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Ceda i Olgica foundation 

Changing Education Doing Art 
Inciting 
Only Love  
and Genuinely Independent Cultural Action 

 

Het doel van onze stichting is het mogelijk maken van vrije collaboratieve werken 
van interdisciplinaire kunst (hedendaagse muziek, literatuur, dans en beeldende 
kunst) met politiek en sociaal engagement en een zeer onafhankelijke houding.  

De Ceda i Olgica foundation is een jonge stichting (sinds 2019 actief). In die tijd 
ondersteunden we samenwerkingen in een netwerk van bevriende stichtingen en 
kunstenaars in Nederland, Duitsland, Italië, België, en Servië. Ons werk bestaat uit 
het aanbieden van residencies, het aanvragen en geven van project subsidies, en het 
ondersteunen van educatieve projecten op het raakvlak van kunst, maatschappij en 
wetenschap. We zijn vooral geïnteresseerd in kwetsbaarheden die in onze 
maatschappij ontstaan waar mensen en omstandigheden afwijken van wat als 
normaal gezien wordt. Met onze projecten willen we het maatschappelijk en 
artistieke belang van wat afwijkt laten zien. Juist in tijden van verandering van de 
wereld om ons heen, ontstaan hieruit de nieuwe ideeën die ons veerkrachtig maken 
en voorbereiden op de toekomst.  

Voor u ligt het beleidsplan van onze stichting voor de periode 2020-2023. 

mailto:cedaiolgica@gmail.com
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Visie, missie en ambitie 

Visie 
Het initiëren van verandering vanuit kwetsbaarheid, anders-zijn en samen-werken. 

Missie 
Het mogelijk maken van vrije collaboratieve werken van interdisciplinaire kunst met 
politiek en sociaal engagement en een zeer onafhankelijke houding. 

Activiteiten 
Onze activiteiten zijn het aanbieden van residencies, het aanvragen en geven van 
project subsidies, en het ondersteunen van educatieve projecten op het raakvlak van 
kunst, maatschappij en wetenschap. Projecten zijn gericht op vrije werken van 
interdisciplinaire aard. Hieronder vallen hedendaagse muziek, literatuur, dans en 
beeldende kunst. Projecten ontstaan uit een samenwerking van kunst, maatschappij, 
kunst en, -waar mogelijk-, wetenschap. We geven voorkeur aan projecten die 
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen, inclusief publiek. 

Ambitie 
Onze ambitie voor de periode 2020-2023 is om een jaarlijks toenemend aantal 
werken en residencies mogelijk te maken. Hiermee willen we ons portfolio 
opbouwen en onze bekendheid en aantrekkelijkheid als stichting vergroten. 
Daarnaast willen we een ANBI aanvragen en ons bestuur versterken. 

Geplande Activiteiten en Financiële Prognose 
Activiteit 2020*) 2021*) 2022 2023 Gemiddelde kosten [€/act.] 

Residency 1 2 2 3 Accommodatie (in kind) + 500 

Project subsidie geven  
(uit donaties en start vermogen) 

1 2 4 6 950 

Project subsidie geven (externe fin.) 0 0 1 1 11000 

Educatieve projecten 1 1 2 2 150 

Financiele prognose [€] 1600 3050 16100 18500  

Activiteiten zullen gepubliceerd worden via onze website, een nieuwsbrief en 
sociale media (voornamelijk facebook). Hiermee informeren we in eerste instantie 
via ons eigen netwerk. In de komende jaren willen we verder naar buiten treden en 
actiever gaan werven voor donaties en hiervoor een specifieke doelstelling 
opnemen. We zullen dan ook het functioneren van ons bestuur en de adviesraad 
evalueren. Zie voor de financiële prognose ook Annex A. 

*) update: onze plannen voor 2020 en 2021 werden geraakt door COVID-19. In de 
loop van 2020 hebben we onze activiteiten sterker gericht op residencies en werken 
die minder afhankelijk zijn van COVID regels, zoals boek en radio producties. 
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Sterkten en zwakten van onze Stichting 

Onze sterke punten zijn 

• Ons internationale netwerk 
• Ons bestuur en adviesraad is een samenwerking van kunstenaars en 

wetenschappers 
• Toegang tot het onafhankelijke radio station radioantidoto.nl 
• Persoonlijke ervaring met kunst maken, recidencies verzorgen, projecten 

aanvragen en leiden en (psychische) kwetsbaarheden 

Onze zwakke punten zijn 

• We zijn een jonge stichting die nog in portfolio en bekendheid moet groeien 
• Beperkt eigen vermogen 
• Relatief klein bestuur 

 

 

Over onze naam 

Cedomir (Ceda) Marinkov, Zrenjanin 1961 – 2015, en Olgica Kircanski, 1956 – 2016, 
waren gewone mensen die onder moeilijke omstandigheden vasthielden aan hun 
overtuiging, in gedachte, in doen, in de liefde voor elkaar en in de wereld.  

Ceda brak zijn studie bouwkunde af toen de oorlog in de jaren negentig begon in 
(voormalig) Joegoslavië. Hij las Hanna Arendt, zorgde voor een onafhankelijke 
bibliotheek, hield vol en gaf ruimte. Hij was bij de mensen die Milosevic afzetten. 

Olgica had al twee kinderen toen ze hem leerde kennen. Zij was apotheker, en 
parlementslid voor de oppositie. 

Zij leefden samen en creëerden een ruimte om zich heen waarin mensen zelf konden 
denken, voelen en hun gedachten en energie konden richten in een tijd en een 
omgeving waarin dat erg moeilijk was. 

Ceda probeerde voor Olgica te zorgen toen ze kanker kreeg. En rookte daarbij zoveel 
dat ie zelf plotseling stierf. Kort daarop stierf Olgica ook. 

Wij gaven de stichting hun namen. 
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Bestuur en rapportage 

Ons bestuur bestaat op dit moment uit: 

• Saskia E. Werners (voorzitter), onderzoeker en teamleider Vulnerability 
Assessment, Risk Management & Adaptive Planning (VARMAP), United Nations 
University, werners-at-mungo.nl profiel op linked-in 

• Naomi J. Leefmans, Researcher and Lecturer International and Development 
Economics, University of Amsterdam, nleefmans-at-yahoo.com profiel op linked-in 

• Erik van Slobbe, Lecturer, Wageningen Universiteit & Research profiel op linked-in 

De stichting is mede opgericht door Hans H. Visser, componist, bandleider, en vriend 
van Ceda en Olgica, plank@post.com website 

Overeenkomstig onze statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
stichting. Bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden in het bestuur geen 
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.  

We zijn op dit moment in gesprek met toekomstige bestuursleden om onze stichting 
te versterken. Voor de actuele samenstelling van het bestuur en de adviesraad 
verwijzen we naar onze website: www.ceda-i-olgica.net. Hier kunt u ook onze jaar-
verslagen vinden, inclusief financiële rapportage. Een overzicht vindt u in Annex A. 

Over de voorzitter 

Saskia E. Werners onderzoekt veranderingsprocessen en klimaatbestendigheid. Ze 
leidt het VARMAP team (Vulnerability Assessment, Risk Management & Adaptive 
Planning) bij de United Nations University in Bonn. Daarnaast is ze ass. professor 
adaptief waterbeheer bij Wageningen University & Research. 

“Verandering. Soms snel, dan weer langzaam. Lastig om te herkennen. In mijn 
onderzoek probeer ik in kaart te brengen wat de risico’s zijn van verandering – en de 
kansen. Wanneer kom je in beweging? Wanneer ga je je aanpassen?  

Verandering op verschillende schalen, klein en groot. Zoals de eeuwige beweging van 
water, wind en zand. Hoe planten zich vestigen, soort na soort om bij een storm terrein 
te verliezen en opnieuw te beginnen. Verandering ook als gevolg van ons ingrijpen in 
de natuurlijke beweging van zand en water. Hoe we bijvoorbeeld de rivieren hebben 
rechtgetrokken en vastgelegd met stenen, zodat meegroeien met klimaatverandering 
moeilijker is geworden. Maar ook hoe specifieke soorten kunnen profiteren van 
warmere zomers en ons ingrijpen. 

Wilt u wat voor me doen? Wilt u in gedachten op zoek gaan naar tekenen van 
verandering? Voorgaande jaren in de tuin. Zien hoe het volgend jaar wordt. De 
toename van kraaien in de stad. Andere schelpen op het strand? De nieuwe buren. Wilt 
u daarnaar op zoek gaan? En nadenken hoe we het met elkaar willen doen voortaan? 
Hoe we verandering toe kunnen laten, er open voor kunnen staan. Nieuwe kansen zien, 
ook als dat kostbaar lijkt. Omdat we dan zoveel minder kwetsbaar zijn. Niet alleen 
voor klimaatverandering.” 

https://www.linkedin.com/in/mungo/
https://www.linkedin.com/in/naomi-leefmans-8931853/
https://www.linkedin.com/in/erikvanslobbe/
mailto:plank@post.com
https://demisluktezigeuner.com/overhansvisser/
http://www.ceda-i-olgica.net/
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Portfolio - Onze eerste opdrachten waren: 
Eenmanseuropa. Tijdens het The World We Live In Festival in Groningen 
ondersteunen we een workshop "Stochastic from Scrap", (het schrijven en spelen 
van een score met het instrument waarop je thuis bent, gecombineerd met wat we 
zelf weten te bouwen in drie uur....) uitvoering s avonds.  

Residency Amygdala Sonates. In 2020 woonden en werkten danser en 
choreograaf Dennis Alexander Schmitz uit Köln, en componisten/musici Reinier van 
Houdt en Hansko Visser een dikke week samen in onze Spielberg residency aan het 
vergaren van materiaal voor de Amygdala Sonates, voor piano, gruis en een danser. 
De sonates zijn gekoppeld aan wat sommige mensen stoornissen noemen. De 
kunstenaars noemen het liever 'afwijkende individuele strategieën om met de 
allesverslindende normaliteit om te gaan". 

Tisa na Tisu! the Voronoi Collective, balkonscenes... op ms Tisa (ook wel Tisza) 
speelde het Voronoi Collective ; De stichting zorgde voor the venue, de installatie, en 
transport. Mensen luisterden en dansten op de kade... tegenwicht tegen de dreun en 
horeca.. 

Lees me. We zijn trots dat we Henry Alles en zijn team mogen ondersteunen bij het 
verwezenlijken van Elles' boek. Het wordt erg mooi.  

Kemenymadar, een biografische partituur over het leven en werk van Erno Kiraly, 
met o.a. Ensemble Studio 6, Reinier van Houdt, Lucio Tasca, Hansko Visser, Plan 
Kruutntoone. Wij ondersteunen het co-schrijven en spelen. Uitvoering 11 december 
2021 in Orgelpark Amsterdam. 

Re-sidency on board the Tisa, we vroegen kunstenaar RE, om van Milazzo naar 
Groningen te komen. Ze leefde twee weken in regen en ontberingen op de ms. Tisa, 
werkend aan haar imposante triptych met gras, houtskool en beitels. Ze ontmoette 
Lola Diaz Cantoni en haar leerlingen van de academie Minerva en werkte met 
zilversmid Willem Tredgett. 

Het Matarello Orkest tijdens het interdisciplinaire landschapsfestival 
Trasformatorio op Sicilië. Het orkest verzamelde ter plekke mensen, tekeningen, 
instrumenten om partituren af te drukken (met lino en de matarello (deegroller)), 
onderzocht het landschap en de verhalen, repeteerde en speelde. 

Impro en Compo workshops aan jonge kinderen, die op een intuïtieve manier de 
muzikale parameters verkennen, zelfgemaakte partituren schrijven en tekenen met 
notities, tekeningen, kleuren en woorden. Kennismaken met Bach, Cage en 
Stravinsky, luisteren naar allerlei soorten hedendaagse muziek. Spelen. Luid en 
lelijk. En ook zacht. In de buurt. Waar anders ook. 

Meer: www.ceda-i-olgica.net  

  

http://www.ceda-i-olgica.net/
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Annex A: Financieel overzicht en prognose 
 

Tabel A1: Financieel overzicht – realisatie afgelopen jaren 

Jaar Inkomsten Uitgaven 
Eindbalans 

(end van boek jaar) 
2019 19002,28 1898,28 17104,00 

2020 6492,00 785,63 22810,37 

Noot: De stichting is in 2018 opgericht. Het startvermogen is bijeengebracht uit 
particuliere donaties van de oprichters en mensen om hun heen.  

Zie voor meer detail onze jaarverslagen op www.ceda-i-olgica.net/finances.htm  

 

Tabel A2: Financieel overzicht – Financiele prognose voor dit beleidsplan 2020-2023 

Beleidsplan 2020-2023 
geplande activiteiten 

Residency 
[aantal / 
jaar] 

Project 
subsidie  
(uit donaties en 
startvermogen) 

Project 
subsidie  
(uit extern 
aangevraagde 
financiering) 

Educatieve 
projecten 

financiële 
prognose 
(uitgaven) 

kosten per activiteit 
(geschat kosten uit eerdere 
uitgaven en projecten) 
[euro / activiteit] 500 950 11000 150   
      

2020 *) 1 1 0 1 1600 

2021 *) 2 2 0 1 3050 

2022 2 4 1 2 16100 

2023 3 6 1 2 18500 

*) onze plannen voor 2020 en 2021 werden geraakt door COVID-19. In de loop van 
2020 hebben we onze activiteiten sterker gericht op residencies en werken die 
minder afhankelijk zijn van COVID regels, zoals boek en radio producties.  

De financiële prognose voor 2023 hangt sterk af van het succes om externe project 
financiering bij andere stichtingen en organisaties aan te vragen. We willen daarmee 
in 2021 en 2022 ervaring opdoen als stichting. Het uitgangspunt is dat onze 
residency projecten de basis vormen voor een externe project aanvraag. Een 
aanvraag bij een andere stichting zal altijd gedaan worden in een samenwerking van 
kustenaar(s) en bestuur. Bestuursleden krijgen voor het faciliteren en schrijven van 
projectaanvragen geen andere beloning anders dan eventueel voor gemaakte 
onkosten. Bestuursleden zijn uitgesloten als begunstigde in projectaanvragen. 

https://www.ceda-i-olgica.net/finances.htm

