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VOORWOORD
Beleving
Dit jaarverslag staat in het teken van ‘Beleving’. Het Europees Cartoon Centrum heeft van bij het begin vooropgesteld geen
statisch museum of archief te willen zijn, maar een centrum met een hart. Een ontmoetingsplaats voor cartoonisten,
cartoonliefhebbers en het grote publiek.
We hopen dan ook dat onze activiteiten niet enkel interessant of mooi gevonden worden, maar dat er bij de bezoeker, de
deelnemer, ook mooie persoonlijke herinneringen aan een ECC-bezoek blijven bestaan. Zelf denk ik dit jaar met veel plezier
terug aan de mooie ontmoetingen met onze bezoekers, de fijne samenwerkingen voor o.a. de Brassertentoonstelling en de
Euro-kartoenale. En zeker en vast ook de fantastische momenten met het ganse ECC-team, stuk voor stuk mensen die, de
één al wat meer op de voorgrond dan de ander, klaar staan om elke activiteit tot een ware belevenis om te toveren. Dank je
wel, lieve vrienden, voor jullie inzet en betrokkenheid. Het doet deugd te kunnen rekenen op een fantastisch team.
2011 werd jammer genoeg ook het jaar van afscheid: twee cartoonisten die in 2010 nog bij ons tentoongesteld hadden zijn
er niet meer. Atila Ozer en Rumen Dragostinov waren niet enkel grote cartoonisten, het waren ook fijne mensen, die zeker
wat kleur hebben toegevoegd aan de fijne ECC-momenten.
Bij het doorbladeren van het jaarverslag kwamen heel wat mooie herinneringen terug, alsof het gisteren was. Het verbaast
me telkens opnieuw hoe snel een jaar voorbijgaat en hoeveel we telkens opnieuw gerealiseerd krijgen in een kort jaar. In
2012 zetten we onze 5de jaar in. Het wordt alvast een feest om naar uit te kijken, een moment om niet te vergeten.
Geniet van dit jaarverslag en hopelijk kijk je met evenveel plezier terug op dit voorbije ECC-jaar!

Rudy Gheysens - Voorzitter

Tentoonstellingen
BRASSER

09/01/2011 > 10/04/2011
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het overlijden van Brasser werd een
overzichtstentoonstelling van zijn totale oeuvre samengesteld door zijn goede
cartoonvrienden Emiel De Bolle en André Nollet.
Het werd een waar eerbetoon aan één van Vlaanderens grootste cartoonisten.
De tentoonstelling was in september ook te zien in de KBC-toren in Antwerpen.
Op die manier konden duizenden cartoonliefhebbers opnieuw genieten van het
fantastische werk van Brasser.
755 bezoekers

EURO-KARTOENALE SCHOENEN
17/04/2011 > 03/07/2011

Dit jaar was de Euro-kartoenale aan haar 18de editie toe. Met Cortina Group als
partner was het onderwerp Schoenen een evidentie.
Er werden 3039 cartoons van 798 deelnemers uit 78 verschillende landen ingestuurd. Een
jury selecteerde 200 cartoons voor de tentoonstelling. Die daarna nog op verschillende
plaatsen in ons land te zien was.

1553 bezoekers
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Tentoonstellingen
ZELFMOORDKONIJNTJES
17/04/2011 > 03/07/2011

De Britse cartoonist Andy Riley gaf zijn eerste cartoonboek met de konijntjes in de
hoofdrol uit in 2003. Het werd een ongelooflijk succes! Tot nu toe werden anderhalf
miljoen van zijn cartoonboeken verkocht in 18 landen. De konijntjes veroverden de wereld
en toch was de tentoonstelling in het ECC de allereerste cartoontentoonstelling van Riley.

1553 bezoekers

Luc Vernimmen - Huiscartoonist
10/07/2011 > 02/10/2011

Luc Vernimmen was de huiscartoonist van het ECC in 2011 en dat werd gevierd
met een persoonlijke tentoonstelling. De opening werd een culturele
totaalbeleving met een optreden van Lucs kinderen op de openingsreceptie.

603 bezoekers
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Tentoonstellingen
Scenes op het strand – Peter Ruge
10/07/2011 > 02/10/2011

De Duitse Peter Ruge houdt van echte strandtaferelen. Hij koos er de grappigste
observatiemomenten uit en ging met naald en draad aan de slag om cartoons op
stof te maken. Een originele zomerse tentoonstelling was het gevolg.

603 bezoekers

365+

09/10/2011 > 18/12/2011

De ellenlange regeringsonderhandelingen inspireerden ons tot de tentoonstelling
365+. Een overzicht van perscartoons door Vlaamse en Franstalige
perscartoonisten van de dag na de verkiezingen tot de opening van de
tentoonstelling.

687 bezoekers
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Tentoonstellingen
Florian Doru Crihana
09/10/2011 > 18/12/2011

Florian Doru Crihana is een Roemeense cartoonist die het perfectionisme hoog in
het vaandel draagt. Voor hem geen snelle spotprenten, maar cartoonreeksen waar
héél wat studiewerk aan vooraf gaat. Voor het eerst werden zijn reeksen ‘Titanic’,
‘Snowman’ en ‘Venice’ in één en dezelfde tentoonstelling weergegeven.

687 bezoekers

The year 2011 brought me at the "personal exhibitions" section the most important event of my career,
"Venice", "Titanic" and "Snowman" all in the same exhibition hall. The ECC Crew was careful to all the
details, starting from the invitation until the return of works that have arrived home safely a few days ago.
But besides all the words of praise which they are entitled to the organizers, I thank them for their
willingness to continue cooperation, and I am convinced that we will see again soon in Belgium.
Florian Doru Crihana
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Tentoonstellingen
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Activiteiten
Pannenkoekenfestijn
Elk jaar opnieuw organiseert het ECC een heus pannenkoekenfestijn om een oude traditie, rond Lichtmis, in ere te herstellen
en om wat inkomsten te verwerven uiteraard.

Ontbijtbuffet
De tweede zondag van mei vieren we moederdag, en hoe kan je dit beter doen dan met een fantastisch ontbijt in het ECC.
Elk jaar opnieuw komen meer en meer mensen genieten van dit uitgebreid en heerlijk ontbijt.

Eindejaarsconference
Een derde jaarlijkse traditie: de eindejaarsconference en de eindejaarsreceptie. André Nollet gaf ons opnieuw een heerlijk
overzicht van het voorbije jaar. De animatie met aangepaste muziek brachten de herinneringen zo weer tot leven en bracht
een glimlach op ieders gezicht.

Teambuilding
Elk jaar gaat het vrijwilligersteam van het ECC op verrasingsweekend (op eigen kosten
trouwens). In 2011 zorgden Tine en Jo voor een fantastisch weekend in Zeeland. We werden
vergast op een bezoek aan het Dijk- en Oorlogsmuseum van Westkappele, een heuse
Boerengolf, een geleid bezoek aan Middelburg en héél wat stops voor een natje en een droogje.
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Kids

Pedagogisch Project
Voor de derde graad van het Basisonderwijs werd een pedagogisch project uitgewerkt. Aan de hand van groepsopdrachten
leren kinderen spelenderwijs kennis maken met cartoons. In 2011 mochten we reeds 4 scholen ontvangen.

Roefeldag
In 2011 nam het ECC voor het eerst deel aan de gemeentelijke Roefeldag. Kinderen konden in de
huid kruipen van een perscartoonist. Het nieuws volgen, een interessant nieuwsitem kiezen om er dan
een fijne grap over te bedenken. En dan tegen de opgelegde deadline: de cartoon uitwerken. Dit alles
onder de deskundige begeleiding van een cartoonist.

Krokuskriebels
In februari 2012 zal het ECC deelnemen aan Krokuskriebels. Eind 2011 werd volop gestart met de
voorbereidingen, in samenwerking met de Kruishoutemse Gezinsbond hopen we op deze manier héél
wat gezinnen te laten kennis maken met cultuur in het algemeen en cartoons in het bijzonder. Het
wordt gegarandeerd een héél leuke Krokusvakantie.

Het was keitof in het cartoon museum. Dat tekenen en dan uitwissen vond ik super leuk.
Anna
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Euro-kartoenale

De Cijfers
In 2011 was de Euro-kartoenale aan haar 18de editie toe. Deze editie kreeg, in samenwerking met de Cortina Group, als
thema ‘Schoenen’ mee.
Maar liefst 798 deelnemers uit 78 landen stuurden 3039 cartoons in. De overgrote meerderheid van de deelnemers (70%)
woont in Europa, 20% van de inzendingen kwam uit Azië en Oceanië, 5% uit Zuid-Amerika, 4% uit Noord-Amerika en 1%
uit Afrika. Opvallend was de deelname uit Egypte in tijden van de Arabische lente.
Ook deze editie van de Euro-kartoenale werd in de internationale cartoonwereld hoog aangeschreven. Zo kreeg de wedstrijd
opnieuw een 5-sterrenrating (hoogste score) van FECO (de internationale cartoonistenvereniging).
De internationale jury kreeg de moeilijke opdracht een 200-tal tekeningen te selecteren voor de tentoonstelling. Een 120-tal
van de werken werd opnieuw in een prachtige catalogus gepubliceerd.
Spreiding deelnemersveld Euro-kartoenale 2011 over de wereld
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Euro-kartoenale
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De jury

De professionele jury: Voorzitter André Nollet, Luis Humberto Marcos (Portugal), Michael
Kountouris (Griekenland), Ian, Carlos Bekaert, Philippe Bossens, Pierre Bogaerts, Ronald
Vanoystayen, Florin Balaban (Luxemburg)

Begin 2011 had ik - als afgevaardigde van de
sponsor - het geluk uitgenodigd te worden om te
jureren voor de 2-jaarlijkse Euro-Kartoenale. Het
werd één van mijn mooiste en leerzaamste dagen
van het jaar. Het gaf een warm gevoel
onmiddellijk opgenomen te worden in de groep en
onder de vleugels te worden genomen door al die
lieve medewerkers die me wegwijs maakten in de
wereld van de cartoon. Vaak verblijf ik in het
buitenland en kan de activiteiten in het ECC niet
altijd bijwonen, maar wanneer het me lukt, ben ik
van de partij… Ook in 2012. Zeker weten!

Pierre Bogaerts

Euro-kartoenale
De winnaars

Alessandro Gatto – 1st Prize

Pol Leurs – 2nd Prize

Agim Sulaj – 3rd Prize

Cost – Beste Belgische inzending

Zygmunt Zaradkiewicz –
Beste Inzending EU

Angel Ramiro Zapata Mora
Cover Award
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Cartoonboeken

Gustaaf Van Damme – Bibliotheek

De collectie cartoonboeken van het ECC werd dit jaar uitgebreid met 166 nieuwe
exemplaren. Dit brengt de totale collectie cartoonboeken op 3245. De bibliotheek werd
trouwens helemaal opnieuw ingericht, alle boeken werden nu per land gerangschikt en
kregen een unieke code mee. De eerste stappen werden gezet naar een volledige
digitale ontsluiting van de bibliotheek en het archiefmateriaal.

ECC Cartoonbooksclub
De blog van de ECC Cartoonbooksclub blijkt in 2011 actiever dan ooit. Er werden 24 348 bezoekers en 53 943 hits uit maar
liefst 148 landen geregistreerd. Naast de interessante bijdragen zullen de nieuwe look en het consequent publiceren op
Facebook zeker en vast bijgedragen hebben tot dit succes. De meest populaire artikelen zijn wat pittig van aard: de Playboy
cartoons, Valentine’s Day en Erotic Cartoons telden het meeste bezoekers.
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Cartoonboeken
Bezoekers Blog Cartoonbooks Club
Nieuwe bezoekers
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Top 5 van 148 landen

Terugkerende bezoekers

1. Verenigde Staten van Amerika
2. België
3. Canada
4. Frankrijk

24%

5. Verenigd Koninkrijk

76%

I have followed ECC Cartoonbooks club blog since early
2009... It is very informative. Many knowledge about cartoon
& cartoonist that I learned from. Compare to the other
cartoons blogs, ECC have great reviews... depth & details...
Frankly I'm the secret admirer of ECC Cartoonbooks club blog
Thanks to Jan Oplinus
Joen Yunus, Indonesia

Communicatie
www.ecc-kruishoutem.be
Aantal landen 2011
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
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September
Oktober
November
December

91

De website van het ECC blijft één van de
belangrijkste cartoonsites ter wereld. Vooral de
wedstrijdpagina’s blijken een referentie voor
héél wat cartoonisten. In 2011 konden we
2.696.590 hits opmeten, dit is een gemiddelde
van 7388 per dag, uit gemiddeld 85 landen. De
piek in februari – april is toe te schrijven aan
de Euro-kartoenale.

82
88
84
80
84
89
85
86
91
84
75

Gemiddeld aantal bezoekers/dag 2011
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

8203
15696
11731
10155
6285
5940
5577
5483
5789
5386
4978
4756
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Communicatie
Sociale media
2011 is ook het jaar dat het ECC meer zichtbaar was op sociale media. De Facebookpagina sloot het einde van het jaar af
met 426 likes, daarnaast zijn er héél wat Facebookvriendschappen tussen de medewerkers van het ECC en cartoonisten en
cartoonliefhebbers. Sinds september 2011 werd de Twitter-account geactiveerd, in 2011 konden we reeds 124 volgers
optekenen, een aantal dat elke dag groeit. Je vindt het ECC ook terug op YouTube en Slideshare. Sociale Media zijn een
unieke manier om de interactie met de cartoonwereld te vergroten en zo beter in te kunnen spelen op de behoeftes van ons
doelpubliek. Om de impact van sociale media te meten wordt de Klout-score gebruikt, met een score van 44 behoort het
ECC tot één van de Belgische musea met de meeste impact.

426

124

Nieuwsbrief
De maandelijkse Nederlandstalige nieuwsbrief van het ECC blijft een ideale manier om geïnteresseerden op de hoogte te
houden van het reilen en zeilen in het ECC. In 2011 schreven 41 nieuwe mensen zich via de website in op de nieuwsbrief. 4
maal per jaar verschijnt ook een Engelstalige nieuwsbrief.
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Communicatie
Scherper
Scherper was in 2011 aan zijn 6de jaargang toe. Het aantal bladzijden werd uitgebreid van 12 naar 16 bladzijden. Vier maal
per jaar brengt Scherper ons achtergrondinformatie over wat leeft in de cartoonwereld en in het ECC. Met tal van interviews
met binnen- en buitenlandse cartoonisten.

16

Netwerk

Jury’s
De medewerkers van het ECC worden vaak uitgenodigd om te zetelen in jury’s van allerhande cartoonwedstrijden in binnenen buitenland. In 2011 was dit: Cartoonale Ruse (Bulgarije), Stripwedstrijd Willemsfonds Oost-Vlaanderen, George Van
Raemdonck Cartoonale Boechout, Sportcartoonale Zemst, Cartoonale Haïfa (Israël) en de cartoonale van Lebbeke.

Cartoonales
We gaan er als ECC prat op aanwezig te zijn op (bijna) alle openingen van Belgische cartoonales. Zo waren we ook dit jaar
in: Boechout, Sint-Truiden, Olen, Knokke-Heist en Lebbeke. We waren ook op de openingen van tal van
cartoontentoonstellingen georganiseerd door onze collega’s van o.m. Waver en Boechout.
Het ECC stelde ook zijn expertise ter beschikking voor de opstart van enkele cartoonales of cartoontentoonstellingen zoals
vzw Grip en Eco-tips.

Internationaal
In het buitenland was het ECC vertegenwoordigd op de cartoonales van Bergen Op Zoom (Nl), Gabrovo (Bulgarije) en de
opening van de permanente tentoonstellingsruimte in Saint Just le Martel (Fr), waar bovendien een overzicht van 30 jaar
Euro-kartoenale werd tentoongesteld. Er werd ook actief deelgenomen aan de 3de Cartoon Museum Conference in Zemun
(Servië). De 4de conferentie zal trouwens in Kruishoutem plaatsvinden.
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Netwerk
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Samenwerkingsverbanden
Er werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Portugese Museu Nacional da Imprensa en Portocartoon.

The ECC has been doing a work of major international importance on cartoon and
graphic humour in general.
The building structure, the programme and the passion of the people who collaborate
with it justify the distinction. We must recognize the valuable work developed over the
years.
In my visits to EEC since 2011, I noted the high quality of the contest, the organisation
capacity, the community involvement, the exigency level, the passion and the
intelligence of those who work in favour of the “art of laughter”.
All these factors justify the use of a very well known Portuguese proverb*, saying:
humour deserves love in ECC!

Luís Humberto Marcos,
Director of The Portuguese Printing Press Museum and Portocartoon

Projecten in voorbereiding

Herdenking 100 jaar WO1
In 2014 vindt een grote herdenking plaats rond de 100ste verjaardag van de eerste wereldoorlog. Ook het ECC zal deelnemen
in deze herdenking door het organiseren van een historische tentoonstelling rond WO1 met cartoons van alle betrokkenen in
de oorlog. Hiervoor wordt samengewerkt met cartoonmusea van over gans de wereld.

Permanente tentoonstelling
Ondertussen werd eveneens gestart met het onderzoek naar de geschiedenis van de Belgische cartoon. Dit onderzoek vormt
de basis voor de inrichting van een permanente tentoonstelling op de bovenverdieping van het ECC. Op die manier zal de
Belgische cartoongeschiedenis een vaste plek krijgen in Kruishoutem. Dit project kan gerealiseerd worden dankzij de steun
van de Nationale Loterij.

Communicatie
De voorbereidingen werden eveneens gestart voor een totale herziening van onze communicatiestrategie. Een nieuwe
website zou één van de meest zichtbare realisaties van dit project in 2012 moeten worden. En ook de 5de verjaardag zal
zeker en vast uitgebreid gevierd worden in 2012.

Tentoonstellingen
Ondertussen wordt ook hard verder gewerkt aan de programmatie van de tentoonstellingen. De laatste contacten worden
gelegd voor de tentoonstellingen van 2013 en 2014.
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Bedankt

Team van vrijwilligers
Het ECC is een culturele instelling die enkel met vrijwilligers werkt. Een fantastisch team van mensen die héél wat van hun
vrije tijd aan het ECC besteden. Ze zorgen voor de samenstelling, de opbouw en de afbraak van de tentoonstellingen,
ontzettend verzorgde recepties, de permanenties, het uitbaten van de Brasserie, de ontvangst van groepen en begeleiding
van scholen, de communicatie, de website, de boekhouding, de relaties, het cartoontijdschrift Scherper, het onderhoud van
het gebouw, vertalingen, de ontvangst van de buitenlandse gasten, de organisatie van cartoonactiviteiten, een likje verf, de
administratie en nog zo veel meer grote en kleine taken.
Dank je wel voor jullie hulp in 2011:
Ann, Anthony, Bart, Christien, Dominique, Fernand, Filip, Herman, Jan, Jo, Monique, Philippe, Paul, Ro, Rudy, Saskia,
Sebastien en Véronique.
Ook een speciale dank aan cartoonist André Nollet die altijd voor ons klaar staat en Jan Oplinus voor zijn passie voor de
cartoonboekenclub.
Rest ons nog alle anderen te bedanken die occasioneel een handje toe steken voor de samenstelling van een tentoonstelling,
het aanreiken van een goed idee, de eindejaarsreceptie, een artikel voor Scherper, een professioneel advies, enz.: een
oprecht bedankt.

Vrienden van het ECC
Een hechte groep van ‘Vrienden van het ECC’ zorgt er dan weer voor dat we telkens opnieuw op hen kunnen rekenen als
trouwe fans van het ECC. Ze zijn er bij elke gelegenheid en steunen ons enorm door hun jaarlijkse financiële bijdrage.
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Bedankt
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