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6 - 10 januari

Breidzje - Urban Crafts
Fries Museum 
Door Loret Karman 
i.s.m. Fonds voor Cultuurparticipatie

De highlights van 2016
Crafts Council Nederland

27 januari

Craftsklas 
Inspirerende films/tutorials voor 
kinderen

29 januari

Reading the Future #1
HKU, Utrecht
i.s.m. Fonds voor Cultuurparticipatie

8 februari 

Expertmeeting voor 
minister Bussemaker 
Fries Museum & 
Keramiekmuseum Princessehof

1 - 3 april

European Artistic 
Crafts Days (EACD)
Opening X BANK, Amsterdam, 
diverse locaties in Nederland

14 april

Expertmeeting Does 
Craft Need Design?
Salone del Mobile, Milaan 
i.s.m. Ambassade Milaan en het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken

10 maart 

Expertmeeting rondom 
het hedendaagse sieraad 
CODA, Apeldoorn

6 - 8 april

Masterclass textiel 
Studio RYN 
Nederlands Openlucht Museum, 
Arnhem 
i.s.m. ROC Rijn IJssel

5 - 8 april

Expertmeeting Crafts & 
Innovation Japan
Op uitnodiging van DutchCulture 

22 mei

Walter Van Beirendonck
Show
Parijs 
i.s.m. Gerard van Oosten

29 juni - 3 juli

General Assembly 
World Crafts Council  
Košice, Slowakije

24 juni

Quilten met Bas Kosters
n.a.v. zijn tentoonstelling in Museum Arnhem

26 augustus - 20 september 

Indigo: Sharing blue  
Crafts exchange 

Kyushu, Japan 
i.s.m. DutchCulture en Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie

17 - 21 augustus 

Crafts Campus
Masterclasses Japanse technieken, 
borduren en textiel verven. 
Door Loret Karman, Ien Rappoldt en 
Maaike Gottschal

22 - 30 oktober

Indigo: Sharing blue 
Dutch Design Week 
Eindhoven

12 - 27 november

Indigo: Sharing blue 
Galerie List
Nagasaki, Japan 

27 september 

Bezoek delegatie Korea 

21 - 23 oktober

Weven!
Nederlands Openlucht Museum
Door Anneke Kersten en Marleen Jongen 

i.s.m. Weefnetwerk

5, 6 november

Indigo: Sharing blue  
Nagasakirinne 
Dejima, Nagasaki, Japan

22, 23 oktober

Presentatie Reading 
the Future # 2
Frankfurter Buchmesse
i.s.m. Nederlands Letterenfonds en 
Fonds Cultuurparticipatie



Jaarverslag 2016
We staan aan het begin van een nieuw maak-tijdperk. De waarde 
van crafts voor deze tijd wordt steeds meer onderkend. Maaktalent is 
nodig om te voldoen aan de eisen die de huidige creatieve economie 
stelt, zoals innovatie van producten, innovatieve productieprocessen, 
het gebruik van duurzame grondstoffen, behoud van erfgoed, om 
er een paar te noemen. De huidige ambachtelijke praktijk ziet er 
wezenlijk anders uit dan vroeger, grenzen vervagen tussen disciplines, 
ambachtelijke technieken worden anders toegepast en zijn vaak 
niet meer verbonden aan oorspronkelijke beroepen. De huidige 
praktijk is niet alleen maar gericht op productontwikkeling maar ook 
op kennisontwikkeling en onderzoek. Het belang van praktijkleren, 
embodied knowledge en tacit knowledge dienen zich aan. Deze nieuwe 
ontwikkelingen hebben invloed op de inrichting van het onderwijs. 
De overdracht van technieken, nieuwe toepassingen, eigentijdse 
presentaties en cross-overs zijn daarbij van cruciaal belang. 

Missie en visie
Crafts Council Nederland (CCNL) bouwt als verbinder, conceptontwikkelaar en 
aanjager aan de infrastructuur die het ambachtelijk erfgoed met de opkomende 
maakcultuur en maakeconomie verbindt en verduurzaamt. Door het immaterieel 
erfgoed en de kennis en kunde van de creatieve ambachten te behouden en 
over te dragen, zorgen we voor een duurzaam eco-systeem met een specifiek 
Nederlands DNA. We dragen hiermee bij aan kwaliteit van leven en aan de kwaliteit 
van de leefomgeving. Crafts Council Nederland geeft de creatieve ambachten 
een volwaardige plek in de maatschappij, zoals kunst, design en techniek dat 
ook hebben. Om dit te bereiken initieert en organiseert Crafts Council Nederland 
tal van innovatieve activiteiten, werkt samen met excellente vakmensen en met 
lokale, nationale en internationale organisaties zoals musea, opleidingen, festivals, 
netwerken, experts en met het bedrijfsleven. 

2016, de highlights
Craftsmap
Een belangrijk onderdeel van het werk van CCNL is het in kaart brengen van 
hoogstaand vakmanschap, van opleidingen en van productieplaatsen in Nederland. 
Dit vormt de kern van de Craftsmap. CCNL onderhoudt nauwe contacten met de 
leden, deelt hun nieuwswaardigheden via de website en andere social media 
kanalen en zet hen in voor overdracht van kennis. In 2016 kwamen er 15 nieuwe 
profielen bij.  De leden van de Craftsmap werden in 2016 opgeroepen om deel te 
nemen aan de European Artistic Crafts Days. 

Educatie infrastructuur
Crafts Council Nederland bouwt de komende jaren samen met 
vakmusea en relevante opleidingen aan een duurzame educatie 
infrastructuur om de ambachtelijke technieken te behouden, over 
te dragen en toekomstbestendig te maken. Met deze infrastructuur 
ontstaan expertisecentra voor specifieke ambachtelijke technieken 
waarbij de musea met hun collecties een spilfunctie vervullen. Voor 
het haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van zo’n infrastructuur 
werden het Zilvermuseum in Schoonhoven, Textielmuseum De 
Kantfabriek in Horst, het Nationale Glasmuseum in Leerdam, het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het Nederlands Openlucht Museum 
in Arnhem en het keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden 
betrokken. Voor het onderzoek werden ook de MBO scholen Cibap 
in Zwolle, Sint Lucas in Boxtel en het Hout- en meubileringscollege 
in Amsterdam betrokken. Opgedane kennis vanuit eerdere 
samenwerkingsverbanden met het HBO kunstonderwijs (ArtEZ, HKU, 
WdkA en MAFAD) werd ook in het onderzoek verwerkt. In 2017 wordt 
verder gewerkt aan het concretiseren van de infrastructuur.

In 2016 organiseerde Crafts Council Nederland een aantal evenementen die als 
inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor kennisoverdracht: 

Meet the Master Breidzje, 5 daagse masterclass breien in het kader van de 
tentoonstelling Breien in het Fries Museum.
Het museum als leerplaats, 3 daagse masterclass met leerlingen van Studio RYN 
(ROC Rijn-IJssel) in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
Meet the Master Quilten, 1 daagse masterclass met Bas Kosters n.a.v. zijn 
tentoonstelling in Museum Arnhem.
Crafts Campus, 5 daagse werkweek rondom diverse handwerktechnieken in 
Wilhelminaoord.
Meet the Master Weven, 3 daagse masterclass i.s.m. het Weefnetwerk Nederland in 
het Nederlands Openlucht Museum, Arnhem.

In totaal hebben er meer dan 100 mensen deelgenomen aan de masterclasses.

Craftsklas
Craftsklas is een programma voor en door kinderen waar ze ambachtelijke 
technieken leren van inspirerende vakmensen door middel van zelf maken en 
tutorials. Zo worden kinderen enthousiast gemaakt voor de nieuwe ambachtelijke 
beroepspraktijk. Tot nu toe heeft Crafts Council Nederland drie afleveringen 
gemaakt. 

Kennis infrastructuur
Crafts Council Nederland heeft in 2016 voorbereidingen 
getroffen voor het opzetten van een kennisinfrastructuur om de 
ontwikkelingen in de crafts te inventariseren, te duiden, om beleid te 
ontwikkelen en om de maatschappelijke discussie aan te jagen. De 
kennisinfrastructuur gaat ook over het behoud van het immaterieel 
erfgoed van de ambachtelijke technieken, over kennisdeling en 
internationale expertise uitwisseling. Begin 2016 organiseerde 
Crafts Council Nederland een expertmeeting voor minister Jet 
Bussemaker in het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. 
Vertegenwoordigers van verschillende opleidingen, maker-designers 
en de cultuurfondsen informeerden de minister over de stand van 
zaken rondom het creatieve ambacht. Ook organiseerde Crafts 
Council Nederland een expertmeeting rondom het hedendaagse 
sieraad. Alle musea met een sieraadcollectie waren uitgenodigd. 
Een van de concrete resultaten van deze bijeenkomst is dat het 
CODA en Museum Arnhem in gezamenlijkheid een curator sieraden 
hebben aangesteld. In november maakte Crafts Council Nederland 
een research reis naar Japan. Creatieve ambachten genieten daar 
nog steeds hoog aanzien. Door interessante bijeenkomsten werd 
veel kennis opgedaan over hoe de Japanse overheid de craft sector 
ondersteunt.

Expertmeeting met minister Jet Bussemaker 
Deelnemers: Kris Callens (directeur Fries Museum en Keramiekmuseum de 
Princessehof), Marineke van der Reijden (Mondriaanfonds), Loret Karman (brei 
expert), Suzanne Oudehengel (jonge maker-designer), Cor de Koning (directeur 
onderwijs CIBAP), Marjolijn Brussaard (Voorzitter CvB Artez), Marcel van Kan 
(hoofddocent Fine Arts and Design, Fashion and Textiles (MAFAD), Frida Rouper (Cor 
Unum), Linda van de Fliert (OCW), Riet de Leeuw (OCW).

Expertmeeting: hedendaagse sieraad
Deelnemers: Stedelijk Museum Amsterdam; Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch; 
CODA, Apeldoorn; Museum Arnhem; Zilvermuseum Schoonhoven; Galerie Marzee, 
Galerie Rob Koudijs, Galerie Ra, Centraal Museum Utrecht, Rijksmuseum Amsterdam. 
Expertmeeting overig zie ook ‘internationalisering’

Internationalisering
Het verdwijnen van ambachtelijke technieken, de vergrijzing van 
de beroepsgroep, de hernieuwde interesse in ambachtelijk werk, 
het zoeken naar nieuwe toepassingen, het herdefiniëren van de 
beroepspraktijk, het is geen typische Nederlandse uitdaging. Het 
is voor Crafts Council Nederland daarom van levensbelang om 
internationaal te opereren, te vergelijken, te presenteren, samen te 
werken en van elkaar te leren. In 2016 hebben we hierin belangrijke 
stappen gezet.

Research reis Tokio, Japan
Ontmoetingen met: Kenichi Watanabe (social producer), Shigeru Furuichi (Deputy 
director) en Kana Kobayashi (Creative Industries division of the METI (Ministerie 
Economische zaken)) , Noriko Konuma (Kumu Galerie Tokyo), Masanori Oji ( Oji & 
Design, METI Kanto), Ms. Rika Nagasawa, (DENSAN, The Association for the promotion 
of Traditional Craft Industries). Het programma werd voor CCNL samengesteld door 
Bas Valckx van de Nederlandse ambassade in Tokio. 

Reading the Future #1 
n.a.v. themajaar Beste Buren Nederland - Vlaanderen
Reading the future is een onderzoeksproject naar de toekomst van het fysieke boek in 
deze tijd van digitalisering. Welke (meer)waarde heeft het boek en wat is het belang 
van technieken zoals boekdrukken, papier scheppen, boekbinden en het schrift/letter 
ontwerp? Studenten van de HKU (Nederland) en van LUCA School of the Art en het 
European Lettering Institute (Vlaanderen) bogen zich over het thema en kregen les 
van papiermakers en boekbinders die ook op de Craftsmap staan.

Reading the Future # 2 
i.s.m. Frankfurter Buchmesse, Frankfurt
CCCNL organiseerde een colloquium op de Frankfurter Buchmesse waarbij het 
onderzoekswerk van de studenten van de HKU het uitgangspunt was. Tijdens het 
colloquium reflecteerden toonaangevende boek makers als Irma Boom en Renate 
Boere op het thema. 

Deelnemers: Renate Boere, Tom Mrazauskas, Irma Boom, presentaties studenten HKU: Daan, Wouter, Wisse, Thomas, 
Michael, Suuz, Emmy, Mischa, o.l.v. Anita van de Ven. Moderator Karin van der Heiden

European Artistic Crafts Days (EACD) 
Opening bij XBANK, Amsterdam; diverse locaties in Nederland
Met de EACD slaan we in Europa de handen ineen en wordt in veel landen op 
dezelfde tijd de rijkdom getoond van vakmanschap, van producten, technieken, 
innovatie en van erfgoed. In 2016 initieerde en organiseerde CCNL dit event voor 
Nederland. In 19 verschillende Europese landen werden in het eerste weekend 
van april speciale evenementen georganiseerd en openden musea, werkplaatsen 
en ateliers hun deuren om bezoekers kennis te laten maken met de creatieve 
ambachten en met specialistische technieken. Tijdens de door CCNL georganiseerde 
expertmeeting Lets shape the future spraken dertig jonge makers over hun 
beroepspraktijk en konden ze met CCNL’s nieuwe samenwerkingspartner Qredits 
reflecteren over het ondernemerschap en de obstakels die daarbij komen kijken. 

Aanwezig: o.a. Muriel Prouet (Institut National Metiers d’Art), Alexa Dutilh (Qredits), Mascha van Zijverden (ArtEZ), 
Saco Heijboer (Stylink), Sanne Bovenberg (Trendslator), en ontwerpers Mina Abouzahra, Juliette Warmenhoven, De 
Intuïtiefabriek, Floor Nijdeken, Studio Roex, Els&Nel, Peterson + Stoop, Mairi Buisman, Martine in ‘t Hul, Spitsberg

Expertmeeting Crafts & Innovation 
i.v.m. viering 400 jaar Kyushu – Nederland, Kuyshu
CCNL werd door DutchCulture uitgenodigd om mede organisator te zijn van de 
expertmeeting rondom het thema ‘crafts en innovatie’ in Japan. In Japan staat het 
ambacht in hoog aanzien maar er vindt weinig innovatie plaats; in Nederland is het 
omgekeerde aan de hand. Onderwerpen die besproken werden waren behoud en 
overdracht van immaterieel erfgoed, onderwijs, innovatie, business en infrastructuur. 
Beide landen kunnen veel van elkaars expertise leren. Er werd veel informatie 
gedeeld en er werden over en weer goede contacten gelegd.

Deelnemers NL: Marion Poortvliet (CCNL), Lotte Landsheer (Cor Unum), Jeroen van den Eijnde (lector ArtEZ), Geertje 
Jacobs (Textiel Museum), Deelnemers Japan: Tomoko Fujiwara (Kyushu Ceramic Museum), Minako Ikeda (Kyushu 
University), Etsuko Miki (Arita College of Ceramics), Kyohei Baba (Maruhiro), Takahiro Shiramizu  (Unagi no Nedoko), 
Akimoto (Loft Work), Nobuyuki Shiki (Saga prefectuur 2016/ Arita project), Emiko Chujo (MONO Japan)

Expertmeeting Does Crafts need design
tijdens de Salone del Mobile, Milaan
Ambachten zijn een bron van economische, sociale en culturele innovatie.
Alhoewel maken en produceren hot topics zijn, is specialistische kennis snel aan het 
verdwijnen. Behoud van vakmanschap is cruciaal voor een creatieve toekomst en een 
concurrerende economie, dat geldt zowel in Nederland als in Italië. Designers grijpen 
meer en meer terug naar het gebruik van traditionele technieken voor innovatie, 
duurzaamheid en onderzoek. Vaak met een ander doel en een andere betekenis dan 
voorheen. De bijeenkomst toonde een aantal best practices uit Nederland en Italië. 
De uitwisseling van ideeën diende als verkenning voor verdere samenwerking en 
zoals een internationale presentatie op de Salone del Mobile in Milaan in 2017.

Sprekers: Ineke Hans, Jorre van Ast, Elif Malkoclar, Dario Gaudio, moderator: Jeroen Junte. Deelnemers: Alessandro 
Battaglia, CNA Italia; Alessandro Chiarato, IED Design Milano; Arianna en Tessa Moroder, Lottozero; Baptist Braye, 
stadssalon; Barbara Geary Truan, michelangelofoundation; Bas Valckx, Dutch embassy Japan; Christine Vroom, Het 
Nieuwe Instituut; Claudio Cappellini, CNA Italia; Emilia Terragni, Phaidon; Eveline Holsappel, curator Gemeentemuseum 
Den Haag; Femke van Drongelen, curator Zuiderzeemuseum; Francesca Picchi, design researcher; Giancarlo 
Gamberini, CNA Italia; Illaria Sefarini, Artex; Jean Blanchaert, crafts curator; Job Meihuizen, crafts curator; Katja Lucas, 
Dutch Design Week; Kris Callens, director Fries Museum & Princessehof; Laura Negrini, IED, Roma; Marco Petroni, design 
curator; Maria Christina Hamel, Milano Makers; Sandra Rietveld HMC Hout- en meubileringscollege; Sanne van der 
Beek; Tim Vermeulen, curator; Tracy Metz, critic; Valentina di Berardino, CNA Italia; Bas Ernst Dutch Embassy Rome; 
Margo Curto Dutch Consulate Milan.

Walter Van Beirendonck 
Show collectie SS 2017, Parijs
In januari legde CCNL contact tussen Gerard van Oosten, meester in het ambacht 
Staphorster stipwerk, en de Belgische modeontwerper Walter Van Beirendonck. 
Zeventig meter stof werd door Van Oosten met de hand gestipt op basis van een 
authentiek patroon en met toevoeging van een speciaal door Van Beirendonck 
ontworpen stempel. De samenwerking resulteerde in het op een nieuwe manier 
toepassen van Nederlands erfgoed, dit keer in high-end fashion. Het resultaat werd 
geshowd op de Parijse catwalk. 

General Assembly World Crafts Council 
Kosice, Slowakije
Eén keer per jaar komt de Europese afdeling van de World Crafts Council bijeen. 
CCNL gaf er een presentatie van haar activiteiten en gaf haar visie op een betere 
samenwerking tussen de aangesloten landen. In 2016 werd in het kader an Creative 
Europe een gezamenlijke Europese aanvraag voorbereid om betere samenwerking 
tussen de Europese leden mogelijk te maken op het gebied van kennisuitwisseling en 
educatie.

Deelnemers: Aldeias do Xisto, Portugal; Artex, Italië; Atelier d’Art, Frankrijk; Bundesverband Kunsthandwerk, 
Duitsland; Uluv, Slowakije; Crafts Scotland, Schotland; Crafts Council Nederland, Crafts Council UK, Engeland; Danske 
Kunsthandvaerkere & Designere, Denemarken: Design & Crafts Council, Ireland; Design Flanders, België; Escuela de 
organizacion industrial, Spanje; K.H.V.C. Konsthantverkcentrum, Zweden; Norske Kunsthandverkere, Noorwegen; WCC.
BF, België.

Indigo: Sharing Blue, Crafts exchange 
Kyushu, Japan
In september organiseerde Crafts Council Nederland een crafts exchange om het 
gedeeld erfgoed van blauwverven met indigo te laten herleven. Liselore Frowijn, 
Adrianus Kundert, Maaike Gottschal en Aliki van der Kruijs gingen drie weken in de 
leer bij Japanse meesters op het eiland Kyushu. Nederland had tussen 1650 en 1850 
een traditie van blauw verven en was beroemd om haar textielproductie. Inmiddels 
is kennis over het verfproces, na de uitvinding van de synthetische indigo eind 
negentiende eeuw, nagenoeg verdwenen. In Japan wordt natuurlijk indigo nog altijd 
veelvuldig toegepast en worden de crafts nog steeds hoog gewaardeerd. Crafts zijn 
daar nauw verbonden met de cultuur, traditie en levenswijze. In Nederland verdwijnt 
juist de diepe kennis van de technieken, maar wordt er volop geïnnoveerd. Deze 
crafts exchange was een uitgelezen kans voor beide culturen om van elkaar te leren. 

Japanse partners/meesters: Mr. Matsueda Tetsuya (traditionele indigo ververij en weverij), Ms Chiharu Ohgomori van 
Takarajima Senkou (moderne indigo studio), Mr. Shimokawa Orimono (half-mechanische productieplaats)

Bezoek van Korea 
National University of Cultural Heritage, The Education Center for Traditional Culture
De afvaardiging uit Korea maakte een rondreis door Europa om kennis op te doen 
op het gebied van presentatie en overdracht van traditionele ambachten. CCNL 
organiseerde een werkbezoek aan het Nederlands Openlucht Museum en ook een 
atelierbezoek bij MONDRA, vakopleiding smeden in Andelst.

Presentaties
Indigo: Sharing Blue 
presentatie op de Dutch Design Week, Eindhoven
De resultaten van de crafts exchange met Japan werden onder de titel Indigo: 
Sharing Blue prachtig gepresenteerd in de Kazerne in Eindhoven. Van het project, de 
aanleiding, het concept en met het werk van de deelnemers is een Engels/Japanse 
publicatie gemaakt.

Indigo: Sharing Blue
presentatie op Dejima, Nagasaki, en bij Galerie List, Nagasaki, Japan
De tentoonstelling Indigo: Sharing Blue werd ook gepresenteerd tijdens het crafts 
festival Nagasakirinne op Dejima, Nagasaki; daarna werd het nog getoond in gallery 
List in Nagasaki.  Aan de expositie brachten o.a. Mirjam van’t Veld, burgemeester van 
Amstelveen en de Nederlandse ambassade in Tokio een bezoek.

Communicatie 
Website en social media
CCNL verstuurde verschillende persberichten en een maandelijkse nieuwsbrief naar 
1.300 ontvangers om haar activiteiten te kenbaar te maken en te promoten. In 2016 
zijn er meer dan 3.500 volgers bijgekomen op de verschillende social media kanalen 
van CCNL en zijn er maandelijks 7.000 bezoekers op de website. 

CCNL was aanwezig op/bij: 
Handwerkbeurs, Zwolle, Maison d’Exceptions, Parijs, Opening X Bank, Amsterdam, 
Opening Sheila Hicks, Textielmuseum, Tilburg, Jaarvergadering Kostuumvereniging, 
Maarn, Viltexpo, Eusebiuskerk, Arnhem, Opening Aritahuis, Amsterdam, Open dag 
EKWC, Oisterwijk, Glasbeurs, Leerdam, Ambacht in Beeld, Amsterdam, Meesterlijk, 
Amsterdam

CCNL gaf presentaties bij: 
Mono Japan; ICOMOS op 14 sept; BKCC 22 sept; opening tentoonstelling Chinezen in 
Zutphen, tijdens General Assembly in Kocise/ WCC; expertmeeting indigo /Dejima

CCNL nam deel aan: 
voorbereidingsteam voor Cultuur in Beeld van OCW, Ambacht in Beeld, expertmeting 
tijdens Nagasakirinne

CCNL is lid van: 
de World Crafts Council, van Springhouse in Amsterdam en van Atelier Neerlandais 
in Parijs.

Publiciteit
CCNL is op de volgende platforms genoemd: Kamerbrief van ministers Kamp en 
Bussemaker, NRC, Textiel +, Wallpaper Thailand Vezel, DUDE (tijdschrift BNO), Boek 
VIE, FashionWeekAmsterdam, Flyer Arnhemse Stockdagen, Verschillende websites, 
nieuwsbrieven en social media kanalen van vakmensen, vakmusea en partners als 
Zuiderzeemuseum, Zeeuwsmuseum, DutchCulture en de Kantfabriek. 

CCNL werd in 2016 financieel ondersteund door:
Ministerie van OCW (voor algemene kosten als samenwerkingen opzetten, 
inventariseren vakmanschap, website, communicatie, reiskosten, onderzoek) 
DutchCulture (crafts exchange Japan, publicatie, presentaties op Dutch Design Week 
en Dejima, Japan) Stimuleringsfonds Creatieve industrie (crafts exchange Japan) 
Fonds voor Cultuurparticipatie (Reading the Future) Nederlandse Ambassade in 
Tokio (presentatie Indigo: Sharing Blue op Dejima, Japan) Nederlandse ambassade in 
Rome en Nederlands consulaat in Milaan (expertmeeting Milaan)
Mondriaanfonds (onderzoek naar craft infrastructuur)

Over Ons
Bestuur van de Stichting Crafts Council Nederland
Arjo Klamer, voorzitter; Anne Mieke Eggenkamp, secretaris; Gijs van der Lee, 
penningmeester; Pieter Matthijs Gijsbers, lid.

Team Crafts Council Nederland
Marion Poortvliet, Willemien Ippel, Amanda Pinatih 
Daniel Maarleveld (vormgeving), Thijs Adriaans (fotografie), Jan Peter Scheen 
(productie)


