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Doelstelling
Museum Waterland is een niet gesubsidieerde kunstinstelling die tot doel heeft kunst in de
ruimste zin van het woord onder de belangstelling te brengen bij een groot publiek. Om
hiermee aandacht en begrip voor de kunsten te laten toenemen en kunst dichter bij mensen
te brengen zodat de groep geïnteresseerden groter wordt.
Kunstuitleen Waterland
De collectie is opgebouwd uit een grote verscheidenheid aan kwaliteitsgerichte kunstwerken,
voornamelijk twee dimensionaal werk. De werken zijn voor een gering bedrag te lenen en zo
voor ieder huishouden bereikbaar. Circa een vierde deel van de abonnementsgelden zijn
spaartegoeden, hiermee wordt gestimuleerd om werken en/of designartikelen aan te kopen.
Dit brengt kunst dichter bij mensen.
Winkel met designartikelen
Met artikelen in een prijsverhouding van 5 euro tot enkele honderden euro’s worden voor
iedereen bijzondere en goed vormgegeven objecten bereikbaar. Regelmatig komen er
nieuwe producten in de winkel bij.
Tentoonstellingen
Het streven is om minimaal 6 tentoonstellingen per jaar te organiseren waarbij het publiek
inzicht krijgt in de ontwikkeling van kunstvormen en geïnspireerd wordt. De tentoonstellingen
geven een breed beeld van stromingen in de hedendaagse kunst en bestrijken vele
kunstdisciplines.
Voor de kunstenaarsleden van de vereniging wordt nagestreefd om een maal per jaar een
ledententoonstelling te organiseren.
Het etalageproject Kunsthuis Waterland is een maandelijks wisselende presentatie in de
etalage met werk van een kunstenaar of een keuze uit de lopende tentoonstelling.
Visie
Onder Museum Waterland vallen Kunstuitleen Waterland, Designwinkel, Vereniging Museum
Waterland. Op onze nieuwe locatie in de Peperstraat was de aanpassing van de naam in
Kunsthuis Waterland zeker van toepassing, hier in de winkelstraat kunnen wij laagdrempelig
de bewoners van Purmerend en uit de regio dichter bij moderne kunst brengen.
De Kunstuitleen Waterland, met een mooie uitgebreide kunstcollectie, neemt een prominente
plaats in van voor tot midden in het pand, samen met de designwinkel. In het laatste deel
van het pand is de ruime expositiezaal met sfeervol bovenlicht waar wij interessante en
uitdagende tentoonstellingen kunnen organiseren.
Aansluitend bij tentoonstellingen of rondom een thema kan een lezing georganiseerd
worden, een film gedraaid, muziek ten gehore gebracht. Voorop staat het stimuleren van
discussie en zienswijze over kunst.
Het hele pand is op deze wijze in gebruik voor abonnees van kunstuitleen, leden van de
vereniging en voor vele belangstellenden uit Purmerend en de regio. Voor een breed publiek.
Naast het betrekken van kunstenaars uit Purmerend e.o. bij de tentoonstellingen en andere
activiteiten van Kunsthuis Waterland vragen we ook kunstenaars uit het gehele land voor
deelname aan tentoonstellingen. Wij bieden een breed platform waar kunstenaars hun werk
bij een groter publiek onder de aandacht kunnen brengen en wordt Kunsthuis Waterland
landelijk nog meer zichtbaar en bekender.

Organisatie
Museum Waterland kent een verenigingsstructuur waarbij het ledenbestand in opgebouwd
uit kunstenaars en een verscheidenheid aan mensen die in kunst geïnteresseerd zijn en ons
op deze wijze ondersteunen. We onderhouden de band met de leden o.a. door mensen te
betrekken bij en actief te laten zijn in de verschillende werkgroepen; met het sturen van
nieuwsbrieven; het houden van de jaarvergadering; het organiseren van tentoonstellingen
voor de kunstenaarsleden.
Museum Waterland bestaat sinds 2019 geheel uit vrijwilligers en wordt geleid door een actief
en meewerkend bestuur in samenwerking met groot aantal betrokken vrijwilligers die bij hun
activiteiten worden ondersteund en gestimuleerd.
De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen met ieder een eigen afgebakende taak:
Kunstuitleen Waterland.
Winkel met designartikelen.
Tentoonstellingen.
P.R.
Inkomsten
Onze inkomsten worden jaarlijks verworven uit abonnementsgelden van de kunstuitleen;
contributie van de leden van de vereniging; verkoop van kunst uit de tentoonstellingen en de
kunstuitleen; designartikelen; uit sponsorbijdragen en schenkingen.
Beleid
Het beleid is erop gericht om de doelstelling ‘Kunst dichter bij mensen’ sterk uit te dragen en
Kunsthuis Waterland als kunstinstelling nog meer onder de aandacht te brengen.
Via diverse platformen wordt contact gezocht met bewoners en bedrijven door aanwezigheid
op culturele dagen/markten zoals bij de opening van het culturele seizoen.
Het zichtbaar zijn bij andere instellingen, b.v. met een advertentie in de bibliotheek; het
uitlenen van kunstwerken in overheidsgebouwen met vermelding van onze kunstinstelling;
actief zorgen voor aandacht in de media.
In 2022 en 2023 zullen deze activiteiten verder worden uitgebreid in combinatie met een
actief beleid voor het werven van abonnees, leden en sponsoren om naar de toekomst toe
onze inkomsten hoger en stabieler te maken.

Specifieke doelen in de afgelopen jaren
2018/2019
Verhuizing.
2019/2020
Verbouwing en inrichting van het pand (in eigen beheer).
Via media naar buiten treden om meer bekendheid te geven aan Kunsthuis Waterland op de
nieuwe locatie mede om abonnees, leden en sponsoren te werven en/of te interesseren.
2021
Kunstuitleen, inventariseren van de kunstwerken.
Designwinkel, inventariseren en fotograferen van de designartikelen.
Tentoonstellingen opstarten, plannen, voorbereiden, organiseren en inrichten.
Etalageproject Kunsthuis Waterland van start met een maandelijks wisselende presentatie in
de etalage met werk van een kunstenaar of een keuze uit de lopende tentoonstelling.
P.R. Nieuwe website Kunsthuis Waterland. In het najaar artikel Geleende kunst over
Kunsthuis Waterland in het blad SEEYOU met items over Purmerend.
Specifieke doelen voor de komende jaren
2022
Kunstuitleen
Actief benaderen van bewoners en bedrijven Purmerend en regio.
Voormalige en huidige abonnees/leden betrekken bij de activiteiten.
Opnemen van nieuwe (jonge) kunstenaars in de kunstuitleen.
Afronding inventarisatie en digitalisering van de kunstwerken.
Tentoonstellingen
Specifiek aandacht voor kunstenaarsleden die wegens corona minder in beeld zijn geweest.
Benaderen van nieuwe en jonge kunstenaars uit de regio en elders uit het land.
Reflectie: Hoe staat en verhoudt kunst zich nu in de samenleving.
Algemeen
Versterking contacten met andere kunstinstellingen.
Actief beleid in benaderen bewoners, bedrijven, overheidsinstellingen in Purmerend en regio.
Aandacht in de media voor Kunsthuis Waterland en specifiek de kunstuitleen.
2023
Kunstuitleen
Actief benaderen van bewoners en bedrijven Purmerend en regio.
Voormalige en huidige abonnees/leden betrekken bij de activiteiten.
Opnemen van nieuwe (jonge) kunstenaars in de kunstuitleen.
Tentoonstellingen
Organiseren van tentoonstelling op locaties buiten Kunsthuis Waterland en de samenwerking
aangaan met andere instellingen in Purmerend en de regio.
Algemeen
Versterking contacten met andere kunstinstellingen.
Actief beleid in benaderen bewoners, bedrijven, overheidsinstellingen in Purmerend en regio.

