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   JAARVERSLAG 2019 

 

 

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. 
Belangrijke onderwerpen tijdens bestuursvergaderingen waren exposities, kwaliteit, binding 
met de vereniging en vanzelfsprekend de verhuizing naar de Edisonweg en het jubileumjaar 
2019. Ook de samenwerking met andere organisaties op het gebied van de kunst en 
kunsteducatie waren onderwerp van gesprek.  

2. Leden 

Aan het einde van 2018 telde het ledenbestand 65 leden. In 2019 verwelkomden we Herman 
Tilstra, Laura de Rijk, Vera Pieterse, Liesbeth de Graaf, Diny van der Aalsvoort, Dorette 
Ghajar, Anke van den Hurk, Linda Koers, Saskia Hoek, Petra Bakker en Marcel de Roos. Na 
enige tijd van afwezigheid meldde ook Jena Venema zich ook weer aan als lid. Daarnaast 
namen we afscheid van Marianne Dams (door verhuizing), Wil de Goyer, Truus Pluim-Cordes 
en Didi Mooiman. Dit brengt ultimo 2019 het aantal leden op 73.  

3. Vrijwilligers 

De vereniging kan niet buiten vrijwilligers, die al of niet in commissieverband hun steentje 
bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging. Onderstaand een volledige opsomming 
van de verschillende commissies en vrijwilligerstaken 

BESTUUR EN COMMISSIES  

  

Bestuur Theo Aarsen, vz, Carol Bos secr, Maarten Pieterse 
pm, Aart Sliedrecht exposities, Nelleke Kuipers 
activiteiten  

  

Beheer gebouw Maarten Pieterse, Theo Aarsen 

Sleutelbeheer Maarten Pieterse 

Schoonmaakrooster Maarten Pieterse 

Inkoop huishoudelijke zaken Lottie de Bruijn 

Aankleding atelier Tineke Hoepman, Gerdien Meijnen 

Sietse Goverts 

Beheer boekenkast 

Electrische installaties 

Tineke Hoepman 

Koos de Wachter 

  

Expositiecommissie Aart Sliedrecht, Nelleke Kuipers, Maria Margraf, 
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Jilles Achterberg, Lia van Kesteren, Jannie 
Maakenschijn, Helga van Kleef, Marlouke San 
Giorgi  (is Jilles nog lid?) 

Exposities Annex Cinema Kitty Dekker 

Weekendexposities Jannie Maakenschijn, Lia van Kesteren 

  

Werkbesprekingen Gert Jan Meijer, Mieke Mars, Gerdien Meijnen 

  

Coördinatie wekelijkse activiteiten Puck Sluijs, Annelies van der Sman, Maria Margraf, 
Ton Friederichs 

Whatsapp-beheer vrijdagmiddag Tineke Hoepman 

Professionele modellen Ton Friederichs 

  

Webmaster Carol Bos, Theo Aarsen, Kitty Dekker 

Nieuwsbrief Theo Aarsen, Carol Bos 

 

Jury voor HORIZON Sietse Goverts, Hans Hagen, Jannie Maakenschijn 
    

4. Financiën 

De vereniging is financieel gezond en heeft een solide begroting. Door een goed financieel 
beleid is het niet noodzakelijk om voor 2020 de contributie te verhogen. Wel is de hogere 
huurlast in combinatie met een slinkend ledenaantal punt van aandacht van het bestuur. 

5. Bijeenkomsten  

In 2019 werden de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 

- Een nieuwjaarsborrel op 8 januari tevens start van de activiteiten; 
- Drie ontmoetingsavonden, 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, 5 februari, 9 april, 8 oktober en 5 november, waar onder 
leiding van een gespreksleider onderhanden en/of te exposeren werk wordt 
besproken in een aangename wisselwerking tussen kunstenaar en aanwezige leden;  

- Twee Algemene Ledenvergaderingen op 12 maart en 19 november, waar het bestuur 
aan de leden verantwoording aflegde over de afgelopen periode en mandaat vroeg 
en kreeg voor de komende periode. 

- een groot jubileumfeest op 11 mei met gelijktijdig een pop-up expositie en barbecue 
om het 50-jarig bestaan van de Kunstkring te vieren 

- de feestelijke ingebruikneming van het atelier aan de Edisonweg 9b  op zaterdag 7 
september 
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6. Ons lustrumjaar 

De herdenking van het 350e sterfjaar van Rembrandt viel samen met het 10e lustrum van de 
Kunstkring. In 2018 werden alle mogelijkheden voor een mooi herdenkingsjaar op een rij 
gezet. Een voor de hand liggend idee om de betekenis van de Kunstkring voor de Woerdense 
gemeenschap in de voorbije vijftig jaar in een boek of brochure vast te leggen strandde op 
de kosten en op weinig medewerking ook van bekende sponsoren.  

De belangrijkste momenten voor de viering vielen in de maand mei.  
Een hoogtepunt was het feest voor leden en partners op 11 en 12 mei in het Brediushonk 
met barbecue, sneltekenaar en goochelaar. Ieder lid ontving een feestelijk bedrukt 
werkschort. De tweede ruimte van het Brediushonk is ingericht voor een pop-up expositie 
van twee dagen waar ieder lid zich kon presenteren. Vierendertig leden deden hier aan mee, 
waarbij ieder ruim twee vierkante meter tot zijn/haar beschikking kreeg.  
Tweede hoogtepunt was de Rembrandtexpositie in het Stadsmuseum. De opening werd 
verricht door Anna Koldeweij. De Kunstkring verzorgde rondleidingen en fotografeerde 
Woerdenaren met speciaal hiervoor vervaardigde Rembrandtkragen. In de grote zaal van het 
gebouw Concordia werd door Max Put een lezing gegeven voor Woerdenaren over 
Rembrandt. Ook bij de basisscholen waren vanaf augustus 2018 door KUVO in 
samenwerking met de Kunstkring  al voorbereidingen getroffen voor een Rembrandtproject. 
De Rembrandt-expositie verhuisde, maar dan uitgebreider, in het najaar naar de centrale hal 
van het Antoniusziekenhuis. Bij de opening voerde kunstkenner Frans Lander uitgebreid het 
woord.  
Een andere belangrijke gebeurtenis in het lustrumjaar was de verhuizing van Kamerik naar 
Woerden, Edisonweg 9b. Gelukkig kon deze verhuizing eind maart worden afgerond, 
waardoor een samenloop met het lustrum werd voorkomen. De feestelijke opening is op 7 
september verricht door ons erelid Jan Vermaat.  
Bijzonder in 2019 was ook de samenwerking tussen drie kunstkringen, te weten Brielle, 
Alexander en Woerden. Gezamenlijk werd een rijdende expositie HORIZON verzorgd van in 
totaal 30 werken. 
In het kader van het 50-jarig bestaan werd op 8 september op het Kunstpark Woerden een 
achttal kramen van de Kunstkring ingericht. 
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7. Het nieuwe atelier 

 

   

Met dank aan met name Joanne Wienk en Gert Jan Meijer zijn met verschillende interne en 
externe belanghebbenden gesprekken gevoerd en is tenslotte een ontwerp geaccepteerd. 
Resultaat is dat we een grote, deelbare ruimte hebben gekregen voor activiteiten met een 
model, voor vergaderingen, voor exposities et cetera. Langs de zijwanden is lage bergruimte 
onder een plank gecreëerd, zodat ook ruimte is gekomen voor 3D-werkstukken tijdens een 
expositie. 
 

8. Exposities 

Het jaar 2019 was naast Lustrumjaar ook een echt expositiejaar. Het waren zoveel exposities 
dat het de expositiecommissie soms over de schoenen liep en andere leden bij Horizon, 
Rembrandt in het Antonius en in het Bredius de handen uit de mouwen staken. In verband 
met de voorbereiding van twee grote exposities Rembrandt en Horizon werd er geen 
voorjaarssalon gehouden bij de Galerie van Slagmaat. Voor de permanente aankleding van 
de foyer van de Annex Cinema heeft Kitty Dekker zich beschikbaar gesteld.  
Besloten is om de exposities in 2020 meer en meer naar de eigen expositieruimte te 
verplaatsen. Daarom zijn met de Bibliotheek overgangsafspraken gemaakt. Voor begeleiding 
van de weekendexposities in het atelier hebben Jannie Maakenschijn en Lia van Kesteren 
zich als gastvrouwen beschikbaar gesteld.  

Atelier Kunstkring:  

Tijdens de Atelierroute Groot-Woerden exposeerden Vera Pieterse, Lottie de Bruijn, 
Jannie Maakenschijn en Henk Gijselman. Totaal aantal bezoekers ca 240 bezoekers  
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In het derde weekend van oktober was er een weekendtentoonstelling van de Theo 
Aarsen met vijf van zijn zussen. Deze eerste weekendexpositie trok ruim 190 
bezoekers.  

In december was er een doorlopende expositie van het werk van Iman Vroman in het 
atelier van de Kunstkring.  

Bibliotheek:  

Vier in Verf. Vier leden van de vereniging, Ria Blom, Henk Eijlers, Hannah Neijssel en 
Iman Vroman toonden 50 werken van 20 mei tot 27 augustus  

Van 31 augustus tot 14 oktober was de expositie HORIZON met dertig deelnemers 
van drie verschillende Kunstkringen (Woerden, Voorne, Prins Alexander) ingericht.  

Van 14 oktober tot 25 januari was er de expositie Opwarming. Hieraan deden elf 
leden mee.  

AnnexCinema:  

Individuele exposities waren van Inge Sips, Judith van Heel, Gerdien Meijnen,  

Stadsmuseum:  

Aan de expositie Vrije Streken (naar Rembrandt) deden 24 leden van de Kunstkring 
mee. Het aantal inzenders was 38. Deze duurde van 9 mei tot 2 juni  

Rijksmuseum:  

Iman Vroman werd door het Rijksmuseum uitverkoren met een schilderij om van 21 
september tot en met 9 november  

Antonius Ziekenhuis:  

Van 21 september tot 9 november was er de grote Rembrandt-expositie. De expositie 
werd geopend door Frans Lander. Hier deden 36 leden van de Kunstkring mee en 
twee gastexposanten. Een film van de opening is beschikbaar.  

Bredius: 

Op de schietbaan van het Bredius-complex werd op 9 en 10 mei een pop-up expositie 
ingericht door 34 leden van de vereniging.  

Elders: 

Van 13 januari tot eind februari exposeerde met een keur van haar werk Tineke 
Hoepman in Oudewater 

Op 15 februari organiseerde Mieke Mars samen met Bram Boer een expositie 
Connecting in de expositieruimte van de galerie van Slagmaat 

In mei en juni exposeerde Marlouke San Giorgi in de Blauwe Meije 

Petra Bakker en Willem Jacob exposeerden in september en oktober in House of Arts 
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Op 11 november startte een expositie van werk van Bep Cherillo en Vera Pieterse in 
Cultureel Centrum parkvilla in Alphen aan den Rijn 

9. Andere activiteiten 

Begin februari vond de overdracht plaats van de lithopers van Jan Huffener aan het 
Steendrukmuseum in Valkenswaard. Deze bijzondere pers wordt nu door het hele land 
gebruikt om de werking van een lithopers te demonstreren. 

Op 2 april combineerde het kunstenaarscollectief PassePartout uit Soest een bezoek aan Ido 
Vunderink met een workshop olv Sietse Goverts in ons atelier.  

Van 13 mei tot 4 juni werkten diverse leden mee op de bassischolen in lessen naar de stijl 
van Rembrandt. Een geslaagd project samen met KUVO 

In het nieuw opende gemeentehuis werd het schilderij het Groene hart van Ido Vunderink, 
ook lid van onze vereniging onthuld. Het schilderij vond een vast plek in het trappenhuis van 
het gemeentehuis. Van het maken van het schilderij is een film beschikbaar.   

Begin september bezocht een tiental gasten van twee Kunstkringen uit Steinhagen onze 
Atelierroute. Zij bezochten verschillende locaties en ook het nieuwe atelier aan de 
Edisonweg werd bezocht. Zoals gebruikelijk werden zij gefêteerd op een diner bij jan en Ilja 
Pronk. De banden met Steinhagen zijn weer goed aangehaald  

Op 27 oktober verzorgde Sietse Goverts in een overvolle zaal in het Stadsmuseum een lezing 
over zijn werk met gastheer Frans Lander.  

Lionsclub Woerden heeft als afdeling van de Lions International deelgenomen aan de lokale 
organisatie van een wereldwijd uitgezette tekenwedstrijd met als thema "Vrede". Hieraan 
hebben een 2-tal scholen uit het basis- en de brugklassen van het voortgezet onderwijs 
deelgenomen. 
Een vakjury, waaronder een lid van de Kunstkring, heeft de tekeningen op 6 november in ons 
atelier beoordeeld en de winnaars mochten hun werk in de Bibliotheek exposeren. 
 
Van 13 tot en met 15 december verzorgde Maria Margraf in het Stadsmuseum een 
fotoshoot in het kader van de expositie Vrouwen voor de Lens  
Bij de Algemene ledenvergadering van 19 november gaf Fred van der Veen een lezing over 
Erfgoed in kerken en Kloosters 

Eind 2019 nam Rob van der Schoor afscheid van onze vereniging. Rob heeft ruim zes jaar op 
maandag en vrijdagmiddag voor begeleiding van de meer gevorderde kunstenaars gezorgd. 
Zijn aanwezigheid was een vervolg op de reizen die enkele leden wekelijks maakten naar zijn 
atelier en naar de Wackers Academie in Amsterdam.  
Er is ruim voldoende werk onder zijn leiding tot stand gekomen om in de toekomst nog eens 
een bijzondere expositie aan te wijden.   
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10. Communicatie en PR 

In 2019 verschenen geen nieuwsbrieven, dit wordt geautomatiseerd opgepakt in 2020.  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 master-
classes 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 2018 volledig vernieuwd live gegaan en trekt steeds meer bezoekers. 

 


