
Verslag manifestatie Kunstvloed Ubbega 2018 

Begin 2018 is bij een aantal bewoners uit de oude buurtschap Ubbega het idee ontstaan om een 
manifestatie te organiseren die de bijzondere kwaliteiten van het gebied in de schijnwerper zouden 
zetten en waarin het creëren van een breed draagvlak onder de bevolking een belangrijk element 
vormt. Kunst verbonden met de omgeving leek daarvoor een interessant middel. 

In eerste instantie is het project zeer ambitieus opgezet zonder dat er op dat moment de geëigende 
organisatie voor bestond en de ervaring met een dergelijk project nog minimaal was. In aanvang is 
daardoor uitgegaan van een zeer ruime begroting die niet haalbaar bleek te zijn. Dat heeft geleid tot 
een meer realistische begroting, hoewel die voor een deel ook nog op aannames is gebaseerd omdat 
de ervaring nog ontbrak. 

Het resultaat blijkt dan ook in belangrijke mate af te wijken van hoe de oorspronkelijke begroting 
eruit zag. In die zin is het een zeer leerzame ervaring waarvan we in de toekomst gebruik kunnen 
maken. Niettemin kan worden vastgesteld dat de doelen zowel inhoudelijk als financieel zijn gehaald, 
zodanig dat een gezonde voorzetting van het project, een tweejaarlijkse manifestatie, kan worden 
voortgezet. Er is zelfs ruimte om in het tussenliggende jaar een lichte vorm activiteiten kunnen 
ontwikkelen welke wij een Kleintje Kunstvloed hebben gedoopt. 

De toekomst 

Vanuit het idee om een tweejaarlijkse manifestatie te organiseren is een stevige organisatie ontstaan 
met plannen voor de toekomst die verder gaan dan het organiseren van een manifestatie eens in de 
twee jaar. Alleen het feit dat er een organisatie bestaat brengt al kosten met zich mee, welke jaarlijks 
geschat kunnen worden op € 1100. In het projectplan dat in 2018 is gemaakt wordt gesproken over 
het organiseren van workshops, kunsteducatie, het ontwikkelen van kunst-gerelateerde activiteiten 
op scholen en de stimulering van de presentatie van het erfgoed. Dit zijn geen activiteiten die eens in 
de twee jaar kunnen plaatsvinden, maar is een doorlopend initiatief. Dergelijke initiatieven vormen 
ook de motor voor de manifestatie, een voedingsbodem voor de betrokkenheid van de bewoners. 
Daar willen we ook in investeren. 

 

Balans per 31 december 2018 

Balans Kunstvloed 
  1-1-2018 31-12-2018 
Activa     
Liquide middelen 0,00 3643,00 
Vorderingen 0,00 2091,00 
Totaal 0,00 5734,00 
      
Passiva     
Reserve 0,00 3143,00 
Overlopende passiva 0,00 2591,00 
Totaal 0,00 5734,00 

 



Resultaat 

Resultaat Kunstvloed 2018 
Lasten Baten 
Omschrijving   Omschrijving   
Podium 8331 Catering 1039 
Buitenkunst 11460 Recette 3091 
Binnenkunst 0 Fondsen 23000 
Theater 3900 Subsidies 6300 
Muziek 3919     
Literatuur 1527     
Diversen 650     
Resultaat 3643     
Totaal 33430 Totaal 33430 

 


