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Vooraf 
Pictura bestaat al sinds 1774. Dat is alleen mogelijk doordat de vereniging zich steeds 
opnieuw heeft weten aan te passen aan veranderende omstandigheden zonder haar ziel te 
verkopen. Pictura is al die tijd al een vereniging van en voor eigentijdse beeldend kunstenaars. 
Door haar leden een podium te geven waar ze hun werk kunnen exposeren, door actuele 
ontwikkelingen in de kunst te laten zien en te bespreken, door onderlinge contacten te 
stimuleren en door een actieve rol te spelen binnen de stedelijke culturele sector heeft Pictura 
haar bestaansrecht bewezen. Deze kernactiviteiten vormen een constante, die steeds weer 
opnieuw wordt ingevuld. Lange tijd zonder gebouw, altijd met te weinig geld, maar steeds 
weer inspirerend en stimulerend voor haar leden. 
 
In 2010 is er veel in de organisatie veranderd. Jeanne van der Horst was al vele jaren 
tentoonstellingscoördinator, maar heeft er voor gekozen weer actief kunstenaar te worden. Zij 
is vervangen door twee jonge gedreven krachten: Marijn Willmes en Chan Mi Schouten. 
Henri van Nes heeft het voorzitterschap overgedragen aan Bert te Kiefte. Henri blijft nog wel 
bestuurslid. Tot slot heeft Maria Croese afscheid genomen als bestuurslid. Het zal niet 
eenvoudig zijn haar te vervangen.  
 
Nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, nieuwe kansen, maar ook nieuwe bedreigingen. 
Overheidsbezuinigingen beloven niet veel goeds voor een organisatie die, direct of indirect, 
voor driekwart afhankelijk is van overheidsgeld. Er is dus alle reden voor bezinning op de 
toekomst. 
 
Op 30 november 2010 heeft het bestuur van Pictura zich gebogen over de toekomst. Het 
volgende beleidsplan is daar het resultaat van. Het bestaat uit drie hoofdstukken: 

- Pictura als vereniging 
- Pictura als platform 
- Pictura als netwerkpartner 

Steeds is de vraag geweest: 
“ hoe gaat het nu, wat kan er beter en wat gaan we er aan doen?” 
De antwoorden zijn in de volgende tekst weergegeven en zoveel mogelijk in concrete acties 
vertaald. Het geheel moet de komende jaren houvast bieden.  
 
Pictura sterker maken. Dat moet lukken. 
 
Januari 2011, 
 
 
 
Bert te Kiefte 
Voorzitter Teekengenootschap Pictura 
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Pictura als vereniging 
Pictura is een vereniging van ca. 140 werkende leden en ca. 130 kunstlievende leden. Terwijl 
het aantal werkende leden redelijk stabiel is en zelfs nog wat toeneemt, loopt het aantal 
kunstlievende leden terug. Het ledenbestand vergrijst en het aantal Dordtenaren, dat zich 
geroepen voelt een instelling als Pictura als kunstlievend lid te ondersteunen lijkt kleiner te 
worden. Het Picturablad wordt gretig gelezen, maar de betaalbaarheid ervan staat onder druk 
omdat de advertentie-inkomsten teruglopen.  
 
De indruk bestaat, dat we de (kunstlievende) leden meer moeten bieden dan vier maal per jaar 
het verenigingsblad plus uitnodigingen voor exposities en activiteiten.  
 
Voor de werkende leden is de mogelijkheid om te exposeren, collega-kunstenaars te 
ontmoeten, bijeenkomsten bij te wonen en in de sociëteit wat te drinken aantrekkelijk genoeg 
om lid te blijven. Aanwas van jonge leden zou echter welkom zijn. De mate waarin leden 
worden geactiveerd om een bijdrage te leveren is soms teleurstellend. Het moet 
aantrekkelijker worden om als lid actief te zijn binnen de vereniging. De enige weg is onze 
leden meer te betrekken bij de vereniging door interessante activiteiten te organiseren. 
 
Wat moet er beter? 
De conclusie is dat Pictura zich beter moet positioneren als vereniging van en voor 
kunstenaars en kunstlievende leden. Daarvoor is het nodig, dat Pictura zich meer profileert en 
meer bekendheid geeft aan haar activiteiten en tentoonstellingen. Door meer activiteiten te 
organiseren volgens een vast ritme wordt ook de sociëteit beter gebruikt door leden en 
bezoekers en komt de ontmoetingsfunctie beter uit de verf. Een tweetal of drietal jaarlijks 
terugkerende evenementen zouden de ruggengraat moeten vormen van het jaarprogramma. 
De Salon, eind november, is er één van. De opening van het seizoen, na de zomervakantie, 
zou een tweede kunnen zijn.  De presentatie van recent afgestudeerden een derde. De 
mogelijkheden om kunst te kopen en te verkopen kunnen beter belicht worden. Activiteiten en 
exposities zijn ook aantrekkelijk voor geïnteresseerde buitenstaanders. Ze moeten 
spraakmakend zijn en een groeiend aantal bezoekers/deelnemers gaan trekken. Desnoods kan 
het aantal tentoonstellingen wat minder worden om de kwaliteit en de publiciteit te kunnen 
verbeteren. 
 
De sociëteit is meer dan een hangplek. Er moeten meer momenten komen waarop leden 
elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan door met enige regelmaat een borrel te organiseren in 
combinatie met een activiteit. 
 
De Grafische Werkplaats is beschikbaar voor leden, maar daar wordt weinig gebruik van 
gemaakt. Aangezien de GW geen doel op zich is, geeft dit geen aanleiding om op korte 
termijn iets anders of nieuws met de GW te willen doen. Wel kan het aanleiding vormen een 
thematische activiteit rond moderne grafische technieken en de resultaten ervan te 
organiseren. 
 
Communicatie en publiciteit vormen een noodzakelijke voorwaarde voor de positionering van 
Pictura. Beter gebruik maken van eigentijdse communicatiemiddelen, zoals de website en 
Facebook en het actiever benaderen van de diverse media moeten meer bekendheid opleveren 
voor activiteiten van Pictura en uiteindelijk een grotere groep mensen aanspreken. Ook niet-
leden moeten geïnformeerd worden over de activiteiten van Pictura. Dat kan door 
bijvoorbeeld een kwartaal-flyer uit te brengen met het programma erop en door maandelijks 



4	  

 

 
beleidsplan 2011 - 2014	  

een tekst in de lokale pers te publiceren waarin de actuele expositie en de activiteiten daar 
omheen worden toegelicht. Deze teksten kunnen ook via moderne media als de website en 
facebook worden verspreid. 
 
Het beter positioneren van Pictura is niet eenvoudig. Het vraagt om een goed plan. Dit kan 
een opdracht opleveren voor een stagiaire. 
 
 
Wat gaan we doen? 

1. Het lidmaatschap voor kunstlievende leden aantrekkelijker maken.  
Daarbij worden de mogelijkheden overwogen om: 

• kunstaankopen aantrekkelijker te maken; 
• interessante lezingen en activiteiten aan te bieden. (excursies ism. “De 

Vliegende Kunstanaar?) 
2. Volgens een vast ritme activiteiten (lezingen, debatten, filmvoorstellingen, 

performances) organiseren op de “schaal” van de sociëteit; 
3. De sociëteit niet alleen als hangplek maar ook en vooral als ontmoetingsruimte 

gebruiken.  
4. Twee tot vier vaste hoogtepunten in het programma opnemen, zoals de Salon en de 

expositie van recent afgestudeerden. Rondom deze evenementen worden gerichte 
activiteiten georganiseerd; 

5. Communicatie en publiciteit om de naamsbekendheid van Pictura te verbeteren en de 
bezoekersaantallen te verhogen. Eigentijdse communicatiemiddelen zoals de website 
worden beter gebruikt. 

6. De positionering van Pictura in het lokale en nationale culturele netwerk versterken. 
Zo mogelijk wordt een stagiaire aangetrokken om daarvoor een plan te maken. 
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Pictura als podium 
Het monumentale gebouw met de schitterende zalen geeft tal van mogelijkheden om 
interessante exposities en activiteiten te organiseren. Dat gebeurt ook. Al jaren organiseert 
Pictura elke maand minstens één tentoonstelling. Toch overheerst het gevoel dat hiermee 
slechts een beperkte doelgroep wordt bereikt. De exposities krijgen weinig aandacht in 
demedia en veel potentiële bezoekers worden niet bereikt. Het aantal mensen, dat binnenloopt 
en zich laat verrassen is te klein. De exposities duren slechts enkele weken, waardoor ook 
mond – op - mond reclame niet werkt. Als iemand al tijd vrijmaakt om te gaan kijken is het 
meestal te laat. Daarmee wordt onvoldoende recht gedaan aan de podiumfunctie van Pictura: 
eigentijdse kunst laten zien. Dat moet beter. Het gaat niet in de eerste plaats om de kwaliteit 
van het getoonde werk, -dat moet altijd van hoge kwaliteit zijn-, maar om de context waarin 
het werk wordt getoond en besproken. Daarom is het nodig rondom de exposities activiteiten 
te organiseren waarbij het werk aanleiding geeft bepaalde thema’s te bespreken en ter 
discussie te stellen. 
 
Wat moet er beter? 
De exposities krijgen een minder vluchtig karakter. Ze gaan langer duren, ze maken deel uit 
van een samenhangend jaarprogramma en ze worden beter begeleid door activiteiten en 
publiciteit. Actuele ontwikkelingen krijgen meer aandacht: “Cross – over“ en nieuwe media, 
verbreding naar literaire activiteiten, en audiovisuele producties al dan niet in combinatie met 
beeldende kunsten verdienen de ruimte om te worden verkend. Via gastcuratoren wordt 
getracht de “buitenwereld” in beeld te brengen. Dat levert meer werk op. Meer leden zullen 
zich dan ook met de voorbereidingen van exposities en activiteiten moeten bemoeien. 
 
De voorwaarden waaronder kunstenaars in Pictura exposeren moeten vooraf helder zijn. Er 
moet op tijd begonnen worden met de voorbereidingen en het moet duidelijk zijn wat er van 
de kunstenaar en wat van Pictura verwacht mag worden. Daarvoor is het nodig volgens een 
vast draaiboek te werken en vooraf af te spreken hoe de tentoonstelling gefinancierd gaat 
worden. De afspraken worden vastgelegd in een contract. Uiteraard is zo’n draaiboek geen 
keurslijf. Afwijkingen zijn mogelijk als het resultaat daardoor beter wordt. 
 
Wat gaan we doen? 

1. Het jaarprogramma wordt beter gestructureerd en met een vaste regelmaat ingericht. 
De exposities duren langer: we gaan naar minder maar betere exposities en openingen. 
Naast een aantal grotere evenementen krijgen/behouden “kleine” exposities en 
groepsexposities een plaats in het programma.   

2. Exposities worden begeleid door activiteiten, die met het geëxposeerde werk te maken 
hebben. 

3. In de tentoonstellingscommissie neemt tenminste één lid van het bestuur zitting. De 
huidige commissie wordt daarnaast met tenminste één lid uitgebreid. 

4. Er wordt zsm een standaard draaiboek en contract voor exposities vastgesteld. 
5. Exposanten en andere gebruikers betalen een onkostenvergoeding volgens bijgaand 

schema (prijspeil 1.1.11) 
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Vergoeding 2011 (exclusief kosten schoonmaak en bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Vergoeding Cat. A.: 
genodigden 

Cat. B.: 
leden 

Cat. C.:  
externen 

Cat. D.: 
commercieel 

Societeit en 
foyer 

per dagdeel Gratis € 50 € 75 € 100 

 per tentoonstelling (4 
weken) 
 

Gratis € 100 € 350 € 750 

Derde zaal per dagdeel Gratis € 75 € 100 € 150 
 per tentoonstelling 

 
Gratis € 200 € 500 € 1.000 

Grote zaal per dagdeel Gratis € 100 € 150 € 200 
 per tentoonstelling 

 
Gratis € 350 € 750 € 1.500 

Grafische 
werkplaats 

per uur p.p. Gratis € 1 € 2 € 5 

 per dagdeel (groep max. 
8 pers.) 

Gratis NVT € 50 € 100 
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Pictura als netwerkpartner 
Pictura is al meer dan 200 jaar een begrip in de stad. Voor zover bekend is Pictura de oudste 
nog bestaande culturele organisatie in Dordrecht. Samenwerken met andere culturele 
instellingen gaat prima, maar op ad hoc basis. De komende jaren staat de culturele sector van 
Dordrecht onder druk. Ook in een gemeente die zich tot nu toe als cultuurstad heeft willen 
profiteren wordt met enige gretigheid ingehakt op de lokale culturele infrastructuur. Met 
name het CBK dreigt te worden uitgekleed en daarmee blijft Pictura als het enige niet-
commerciële podium voor eigentijdse beeldende kunst over. Alleen door intensief samen te 
werken en elkaar te helpen kan de resterende infrastructuur voor eigentijdse kunst overeind 
blijven.  
 
Wat moet er beter? 
Pictura moet actiever samenwerken met haar netwerkpartners in Dordrecht, maar ook 
daarbuiten. Door activiteiten op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars 
mogelijkheden kan de effectiviteit van de beschikbare middelen, faciliteiten en mensen 
worden vergroot. Het uiteindelijk doel moet zijn het draagvlak voor eigentijdse kunst in de 
stad te verbreden.  
 
De aansluiting bij actuele zaken en stedelijke evenementen kan meer spontane inloop en 
daarmee confrontaties met het publiek opleveren. Ook moet via het onderwijs de 
belangstelling en het respect voor kunst en kunstenaars worden gekweekt. Pictura is geen 
onderwijsinstelling, maar bij Pictura is wel kunst te bewonderen en zijn kunstenaars in 
levende lijve te aanschouwen. 
 
De afhankelijkheid van de gemeente is te groot. Driekwart van de middelen komt direct 
(activiteitensubsidie) of indirect (gesubsidieerde arbeidsplaatsen) van de gemeente. Pictura is 
daardoor te afhankelijk van de lokale politiek. Het op gang brengen van nieuwe geldstromen 
uit sponsoring en fundraising moet op den duur een meer evenwichtige situatie opleveren.  
 
Wat gaan we doen? 

1. Gericht gesprekken voeren met netwerkpartners om tot een betere structurele 
samenwerking te komen; 

2. Verkennende gesprekken voeren met onderwijsinstellingen om de mogelijkheden voor 
samenwerking te onderzoeken; 

3. De mogelijkheden vergroten om tegen schappelijke prijzen kunstwerken te verwerven, 
zowel voor (kunstlievende)leden als voor het geïnteresseerd publiek; 

4. De mogelijkheden voor uitwisseling met zusterorganisaties en het inrichten van een 
gastatelier verkennen om zo meer landelijke bekendheid op te bouwen; 

5. Sponsorbeleid ontwikkelen en kansen verkennen om gebruik te maken van fondsen.  
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Actieplan 
Het beleidsplan geeft richting aan de activiteiten die de vereniging ontplooit. Voor het bestuur 
is het een belangrijk instrument om Pictura sterker te maken door een aantal vernieuwingen 
door te voeren. Die vernieuwingen zijn gericht op een betere positionering van Pictura binnen 
de lokale culturele sector en daarbuiten, een grotere naamsbekendheid en een sterkere 
reputatie als podium voor eigentijdse kunst en een steviger maatschappelijke en financiële 
basis door steun van kunstlievende leden en sponsors. 
 
De komende jaren worden de volgende activiteiten gestart en uitgevoerd. 
 
Wat? Hoe? Wat/wie/wannneer? 
Versterken van de 
vereniging 

Kunstlievend lidmaatschap 
aantrekkelijker maken door: 
• Kunstaankopen voordeliger te 

maken 
• Actviteiten te organiseren 

• Ideeën uitwerken en 
uitvoeren 

• Activiteiten opnemen in 
jaarprogramma 

• Wervingsactie opzetten 
 Activiteiten volgens een vast ritme 

organiseren op schaal sociëteit. 
Sociëteit als ontmoetingsruimte 
gebruiken door organisatie van 
activiteiten 

Eens per maand, vaste avond 
voor een borrel plus activiteit 
(lezing, film, presentatie). 

 Twee tot vier vaste hoogtepunten in 
het jaarprogramma opnemen 

Zie jaarprogramma 

 Communicatie en publiciteit 
intensiveren. 

• Kwartaalflyer 
• Ruimte in lokale 

pers/redactionele bijdrage 
• Vernieuwde website 
•  

 Positionering in cultureel netwerk 
versterken.  

Onderzoek door stagiaire 

   
Exposities en 
activiteiten 

Jaarprogrammering met vaste 
regelmaat: grote en kleine 
exposities, steeds omkleed met 
activiteiten 

• Jaarprogramma 2011 

 Uitbreiding 
tentoonstellingscommissie 

• Henri wordt lid namens 
bestuur. 

• Werkend lid zoeken 
 Draaiboek vaststellen voor 

tentoonstellingen 
• Draaiboek opstellen 

 Onkostenvergoeding voor gebruik 
zalen regelen 

• Prijzen 2011: zie 
beleidsplan 
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Wat? Hoe? Wat/wie/wanneer 
Cultureel netwerk Samenwerking met netwerkpartners 

structureler maken 
Gesprekken voeren met 
netwerkpartners 

 Mogelijke samenwerking met 
onderwijsinstellingen verkennen 

Gesprekken voeren met 
onderwijsinstellingen 

 Kunstwerken verkopen • Kunstwerk van het jaar 
tegen schappelijke prijs 
voor (kunstlievende) 
leden 

• Verkooptentoonstelling 
(zomeractiviteit?) 

 Bovenlokaal netwerk uitbouwen • Gastatelier 
• Samenwerking 

zusterorganisaties 
• Academies 

 Sponsors werven, fondsen benutten • Plan opstellen voor 
sponsorwerving en 
fundraising 

   
 


