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Bestuur en ledenvergadering 
De samenstelling van het bestuur was in 2013: Hans Hagen voorzitter, Jan Pronk secretaris (vanaf juli 
waarnemend, vanaf november officieel), Bep Cherillo penningmeester, Ton Friederichs, Maarten Pieterse, 
Theo Aarsen, bestuursleden. Het bestuur vergaderde vijf keer en er vonden twee algemene 
ledenvergaderingen plaats. Elly de Wachter, na 3 jaar statutair aftredend als secretaris en niet herkiesbaar, 
werd in de ALV van 26 februari bedankt voor haar inspanningen voor de Kunstkring.  

Ledenbestand 
Bij de start van 2013 telde de Kunstkring 59 leden en 6 begunstigers. In 2013 traden 6 nieuwe leden toe, 
alsmede 1 begunstiger. Van 5 leden werd het lidmaatschap per 31-12-2013 beëindigd zodat 2014 start met 
60 leden en 7 begunstigers. 

 

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 wordt er gedacht over het werven van nieuwe, tevens jongere, leden. 

Om te voldoen aan nieuwe ANBI-regels is door het bestuur extra aandacht besteed aan het publiceren van 

de voorgeschreven gegevens via de eigen website en die van geefgratis.nl. 

Huisvesting 
De Kunstkring huist sinds augustus 2012 aan de Handelsweg 10 a  in Kamerik. De eerste huurperiode loopt af 
op 15 juni 2014. Door de algemene ledenvergadering van 19 november is besloten de huurovereenkomst 
met 2 jaar te verlengen tot medio 2016.  

Een interne commissie nam de aankleding van het gebouw onderhanden en zorgde voor het ophangen van 
kunst van leden aan de wanden. De vitrines werden gevuld met driedimensionaal werk.  

Exposities 
De expositiecommissie bestond uit Ton Friederichs (voorzitter), Jelle Achterberg, Helga van Kleef, Cor 
Luijendijk en Ieny Wetzels en Maria Margraf, die halverwege het jaar Ieny Wetzels opvolgde 

Er werd doorlopend geëxposeerd in de Regiobibliotheek Woerden, waaronder 1 expositie werd ingericht 
met kunst van 10 kunstenaars uit Steinhagen. Vervolgens waren er 2 zogenaamde “salons” (in het voorjaar 
en het najaar) in de voormalige Wasserij Johanna en werd een expositie ingericht in de Maartenskliniek. 
Daarnaast is van 14 april tot en met 26 mei door leden geëxposeerd in de Brediusschuur met het thema 
“Natuur” als inspiratie. 

In totaal toonden 27 leden hun kunst bij de door de Kunstkring georganiseerde exposities. 

Daarnaast 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 2014 zoals de voorjaarssalon in “Het 
Baken”, een uitnodiging aan Kunstenaarsvereniging Voorne voor een expositie in Woerden en een bezoek 
met expositie aan Steinhagen. 
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Activiteiten 
Naast de vaste atelieractiviteiten als modeltekenen, boetseren naar model, portrettekenen en 
portretschilderen startte dit jaar, op initiatief van Martien Bakhuizen, een groep leden met linosnede. Er 
werd op vier middagen door zo’n 8 leden enthousiast gewerkt, gesteund door de expertise van Jan Huffener. 
Inmiddels is besloten in 2014 deze activiteit in het programma op te nemen en uit te breiden met andere 
grafische technieken. 
Omdat de belangstelling voor het boetseren terugliep is deze activiteit in het 2e blok vervallen. De 
belangstelling voor het portretschilderen op de dinsdagmiddag daarentegen was zo groot dat is besloten de 
activiteit te splitsen in een ochtend- en middagsessie. 
In 2013 waren 39 leden goed voor 77 inschrijvingen op bovengenoemde activiteiten. Zowel in blok 1 als blok 
2 deed een niet-lid mee aan portretschilderen. 

Ook de fotografie werd in Kunstkringverband nieuw leven ingeblazen. In de loop van het jaar nam Didi 
Mooiman het initiatief met een aantal fotografen uit de vereniging een groep te vormen. Er werden 
gezamenlijk verschillende foto-exposities bezocht en inmiddels zijn tweewekelijkse bijeenkomsten gepland 
in het atelier waarbij de nadruk zal liggen op de kunst van de portretfotografie. Voorlopig kan daarbij gebruik 
worden gemaakt van apparatuur en expertise van een amateurfotograaf van buiten.  

Werkbespreking 
De door Gerdien Meijnen gecoördineerde 3 werkbesprekingen werden goed ontvangen. Op 17 september 
nam ook Ydo Vunderink deel aan de werkbespreking. Ook in 2014 worden weer werkbesprekingen gepland. 

Open Atelier 
Driemaal werd, met wisselend succes, een Open Atelier georganiseerd. Duidelijk werd dat het slagen 
afhankelijk is van een goede voorbereiding en, niet te vergeten, PR!  

Ontmoetingsavonden 
In 2013 waren 4 ontmoetingsavonden gepland. Op 8 januari vond de Nieuwjaarsborrel plaats en 
"geluksprofessor" Ruut Veenhoven (partner van onze Kiki Dijkstra) vertelde over zijn onderzoek naar 
factoren die van invloed zijn op subjectieve geluksbeleving. Op 16 april vertelde Mariëtte van Slagmaat over 
“5 jaar een galerie in Woerden” en werden de leden geïnformeerd over de plannen met de website. Tijdens 
de ontmoetingsavond van 15 oktober werd gediscussieerd over deelname van derden aan de 
werkbesprekingen. Op deze avond presenteerde Aart Sliedrecht, die we als nieuw lid mochten verwelkomen, 
een paar  van zijn foto’s en vertelde hij over zijn persoonlijke ervaring bij de overgang van analoog naar 
digitaal. Ter afsluiting toonde Fons van der Reep een videopresentatie van het bezoek aan Hombroich en 
werd er nog een video gepresenteerd van de Amerikaanse schilder Leffel.  

Na de Algemene Ledenvergadering van 23 februari genoten de aanwezige leden van een lezing door Titus 
Yocarini  met als onderwerp “kunst als communicatie, nieuwe vormen, nieuw publiek”. 

Door derden georganiseerde activiteiten 
- Op 26 mei waren onze buitenschilders Elly de Wachter en Helga van Kleef actief aanwezig op de dag van 
het park in het Brediuspark. 
- De Kunstkring deed mee aan het verenigingenspel in Kamerik en haalde een prachtige 9e plaats. 
-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.  

Workshops en masterclasses 
Portret en model 
Op initiatief van Tineke Hoepman en Gert Jan Meijer werden in 2013 8 masterclasses voor gevorderden 
georganiseerd waarbij Rob van der Schoor, een docent van de Wackers Academie, telkens in 3 dagdelen op 
vrijdag, lesgaf in portret- en modelschilderen. De groep deelnemers bestond uit 8 à 10 personen, waaronder 
ook enkele kunstenaars van buiten. Van deze laatsten zijn 2 personen inmiddels als lid bij de Kunstkring 
aangesloten. 
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De deelnemers waren zo enthousiast dat ze doorgingen met vrij schilderen op de tussenliggende vrijdagen.  
Het succes leidde tot het voornemen om in 2014 met deze masterclasses door te gaan. 

Gezichtsexpressie  
In het weekend van 2 en 3 november gaf Maarten Welbergen, docent van de Wackers Academie, een 
workshop portretschilderen met gezichtsexpressie. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan lippen neus 
en ogen c.q. uitdrukking vrolijk, droevig, boos etc. oftewel expressie. Ook hier 8 cursisten. 

Abstraheren 
Op zaterdag 30 november gaf Ido Vunderink les in abstraheren aan een tiental belangstellende leden. Het 
enthousiasme leidde tot de planning van nog een zaterdag 28 december.  

Snuffelcursus 
In het najaar van 2013 werd weer een Snuffelcursus gegeven met Ilja Pronk als cursusleider. De docenten 
zijn, als altijd, leden van de Kunstkring. Er deden 8 leerlingen aan de cursus mee.  

Project beeld van Leo Gestel in Woerden 
Namens de Kunstkring heeft Hans Hagen het initiatief genomen om Woerden een beeld aan te bieden van 
Leo Gestel. Als het lukt om voldoende fondsen te verwerven komt het beeld te staan in de tuin van de 
Petruskerk en in beheer van het Stadsmuseum. Geplande onthulling voorjaar 2015.  

Opknappen plastiek Sportlust 
In het voorjaar werd een verwaterde betonplastiek aan de gevel van verenigingsgebouw Sportlust ’46 
opgeknapt door Bep Cherillo en Tineke Hoepman.  

Museumbezoek 
In 2013 werd 2x groepsgewijs een museum/expositie bezocht, te weten het Museumeiland Hombroich in 
Duitsland en Het Depot met beeldenpark in Wageningen. 
Beide keren geslaagde bezoeken die een vervolg zullen krijgen in 2014. 

Künstlerwerkstatt Rote Erde e.V 
Tijdens de Atelierroute Groot Woerden in september waren leden van de Künstlerwerkstatt Rote Erde e.V 
uit Steinhagen te gast bij de Kunstkring. Een aantal van hen namen deel aan de Atelierroute. Na aankomst op 
6 september bekeken ze eerst “hun” expositie in de Bibliotheek waarna een bezoek volgde aan de opening 
van de Atelierroute in Galerie van Slagmaat. In het weekend werden groepsgewijs een aantal deelnemende 
ateliers bezocht. Op zaterdagavond was een gezellig samenzijn van gasten en leden bij Victoria, waar een 
warm buffet en een glaasje werd genuttigd. Na het bezoek aan de laatste ateliers op zondag werden de 
gasten uitgezwaaid.  

Nieuwsbrief 
In 2013 verschenen 6 Nieuwsbrieven, geredigeerd door Theo  Aarsen. De nieuwsbieven spelen een 
belangrijke rol in de communicatie tussen bestuur en leden en tussen leden onderling.  

Website 
Door twee leden van de Kunstkring is in het afgelopen jaar een nieuwe website opgezet naast de reeds 
bestaande. Begin december was deze nieuwe zover gereed dat hij ook te bezoeken was. Aan de omzetting 
wordt op dit moment gewerkt. 

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 oriënteringsfase 

Januari 2014, Jan Pronk, secretaris 


