
Vertegenwoordigers Kunstkade 
 

Kunstkade biedt ondernemers in de kunst en cultuursector met als werkgebied de 
gemeente Leeuwarden een gezamenlijke portal om workshops en cursussen publiek te 
maken via het internet. En verzorgt naast publiciteit via internet, ook met 
rondwegborden, advertenties in de lokale krant, een cursusgids, festivals voor veelal 
free publicity voor aangesloten aanbieders. 

Kunstkade heeft daarnaast een netwerkfunctie: informatie over de ontwikkelingen in 
de sector worden gedeeld; oproepen voor samenwerking in projecten worden 
geplaatst en Kunstkade behartigt de belangen van de leden in het samenwerkverband 
D(irecteuren)O(verleg)L(eeuwarden)C(ulturele)I(nstellingen). 
 

Omdat we niet met alle 230 leden om tafel kunnen zitten, zijn er vertegenwoordigers per 
discipline die maximaal 3 x per jaar samenkomen en aanwezig zijn bij de jaarlijkse 
ledenvergadering.  

Als vertegenwoordiger behartig je de belangen van alle leden en voornamelijk van je eigen 
discipline. Het heeft de voorkeur om alle disciplines vertegenwoordigt te hebben, met 1 
vertegenwoordiger per 25 aanbieders. De zitting termijn voor een vertegenwoordiger is 3 
jaar. Na deze periode is de vertegenwoordiger herkiesbaar voor een zelfde periode.  

 

In 2021 zijn de stemgerechtigde vertegenwoordigers:  

 

Muziek: Renee van der Veen / Stichting Muziekopleidingen Friesland sinds sep 2016 

Dans: Nynke van Duinen /Jazz/Ballet studio's Nynke van Duinen sinds nov 2015 

Beeldend: Siska Alkema / VHDG /  sisalina@hotmail.nl sinds sep 2016 

Theater: Gea Struiksma / Acta Theater én Muziek sinds mei 2017 

Beeldend: Sanne Bergsma / Edelsmeden Leeuwarden sinds okt 2020 
Fotografie & Media: Elske Riemersma / Fotofabryk  sinds maart 2021 

 

Sanne Bergsma is als vertegenwoordiger tevens lid van het bestuur.  

 

Taken: ongeveer 2 a 3 keer per jaar bijwonen van vertegenwoordigersoverleg en bijwonen 
jaarlijkse ledenvergadering. Meedenken over beleid Kunstkade en belangen van leden hierbij. 

Voor het bijwonen van de overleggen is een vergoeding van € 50 per overleg beschikbaar met 
uitzondering van de ledenvergadering.  

 

Note: Voor de ledenvergadering zijn de aanbieders stemgerechtigd. De culturele instellingen 
zijn allen stemgerechtigd voor 1 stem. 
 

 

https://www.kunstkade.nl/aanbieders/S/stichting-muziekopleidingen-friesland
https://www.kunstkade.nl/aanbieders/J/jazzdance-balletstudio-nynke-van-duinen
https://www.kunstkade.nl/aanbieders/V/vhdg
mailto:sisalina@hotmail.nl
https://www.kunstkade.nl/aanbieders/A/acta-theater-n-muziek
https://www.kunstkade.nl/aanbieders/E/sannes-ambachtelijk-edelsmeden-edelsmeden-leeuwarden
https://www.kunstkade.nl/aanbieders/F/fotofabryk

