
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

JAARVERSLAG 2018 

www.tupajumi.com 

 

 
Nieuwenhoornstraat 143b 
3082 VG Rotterdam 
info@tupajumi.com 
+31614158565



 

 

Voorwoord / Verslag van het bestuur / Activiteiten Alles in één 
 

Het voorwoord, verslag, de huidige activisten, de filosofie , alles in één hoofdstuk, anders 
dan anders, zoals u van ons gewend bent. 
 
Stichting Tupajumi stelt zich ten doel hedendaagse kunst en kunstenaars te promoten, dit in 
de ruime zin des woords. Door met enige regelmaat een actieve rol te spelen binnen de 
hedendaagse kunstdiscours bied de stichting kunstenaars nieuwe kansen, middelen en 
markten om hun netwerk uit te breiden, zowel in binnen- als buiten- land. 
De stichting presenteert, vaak op ludieke wijze, de diversiteit aan problematiek binnen de 
hedendaagse kunstwereld door middel van het organiseren van  kunstgerelateerde 
evenementen, groepstentoonstellingen, presentaties op kunstbeurzen, etc. 
 
De kracht van de stichting is het kritisch analyseren van de kunstmarkt, de handel en haar 
spelers. Door dit speelveld op innovatieve wijze inzichtelijk te maken weet de stichting alle 
partijen te blijven betrekken bij haar activiteiten. Door haar projecten te laveren tussen de 
diverse lagen binnen de kunstwereld ( van artist run galleries -internationale kunstbeurzen) 
heeft de stichting een unieke positie. De stichting permitteert zich niet in een vast hokje te 
laten stoppen en profiteert juist enorm van een verrassingseffect en van haar nomadische 
bestaan. 
 
Één van de terugkerende speerpunten is welke dient te blijven binnen de stichting is het 
principe van "l'éducation permanente" en dan specifiek binnen de kunstmarkt.  De 
voortdurende her- en bijscholing om bestaande "kennis" bij te spijkeren zowel bij de 
stichting zelf alsmede richting de doelgroep. Het blijven voorlichten, c.q. inzage verschaffen 
in de werking van de markt, de conjunctuur, de marktwerkingen, etc.  
 
Maar hoe kunnen we onze eigen doelgroep bedienen als het volgens Alvin Toffler (zie 
onderstaand) het in de 21ste eeuw niet meer gaat om hetgeen wat je geleerd hebt, maar 
over het ontleren en het herleren.  
 
“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who 
cannot learn, unlearn, and relearn. ”  6 Alvin Toffler 
 
Aangezien de stichting pretendeert innovatieve projecten te organiseren dienen we ons zelf 
ook te blijven innoveren, daarom is sinds het najaar in 2017 de stichting bezig zichzelf te 
herformuleren c.q. te renoveren.  Noem het hoe je het wil, wij zien het als een nodige 
sabbatical waarbij de activiteiten naar buiten toe enigszins zullen verminderen (voor 
onbepaalde tijd), dit met als doel te ontdekken met welke activiteiten we het beste onze 
doelen in de toekomst kunnen verwezenlijken.  
 
En dat is onze uitdaging voor het aankomende jaar. (lees verder) 
 
De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van de kunsten en kunstenaars in het 
breedste zin des woords.  



 

 

Na het lezen en wegleggen van menige eindeloze stapels vakliteratuur aangaande filantropie 
hopen wij begin 2020 om deze doelstelling nu eindelijk eens te voorzien van een financieel 
tintje. Het duurde een maar dan heb je ook wat. 
 
Activiteiten/ Toekomst: Achter de schermen zijn we de laatste twee jaar (2016-2018) 
laagzaam aan bezig geweest met creëren van een autonome internationale 
"crowdfundingswebsite. Natuurlijk in onze eigen stijl en vorm, volledig transparant en met 
een beduidende meerwaarde voor de gebruiker. Het project is genaamd 
www.donationdonationdonation.com  
( wel al gedeeltelijk online maar nog niet gelanceerd) en zoals de lezer wellicht begrijpt; 
staan vanwege al deze interne activiteiten onze publieke activiteiten op dit moment iets wat 
op de achtergrond. We zitten dus zeker niet stil, mocht dat gedacht worden  
 
Dus aan u: de lezer van dit relaas, schrijf u in voor de nieuwsbrief en we houden je op de 
hoogte wanneer het project gelanceerd word. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Jonathan den Breejen 
Voorzitter Stichting Tupajumi 



 

 

De organisatie 
Stichting Tupajumi; ook bekend als de Tupajumi foundation is opgericht op 14 oktober 2009 
te Enschede en is ingeschreven onder nummer 08208409 in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam. Sinds 01-01-2012 heeft de stichting de ANBI status.  
 
KVK-nummer: 08208409 
RSIN: 8213.76.718 
 
De Stichting heeft ten doel; 
– het promoten van kunstenaars 
– en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
Contact Informatie: 
e-mail: info{a.t.}tupajumi.com 
tel: +31 [0] 6 14 15 85 65 
post adres: Nieuwenhoornstraat 143b, 3082VG, Rotterdam 
bezoek adres: alleen via tel. 
 
Bestuur 
Bestuursleden van Stichting Tupajumi ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs) taken. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
De bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen 
beloning/ vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.  
 
Voorzitter:   De heer EJ den Breejen 
Penningmeester: Mevr. BNBB Staiger 
Secretaris:   functie op dit moment niet bezet, vacante positie 
Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst geweest in 2018, tevens heeft de organisatie dit jaar geen 
gebruik gemaakt van vrijwilligers.  
 



 

 

Jaarrekening 

jaarrekening      

      

    2018   

Inkomsten      

Inkomsten uit eigen fondsenwerving    €        0,00    
Inkomsten gezamenlijke acties    €        0,00    
Inkomsten acties van derden    €        0,00    
Inkomsten uit subsidies    €        0,00    
Inkomsten uit beleggingen    €        0,00    
Overige inkomsten    €        0,00    
Totale inkomsten     €     0,00    
      

      

Bestedingen      

Kosten werving baten    €           0,00    
Kosten beheer en administratie    €        246,00    
Besteed aan doelstelling    €           0,00    
Toevoeging aan reserves    €           0,00    
Onttrekking aan reserves    €               -      
Totale kosten/bestedingen     €     246,00    
      

Activa      

Immateriële vaste activa    €            0,00    
Materiele vaste activa    €            0,00    
Vorderingen en overlopende activa    €        000,00    
Liquide middelen    €   4.611,00    
Totale activa     €   4.611,00    
      

Passiva      

Reserves en fondsen    €     4.611,00    
Langlopende schulden    €   0,00    
Kortlopende schulden    €   0,00    
Totale passiva     €   4.611,00   
      

 
 
 
 

  



 

 

Begroting 
 

De verwachting voor het aankomende jaar zal nagenoemd gelijk zijn. De externe activiteiten 
staan op een laag pitje waardoor de kosten wederom erg laag zullen zijn. De hoeveelheid 
donaties en subsidies zijn zeer lastig in te schatten vanwege de lopende subsidie-aanvragen 
omtrent het project: www.donationdonationdonation.com  
 
Alle donaties zullen gebruikt worden ter realisatie van het bovengenoemde project, denkend aan de 
vormgeving en webtechniek waarvan een gedeelte uitbesteed zal worden. 
 
 


