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De vereniging telt op 1 januari 2016 186 (adres)leden en 1 erelid.  
 
Bestuur en commissies 
Het bestuur bestond in 2015 uit Jan van den Hazel (voorzitter), Gerrit Jurg (secretaris en PR), Marjan Postma 
(penningmeester) en Jacqueline Vredenbregt (PR en communicatie). Elise Huijberts (exposities) is om 
persoonlijke redenen in november teruggetreden als bestuurslid en lid van de Tentoonstellingscommissie 
(TC). De ALV verlengde het mandaat van een ledencommissie (Hans Breteler, Eva van Drie, Rijk Munniks en 
Luc Nelissen), om samen met het bestuur tussentijds een of twee bestuursleden te benoemen.  
De Educatiecommissie (EC) organiseerde de scholenprojecten. De TC bereidde de tentoonstellingen voor. 
Elise Huijberts had het voortouw bij de voorjaars- en Laura Duindam bij de najaarstentoonstelling. Het 
meerjarententoonstellingsplan is verder ingevuld. Nicole Bischoff organiseerde als gastconservator in het 
kader van het Edebrede project 'De smaak van Van Gogh' het kunstfestival "De kracht van het grenzeloze". 
De muziek-commissie organiseerde een concert. De KOA-commissie begon met de organisatie van 'Kijkdoos 
open ateliers'-2016. De PR-commissie verzorgde de publiciteit. In januari, juni en oktober zijn nieuwsbrieven 
verspreid. Website en Facebook zijn diverse keren geactualiseerd. Samen met Webcare is een nieuwe 
website gebouwd.  
De samenstelling van de Kijkdooscommissies is te zien op http://www.dekijkdoosbennekom.nl/de-kijkdoos. 
 
Activiteiten 
- 28 maart t/m 19 april: Voorjaarstentoonstelling, met werken van Erik Mattijssen, Jacobien de Rooij en 
Norman Trapman. De Edese cultuurwethouder Johan Weijland opende de tentoonstelling in aanwezigheid 
van de kunstenaars. Benjamin Koops zorgde met gitaarspel en zang voor de muzikale omlijsting. De 
tentoonstelling is bezocht door 551 volwassenen en door 220 leerlingen van basisscholen en 16 
ouders/leerkrachten.  
- 9 april: Algemene ledenvergadering (ALV), met - na een koffiepauze - de lezing 'What moves me' van Erik 
Mattijssen. Hij nam 82 bezoekers mee op een kleurrijke reis in zijn wereld van kunstwerken en stond stil bij 
wat hem inspireert en motiveert in zijn werk. 
- 16 april: lezing 'Versierd' door Wil van der Veur (lid EC en auteur van de gelijknamige gids 'Versierd'), met 
een toelichting op ornamenten en versieringen aan Nederlandse gebouwen (38 bezoekers).  
- Samen met medeorganisator Ondernemersvereniging Bennekom is besloten om de Kunstmarkt-2015 in 
verband met de extreme temperatuur op de gebruikelijke 1e zaterdag van juli niet door te laten gaan. 
- 8 t/m 20 september: kunstfestival "De kracht van het grenzeloze", met een expositie van werken van Sarah 
Minck, Mandy Huppertz, Marije de Heij, Dagmar Lutjenshuis en Ida Kalkhuis, onder het motto "Ik wou dat ze 
me maar namen zoo als ik ben" (Vincent van Gogh, brief 220), met 220 bezoekers. 
- 10 september: lezing 'Leven en ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh' door Erwin van Meekeren 
(Psychiater en auteur van het gelijknamig boek, 17 bezoekers). 
- 12 september: cabaret 'It's not easy being a borderliner' door Lisanne Herder en Bas Koedood (in het Sec 
Theater, 42 bezoekers). 
- 19 september: cabaret 'Over de grens' (Arno Setz en Ferry Asselbergs, in het Sec Theater, 30 bezoekers). 
- 20 september: lezing ‘De rol van kunst in de psychiatrie’ (Lisa Böll, 32 bezoekers).  
- 25 september: opening door wethouder Weijland, gemeente Ede, van de nieuwe Kijkdooswebsite op het 
vertrouwde adres www.dekijkdoosbennekom.nl. De website trok in 2015 6.982 bezoekers. 
- 9 oktober: excursie naar Bronsgieterij Bogart in Druten, waar 24 Kijkdoosleden in 2 groepen een informatieve 
praktijkdemonstratie van en toelichting op brons gieten kregen.  
- 7 t/m 22 november: Najaarstentoonstelling 'Ketting en Inslag', met schilderijen en tekeningen Maya Siepel en 
Jannie Rozema. Joke Overeem, voorzitter van Rotary Bennekom, opende de expositie in aanwezigheid van 
de exposanten. Wilco de Bruijn (violist) begeleidde de opening muzikaal. De tentoonstelling is bezocht door 
520 volwassenen en 17 basisschoolklassen (421 leerlingen en 53 ouders/leerkrachten).  
- 12 november: lezing over Kralen. Kijkdooslid Roos Koch gaf een boeiende presentatie over kralen door de 
eeuwen heen (65 bezoekers). 
- 18 november: Extra ALV ter behandeling van statutenwijzigingen, met na een koffiepauze, het concert 
'Klarinetkwintetten Mozart & Brahms', met Julien Hervé (klarinet), Loortje van den Brink (viool), Annelieke 
Schaefer (viool), Darija Kozlitina (altviool) en Esther Torrenga (cello) (84 bezoekers).  
- 26 november: notariële vastlegging van de nieuwe statuten van Culturele Vereniging De Kijkdoos. 
 
Het bestuur dankt alle mede-vrijwilligers hartelijk voor hun belangeloze medewerking aan de verschillende 
activiteiten van De Kijkdoos. Alleen dankzij hun inzet kan de vereniging functioneren.  
 
Gerrit Jurg (secretaris) 


