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Bestuur en ledenvergadering. 

De samenstelling van het bestuur was in 2012: Hans Hagen voorzitter, Gerrie den Engelsman 

secretaris, Bep Cherillo penningmeester, Ton Friederichs en Maarten Pieterse bestuursleden. Elly de 

Wachter deed tot 8 mei ondersteunende werkzaamheden voor het secretariaat maar vanaf die 

datum volgde zij Gerrie den Engelsman als secretaris op omdat deze door omstandigheden haar 

werkzaamheden moest stoppen. Tijdens de ontmoetingsavond van 11 september werd Theo Aarsen 

benoemd tot zesde bestuurslid. Het bestuur vergaderde tien keer en er vonden vier algemene 

ledenvergaderingen plaats. Het aantal leden bedroeg evenals het voorgaande jaar 66; er waren 9 

begunstigers. 

Huisvesting. 

De Kunstkring begon in 2012 in een onzekere situatie. Op 1 april moest het pand aan de 

Industrieweg worden verlaten en was nog geen nieuw onderkomen beschikbaar. Daarbij liep de 

rechtszaak tegen de gemeente. Deze eindigde op 4 april negatief voor de Kunstenaarsvereniging. 

Half april kwam er kijk op een pand aan de Handelsweg 10a in Kamerik dat als atelier kon 

functioneren. Eind april werd de huurovereenkomst getekend. De huisvestingscommissie en vooral 

de nieuw aangestelde inrichtingscommissie hebben vanaf medio juni toen we over het pand konden 

beschikken met vereende krachten enorm veel werk verzet. Het resultaat mocht er zijn en op 28 

augustus verrichtte burgemeester Hans Schmidt de officiële opening.  

Financiën. 

Eind 2011 was aan de belastingdienst verzocht om aan de Kunstenaarsvereniging de ANBI-Cultureel 

status te verlenen en met ingang van 2012 is dat vervolgens ook gebeurd. Dit houdt in dat giften aan 

de Kunstkring aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (125%) maar ook voor schenkingen van 

bedrijven (150%). In 2012 maakten 13 personen gebruik van deze regeling. 

Op financieel gebied had de vereniging extra uitgaven door de verhuizing en inrichting van het 

nieuwe atelier. Gelukkig werden subsidies ontvangen van VSB-fonds, KF-Hein fonds en Rabo-Dichtbij 

fonds zodat de uitgaven voor het grootste gedeelte hieruit konden worden bestreden. 

Niet lang na de ingebruikname van het nieuwe atelier werd met twee verschillende 

kunstenaarsgroepen een verhuurovereenkomst getekend, zodat het pand intensiever dan ooit 

gebruikt wordt. Dit versterkt niet alleen de betekenis van het atelier maar het helpt ook om de fors 

gestegen huisvestingskosten te kunnen dragen.  

Het ledenbestand bleek in hetzelfde peil, doordat enkele opzeggingen werden gecompenseerd door 

de toetreding van evenveel nieuwe leden.   

Expositiecommissie en exposities.  

De expositiecommissie bestond uit Ton Friederichs (voorzitter), Jelle Achterberg, Henk Eijlers, 
Helga van Kleef, Cor Luijendijk en Ieny Wetzels.  
Wegens het ontbreken van eigen expositieruimte werden in 2012 de exposities van de Kunstkring 
“buiten de deur” georganiseerd. 



Zo was er een “Voorjaarssalon” en een “Najaarssalon” in de voormalige Wasserij Johanna aan de 
Leidsestraatweg te Woerden. Voorts verkreeg door het tekenen samenwerkingsovereenkomst met 
de bibliotheek de vereniging vanaf 14 april het recht om permanent te exposeren in de 
Regiobibliotheek Woerden.  
In de maanden juli en augustus was in het Stadsmuseum Woerden de expositie “Keuze uit de 
Kunstkring Woerden” te zien. De organisatie was in handen van Floor de Graaf, conservator van het 
museum en de selectie van te exposeren werken gebeurde in de commissie van externe deskundigen 
onder leiding van Frank Welkenhuysen van het Kunst & Kitsch Team.  
In het najaar deden enkele leden mee aan de expositie “Achter Glas” in Brielle, een jaarlijks door 
onze zustervereniging Kunstkring Voorne georganiseerde tentoonstelling in het winkelgebied van 
deze stad. 
In december werd in het atelier van de Kunstkring een aan Jan Huffener gewijde expositie 
ingericht.  
Daarnaast verleende Expositiecommissie van de Kunstkring haar medewerking aan de 
overzichtstentoonstelling van de Stichting Atelierroute Groot Woerden, eveneens in de voormalige 
Wasserij Johanna. 
 
Podiumcommissie 
De in 2011 ingestelde Podiumcommissie bestond eind 2012 uit Gert Jan Meijer, Jannie Maakenschijn 
en Tieke Smit en heeft tot taak om voorstellen te doen voor inhoudelijke optredens/voordrachten. 
Deze kunnen in de algemene ledenvergaderingen plaats vinden maar in bepaalde gevallen is ook een 
speciaal hiervoor te beleggen bijeenkomst mogelijk.  
Er is een lijst met suggesties voor onderwerpen en uit te nodigen gasten opgesteld en er is geregeld 
overleg tussen commissie en bestuur ten behoeve van concrete uitnodigingen.  
 
Snuffelcursussen. 

In het najaar van 2012 werd weer een Snuffelcursus gegeven. Ilja Pronk was zoals steeds de 

organisator en de cursusleider. De docenten zijn altijd leden van de Kunstkring. 

Excursies en workshop. 

In oktober werd speciaal voor de leden een workshop Pastelleren georganiseerd in het Stadsmuseum 

Woerden, deze werd gegeven door een van de zes pastellisten die op dat moment in het museum 

exposeerden. Er deden 15 leden mee. In november vond een excursie plaats naar de Sierk 

Schröderstichting te Boskoop. Er waren 15 deelnemers die genoten van de zeer mooie tekeningen, 

pastels en schilderijen, voornamelijk model en portret. Op 18 december ging een kleine groep naar 

de verffabriek in Almere. In het najaar is tenslotte de organisatie voorbereid van een Masterclass 

portret- en modeltekenen. Deze zal worden gegeven door Rob van der Schoor uit Amsterdam. 

Nieuwsbrief  

In september is Theo Aarsen gestart met het maken van een Nieuwsbrief voor de leden en 

begunstigers. Deze is zeer positief ontvangen en blijkt in een behoefte te voorzien. In december 

werd nummer drie gepresenteerd. 

Samenwerking met bedrijven. 

Het voornemen om contacten te leggen met bedrijven uit de regio heeft in 2012 nog niet tot 

concrete resultaten geleid. Wel is besloten om in het najaar van 2013 mee te doen met de 

Beursvloer, waar maatschappelijke organisaties niet-geldelijke contracten proberen te sluiten met 

de bedoeling elkaar diensten te verlenen buiten de formele economie om.  

In december werd een eerste gesprek gevoerd met een nieuw in Woerden gevestigd bedrijf. Men 

heeft belangstelling getoond voor het “aankleden” van het pand met kunstwerken van leden van de 

Kunstkring. Een en ander is nog in een oriëteringsfase. 

Activiteiten. 



Open Atelier: er werd drie maal een Open Atelier georganiseerd. Het is nog zoeken naar de juiste 

invulling van die dagen.  

Werkbespreking: er werd drie maal een werkbespreking georganiseerd door Gerdien Meijnen. 

Gemiddeld waren er 10 leden per avond. Deze activiteit is positief ontvangen. 

In 2012 deden 33  leden mee aan de door de vereniging georganiseerde  activiteiten (boetseren naar 

model, model- en portrettekenen. 

Boek Jan Huffener. 

Door Hans Hagen werd een fraai boek gemaakt over leven en werk van ons erelid Jan Huffener. Dit 

boek is uitgegeven in een oplage van 65 exemplaren. Op 21 december werd in het atelier van de 

Kunstenaarsvereniging het boek op feestelijke wijze door burgemeester Jan Waaijer gepresenteerd 

en overhandigd aan Jan Huffener.  

Bezoek aan Kunstkring Voorne. 

Drie leden van het bestuur brachten in april een bezoek aan Kunstkring Voorne met de bedoeling 

van elkaar te horen hoe de organisatie in elkaar zit. Bijvoorbeeld: toelating nieuwe leden; 

exposities, presentatie map. Besloten werd tot een verdere uitwisseling, waar op het gebied van 

exposities zoals gezegd al een begin mee is gemaakt, en een tegenbezoek van het Voornse bestuur 

aan onze vereniging. 

Kunstwerk voor begunstigers. 

Het kunstwerk voor begunstigers werd gemaakt door Walter Terpstra eind van het verslagjaar 

opgeleverd ten behoeve van toezending aan de begunstigers van de Kunstkring. 

Tenslotte. 

Na onzekere start van 2012, kunnen we terugzien op een actief einde en een aantal positieve 

vernieuwingen. 

 

Januari 2013, Elly de Wachter-van Aalst, secretaris. 

 

 


