
Jaarverslag Pennings Foundation 2018  

 

Voorwoord: een nieuw pand, een nieuw begin 

2018 was het jaar dat Galerie Pennings een doorstart maakte als Pennings Foundation en verhuisde 

van Geldropseweg 61B (op de eerste verdieping) in Eindhoven naar het naastgelegen pand op 

nummer 63 (op de begane grond). Het vloeroppervlak nam toe van 100 m2 naar 700 m2.  

Gelijktijdig met de verhuizing en de naamsverandering startte een organisatieontwikkelings- en 

professionaliseringstraject. Dat betrof in 2018 de herontwikkeling van de PR- en 

communicatiekanalen – om zichtbaarder en bekender te zijn - en daarnaast de herinrichting van de 

organisatorische grondslag van de nieuwe organisatie. Ook de aanpassing van de nieuwe ruimte ten 

behoeve van grote en kleine tentoonstellingen en presentaties, lezingen, bibliotheekvoorziening etc 

heeft in 2018 de nodige uren en energie gevergd van alle betrokkenen.  

 

Met diverse presentaties en activiteiten is Pennings 

Foundation er in het eerste jaar niet alleen in geslaagd om 

aanzienlijk meer bezoekers te trekken dan voorheen, maar 

ook een breder publiek te bereiken. De Foundation bouwde 

daarbij voort op het opgebouwde netwerk van Galerie 

Pennings, dat inmiddels veertig jaar omvat en legde 

daarnaast nieuwe verbindingen met andere instellingen en 

andere disciplines. Zo werkten we in 2018 samen met 

Beeldenstorm-Daglicht, SintLucas, TU/e, Appèl, Stichting 

C.R. Hermans, Brabant-Collectie van Tilburg University, 

Kunst-loc, DuPho en Viewmaster. 

 

Doel en artistieke visie 

 

Pennings Foundation wil als presentatie- en kennisplatform op het gebied van fotografie, nieuwe 

mediakunst en videokunst een waardevolle en betekenisvolle rol vervullen voor kunstenaars en 

publiek. Met hoogwaardige tentoonstellingen wordt laagdrempelig een breed en divers publiek in 

staat gesteld kunst te beleven en te waarderen en worden ontmoetingen bevorderd tussen makers, 

kunstkijkers, kopers en opdrachtgevers. Aanvullend wil de Foundation door middel van informatieve 

en educatieve activiteiten op inspirerende wijze uiteenlopende groepen interesseren voor/over 

fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst om zo hun kennis daarover te verbreden en te 

verdiepen. 

Positionering naar publiek en kunstenaars 

Naast en in aanvulling op enkele kleinere galeries voor beeldende kunst en twee grote hoogwaardige 

kunstpodia – het Van Abbemuseum en MU – positioneren we ons als een grootschalig en 

laagdrempelig presentatie- en kennisplatform op het gebied van fotografie, nieuwe mediakunst en 

videokunst.  

 

 

 

  



Organisatie in ontwikkeling 

 

In 2018 is een begin gemaakt met een organisatieveranderingsproces. Het structureel en duurzaam 

opschalen en verbreden van Galerie Pennings naar Pennings Foundation. In 2018 is een nieuw 

bestuur gevormd dat bestaat uit: Renée Visschers (voorzitter), Ria Hermanussen (secretaris), Dirk 

Bosman (penningmeester) en Andre Cardinaal (algemeen lid). Dit bestuur heeft onder meer de taak 

de nieuwe organisatie statutair te verankeren en daarbij de Code Cultural Governance als 

uitgangspunt te nemen voor al haar handelen.  

 

Pennings Foundation beschikt over een mooie nieuwe website waarop al onze activiteiten zichtbaar 

zijn. Aanmeldingen (en betalingen) voor deelname aan activiteiten als lezingen zijn geautomatiseerd.  

Via nieuwsbrieven per mail en diverse social media informeren we ons bestand. In 10 maanden zijn 

we van 1100 mailadressen naar ruim 1.500 gegaan. Instagram zijn we in april 2018 mee gestart: 

inmiddels hebben we 1180 volgers en groeit dit aantal gestaag. De facebookpagina is een 

voortzetting van die van Galerie Pennings, inmiddels zijn daar 700 vrienden aan verbonden. We 

hopen het komende jaar meer middelen beschikbaar te hebben dit verder uit te bouwen.  

Via de website is een aantal exposities nog te zien via google view. Op deze manier kan er wereldwijd 

gekeken worden naar onze tentoonstellingen die ook na afsluiting zo zichtbaar blijven. Er moet een 

digitaal platform worden gebouwd waarop meerdere googleviews te zien zullen zijn en er zo een 

archief van de tentoonstellingen te zien zal zijn. 

 

Verslag activiteiten 2018 

 

A. Exposities 

 

 
 

Op 15 april 2018 maakte voormalige Galerie Pennings een doorstart in het nieuwe pand aan de 

Geldropseweg 63 met de groepsexpositie PREVIEW. Pennings Foundations zette met tentoonstelling 

de toon voor wat kunstenaars en publiek van de nieuwe Foundation konden verwachten. Letterlijk 

bood het een vooruitblik voor het programma van de komende jaren waarin de getoonde 

kunstenaars beoogd worden terug te keren met een solo-expositie. De aan Preview deelnemende 

kunstenaars waren: Fieke van Berkom, Hans Biezen, Paul Bogaers, Theo Derksen, Erwin van Doorn & 

Inge Nabuurs, Claire Felicie, Anne Geene & Arjan de Nooy, Martijn van de Griendt, Noortje Haegens, 

Risk Hazekamp, Wiesje Peels, Willem Popelier, Martin & Inge Riebeek, Ilse Schrama en Helen Sear.  

 

Samen laten zij de breedte en diversiteit zien die Pennings Foundation op het gebied van de 

hedendaagse fotografie in de basis te bieden heeft: van autonoom tot documentair, van erfgoed tot 

https://www.penningsfoundation.com/
https://goo.gl/maps/6zuezeKPsFp5mCdi8


high-end en qua thematiek van human interest tot maatschappelijk engagement. De tentoonstelling 

werd tijdens de opening opgeluisterd door een performance van de Studio Huid & Haar bestaande 

uit het kunstenaarsduo Hanneke Wetzer en Bas Berends die een fascinatie delen voor het 

minimalistische en het absurde.  

 

 

De tentoonstelling en de heropening in de nieuwe bijna museaal 

aandoende ruimte werd met groot enthousiasme ontvangen. Dat 

bleek zowel uit de grote en niet eerder bereikte toeloop van 1000 

bezoekers (350 bij de opening, daarna nog 650) alsook uit de 

belangstelling van de pers – zowel lokaal als landelijk – die volop 

aandacht besteedde aan de zeer welkome komst van een nieuwe 

presentatieruimte voor fotografie en beeldende kunst in 

Eindhoven.  

 

 

 

 

In de maand juni deed Pennings voor de derde keer mee aan de expositie Appèl, een 

samenwerkingsverband van acht galeries uit het zuiden van het land. Deze keer vond de expositie 

plaats in het Drögepand, achter het TextielMuseum in Tilburg. Pennings toonde er werk van Paul 

Bogaers, Noortje Haegens en Martijn van de Griendt. 

 
Mede ter bevordering van verbinding in de stad toonde Pennings Foundation in de maanden juni en 
juli de Graduation Show Fotografie van SintLucas. Hieraan werd deelgenomen door 20 afstudeerders 
en de show trok in totaal 450 bezoekers.  
 
Tegelijkertijd werd het masterproject Brick, Pixel, Fiction getoond van 
studenten Bouwkunde van TU/e, geïnspireerd op werk van de Vlaamse 
fotograaf Filip Dujardin. De bouwwerken in de foto’s van Dujardin (1971) 
lijken op het eerste gezicht echt maar zijn geheel ontsproten aan zijn 
fantasie. Masterstudenten Bouwkunde van TU/e toonden bij Pennings 
hun maquettes waarmee ze de verzinsels van Dujardin hebben 
geprobeerd na te bouwen. Daarnaast werd met behulp van een beamer 
het werk van de Dujardin geprojecteerd, die bij de opening een lezing gaf 
over zijn werk waar een 60-tal toehoorders waren. 
 

In samenwerking met samen met WdKA Publication Station en de 
Rotterdamse beeldend kunstenaar en ontwerper Baschz Leeft werd 
in juli de eerste Art Swap, een kunstruilbeurs, georganiseerd. 
Kunstenaars kregen kosteloos de gelegenheid onderling kunstwerken 
op papier te ruilen. De werken werden aan lijnen in de galerie 
getoond, waarna een keuze kon worden gemaakt. Naast het 
kennismaken met collega’s vonden er prachtige gesprekken over 
maken plaats en bleken de waslijnen met werk (zie foto) in de galerie 
ook voor het publiek interessant te zijn. Een 40 tal kunstenaars nam 
deel en bijna iedereen heeft daadwerkelijk werk geruild.  

 



In augustus werkte de fotografe Risk Hazekamp, bijna als een artist-in-residence wekenlang aan haar 
solo-expositie die in september en oktober te zien was: Social Dissolution of the West, gebaseerd op 
het roerige jaar 1968. Enerzijds inspireerde zij zich op het waargebeurde verhaal van haar oom die in 
1968 in zijn studententijd als roeier deel mocht nemen aan de Olympische Spelen in Mexico en daar 
zijn toekomstige vrouw ontmoette, een Nederlandse 
schoonspringster. Anderzijds inspireerde zij zich op de 
neergeslagen studentenopstanden die gelijktijdig met de 
Olympische Spelen in Mexico plaatsvonden. Met analoge 
fotowerken, waarbij zij verschillende technieken gebruikte, 
aangevuld met schilderkunst, films en documentatiemateriaal 
wist zij de hele expositieruimte te vullen. De opening werd 
verricht door kunstcriticus Edo Dijksterhuis. Tijdens de 
expositie gaf Risk Hazekamp een lezing over haar werk. Naast 
een artikel van Ryanne van Dijk in het NRC verscheen er een 
recensie in Metropolis M. 
  
 

In het kader van verbinding met andere instellingen in de stad en het 
bevorderen van cross-overs met andere kunstdisciplines werd in november 
en december samen met Beeldenstorm/Daglicht de tentoonstelling The 
Secret Life of Materials gerealiseerd. Een tentoonstelling over de interactie 
tussen maker en materiaal, over de eigenzinnigheid van materialen en hoe 
kunstenaars daarmee in dialoog gaan. Daarbij ging het zowel om het idee, 
om het proces van experimenteren en maken en om eindresultaat. De 
opening werd verricht door de wethouder van mobiliteit, cultuur en 
design, binnenstad en citymarketing. Monique List. Curator was Stef van 
Bellingen (Warp – B). Deelnemers waren o.a. de Eindhovense kunstenaars 
Erwin van Doorn & Inge Nabuurs (eerder te zien in Preview), Hans de Wit 
en de designers Nacho Carbonell, Carlo Lorenzetti en Mieke Meijer.  

 

In december werd een symposium georganiseerd in het Van Abbemuseum, met aansluitend een 
rondleiding door de expositie bij Pennings Foundation. Vanuit een gevoelde verwantschap nodigde 
Beeldenstorm/Daglicht dans- en performancegezelschap United-C uit om tijdens de finissage ‘The 
Box’ op te voeren, een performance waarin twee dansers een 
kleine glazen ruimte door hun aanwezigheid langzaam doen 
vervagen achter het condenserende glas. De aanvullende expertise 
van Pennings Foundation op het gebied van exposeren ten aanzien 
van de hoge makerskwaliteit van de deelnemers via 
Beeldenstorm/Daglicht maakten deze samenwerking tot een groot 
succes.  

 
In december en januari vond het project met Viewmaster Projects uit Maastricht plaats. We toonden 

videokunst in etalages die in de avonden voor passerend publiek op straat zichtbaar was en 

combineerden het werk van jong en gevestigd videotalent. Bij Pennings Foundation was werk te zien 

van Mirte van Duppen en Sara Bachour. Tegelijkertijd vonden er projecten plaats met andere 

kunstenaars bij Garage Rotterdam, Lima Amsterdam, Stichting Heden Den Haag, Greylight projects 

Hoensbroeck. 

  

  

https://www.metropolism.com/nl/reviews/36631_pennings_foundation_risk_hazekamp


In december en januari werkten we samen met Stichting C.R. 

Hermans en Brabant-Collectie van Tilburg University samen. In 

de expositie Brabant Wereldwijd werd een overzicht getoond 

van het werk van de Eindhovense fotograaf Gerardus van Mol 

(90). Zijn foto’s van bekende Brabantse personages zoals Teun 

Gijssen, Sjo Pol en Marinus de Bresser en Grard Sientje, trokken 

enorm veel publiek en kreeg veel publiciteit o.a. in het 

Eindhovens Dagblad en in  Zuiderlucht.  

 

Zie de filmpjes van fotografen en kunstenaars op ons YouTube kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UCOaqKGWtaoaU6LGYzNQ53ew/videos 

 

Zie ons archief: 

https://www.penningsfoundation.com/exposities-geweest 

https://www.penningsfoundation.com/activiteiten-archief 

 

B. Talentontwikkeling 

 

De galerie is een kenniscentrum voor fotografen, zowel professionele als amateur fotografen 

gebruiken de Foundation als vraagbaak. Ze nemen via mail contact op of komen langs om vragen te 

stellen over de zakelijke invulling van hun praktijk, inhoudelijke vragen over hun werk, of projecten 

die ze willen initiëren.  

 

Minimaal 2 maal per jaar worden er portfoliobesprekingen 

georganiseerd waar iedereen zich voor aan kan melden. 

Gedurende 2 x 20 minuten krijgen zij feedback op hun werk van 

professionele fotografen/docenten.  

 

Voor een vijftal(jonge) fotografen zijn persoonlijke begeleidingstrajecten opgesteld. Dit bestaat uit 

2/3 maandelijkse bijeenkomsten waarin gesprekken gevoerd worden over de beoogde toekomst. 

Waar wil je naar toe, wat wil je laten zien, hoe en aan wie wil je jou verhaal vertellen. Naar aanleiding 

daarvan wordt gekeken wat daar voor nodig is en waarin Pennings Foundation kan ondersteunen. 

We zetten ons netwerk in, begeleiden bij exposities (intern en extern) en coachen de kunstenaar 

waar nodig ook buiten de geplande bijeenkomsten. Het zijn intensieve trajecten voor zowel het 

talent als de coach. Fieke van Berkom, Noortje Haegens, Mirte van Duppen, Iris Hartman, Rik Kooke 

worden op dit moment op deze wijze structureel begeleid.  

 

Petra Cardinaal is tevens project coördinator van het de talenthub jump! van de provincie Brabant 

waarin 9 talentvolle kunstenaars samen met 4 galeries een 1,5 jaar durend traject doorlopen om de 

talenten te coachen en samen op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen in de sector.  

  

https://www.youtube.com/channel/UCOaqKGWtaoaU6LGYzNQ53ew/videos
https://www.penningsfoundation.com/exposities-geweest
https://www.penningsfoundation.com/activiteiten-archief


C. Informatie- en kennisoverdracht 

 

1. Lezingen 

 

In 2018 organiseerden we wederom bijna maandelijks een lezing die 

we met een gemiddeld aantal betalende bezoekers van 34, goed 

bezocht kunnen noemen. De volgende fotografen/kunstenaars 

hielden een lezing over hun werk:  

 

Bert Creyghton - donderdag 18 januari 2018  

Landschapsfotograaf Bert Creyghton vertelde over het 

Hindenburgline Project. Samen met auteur Serge van Duijnhoven 

volgde hij de ruim duizend kilometer lange frontlinie in Frankrijk waar 

tussen 1914 en 1918 de loopgravenoorlog zich afspeelde. Het project 

resulteerde in het boek ‘Hadden we maar dezelfde taal gesproken!’ 

en een expositie in Museum De Pont in Tilburg.  

 

Willem Popelier - donderdag 19 april 2018  

Popelier vertelde over de manier waarop we portretten gebruiken in onze samenleving, en hoe 

identiteit door middel van fotografie wordt overgebracht of gecommuniceerd. Veel van zijn werk is 

gerelateerd aan de populaire beeldcultuur en de effecten daarvan op onze samenleving.  

 

Filip Dujardin – 14 juni 2018. Na een introductie door Sergio de Sousa Lopes Figueiredo, hoogleraar 

Bouwkunde TU/e hield de Vlaamse fotograaf Filip Dujardin een lezing over zijn werk. Zijn autonome 

fotografie is gebaseerd op montages van (details van) architectuurfoto’s. Door foto's van echte 

gebouwen digitaal te bewerken ‘tekent’ Dujardin surreële, fictieve gebouwen, hyperreële 

constructies waarin illusies realiteit worden. 

 

Risk Hazekamp – 4 oktober – vertelde over de dubbelkarakter in de opbouw van haar tentoonstelling 

bij Pennings. Op de ene wand van de tentoonstellingsruimte toonde ze het romantische verhaal van 

haar oom en tante die elkaar leerden kennen in 1968 tijdens de Olympische Spelen in Mexico. Beiden 

maakten deel uit van de Nederlandse Olympische ploeg, hij als roeier van de Holland Acht en zij als 

schoonspringster. Maar naast de Olympische droom was er nog een andere realiteit. Tien dagen voor 

de openingsceremonie van de Olympische Spelen eindigden de studentenprotesten in een bloedbad. 

Deze geschiedenis werd aan de hand van footage en eigen foto’s en installaties verbeeld op de 

andere tentoonstellingswand waarbij inhoudelijk de betekenis ervan doorgetrokken werd naar het 

heden.  

 

Carla Kogelman - 15 november 2018  

Kogelman werkte 25 jaar in de theaterindustrie voordat ze naar de Fotoacademie in Amsterdam ging 

en daar in 2011 afstudeerde. Een maand na haar afstuderen won ze de Zilveren Camera met 

portretten van acteurs backstage. Ze is gefascineerd door de backstage wereld van theater, film en 

sport en de eigenzinnige leefwereld van kinderen. Haar kracht ligt in lange termijn projecten. Met 

haar project ‘Ich bin Waldviertel’ waarin ze de twee Oostenrijkse zusjes Hannah & Alena volgt, won 

ze twee keer (2014 en 2018) een prijs bij World Press Photo. 



  

Hans Eijkelboom – 14 december 2018 

Eijkelboom houdt zich al 40 jaar bezig met het thema ‘identiteit’. In de jaren zeventig werkte hij aan 

de serie Met mijn gezin, waarin hij zichzelf portretteerde met telkens een andere vrouw en kinderen. 

De laatste 25 jaar fotografeert hij in winkelstraten, waar hij vooral kijkt naar herhalingen of 

overeenkomsten in kleding en lichaamstaal. Zijn foto’s zijn een afspiegeling van individuele keuzes 

binnen de beperkte mogelijkheden van een consumptie maatschappij. 

 

Anneke van Veen - woensdag 21 februari 2018 

Anneke van Veen is sinds 1985 conservator fotografie bij het Stadsarchief Amsterdam. Zij heeft 

verschillende boeken over Nederlandse fotografen geschreven en tentoonstellingen over 

stadsfotografie samengesteld. Daarnaast begeleidt zij fotografen die aan een  

stadsopdracht werken. Zij vertelt over de rijke collectie van het Stadsarchief en het lopende 

onderzoek.  

  

 Anja Ligtenberg, Romi Tweebeeke en Annie van Gemert – 14 maart 2018. 

Deze drie fotografen gaven korte presentaties over hun reeds uitgegeven fotoboeken in het kader 

van de fotoboekenbeurs op die dag. 

 

In november 2018 is de bibliotheek herplaatst en is deze ter inzage beschikbaar voor de bezoekers.  

 

 

2. Voorbereiding Cursus ‘Kunst Dichterbij’ 

 

In november en december werden twee gratis toegankelijke 

proefavonden georganiseerd als voorbereiding op de cursus 

Kunst Dichterbij die in januari en februari 2019 plaats zou 

vinden.  

De cursus Kunst Dichterbij is ontwikkeld door Pennings 

Foundation en wordt geleid door de kunsthistorica Anneke 

van Wolfswinkel. De cursus bestaat uit vier avonden en is 

bedoeld voor ‘beginnende kunstkijkers’.  

 

Het doel van de cursus is om met een groep mensen (max. 12 deelnemers) te praten over kunst, 

door te kijken, te luisteren en vooral door te ervaren wat kunst met je doet. Niet alleen de ‘klassieke’ 

media schilder- en beeldhouwkunst komen aan bod, maar ook de relatief nieuwe media, zoals 

fotografie, videokunst, new media art en outsider art. De kunst wordt vanuit verschillende kanten 

belicht: vanuit de maker, de verzamelaar, de curator, de criticus.  

 

 

3. Rondleidingen 

Tijdens de expositie van Beeldenstorm/Daglicht zijn er diverse rondleidingen gegeven door Lex van 

Lith en Stef van Bellingen, voor diverse groepen.  

Rondleidingen zijn er wekelijks gegeven bij Gerardus van Mol, op donderdagmiddag. 

 



Een 8 tal keren zijn er buiten de reguliere openingstijden op afspraak diverse groepen op bezoek 

geweest. Studenten van de Universiteit Nijmegen maar ook voor activiteitenbegeleiding van Vitalis 

zijn er rondleidingen verzorgd. Diverse Rotaryclubs, de Vrienden van het Van Abbemuseum en 

groepen fotografen verbonden aan bijvoorbeeld Dupho of amateurverenigingen bezochten de 

exposities.  

 

Pennings Foundation hecht eraan de bezoekers persoonlijk welkom te heten en wegwijs te maken. 
Alle bezoekers krijgen in het kort uitleg over de exposities en ze worden gewezen op de aanwezige 
handouts. Hiermee kunnen bezoekers zelf op ontdekkingstocht.  Wie dat wenst krijgt extra 
informatie en vaak volgen er gesprekken met bezoekers. Dit draagt bij aan de uitwisseling van 
ervaringen tussen het publiek en makers, daar deze ervaringen teruggekoppeld worden.  
 
 
4. Voorbereiding educatief aanbod 

 

In 2018 is summier begin gemaakt met de voorbereidingen van een educatief programma voor het 

voortgezet onderwijs. Hieruit bleek dat de uitwerking van een uitgebalanceerd aanbod dat is 

afgestemd op de kunstprogramma’s in Eindhovense VO scholen en rekening houdt met het aanbod 

andere educatieve aanbieders als MU en het Van Abbemuseum, een gedegen aanpak en 

voorbereiding vereist. Er ontbrak in het eerste drukke heropeningsjaar niet alleen de tijd maar ook 

financiële middelen voor het inhuren van de specifieke professionele expertise die daarvoor nodig 

was. Voor de verdere ontwikkeling van een educatief aanbod vanuit de Foundation worden 

provinciale impulsgelden aangevraagd. De geplande aanvraag bij Kunstloc (opgenomen in de 

begroting van 2018) heeft helaas niet plaats gevonden. Aanvraag is inmiddels wel gedaan waarvoor 

de pitch in de komende maand (juni 2019) plaats zal vinden.  

 

 

D. Andere activiteiten 

 

Fotoboekenbeurs 

In maart organiseerde Pennings voor de tweede keer een 

fotoboekenbeurs. In totaal werden 36 tafels verhuurd aan 

29 boekverkopers afkomstig uit het hele land. Dat betreft 

zowel fotografen die hun eigen boek verkopen, als 

uitgevers van nieuwe fotoboeken, verzamelaars en 

verkopers van tweedehands boeken en antiquariaten. De 

fotografen Anja Ligtenberg, Romi Tweebeeke en Annie 

van Gemert hielden een korte presentatie over de door 

henzelf uitgebrachte fotoboeken.  

Ondanks de bijzonder koude dag werd de beurs bezocht 

door 175 bezoekers, allemaal fotografieliefhebbers en kunstboekenverzamelaars. Er heerste er een 

gezellige en ongedwongen sfeer waarin informatie uitgewisseld werd en contacten werden gelegd. 

  



Portfolioreview 

In juni en in oktober organiseerden we een portfolioreview, om fotografen, studenten en 

amateurfotografen de gelegenheid te bieden hun werk te laten beoordelen. Reviewers waren Paul 

Bogaers, Wiesje Peels en Jan Dijkshoorn. In juni kregen 6 fotografen ieder twee reviews (bij 

verschillende reviewers) en in oktober kregen 10 fotografen ieder twee reviews (bij verschillende 

reviewers). 

 

Meetings 

Aan het bieden van een fysieke ontmoetingsplek voor fotografen wordt ondermeer invulling gegeven 

door samenwerking met de landelijke organisatie voor professionele fotografen Dutch 

Photographers (DuPho). Zij heeft bij Pennings Foundation domicilie gevonden voor meetings en 

workshops voor leden in het zuiden van het land. In 2018 vonden er vier ledenbijeenkomsten plaats. 

Daarnaast is een workshop ‘fotoboeken maken georganiseerd evenals een training over het maken 

van nieuwsbrieven en een workshop over ‘visual thinking strategies’. 

 

 

Activiteiten in Cijfers Bezoekersaantallen EXPOSITIES 2018  
  

 
Preview 15.04.18-26.05.18 

 

  
Aantal bezoekers   985  
 
14.06.18-07.07.18 (Tue)Brick, Pixel, Fiction 

 

  
Aantal bezoekers    350   
Art Swap 
Aantal bezoekers en deelnemers       
 
15.06.18-07.07.18 Graduation Show SintLucas  

100 

  
Aantal bezoekers   450   
  
15.09.18 - 28.10.18 Risk Hazekamp 

 

  
Social Dissolution of the West  690   
 
10.11.18 - 09.12.18Beeldenstorm  

 

  
The Secret Life of Materials     
Aantal bezoekers  1000   
 
12.12.18-20.01.19Exchange Viewmaster Projects  

 
  

Mirte van Duppen, Sara Bachour (buiten op raam) 300   
Aantal bezoekers (projectie raam)  ontelbaar    
 
Gerardus van Mol (Stichting C.R. Hermans) 

 

  
Brabant Wereldwijd 16.12.18 - 20.01.19    

 Aantal bezoekers in dec 2018                  480  

 
Appèl in Tilburg 26.05.18-01.07.18 
Aantal bezoekers                                                                  628   

 

   



 2018 gerealiseerd 

AANBOD     

TENTOONSTELLING   
Tentoonstelling in instelling 6 8 

Tentoonstelling op andere locatie in Nederland  2 1 

Tentoonstelling op andere locatie in buitenland   0 

Totaal tijdelijke tentoonstellingen  8 9 

   

Uitsplitsing naar type tentoonstelling   

Tentoonstellingen in coproductie  1 3 

Eigen tentoonstelling 7 6 

   

OVERIGE ACTIVITEITEN   

Schoolgebonden activiteiten  2 1 

Openbare activiteiten 22 17 

Totaal overige activiteiten 24 18 

   

Verhuringen / niet-culturele activiteiten 8 4 

   

BEREIK    

BEZOEKEN AAN TENTOONSTELLINGEN   

Bezoeken tentoonstelling in instelling 1.500 4355 

Bezoeken tentoonstelling op andere locatie in Nederland  5.000 628 

Bezoeken tentoonstelling op andere locatie in buitenland 0 0 

Totaal Reguliere bezoeken 6.500 4983 

Bezoeken primair onderwijs   0 

Bezoeken voortgezet onderwijs 60 200 

Bezoeken MBO/HO  200 400 

Totaal bezoeken 6.760 5583 

   

Specificatie bezoeken   

Gratis bezoeken 6.760 5583 

Betaalde bezoeken 0 0 

   

BEZOEKEN OVERIGE ACTIVITEITEN   

Bezoeken  schoolgebonden activiteiten (po/vo/mbo/ho) 260 100 

Bezoeken openbare activiteiten 1.200 400 

Totaal bezoeken activiteiten 1.460 500 

   

Talentontwikkeling   

Aantal talenten, programma < 6 maanden 20 27 

Aantal talenten, programma > 6 maanden 10 6 

   

Bezoeken website per maand  0 700 

 
 



We hebben in 2018 veel meer bezoekers ontvangen dan 
verwacht. Galerie Pennings ontving ruim 1.000 bezoekers 
per jaar. Pennings Foundation heeft van april t/m 
december 4355 bezoekers mogen ontvangen. 
 
In de planning stond de deelname aan een kunstbeurs 
(Art The Hague okt 2018). Aangezien de geplande 
aanvraag bij Kunstloc/Bkkc vertraging opliep, vonden we 
het financiële risico van een beursdeelname te hoog en 
heeft galerie Pennings besloten niet deel te nemen in 
2018. Derhalve is het aantal bezoekers aan een externe 
locatie lager uitgekomen dan verwacht. 
 
Het educatieve programma is niet van de grond gekomen 
als verwacht, ook daar een verschil in resultaat. In 2019 
zullen naar verwachting de educatieve plannen 
ontwikkeld en gestart worden. 

 
De nieuwe website wordt door steeds meer unieke bezoekers gevonden: vanaf april 2018 zijn dat er 
een 700 gemiddeld per maand.  
 
 


