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 JAARVERSLAG 2021 

 

 

 

 

1. Bestuur 

Op 1 januari bestond het bestuur van de Kunstkring uit Theo Aarsen, voorzitter, Lydia Baarda, 1e 

secretaris, Ria Blom 2e secretaris, Maarten Pieterse, penningmeester en de leden Nelleke Kuijpers 
en Aart Sliedrecht. Het bestuur vergaderde 5 keer. 
In verband met de beperkende maatregelen door corona werd de ALV van 23 maart digitaal gehou-
den. Het bestuur was zelf digitaal in vergadering en behandelde de reacties die op de stukken wa-
ren ingebracht. De belangrijkste constatering was dat het jaar 2020 toch nog op goede wijze was 
afgesloten. Er werd besloten vooral aandacht te geven aan binding tussen de leden, te zorgen voor 
stabiliteit binnen de vereniging en ledenverlies zo veel mogelijk tegen te gaan. Voor een nieuwe 
termijn van drie jaar stelden Theo Aarsen en Aart Sliedrecht zich weer beschikbaar. Ria blom werd 
als 2e secretaris benoemd.  
De ALV van 23 november werd verschoven naar en samengevoegd met de ALV van 15 maart 2022. 

2. Leden 

Begin januari 2021 bestond het ledenbestand uit 75 leden. Ereleden waren Jaap van der Vooren 
(overleden in dit jaar) en Jan Vermaat. De vereniging telde vijf vrienden.  
In 2021 namen we afscheid van Anke van den Hurk, Lia van Kesteren, Hans Hagen, Linda Koers en 
Joanne Wienk. We verwelkomden Anneke Winsemius. 
Twee leden van onze vereniging overleden in dit jaar. Ons erelid en oud-voorzitter Jaap van der 
Vooren werd 94 jaar. Een paar weken later overleed Ido Vunderink op 86-jarige leeftijd. 

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 ver-
eniging draaiende weten te houden. Onder punt 1 werd het bestuur al genoemd. Onderstaand een 
opsomming van de verschillende commissies en vrijwilligerstaken in het verslagjaar. 
 
Exposities 
Expositiecommissie Aart Sliedrecht, Nelleke Kuijpers, Koos van den Nieuwendijk, Arnold 

van Elteren, Marlouke San Giorgi 
Exposities Annex Cinema Kitty Dekker 
Exposities Logeerhuis Bredius Henk Eijlers 
Exposities Antoniusziekenhuis Theo Aarsen 
 
Atelier 
Sleutelbeheer en verhuur Maarten Pieterse 
Technisch beheer   Maarten Pieterse, Theo Aarsen 
Aankleding intern   Gerdien Meijnen, Tineke Hoepman 
Voorraadbeheer  Lottie de Bruijn 
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Bibliotheek    Tineke Hoepman 
Gastvrouw atelier-exposities Jannie Maakenschijn, Lia van Kesteren 
Schoonmaak    de leden via rooster 
 
D  Activiteiten 
Jaarprogramma   Ria Blom 
Modellenbeheer  Ton Friederichs 
Coördinatie portretten  Puck Sluijs, ochtend 

Maria Margraf, middag 
Annelies van der Sman, avond 

Coördinatie boetseren  Ton Friederichs 
Coördinatie modeltekenen  Ton Friederichs 
Coördinatie Vrij Werken Tineke Hoepman, Theo Aarsen 
Coördinatie Masterclass Tineke Hoepman 
Werkbesprekingen  Gert Jan Meijer, Mieke Mars, Gerdien Meijnen 
 
E  Communicatie 
Nieuwsbrief   Theo Aarsen ea 
Website            Theo Aarsen 
Ledenpagina website  Kitty Dekker, Theo Aarsen 
Presentatiemap  Bep Cherillo 
Exposities         Aart Sliedrecht 
Facebook          Lydia Baarda 
Externe nieuwsmedia  Theo Aarsen 
 

4. Financiën . 
 

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het financieel jaaroverzicht over 2021. 
In grote lijnen ging het om het volgende. Het jaar 2021 was in financieel opzicht opnieuw een moei-
lijk jaar. Er waren weinig inkomsten uit activiteiten en ateliergebruik als gevolg van de coronamaat-
regelen. Het bestuur heeft in het kader van een landelijke corona-ondersteunende regeling een 
verzoek gericht aan de gemeente voor een aanvulling van € 2500 op haar te verwachten tekort over 
het verslagjaar. Dit werd toegekend, waardoor de vereniging het jaar niet negatief behoefde af te 
sluiten.  
Het bestuur is zich er bewust van dat het jaar 2022 ook door corona moeilijk kan worden. Een con-
tributieverhoging kan nodig zijn, maar het bestuur kiest er allereerst ervoor om het gebruik van ons 
atelier te verhogen. Dat komt immers alle gebruikers, ook de externe ten goede. Daarnaast blijven 
we inzetten in het werven van leden, uiteraard die voldoen aan de kwaliteiten die we bij de Kunst-
kring vragen. 
 

5. Bijeenkomsten en activiteiten 

De Nieuwjaarsbijeenkomst kon ook dit jaar wegens de beperkende maatregelen niet doorgaan. 
Veel bijeenkomsten in dit jaar, met name in het voorjaar, moesten worden afgelast.  Pas na de zo-
mervakantie waren er weer mogelijkheden.  
De ALV van 23 maart werd digitaal afgewikkeld. Het eerste kunstcafé werd pas op 24 september 
gehouden met een boekpresentatie van het boek over Jan Vermaat. Op 5 oktober vond er een 
werkbespreking plaats onder leiding van Gert Jan Meijer. 

De wekelijkse activiteiten in het atelier waren duidelijk verminderd.  
De Whatsapp voor ‘Vrij Werken’ op vrijdag en maandag werkte goed. Einde 2021 telde deze app 23 
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deelnemers, waarvan er per middag maximaal 8 in het atelier werkten. Een afstand van 1,5 meter, 
veel op de werkplek blijven en een goede ventilatie via ramen en deuren zorgden voor een veilige 
werkomgeving.  
In het najaar kwamen ook de reguliere activiteiten, portretten, boetseren, modeltekenen en model 
schilderen weer op gang. Op 8 oktober startte de Masterclass schilderen op de vrijdagmorgen en 
vrijdagmiddag met acht deelnemers.  

Op 9 september startten de schilderclubs Polycromia en Magenta weer in ons atelier. Op 11 okto-
ber verwelkomden we opnieuw het Veelzijdeg Textielcollectief. Zij waren in verband met de om-
vang van de groep tijdelijk naar elders uitgeweken. 

In oktober kwam er een einde aan de bruikleenovereenkomst met GroenWest voor een 33-tal schil-
derijen en keramiek voor de aankleding van De Stadspoort voor statushouders. In goed overleg 
werd een vergoeding afgesproken voor het in het ongerede geraakte werk. De vergoeding werd 
door de gedupeerde leden spontaan aan de Kunstkring afgestaan voor de aanschaf van acht nieuwe 
professionele ezels. 

6. Exposities 

In het afgelopen jaar werden, voor zover bekend, 15 exposities gerealiseerd, verdeeld over acht lo-
caties.  

In het atelier van de Kunstkring  
23 en 24 oktober. Expositie thema ‘Schetsend Verder’. Aart Sliedrecht, Alex Feenstra, Annelies van 
der Sman, Diny van der Aalsvoort, Fons van der Reep, Gert Jan Meijer, Gerdien Meijnen, Iman Vro-
man, Jan Vermaat, Jena Venema, Koos van den Nieuwendijk, Lia van Kesteren, Lottie de Bruijn, 
Marlouke San Giorgi, Willem Jacobs en Petra Bakker. 

In de expositieruimte van Galerie van Slagmaat 
17 en 18 december 2021. Winterexpositie voor 22 leden, thema Vergezicht  
4 september tot 31 oktober. Solo-expositie schilderijen van Jan Vermaat 

In de bibliotheek Groene Hart 
28 september 2020 tot 21 juni 2021. Ledenexpositie, thema AB-normaal 
21 juni tot en met 18 oktober, Bibliotheek Woerden, thema BLAUW 

In het Atrium van het Antoniusziekenhuis 
8 december ’20 tot 15 februari solo-expositie Iman Vroman 
15 februari tot 16 april. Wintersalon, vervolg op Galerie van Slagmaat  
16 april tot 25 juni. 3D werk in de vitrine van Jannie Maakenschijn, Jeannette Huizenga-Luteijn, Didi 
Petri en Lottie de Bruijn 
25 juni tot 3 september. Solo-expositie Diny van der Aalsvoort  

Digitaal op de website van de Kunstkring  
15 februari tot 16 april. De digitale Wintersalon overeenkomstig de expositie in het Antoniuszieken-
huis Woerden  

Logeerhuis Bredius 
Van 26 maart tot heden, Henk Eijlers  

In de foyer van de Annex Cinema 
Vanaf 2020 tot heden, Gerdien Meijnen  

In de expositieruimte van House of Arts 
25 juni tot 3 september in House of Arts, werk van Vera Pieterse-Schoonhein 
4 augustus t/m 4 oktober, expositie ‘Oogstwerk’ van Petra Bakker en Willem Jacobs. 
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In de expositieruimte van Gijselman in Laren 
Augustus en september: expositie Henk Gijselman  

 

7. Andere activiteiten en bijzondere gebeurtenissen 
 

• De Vriendenprent voor 2021 werd verzorgd door Dorette Ghajar. Haar inzending was gedu-
rende het hele jaar in het atelier te bewonderen.  

• Pub Quiz.  Als alternatief voor het Kunstcafé vond op vrijdagavond de 29e januari ‘s avonds on-
line een pubquiz plaats, ontworpen door Ria Blom. 

• Logeerhuis Bredius. Door de mantelzorgconsulent van de gemeente Woerden werd in maart 
gevraagd of de Kunstkring voor de inrichting van de kamers en de hal voor kunstzinnige aankle-
ding zou kunnen zorgen. Henk Eijlers heeft de coördinatie hiervoor op zich genomen.  

• Woerdens festival-project ‘Iedereen doet mee’ 
Vanuit het bestuur werden adviezen gegeven aan de organisatoren van het Woerdens festival 
‘Iedereen doet mee’. De organisatie was gevestigd in Groningen. In vervolg hierop heeft Fons 
van der Reep met plezier gewerkt aan het maken van oorkondes voor dit project.  

• Voorbereiding ‘650 jaar Woerden stadsrechten’. 
Binnen het bestuur werden vijf voorstellen voor de viering van 650 jaar Woerden uitgewerkt. 
Drie bleven er na een haalbaarheidstoets over. De bijeenkomsten bij de gemeente over dit jaar-
feest werden bijgewoond.  

• De Rijnkunstprijsprijs 2021 werd op 23 juli uitgereikt in de Woerdense bibliotheek, georgani-
seerd door KunstaandenRijn. Ons lid Bianca Isabella Groenenstein was één van de prijswin-
naars. 

• Kunstpark Woerden op 5 september. De leden Bep Cherillo, Lydia Baarda, Jeannette Huizenga, 
Jan Vermaat, Kitty Dekker, Bianca Groenestein, Nelleke Kuipers (bestuur) en Gert Jan Meijer 
vertegenwoordigden de Kunstkring. Maria Margraf nam in deze groep deel namens de Atelier-
route. 

• In september deed de schilderclub Polycromia een klemmend beroep op de Kunstkring om ge-
bruik te kunnen maken van ons atelier. Deze groep van 7 man werd haar werkruimte in de 
‘Badkuip’ ontnomen door de reconstructie van de Boerendijk/Hoge Rijndijk. In overleg tussen 
beide besturen is een vergoeding afgesproken welke is afgestemd op de financiële spankracht 
van deze groep.  

• Boek over Jan Vermaat. Op 24 september werd voor 23 leden en genodigden een boekpresen-
tatie gehouden over het leven en werk van ons erelid, beeldhouwer en schilder Jan Vermaat. 
Theo Aarsen verzorgde voor dit boek de tekst en Jaco Kazius de vormgeving. Er waren ca 200 
kleurenfoto’s van zijn werk, beelden, portretten, tekeningen en schilderijen opgenomen.  

 

8. Communicatie 

In 2021 verschenen twaalf nieuwsbrieven. In de Woerdense Courant werd aan enkele expsoities 
aandacht besteed.  
In de interne en externe communicatie werden in het kader van de ANBI status gedurende het jaar 
de Masterclass en activiteiten ook voor niet-leden opengesteld. Naast de website werd de Face-
book-pagina ingezet als publicitair medium, maar het lijkt niet het medium waarmee veel leden 
worden bereikt.  


