

Opening Vroeger boven Heden
5 september

Rondleiding The Hague Contemporary
14 september

Deelname aan Stroom Invest week
28 september
Digitale les Voorbereiding Beroepspraktijk aan studenten Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
3 november
De curator verzorgde een digitale les Voorbereiding Beroepspraktijk voor vierdejaars studenten Fine Arts aan de HKU.
Beroepspraktijk en de werkrelatie kunstenaar-galerie stonden daarin centraal en individueel werk werd nader beschouwd.
Ook met deze activiteit droeg Heden haar missie uit: het ondersteunen van aankomende, startende en mid career
kunstenaars.

Hoogtij #4
27 november
Heden nam deel met het videowerk The Fallen van Persijn Broere en Lukacs.
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Beurzen en manifestaties
Vanwege de coronamaatregelen werden de beurzen en manifesaties waaraan Heden zou deelnemen uitgesteld of afgelast.
Voorbeelden hiervan zijn This Art Fair en de Museumnacht. Desondanks heeft Heden bijna aan de opgelegde prestatienorm
kunnen voldoen door online actief te zijn tijdens de edities van Hoogtij en door een sterke aanwezigheid tijdens het The
Hague Contemporary Art Weekend.

The Performance Show | Art Rotterdam
7-9 februari
kunrad

Hoogtij
6 maart
29 mei
September
November

The Hague Contemporary Art Weekend
10, 11, 12 september

Deelname Graduation Festival KABK: Uitreiking Heden Startprijs
12 september

KUNSTENAARSONDERSTEUNING
Heden functioneert als coach, kweekvijver en podium voor jong talent. Jaarlijks biedt ze actieve ondersteuning aan
kunstenaars. Hieronder een overzicht van deze activiteiten in 2020.
Gastles aan Studenten KABK door J en N/ t.b.v. Spaarnestad tentoonstelling /februari
Giovanni Palmeri / aanbevelingsbrief residency via Mondriaanfonds / januari
Rik-Thijs-Joeri / subsidieaanvraag Stokroos / maart
Rik-Thijs-Joeri / subsidieaanvraag STROOM / maart
Daniel van Straalen / huisvesting artist in recidence / 2020
JW Kaldenbach / opdracht architectuurfotografie; juni: ging niet door i.v.m. Corona
Marlot Meijer / Heden Startprijs / juni
Marlot Meyer / zakelijke en artistieke coaching / na juni
Studenten KABK / Deelname Portfolio Pitch Fine Arts / mei: ging niet door i.v.m. Corona
Studenten KABK / Generale repetitie Afdeling Fotografie KABK / juni: ging niet door i.v.m. Corona
Studenten KABK / Open Call om werk in te dienen voor SHOWCASE / juni
Studenten KABK / Oriëntatie-excursie / 20 juni
Studenten KABK / SHOWCASE : podium bieden / juli-aug.
Adam Centko / Nominatie Heden Startprijs
Jaehun Park / Nominatie Heden Startprijs
Robin Whitehouse / Winnaar SHOWCASE: aankoop voor Heden-collectie
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BIJLAGE B: SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN TEAM HEDEN
Raad van Toezicht van Stichting Heden Den Haag
De zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht werd teruggebracht naar 3 jaar, conform de statuten.
Claudia Linders, voorzitter, tot 1 september 2021 (niet herbenoembaar)
Architect en directeur Atelier Claudia Linders
Nevenfuncties:
Voorzitter Stadscuratorium Amsterdam
Directeur Fontys Academy of Architecture & Urbanism, Tilburg
Bestuurslid CAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw, Tilburg
Voorzitter bestuur Studio Assisië, Biezenmortel
Bestuurslid OASE journal
Lid Commissie Beeldende Kunst Nijmegen
Lid Commissie GROEI (Cultuur) Nijmegen
Lid Examination Board Design Academy Eindhoven
Baldwin Kramer, secretaris/penningmeester, mei 2020 tot mei 2023 (herbenoembaar)
Partner Deloitte Nederland
Janina Hamann, algemeen lid, tot 1 januari 2023 (herbenoembaar)
Advocaat Bestuursrecht bij Delissen Martens Advocaten
Nevenfunctie:
Lid van de Bezwarencommissie van de Gemeente Vijfheerenlanden
Roos van Put, algemeen lid, tot 31 mei 2020
Eigenaar Mrs. Rosehip
Pleuntje van Meer, algemeen lid, augustus 2020 tot augustus 2023 (herbenoembaar)
Ondernemer in Synnova: organisatiecoach en adviseur verandermanagement
Nevenfuncties:
Mentor stichting UAF, Stichting Vluchtelingenwerk
Supervisor Erasmus Health Care Economics and Policy, Reflexive Healthcare
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Team Heden
									Uren / fte
Nadine van den Bosch		
curator					
12 / 0,33
Nieck Bakker			galeriemedewerker			5 / 0,17
				
én vanaf 1-10-20 officemanager		
29 / 0,80
Jedithja de Groot*		
accountmanager zakelijke markt		
16 / 0,44
Erik Jan Ligtvoet*		
art handling / technische dienst		
28 / 0,77
Dorith Schultz			
coördinator particuliere markt en		
32 / 0,88
				evenementen, collectieregistrator
Marijke de Vries			
officemanager 1 januari-1 oktober
				communicatie/redactie vanaf 1 okt.
				1 jan-1mei:				24 / 0,67
				1 mei-1 juli				16 / 0,44
				vanaf 1 juli				8 / 0,22
Steven de Haas			
zakelijk directeur/bestuurder		
16 / 0,44
				tot 1-3-2020
Gijs Vollaers			
zakelijk directeur/ bestuurder		
16 / 0,44
				vanaf 1-3-2020
Daniela Petovic			artistiek directeur				16 / 0,44
				vanaf 1-3-2018
Nevenfuncties medewerkers
Nadine van den Bosch: programmamaker Young Collectors Circle
Jedithja de Groot: medeoprichter en -eigenaar galerie dudokdegroot, columnist wekelijkse rubriek Beeldrijm in Het Parool
Erik Jan Ligtvoet: tentoonstellingsmaker Quartair Den Haag; lid tentoonstellingscommissie Grafische Werkplaats Den Haag
Nieck Bakker: Nieck Bakker Fotografie
Marijke de Vries: effortless coaching | kunst&cultuurprojecten
Steven de Haas: Directeur Value Support BV; adviseur diverse zorginstellingen.
Gijs Vollaers: Docent Digitale Sales- en marketing, TIO Hogeschool
Daniela Petovic: Eigenaar River C ~ Kunstadvies
Stichting Garage Rotterdam, bestuurslid
Gemeente Amsterdam, commissielid Amsterdamse Kunstraad
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), commissielid Meerjarige Subsidies 2021-2024
Nieuw Dakota, commissielid Programmaraad
Young in prison, commissielid benefiet kunstveilingen YipArt
Totaal aantal personen
1 januari 2020: 8 personen, 3,26 FTE medewerkers + 0,88 FTE directie
31 december 2020: 8 personen, 3,44 FTE medewerkers + 0.88 FTE directie
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BIJLAGE C: OVERZICHT AANKOPEN 2020
Naam			Titel en oplage			Jaartal		Techniek		Aankoop ex

Lex ter Braak 		
The Alfabeth of Lost Order
2018		
			
#467. Possibly a Nemus or				
			Sacred Grove				

paneelschildering		
polaroiddruk op folie
acryl, sprayprint

3.211,-		

Aangekocht op solotentoonstelling van de kunstenaar bij Nieuw Dakota in Amsterdam.

Kevin Bray		It is crying			2018		print on canvas		2.720,									acryclic and
									oil paint
Aangekocht op Art Rotterdam 2020. Heden kocht als eerste collectie in Nederland werk aan van deze inmiddels succesvolle, jonge kunstenaar.

Vincent Uilenbroek
Ghost image after glow#9		
2018		
silkscreen and 		
									sprayprint on
									silkscreen and wood

1.559,-

Aangekocht op Art Rotterdam 2020.

Anouk Kruithof		
Zero Consequence		
2019		
pvc gordijn en 		
									plexiglas

2.706,-

Aangekocht uit solotentoonstelling van de kunstenaar bij Heden.

Anouk Kruithof 		Simulated Defender		2018		pvc gordijn		2.587,									en plexiglas
Aangekocht uit solotentoonstelling van de kunstenaar bij Heden.
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Marlot Meyer | LIMB-O (detail totaal installatie) – Winnaar van de Heden Startprijs 2020

