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3e weekend van april 
 

PROJECTPLAN 
 

IN HET KORT 
 
Jaarlijkse AtelierRoute in Leusden en Woudenberg 
Kunstenaars ontmoeten, hun werk bekijken, vaak in de omgeving waarin het is 
gemaakt. Altijd al willen kijken hoe hij schildert, welke beelden zij maakt en wat zij 
met haar fototoestel kan? De antwoorden op deze vragen kun je vinden als 
bezoeker van de AtelierRoute. 
 
De AtelierRoute wordt jaarlijks gehouden in het derde weekend van april. De ateliers 
en expositielocaties zijn open van 12:00 uur tot 17:00 uur. Er is op beide dagen een 
overzichtstentoonstelling met een representatief werk van iedere deelnemer. Deze 
overzichtstentoonstelling kan voor de bezoekers van de ateliers het startpunt zijn van 
hun route langs de kunstenaars. Natuurlijk kunnen de bezoekers ook op een van de 
adressen van de kunstenaars zelf starten.  
 
Kunstenaars stellen hun atelier open en verwelkomen bezoekers. Vaak zijn de 
bezoekers op de fiets, want wat is er leuker dan in het voorjaar een route uitstippelen 
en dan te genieten van het mooie groen dat Leusden en Woudenberg te bieden 
hebben. En als beloning zie je dan weer het volgende atelier, herkenbaar aan het 
bord of de vlag van de AtelierRoute. 
 
Sinds 1994 organiseert een groep vrijwilligers de AtelierRoute. In 2019 vond de 20e 
editie plaats – het vierde lustrum! Sinds 2015 valt de organisatie onder de in dat jaar 
opgerichte Stichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg.   
 
De kosten worden gedragen door de eigen bijdrage van de deelnemende 
kunstenaars, sponsoren (zowel financieel als door het leveren van diensten), fondsen 
en door een financiële bijdrage uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven van de 
Gemeente Leusden. Zie bijlage voor een specificatie. 
 
 
DOELSTELLING EN DOELGROEPEN 
 
Doelstelling  
De Stichting streeft ernaar om in Leusden en Woudenberg en directe omgeving 
kunst te promoten door middel van educatie en participatie en daardoor een breed 
publiek te inspireren en te enthousiasmeren voor allerlei vormen van beeldende 
kunst. Het realiseren van nieuwe creatieve en ondernemende activiteiten draagt bij 
aan meer sociale cohesie en versterkt kunstbeleving. Hierdoor worden de 
beeldende kunst en de ateliers van de kunstenaars voor een breed publiek 
toegankelijk gemaakt. 
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Het accent ligt op het eigen werk van de kunstenaars waarbij 
• bezoekers een kijkje in de keuken van de kunstenaars krijgen – aan de hand van 

producten wordt de dialoog aangegaan met betrekking tot werkwijze, 
inspiratie, etc.; 

• ateliers bekendheid krijgen bij een groter publiek; 
• psychologische drempels van de inwoners naar de ateliers worden geslecht; 
• bezoekers onderscheidend leren kijken: wie maakt wat, hoe en waarom; 
• kunstenaars hun naamsbekendheid vergroten.  

 
Doelgroepen 
De doelgroep omvat enerzijds de kunstenaars uit de regio Leusden en Woudenberg 
(professionals en amateurs) en anderzijds alle inwoners van Leusden, Woudenberg 
en omgeving. 
 
Sinds enkele jaren krijgen jeugdige kunstenaars veel aandacht van de organisatie. Zij 
mogen gratis deelnemen aan de AtelierRoute. De organisatie besteedt veel 
aandacht aan de werving van jonge kunstenaars, begeleidt hen bij het exposeren 
en bevordert dat zij elkaar leren kennen en van elkaar leren, en ze creërt voor hen 
een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. 
 
Maatschappelijk betrokken 
Vanaf 2016 koppelt de organisatie een maatschappelijk georiënteerd en educatief 
kunstproject aan de AtelierRoute. Om een indruk te geven: in 2016 was het een 
schilderworkshop met 32 cliënten van Stichting Reinaerde. In 2017 een 
schilderworkshop voor leerlingen van Praktijkonderwijs Accent uit Amersfoort. In 2018 
een schilderworkshop voor een aantal mantelzorgers en voor wederom een aantal 
leerlingen van Praktijkonderwijs Accent/Pro33college. In 2019 een workshop verf 
maken voor kinderen van basisschool ’t Startblok uit Achterveld. Leerlingen van 
Accent/Pro33college hebben een aantal keren tijdens de openingsavond de 
catering verzorgd.  
 

 
Aan de slag tijdens de workshop 
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ORGANISATIE 
 
Overzichtstentoonstelling en Routeboekje 
Om een totaalbeeld te geven van wat de gezamenlijke kunstenaars te bieden 
hebben heeft elke AtelierRoute een overzichtsexpositie die op vrijdagavond 
voorafgaand aan het weekend feestelijk wordt geopend. Op deze expositie tonen 
alle deelnemende kunstenaars een representatief werk. Aansluitend stellen op 
zaterdag en zondag de kunstenaars hun atelier open voor het publiek.  
 
Om de bezoekers in de gelegenheid te stellen de route voor te bereiden kunnen zij 
de overzichtsexpositie bezoeken en worden tevens 4000 routeboekjes verspreid in 
Leusden en Woudenberg en omgeving. Hierin is een plattegrond opgenomen van 
Leusden, Woudenberg, Achterveld en Stoutenburg met daarin de te bezoeken 
ateliers. In het routeboekje staan ook gegevens van de kunstenaars zelf met foto, 
een korte beschrijving en foto’s van hun kunstwerken.  
 
Het routeboekje is ook het middel voor adverteerders en fondsen om zichzelf te 
promoten. Alle fondsen en adverteerders worden met hun logo in het routeboekje 
opgenomen. In overleg met de sponsoren is maatwerk mogelijk. 
 
De AtelierRoute is inmiddels uitgegroeid tot een bekend, jaarlijks terugkerend 
evenement. Van acht deelnemende kunstenaars in 1994 tot ruim 60 deelnemers in 
2019. De overzichtsexpositie heeft gemiddeld circa 750 unieke bezoekers en de 
kunstenaars ontvangen gezamenlijk ruim 7000 bezoekers. De afgelopen jaren zien 
we het bezoekersaantal toenemen.  
 
Jaarlijks organiseren we een verloting. Het geldbedrag dat aan de prijzen 
verbonden is, kan door de winnaars alleen gebruikt worden voor de aankoop van 
een kunstwerk van een van de deelnemende kunstenaars 
 
Projectgroep 
Vanuit de Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg is een projectgroep van 
vrijwilligers geformeerd die de AtelierRoute organiseert. Belangrijke taken van de 
projectgroep zijn: 
 
• vaststellen van de locatie voor de overzichtsexpositie; 
• produceren van het routeboekje; 
• werven van deelnemers; 
• generen van de financiële middelen, zoals zoeken van sponsoren en aanvragen 

van subsidies; 
• verzorgen van publiciteit in de media (persberichten en advertenties), 

vervaardiging van posters, flyers, 4000 reisboekjes, website, etc.; 
• organiseren van de overzichtsexpositie en de openingsavond; 
• evalueren en terugkoppelen van de resultaten aan de deelnemende 

kunstenaars en de sponsoren. 
 
UITVOERING 
 
Financiën 
De kosten voor de OAR bedragen circa €8500. Hierin zijn ook de bedragen 
opgenomen van de sponsoring in natura. Om de kosten te kunnen dekken worden 
sponsoren en de gemeenten Leusden en Woudenberg benaderd. Zie bijlage voor 
de begroting zoals die geldt voor een ‘gemiddelde’ AtelierRoute. 
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Routeboekje 
Het routeboekje met de gegevens van de deelnemende kunstenaars worden in de 
maanden maart en april in een oplage van 4000 stuks verspreid in Leusden, 
Woudenberg en omgeving via druk bezochte adressen zoals VVV’s, bibliotheken, 
het Cultuurhuis, culturele centra en via de deelnemers. De overige boekjes zijn 
tijdens het weekend verkrijgbaar bij de kunstenaars zelf of op het adres van de 
overzichtstentoonstelling. 
 
Werving deelnemers  
• Oproep tot deelname aan alle bekende kunstenaars via een nieuwsbrief. 
• Oproepen in de plaatselijke pers in Leusden en Woudenberg. 
• Oproep via de website. 

 
PR-activiteiten 
De organisatie houdt website, Facebook en Twitter actueel. 
• Website: https://www.atelierroute.org  
• Facebook:  www.facebook.com/openatelierroute 
• Twitter:   www.twitter.com/RouteOpen  

 
Pers 
• Er verschijnen artikelen met foto’s in de plaatselijke pers zoals de Leusder Krant, 

de Woudenberger en de Letop Woudenberg. 
• Diverse persberichten. 
• Vermelding op de websites van de VVV, Uit in Amersfoort, Uit in Leusden, Uit in 

Woudenberg, Provincie Utrecht, etc. 
• RTV Utrecht. 

 
 

 
Een impressie van de openingsavond 
 
Begroting 
Zie bijlage. 
 
Gegevens projectgroep AtelierRoute 2021 
Peter van Schaik, Rietje Zwanenburg, Ellen Adank en Gerard Hilderink. 
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Vragen met betrekking tot het projectplan kunt u richten aan Gerard Hilderink  
06-52848402 of via penningmeester@atelierroute.org  
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Bijlage begroting 
 
 
Staat van baten en lasten Begroting 2020 

(in EUR) 
 
Inschrijfgeld deelnemers 
Fondsen 
Sponsoren 
Sponsoren in natura 
Subsidies 

Inkomsten 
2700 
1500 
2500 
1000 
  800 

Totaal baten 8500 
 
Algemene kosten 
Drukwerk en marketing 
Projecten 
Expositie 
Website 
Sponsoren in natura* 

Uitgaven 
  800 
4500 
1300 
1250 
  650 

Totaal lasten 8500 
 
* De bijdragen van de sponsoren in natura zijn verwerkt in verschillende uitgaven en daarom 
niet apart benoemd onder Uitgaven. 


