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1  INTRODUCTIE

In dit beleidsplan hebben we onze missie en visie voor de 

komende jaren beschreven. Daarbij richten we ons op de periode 

2018-2022.

Het beleidsplan dient als richtlijn, waarbij we ons bewust zijn van 

de externe factoren waar we als stichting mee te maken kunnen 

hebben, zoals een verandering in de geefstructuur van donateurs, 

sponsors en subsidieverstrekkers. Mede hierdoor voeren we 

jaarlijks een evaluatie uit en stellen we waar nodig het beleids-

plan bij.

Mocht je na het lezen van het beleidsplan nog vragen hebben, 

dan zijn we bereikbaar via tunnelvisionboxtel@gmail.com.

Het bestuur van Stichting Tunnel Vision Boxtel, 

januari 2018

2  ORGANISATIE

Stichting Tunnel Vision Boxtel

Molenstraat 53F

5281 JN Boxtel

tunnelvisionboxtel@gmail.com

KvK: 70292167

IBAN: NL02 RABO 0325 8380 54

3  ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

Edition 1.0, 2 oktober 2016

Er ging een lang proces aan het evenement vooraf. Het mail-

verkeer en de gesprekken en aanvragen bij de Gemeente, Pro Rail 

en Rijkswaterstaat hebben ongeveer 1,5 jaar in beslag genomen. 

Daarna hebben de voorbereidingen voor het eerste evenement 

nog eens 5 maanden geduurd. Met als eindresultaat een geweldig 

evenement. Tijdens de voorbereiding hebben we heel veel hulp 

gekregen van sponsors en partners. Zij hebben mee gebrain-

stormd tijdens bijeenkomsten of zich geweldig in gezet bij de 

opbouw van Tunnel Vision Edition 1.0!

De eerste Edition van het evenement vond plaats op zondag 

2 oktober 2016. De organisatie heeft geprobeerd het bezoekers-

aantal bij te houden en weet zeker dat er minimaal 1500 mensen 

zijn komen kijken. Onder de bezoekers was onder andere de 

Boxtelse wethouder van kunst en cultuur Marusjka Lestrade en 

enkele afgevaardigden van Pro Rail.

In totaal waren er 52 (inter)nationale graffitkunstenaars.
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Edition 2.0, 25 juni 2017

De tweede editie van het jaarlijkse evenement vond plaats op 

zondag 25 juni 2017. Na een evaluatie van Edition 1.0 in oktober 

2016 werd er besloten om het evenement te verplaatsen naar het 

voorjaar. 

De gesprekken over Edition 2.0 zijn gestart in januari 2017. Bij 

de eerste gesprekken waren 5 mensen betrokken die ook in de 

organisatie zaten van Edition 1.0: Ad van Gennip, John Rikken, 

Mitch Koningstein, Paul Jongsma en Theodoor van Leeuwen. 

Tevens sloten bij deze gesprekken Jan Pennings, Marcel Joosten 

en Wim Ketelaars aan. Al heel snel werd er tijdens deze gesprekken 

duidelijk dat de jongere generatie uit de organisatie de verant-

woordelijkheid voor Edition 2.0 op zich ging nemen.  

Tijdens het jaarlijks evenement waren er 56 (inter)nationale 

graffitikunstenaars aan het werk, waarvan sommige kunstenaars 

op zaterdag 24 juni al begonnen waren omdat ze anders hun 

productie niet af zouden krijgen. Wethouder Marusjka Lestrade 

opende Edition 2.0 en voor kinderen was er een workshop waar 

ze onder begeleiding zelf aan de slag konden met spuitbussen 

op een canvas doek.

Oprichting Stichting Tunnel Vision Boxtel

Na het organiseren van twee succesvolle edities van het evenement 

Tunnel Vision in oktober 2016 en juni 2017, vonden de drie jonge 

mede-initiatiefnemers het tijd om een eigen stichting op te richten 

die zich in gaat zetten voor de kunstvorm graffiti. 

De stichting zal zich naast het jaarlijks terugkerende evenement 

ook gaan richten op het geven van workshops en het uitvoeren 

van creatieve projecten voor gemeentes, bedrijven, instellingen 

etc. in de openbare ruimte of op toegewezen locaties.

4  MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

De kunstvorm graffiti is onze gezamenlijke grote passie. Dit willen 

we uitdragen en inzetten om de tunnelvisie van anderen ten 

opzichte van graffiti te doorbreken en deze kunstvorm juist 

toegankelijk te maken voor iedereen.

Door de kwaliteit van onze workshops, projecten en evenementen 

en ons enthousiasme willen we onze doelstellingen bereiken.

Jaarlijks organiseren we Tunnel Vision, een evenement dat gratis 

te bezoeken is voor jong en oud. 

Als stichting proberen we op meerdere manieren onderscheidend 

vermogen te creëren ten opzichte van andere organisaties die 

zich bezighouden met street art.
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Om ons doel te bereiken, zetten we grofweg drie middelen in:

• Het geven van workshops aan kinderen en volwassen. De 

deelnemers komen hierdoor op een creatieve en deelnemende 

manier in aanraking met deze kunstvorm;

• Het creëren van graffiti kunst voor bedrijven en gemeentes in 

de openbare ruimte in de vorm van projecten;

• Het jaarlijks terugkerende evenement Tunnel Vision, dat gratis 

te bezoeken is voor jong en oud.

Door middel van onze workshops, projecten en evenementen in 

o.a. de gemeente Boxtel, werken we aan onze naamsbekendheid. 

Met betrekking tot uitbreiding van het jaarlijkse evenement 

Tunnel Vision hebben we de volgende doelstellingen:

• De uitbreiding van het evenement van 1 dag naar een volledig 

weekend;

• Internationale (bekende) artiesten uit de graffitiscene uitnodigen;

• Locatie uitbreiden door middel van bijvoorbeeld betonnen 

muren of een trein op de rails van de locatie van het evenement 

(Duits lijntje);

• Uitbreiding van entertainment tijdens het evenement; rappers, 

breakdancers, Dj’s etc.;

• 2 Editions per jaar (winter en zomer);

• Tunnel Vision on tour; een evenement waarbij we met een bus 

verschillende hall of fames (graffitispots) in meerdere landen 

bezoeken en in een korte tijd meerdere evenementen organiseren; 

• Vanaf Edition 3.0 een grotere verscheidenheid aan horeca aan-

bieden en het verkopen van graffiti (gerelateerde) artikelen;

• Het professionaliseren van de beveiliging en veiligheid op het 

terrein tijdens het evenement;

• Het verkrijgen van benodigde materialen voor het evenement, 

bijvoorbeeld een airless verfspuit en een aggregaat.

5  TOEKOMSTBEELD

Met betrekking tot relevante nevenactiviteiten die te maken 

hebben met graffiti:

• Uitbrengen van een boek;

• Een verkooppunt creëren, waar zowel spuitbussen gekocht 

kunnen worden als alle accessoires en benodigdheden die te 

maken hebben met graffiti;

• Het realiseren van een tweede Hall of Fame in de gemeente Boxtel;

• Een eigen pand, waar kunstenaars heel het jaar hun kunsten 

(o.a. indoor) kunnen vertonen. Tevens zou dit pand kunnen gaan 

dienen als galerie waar zowel graffitikunst wordt tentoongesteld 

als wordt verkocht.

De stichting wil en kan groeien. Er zijn verschillende ideeën over de 

toekomst van de stichting. Zo is er onder andere op 19 december 
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2017 een motie voor gevel- en straatkunst unaniem goed gekeurd 

door de gemeenteraad van Boxtel. Er volgen gesprekken over 

de invulling van deze plannen; hoe de stichting hierbij betrokken 

kan gaan worden. De kunst in de openbare ruimte zal dan vallen 

onder de projecten van de stichting.

6  BESTUUR EN VRIJWILLIGERS

Bestuur

Een goede organisatie begint bij een gemotiveerd en goed 

functionerend bestuur. We delen met het bestuur de passie voor 

graffiti en willen dit graag uitdragen aan de rest van Nederland. 

Wij proberen zo graffiti in een positief daglicht te zetten en het 

negatieve imago weg te nemen. Het werk van het bestuur is op 

vrijwillige basis. Niemand ontvangt inkomsten of een vergoeding. 

De drie leden van het bestuur bevinden zich bovendien in een snel 

veranderende fase van hun leven. Ze zijn jong, bezig met carrière 

maken, verkennen de mogelijkheden van gezinsuitbreiding, zoeken 

een huis et cetera. 

Het bestuur bestaat uit:

• Mitch Koningstein, voorzitter. 

Geboren op 6 februari 1985, woonachtig te Boxtel. 

Beroep: leraar Engels. 

• Jan Pennings, secretaris. 

Geboren op 29 mei 1990, woonachtig te Boxtel. 

Beroep: zelfstandig werkend kok.

• Paul Jongsma, penningsmeester. 

Geboren op 11 juli 1984, woonachtig te Boxtel. 

Beroep: grafisch vormgever.

Vrijwilligers

Voor het jaarlijkse evenement maken we gebruik van verschillende 

vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen uit de graffitiscene of het zijn 

mensen die niet actief zijn in de scene maar er wel in geïnteresseerd 

zijn. Zo verkrijgen we inzichten vanuit meerdere perspectieven 

ten opzichte van graffiti. Op dit moment hebben we de volgende 

vaste vrijwilligers:

• Finn Zweemer, werkzaam in de grafische branche;

• Jaimie Jongbloets, werkzaam in PR en communicatie;

• Linda van de Nostrum, leerkracht Basisonderwijs;

• Lola Nouwens, werkzaam bij de immigratiedienst.

Naast deze vaste vrijwilligers, maken we ook gebruik van vrienden, 

kennissen en andere mensen die zich beschikbaar stellen om ons 

te helpen.
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7  WORKSHOPS, PROJECTEN EN EVENEMENTEN

Zoals omschreven bij het kopje strategie werken we met 3 middelen: 

workshops, projecten en evenementen.

Workshops

De workshops zijn te verdelen in twee categorieën, namelijk voor 

kinderen en voor volwassenen. De verschillen tussen deze work-

shops zijn niet heel groot, alleen zijn ze perfect aangepast aan 

de leeftijd van de deelnemers. Zowel kinderen als volwassenen 

willen we door het geven van deze workshops in aanraking laten 

komen met streetart, maar ook zeer zeker zelf iets laten creëren.  

Projecten

Onze projecten ontwikkelen zich continu, zeker omdat we nog 

een jonge stichting zijn. Projecten zijn voor de stichting kort- of 

langlopende opdrachten waarbij we kunstwerken creëren in de 

openbare ruimte, bij bedrijven, instellingen etc.

Wij vinden dat er meer streetart moet komen in de gemeente 

Boxtel. Deze creatieve en kleurrijke kunstvorm kan voor kleur-

explosies gaan zorgen op gevels, in steegjes, op wanden, onder 

tunnels etc. Door dit in te zetten als verfraaiing van de gemeente 

Boxtel kunnen we het straatbeeld kleurrijker, meer inspirerend en 

creatief aantrekkelijker maken. 

Street art in de openbare ruimte is een zeer belangrijk punt voor 

de stichting. Hiermee trachten we de kunstvorm toegankelijker te 

maken voor meer mensen en valt het negatieve imago weg.

Momenteel zit er een project in de opstartfase, namelijk gevel-

kunst in de gemeente Boxtel. Dit is een unaniem aangenomen 

motie binnen de gemeenteraad van Boxtel, waarin wij een rol 

mogen gaan spelen.

Evenementen

De opbrengsten van de workshops en de projecten gaan direct 

naar het jaarlijks evenement. Met deze opbrengsten vullen we 

de subsidies en donaties aan, waardoor we als stichting minder 

afhankelijk worden van giften e.d. 

Elk jaar organiseren we het evenement ‘Tunnel Vision’, een graffiti 

jam waarbij meer dan 50 (inter)nationale kunstenaars gelijktijdig 

hun skills tonen. Het evenement is gratis toegankelijk en geschikt 

voor jong en oud. De jongeren kunnen deelnemen aan workshops, 

waarbij ze op doeken de basisregels wordt bijgebracht. De 

gecreëerde kunstwerken mogen ze daarna mee naar huis nemen.

Naast het hoofdthema streetart is er tijdens het jaarlijkse evenement 

ook aandacht voor andere vormen van hiphop (DJ’s, breakdancers, 
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rappers etc.). Daarnaast zijn er ook meerdere horecastands aan-

wezig.

8  FINANCIËN

Wij gebruiken maximaal 10% van de inkomsten aan overhead 

kosten, we streven naar een nog lager percentage hiervan. Onze 

voornaamste overheadkosten (URL kosten, het bijhouden of up to 

date houden van de website en ondersteuning) worden jaarlijks 

gesponsord door Design Crew. 

Voor de evenementen worden aparte fondsenwervingen gestart. 

De inhoud van het evenement is afhankelijk van de hoeveelheid 

sponsors, donaties en subsidies die binnen komen. De opbrengsten 

van de nevenactiviteiten (workshops, projecten etc.) gaan naar 

de bankrekening van de stichting om extra budget te creëren 

voor de toekomstige evenementen. 

Werven van gelden

Momenteel ontvangen we alleen een subsidie van de gemeente 

Boxtel. Deze subsidie wordt per jaar afgebouwd waardoor we op 

zoek zijn naar nieuwe fondsen. Daarnaast zijn we afhankelijk van 

donaties, workshops en projecten van buitenaf die we onder de 

naam van de stichting doen om inkomsten te genereren. 

Het belangrijkste agendapunt tijdens de looptijd van dit beleids-

plan is dat we bezig zijn met het zoeken naar een vaste sponsor, 

instelling of organisatie die zich voor langere tijd aan ons wil binden 

zodat we onze doelen kunnen verwezenlijken.

Controle en evaluatie

Elk jaar evalueren we de afgelopen editie van het evenement 

nauwkeurig. Zo kunnen we nog beter inspelen op eventuele 

verbeteringen en ook verder borduren op de positieve punten. 

Dit houdt het bestuur scherp en de evenementen elk jaar beter. 

Tevens plannen we een extra vergadering in om goed door te 

nemen hoe het evenement is verlopen. Tijdens deze vergadering 

zetten we de positieve- en verbeterpunten naast elkaar en kijken 

we hoe we hier het best op in kunnen spelen voor de komende 

editie.  
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