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1. INLEIDING 

Sinds 2017 ontvangt de Stichting Graphic 
Ma!ers een structurele subsidie van de 
gemeente Breda. In deze periode hee" de 
organisatie een flinke ontwikkeling doorgemaakt. 
Er was een rebranding, een nieuwe festival 
opzet, veel internationale projecten, uitbreiding 
van Blind Walls Gallery en een aanzienlijke groei 
van het team van 0,8 naar bijna 8 "e. 

2020 was het laatste jaar op basis van het plan 
‘Wij laten je kijken, jij gaat het zien”. Geen zgn. 
festivaljaar, maar wel het jaar waarin voor het 
eerst een meer 
doorlopende 
programmering 
gekoppeld zou 
worden aan het 
geplande festival in 
2021. 

Corona bepaalde 
een ander lot voor 
dit jaar. Waarin veel 
gestelde doelen 
niet haalbaar 
bleken, en waarvoor 
nieuwe doelen in 
plaats kwamen. Het 
werd een druk jaar 
dat al voor de 
uitbraak van de 
pandemie werd 
overschaduwd door 
een drama. Sinds 
medio 2019 
communiceerden 
provincie en 
gemeente over 
harmonisatie van 
subsidie regelingen. 
Eén aanvraag, één 
loket, één 
commissie en één 
beoordeling voor 
beide regelingen. 
Echter bleken de 
deadlines 1 dag te verschillen, waardoor de 
toekomst van Graphic Ma!ers op het spel kwam 
te staan. Ondanks een goede beoordeling ging er 
€ 600.000 aan ons voorbij om het werk van de 
afgelopen jaren een passend vervolg te geven. 

Waar het begin van het jaar in het teken stond 
van lange termijn plannen maken, werd dit al 
snel plannen bijstellen en juridische procedures  
volgen. Een proces dat tot de uitspraak in 2021 
(en uiteraard ook daarna nog) veel impact had 
op de organisatie. Zowel het subsidie debacle 
als Covid laten echter zien hoe flexibel en 
veerkrachtig de organisatie is. Nieuwe vormen  

werden bedacht en uitgevoerd. Zonder gebruik 
te maken van hulpregelingen. Dit mede dankzij 
ondernemerschap en een opgebouwde 
financiële buffer. Die overigens nog steeds onder 
druk staat, omdat de gemeente Breda nog geen 
definitieve beschikking over 2019 hee" 
afgegeven. 

De doorlopende programmering kwam er zo 
goed en kwaad als dit mogelijk was. Echter sluit 
deze niet aan op een festival in 2021. Dit staat 
pas weer in 2022 gepland.  

Gelukkig viel er ook 
wat te vieren! Er 
waren 4 European 
Design Awards voor 
door Graphic 
Ma!ers geïnitieerde 
en geproduceerde 
projecten. De 
Oostenrijkse 
ontwerper Andres 
Palfinger ontving 
daarnaast ook 
meerdere 
internationale 
prijzen voor zijn 
‘Populist Guide to 
Democracy’. 

Ook positief was, na 
een lange 
zoektocht, de 
verhuizing naar een 
nieuwe werkplek 
aan de 
Terheijdenstraat 1. 
Op deze plek 
kunnen we onze 
toekomst ambities 
vormgeven. Een 
eerste aanzet 
hiervan is het plan 
PRET!. Een 
samenwerking met 
Pier15, Nine Yards 

Skatepark Co. en DVDL DD waarmee we streven 
naar de ontwikkeling van een openbare ruimte 
waarin cultuur en urban sport samenvloeien. 
Een ultieme synergie van waarden die ons alle 
lange tijd inspireren. 

Terugkijkend op 2020 was het een jaar met 
diepe dalen, maar ook met bijzondere 
hoogtepunten die in dit verslag worden 
toegelicht. Terugkijkend op de gehele 
beleidsperiode zijn we bijzonder trots op de 
behaalde resultaten en de rol die we in stad en 
daarbuiten hebben kunnen spelen op 
verschillende gebieden. 
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2. DOELSTELLINGEN 
In het activiteitenplan 2020 zijn diverse 
doelstellingen beschreven. Door de radicale 
verandering van context (Covid en geen 
perspectief op meerjarensubsidie van provincie 
voor de periode 2021-2024) zijn niet alle doelen 
behaald. 

2.1 Organisatie ontwikkeling  
- herverdeling/aanvulling functies in team; 

behaald door uitbreiding met 1,54 "e. 

- loongebouw in kader van Fair Practice Code; 
gepauzeerd ivm onvoldoende uitzicht op 
passende middelen 

- aanvulling bestuur en update statuten op 
basis van Code Cultural Governance; behaald 
door uitbreiding van 2 bestuursfuncties en 
wissel van penningmeester. Tevens zijn 
statuten aangepast (o.a. naamswijziging van 
Stichting Graphic Design Festival Breda naar 
Graphic Ma!ers) 

- verwerving project- en doorlopende subsidies 
2021-2024; deels behaald door diverse project 
subsidies verworven tbv projecten in 2021 en 
2022. Alleen doorlopende subsidie van 
gemeente Breda voor de periode 2021-2024. 
Ivm subsidie plafond is deze ruim € 30.000 
lager dan het gemiddelde in de periode 
2017-2020. 

- internationalisering door kennisuitwisseling 
binnen IMAGE-netwerk; gepauzeerd ivm Covid 
zijn er geen activiteiten ondernomen. 

2.2 Thematische ontwikkeling  
- research inhoud; gedaan tbv aanvraag, 

aangepast nav afwijzing subsidie. 

- research programma; aangepast nav Covid-19 
en afwijzing subsidie. 

- opstellen projectplan programmering; 
aangepast nav Covid en afwijzing subsidie, 

2.3 Programma ontwikkeling  
- samenwerking St.Joost; behaald o.a. d.m.v. 

kennisuitwisseling en opdrachten voor 
studenten. 

- samenwerking Stadsarchief; behaald door 
samenwerking aan de expositie 
Wereldberoemd in Breda in de 3sec.gallery en 
tijdens Open Monumenten Dag bij Brack. 

- deelname Cultuurnacht; behaald d.m.v. de 
installatie Track Tracy. 

- samenwerking Playgrounds; niet behaald 
(Covid-19). 

- samenwerking Kaapstad; niet behaald 
(Covid-19). 

- samenwerking DDW; niet behaald (Covid-19). 

- presentatie MABA; uitgesteld naar 2022 
(Covid-19) . 

- presentatie Vienna Design Week; geannuleerd 
(Covid-19). 

- presentatie Torino Graphic Days; uitgesteld 
naar 2021 (Covid-19). 

- diverse presentaties in de openbare ruimte; 
behaald, zie activiteiten overzicht. 

- Talking Ma!ers; geannuleerd (Covid-19). 

- Masterclasses; deels behaald (Covid-19),  
2 edities online ipv 4 fysiek. 

- Integratie 3sec.gallery; behaald. 

- opzet AIR programma ism internationale 
partners; verschoven naar Blind Walls Gallery. 

- educatie aanbod; geannuleerd (Covid-19). 

2.4 Strategische doelstellingen 
- meerjarenplan 2021-2024; geschreven ten 

behoeve van subsidie aanvraag gemeente en 
provincie. Moet herzien worden nu er geen 
steun van de provincie is. 

- thema Graphic Ma!ers 2021 lanceren; 
uitgesteld (Covid-19). 

- communicatie strategie 2020-2024: 
geschreven als onderdeel van meerjarenplan. 

- subsidie provincie Brabant 2021-2024; 
ingediend, niet toegekend. 

- programma subsidie Stimuleringsfonds 2020; 
toegekend en uitgesteld (Covid-19). 

- meerjarensubsidie Stimuleringsfonds 
2021-2024: ingediend, niet toegekend. 

- ontwikkeling consultancy en workshops; in 
beperkte mate uitgevoerd (Covid-19).  
Er was een masterclass voor het Avans 
Ondernemers Centrum in januari.  
Tevens werd er een initiatiefplan geschreven 
in opdracht van Rewin. 

2.5 Kunsthal 
In ons meerjarenbeleidsplan 2017-2020 is de 
ambitie tot de ontwikkeling van een eigen 
presentatieruimte beschreven. Een dergelijke 
ruimte draagt bij aan de zichtbaarheid in de 
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stad, doorlopende bereik van (vak)publiek en de 
samenwerking met internationale partners. 

Met de verhuizing naar het nieuwe kantoor is 
een kleine presentatieruimte gerealiseerd. 

In reactie op de gemeentelijke prijsvraag 
‘Kunsthal’ is samen met Pier15, Nine Yards 
Skatepark Co. en DVDL DD het concept ‘PRET!’ 
ontwikkeld voor een openbare ruimte waarin 
kunstpresentatie en urban sports versmelten.  

De uitslag van deze prijsvraag wordt in het 
voorjaar 2021 verwacht. Onafhankelijk van de 
uitslag blij" deze ambitie onderdeel van ons 
toekomstperspectief. 

3. ACTVITEITEN 
3.1 Cultuurnacht 
Tijdens de Cultuurnacht op zaterdag 25 januari 
werd de unieke kunstinstallatie Track Tracy op 
het Stationsplein en de Willemstraat 
gepresenteerd.  

 

Vanaf het dak van Centraal Station Breda ving 
computer ‘Tracy’ nietsvermoedende 
voorbijgangers in haar spotlight aangestuurd 
door artificial intelligence.  

De bedenkers van Track Tracy, het Antwerpse 
duo Daems van Remoortere, onderzoeken 
hiermee het contrast tussen privacy en 
veiligheid aan de ene kant en het alsmaar 
‘gezien willen worden’ (op social media) aan de 
andere kant. 

De installatie werd door honderden 
Cultuurnacht bezoekers gezien. Daarnaast 
werden tientallen toevallige passanten 
onderdeel van het werd. Een toelichting via een 
beeldscherm voorzag beide doelgroepen van 
uitleg. 

Een groep van 20 zakelijke relaties kreeg tijdens 
een ontvangst een persoonlijke toelichting door 
de makers. Daarnaast kwamen Minister van 
Engelshoven, Gedeputeerde Spiering en 
wethouder De Bie langs voor een uitleg. 

3.2 Sign&print 
Op 11 & 12 maart presenteerden we we drie 
exposities tijdens de vakbeurs ‘Sign & 
Print festival’ in Gorinchem: History of Icons, 
Flags of Peace en Posterproject ‘Information 
Superpower’. Helaas werd de beurs voortijdig 
beëindigd door de eerste Corona-maatregelen. 

Sign & Print toont iedere twee jaar de nieuwste 
toepassingen op het gebied van grafimedia en 
visuele communicatie. Graphic Ma!ers oprichter 
Dennis Elbers gaf een presentatie over de 
toegevoegde waarde van Augmented Reality op 
visuele communicatie. 

3.3 Educatie 
Alle educatieve projecten zijn uitgesteld. Wel 
werden er 4 online gastcolleges verzorgd voor 
St.Joost, Fontys en twee internationale 
hogescholen. 

3.4 Stay sane, stay safe 
Blijf veilig, zorg voor elkaar, houd afstand, was je 
handen stuk en bel je grootouders. Het waren 
veelgehoorde opmerkingen in 2020.  

Graphic Ma!ers zorgde voor visuele reminder op 
de straten van Breda. Een selectie van twaalf 
posters was tijdens de eerste weken van de 
lockdown in honderden oosterframes te zien. 
De posters beva!en een visuele reactie op de 
maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis 
en dienden om iedereen een hart onder de riem 
te steken.  

Track Tracy - foto: Edwin Wiekens
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De actie kreeg de nodige aandacht in de lokale 
media. Ook zorginstellingen konden de actie 
waarderen en haalden posters op om in de 
gangen van ziekenhuizen te hangen. Ook 
betrokken bewoners en ondernemers 
verzochten posters voor op hun raam of etalage. 

Ook het NOS Journaal, De Volkskrant en diverse 
internationale media besteedden aandacht aan 
het project. Na de campagne in posterframes  
volgde een reizende pop-up expo. Een selectie 
van 46 posters trok langs acht pleinen en 
parken verspreid over Breda. 

 

In de zomer werd de campagne afgesloten in de 
3sec.gallery. Hier was een selectie van 75 
posters te zien. Alle posters maakten deel uit 
van het project Stay Sane, Stay Safe geïnitieerd 
door ontwerp studio Lennarts & De Bruijn en 
tekstbureau Over de schreef uit Den Haag. Via 
de website www.stay-sane-stay-safe.com riepen 
ze ontwerpers wereldwijd op posters te maken. 
Ruim 2.000 ontwerpers uit 86 landen zonden  
een poster in voor het project. 

3.5 3sec.gallery 
In ’s werelds enige drive-by gallery werden vier  
exposities getoond in 2020. 

We star!en het jaar met Kne!erijs, een 
collectief van illustratoren uit Groningen. 

 

Gevolgd door de serie ‘Wereldberoemd in Breda’ 
door fotograaf Emile Waagenaar i.s.m. 
het Stadsarchief Breda.  

 

Een uitgebreide selectie posters van Stay Sane, 
Stay Safe werd getoond in de zomer. 

Het jaar werd afgesloten met de serie ‘Men at 
Windows’. 49 Posters die de eenzaamheid van 
de lockdown verbeelden door de Franse 
kunstenaar Damien Poulain. 

Campagne A0-frames - foto: Joost van Asch

Pop-Up op Chassé Promenade - foto: Edwin Wiekens

Damioen Poulain @3sec.gallery - foto: Edwin Wiekens

Artikel BN/DeStem
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Regelmatig presenteren we pop-up exposities 
uit de 3sec.gallery collectie. Zo was het werk van 
Kne!erijs de hele zomer zichtbaar bij Pier15 en 
waren de ‘Community Service Announcements’ 
van Jeremyville te zien in winkelgebied ’t Sas.  

De expositie ‘Wereldberoemd in Breda’ werd 
herhaald bij Brack tijdens Open Monumenten 
Dag.  

Ook bij Brack organiseerden we onze jaarlijkse 
Poster Sale. Ruim 200 fans namen een poster 
uit onze collectie mee naar huis. 

3.6 Vermibus campagne 

 

De Spaanse kunstenaar met het pseudoniem 
Vermibus hee" een oranje vest, sleutels en een 
missie. Zijn werk zaait doorlopend vertwijfeling. 
Is hij een poster hater of liefhebber, activist of 
schilder, jager of prooi?  

Kunstenaars als Vermibus tonen de impact van 
de consumptie-maatschappij op mens en 
milieu. Steeds vaker weigeren ontwerpers de 
wereld nog langer mooier voor te stellen dan dat 
deze is. Dit hee" grote invloed op hoe merken in 
de toekomst communiceren.  

Wat kunnen we leren van activisten over 
waardevolle, eerlijke en oprechte 
communicatie? Dit onderzoekt Graphic Ma!ers 
de komende twee jaar in aanloop naar het 
volgende festival in 2022.  

Als onderdeel van dit onderzoek verspreidden 
we in samenwerking met Flyerman drie 
verschillende posters op honderden locaties in 
Nederland. 

3.7 Masterclasses 
In samenwerking met Keep An Eye Foundation 
boden we dit jaar twee online masterclasses 
aan.  

Voortbordurend op onze expo ‘Information 
Superpower’ verzorgde journalist, datadesigner 
en schrijver David McCandless de Masterclass 
‘Information is Beautiful’.  

20 Jonge ontwerpers leerden meer over hoe je 
effectieve, interessante en bovenal bruikbare 
data-visualisaties en infographics kunt maken. 

Geïnspireerd op zijn eigen artistieke proces 
tijdens de lockdown, liet Damien 12 jonge 
ontwerpers nieuwe perspectieven ontdekken in 
hun directe omgeving. Elke deelnemer creëerde 
twee patronen, geïnspireerd a!ributen uit hun 
eigen huis. 

4. PUBLIEKSBEREIK 

Door de pandemie zijn veel geplande activiteiten 
niet doorgegaan of aangepast. Dit hee" uiteraard 
gevolgen voor het publieksbereik. 

De projecten die als alternatief zijn 
georganiseerd speelden zich af in de openbare 
ruimte. Hierdoor werden de projecten door een 
groot en voornamelijk lokaal publiek gezien.  

Pop-Up obij Pier15 - foto: Rosa Meininger

Poster 1/3 - Vermibus
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Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, een indicatie: 
 

5. MARKETING/COMMUNICATIE 
Ondanks het beperkte programma was er 
relatief veel persaandacht. Zo haalde het project 
Stay Sane, Stay Safe het NOS-journaal en 
internationale online media. Een overzicht van 
gepubliceerde artikelen (bij ons bekend) is als 
bijlage toegevoegd aan dit verslag. 

De impact van Stay Safe, Stay Sane is ook 
duidelijk zichtbaar op social media. Zowel op 
Facebook als Instagram zorgden berichten over 
dit project voor een groot bereik en veel 
interactie met de doelgroep.  

In totaal was er via social media (Facebook, 
Instagram, Twi!er en LinkedIn) over het hele jaar 
een organisch bereik van ruim 180.000 mensen. 
Via advertenties werden nog eens 38.000 
mensen bereikt. 
Op 31 december 2020 had Graphic Ma!ers 
23.301 (+1%) volgers op facebook en 8.100 op 
Instagram (+15%). 

6. RELATIEBEHEER 

In 2020 stonden vier bijeenkomsten voor 
partners uit ons zakelijk netwerk gepland. Doel 
hiervan was bedrijven vaker inhoudelijk te 
betrekken bij onze activiteiten en sponsoren te 
werven. 
Ondanks Covid-19 werden lopende 
sponsorcontracten onverminderd doorgezet. 
Echter bleek het werven van nieuwe sponsoren 
onmogelijk in de context van de pandemie. Het 
in 2019 opgeze!e zakelijke netwerk kon niet 
voortgezet worden zonder activiteiten. 

De bijeenkomst tijdens De Cultuurnacht ging 
door als gepland. Ruim 20 relaties brachten een 
bezoek aan Track Tracy en kregen achter de 
schermen een toelichting over de A.I. van dit 
kunstwerk door de makers. 

De bijeenkomst tijdens Sign&Print ging door 
vroegtijdige sluiting van de beurs niet door. 
Tijdens de jaarlijkse 3sec.gallery Postersale was 
er een tweede bijeenkomst voor relaties in 
beperkte se!ing. 

project geschat bereik

Cultuurnacht 1.500

Stay Sane, Stay Safe campagne 100.000

Stay Sane, Stay Safe pop-up 12.000

Stay Sane, Stay Safe 3sec.gallery 25.000

Sign&Print 1.000

3sec.gallery programmering 40.000

3sec.gallery pop-ups 30.000

Vermibus campagne onbekend

Tabel 1 - Indicatie publieksbereik
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7. FONDSENWERVING 
Voor het programma was subsidie beschikbaar 
van de gemeente Breda en de Keep an Eye 
Foundation. 

Reeds toegezegde subsidies van 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en 
Pictoright Fonds mochten worden 
doorgeschoven naar 2021 ivm uitstel van 
projecten. 

In december ontvingen we een toezegging van 
het Centercom Subsidiefonds voor een 
landelijke digitale campagne gedurende 1 jaar 
(uit te voeren in 2021). Ook werden diverse 
subsidies en opdrachten verworven voor 
projecten in 2021. 

8. ORGANISATIE 
8.1 Bestuur 
Een bestuursverslag is opgenomen in de 
jaarrekening. 

8.2 Governance & Compliance 
Graphic Ma!ers past de Fair Practice Code en 
de Richtlijn Kunstenaarshonorarium toe. De 
stichting onderschrij" de Code Diversiteit & 
Inclusie en ontwikkelt hierop beleid. De stichting 
hee" de ANBI status en houdt zich aan de 
vereisten daarvoor. 

Per 01-01-2021 wordt een aparte stichting 
opgericht voor Blind Walls Gallery dat sinds 2014 
is uitgegroeid van programma onderdeel tot 
doorlopende programmering met eigen 
identiteit, organisatie en partners. 

8.3 Personeel 
8.3.1 Covid-19 
Vanaf 12 maart is er een ‘Corona-rooster’ 
gehanteerd. Een groot deel van het team werkte 
thuis. Medewerkers van buiten Breda werkten de 
rest van het jaar vanuit huis om reisbewegingen 
te beperken. Wie niet thuiswerken kon, kon op 
veilige afstand op kantoor werken.  

Vanaf 1 juni is er extra kantoorruimte gehuurd 
om de 1,5m afstand op de werkvloer te kunnen 
waarborgen en maximaal 5 medewerkers 
gelijktijdig te kunnen laten werken. Sinds de 
tweede lockdown werd er weer meer 
thuisgewerkt en werd de beze!ing Inmiddels 
toegenomen met 2 nieuwe medewerkers) 
geregeld via een aangepast rooster voor 
maximaal 4 personen in vaste teams per dag. 

Gedurende het hele jaar hee" geen enkele 
medewerker covid-klachten gehad. Enkele 
malen is er preventief getest. Nimmer was er 
een positieve uitslag. 

8.3.2 Ziekteverzuim 
Er waren in 2020 geen ziekmeldingen met 
uitzondering van één medewerker die sinds 
begin oktober langdurig ziek is. Samen met de 
verzuimverzekeraar is een traject gestart om 
voor goede reintegatie binnen de eigen 
organisatie te zorgen. 

8.3.3 Verloop 
Er zijn geen medewerkers tussentijds 
vertrokken. Aflopende tijdelijke contracten zijn 
met een termijn van 1 jaar verlengd. 

8.3.4 Ontwikkeling 
Met alle medewerkers zijn functionerings-
gesprekken gevoerd. Indien nodig kwamen hier 
acties en evaluatiepunten uit voort. Het team 
hee" gezamenlijk het functioneren van de 
directeur geëvalueerd en een positief verslag 
aan het bestuur teruggekoppeld. 

8.3.5 Formatie 
. 

bestuurder functie uit 
functie

in  
functie

H. Doorn voorzi!er 27-8-14

K. Zegers secretaris 27-8-14

T.Torreman penningmeester 10-9-20 1-4-16

M. Blom penningmeester 10-9-20

J. Kloosterboer lid 24-8-20

N. Roestenburg lid 30-11-20

Tabel 2 - Overzicht bestuursleden

functie !e !e  
GM

!e 
BWG

directeur 1,00 0,55 0,45

office manager 0,66 0,36 0,30

administratie 0,22 0,12 0,10

beleidsondersteuner 0,88 0,48 0,40

marketing medewerker 0,66 0,36 0,30

communicatie medewerker 0,88 0,48 0,40

educatie medewerker 0,88 0,48 0,40

project medewerker 0,88 0,48 0,40

assistent productie 0,66 0,36 0,30

ontwerper 0,66 0,36 0,30

7,38 4,06 3,32

Tabel 3 - Overzicht functies/"e
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De werknemers van Stichting Graphic Ma!ers 
werken zowel voor Graphic Ma!ers als voor 
Blind Walls Gallery. Gedurende het jaar is de 
formatie gegroeid met 1,54 "e naar 7,38 "e.  

In 2020 waren er 9 medewerkers in dienst, 
waarvan 5 met een contract voor onbepaalde 
tijd. In de periode september-december was er 
teven 1 stagiair werkzaam. Bij activiteiten van 
Graphic Ma!ers zijn 3 vrijwilligers ingezet. 

9. FINANCIËN 
9.1 Jaarrekening 
Een jaarrekening is als bijlage toegevoegd aan dit 
jaarverslag. ABAB hee" een goedkeurende 
verklaring voor deze jaarrekening afgegeven ten 
behoeve van de verantwoording van de subsidie 
toegekend door de gemeente Breda. 

9.2 OA/IB 
De begroting is opgesteld door de directeur en 
goedgekeurd door het bestuur. Een externe 
controller verzorgt regelmatig grootboek-
controles en levert management informatie. Op 
basis hiervan wordt de directeur geïnformeerd 
en geadviseerd over de voortgang.  

Ieder jaar voert een onafhankelijk accountant 
een controle uit en worden verklaringen 
afgegeven ten behoeve van subsidiënten. 

Vanaf 2020 besteden we naast de loon-
administratie ook de financiële administratie uit 
aan een administratiekantoor. Hiermee winnen 
we tijd binnen de organisatie. Op basis van deze 
veranderingen wordt de OA/IB beschrijving 
geüpdatet. 

9.3 Risicomanagement 
Structurele subsidies dekken exploitatiekosten 
en een deel van de projectkosten. De overige 
projectkosten worden gedekt door project 
subsidies en eigen inkomsten.  

Indien projectsubsidies onverhoopt in mindere 
mate verworven worden, zal de uitvoering 
aangepast worden zodat er geen budget 
overschrijding mogelijk is. 

Mochten eigen inkomsten tegenvallen door 
externe factoren waar geen invloed op is (bv. 
slecht weer), dan beschikken we over een 
algemene reserve die een tekort kan opvangen. 

9.4 Bestemmingsreserves 
De tot 2020 opgebouwde bestemmingsreserve 
‘BWG projecten’ is in 2020 volledig ingezet ten 
behoeve van de uitgave van het jubileumboek. 

De tot 2020 opgebouwde bestemmingsreserve 
‘Personeel, opleidingen en trainingen’ is in 2020 

volledig ingezet ten behoeve van de inrichting 
van werkplekken in het kantoor. 

10. VOORUITBLIK 2021 
In 2021 starten we met projecten in het kader 
van Graphic Ma!ers Lab. Dit is een aangepaste 
versie van het eerder beschreven doorlopende 
programma. De focus ligt hierbij op 
samenwerking met andere domeinen en 
disciplines. Hierdoor maken we de impact van 
grafisch ontwerp zichtbaar bij nieuwe 
doelgroepen en bieden we ontwerpers de kans 
zich te ontwikkelen op basis van specifieke 
talenten en interesses. De projecten spelen zich 
af op lokaal en regionaal niveau, maar ook 
landelijk en internationaal. Het doorlopende 
programma biedt ook nieuwe kansen. Zo 
organiseren we in 2021 voor het eerst een 
Summer School met diverse masterclasses. 

Er zal in 2021 geen festival plaatsvinden. Dit zal 
op z’n vroegst in het voorjaar van 2022 
terugkeren. In 2021 werkt het team aan een 
aanscherping van het concept. De vorm hangt 
mede af van onze ervaringen met het Graphic 
Ma!ers Lab en nog te verwerven inkomsten uit 
subsidies, sponsoring en ondernemerschap. 

We gaan er vanuit dat er in 2021 weer ruimte 
komt voor internationalisering, zodat het 
uitgestelde project Graphic Days Torino kan 
plaatsvinden. De voor 2020 geplande expositie 
in MABA (Parijs) is uitgesteld tot 2022. De 
contacten binnen het IMAGE (International 
Meeting About Graphic Events) zullen moeten 
worden aangehaald om Europese subsidie 
mogelijkheden te verkennen. 

Bestuurlijk staat de oprichting van een aparte 
stichting voor Blind Walls Gallery op de agenda. 
Dit is een vereiste om vanaf 2021 nog subsidie 
van de gemeente Breda te verkrijgen. Hierdoor 
gaan enkele organisatorische en financiële 
voordelen verloren. Wethouder De Bie hee" 
toegezegd de extra kosten te compenseren. 

Ook voor 2021 is het niet de verwachting dat 
Graphic Ma!ers recht hee" op Coronasteun. Er 
is een grote uitdaging om diverse project-
subsidies te verwerven teneinde de ambities 
waar te maken die geformuleerd zijn in het door 
de gemeente Breda ondersteunde meerjaren-
plan 2021-2024. Door het uitblijven van 
provinciale steun zal dit plan op enkele punten 
aangepast moeten worden. Hierover wordt met 
de gemeente overlegd. 

De reeds geplande projecten en aanstaande 
uitdagingen geven het team veel energie 
waardoor het jaar vol vertrouwen wordt 
afgesloten.
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