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1. Voorwoord van de voorzitter 

 

Het jaar 2020 was zoals voor veel instellingen een turbulent jaar. De kunstsector werd en is 

ongekend hard getroffen door de corona-pandemie. Veel tentoonstellingen en 

bijeenkomsten konden niet doorgaan. De Galatea Foundation heeft nog gekeken naar 

alternatieve mogelijkheden om de prijs voor 2020 te laten doorgaan, maar omdat 

expositiemogelijkheden een van de belangrijke pijlers van de prijs zijn, en dat niet mogelijk 

was, hebben we helaas moeten besluiten een jaar over te slaan. Misschien heeft deze 

beslissing ons wel standvastiger dan ooit gemaakt om ervoor te zorgen dat 2021 wel 

doorgang kan vinden. We hebben het jaar gebruikt om onze uitgangspunten nog eens goed 

te toetsen, aan onze naamsbekendheid te werken en vol enthousiasme met de werving van 

nieuwe deelnemers te beginnen. We danken de initiatiefnemers voor hun steun in 2020 en 

gaan vol goede moed verder om de doelstellingen van onze mooie stichting te realiseren. 

 

Namens het bestuur van de Galatea Foundation,  

Mikkel Hofstee 

Voorzitter Galatea Foundation 

Mei 2021  
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2. Missie & doelstelling 

 

De Galatea Foundation is opgericht in 2018. Zij stelt zich ten doel een  artistieke, culturele 

inburgering van kunstenaars in een achterstandspositie. Bij voorkeur kunstenaars met een 

recent migratieverleden (zijnde  voormalig vluchtelingen met een verblijfsstatus), die zich in 

Nederland hebben gevestigd. Belangrijk is dat deze kunstenaars zich  professioneel op een 

kwalitatief hoog artistiek niveau met beeldende kunst bezig houden. 

De Foundation  wil deze culturele inburgering  realiseren  door aanmoedigen en vergroten 

van de artistieke vaardigheden en  maatschappelijke kansen van deze nieuwe Nederlanders, 

om hen zo in de gelegenheid te stellen om hun ontplooiing als kunstenaar in Nederland te 

optimaliseren en om hun maatschappelijke acceptatie en bekendheid in de Nederlandse 

samenleving te vergroten. 

De Galatea Foundation speelt daarbij een stimulerende rol richting kunstenaars en hun 

initiatieven zodat zij zo snel mogelijk een rol in de Nederlandse samenleving kunnen 

vervullen. 

De Galatea Foundation is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Mocht u onze stichting een warm hart toedragen, dan zijn donaties van harte welkom. 

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een 

extra giftenaftrek geldt. 

Rekeningnr: NL29 INGB 008923886 

T.n.v. Stichting Galatea, Maarssen 
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3. Organisatie 

De Galatea Foundation bestaat in dit eerste jaar uit 4 bestuursleden plus een extern 

adviseur. De adviseur zal samen met het bestuur de ingezonden werken van de kunstenaars 

beoordelen, de shortlist opstellen en de winnaar van de Galatea prijs bepalen. 

Bestuursleden: 

– Voorzitter: Mikkel Hofstee,  Maarssen 

– Penningmeester:  Lieuwe Faber, Den Haag 

– Secretaris:  Hetje van Spronsen, Laren 

– Oprichter en algemeen lid (adviseur kunst en cultuur):  Jaap Versteegh, Maarssen 

Contact: Info@galateafoundation.org 

Adviseurs: 

– Joke van Veen, mede oprichter 

– Senad Alic, artistiek leider van De Werkelijkheid. 

 

Comité van aanbeveling: 

 

– de heer Gary Schwartz, Rembrandt specialist en oprichter CODART 

– de heer Peter Schoon, algemeen directeur Dordrechts Museum 

– de heer Bart Rutten, algemeen directeur Centraal Museum Utrecht 

– de heer Jop Ubbens, vh directeur Christie’s. Amsterdam 

 

Beloningsbeleid: 

 

Voor hun werkzaamheden ontvangen bestuurders geen beloning. Bestuurders  kunnen recht 

hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) 

gemaakte kosten. 
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4. Activiteiten 2020 

 

Als gevolg van Covid-19 is in oktober 2019 besloten om de Galateaprijs niet uit te reiken in 

2020. 

Activiteiten 2020: 

 

Art Breda 2020  

In het kader van 75 jaar bevrijding zou er op deze kunstbeurs een kleine stand zijn voor de 

Galatea Foundation met werk van de winnaars van 2019. Vanwege omstandigheden is deze 

beurs niet door gegaan. 

 

Amsterdam Art en Antiekweek 2020.  

Bij de tentoonstelling van Pygmalion tijdens deze kunstweek hebben ook de winnaars hun 

werk kunnen tonen. Helaas heeft er geen verkoop plaatsgevonden. 

 

Promotie / publiciteit  

Voor de speciale tentoonstelling op de Art Breda is een flyer gemaakt en via sociale media 

(Instagram en Facebook) is er aandacht geweest voor de Foundation.  

Alhoewel niet uitgebreid, daar er geen uitreiking was van de Kunstprijs en de tentoonstelling 

in Breda niet doorgegaan is. 
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5. Samenwerking 

 

Geen nieuwe samenwerkingen in 2020 gestart.  
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6. Financieel jaaroverzicht 2020 

 

Staat van Baten en Lasten  

Baten  

Werkelijk 2019 Werkelijk 2020  

Inkomsten uit donaties en giften     €  1.100  0    

Totaal baten van particulieren      €  1.100 0   

Betaling promotie Galatea door Pigmalion   €  1.755 0  

Inkomsten uit baten van Fonds naamgevers    € 13.549 € 7.500 

Som van de baten       € 16.404 € 7.500   

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling    € 16.404 € 7.500  

 

 

Staat van Baten en Lasten  

Lasten  

2019   2020  

Besteed aan doelstellingen:  

- Prijzengeld & transport winnaar(s)   € 3.999  0     

- medaille/penning     € 719  0   

Besteed aan doelstellingen      € 4.719  0    

Bijzondere kosten i.v.m. oprichting stichting 

Kosten oprichting stichting    € 1.571  0   

Wervingskosten:  

Kosten Promotie, drukwerk advertentie:   € 2.038  € 201  

Kosten administratie         

Kosten Zakelijk Betalingsverkeer    € 49  € 120  

Totaal kosten promotie en administratie     € 3.659  € 321  

Som van de lasten gebruikt voor doelstelling   € 8.378  € 321  

 

Resultaat Saldo baten & lasten     € 8.026  € 15.204   

Saldo rekening NL29INGB0008923886    € 8.026  € 15.204  
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Balans  

Activa Type Liquide middelen  Beschrijving    31-12-2019 31-12-2020  

Bankrekening    ING    € 8.026  € 15.204   

Totaal Activa       € 8.026  € 15.204   

 

 

Passiva  

Reserves en Fondsen  

Bestemmingfonds project      31-12-2019 31-12-2020  

prijzengeld      € 2.499   0   

onkosten en transport kunst   € 1.500  0  

Totaal bestemmingsreserve       

Totaal algemene reserve        

Totaal passiva        € 8.026  € 15.204 
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7. 2021 

 

Vooruitblik 2021 

Omdat er geen Galateaprijs is uitgereikt in 2020 en er nauwelijks activiteiten hebben 

plaatsgevonden, hierbij de aanpassingen, op basis van ervaring opgedaan in 2019, planning 

was deze door te voeren in 2020, welke nu in 2021 worden doorgevoerd: 

1. Bepalen van de winnaar & verdeling prijzengeld: 

- De oprichters van de stichting, Jaap Versteegh en Joke van Veen, kiezen de drie 

genomineerden 

- Alle bestuursleden en founders stemmen individueel middels het vergeven van 

respectievelijk 1, 2 en 3 punten aan ieder van de genomineerden, waarna het hoogst 

aantal toegekende punten de winnaar bepaald 

- De drie genomineerden ontvangen per persoon € 500,- hanggeld, te gemoed koming 

aan transport kosten etc. 

- 1e prijs: € 2.000, 2e prijs € 1.000,- & 3e prijs € 500,- 

- In het geval van twee winnaars zal er een tweede verkiezingsronde plaatsvinden. 

 

2. Planning: 

- Planning ruimer tussen nominatie en het bezoeken van de kunstenaars. 

- Planning voor 2020 kon niet gerealiseerd worden als gevolg van de maatregelen die 

de overheid in het kader van de Corona-epidemie heeft moeten nemen. 

- Timeline: 

 1 aug:   deadline inzendingen 

 7 sept:   selectie door Jaap Versteegh & Joke van Veen 

 11 sept – 10 okt: werk ophalen t.b.v. de tentoonstelling 

 3 okt:   opening tentoonstelling 

 N.t.b.:   bestuur bekijkt tentoonstellingen en verdeeld punten 

 24 okt:   prijsuitreiking  

 

3. Deelnemers benaderen via: 

- Advertenties in BK 

- Via De Werkelijkheid 

- Via HKU 

 

De Galatea Foundation ziet er naar uit de Galateaprijs in 2021 voor de tweede keer uit te 

reiken, uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen ronde de Corona-epidemie. 

Laren, datum: 2 mei 2021 


