
Beleidsplan Stichting Contrapost 2019

1. inleiding

Stichting Contrapost werd in 1999 opgericht door beeldend kunstenaar Alette de Groot. 
Het doel was projecten te organiseren die zich begeven op het snijpunt van kunst en samenleving.

De directe aanleiding was het project Kaartenhuis in de openbare bibliotheek Groningen, 
t.g.v. 50 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Schrijvers, dichters en beeldend 
kunstenaars creëerden samen wenskaarten. Het publiek verstuurde deze naar politieke gevangenen.

Pas tien jaar later werd de stichting opnieuw actief, door de samenwerking met Daniëlle de Wilde. 
Projecten die Alette en zij samen bedachten, initiëerden en uitvoerden:
Verhalen Breien (twee projecten). Senioren en kinderen uit een buurt leerden elkaar kennen door hun 
verhalen te vertellen. Ondertussen breiden ze samen aan een kunstwerk en onstond op de achtergrond 
een samenhangend voorleesverhaal, i.s.m. een schrijver.
Buurt in Beeld (drie projecten). Senioren en kinderen uit een buurt bekeken elkaar en hun omgeving met behulp 
van allerlei technieken uit de beeldende kunst, en werken samen aan een (kunst)cadeau voor de buurt. 
Ouder-kind-project in asielzoekerscentrum Ter Apel i.o.v. De Vrolijkheid. 

De laatste jaren is Stichting Contrapost ingezet voor o.a.:

ONE! In de aanloop naar de Earth Charter jubileumviering 2015 schreven honderden mensen een  
stukje tekst naar keuze uit het Earth Charter. In hun eigen taal en handschrift, in de vorm van een 
geabstraheerd vogelsilhouet. Deze vormen werden verwerkt in een kunstwerk. 
Rondje Méér (jaarlijks) Kunstenaars rond het Paterswoldse meer stellen hun atelier open voor publiek 
en maken er voor alle bezoekers een mooie dag van. www.kunstenaarsrondjemeer.nl  
De Schrijfmarathon (jaarlijks) i.s.m. Amnesty International Haren.
BioTOPvakantie (2018, 2019) Creatieve vakantieweken voor kinderen en jongeren, i.s.m. een groot team 
professionals uit de Biotoop. 
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3. Beleid en strategie

Het doel van Contrapost is het laten plaatsvinden van zinvolle projecten op het gebied van kunst, natuur, milieu en 
maatschappij. Een project is zinvol zodra het deelnemers eens anders om zich heen laat kijken, door de ogen van 
een ander. Een project moet op enig moment mensen optillen, dit kan door de schoonheid van kunst of natuur te 
ervaren, of door betekenisvol contact met anderen wat gevoelens bevordert van solidariteit, empathie en moed.
Contrapost richt zich op de mensen in haar directe omgeving, maar richt de blik ook op mensen aan de 
andere kant van de wereld. 

4. Werkzaamheden en activiteiten

Een goed voorbeeld is de schrijfmarathon in Haren op de Dag van de Mensenrechten.
Door de inzet van Contrapost veranderde dit van een tamelijk besloten en onbekend avondje in een druk bezochte 
dag, waar mensen elkaar inspireren, kinderen betrokken worden en ook nog eens méér brieven en kaarten 
verstuurd worden dan ooit.

Het organiseren van de open atelierroute rondom het paterswoldsemeer is een ander jaarlijks terugkerend project.
Hierbij wordt steeds weer naar nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht, zoals in eerdere jaren het buurthuis en 
het verzorgingshuis Maartenshof, de Noorderbrug, waar kunstenaars met niet-aangeboren hersenletsel werken en 
verblijven, Wallhouse #2, en komend jaar voor het eerst de Urban Sketchers van Groningen.
Het brengt die dag gemiddeld 250 mensen op de been (fiets) en levert de kunstenaars nuttige contacten op, niet 
zelden wat verkopen en leuke collegiale contacten.

De bioTOPvakantieweek is het grootste project van Contrapost tot nu toe. Er wordt een team van zo’n 20 
professionals gevormd waarmee een intensieve creatieve en educatieve vakantieweek voor kinderen van 6-14 jaar 
wordt uitgevoerd.  In dit project leren kinderen bewust omgaan met natuur, voedsel, kunst en elkaar. 
Onder begeleiding van kunstenaars, biologen en ambachtslieden ervaren zij het plezier van samenwerken aan 
eigengemaakte producten van hoge kwaliteit. Het team werkt deze week als een snelkookpan, waarin steeds 
wordt gekeken naar mogelijke cross-overs.

Contrapost kan verder worden ingezet voor kleinere projecten die min of meer spontaan opkomen.
Er is altijd een connectie met kunst, duurzaamheid en sociale verbinding.

5. Bestuur

Voorzitter: Jan Zweens, Paterswolde
Penningmeester:Marloes Berends-Pfeiffer, Haren
Secretaris: Franka Viets, Amsterdam

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd.
Stichting Contrapost heeft geen vermogen en ook geen intentie dat op te bouwen.
Per project wordt een begroting en dekkingsplan gemaakt.
Mocht er toch een tegoed ontstaan of mocht de Stichting ophouden te bestaan, dan wordt dit tegoed besteed 
overeenkomstig het doel van de stichting. Dit is omschreven in artikel 12.6 van de statuten.



6. financiele gegevens

Prognose 2019

inkomsten       uitgaven

giften, donaties    2300   biotopvakantie  23900
subsidie  Triodos Foundation  4000   Atelierroute Rondje Méér    800
subsidie   PB Cultuurfonds  4000   Schrijfmarathon 10 dec     nihil
subsidie   Fonds Cultuurparticipatie 4000   Bankkosten en kantoor       300  
deelnemersbijdragen             10700
                                                      ___________                                           ______
Totaal in          25.000   Totaal uit         25.000

Voor de algemene uitgaven van de Stichting werd vroeger wel privé geld van Alette de Groot ingezet, als lening of gift.
Vorig jaar zijn de bankkosten ‘verdiend’ door mee te doen aan de Oranjefondscollecte. 
De komende jaren mikt Contrapost op kleine particuliere giften of Sociale Aandelen. Hiermee kunnen de algemene 
kosten van de instelling gedekt worden, en incidenteel een tekort in een projectbegroting worden gedicht.


