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Beleidsplan Klifhanger 2020-2028 

 

Achtergrond 

Klifhanger – kunst op locatie – is al sinds 2007 een begrip op het Waddeneiland Texel. Het is een 

regelmatig plaatsvindende kunstmanifestatie in en om het dorp Den Hoorn met een wisselende groep 

kunstenaars. De participatie van de bewoners van Den Hoorn is groot bij Klifhanger. Zij stellen hun huis, 

schuur, tuin en/of erf open en bieden ruimte voor werk van de kunstenaars. Klifhanger wil bewoners en 

bezoekers attent maken op de sociale en ruimtelijke omgeving waarin ze zich bevinden. De bezoeker 

wordt uitgedaagd om mee te kijken en er zijn of haar eigen oordeel over te vormen.  

Klifhanger wil werken met bekende en onbekende kunstenaars en aankomende talenten.  

 

Doelstelling 

De stichting Klifhanger heeft als hoofddoel door het bevorderen van kunst en cultuur op Texel, in 

het bijzonder vanuit, in en rondom Den Hoorn, het algemeen belang te dienen.  

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

 a. het organiseren en bieden van mogelijkheden voor exposities, workshop en galerieruimte 

 b. het coördineren en verduurzamen van bestaande culturele evenementen op Texel 

Het tweejaarlijks organiseren van de kunstmanifestatie Klifhanger is van bovenstaande het belangrijkste 

onderdeel. 

 

Projectorganisatie 

De projectorganisatie bestaat uit de Stichting Klifhanger, enkele werkgroepen en een groot aantal 

vrijwilligers. De Stichting Klifhanger is een voortzetting van de Stichting ’t Drijverhuus die door een 

groep Hoornders in 2013 werd opgericht toen de voormalige basisschool – de Jan Drijverschool – in het 

dorp leeg kwam te staan, met het doel om die in te richten voor (Hoornder) kunstenaars, hobbyisten en 

publiek als expositieruimte en ontmoetingscentrum. Het bestuurt van de stichting wordt gevormd door: 

Christiane Tschäppät  voorzitter 

Jan Mooren   secretaris 

Kees Boon   penningmeester 

Jan Buijs   bestuurslid 

Cor van Heerwaarden  bestuurslid 

 

Samenwerking 

De stichting werkt nauw samen met:  

• bewoners van Den Hoorn en omgeving 

• gemeente Texel  

• Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

• de Dorpscommissie Den Hoorn  

• ondernemers 

• VVV Texel 
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Financiën 

Klifhanger heeft geen winstoogmerk en is voor wat betreft de inkomsten afhankelijk van: 

• fondsen en subsidies 

• sponsoren 

• beperkte inkomsten uit entree van de randprogrammering (het evenement Klifhanger zelf is gratis) 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.  

Er is geen sprake van vermogensopbouw. 

 

Beleid 2020-2030 

Het belangrijkste onderdeel is het organiseren van de tweejaarlijks kunstmanifestatie Klifhanger. Met als 

doelgroepen inwoners van Texel, bezoekers van Texel (dagrecranten en meerdaagse toeristen), scholen 

en (kunst)opleidingen. 

Daarnaast levert de stichting een bijdrage aan overleg, afstemming en coördinatie van culturele 

evenementen op Texel en draagt daarmee bij aan een duurzaam Cultuureiland Texel. 

 

De stichting werkt toe naar de 15e editie rond 2030. Klifhanger heeft dan een bovenregionale (landelijke) 

uitstraling die wordt gekenmerkt door: 

• de indrukwekkendste kunstmanifestatie van Texel 

• bekende kunstenaars en aankomende talenten 

• spectaculaire nieuwe kunstwerken verbonden aan specifieke locaties 

• kunst in de natuur, het veld, een schuur, een woonkamer, een kerk, langs de straat, op een erf 

• geïnspireerd door de plek en de unieke omgeving 

• kleinschalig, kwalitatief hoogstaande kunst 

• laagdrempelig en voor een breed publiek 

• regionaal, landelijk en internationaal bekend 

• bij voorkeur gekoppeld aan het sociaal-maatschappelijke thema van dat jaar 

• gedurende de maand juni  

• geïnspireerd, verwonderd en geraakt worden; genieten van Texel op z'n mooist 

 

 

Contactgegevens 

Secretariaat van de Stichting Klifhanger 

p/a Herenstraat 42 

1797 AJ  Den Hoorn (Texel) 

KvK.  59856998 

Tel. 06 4412 2197 of 0222-728182 

Email info@klifhangertexel.nl 

Web. www.klifhangertexel.nl 
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