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De Stichting Verder Kijken is een onafhankelijke stichting die in 2016 is opgericht om kunst in de
openbare ruimte te realiseren die verleden, heden en/of toekomst van die openbare ruimte
extra betekenis geeft.

Algemene informatie
Stichting Verder Kijken
RSIN/fiscaal nummer: 856223049
Vestigingsadres: Prins Hendriklaan 32, 3135 ZE Vlaardingen
Telefoonnummer: 0621261425
e-mailadres: stichtingverderkijken@gmail.com
website: www.vantoftnaaroverkant.nl
Kamer van Koophandel: 6570771
IBAN-nummer:NL42ING0007500953

Waar staan wij voor?
Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling
- Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het realiseren van kunst in de openbare
ruimte waarbij betekenis wordt gegeven aan verleden, heden en toekomst en het
verrichten van al het geen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
- De stichting heeft geen winstoogmerk
- Bestemming liquidatiesaldo: een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige
doelstelling als de stichting.
Missie
Onze missie is het realiseren van kunst in de openbare ruimte die het verleden zichtbaar maakt,
een verbinding legt met het heden en de toekomst en deze betekenis geeft.
Wij werken vanuit de overtuiging dat kunst in de openbare ruimte de publieke ruimte mooier
maakt. In een tijd waarin het leven vluchtig is, kan ‘verder kijken’ diepgang geven. Verbondenheid
met de leefomgeving door met beeldende kunst een connectie te maken tussen verleden en
toekomst, is onze drijfveer. De openbare ruimte laat zich dan beter lezen als geschiedenisboek.
Werkzaamheden van de instelling
Het opzetten, begeleiden en uitvoeren van kunstprojecten in de openbare ruimte die een relatie
hebben met de geschiedenis van een plek. Daarnaast is het ons doel zoveel mogelijk mensen bij
de kunstprojecten te betrekken. Dit om draagvlak en waardering te creëren voor de komst van
een kunstwerk, om mensen bewust te maken van de verhalen achter de locatie, maar ook om
financiën te genereren. De werkzaamheden bestaan uit:
- Het selecteren van kunstenaars
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Opdrachtverlening aan kunstenaars
Fondsenwerven
Randprogrammering verzorgen rondom kunstproject ten behoeve van
communicatie/draagvlak en fondsenwerving

Projecten
Als stichting ondersteunen wij de realisatie van verschillende projecten. Op dit moment werken
wij aan de volgende projecten:
OVERKANT
Beeldend kunstenaar Dike Hof wil haar reeds bestaande lichtkunstwerk ‘Vier Elementen’
uitbreiden met het nieuwe, vijfde lichtkunstwerk OVERKANT. Niet alleen hebben deze
kunstwerken hun autonome waarde maar vooral geven zij uitdrukking aan het cultuurhistorische
erfgoed van Vlaardingen. Het kunstwerk OVERKANT wordt het vijfde lichtkunstwerk, geplaatst aan
de overkant van het water, te lezen vanaf ’t Hooft, over de hele breedte van de Vlaardingse
kade’s goed zichtbaar. Daarmee wordt de Vlaardingse geschiedenis opnieuw van betekenis
voorzien en letterlijk belicht. OVERKANT is dan ook veel meer dan een kunstwerk in de openbare
ruimte vanwege de cultuurhistorische duiding en betekenis voor de stad. De realisatie van
OVERKANT sluit aan bij het nieuwe elan in de ontwikkeling van Vlaardingen, waarbij stad, wonen
en water meer en meer met elkaar in verbinding staan. OVERKANT verbeeldt de betekenis van het
water voor Vlaardingen in haar economische ontwikkeling. Bovendien versterkt OVERKANT de
positie van Vlaardingen als ‘THUIS’.
Route Van t Oft naar Overkant - educatieve route
De aloude historische route van 't Oft naat 't Oofd verbindt het groen van onze binnenstad met
het water van de vaart tot aan het Hoofd, waar de overkant zichtbaar wordt en er een weids
uitzicht over het water is. Vroeger flaneerden de jonge verliefde stelletjes langs deze mooie route
en maakten zij elkaar het hof.
Het begrip OVERKANT zien wij als immaterieel erfgoed: het begrip is onlosmakelijk verbonden met
de geschiedenis van Vlaardingen en bij menig oudere Vlaardinger zal het verhalen los maken. Het
neonwerk visualiseert dit Vlaardingse verleden en completeert de route. De vijf neonwerken
tezamen visualiseren de route. Er wordt gewerkt aan enkele markeringen langs de route. Een
educatief plan activeert de route. Dit werken wij uit samen met andere lokale culturele
instellingen: Kade 40, museum Vlaardingen, Stadsgehoorzaal, Stadsarchief Vlaardingen et cetera.
Maar ook met scholen en verenigingen zodat een breed gedragen route ontstaat. Ook behoort
een route langs het water, langs Maassluis en Schiedam tot de mogelijkheden.
De route loopt langs punten in Vlaardingen die een belangrijk moment in de geschiedenis
markeren. De route verbindt deze punten, en zet deze bovendien op een moderne manier weer
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‘in het licht’. Zo vormen bijvoorbeeld de Slag bij Vlaardingen en het Geuzenverleden, maar ook de
Touwbaan en het Museumkwartier belangrijke elementen waarbij verleden, heden en toekomst
met elkaar worden verbonden.
City Light Xperience
Op 9 maart 2018 was de opmaat naar de educatieve route en de eerste onthulling van
lichtkunstwerk OVERKANT in de vorm van een sponsor City Light Xperience. Een bijzondere
wandeltocht met licht, beweging en belevenissen die een aantal belangrijke gebeurtenissen en
plekken van Vlaardingen in het licht heeft gezet. Tussen de 350 en 400 kinderen en volwassenen
wandelden mooi versierd en verlicht van de Watertoren in het Hof tot aan het Hoofd. Veel
kinderen hadden hun lampion meegenomen, het zag er alles bij elkaar fantastisch uit! Het weer
werkte niet altijd mee, toch was de sfeer onverminderd enthousiast en optimistisch. Een lange
sliert lichtjes zette deze avond de mooie binnenstad van Vlaardingen in het licht!
De wandeltocht startte bij de oude watertoren en liep vervolgens door het Hof naar de
Buitenplaats van Ruytenburgh. Onderweg kon je de gesproken tekst van de rechten van de mens
horen en was er een warming up. Op de Hoogstraat volgde een kort college over Verbinding
waarna op de Markt de Grote kerk er prachtig bijstond in gekleurd neonlicht. Op de Touwbaan
konden de kinderen allerlei oud-Hollandse spelletjes doen en op de Balder werden oud-Hollandse
liederen gezongen. Ook het Museum Vlaardingen was prachtig verlicht. Binnen in de stijlkamer
van het museum kon je een oud-Hollands tafereel aanschouwen. Bij de Piloon leefden kinderen
zich uit met slagwerk van afval en gebruiksvoorwerpen. Dat zorgde voor een machtig spektakel.
Bij het eindpunt was er nog muziek, een heerlijk vuurtje en een kleine versnapering. Helaas zaten
het weer en de techniek aan het eind een beetje tegen. Wethouder Arnout Hoekstra sprak van
een belangrijke samenwerking in de stad en ook het belang van kunst en verbeelding. Nu is het
uitkijken naar de feitelijke realisatie van OVERKANT, het vijfde lichtkunstwerk van Dike Hof, dat
waarschijnlijk in september 2018 wordt opgeleverd. Uiteindelijk kon iedereen weer met de bus
terug naar het Hof om moe maar tevreden lekker naar bed te gaan.

Bestuur
De stichting bestaat uit een bestuur van (ten minste) drie personen. Het bestuur van Stichting
Verder Kijken ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, met uitzondering van kosten
die zij redelijkerwijs heeft gemaakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Susan van der Steen, voorzitter
Ronald Cordes, penningmeester
Tjitske Houkes, secretaris
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Bestuurders kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. In de
statuten is vastgelegd dat zij gezamenlijk tekenbevoegd zijn.

Werving van gelden
De instelling verwerft gelden door fondsen aan te schrijven of door op basis van projectplannen
subsidies aan te vragen bij overheden. Ook ontvangt de stichting donaties en zoeken wij geregeld
sponsors die mee willen financieren.
Andere opties zijn het organiseren van activiteiten die aandacht en middelen genereren voor het
kunstproject. Stichting Verder Kijken heeft geen winstoogmerk.

Begroting
2018

2019

2020

inkomsten

56.500

3.750

5.000

uitgaven

52.000

2.500

6.000

Realisatie OVERKANT Onderhoud
Uitwerken vervolg
route / markeringen

Onderhoud
Realisatie eerste
markeringen

Volgens de doelstelling van onze stichting worden de ontvangen inkomsten gebruikt om de
projecten te financieren. De gelden worden enkel besteed aan de daarvoor aangehouden
bestemming c.q. het begrootte project. Voor eventuele overschotten wordt een voorziening op de
balans getroffen.
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BALANS PER 31 december 2017
in euro’s
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

5.000
14.518
-----------------19.518
========

Totaal

- 6 -

0
0
--------------0
====

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

0
0
------------------

Voorzieningen

19.518

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

0
0
-----------------0

0
0
------------------

0
0

0
0
-----------------0
0
-------------------------------19.518
0
========
====

Totaal
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