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1. Welkom  in

Dit jaarverslag is een samenvatting en bestemd voor de website. We waarderen het dat jij de moeite 
neemt het te bekijken en te lezen. Mocht je vragen hebben, je waardering uit willen spreken of een  
andere reactie willen geven? Aarzel niet om het ons te laten weten door middel van een e-mail naar 
mariekevromans@gmail.com.

2. Doelen van Marieke Vromans haar activiteiten en kunstwerken  in

Het brengen van speelsheid, schoonheid en meer diversiteit in de stedelijke omgeving, en zo bijdragen 
aan de leefbaarheid in de stad. Eenvormigheid is troef. Marieke Vromans wil weer een plek geven  
aan verrassing en verwondering. Zij wil tegenwicht bieden aan ver doorgevoerde efficiëntie en puur 
economische motieven in de stadsinrichting. Die leiden tot een saaie, geestdodende omgeving. 
Marieke Vromans wil de stad weer leven inblazen. Openbare ruimte/ plekken realiseren waar creatief 
denken gestimuleerd wordt. Haar werk is vaak toegepast; het publiek kan het gebruiken door erop te 
zitten of te klimmen, draagt bij aan gevoel van veiligheid of  kan het verkeersgedrag van mensen beïn-
vloeden. Het kan op allerlei manieren gebruikt worden. Het is kunst IN de samenleving. Hierdoor  
kunnen mensen zich verhouden tot de plek en er een band mee opbouwen, wordt het een plek van  
betekenis. Het houdt de geest levendig. Op eigen initiatief en op uitnodiging van overheden zoals  
gemeenten, projectontwikkelaars, burgers worden vormen gezocht en gerealiseerd. De kwaliteit van 
het concept en de vormgeving voldoen aan de (mits aanwezig) opdrachtgever en prevaleren boven  
de wens van de (individuele) burger.

1. 2021 Hoofdlijnen

http://mailto:mariekevromans@gmail.com
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3. Organisatie  in

Marieke Vromans vestigde zich in 2011 als professioneel kunstenaar in Tilburg. Stichting Marieke 
Vromans is opgericht op 27 januari 2020. De ontwikkeling van een eenmanszaak naar een stichting 
en organisatie met een bestuur en ondersteunend team kreeg in 2021 vorm. De stichting heeft geen 
personeel in dienst en huurt derden in ter realisatie van de verschillende projecten:

 - Studio Marieke Vromans (de initiatiefneemster) voor artistieke leiding en realisatie;
 - Dijkstra Brekelmans voor zakelijke ondersteuning;
 - Anderen ter realisatie van de werken
 - Anderen voor uitvoeren van PR en communicatie 
 - De advieskosten in 2020 en 2021 hebben betrekking op advies bij subsidieaanvragen.

in 2021 gewerkt werd gewerkt vanuit de volgende locaties

 - Het atelier en werkplaats van Studio Marieke Vromans, Gershwinstraat 10 te Tilburg. 
 - Het Flexpohuis aan de Noordhoekring nummer 91.
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4. Activiteiten in 2021  in

Deze zijn onder te verdelen in: 
1. Autonoom werk: Flexpohuis; Nieuwsgierig oogje en Badkuip Rotterdam.
2.  Werk in opdracht: Groene straat Venlo/ Natuurvrijplaats, Fabriekskwartier, Moerenburcht, 

Schetsontwerp kunstopdracht Korvel.
3. Verdieping: 10 jaar Marieke Vromans, Boek MV, Gastcolleges, reflectie en analyse op het ge-

bied van marketing en impact.

5. Baten en lasten in 2021  in

Samenvatting van de door het bestuur op 15 februari 2022 goedgekeurde jaarrekening. In 2021 ver-
kreeg de stichting van de gemeente Tilburg een meer jarensubsidie van € 17.500,--. voor de periode 
2021 tot en met 2024 uit de regeling Kunstenaarsinitiatieven. Deze subsidie is een bijdrage aan de 
exploitatiekosten van de stichting.  In totaal had de stichting in 2021 € 60.406,- te besteden baten. 
Deze zijn te verdelen in subsidies en giften voor een totaal van € 25.750,- en overige opbrengsten 
uit opdrachten van € 34.656,-.

Het totaal van de lasten van de stichting in 2021 bedroeg € 60.044,-. De meeste kosten worden op 
basis van maandelijkse declaraties van vaste kosten en uren, betaald aan Studio Marieke Vromans. 
De activa worden geheel gevormd door het saldo van de bankrekening(en) van de stichting op 31  
december. Het resultaat van 2021 zijnde: € 362,- wordt toegevoegd aan de winstreserves van stichting.
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Stichting Marieke Vromans heeft een actief jaar vol met ontwikkeling  
achter de rug. Ondanks Covid en lockdowns borrelde en bruiste het.  
Uiteraard konden door de pandemie niet alle plannen uitgevoerd worden  
maar van stilstand was geen sprake. Lees hier wat welke activiteiten  
en projecten er werden ondernomen.  

1. Autonoom werk  in

1.1 Flexpohuis

 “Een prikkel voor de buurt,  
flexibel van inrichting en betekenis. „

Eind 2020 klopte woningcoöperatie Tiwos bij Marieke Vromans aan of zij mogelijkheden zag voor 
het gebruik van een huis dat niet meer geschikt is voor reguliere verhuur, maar om kraak en verloe-
dering te voorkomen liefst niet leeg willen laten staan. “Ik zag direct de enorme kans om een nieuw 
terrein voor mijn stedelijke acupunctuur te onderzoeken. Hoe kan een tijdelijk lege woning meer-
waarde toevoegen aan de straat. Hoe kan dit pand een uitnodiging zijn voor de buurt in plaats van 
het de rug toe te keren. Open in plaats van gesloten. Het idee van een Flexpohuis als een plek voor 
onderzoek, experiment en verdieping van stedelijke acupunctuur, was geboren.” 
In het voorjaar van 2021 werd het pand opgeknapt en werd subsidie aangevraagd en verkregen bij 
het Prins Bernhard Buurt Cultuur Fonds. Ook enkele Tilburgse sponsoren ondersteunde dit initiatief 
en haar projecten financieel.

2. Kunstprojecten en activiteiten
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Kunstproject Het Flexpohuis, aan de Noordhoekring te Tilburg was voor 2021 een belangrijk project. 
Het leverde in bijzondere bijdrage aan kunst en cultuurparticipatie met een groot publieksbereik. Uniek 
in zijn vorm lukte het Marieke Vromans om ondanks lockdown(s) door Covid 19 en het stil liggen van 
bijna de gehele kunst en cultuursector, juist het verschil te maken. Met durf, inzicht, experiment en sa-
menwerkingen. Kunstproject Flexpohuis en het initiatief van Marieke Vromans om middels een raam 
contact te zoeken met voorbijgangers blijkt juist in deze tijd van groot belang. Door middel van commu-
nicatie via het raam en diverse projecten zorgde zij voor positieve impulsen voor voorbijgangers, buurt-
genoten en Tilburgers. De samenwerking met het naastgelegen Odulphus Lyceum, bood in het bijzon-
der scholieren een gelegenheid en een vorm om zich te uiten en gezien te worden. In bijlage 1 vind je 
de impact meting die aan de hand van de TOC (Theory of Change) methodiek is opgesteld. 

1.2. Nieuwsgierig oogje 

 “Oog hebben voor de ander.  
Iedereen verdient het om gezien te worden. „
 Geïnspireerd door street art speed-dates met leerlingen Odulphus nam Marieke het initiatief zelf een 

project op te starten. Het doel is een interventie in de openbare ruimte die je aanzet tot beter kijken, 
om oog te hebben voor de ander, nieuwsgierig te zijn. Daarnaast het inspireren van 1640 scholieren en 
199 docenten en alle andere voetsgangers, fietsers en automobilisten. Ook voor Marieke geldt dat het 
werkelijke maken en creëren een noodzaak is om geest goed te houden. Een idee voor street-art inter-
ventie werd uitgewerkt tot een ontwerp, november 2021. Prototypen gemaakt en gerealiseerd, december 
2021. Leidende doelen waren hierbij persoonlijke ontwikkeling, creatie flow, materiaal onderzoek, in-
zichten voor aanhaken op andere projecten. Gewoon doen. Niet te lang nadenken, niet zoeken naar 
geld. Plaatsing februari 2022.
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1.3 Badkuip Rotterdam

 “Klimaatkunst voor bewustwording van leven  
ver onder zeeniveau en het belang van een  
klimaat adaptieve stad. „

Na de opdracht: ontwerpend onderzoek voor Rotterdam in 2060, onderdeel van de Internationale 
Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) in 2020, voor de gemeente Rotterdam, nam Marieke Vromans 
in 2021 het initiatief voor ontwerp/idee voor groots klimaat kunstwerk in Rotterdam. Ze maakte een 
schetsontwerp met eerste ontwerp maquette en plande een afspraak met haar contact binnen  
gemeente Rotterdam, afdeling water sensitive. Twee contactenpersonen te Rotterdam maakte zij hier-
voor enthousiast. Zij onderzoeken of het kunstwerkwerk in stadsproject Alexander gerealiseerd kan 
worden. Het voorstel voor een kunstwerk is afhankelijk van het enthousiasme van anderen. We hopen 
op een resultaat in 2022 in de vorm van een opdracht tot uitwerking van eerste idee naar schetsont-
werp, presentatie /maquette/prototype
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2. Werk in opdracht   in

2.1 Groene straat Venlo (Natuurvrijplaats)

 “Kunst claimt ruimte en vraagt  
aandacht voor natuur in de stad. „
 In 2019 startte de opdracht van de gemeente Venlo om een statement te ontwerpen om bewustzijn van 

burgers te vergoten en deel te nemen in het project: Groene straat Venlo. Een project waar bewoners 
en overheid samenwerken om de straat klimaat adaptief te maken. Marieke ontwikkelde het Concept 
natuurvrijplaats en gaf er vorm aan. 

Natuurvrijplaatsen zijn plekken in het openbaar groen of in tuinen, die met rust gelaten worden. De na-
tuur mag hier volledig haar eigen gang gaan. Er wordt hier niet gewied, niet geschoffeld en niet ge-
maaid. Ons doel is om te laten zien dat niets doen heel waardevol kan zijn!
 
Om deze plekken goed te markeren en herkenbaar te maken voor iedereen hebben wij een kunstvorm 
ontwikkeld en uitgevoerd in eigen atelier. Knalgeel want geel is de lievelingskleur van bijen en andere 
insecten. Daarnaast creëert het een frivool en zonnig beeld in de straat. De vorm lijkt op een planten-
kas en werkt als een stolp in een museum; het communiceert dat er iets waardevols beschermd wordt 
en laat je met andere ogen kijken naar die brandnetel of bloem die er groeit.
 
Kunst claimt hier ruimte voor groen en zo dragen we bij aan de vergroting van leefgebied voor vlinders, 
bijen en andere insecten. En, want dat vinden we ook belangrijk, de inwoners worden uitgedaagd om 
op een andere manier naar hun omgeving te kijken en uitgenodigd om in eigen tuin ook een natuur-
vrijplaats te creëren. Want als iedereen in (een stukje van) zijn eigen tuin niets doet dan doen we al-
les bij elkaar heel veel. Zo simpel is het!
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De natuurvrijplaats heeft het formaat van 4 stoeptegels; dus tegels eruit, natuurvrijplaats er in. maak-
grijsgroener  tegelswippen

De verwachting is dat in 2022 een opdracht en budget volgen voor de productie en levering voor plaat-
sing van 5 tot 10 Natuurvrijplaatsen. Verder zal in 2022 overwogen worden of en hoe de 
Natuurvrijplaats als kunstproduct te promoten.

2.5 Fabriekskwartier (nieuwbouwwijk Tilburg) 

 “Stedelijke accupunctuur als  
geweten van leefbaarheid. „
 Projectontwikkelaar Triborch, realiseert een nieuwbouwwijk (450 woningen) nabij Piushaven. Realisatie 

in 5 fasen verdeeld over 5-7 jaar. Start van de projectontwikkelingen werd uitgesteld van zomer 2018 
naar najaar 2021. In 2021 startte schets fase bouwblokken fase 1. Marieke Vromans wed gevraagd om 
”‘stedelijke acupunctuur’ al in ontwerpfase vorm te geven en als ‘geweten’ van leefbaarheid deel te ne-
men aan ontwerp ateliers.” Mede door Covid werd dit project verder vertraagd. 
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2.6 Moerenburcht 

 “Bijzondere buitenruimte creëren waar  
bewoners worden gestimuleerd en  
gefaciliteerd in gezamenlijkheid te leven. „
 Een projectontwikkelaar van 10 woningen in het buitengebied van Tilburg heeft Marieke Vromans als 

adviseur betrokken om bijzondere buitenruimte te creëren waar bewoners worden gestimuleerd en  
gefaciliteerd in gezamenlijkheid te leven. Marieke onderzocht de wensen en behoeften van de toekom-
stige bewoners middels 3 bouwteam bijeenkomsten. Ze maakte de bewoners enthousiast voor een groene 
buitenruimte die bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatadaptief is. Leven mét de natuur. 
Omschrijving door opdrachtgever: “Marieke richt zich op een goede landschappelijke inpassing, 
maar haar taak is vooral om de interactie tussen de bewoners en de architecten om te zetten in een 
bruisende en prikkelende woonplek. Dat hoeft niet met grote ingrepen, kleine interventies kunnen al 
veel betekenen.”

Resultaat in 2022: vlekkenplan voor inrichting van de buitenruimte, ideeën schetsen voor interventies om 
ontmoeting te stimuleren en faciliteren met vervolg tot opdracht voor definitief ontwerp of uitvoering.

2.7 Korvel
De winkeliersvereniging Korvel deed een oproep uitgaan naar Kunstenaars om deze winkelstraat in het 
kader van het 100 jarig bestaan feestelijk te maken. Marieke Vromans werd uit alle inzendingen als een 
van drie kunstenaars geselecteerd voor maken van schetsontwerp. juni 2021  een schetsontwerp werd 
gemaakt tegen een (minimale) vergoeding van €500,- voor tijd en kosten. Geen vervolg
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3. Verdieping  in

3.1 10 jaar Marieke Vromans

Inmiddels is Marieke Vromans 10 jaar (augustus 2021) ingeschreven bij KVK en 10 jaar werkzaam in 
Tilburg. In combinatie met het Flexpohuis worden kansen gezien om deze 10 jaar te vieren en zicht-
baar te maken via etalage. Daarnaast kunnen er vele andere activiteiten aan gekoppeld worden voor 
meer naamsbekendheid en community building. Het ontwikkelen van een wandel of fietsroute langs de 
kunstwerken in de openbare ruimte in Tilburg van Marieke Vromans is gestart. Gezocht wordt naar en 
eisen worden gesteld aan de juiste vormgeving. De in 2021 gestarte aanzet zal doorlopen tot in 2023.

3.2 Boek MV – Stedelijke acupunctuur 

 “Mijn kunstwerken zijn acupunctuur voor de stad: door 
middel van plek specifieke ingrepen en interventies 
verbeter ik de stad als geheel en activeer levendigheid 
zoals traditionele acupunctuur dat ook doet. „

Het bestuur van stichting Marieke Vromans nam het initiatief tot het schrijven van een boek over 
Stedelijk accupunctuur, Marieke Vromans haar werk en haar unieke werkwijze. Met het boek beogen 
we het positioneren van Marieke Vromans haar werk in de openbare ruimte binnen Nederland, het ver-
spreiden van haar visie op de invloed van openbare ruimte op het gevoel en gedrag van de mens en 
het bereiken van een landelijk publiek en van opdrachtgevers zijn daarvoor de doelen. Een kleine com-
missie werd gevormd. Voor de vormgeving en het drukken zal subsidie aangevraagd worden. Het 
bestuur verwacht in 2023 het boek uit te kunnen brengen. 
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3.3 Gastcollege

De programmaleider van de nieuwe opleiding Master Strategic Event Management Breda (MSEM), 
nam contact op met Marieke Vromans met de vraag om met haar aanpak en projecten een groepje stu-
denten te informeren en inspireren over het belang van de ‘zachte’ waarden van een stad. Het creatie-
ve, het ongrijpbare. Het gastcollege vond in november plaats in het Flexpohuis en een wandeling door 
de stad.

3.3.1. Reflectie en analyse op het gebied van marketing 
Mede omdat de ‘stem van de kunstenaar’ uniek is en niet zomaar door een andere overgenomen kan 
worden. We hebben de conclusie getrokken dat we ons eerst richten op het ontwikkelen van een pr en 
communicatie strategie in 2022. Daarin zal ook onderzocht worden welke delen eventueel uit te beste-
den zijn en hoe. 

3.3.2. Het meten van impact.
Stichting Marieke Vromans hecht waarde aan het in kaart brengen en meten van Impact. Op basis van 
de Theory of Change (TOC) methodiek werd een eerste start hiermee gemaakt. Als eerste hebben we 
door middel van deze methodiek het Flexpohuis onderzocht. 
Mooie resultaten werden geboekt door eigen initiatief, in samenwerking met het Odulphus lyceum en 
als onderzoekslab voor stedelijke acupunctuur. Na twee maanden opknappen en gebruiksklaar maken, 
realiseerde kunstproject Het Flexpohuis in 2021 12 raamexposities exposities: 4 projecten met en voor 
scholieren van het Odulphus lyceum, 4 geveltuinen samen met buren, bood podium aan twee Tilburgse 
kunstenaars. Verraste ruim 7000 voorbijgangers en kreeg/bereikte ruim 4500 aandachtige kijkers. 
Inspireerde tot het ontstaan van twee nieuwe intersectorale samenwerkingen en realiseerde 4 inter-
venties. Zie bijlage 1 voor meer inzicht in activiteiten en resultaten
De Impact werd vastgelegd in een toegankelijke schematische weergave van de input, activiteiten, de 
resultaten en de effecten van het Flexpohuis. Zie bijlage 1. Onderzocht wordt hoe deze unieke kunstui-
ting voor en in Tilburg, vervolgd kan worden. Mogelijkheden om door te ontwikkelen naar onderzoek-
centrum voor stedelijke accupunctuur, broedplaats voor verbindingen en gebruik van openbare ruimte, 
zijn onderwerp van gesprek.  
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1. 10 Jaar Tilburg  in

Al 10 jaar voegt Marieke Vromans vaak op eigen initiatief op een speelse en goed doordachte wijze, 
waarde toe aan de publieke ruimte in Tilburg. Haar bekendste werk is De Rits, in het in de zomer van 
2019 geopende Spoorpark. Afbeeldingen en waardering van het unieke kunstwerk De Rits als iconisch 
voor Tilburg doken in 2021 regelmatig op in de landelijke pers. 
Ook plaatselijk gaven vele free-publicity uitingen blijk van erkenning en vergrootte daarmee de positie-
ve zichtbaarheid en eigenheid van Tilburg: 

 - Artikelen in het stadsnieuws over Flexpohuis
 - Artikelen in wijkkrant de Noordhoek over Flexpohuis
 - Berichten op website van Odulphus Lyceum over samenwerking met Marieke Vromans  

en het Flexpohuis
 - Zichtbaarheid op de website Ticket to Tilburg: DE Topstukken van Tilburg 22 juli 2021
 - Maker van de dag in Tilburg - 1 April 2021 
 - Tilburg Stad van Makers: Beeldverhaal december 2021
 - De Rits in Stadspark wordt vaak gebruikt als een icoon voor Tilburg. Bijvoorbeeld: Foto van de Rits 

met naamsvermelding bij artikel in Stadsnieuws over Spoorpark 24 maart 2021. Beelden van de Rits 
bij Nieuwsuur 30 dec. 2021

 - Kruikenzeiker verkeerslicht in Brabants Dagblad 31 dec 2021

3. Zichtbaarheid
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2. Afsluitend  in

Marieke Vromans en haar bestuur kijken tevreden terug op wat is bereikt en 
zijn vol verwachting naar de uitkomst van nieuwe initiatieven, intersectorale 
samenwerkingen en opdrachten. Met dank aan al diegene die het werk van 
Marieke begrijpen en waarderen. Samen met opdrachtgevers en ondersteuners 
realiseren we de doelen van Marieke Vromans om “Speelsheid, schoonheid en 
meer diversiteit in de stedelijke omgeving te brengen en zo bij te dragen aan 
de leefbaarheid in de stad”. 



16 Stichting Marieke Vromans Jaarverslag 2021

Bijlage: Schematische weergave Impact project Flexpohuis
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city ring kruispunt
Noordhoekring

contact tussen 
bewoners intensiveert. 
Bewoners tonen zich 

verantwoordelijk voor 
hun leefomgeving

 Zie mij 
20 zelfprotretten

6 mei 2021

scholieren nemen 
ouders, grootouders 

en anderen mee 
om naar hun werk 

te kijken.

projecten worden 
ondersteund € 

vanuit CJP 
budgetten 

free publicity 
in regionale krant, 

city marketing Tilburg 
en stadsbladen, 

wijkkrant en
websites o.a. van  
Odulphuslyceum 

 The City 
is (Y)ours; 

41 scholieren 
5 juli 2021

62 speeddates 
met jongeren

O, kom er 
eens kijken…..

Street art raamexpositie 
25 leerlingen

2 december 2021

Villa Odulphia
31 leerlingen 

18 februari 2022

sponsoring door
1 provinciaal fonds 

1 wijkfonds en 
1 stadsfonds

meerwaarde 
voor de stad: een 

nieuwe interessante locatie 
waarvoor mensen een omweg 

maken


