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Jaarverslag 2020
1. Inleiding
Het jaar 2020 werd bijna geheel beheerst door de coronapandemie veroorzaakt door het pathogene virus COVID-19.
Vanaf begin maart zijn er in 2020 door de overheid allerlei beperkende maatregelen van kracht en ook in 2021 loopt
deze situatie nog door. Corona heeft de voorgenomen activiteiten van de stichting in 2020 sterk beïnvloed. In 2020
heeft het bestuur 14 keer vergaderd, waarvan 3 keer on line.
2. Klifhanger 2020 Vloedlijn
Begin 2020 er is voortvarend gestart met de voorbereidingen voor de tiende Klifhanger-kunstmanifestatie
Vloedlijn, die gepland stond op 18 t/m 21 juni 2020; een expositie van beeldende kunst op locatie met een
randprogrammering. Op 18 januari 2020 is het bestuur op bezoek geweest bij de kunstenaars van Studio 0
in Beverwijk voor informatie over Vloedlijn. Op 1 februari 2020 was er in De Vermaning, Diek 11a, Den
Hoorn een info-bijeenkomst met 17 kunstenaars van Beverwijk en Texel. Als curatoren traden op Nettie
van de Brake (oud-bestuurslid), Christiane en Jan M. In de weken erna zijn 12 nieuwe en 2 bestaande
kunstwerken toegezegd voor 14 locaties in en rond Den Hoorn. Aanvankelijk meende het bestuur dat de
manifestatie wel doorgang kon vinden, ondanks de begin maart 2020 afgekondigde beperkende overheidsmaatregelen,
omdat de expositie in de buitenlucht zal plaats hebben en bezoekers individueel rondlopen. Naar de deelnemende
kunstenaars is begin april 2020 nog een bericht verstuurd de moed er in te houden en met hun werkvoorbereidingen
door te gaan. Maar toen de overheid eiste dat de verplichte onderlinge persoonsafstand tussen de bezoekers van 1,5 m
gewaarborgd moest worden, werd besloten Vloedlijn te verplaatsen naar 24 t/m 27 juni 2021 in de hoop dat dan alles
weer voldoende ‘normaal’ zal zijn om de geplande manifestatie mogelijk te maken. De deelnemende kunstenaars, de
locatiehouders en deelnemers aan de randprogrammering zijn vervolgens op de hoogte gesteld en slechts één kunstenaar
heeft zich i.v.m. corona teruggetrokken. Als opmaat naar 2021 worden vanaf juni 2020 regelmatig in de Texelse
Courant interviews van Christiane en Cor gepubliceerd met deelnemende kunstenaars.
3. Vernieuwing Website
Met beperkte financiële middelen is de website van Klifhanger < https://www.klifhangertexel.nl/ > in de loop van 2020
vernieuwd. Christiane heeft een meer overzichtelijke opzet gemaakt, Kees bewaakte de kosten en onderhield voor de
realisatie ervan contact met Heleen Vink die de website beheert.
4. Kunst Zomer Texel
Cor, ook bestuurder van Lange Juni, heeft vanwege het niet doorgaan van de Texelse cultuurmaand Lange Juni in 2020
een drietal routes voor de in namiddag gemaakt langs kunstenaars, ateliers en galeries (Den Hoorn - do, De Hoge Berg
– za, Ronde Noord - zo; van 25 juni t/m 27 september 2020). Ook een aantal Texelse Vloedlijn-kunstenaars deden aan
Kunst Zomer Texel mee en voor de Hoornder route zijn de rode Klifhangerbollen gebruikt als markering.
5. Hoornder kunstroute
Als alternatief voor het verplaatsen van Klifhanger 2020 hebben Cor en Jan M. in
juni 2020 een inventarisatie gemaakt van wat er vanaf de openbare weg in en om
Den Hoorn te zien is aan cultuur en kunst. Jan M. heeft daarvan een
drieslagfolder (A4-formaat) gemaakt met een route in en om Den Hoorn waarin
overblijfselen van eerdere ‘Klifhangers’ en andere beeldende kunst en cultuur in
de openbare ruimte. Half juli 2020 zijn deze folders, die na 2020 ook nog
De Hoornder kunstroute
bruikbaar zijn, voor verspreiding afgegeven onder belangstellenden op ruim 20
adressen in Den Hoorn en op Texel. De folders vonden goed aftrek. Van de 2000 exemplaren zijn er al ca. 1500
verspreid. De drukkosten zijn betaald uit de gemeentelijke subsidie voor 2020.
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6. Klifhanger #Kunsdt Festival Texel
De kunstenaar Jan van Kampen uit Beverwijk, ook deelnemer aan Vloedlijn, had in de zomer van 2020 als coronaalternatief op Westerhout aldaar het virtuele coronaproof #Kunsdt Festival gecreëerd, waarbij de bezoekers van dat
landgoed tegen betaling in een bepaald tijdslot (om drukte te vermijden) op < festival.kunsdt.nl > en hun mobiele
telefoon interactief allerlei acts konden bekijken alsof die op dat tijdstip daar plaatsvonden. Van
het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland had Jan vK. subsidie ontvangen met de opdracht
iets dergelijks ook elders in de provincie te realiseren. Hij benaderde daarvoor de Stichting
Klifhanger. Christiane, Cor en Jan M. zijn op 9 augustus 2020 naar Beverwijk gegaan en hebben
dit aanbod met enthousiasme aanvaard. Op 19 september 2020 heeft Jan vK. voorlichting gegeven
op de afsluiting van Kunst Zomer Texel. 22 voornamelijk Texelse kunstenaars creëerden een grote diversiteit aan acts
van uitvoerende en beeldende kunst: werk van een singer/songwriter, van een muziekband, een klassieke aria, een lied,
een augmented reality kunstwerk, snelteken- en schilderkunst, video, dans, een hoorspel, een game, poëziesprekende
bomen, een verhaal, woordkunst, sketches, e.d. Op 26 september 2020 ging het #Kunsdt Festival Texel van start in het
bos rond het Sommeltjespad ten zuiden van De Koog. Alle inkomsten – de bezoekers mochten zelf bepalen wat ze als
entree betaalden – zijn voor de deelnemende kunstenaars. Aanvankelijk zou het festival 6 weken duren, maar begin
november is het festival door Cor verlengd tot eind 2020 en in december tot 31 januari 2021. Er zijn in 2020 ca. 150
betalende bezoekers geweest. De deelnemende kunstenaars hebben elk €100 gekregen, deels betaald door de Stichting
Klifhanger, die ook affiches en flyers heeft laten maken en verspreid heeft over Texel.
7. Kunstproject Reis naar de Diepzee
Het bestuur heeft een aanbevelingsbrief gemaakt als ondersteuning voor de realisatie van het beeldende kunstwerk Reis
naar de Diepzee dat de Texelse kunstenaars Paulien Valk en Edwin Boering willen aanbrengen op de buitenwand van
de NIOZ-loods aan de NIOZ-haven bij ’t Horntje op Texel. In 2020 is dit project echter nog niet gerealiseerd.
8. Onderhoud Zwerfstiên van Leny van ‘t Noordende
Van Klifhanger 2011 resteert het kunstwerk Zwerfstiên van Leny van ’t Noordende, bij de splitsing Diek
en Hoornderweg. Het werk is vervaardigd van kippengaas en materiaal vergelijkbaar met papier-maché en
daarna beschilderd. Het vereist regelmatig onderhoud dat Leny jaarlijks uitvoert. In 2011 heeft men geld
weten in te zamelen om dit kunstwerk aan te kopen en voor Den Hoorn te behouden. Er is toen geregeld
dat Leny een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van €50 en materiaalkosten krijgt. Deze verplichting komt de
Stichting Klifhanger nog steeds na. Onduidelijk is wie de eigenaar van Zwerfstiên is. Ook de Dorpscommissie (DC) van
Den Hoorn wil de steen behouden, maar voelt zich financieel niet verplicht. In 2020 is een coating/lak aangebracht
waardoor het onderhoud om het jaar kan plaatsvinden. Het Klifhanger-bestuur is bereid €100 per jaar voor onderhoud te
betalen, in ieder geval t/m 2026. Het op 25 november 2020 gestarte overleg met de DC wordt voortgezet.
9. Financiën
Jan B. heeft de financiering verzorgd voor Vloedlijn. De verplaatsing naar 2021 heeft gelukkig geen nadelige invloed
gehad. De fondsen toonden daarvoor begrip. Naar het zich laat aanzien zullen er voor juni 2021 voldoende financiële
middelen beschikbaar komen en kunnen de deelnemende kunstenaars gehonoreerd worden volgens de Mondriaanrichtlijnen. De voor de website en reeds voor Vloedlijn 2020 gemaakte kosten konden worden betaald uit de subsidie
voor 2020 van de gemeente Texel en uit de reserve. De financiële situatie van de stichting is gezond.
10. Op naar Klifhanger – Vloedlijn 2021
Op 6 januari 2021 is in Nederland de vaccinatie tegen COVID-19 gestart en het bestuur heeft er vertrouwen in dat
doorgang van Klifhanger 2021 – Vloedlijn op 24-27 juni 2021, met expositie en randprogrammering, haalbaar is.
11. Bestuurssamenstelling
Christiane Tschäppät, voorzitter; Jan Mooren, secretaris, Kees Boon, penningmeester, Jan Buijs, fondsenwerving, Cor
van Heerwaarden, lid en organisator. Er is gedeelde bestuursverantwoordelijkheid.
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