Jaarverslag 2020
Kunstkring Woerden

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. In maart werd de functie van Carol Bos overgedragen aan Lydia Baarda, 1e
secretaris, Ria Blom nam als 2e secretaris taken over. Hiermee vullen zij de nog lopende
termijn van twee jaar van hem in. Het bestuur vergaderde 6 keer.
In verband met de beperkende maatregelen werd de ALV van 17 maart 2020 afgelast.
De datum werd verschoven naar 19 mei.
De ALV van 24 november was een algemene ledenvergadering in bijzondere vorm.
Volgens recente wetgeving is een vereniging in het kader van de coronamaatregelen
ontheven van de plicht om leden op een vergadering bijeen te roepen. Als voorwaarde
geldt dat de leden voldoende gelegenheid hebben om schriftelijk commentaar te geven.
Van een aantal leden was bericht ontvangen. Het merendeel van de leden stemde in
met de voorgelegde besluiten. Belangrijke besluiten in de ALV waren dit jaar het
vaststellen van het beleidsplan 2020-2025 en aanpassen van het Huishoudelijk
Reglement.
2 Leden
Begin januari 2021 bestond het ledenbestand uit 73 leden.
In 2020 verwelkomden we: Didi Petri, Nisett de Wit, Jozien Nottrot, Arnold van Elteren,
Ruud Boxma, Cees Hoogeveen, Carla Vermeend, Diny van der Aalsvoort, Petra Bakker.
We namen afscheid van Herman Tilstra, Eliane Gispen, Carol Bos, Ilja Pronk en Jan
Pronk.
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. We hebben gelukkig heel
veel vrijwilligers die onze vereniging draaiende weten te houden.
Onderstaand een opsomming van de verschillende commissies en vrijwilligerstaken.
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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
Tineke Hoepman
Electrische installaties
Koos de Wachter
Expositiecommissie
Begin 2020: Aart Sliedrecht, Nelleke Kuipers, Maria
Margraf, Jilles Achterberg, Lia van Kesteren, Jannie
Maakenschijn, Helga van Kleef, Marlouke San Giorgi
Er vonden in de loop van het jaar wisselingen plaats
Einde 2020: Aart Sliedrecht, Nelleke Kuipers, Marlouke San
Giorgi, Diny van der Aalsvoort
Exposities Annex Cinema
Kitty Dekker
Weekendexpositie
Jannie Maakenschijn, Lia van Kesteren
Werkbesprekingen
Gert Jan Meijer, Mieke Mars, Gerdien Meijnen
Coördinatoren
Puck Sluijs, Annelies van der Sman, Maria Margraf, Ton
Friederichs en Christan Jut
Whatsapp vrijdagmiddag
Tineke Hoepman
Professionele modellen
Ton Friederichs
Webmaster
Theo Aarsen
Representatiemap
Bep Cherillo
Nieuwsbrief
Theo Aarsen
4 Financiën
Het jaar 2020 was in financieel opzicht een moeilijk jaar. Er waren weinig tot geen
inkomsten uit activiteiten en ateliergebruik door de coronamaatregelen. Toch luidden
we het jaar uit met een klein tekort, wat op zich meevalt. Het bestuur is zich er bewust
van dat het jaar 2021 ook moeilijk kan worden. Een contributieverhoging is het meest
eenvoudig uit te voeren, maar het neemt ook de stimulans weg om op andere wijze in
inkomsten te willen voorzien. We wachten nog een jaar af, waarbij we het gebruik van
ons atelier meer willen opvoeren. Daarnaast blijven we inzetten in het werven van
leden, uiteraard die voldoen aan de kwaliteiten die we bij de Kunstkring vragen.
5 Bijeenkomsten
Een nieuwjaarsborrel op 7 januari luidde het jaar 2020 in.
Het bestuur besloot de Algemene Ledenvergadering, die stond gepland voor dinsdag 17
maart, te verplaatsen naar dinsdag 19 mei. Het werd een algemene ledenvergadering in
bijzondere vorm.
Op 31 augustus vond een afstemmingsoverleg plaats tussen de leden die de interne en
externe communicatie verzorgen.
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De openings-/ontmoetingsavond op dinsdag 8 september verviel i.v.m. corona.
Daarvoor in de plaats werd op zondag 13 september een gegidste ontmoetingsrondwandeling in Woerden, met partners georganiseerd.
Het eerste Kunstcafé van de Kunstkring was gewijd aan het thema “Religie en Kunst” en
vond plaats op 25 september. Inleider Peter Bakker uit Linschoten wist de aanwezigen
met een levendig verhaal te boeien over het ontstaan en de betekenis van religie. Er
konden maximaal 13 personen aanwezig zijn en er werd van tevoren op ingeschreven.
De twee nog resterende lezingen van 2020 werden uitgesteld tot na de coronacrisis.
Dinsdagavond 6 oktober vond een werkbespreking plaats in het atelier. Met acht
personen kon men nog binnen de coronarichtlijnen een interessante bijeenkomst
hebben. Gespreksleider was Gert Jan Meijer. Plezierig was dat vooral nieuwe leden zich
met werk presenteerden. Discussies gingen over abstract werk, over composities en
over interessante details in het getoonde werk. Besloten werd om bij een volgende
bijeenkomst waar abstract werk aan de orde is een externe deskundige uit te nodigen
voor een nieuwe en frisse feedback. De eerstvolgende werkbespreking is gepland in het
voorjaar van 2021.
Op 24 november vond er een digitale ALV plaats. Alle leden ontvingen +/- 10 dagen van
tevoren de stukken per mail en werden gevraagd hierop te reageren en/of goed te
keuren.
6 Exposities.
Ondanks de problemen met Corona is er veel geëxposeerd door de leden. Voor een
groot deel door de inzet van de expositiecommissie en ook door acquisitie van de leden
zelf.
6.1 In Annex Cinema
•
•
•

2 december t/m 13 januari Gerdien Meijnen
13 januari t/m 17 februari Puck Sluijs
17 februari tot heden Helga van Kleef (verlengd ivm lockdown)

6.2 In Atelier Kunstkring
•

•

15 en 16 februari. Nieuwe leden presenteerden zich. Anke van den Hurk, Linda
Koers, Liesbeth de Graaf, Laura de Rijk, Vera Pieterse, Dorette Ghajar, Herman
Tilstra, Saskia Hoek, Marcel de Roos, Diny van der Aalsvoort.
03 en 04 oktober. Expositie medewerkers hospice De Mantelmeeuw Woerden.

6.3 Digitale exposities op de website Kunstkring
•
•

01 juli tot 01 oktober. Zomersalon. 40 deelnemers
16 december tot heden. Wintersalon. 28 deelnemers

6.4 In Expositieruimte bij Galerie van Slagmaat
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•
•
•

28-29 augustus en 4-5 september. Lock-down|Open up. Oud werk voltooid en
nieuw werk ontstond.
4 september tot 31 oktober. Schilderijenexpositie Jan Vermaat
11 tot 19 december. Wintersalon Ledenexpositie

6.5 In Bibliotheek
•
•
•

tot 16 januari 2020 Ledenexpositie Opwarming
7 februari tot zomer Bianca Groenenstein
28 september tot april 2021 Ledenexpositie met thema ABnormaal

6.6 Elders, niet door expositiecommissie georganiseerd
•
•
•
•
•
•
•

21 en 22 februari exposeerde Jillis Achterberg in Milandhof Zegveld.
8 maart in het Klooster tgv Wereldvrouwendag, Ria Blom met negen
vrouwenportretten
In maart en april exposeerde Henk Gijselman met schilderijen bij House of Arts in
Woerden.
Juni 2020 Steinhagen buitenexpositie Bianca Groenestein, Jan Vermaat en
Jeannette Huizinga. In verband met COVID-19 uitgesteld naar zomer 2021.
04 september tot 4 oktober. Deelname van leden aan de Atelierroute Groot
Woerden
12 september 2020 tot eind februari 2021 Inge Sips bij Kooijman-Gladzo
Interieurs
6 november tot 5 februari 2021 in de Atriumhal van het St. Antonius in Woerden
exposeerde Iman Vroman met 33 schilderijen.

Geannuleerde exposities:
•

21 en 22 maart, Schetsend Verder in het atelier
8,9 en 10 mei, Pop-up expositie voor alle leden in het Bredius
25 mei tot 28 september. Ledenexpositie in Bibliotheek
24 en 25 oktober expositie familie Aarsen in atelier
21 en 22 november Fons van der Reep in het atelier

7. Andere activiteiten.
•

•

Elly de Wachter-van Aalst verzorgde voor 2020 de Vriendenprent. Dit jaar
konden ook de eigen leden tegen een geringe vergoeding de prent in bezit
krijgen.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de regiobibliotheek en de Kunstkring
Woerden veranderde in 2020. Binnen de overeenkomst wordt ook aan andere
verenigingen ruimte geboden om te exposeren.
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•

•

•

•

•

Bij diverse leden, oud-leden, bij zieken en ook bij aan huis gebonden mensen in
verzorgingshuizen vielen kaartjes met kunstwerken en gedichten van onze leden
in de bus. Een hartelijke groet, niet alleen via de mail, maar ook werden kaartjes
op de fiets gebracht.
Op 21 mei werd Jan Vermaat, medeoprichter, lid, erelid, van onze vereniging 81
jaar. Met de rust die optrad door de coronacrisis bood dat een mooie
gelegenheid om hem uitgebreid te interviewen. Na een serie interviews heeft
Theo Aarsen het plan opgevat een boek over hem te schrijven. Naar verwachting
zal dit in mei 2021 verschijnen.
Op 8 juli werd de RijnKUNSTprijs 2020 uitgereikt aan Inge Sips. Cees Hoogeveen
van AFA B.V. Maatwerk in Metaal, tevens lid van onze vereniging, reikte de
hiervoor gemaakte prijs uit.
Masterclass activiteiten.
o Een groep van tien kunstenaars zette zich in op 6 februari aan een
gekleed model. Ton Friederichs, die de modellen voor de vereniging
verzorgt, bood aan zelf model te zitten in actieve houding. De bijna zes
jaar durende Masterclass die Rob Verschoor had verzorgd, wierp duidelijk
zijn vruchten af.
o Tineke Hoepman verrichtte in het voorjaar voorbereidend werk voor een
vervolg op de Masterclass van Rob van der Schoor. Ze heeft hiervoor
Niels van Burgst gecontracteerd. Echter alleen de maand oktober bleek
door de coronabeperkingen beschikbaar.
o Groente en fruit. In juli stonden groente en fruit centraal, waar aan een
grote groep serieus mee aan de slag ging.
o De portretgroep van dinsdagmorgen (groep Puck Sluijs) werkte deze
maanden door aan landschapsgezichten
o Annelies van der Sman gaf les aan jonge statushouders afkomstig uit
Syrië, Eritrea en Tunesië.
In het kader van ANBI vond in 2020 vond een nieuwe activiteit plaats. Daarbij
kwam het tot samenwerking tussen de Kunstkring en Lions International
Woerden voor de basisscholen en de brugklassen van het Minkema - en Kalsbeek
College. Al ruim 30 jaar organiseert Lions International wereldwijd
tekenwedstrijden voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen en
brugklassen van het middelbaar onderwijs op het thema ‘vrede’. De Kunstkring
stelde haar atelier belangeloos ter beschikking de jurering en prijsuitreiking van
deze activiteit. In februari werden van de deelnemende scholen de mooiste
tekeningen geëxposeerd in de Bibliotheek te Woerden. Op 2 maart 2020 reikte
burgemeester Molkenboer in het Stadhuis de prijzen uit aan de winnaars. Ook
op 6 en 7 november vond deze activiteit weer plaats.
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