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1. Bestuur
Op 1 januari bestond het bestuur van de Kunstkring uit: Theo Aarsen, voorzitter, Carol Bos,
secretaris, Maarten Pieterse, penningmeester en de leden Nelleke Kuijpers en Aart
Sliedrecht. Het bestuur vergaderde 6 keer, er waren twee Algemene Ledenvergaderingen en
één Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Belangrijke onderwerpen tijdens
bestuursvergaderingen waren exposities, kwaliteit, binding met de vereniging en
vanzelfsprekend het jubileumjaar 2019. Ook de samenwerking met andere organisaties op
het gebied van de kunst en kunsteducatie waren onderwerp van gesprek. Halverwege 2018
verscheen ook de verhuizing naar een nieuw pand op de bestuursagenda.

2. Leden
Aan het einde van 2017 telde het ledenbestand 68 leden. In 2018 verwelkomden we Willem
Jacobs, Bianca Isabella Groenestein, Marjolein Schouten. Tevens namen we afscheid van
Margreet van ‘t Hof, Harry van Dijk, Heleen van Ulden, Dick Rodenburg, Ieny Wetzels en
Hans van Ommeren (door overlijden).

3. Vrijwilligers
De vereniging kan niet buiten de vele vrijwilligers. We denken hier in het bijzonder aan de
coördinatoren van de activiteiten in het atelier: Maria Margraf, Ton Friederichs, Puck Sluijs,
Gert Jan Meijer, Gerdien Meijnen, Tineke Hoepman, Annelies van der Sman. Daarnaast
kunnen we ook de begeleiders bij de KUVO-activiteiten niet onvermeld laten. Lottie de Bruijn
heeft inmiddels de inkoop voor het atelier overgenomen van Bertine Oudshoorn. En last but
not least nog Cor Luijendijk, die onder meer tot medio 2018 de website onderhield en zich
inspant bij de presentatie en publiciteit van de verschillende exposities.

4. Financiën
De vereniging is financieel gezond en heeft een solide begroting. Door een goed financieel
beleid is het niet noodzakelijk om voor 2019 de contributie te verhogen. Wel is de hogere
huurlast in combinatie met een slinkend ledenaantal punt van aandacht van het bestuur.

5. Bijeenkomsten
In 2018 werden de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
-

Een nieuwjaarsborrel op 2 januari, tevens start van de activiteiten;
Drie ontmoetingsavonden, 15 juni (met kappersborden), 4 september (met
vooruitblik 2019) en 9 oktober (met Weven, kunst of een kunstje) , waar leden van de
Kunstkring informeel in het atelier bij elkaar komen en onder het genot van een
glaasje de laatste nieuwtjes met elkaar uitwisselen.
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-

-

-

Vier werkbesprekingen, 6 februari, 10 april, 25 september en 6 november, waar
onder leiding van Gert Jan Meijer onderhanden en/of te exposeren werk wordt
besproken in een aangename wisselwerking tussen kunstenaar en aanwezige leden;
de werkbespreking van 25 september werd bij gebrek aan belangstelling
geannuleerd, Mieke Mars nam de moderatie van de werkbespreking van 10 april en 6
november over van Gert Jan.
Twee Algemene Ledenvergaderingen op 13 maart en 20 november, waar het bestuur
aan de leden verantwoording aflegde over de afgelopen periode en mandaat vroeg
en kreeg voor de komende periode.
Een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 18 december, waar het
bestuursbesluit om te verhuizen naar de Edisonweg 9b in Woerden unaniem werd
goedgekeurd.

6. In memoriam
In 2018 werden we in kennis gesteld van het overlijden van:
 Jannah van Ommeren, vriend van de Kunstkring
 Lenie Brautigam, partner van Jan Huffener en vriend van de Kunstkring
 Iny Hummelink, relatie van de Kunstkring, jarenlang actief met inmiddels Textiel
Collectief, waarvan de coördinatie daarvan is overgenomen door Kiki Dijkstra
 Hans van Ommeren, lid van de Kunstkring
Hans overleed op 20 december 2018. Hij was bijna 45 jaar lid van onze vereniging.
Vanaf het allereerste begin was hij met zijn fotografisch werk erg actief op exposities.
Voor de creatieve ontwikkeling van onze leden heeft Hans veel betekend. Soms was
de eerste kennismaking via een cursus op de Volksuniversiteit, anderen volgden stage
bij hem, kregen uitvoerig advies, kregen in zijn studio les in fotobewerkingsprogramma’s of lieten foto’s op bijzondere wijze afdrukken. De Kunstkring verliest
met hem een getalenteerde kunstenaar. Hij werd 70 jaar.
Een uitgebreid In memoriam is opgenomen op de website.

7. Exposities
Bibliotheek
In de Bibliotheek vonden twee exposities van de Kunstkring plaats.
In het voorjaar was het onderwerp “Abstract”.
De gevarieerde kunstwerken waren te bewonderen tot 28 maart 2018. 17 Leden van
toonden samen maar liefst 45 werken met schilderijen maar ook 3-dimensionaal werk. De
exposanten waren : Lydia Baarda, Bep Cherillo, Truus Pluim-Cordes, Ria Blom, Martien
Bakhuizen, Helga van Kleef, Gerdien Meynen, Gert-Jan Meijer, Nelleke Kuipers, Marlouke
San Giorgi, Hannah Neijssel, Willemijn Onrust, Koos van den Nieuwendijk, Maria Margraf,
Jannie Maakenschijn, Betsy van der Wey, Iman Vroman. Tevens werden de etalages met
zicht op straat ingericht met werken van Lottie de Bruijn, Elly de Wachter en Connie de
Vroomen.
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De expositie VOGELVRIJ startte op maandag 25 juni. Er waren 13 deelnemers met in totaal
42 werken (2 D). De vitrines deden ook mee met ruimtelijk werk.
De tentoonstelling bestond uit schilderijen, tekeningen, etsen en beelden. Deelnemers
waren Truus Pluim-Cordes, Eliane Gispen, Marlouke San Giorgi, Maria Margraf, Nelleke
Kuijpers, Willemijn Onrust, Helga van Kleef, Gerdien Meynen, Wil de Goyer, Betsy van der
Weij, Aart Sliedrecht, Didi Mooiman en Lia van Kesteren.
Voorjaarssalon
De Voorjaarssalon 2018 werd gehouden in de Expositieruimte van Galerie van Slagmaat. De
openingstoespraak werd gehouden door Carolien van Dam. Er werd werk getoond van liefst
15 leden van de Kunstkring: Henk Gijselman, Willemijn Onrust, Jannie Maakenschijn, Koos
van den Nieuwendijk, Bep Cherillo, Lia van Kesteren, Jaap van der Vooren sr, Tineke
Hoepman, Didi Mooiman, Lottie de Bruijn, Maria Margraf, Henk Eijlers, Iman Vroman,
Marlouke San Giorgi en Aart Sliedrecht.
Aart Sliedrecht maakte er een prachtig fotoverslag van.
Najaarssalon
De Najaarssalon was van 12 t/m 27 oktober 2018 in de Expositieruimte van Galerie Van
Slagmaat en werd geopend door Gerdien Meijnen. Negen leden van de Kunstkring Woerden
toonden nieuw werk tijdens de Najaarssalon 2018: Jannie Maakenschijn, Maria Margraf,
Iman Vroman, Bianca Isabella Groenestein, Fons van der Reep, Jan Vermaat, Lydia Baarda,
Ria Blom en Dorine Rosier.
Een galerij van de geëxposeerde werken is te bewonderen op de website (Exposities /
Eerdere exposities)

8. Bijzondere activiteiten
Rondleiding Stadsmuseum
Op 27 januari werd op initiatief van Lia van Kesteren een rondleiding georganiseerd op de
expositie “Onbeperkt Houdbaar’ in het Stadsmuseum.
Op 8 april organiseerde Aart Sliedrecht een excursie naar de Beeldengalerij in het Depot in
Wageningen.
Op 18 oktober was er voor leden met partners een rondleiding in het Stadsmuseum
Woerden bij de expositie Gestel, schilders en Drukkers.
Op 29 november bezocht een groep Het Rembrandthuis in Amsterdam met een speciaal
gearrangeerde rondleiding.
Beide laatste museumbezoeken werden ook gecoördineerd door Lia van Kesteren.
Kappersbordenexpositie
Op 15 juni organiseerden Gert Jan Meijer en Nelleke Kuijpers op hun landgoed “De
Nootenhof” de afsluiting van het zomerseizoen voor leden met partner met een aangeklede
borrel. De ruim twintig aanwezigen kregen een boeiende uiteenzetting van
kappersbordenverzamelaar Esger Duintjer. Als jonge man ging hij in Afrikaanse landen
kappersborden verzamelen. Borden waarop de klanten konden aanwijzen hoe zij hun kapsel
graag zouden willen.
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Bezoek / expositie Steinhagen
Op zaterdag 15 september is onder grote belangstelling in de Duitse partnerstad Steinhagen
de gezamenlijke expositie van de kunstenaarsverenigingen CreARTiv en Kunstkring Woerden
door burgemeester Klaus Besser geopend. 12 kunstenaars van Kunstkring Woerden en 9
kunstenaars van CreARTiv exposeerden van 15 september tot 26 oktober in de foyer van het
Rathaus van Steinhagen.
Afgewisseld met muziek waren er korte inleidingen van de beide voorzitters van de
verenigingen, waarbij werd ingegaan op het belang van de vriendschapsbanden en dat die al
30 jaar bestaan.
Kunstpark
We hebben het aangedurfd om vier kramen te huren op het Kunstpark. Dat bleek te weinig,
want we waren met velen aanwezig. Jan en Kitty Vermaat, Mieke Mars, Ria Blom, Bianca
Isabella Groenestein, Ria van Roekel, Jeannette Huizenga, Helga van Kleef, Theo Aarsen, Didi
Mooiman en Kiki Dijkstra. Elders op het terrein waren Gerdien Meijnen (gouden brug),
Conny de Vroomen (keramiek) en Meta Jaarsma (lichtkunst) in hun kramen ook drukdoende.
Schoolproject met de leerlingen van het Kalsbeekcollege Bredius
Op 1 juni was de afronding van een bijzonder scholenproject met het KalsbeekcollegeBredius. Het betrof een vervolg op een eerdere samenwerking tussen onze vereniging en
deze school. Als eindwerkstuk werden door de leerlingen tien nieuwe schildersezels
gemaakt.
Samenwerking Voorne / Prins Alexander
In een samenwerking tussen de kunstkringen Prins Alexander, Voorne en Woerden is het
project HORIZON in het leven geroepen. Met als centraal thema: Hoe beïnvloedt jouw
omgeving jouw horizon wordt een reizende expositie ingericht, startend in Rotterdam op 6
april 2018, daarna in Woerden op 31 augustus t/m 6 oktober en tenslotte eindigend in
Brielle van 2 november t/m 30 november.
Per vereniging wordt eerst een expositie "thuis" gehouden, waarbij de beide andere
verenigingen de werken beoordelen op een zestal aspecten: algemene indruk,
zeggingskracht, materiaalbeheersing, oorspronkelijkheid, thematiek en presentatie.
Het “Groene Hart” schilderij voor het gemeentehuis Woerden is klaar
In de maanden juli tot en met september zijn 35 leden in kleine groepen op bezoek geweest
bij Ido Vunderink en Lex Hildering. Ido vertelde uitgebreid over zijn schilderij en hield korte
hoorcolleges over compositie en kleur in zijn werk.

9. Huisvesting
Eind juni bereikte ons het bericht dat de huur van ons atelier in Kamerik per 1 augustus 2019
zou worden beëindigd. Er werd een huisvestingscommissie benoemd, Gert Jan Meijer,
Maarten Pieterse, Carol Bos, Henny van den Bosch (Magenta) en Theo Aarsen. Veel leden

Jaarverslag 2018 Kunstkring Woerden
dachten mee en gaven goede suggesties. Ruim dertig panden passeerden de revue. Het
merendeel bleek veel te duur of bij bezichtiging niet geschikt. Uiteindelijk bleef een drietal
opties over (Woonrond, Linschoten en Edisonweg). De ruimte op de Edisonweg voldeed aan
alle criteria en bij de bijzondere Algemene ledenvergadering van 18 december werd
besloten hiermee door te gaan.

10. Jubileumjaar
Voor het jubileumjaar zijn een aantal scenario’s de revue gepasseerd. Naast publiciteit, waar
steeds de nadruk wordt gelegd op het 50-jarig bestaan, zijn als belangrijke evenementen te
noemen:






de expositie Vrije Streken, die in het Stadsmuseum zal worden gehouden van 11 mei
t/m 2 juni 2019, feestelijke opening op 10 mei; hiervoor wordt vooraf door de
conservator van het Stadsmuseum een beoordeling en keuze gemaakt
het jubileumfeest op 11 mei in het Brediushonk, waar leden en begunstigers met
hun partners van harte welkom zijn
een pop-up expositie van werken van de leden tijdens het jubileumfeest op 11 mei
een fotoboekje over 50 jaar Kunstkring Woerden

11. Communicatie en PR
In 2018 verschenen drie nieuwsbrieven. In de Woerdense Courant zijn enkele publicaties,
zowel interviews als verslagen verschenen. Tevens werd een interview ter gelegenheid van
de nieuwe locatie op de radio uitgezonden.
Aan de ANBI-status is voldaan, omdat gedurende het gehele jaar de verschillende masterclasses en activiteiten ook voor niet-leden hebben opengestaan.
Naast de website is ook een nieuwe Facebook-pagina ingezet als publicitair medium, de
website is in december volledig vernieuwd live gegaan.

