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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 7 keer en er 
waren twee Algemene Ledenvergaderingen. Belangrijke onderwerpen tijdens bestuursvergaderingen waren 
exposities, Kwaliteit, binding met de vereniging  en bijzondere projecten als de Cattenbroekertunnel. Ook de 
samenwerking met andere organisaties op het gebied van de kunst en kunsteducatie waren onderwerp van 
gesprek. Halverwege 2017 verscheen ook het jubileum van 2019 op de bestuursagenda. 

 
2. Ledenbestand 

Aan het einde van 2017 telde het ledenbestand 68 leden. Per 1 januari 2018 namen Anastazija Ferwerda 
(wordt donateur), Marjolein Schouten (na 40 jaar), Nel Overkamp  en Ineke Breed- Van der Lee afscheid van de 
vereniging.  
In het afgelopen jaar mochten we vier nieuwe leden verwelkomen. Heleen van Ulden, Lottie de Bruijn, 
Marlouke San Giorgi en Wil de Goyer. 
 

3. Vrijwilligers 

De vereniging kan niet buiten de vele vrijwilligers. We denken hier aan de coördinatoren van de activiteiten in 
het atelier: Ton Friederichs (boetseren en tekenen naar model), Puck Sluijs, Maria Margraf en Annelies van der 
Sman (portrettekenen en schilderen), Gert Jan Meijer en Nelleke Kuijpers (werkbesprekingen en masterclass) 
en Tineke Hoepman (vrij schilderen) en Jan Pronk (open atelier). Bertine Smorenburg zorgde voor de 
voorraden.  
Daarnaast de uitgebreide expositiecommissie Helga van Kleef, Maria Margraf, Nelleke Kuijpers, Jillis 

Achterberg, Aart Sliedrecht, Martien Bakhuizen, Fons van der Reep en Cor Luijendijk. 

 

4. Financiën 

De vereniging is financieel gezond en heeft een solide begroting. Door een goed financieel beleid is het niet 
noodzakelijk om voor 2018 de contributie te verhogen. 

 
5. Bijeenkomsten  

In 2017 werden de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 

- Een nieuwjaarsborrel op 10 januari, tevens start van de activiteiten; 

- Drie ontmoetingsavonden, 16 mei,  5 september en 10 oktober, 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; 

- Vier werkbesprekingen, 7 februari, 11 april,  28 september en 7 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; jammer genoeg vond de werkbespreking van 7 
november geen doorgang; 

- Twee Algemene Ledenvergaderingen op 14 maart en 21 november, waar het bestuur aan de leden 
verantwoording aflegde over de afgelopen periode en mandaat vroeg en kreeg voor de komende 
periode. 
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6. In memoriam 

In de eerste twee maanden van 2017 werden we opgeschrikt door het overlijden van Bram van Griethuizen en 
Jan Huffener.  
 
Bram van Griethuizen, vriend van onze vereniging, kennen we als de echtgenoot van ons lid Geerco Hofstra die 
in 2015 overleed. Na haar overlijden is Bram steeds belangstellend gebleven naar het wel en wee van de 
vereniging. Hij werd vriend van onze vereniging. Bram overleed op 27 januari 2017 en werd 83 jaar. 
 
Jan Huffener overleed op 5 februari 2017. Jan heeft ongelooflijk veel voor onze Kunstkring betekend. Hoe 
kennen we hem wel niet, bestuurslid, voorzitter, erelid, maar vooral een veelzijdig kunstenaar, een lesgever in 
druktechnieken en een trouwe bezoeker van de portretworkshops. Kortom een geweldig lid. Jan is 91 jaar 
geworden. Enkele van onze leden hebben zich de laatste jaren ingespannen om Jan ondanks zijn hoge leeftijd 
bij de vereniging te blijven betrekken.  

 

7. Exposities 

Zuwe Hofpoort  
In het Zuwe-Hofpoort ziekenhuis was van 21 januari tot en met 4 maart een expositie van de schilderclub 
Magenta die in ons atelier haar activiteiten ontplooit. In de vitrines vonden we ook mooi keramiek van Lottie 
de Bruijn, lid van de Kunstkring. 
 
Kijk op Kunst (laatste expositie) 
Op 8 en 9 april hield "Kijk op kunst", haar jaarlijkse expositie in de "De Badkuip" aan de Boerendijk. De groep 
waarin ons lid Willemijn Onrust deelneemt sloot hiermee haar bestaan af.  
 
Vanaf 18 april 2017 t/m 17 juni 2017 exposeerde ons voormalig lid en bestuurslid Anneke Winsemius uit 
Woerden in de Tearoom van bakkerij Versluis.  
 
Voorjaarssalon 22 april tot 6 mei 
De Voorjaarssalon werd gehouden in de Expositieruimte van Galerie van Slagmaat. De feestelijke opening werd 
verricht door Carole Leroy, directeur van KUVO. Aan de expositie namen de volgende veertien leden deel:  
Fons van der Reep, Ieny Wetzels, Lydia Baarda, Heleen van Ulden, Inge Sips, Koos van den Nieuwendijk, Didi 
Mooiman, Lottie de Bruijn, Jeanette Huizinga, Bep Cherillo, Martien Bakhuizen, Iman Vroman, Marianne Dams 
en Anastazija Ferwerda. 

 
Op deze datum werden ook de exposities van de schildergroep Magenta en van de schildergroep Woerden 
geopend. Jammer dat er geen onderlinge afstemming had plaatsgevonden, want dan hadden de leden van de 
verschillende verenigingen ook elkaars expositie kunnen bezoeken. Niet alleen de Voorjaarssalon van de 
Kunstkring, maar ook de beide andere exposities waren een bezoek zeker waard.  
 
Bibliotheek tot 15 mei 
De expositie “DICHTERLIJKE VRIJHEID” in de bibliotheek was tot  15 mei te bewonderen. Vijftien leden van de 
Kunstkring Woerden, Theo Aarsen, Martien Bakhuizen, Karel van Donselaar, Hans Hagen, Tineke Hoepman, 
Helga van Kleef, Maria Margraf, Gerdien Meijnen, Gert Jan Meijer, Didi Mooiman, Willemijn Onrust, Truus 
Pluim, Iman Vroman, Conny de Vroomen en Elly de Wachter stuurden werk in dat geïnspireerd was door 
dichters en schrijvers. Er was ook driedimensionaal werk te zien van Elly de Wachter en Conny de Vroomen. Op 
een aparte wand hing werk van Martien Bakhuizen en Rob Muijt.  
Het ontmoetingsuur was met meer dan 20 belangstellenden uitermate goed bezocht.  
 
Bibliotheek na 15 mei 
Lydia Baarda exposeerde van 15 mei tot 14 augustus 33 van haar werken. Een tentoonstelling die haar 
veelzijdigheid, fantasie en haar geweldige techniek laat zien in o.a. een realistische weergave van water, zee en 
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paarden. Maar ook landschappen, mensen en bloemtaferelen zijn geliefde onderwerpen voor haar grote 
doeken en tekeningen. Eenieder was uitgenodigd voor het ONTMOETINGSUUR voor de expositie van Lydia 
Baarda op vrijdag 16 juni tussen 18.30 en 20.00 uur onder het genot van koffie met "Keikoek" uit 
Middelharnis.    
 
De Kunstschouw 
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 juni nam ons lid Jannie Maakenschijn deel aan de Kunstschouw, een 
grote kunst- en cultuurroute in de westhoek van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Jannie’s werk was 
te vinden in Mira’s Glasatelier, Kloosterweg 80, Burgh Haamstede. 
 
Bibliotheek    Expositie Onder Water    
Vanaf 14 augustus werd een nieuwe expositie ingericht met werk van leden. Het thema was “Onder Water”.  
Liefst dertien kunstenaars namen met 41 stuks aan deze expositie deel. Lydia Baarda die haar solo-expositie op 
deze dag beëindigde bracht meteen nieuw werk in. De andere twaalf waren Martien Bakhuizen, Eliane Gispen, 
Tineke Hoepman, Helga van Kleef, Nelleke Kuijpers, Gerdien Meynen, Gert Jan Meijer, Didi Mooiman, Willemijn 
Onrust, Inge Sips, Aart Sliedrecht en Iman Vroman. Het Ontmoetingsuur van deze expositie was op 6 oktober 
 
Henk Gijselman 
Stichting Kunst in Laren organiseerde op 9 en 10 september en op 16 en 17 september exposities op diverse 
locaties in Laren waaronder bij Henk Gijselman in zijn galerie, Drift 6. Kunstkringleden waren hiervoor 
uitgenodigd door de secretaris.  
 
Expositie Rob van der Schoor. 
Rob van der Schoor had een succesvolle expositie van 8 september tot en met 8 oktober in de Kunsthal 
ABW&W ter gelegenheid van zijn bijzondere verjaardag. Hierbij werd ook een overzichtsboek gepresenteerd 
met zijn werk van de afgelopen twee a drie jaar. Het kan niet anders dan - en dat werd door Rob bevestigd - dat 
hij vaak twee of drie schilderijen tegelijk maakt. Het was de moeite waard en zowel bij de opening als bij de 
finissage was de Kunstkring vertegenwoordigd.  

 
Kunstkring Voorne 
Onze zustervereniging in Voorne had vanaf 29 september een nieuwe expositie in Galerie Kunst In Uitvoering in 
Zwartewaal. De expositie was t/m zondag 29 oktober iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.  

 
Expositie Schilderclub Polychromia 
Van schilderclub Polycromia werden van zaterdag 9 september tot en met zaterdag 25 november 50 
schilderijen in het Baken geëxposeerd.  
De 8 leden zijn Cees Blonk, Bert Brinkman, Lia Coppen, Joyce de Haan, Trijnie Kinds, Henk Kloosterboer, Marga 
Vijn en Stijnie Vroege. Iedere donderdagmorgen komen ze bij elkaar in “De Badkuip” en daar wordt vrij 
geschilderd, op papier , doek of paneel.                                                                                                                                      
 
Najaarssalon Thema 4770 vanaf 22 oktober tot 14 november 
Op 22 oktober vond onder grote belangstelling de opening plaats van de expositie 4770 in de Galerie van 
Slagmaat. De deelnemende leden, allen geboren in ’47, en dit jaar dus de leeftijd van 70 jaar bereikten, waren 
Elly de Wachter-van Aalst, Betsy van der Weij, Tineke Hoepman, Sietse Goverts, Willemijn Onrust en Lia van 
Kesteren.  
De feestelijke afsluiting van de expositie - vond op 11 november eveneens onder veel belangstelling plaats.  

 
Bibliotheek Expositie Abstract  
Van 11 december tot 28 maart 2018 is de expositie Abstract te bewonderen. Een recordaantal deelnemers van 
17 heeft met 45 werken gehoor gegeven aan de oproep om te exposeren. We mogen als vereniging best trots 
zijn op zo’n grote groep actieve leden. Lydia Baarda, Bep Cherillo, Truus Pluim-Cordes, Ria Blom, Martien 
Bakhuizen, Helga van Kleef, Gerdien Meynen, Gert-Jan Meijer, Nelleke Kuijpers, Marlouke San Giorgi, Hannah 

https://www.facebook.com/pages/Galerie-Kunst-In-Uitvoering/588967371176336?ref=gs&fref=gs&dti=539972729430733&hc_location=group
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Neijssel, Willemijn Onrust, Koos van den Nieuwendijk, Maria Margraf, Jannie Maakenschijn, Betsy van der Wey 
en Iman Vroman. 
De expositiecommissie heeft vrijdagavond 16 maart 18.00- 20.00 uur gekozen voor het Ontmoetingsuur met de 
kunstenaars . 
 
Expositie van het werk van Jaap Los op 21 en 22 oktober 
Zoon Leo Los kon tevreden zijn. De expositie van het werk van zijn vader Jaap in het Dorpshuis in Harmelen 
werd drukbezocht. Jaap was tot zijn overlijden in 2015 lid van onze vereniging. Veel mensen die de expositie 
bezochten vonden hun eigen portret tussen de honderden werken. Er werd dan ook flink verkocht. 
 
Expositie vloer- en wandkleden op 1 en 2 december 
Op vrijdag 1 december en zaterdag 2 december 2017 waren enkele Qvilt vloer- en wandkleden van de hand van 
Alex Feenstra te bewonderen in de Galerie van Slagmaat. Het werk van Alex was van 19 tot 21 oktober al te 
zien op de Dutch Design Week in Eindhoven.  
Door het patroon dat ontstaat na het verbinden van de losse vilten elementen, doet het kleed denken aan een 
quilt. Als woordspeling op ‘vilt’ is de naam Qvilt bedacht. Voor meer informatie, bel Alex of ga naar 
www.qvilt.nl 

 
Ontmoeting met Kunst in het Hofpoort op 12 december    
Het Antoniusziekenhuis, locatie Woerden, voorheen Zuwe Hofpoort bood met een Ontmoetingsavond een 
unieke mogelijkheid om kennis te maken met een deel van de ziekenhuiscollectie. Frans Lander heeft een 
prachtig cahier gemaakt van deze expositie. Wat zou het geweldig zijn als een groot deel van deze collectie 
voor veel meer Woerdenaren te zien zou zijn in het Stadsmuseum. 

 

8. Bijzondere activiteiten 

27 januari  De verlichte boerderijenroute 
In de periode tussen 27 januari en 11 februari was men welkom bij onze leden Nelleke Kuijpers, Gert Jan Meijer 
en Meta Jaarsma om kunst te bewonderen. Dit werd georganiseerd door de “Verlichte Proeverijen Route 
Utrechtse Waarden”.  
In de boerderij van Gert Jan en Nelleke was naast schilderijen keramiek, zie bijgaande foto, tentoongesteld van 
de Oudewaterse keramistes Alies Brouwer, Els Verseveld, Marja Verkerk en Marja Vermeer. Met deze 
keramistes werkt Gert Jan samen bij het realiseren van geveltekens in Oudewater. Aan de overkant had Meta 
haar woning omgedoopt tot Galerietje Metakleur.  
 
21 maart  Librislezing  door Alex Feenstra 
Op dinsdagavond 21 maart 2017 om 20.00 uur presenteerde de Kunstkring in samenwerking met onze 
gastheer Kees - Willem Karssen de Librislezing 2017 in de boekhandel Karssen in de Voorstraat 15 te Woerden. 
Dit jaar viel de eer te beurt aan Alex Feenstra, al jarenlang lid van onze vereniging. Alex nam ons op een 
inspirerende manier - als Lithograaf/Prepresser - mee op een virtuele reis door zijn bedrijf in de wondere 
wereld van de boekdrukkunst. Een wereld waarin het ambacht en de moderne technologie elkaar verrassend 
treffen.  
 
Spelen met Taal 
Onder deze titel hebben Gerdien Meijnen en Aart Sliedrecht het initiatief genomen om vanuit de Kunstkring 
onze inspiratie en creatieve ervaring aan te bieden aan de statushouders die sinds eind 2016 in de Stadspoort 
in Woerden verblijven.  
Ruim 50 vluchtelingen zijn na een lange reis in Woerden aangekomen en verblijven hier tenminste vijf jaar. 
Vanuit de Stadspoort worden ze door de Gemeente geholpen bij het verkrijgen van een woning in Woerden. 
 
Cattenbroekertunnel gereed  
Op 4 en 5 april was de start van de laatste fase van het schilderen van de Cattenbroekertunnel. Zes 
woensdagen op rij tot begin juni werd er op de woensdagmiddag met groepen variërend van 10 tot 15 

http://www.qvilt.nl/
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scholieren gewerkt onder leiding van leden van de Kunstkring. Door de aannemer was een container geplaatst 
waar gedurende de week de spullen in konden worden opgeborgen.  
Iedere dinsdag of maandag werd een tunneldeel voorgetekend aan de hand van de ontwerpen van leerlingen 
van de Minkema Stein. Leden van de Kunstkring die in de tunnel en bij de voorbereiding vele uren in actie 
kwamen, waren Ton Friederichs, Gerdien Meijnen, Tineke Hoepman, Iman Vroman, Helga van Kleef en Theo 
Aarsen. Conny de Vroomen was als leerkracht de linking-pin tussen Minkema en Kunstkring. Aart Sliedrecht 
heeft de verschillende middagen vastgelegd.  
 
Begeleiding lessen op de basisscholen 
Van maandag 15 mei tot en met 18 juni vond op een groot aantal basisscholen voor het derde jaar op rij 
begeleiding plaats bij creatieve activiteit. Liefst 345 leerlingen van de groepen 7 en 8 van 8 scholen werkten in 
de geest van 100 jaar Stijl in twee- en driedimensionaal werk.  
KUVO had tevoren een doortimmerde lesbrief gemaakt zodat de leerlingen voorbereid aan de slag konden.  Op 
10 april oefende de groep begeleiders in het atelier op het ruimtelijke werk. 
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de inzet van Willemijn Onrust, Jannie Maakenschijn, Anastazija 
Ferwerda, Tieke Smit, Anne Marie van den Hul, Henk Eijlers, Hannah Neijssel, Helga van Kleef, Ria van Roekel, 
Ria Blom en Lottie de Bruijn. Ton Friederichs en Jannie Maakenschijn waren de initiatiefnemers die samen met 
Naomi Nijbroek van het KUVO de bouwworkshop en de schilderworkshop voor de leerlingen hadden 
voorbereid en uitgewerkt.  
 
Atelierroute Woerden en Lopikerwaard 2 en 3 sept. 
De Atelierroute Lopikerwaard telde vier van onze leden: Meta Jaarsma, Nelleke Kuijpers, Jeanette Huizenga-
Luteijn en Gert Jan Meijer, met een mooie centrale presentatie in het Stadskantoor van Oudewater.  
Bij de Atelierroute Woerden waren dit jaar naast al het mooie werk natuurlijk ook weer leuke dingen te 
beleven. Het verjaardagsgebakje en de 3D-printer bij Conny de Vroomen, het spiksplinternieuwe atelier van Ria 
Blom, even rustig uitblazen in de tuin van Mieke Mars, een “broedplaats”bezoekje op de Handelsweg in 
Kamerik en een prachtig ingericht atelier bij Sietse.   

 
Kunstpark op 27 augustus 
De twee door de Kunstkring ter beschikking gestelde kramen door Fons van der Reep en Jeannette Huizenga 
werden zo goed vol gezet dat er slechts een bescheiden plekje voor promotie van de Kunstkring overbleef. 
Doordat ook Conny de Vroomen in het rijtje mocht aansluiten was de Kunstkring goed zichtbaar. Jammer dat er 
door de bijna vierduizend bezoekers weinig werd gekocht.  

 
Masterclasses van Rob van der Schoor 
In het afgelopen jaar was er weer veel belangstelling voor de lessen o.l.v. Rob van der Schoor. Niet alleen werd 
aandacht besteed aan modelschilderen, ook werden andere technieken behandeld. 
 
Workshop “Schilderen en tekenen buiten kaders…” op 3 november 
Op vrijdagmiddag 3 november verzorgde Sietse Goverts een workshop schilderen en tekenen buiten kaders.  
Daarover schreef hij: “‘Onverwachte’ opdrachten maken het mogelijk dat je gaat her-zien en opnieuw 
verbeelden. Verbazing en ontmoeting met je creatieve mogelijkheden is de essentie”.  

 
Bezoek van zustervereniging uit Steinhagen op 22 november   
Bestuursleden van onze Duitse zustervereniging “creArtiv”, waarover in de vorige nieuwsbrief werd bericht, 
bezochten Woerden. Bij Bep Cherillo werden ze hartelijk welkom geheten. Expositieportefeuillehouder Aart 
Sliedrecht maakte met Wolfgang Milting en Renate Runge afspraken voor de septemberexpositie in 2018 in het 
Rathaus in Steinhagen.  

 
Oud-voorzitter Gerrit Luidinga onderscheiden op 26 november 
Bij de presentatie van zijn vierde en vijfde dichtbundel is Gerrit Luidinga in een overvol Brediushonk 
onderscheiden met de zilveren steekspeld van Woerden. 
Yolan Koster, locoburgemeester, roemde onder meer zijn kwaliteiten als kunstkenner, kunstpromotor en 
publicist.  
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25-jarig bestaan Kunstkring Voorne op 1 december   
Onze zustervereniging in Voorne vierde op 1 december haar 25-jarig jubileum. In het recente verleden hebben 
wij gezamenlijk geëxposeerd met deze kunstkring. Vanuit ons bestuur heeft de voorzitter de felicitaties 
overgebracht en zijn de contacten met een inmiddels nieuw Voorne-bestuur weer aangehaald. Deze Kunstkring 
is qua grootte en ambitie vergelijkbaar met onze vereniging. Reden om in het komende jaar een keer 
ervaringen uit te wisselen. 

Workshop Tablettekenen en -schilderen op 16 december    
Een kleine groep enthousiastelingen van de Kunstkring was met tablet, geladen met de app ArtRage in het 
atelier voor de presentatie die Theo Aarsen had voorbereid. De laatste workshop tablettekenen en -schilderen 
was al weer tweeëneenhalf jaar geleden. Dit was opnieuw les 1: de oriëntatie. De kneepjes van het vak werden 
uitgelegd.  
Via ANBI kunnen uiteraard ook belangstellenden van buiten de Kunstkring meedoen, maar voor deze eerste 
sessie werd aan leden van onze vereniging voorrang gegeven 

 

9. Wetenswaardigheden 

Bovenverdieping is verhuurd 
Enthousiaste leden van onze vereniging hebben de vrijgekomen ruimte boven ons atelier in Kamerik gehuurd 
en als gezamenlijke werkplek ingericht. Het adres Handelsweg 10b hebben ze met de nodige creativiteit ‘de 
Broedplaats’ genoemd. Er wordt geschilderd, getekend, gefotografeerd, geprint en workshops gegeven. Als je 
een kijkje wilt nemen bel dan even met Jan Pronk of Didi Mooiman. 
 
Kiki Dijkstra neemt leiding over van Veelzijdeg Collectief 
Bij het Veel-Zijdeg-Textiel-Collectief dat regelmatig ruimte huurt van de Kunstkring in Kamerik, heeft Iny 
Hummelink wegens gezondheidsproblemen de leiding overgedragen aan ons lid Kiki Dijkstra. Vanuit de 
Kunstkring wordt deze inzet van Kiki zeer gewaardeerd.  
 
Op 12 juni werd door Bep Cherillo, Annelies van der Sman en Hans Hagen de litho-, ets- en linokast,  de zgn  
“kast van Jan Huffener” opnieuw ingericht. Alles voor deze technieken is weer overzichtelijk en kan bij 
toekomstige workshops worden gebruikt.  
 
Kunst aan den Rijn 
Kunst aan de Rijn is een initiatief van Annemiek Visser en Elly Waterman. Zij zijn beiden lid en waren beiden 
voorzitter van De Schilderclub Woerden. Zij hebben als doel een brug te slaan tussen burgers en kunst. Het 
idee komt uit Alphen aan den Rijn. Daar werd een verbinding gevonden tussen kunstenaars die willen 
exposeren en ondernemers die hun ruimte beschikbaar stellen.  
Het Kunstkring beschouwt deze ambitie als een prima initiatief. Het vult de hoofddoelstelling van onze 
vereniging op een hele goede manier aan. Een brug vormen tussen kunst en burger. En daar gaat het om. We 
zijn ook blij dat Kunst aan den Rijn gebruik gaat maken van ons atelier.  
 
Bep Cherillo gaat met medewerking van Alex Feenstra een doorstart maken van onze presentatiemap. Fons 
van der Reep, die dit jaren heeft verzorgd, heeft de zaak via het bestuur overgedragen. Met name de nieuwe 
leden uit 2016 en 2017 moeten nog een plaatsje in deze map krijgen.  
 
Tekenen en schilderen op school. Willemijn Onrust zet in het komende voorjaar een KUVO-Kunstkringtraditie 
voort met de begeleiding van leerlingen van de Willem-Alexanderschool.   
 
Tien jaar Galerie van Slagmaat. Een begrip in Woerden en verre omgeving. De Kunstkring heeft met vele salons 
en exposities onderdak gevonden bij de zeer gastvrije Mariette. Felicitaties en een grote bos bloemen voor 
deze ondernemende cultuurvrouw waren dan ook zeer op hun plaats. 
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Maria Margraf verzorgde de Vriendenprent 2018. De Vriendenprent wordt jaarlijks door het Bestuur uitgereikt 
aan de Vrienden van de Kunstkring als dank voor hun steun aan onze vereniging. 
 
2019 is een lustrumjaar: de Kunstkring bestaat dan 50 jaar. Het bestuur is al druk bezig met ideeën voor het 
vieren van dit lustrum, waarin in ieder geval een expositie door alle leden is voorzien.  
 

10. Communicatie en PR 

In 2017 zijn vier nieuwsbrieven verschenen, in de Woerdense Courant zijn ook verslagen en interviews 
verschenen. 
Aan de ANBI-status is voldaan omdat gedurende het gehele jaar de verschillende masterclasses en activiteiten 
ook voor niet-leden toegankelijk zijn geweest. 
Naast de website is tevens de Facebook-pagina ingezet als publicitair medium, hier is nog ruimte voor 
verbetering. 
 
 


