Jaarverslag 2020
Vol goede moed, met veel uitvoerbare plannen stapten we enthousiast het nieuwe jaar in.
In onze jaarvergadering in januari maakten we een route en gingen hiermee aan de slag.
In februari hebben we de muziek aangeleverd aan de muzikanten en contact gezocht met Hessel
over het gebruik van zijn studio in Hoorn. De muzikanten gingen aan de slag om vervolgens af te
spreken om datums te prikken voor een samenzijn en een opnamedatum vast te leggen.
Ook wilden we naar de lijstenleverancier om alles uit te gaan zoeken om het vervolgens klaar te
maken voor een expositie. Expositieruimte zoeken etc.etc.
Helaas zag de wereld er ineens anders uit. Iedereen weet hoe het allemaal is verlopen en hoe het
leven door de maatregelen aan banden werd gelegd.
We hebben achter de schermen doorgewerkt maar veel liep anders en schuift door naar 2021.
Wel kwamen er mooie ontwikkelingen voorbij. Zo heeft Jehudi van Dijk een aantal illustraties
aangeleverd voor het boekje en er was een bijzonder samenwerkingsproject tussen RSG

Slingerbos|Levant Harderwijk en stichting52terschelling. Begin dit jaar waren we het er over
eens dat we voor het project van de stichting graag een flyer willen.
Met een beetje brainstormen tijdens een vergadering kwamen we op het idee dat het
misschien iets zou zijn als opdracht voor de school, waar Klaas, onze voorzitter, werkt. Hij
ging hiervoor naar Hester Battem. Verrassend was het voor ons dat het gelijk door een
leerling werd opgepakt. Hartverwarmend is dan ook de reactie van Siri:
Het voelde bij deze opdracht eindelijk alsof ik daadwerkelijk iets te bieden had
Los van dat het voor mij een schoolproject is, zie ik het ook als een samenwerking. Ik ben erg
dankbaar dat ik onderdeel kan zijn van het tot leven brengen van zo'n prachtige stichting.
Siri Hübner, een 6VWO leerling op RSG Slingerbos|Levant, te Harderwijk heeft voor haar
eindexamen (2020) voor de Kunstvakken een heel bijzonder eindproject gemaakt. Ze heeft
een flyer voor Stichting52 Terschelling ontworpen. Erg spannend omdat ze dit nog niet
eerder had gedaan. Siri is een getalenteerde leerling en heeft affiniteit met kunst, dit project
sprak haar meteen persoonlijk aan. Siri heeft deze opdracht met beide handen aangepakt.
Ze heeft zich verdiept in Stichting52 Terschelling. Daardoor kwam ze in aanraking met het
werk van Cees Brandsma en heeft ze zich door het kleurgebruik van de schilderijen van Cees
laten inspireren. De kleuren uit het logo en de website komen ook terug in haar ontwerpen.
Naast de flyer heeft Siri een totaalpakket voor Stichting52 ontworpen. Ze heeft goed
nagedacht over het subtiele kleurenpatroon en over de totale vormgeving. Ze heeft gekozen
voor een minimalistische uitvoering en mooie kwaliteit foto’s. Eind mei mochten we de
flyers kosteloos ontvangen.
Op naar 2021!!! met de hoop dat alles weer mogelijk is om met iedereen weer persoonlijk
contact te hebben. Wel staan er al diverse afspraken genoteerd. O.a. gaan we de stichting
met ons doel: een logeerhuis op Terschelling promoten! We gaan als eerste gemeente
Terschelling informeren en tot onze grote verrassing kregen we een schitterende toezegging
van Hans Ditzel van visrokerij Het Olde Ambaecht in Hoorn. Hans heeft de stichting het
komende jaar gekozen als “goed doel” Ieder jaar vraagt Hans voor rondleidingen en
workshops een vrijwillige bijdrage voor een goed doel. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee!
Laten we hopen dat we het komende jaar weer letterlijk en figuurlijk uit de voeten kunnen!!
Namens het bestuur, Dianne Haverkamp
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