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JAARVERSLAG 2014 

 
  
 
1. Bestuur en ledenvergadering 

De samenstelling van het bestuur was in 2014: Hans Hagen voorzitter, Jan Pronk secretaris, 
Maarten Pieterse (penningmeester), Theo Aarsen,  Bep Cherillo, Ton Friederichs, bestuursleden. 
Maarten Pieterse nam bij de start van dit kalenderjaar het penningmeesterschap over van Bep 
Cherillo. 
Het bestuur vergaderde 7 keer en er vonden twee algemene ledenvergaderingen plaats.  
 

2. Leden 
Grote schrik ging eind mei door de vereniging bij bericht van het zo plotseling overlijden van ons lid 
Gerrie den Engelsman. De vereniging verloor in Gerrie een sympathiek, enthousiast en zeer 
betrokken lid. 
Van nog 4 leden werd het lidmaatschap per 31-12-2014 beëindigd. In 2014 traden 4 nieuwe leden 
toe, alsmede 2 begunstigers, zodat 2015 start met 63 leden en 9 begunstigers. 

 
3. Financiën 

Op financieel gebied is de vereniging  stabiel gebleven. Wel is er in het bestuur nog steeds aandacht 
voor de vergrijzing van het ledenbestand en blijft  het werven van nieuwe, tevens jongere, leden 
een aandachtspunt. 
Het is teleurstellend dat de nieuwe fiscale regels per 1 januari 2014 betreffende onze ANBI status er 
niet toe heeft geleid dat meer leden gebruik maakten van de mogelijkheid om met 
belastingvoordeel een extra schenking te doen aan de vereniging. 

 
4. Huisvesting 

Het huurcontract is per 15 juni 2014 met 2 jaar verlengd  tot 15 juni 2016. 
Door het treffen van voorzieningen als het aan het plafond aanbrengen van diverse oprolbare 
schermen is het atelier ook geschikt gemaakt als fotoatelier. 
Om de ruimte in het atelier efficiënter te kunnen gebruiken zijn de zware logge tafels vervangen 
door een tiental opklapbare tafels. 
Dankzij de extra inkomsten uit de ANBI-regeling hebben we deze investeringen in inventarissen dit 
jaar kunnen doen. 

 
5. 9e Lustrum Kunstkring 

Op 15 april werd tijdens de ontmoetingsavond in het atelier het 45 jarig bestaan van de 
Kunstenaarsvereniging gevierd. Dat geschiedde met veel gezelligheid, mooie speeches van de 
voorzitter en burgemeester Victor Molkenboer en een heerlijk buffet. Het was een volle zaal met 
leden, partners, oud-leden en vrienden. Vervolgens werden er herinneringen opgehaald waarbij 
erelid Jan Vermaat, speciaal overgekomen uit Friesland, zich niet onbetuigd liet. Verder waren er 
gedichten door Fons van der Reep en Pasquale Cherillo liet zich horen met enkele Napolitaanse 
liederen. De avond werd tenslotte opgeluisterd door een tweetal uitstekende muzikanten. 
Met de maaltijd die Bep Cherillo, Ilja Pronk en Christian Jut hadden bereid voor de ruim zestig 
gasten, werd het een ouderwets gezellige avond. Op naar het vijftigjarig jubileum in 2019!  
 

 



2 
 

6. Exposities 
De expositiecommissie bestond uit Ton Friederichs (voorzitter), Jilles Achterberg, Helga van Kleef, 
Fons van der Reep, Cor Luijendijk en Maria Margraf.  
 
Bibliotheek 
De Kunstkring verzorgde elke 3 maanden een expositie in de Bibliotheek. In de zomer exposeerden 
op onze uitnodiging drie leden van de Kunstkring Voorne hun werk in de bibliotheek. 
 
Voorjaars- en Najaarssalon 
Vervolgens waren er 2 zogenaamde “salons” . De Voorjaarssalon was in 2014 in Het Baken.  Deze 
expositie maakte op 3 mei deel uit van een fietsroute uitgezet langs een vijftal exposities i.v.m. een 
jubileum van Schildervereniging Woerden. 
De Najaarssalon vond plaats in de voormalige Wasserij Johanna en was deze keer gewijd aan 3D-
kunst en fotografie. 
 
Capelle aan de IJssel 
In Capelle aan de IJssel exposeerde leden van de Kunstkring in het Gemeentehuis. Deze expositie 
was geïnitieerd door Gerrie den Engelsman, aan wie de expositie werd opgedragen. Ook werk van 
Gerrie werd geëxposeerd. 
 
Steinhagen 
Van eind oktober tot medio december deden 6 leden mee aan een expositie in het Gemeentehuis 
van Steinhagen. Het thema van de expositie was “Interkunst” omdat, naast kunstenaars uit 
Woerden en Steinhagen, ook door kunstenaars uit Letland werd deelgenomen. In 2014 was het 25 
jaar geleden dat de samenwerking tussen de Kunstkring Woerden en de kunstenaars uit Steinhagen 
begon met een eerste gemeenschappelijke tentoonstelling en “Interkunst” was de 10de. 
 
In totaal toonden 51  leden en 3 gasten uit Voorne hun kunst bij de door de Kunstkring 
georganiseerde exposities. 
Daarnaast nam de Kunstkring deel aan de Nachtcultuur, waarbij een aantal leden gedurende 1 dag 
exposeerde in een leegstaand pand in het centrum van Woerden. 
 
Traditiegetrouw verleende de Expositiecommissie van de Kunstkring haar medewerking aan de 
overzichtstentoonstelling van de Stichting Atelierroute Groot Woerden, eveneens in de voormalige 
Wasserij Johanna en werd er een start gemaakt met plannen voor exposities in 2015 zoals de 
expositie in het Stadsmuseum Woerden. Ook verleent de Expositiecommissie haar medewerking 
aan de inrichting van de verkoopexpositie bij tuincentrum Rodenburg.  
 

7. Permanente verkoopexpositieruimte bij Rodenburg 
Met Rodenburg Tuinen heeft de kunstkring een overeenkomst afgesloten voor de inrichting van 
een permanente (verkoop)expositie in het tuincentrum. De overeenkomst is vooralsnog voor een 
jaar en is ingegaan in september. 
Ons lid Anastazija Ferwerda is bereid gevonden om de administratieve kant en het contact met 
Rodenburg over de uitvoering van dit project voor haar rekening te nemen. 
We prijzen ons gelukkig dat we de hand hebben kunnen leggen op een paar mooie afsluitbare 
vitrines voor het 3D-werk dat bij Rodenburg wordt geëxposeerd. 
 

8. Activiteiten 
Atelieractiviteiten 
Naast de vaste atelieractiviteiten als modeltekenen, boetseren naar model, portrettekenen en 
portretschilderen, fotografie en linosnede startte dit jaar een 3D-groep ter voorbereiding van de 
Najaarssalon en om de 3D-kunst meer in de schijnwerpers te zetten. 
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Omdat het aantal inschrijvingen voor het eerste blok 2014 van modeltekenen, boetseren naar 
model en portrettekenen op de dinsdagavond in eerste instantie lager was dan het vereiste 
minimum is besloten om dit blok te splitsen in blok 1A en 1B. Achteraf bleken er toch voldoende 
deelnemers te zijn. 
 
In 2014 hebben 40 leden in totaal 99 keer ingeschreven voor de blokken 1, 1A, 1B en 2 voor één 
van de geplande activiteiten, te weten 17 x modeltekenen/schilderen, 23 x boetseren naar model, 
53 x portrettekenen/ schilderen en fotograferen en grafisch atelier elk 8 x. In totaal betreft dit 
activiteiten gedurende 75 dagdelen.  
Zowel in blok 1 als blok 2 deed een niet-lid mee aan portretschilderen op de dinsdagmiddag.  
 
Aan de 8 masterclasses door Rob van der Schoor  deden 13 leden mee aan 23 vrijdagmiddagsessies. 
Op de tussenliggende vrijdagen werd regelmatig vrij geschilderd. 
 
Werkbespreking 
Van de geplande 4 werkbesprekingen zijn er enkele door organisatorische problemen niet 
doorgegaan. In 2015 worden de werkbesprekingen ad hoc gehouden.  
Daarnaast is er vanuit twee andere schildergroepen verzocht om in ons atelier en met hulp van 
leden van de Kunstkring voor hun eigen leden werkbesprekingen te mogen houden. 
 
Open Atelier 
In de laatste maanden van het jaar kreeg het Open Atelier voor leden en derden een herstart, 
ditmaal op de woensdag morgen.  In de loop van 2015 zal blijken of het open atelier op voldoende 
belangstelling mag rekenen. 
 

9. Workshops en masterclasses 
Portret en model, 
Het enthousiasme van de deelnemers leidde ertoe dat de in 2013 door Tineke Hoepman en Gert 
Jan Meijer geïnitieerde masterclasses voor gevorderden met Rob van der Schoor als docent ook in 
2014 doorgang vonden. Op de tussenliggende vrijdagen ging de groep door met vrij schilderen.  
Het succes leidde tot het voornemen om in 2015 met een 2e groep op de maandagmiddag van start 
te gaan. In 2014 waren er 64 inschrijvingen voor de masterclasses op de vrijdagmiddag. 
 
Abstraheren 
Ido Vunderink  heeft ook in 2014 diverse zaterdagen les in abstraheren gegeven aan een tiental 
belangstellende leden. Er was veel interesse en er zijn plannen voor een herhaling in 2015. 
 

10. Ontmoetingsavonden 
Naast de lustrumviering op 15 april vonden er nog 3 ontmoetingsavonden plaats.  
Traditiegetrouw komen de leden van de Kunstkring in de eerste week van het jaar bijeen voor het 
uitwisselen van goede wensen.  De Nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 7 januari werd extra luister 
bijgezet door Gerrit Luidinga die enkele gedichten voorlas uit zijn pas uitgekomen bundel 
Troostbomen, een project dat hij samen met Hans van Ommeren afrondde met voor beiden een 
eigen boek als eindresultaat. 
Tijdens de ontmoetingsavond van 2 september waren de directeur van Het Klooster Leontien 
Wiering plus van het Stadsmuseum de manager Katrien Timmer en conservator Stephanie Rompa 
te gast. 
De ontmoetingsavond van 14 oktober stond in het teken van de Fotogroep. De groep had een 
presentatie voorbereid en groepsgewijs konden de aanwezige leden kennismaken met  de wijze 
waarop de diverse leden-fotografen werken. 
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11. Door derden georganiseerde activiteiten 

Inloophuis voor kanker 
Ons lid Helga van Kleef verleende in 2014 medewerking aan de teken- en schilderbijeenkomsten bij 
het Inloophuis voor kanker. Reeds enkele jaren ondersteunen leden van de Kunstkring deze 
activiteit. Tot mei  2014 deed Helga dit samen met Gerrie den Engelsman. 
 
 
Verenigingenspel 
De Kunstkring deed mee aan het verenigingenspel in Kamerik en konden het mooie resultaat van 
2013 niet herhalen. We eindigden dit keer in de lagere regionen. 
 
Akoestival / Kerst Inn 
Op het Akoestival in Woerden in september en op de Kerst Inn in Kamerik in december had de 
Kunstkring een marktkraam met werk van de leden en folders voor belangstellenden. 
 
Te Hooi en te Kunst / Kerstshow 
Zowel bij Te Hooi en te Kunst op 12 en 13 april als tijdens de Kerstshow op 13 december waren 
leden van de Kunstkring aan het werk te zien bij tuincentrum Rodenburg. 
 
Kiwanis kunstpoppen 
Op 26 en 27 september was er een expositie van kunstpoppen, waaraan naast andere kunstenaars 
ook leden van onze Kunstkring deelnemen: Jan Vermaat, Hans van Ommeren en Lia Luijendijk. De 
poppen werden verkocht in een veiling o.l.v. Frits Bugter ten bate van ”Stop Tetanus” van Unicef.  

 
12. Project panorama schilderen Petrustoren 

Een uitnodiging van het Gilde Woerden aan de Kunstkring resulteerde in een project om een 
panorama te schilderen van Woerden vanaf de Petrustoren. Een en ander ter gelegenheid van het 
15 jarig bestaan van het Gilde, het afscheid van Jos van Riet van het Gilde en het 45 jarig bestaan 
van de Kunstkring. 
Vanaf eind juni 2014 werkten Tineke Hoepman, Ton Friederichs, Gerdien Meijnen en Theo Aarsen 
van de Kunstkring aan een viertal panorama’s van Woerden, gezien vanaf de toren van de 
Petruskerk. Het ondersteunende fotowerk werd door Aart Sliedrecht geleverd en Jilles Achterberg 
fungeerde als coach en adviseur van het team. De schilderijen krijgen een vaste plaats in de toren. 
Op 6 maart 2015 vindt de officiële overdracht plaats aan het Stadsgilde. 
 

13. Project beeld van Leo Gestel in Woerden 
De fondsenwerving voor het beeld van de in Woerden geboren kunstenaar Leo Gestel (1881-1941) 
is inmiddels succesvol afgerond. De opdracht is begin november verleend aan beeldhouwer Judith 
Pfaeltzer. Het wordt een bronzen kop. Mevrouw Pfaeltzer is vol enthousiasme aan het werk 
gegaan. Het ligt in de bedoeling dat het beeld in juni 2015 wordt geplaatst in het plantsoen tussen 
de Hervormde Kerk en het Stadsmuseum.  

 
14. Museumbezoek 

In februari verzorgde Lia Luijendijk in het Stadsmuseum een privé-rondleiding voor 20 leden van de 
Kunstkring.  Lia exposeerde in het Stadsmuseum als onderdeel van de expositie “Elements of 
Fashion”. 
In het verslagjaar werd 2x groepsgewijs een museum/expositie bezocht, te weten het Rijksmuseum 
en Stedelijk museum in Amsterdam. 
Beide keren geslaagde bezoeken die zeker een vervolg zullen krijgen in 2015. 
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15. Künstlerwerkstatt Rote Erde e.V (Steinhagen) 

Een groep van 10 leden en partners uit Woerden is naar Steinhagen getogen om de feestelijke 
opening bij te wonen van de expositie in het Gemeentehuis van Steinhagen. Bij deze goedbezochte 
opening werd kennis gemaakt met 2 kunstenaars uit Letland die daar, evenals de kunstenaars uit 
Steinhagen en Woerden, hun werk exposeerden. 
Zoals vanouds was het onthaal door de kunstvrienden van Künstlerwerkstatt Rote Erde subliem. Zo 
waren en ontvangsten bij enkele leden thuis, een Herfstfeest met buffet en muziek in het tot 
feestlocatie omgebouwd atelier en een bezoek aan een museum met werk van de lokale 
kunstenaar Peter-August Böckstiegel.   

 
16. Vriendenprent 

De vriendenprent, een afdruk van een linosnede met als onderwerp Man met hond,  werd dit jaar 
gemaakt door Bep Cherillo 
 

17. Public relations  
Nieuwsbrief 
In 2014 verschenen onder redactie Van Theo Aarsen 5 nieuwsbrieven, onder de naam “Uit De 
Kunst”. De nieuwsbieven verschenen eenmaal per kwartaal, aangevuld met een speciale 
kersteditie. In het afgelopen lustrumjaar werd bij de nieuwsbrieven via interviews uitgebreid 
aandacht besteed aan de historie van onze vereniging. De Nieuwsbrieven spelen samen met de 
website een belangrijke rol in de communicatie tussen bestuur en leden en tussen leden onderling. 
Vrienden van de Kunstkring en een aantal relaties ontvangen ook de Nieuwsbrief. 
 
Presentatiemap  
Onder regie van Fons van der Reep is er een nieuwe presentatiemap van de leden van de 
Kunstkring tot stand gekomen. Het vervolmaken van de map en het bijhouden ervan is een 
doorlopende actie. De verzamelde informatie wordt tevens gebruikt voor de website van de 
vereniging, zodat het ook op die manier de PR van de leden en hun werk dient. 
 
Website 
De website is, met dank aan Cor Luijendijk,  in de nieuwe vorm  omgezet. Ook de vermelding van de 
leden daarop is aangevuld. Het is een onderwerp in beweging dus het up-to-date houden blijft de 
aandacht vragen. Inhoudelijke informatie over de leden en hun werk is zoals gezegd in 2015 sterk 
verbeterd als is deze nog niet voor alle leden beschikbaar gekomen.  
 

 
4 februari 2015  
 
 
 
 


