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BADHOEVEDORP - De boodschap
krvam als de bekende donderelag bii
heldere hemel voor veel organisaties:
HaarlemmerÍneer moet bezuinigin-
gen. Dat betekent subsidie schrap-
pen, onder andere die voor Galerie
Kunst 2oor. 'Probeer 

ie eigen broek
op tehouden', \ilas deboodschap die
voorzitter l"gttd Henkemans te horen
kreeg van wethouder Maria Ruigrok.
ulrlaaÍ', zegt Ingrid, "ds ie nauweliiks
een broek hebt, wordt ophouden erg
moeiliik."

Als je nauwelijks
een broek hebt,
wordt ophouden
erg moeiluk'

In een gesprek met deze krant legt
ze de moeiliike situatie van de gale-
rie uit 'Een streep door onze subsi-
die betekent simpel: we ziin op ïveg
naar het einde. En dat nadat we na 35
jaar een eigen vaste plek in dit dorp
en omgeving hebben verworrren'
Wethouder Ruigrok formuleerde het
bezuinigingsbesluit overigens niet als
eigen broek ophouden, maar daag-
de Ingrid Henkemans en haar team
uit om het voortbestaan van de gale-
rie te zoeken in commercieel onder-
nemerschap. En als er iets is, wat ver
van de galerie afstaat, is hetcommer-
cie. Ingrid: owe ziin indertijd juist ge-
start om moderne kunst laagdrem-

r lêge vitrines is het vooruitzicht de aangekondigde bezuiniging r Galerie Kunst 2001 in het Dorpshuis nog met kunst dat de moeite

doorgaat. (Foro's: PR ) waard is.

Galerie Kunst 200f zoÍrder
subsidie op weg naar het einde
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pelig aan te bieden. Daarom: zo min
mogelijk kosten. Bezoekers van ex-
posities betalen geen toegang, kun-
stenaars die hun werk laten zien be-
talen een zo laagmogelijke courtage.
Onze huisvestiging betekent voor het
Dorpshuis een vaste waarde. Bii de
nieuwbouw is zelfs speciaal met onze
wensen rekening gehouden. We wer-
ken uitsluitend met wiiwilligers. De
enige financiële steun die wij, naast
de subsidie, ontvangen komt van de
stichting'wienden' van onze galerie,
dus ran particulieren die ons via do-
naties ondersteunen."

Subsidie
"Verreweg onze grootste kostenpost
is de huur di" *i aan het Dorpshuis
betalen. Die komt uit de subsidie. Ver-
liezen we die, dan mist het Dorpshuis
een vast inkomen.Wie moet dal gat
gaan vullenl De gemeentel Zo ont- .
staat uit een project dat nu min of

meer budgetneutraal verloopt een gro-
tere kostenpostvoor de gemeente. Van
zo'ngangvan zaken is de Galerie ove-
rigens niet het enige voorbeeld."

Meer dan exposities
Galerie Kunst zoor is er niet alleen
voor kunstliefhebbers, iedere Bad-
hoevedorper die het Dorpshuis bin-
nenloopt pakt automatisch een kunst-
momentje mee: zo wordt interesse
gewekt bij een breed publiek. Boven-
dien is er een educatieve functie. 'Op

vÍij daguf dda g zijn regelmatig boven-
bouwleerlingen van a[e basisscholen
in BadÈoevedorp bij ons te gast voor.
een ontrnoeting met de exposerende
kunstenaar. Hij of zij beantwoordt vra-
gen en geeft uitleg,wii ontwikkelen
een kunstopdracht in de geest van het
werk van de betreffende kunstenaar.
Verder biedt de galerie ze Atelier Kidz
& Kunzt zeven bijeenkomsten rond-
om steeds een ander medium: foto-

grafie, portrettekenen, werken met
vilt etc. Zet je een streep door de ga-
lerie, dan zet je voor de schooljeugd
automatisch een streep door kennis-
maken met kunsl"

Bezuinigingspakket
Morgen, r iuli bespreekt de gemeen-
teraad het voorgestelde bezuinigings-
pakket. "Ons subsidiebedrag,r58oo
euro, is voor ons onmisbaar, maar op
een totaal vanrr,z milioen is het niet
zo veel. Wat de gemeente denh te be-
sparen moet waarschijnlijk weer !vor-
den uiqegeven om onze huurvanhet
Dorpshuis te compenseren.

Zlnvol
Hoe zinvol is dat, als je bedenkt dat

. je met schrappen het cultureel aan-
bod voor het groeiende aantal inwo-
ners van Badhoevedorp niet alleen op
een laag pitje zet, maar zelfs uit la-
ten doven?"


