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Voorwoord
In 2013 heeft de Stichting Cuban Cultural Ventures (CCV) hard gewerkt aan het vormgeven
van de Stichting. Na het enerverende jaar 2012 waarin de Stichting is opgericht, kunstenaar
Julio Breff Guilarte in Nederland is geweest en al veel kunstwerken verkocht zijn, moest in
2013 de administratie worden ingericht, er moest een ANBI-status worden aangevraagd, er
moest worden gewerkt aan een website en de hardcore van de Stichting: culturele uitwisseling
moest natuurlijk gestalte krijgen. In dit jaarverslag wil het bestuur de werkzaamheden die in
2013 zijn gedaan uiteenzetten en de doelstellingen voor 2014 formuleren. Via de Noaberfoundation kregen we dit jaar hulp van PWC bij de aanvraag van de ANBI-status, waarvoor
we beide partijen hartelijk willen danken!
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Activiteiten

Wat waren we van plan in 2013?
CCV heeft als doel: “Het tot stand brengen van een culturele en/of cultureelwetenschappelijke uitwisseling van en naar Cuba, ter verspreiding van culturele kennis onder
een zo breed mogelijk publiek”.
Aan het einde van 2012 waren de volgende doelen voor 2013 als volgt geformuleerd:
Projecten
• Het realiseren van het maritiem-archeologisch onderzoeksproject tussen RCE en
Cuba. Dit onderzoek is verrijkend voor het cultureel erfgoed van zowel Nederland als
Cuba.
• Verkoop van kunstwerken van Cubaanse kunstenaars, waarvan de winst wordt besteed
in het kader van de doelstellingen van de stichting
• Vinden van minstens één nieuwe Cubaanse kunstenaar
• Opzetten van projecten op Cuba
• Organiseren van themabijeenkomsten in Nederland
Publiciteit
• CCV website operationeel
Financiën
• Verkoop schilderijen
• Regeling voor uitbetaling directeur
Organisatie
• Professionalisering administratie + wegwerken achterstand

Wat hebben we gedaan in 2013?
A

Verkoop Kunst
• Verkoop van schilderijen van de Cubaanse kunstenaar Julio Breff Guilarte aan
particulieren en aan het Tropenmuseum
• Verkoop van een schilderij van de Cubaanse kunstenaar José Sierra Santos. José Sierra
Santos heeft dit jaar voor het eerst als kunstenaar via CCV werk verkocht.
• Opdracht voor José Sierra Santos om voor een Nederlandse Stichting een logo te
ontwerpen. CCV heeft op deze manier een Cubaanse kunstenaar aan een Nederlandse
Stichting verbonden.
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•

CCV heeft een galerie gevonden dat het werk van de Cubaanse kunstenaar José Sierra
Santos wil gaan verkopen en/of verhuren http://www.artolive.com

José!Sierra!Santos,!
Holguín,!october!2013!

B

Cultureel-wetenschappelijk
• CCV is in 2013 in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE, http://www.cultureelerfgoed.nl en het Cubaanse CNPC
(http://www.cnpc.cult.cu) een maritiem-archeologisch onderzoek begonnen naar
Nederlandse scheepswrakken voor de kust van Cuba. Het samenwerkingsproject is een
zoektocht naar het gemeenschappelijke cultureel erfgoed van Cuba en Nederland.
Concreet komt het erop neer dat we de Nederlandse aanwezigheid in Cubaanse
wateren in de 17e eeuw onderzoeken. En de invloed van de Nederlandse aanwezigheid
op de toenmalige kolonie. Dit onderzoek begint met archiefonderzoek in Nederland en
op Cuba. Hierna worden er – als er voldoende informatie is gevonden – locaties
geselecteerd voor maritiem-archeologisch onderzoek en zal er archeologisch
onderzoek op Cuba worden gedaan. Dit is een meerjarenplan en moet resulteren in o.a.
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•
•

•

publicaties, exposities en documentaires. Voor meer info zie:
http://www.cultureelerfgoed.nl/mp_project_cuba
Esther van Gent van CCV is projectcoördinator in dit onderzoek en heeft voor de
realisatie van dit onderzoek de contractbesprekingen voor RCE gedaan
Dit heeft geresulteerd in het tekenen van een bilateraal contract tussen de Nederlandse
regering (RCE: http://www.cultureelerfgoed.nl, onderdeel van het Ministerie van
OCW) en de Cubaanse regering (CNPC: http://www.cnpc.cult.cu, onderdeel van het
Ministerie van Cultuur ).
CCV is partner in dit onderzoek. Esther van Gent wordt voor haar werk door RCE
uitbetaald via CCV. Hiervoor is een contract gesloten tussen CCV en RCE. Ook alle
financiën van dit project lopen via CCV.

Gladys!Collazo!
Usallán!en!
Esther!van!Gent!
tijdens!het!
tekenen!van!het!
contract,!
Havana,!maart!
2013!
!

Het!Cubaanse!
onderzoeksteam:!Lázara!
Fuentes!en!dr.!Ovidio!
Ortega!Pereyra,!samen!
met!Esther!van!Gent!in!
het!magazijn!met!
archeologische!objecten,!
Havana!!
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Voorbeeld!
van!de!
gelezen!
documente
n!in!het!
archief!vd!
Oude!WIC,!
Nationaal!
Archief,!Den!
Haag!
!

Foto!van!
kanonnen!op!
mogelijk!
Nederlandse!
vindplaats!voor!
de!kust!van!
Cuba!(bron:!
Sermar,!
Havana,!Cuba)!
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Nederlands!tabaksdoosje!gevonden!op!één!van!de!vindplaatsen!voor!de!Cubaanse!kust,!met!
afbeeldingen!van!Nieuwe!Kerk!in!Amsterdam!(zie!hieronder,!beide:!bron:!Sermar,!Havana,!Cuba)!
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C
Project op Cuba, Holguín
Kunstenaar José Sierra Santos heeft vanaf april 2013 lessen Beeldende Vorming gegeven op
een basisschool voor Speciaal Onderwijs. Dit was bedoeld als pilot-project. Het materiaal
voor deze lessen heeft de Stichting gekocht. José vertelt tijdens zijn lessen ook over
Nederland en over zijn ervaringen in het contact met Cuban Cultural Ventures. De kinderen
en de school zelf waren erg enthousiast over deze lessen.
Met dit project behaalt de Stichting verschillende doelen:
• De Cubaanse maatschappij heeft profijt van dit project: op deze basisschool werd nog
geen onderwijs gegeven in Beeldende Vorming, de kinderen krijgen er nu wél les in
en hoeven hiervoor niet te betalen.
• José Sierra kan zich professioneel ontplooien

Kinderen!uit!Holguín!tijdens!de!lessen!Beeldende!Vorming,!tussen!april!en!juni!2013!
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Trots!op!het!eindresultaat!!

Kunstenaar!José!Sierra!Santos!met!de!kinderen.!
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Publiciteit
•
•

•

Opzetten van een website: de website is online:
http://www.cubanculturalventures.com
CCV heeft in 2012 en in 2013 gesproken met het het Tropenmuseum over een
mogelijke tentoonstelling van de werken van Julio Breff. Maar gezien de
ontwikkelingen bij het Tropenmuseum in 2013 is deze kans verkeken.
Selectie van een schilderij van Julio Breff voor de Zomerexpo in Den Haag:
http://www.zomerexpo.nl. De tweede ronde is niet gehaald.

Contacten
•

Noaber Foundation:
Er is een goed contact met de Noaber-foundation. De Noaber-foundation heeft
schilderijen gekocht, een donatie gedaan en nuttige contacten voor CCV gelegd.

•

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
De samenwerking met RCE verloopt goed.

•

Nederlandse ambassade / Havana:
De contacten met de Nederlandse ambassade zijn goed. In 2013 is Esther van Gent
verschillende malen bij de ambassade op bezoek geweest om de lopende zaken te
bespreken.

•

Cubaanse ambassade / Den Haag:
De contacten met de Cubaanse ambassadrice zijn goed. In 2013 is Esther van Gent bij
de ambassadrice mevrouw Zelmys Maria Dominquez Cortina op bezoek geweest om
de lopende zaken te bespreken.

Financiën
Zie Jaarrekening 2013.
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Organisatie
•
•
•

•

CCV heeft in maart 2013 haar Beleidsplan afgerond.
CCV heeft van de Belastingdienst op 8 mei 2013 de ANBI-status gekregen.
Administratie: de administratie is bijgewerkt. CCV is in 2013, op advies van een
Belasting- en Accountantskantoor, begonnen met het administratiesysteem Twinfield.
Maar dit systeem bleek toch niet te passen bij de werkzaamheden van CCV. In het
najaar is daarom gezocht naar een nieuw systeem en nu laat CCV haar administratie
naar volle tevredenheid doen door Ronald Osterman van Finovion in Amersfoort
(http://www.finovion-advies-administratiekantoor.nl/vestigingen-encontact/administratiekantoor-amersfoort.html) Finovion rekent een speciaal tarief voor
CCV.
Directeur Esther van Gent heeft voor haar werkzaamheden voor de projecten voor de
kunstenaars en voor haar werk voor CCV als Stichting nog geen betaling ontvangen.
Omdat er nog zoveel werk te doen was had dit geen prioriteit en is het uitgesteld naar
2014.

Wie heeft CCV bestuurd?
De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat
uit minimaal drie leden, de huidige samenstelling is:
•

•

•

J. den Ouden, voorzitter. Bijzonder ervaren docent Beeldende Vorming en eigenaar
van Artworx. Jan den Ouden adviseert de directie inzake de kunstwerken en de
cursussen beeldende kunst die op Cuba worden gegeven.
A. Dijkhuizen-Smit, penningmeester. Annette Dijkhuizen heeft jarenlang bij de
Rabobank gewerkt, na daar een interne opleiding te hebben gevolgd. Zij doet de
betalingen van de Stichting en adviseert de directie inzake de financiën.
A. Dorst, secretaris. Fotograaf/eigenaar van André Dorst Fotografie en vormgever bij
Reformatorisch Dagblad. André Dorst heeft gestudeerd aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht en vormt een springplank naar de Media.

Wie heeft het dagelijkse werk gedaan?
Esther van Gent: in de praktijk verantwoordelijk voor alles wat er in de Stichting gebeurt.
Esther van Gent doet het projectmanagement voor de Stichting, is de liaison officer voor de
kunstenaars en doet het projectmanagement voor het wetenschappelijke onderzoeksproject
tussen RCE-CNPC. Tot haar taak behoort ook het zoeken naar nieuwe projecten, kunstenaars
en het uitwerken van nieuwe ideeën. Vanaf 1 januari 2013 krijgt ze voor haar werkzaamheden
een reële vergoeding op project basis.
Wie heeft ons geadviseerd?
CCV kan sinds 2013 Xavier Auerbach raadplegen voor fiscaal en organisatieadvies.
Xavier Auerbach is partner bij KPMG Meijburg &Co, heeft ruim twintig jaar ervaring. Hij is
gespecialiseerd in de (inter)nationale fiscale advisering aan vermogende families en
ondernemers. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Vereniging voor
Belastingwetenschap, de Vereniging van Vastgoedfiscalisten en de International Fiscal
Association.
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Conclusies en aanbevelingen
Wat hebben we bereikt?
Van de doelstellingen zoals CCV die voor 2013 had geformuleerd zijn de meeste doelen
gehaald: het maritiem-archeologisch onderzoeksproject is opgezet en loopt goed, CCV heeft
weer kunstwerken verkocht; CCV heeft een nieuwe kunstenaar, te weten de jonge José Sierra
Santos, we hebben een project op Cuba gestart, de website is operationeel en de achterstand in
de administratie is weggewerkt. Wat we in 2013 niet hebben gehaald is het organiseren van
een themabijeenkomst in Nederland en het regelen van een uitbetaling voor de directeur. Dit
zijn daarom ook prioriteiten in 2014. Een thema-bijeenkomst moet er nu zeker komen en om
de voortgang van de projecten van CCV is het ook belangrijk dat er een regeling komt voor de
directie en iedereen die werkzaam is voor CCV.
In 2014 willen we meer mensen bereiken met ons doel. Dat willen we onder andere doen door
het organiseren van bijeenkomsten in Nederland, door het organiseren van exposities op
Cuba, door de website te professionaliseren en door samenwerkingsverbanden met anderen
aan te gaan.

Wat willen we doen in 2014?
Publiciteit
• CCV website professionaliseren
• Webwinkel toevoegen: schilderijen, kaarten, posters.
• Gebruik van social media
• Opbouwen van ‘Amigos’-netwerk
Projecten
• Voortzetten en uitbouwen van onderzoeksproject tussen RCE en CNPC (Cuba). Dit
onderzoek is verrijkend voor het cultureel erfgoed van zowel Nederland als Cuba.
• Formaliseren van projecten van kunstonderwijs op Cuba
• Vinden van minstens één nieuwe Cubaanse kunstenaar, liefst in ander deel van Cuba
• Verkoop van kunstwerken van Cubaanse kunstenaars, waarvan de winst wordt besteed
in het kader van de doelstellingen van de stichting
• Reis van José Sierra Santos naar Nederland
• Realiseren van exposities op Cuba en buiten Cuba
• Organiseren van themabijeenkomsten en/of exposities in Nederland
• Tentoonstellen van het werk van de kinderen (basisschool Holguín, Cuba)
Financiën
• Verkoop schilderijen
• Fondswerving
• Regeling voor uitbetaling directie
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Organisatie
• Professionalisering
• Regelen van kunstopslag
• Aantrekken van stagiaires / vrijwilligers

!
!
! 14!
!

