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Bestuurssamenstelling
Gedurende het verslagjaar vonden in het bestuur de volgende mutaties plaats: Gerard
Heerebout trad in maart tot het bestuur toe en vervult de functie van secretaris. Clazien
Minderhoud gaf in dezelfde tijd haar zetel in het bestuur op. Aagje Feldbrugge legde haar
adviseurschap in de zomer neer. In november werd Eric Loontjens tot adviseur benoemd,
waardoor het bestuur op 31-12-2021 als volgt was samengesteld:

Arnold Wiggers (voorzitter)
Gerard Heerebout (secretaris)
Anja Zandee-Dingemanse (penningmeester)
Liesbeth Labeur (webmaster)
Leen van Duivendijk (lid)

Eric Loontjens (adviseur)
Jos Pielage (adviseur)

Het bestuur heeft door de beperkende coronamaatregelen op 11 maart een
Zoom-vergadering gehouden, naast 2 reguliere bijeenkomsten op 16 juni en 18 november en
een brainstormsessie op 22 april in de Kapel van Hoogelande.

ANBI
De Teeken Akademie ontving in maart bericht van de inspecteur van de Belastingdienst dat
de stichting Teeken Akademie is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Digitale activiteiten
Webmaster Liesbeth Labeur heeft in de eerste maanden van het jaar een website
ontworpen, waarmee de Teeken Akademie in februari een venster naar de digitale wereld
kreeg www.teekeakademiemiddelburg.nl , als ook een postbus
info@teekenakademiemiddelburg.nl . Op de site wordt de geschiedenis van de academie
gepubliceerd, nieuws van het bestuur en een blog. Tevens wordt informatie over de
projecten via de site met belangstellenden gedeeld. Naast de site is ook een
instagramaccount en een facebookpagina in het leven geroepen waarop wekelijks wordt
gepubliceerd.

Project Stadstekenaar
Met verve is gewerkt aan het project Stadstekenaar. Gekozen is voor 3 categorieën: een
stadstekenklas, een stadstekenaar uit liefhebberij en een beroepstekenaar. Uit praktische
overwegingen is vervolgens voor de stadstekenklas en de stadstekenaars een verschillende
route gevolgd. Vanuit het onderwijs gedacht loopt een jaar van zomervakantie tot
zomervakantie. Uiterlijk in juli moet het programma rond zijn. Met hulp van Kunsteducatie
Walcheren kon begin juli het project Stadstekenklas aan het onderwijs (bovenbouw
basisonderwijs en onderbouw middelbaar onderwijs) worden aangeboden. Uiteindelijk
bleken 1 basisschool (Archipelschool Het Talent) en 1 middelbare school (VWO/TTO2 van
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CSW Van de Perre) aan de inschrijvingseisen te voldoen, waarop de jury bestaande uit Giel
Louws (kunstenaar), Marjan Ruiter (Zeeuws Museum) en Hannie Kool-Blokland (Zeeuws
Archief) besloot niet tussen deze twee ongelijke inschrijvingen te kiezen. Het bestuur heeft
vervolgens besloten om beide scholen te benoemen tot stadstekenklas. Op 6 oktober kon
wethouder Carla Doorn in het Zeeuws Archief in het bijzijn van beide klassen de winnaars
bekendmaken.

Met de HZ (opleiding Leraar Basisonderwijs) is contact gezocht om deze te betrekken bij het
Stadstekenklas project. Met Anita Koopman heeft een gesprek plaatsgevonden, waarna een
voorstel is gemaakt waarop studenten konden inschrijven om het Stadstekenklas te
ondersteunen. Voor de jaargang 2021-2022 heeft zich ondanks een enthousiast ontvangst
uiteindelijk niemand gemeld.

Op 11 november werd met de eerste klas begonnen met het tekenen naar prent op locatie:
de Briët-woningen. Deze markante sociale woningbouw zal grotendeels afgebroken worden.
Drs. A. Drijgers, voorzitter van Erfgoedvereniging Heemschut Zeeland, heeft de leerlingen ter
plekke verteld over de geschiedenis van de huizen. Sanne Boerma was bereid haar woning te
tonen.

Later dan gehoopt, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen die het overleggen sterk
bemoeilijkte, ontstond er voldoende zekerheid over de financiële haalbaarheid van het
stadstekenaarsproject door de toezegging va het Familiefonds Hurgronje en het Prins
Bernard Cultuurfonds. Begin december werd de inschrijving opengesteld, die in februari
2022 tot de benoeming van de eerste stadstekenaars moet leiden.

Als juryleden werden aangezocht:
Lucy de Graaf, Mick Jansen en Sandra van der Meulen (categorie Kunstenaar uit Liefhebberij)
en Monika Dahlberg, Tamara Dees en Marinus van Dijke (categorie Beroepskunstenaar).

De Teeken Akademie had in het verslagjaar meerdere malen contact met Omroep Zeeland,
de PZC, De Bode, De Middelburger en Wij Zijn De Stad en hoopt ook bij de bekendmaking van
de stadstekenaars in 2022 op belangstelling van de media.

In het verslagjaar was mr. M. Dieleman zo vriendelijk om het beoogde contract met de
stadstekenaars te beoordelen en van nuttige adviezen te voorzien.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 februari 2022


