
 

Stichting Amsterdam Art 

Op deze pagina vind je meer informatie over Stichting Amsterdam Art, die door de belastingdienst 
is aangemerkt als Culturele ANBI.


Ons RSIN-nummer is 8507.08.965


Wij zijn gevestigd op: 

Weesperplein 4B

1018 XA Amsterdam

info@amsterdamart.com

+ 31 (0)6 28 25 27 95


Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het uitlichten van de unieke en dynamische identiteit van de stad 
Amsterdam als katalysator en ontwikkelaar van (inter)nationaal toptalent in de beeldende kunst 
alsmede het leveren van een bijdrage aan het internationaal positioneren van de stad Amsterdam 
als belangrijke Europese culturele en creatieve stad.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door, in samenwerking met 
vooraanstaande Amsterdamse kunstinstituten, een meerdaags evenement op het gebied van 
beeldende kunst te organiseren voor een breed nationaal en internationaal publiek. 


Hoofdlijnen beleidsplan 

Sinds 2011 zet Stichting Amsterdam Art zich om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
hedendaagse beeldende kunst in Amsterdam nationaal en internationaal zichtbaar te maken. 
Daartoe organiseren wij de jaarlijkse Amsterdam Art Week (voorheen Amsterdam Art Weekend): 
hét hedendaagse kunstevenement van Amsterdam. In samenwerking met meer dan 50 
deelnemende galeries, musea, residencies en project spaces presenteren wij een uitgebreid 
programma van tentoonstellingen, performances, screenings, debatten en galerietours. 
Amsterdam Art Week zet de hedendaagse kunstwereld in de spotlight en trekt kunstprofessionals 
en kunstliefhebbers van over het hele land en de wereld naar Amsterdam. 


Tot 2020 vond het jaarlijkse Amsterdam Art Weekend plaats in november, vanaf 2021 vindt de 
Amsterdam Art Week plaats in de lente (april/mei), gelijktijdig met de Open Studios van de 
Rijksakademie van beeldende kunst. 


Naast de voorbereidingen voor de Amsterdam Art Week zijn wij gedurende het jaar actief met de 
organisatie van galerietours en de promotie van het aanbod van de aangesloten deelnemers door 
middel van de Amsterdam Art Calendar, die 6x per jaar verschijnt. Sinds 2019 organiseren wij in 
samenwerking met de galeries ook tentoonstellingen in onze Amsterdam Art Gallery in Capital C.


Door het uitlichten van de unieke en dynamische kwaliteiten van de Amsterdamse hedendaagse 
kunstsector vergroot Amsterdam Art de publiciteit rondom hedendaagse kunst, stimuleert zij de 
aankoop van werken en zorgt zij voor (inter)nationale netwerkverbreding en het door kunstenaars 
verkrijgen van nieuwe opdrachten.
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Financien 
Stichting Amsterdam Art realiseert haar activiteiten met een mix van eigen inkomsten, inkomsten 
uit samenwerkingen, sponsoring en bijdragen van publieke en private fondsen, particulieren en 
onze deelnemers. 


Amsterdam Art heeft realistische beheerslasten en werkt aan de hand van de Fair Practice Code. 
Alleen de salarissen van het vaste personeel, de directie en de bureaukosten vallen onder onze 
structurele uitgaven. Alle overige kosten vallen onder onze activiteiten. Hierdoor is de verhouding 
tussen beheerslasten en activiteitenlasten 39% versus 61%. 

 
Er is op dit moment sprake van een beperkt eigen vermogen.


Bestuurders 
Het bestuur van Stichting Amsterdam Art bestaat momenteel uit:


Marloes Krijnen (voorzitter)

Willem Sijthoff (penningmeester)

Martin van Vreden (algemeen bestuurslid)

Annet Gelink (algemeen bestuurslid)


Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
De stichting heeft drie medewerkers in loondienst, verder wordt er gewerkt met freelancers, 
stagiaires en vrijwilligers. 



