
AMBITIE KUNSTGILDE 2018 - 2024   

Dat iedere Gildegenoot het Kunstgilde ervaart als VAN & VOOR & DOOR “leden” KG. 

Met daarbij grote inzet en betrokkenheid op: 

▪ elkaar 

▪ het samen kunst maken 

▪ de werkgroepen en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij in de 

werkgroepen men elkaar stimuleert en inspireert  

▪ het (leren) presenteren van je werk, het (samen) exposeren  

▪ een platform zijn, een springplank naar buiten 

▪ laagdrempelig zijn voor kunstenaars van elk nivo 

▪ ondersteuning voor deelnemers die meer begeleiding nodig hebben middels 

cursusgroepen 

▪ kijken in de keuken van een ander, gezamenlijk museumbezoek 

 

Dat het Kunstgilde met haar eigen kunstgebouw en unieke werkgroepen zich zelf ook 

presenteert naar/met andere kunstencentra buiten Leersum (kan de Utrechtse Heuvelrug 

zijn, maar ook provincie Utrecht, landelijk of internationaal).  

Dat doen we door: 

▪ de werkgroepen (evt. aangevuld met cursussen en masterclasses) 

▪ de exposities en daarbij horende evenementen als: opening, workshops, demo’s, 

lezingen 

▪ de KAR, waarbij andere ateliers en bijzondere locaties worden benut (en evt. 

Buitenkunst) 

▪ deelname aan activiteiten op de Utrechtse Heuvelrug (Culturele regio, Fête de la 

musique, bloemencorso, Feest van de Geest, Grietmarkt, kerstmarkt etc.) 

▪ masterclasses in de zomer op bijzondere locaties 

▪ het toevoegen van andere kunstvormen zoals muziek maken, gedichten maken, een 

fotografie avond en dat ook open stellen voor publiek 

▪ meer gebruik maken van expertise/netwerken van gildegenoten (of pilots opstarten) 

▪ themaonderwerpen over de groepen heen 

▪ experimenteren met maatschappelijke en politieke thema’s in werkgroepen en 

exposities 

▪ stimulering van (ook niet-) gildegenoten voor grensverleggende “gekke” kunst 

▪ profilering, PR en netwerken in de regio  

▪ bekendheid creëren door fototentoonstelling van alle (aan het werk zijnde) werkgroepen 

▪ afgestudeerden van de kunstacademie voor het eerst hun werken in KG laten exposeren 

▪ uitnodiging gastdocenten en scholing in ontwikkeling 



Dat alle gildegenoten zich vertegenwoordigd weten in het bestuur. 

Dat doen we door: 

▪ laagdrempelig en toegankelijk te zijn voor alle gildegenoten 

▪ aandacht en waardering te geven  

▪ eensgezindheid en vertrouwen uit te stralen als bestuur 

 

Dat de Kunstgilde een financieel gezonde stichting blijft, waarmee bovenstaande ambities 

een goed financieel draagvlak hebben. 

Is haalbaar door: 

▪ onderzoeken of het verkrijgen van de ANBI-status mogelijk is. 

▪ nieuwe leden aantrekken 

▪ veilingen houden van kunstwerken 

 

 

Dat door dit nieuwe elan / imago: 

✓ meer (jonge) kunstzinnig getalenteerde / geïnteresseerde  mensen gaan deelnemen 

aan het Kunstgilde 

✓ nog meer huidige gildegenoten zich betrokken voelen en vanuit een ontspannenheid 

durven te experimenteren en doen waar ze goed in zijn 


