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Beleidsplan en activiteitenoverzicht 2016
Hoofdlijnen beleid
Culturele Vereniging De Kijkdoos bevordert kunst en cultuur in Bennekom. Met haar activiteiten
laat zij de inwoners van Bennekom en omgeving en in het bijzonder haar leden, kennis maken
met verschillende uitingen van kunst. Vooral beeldende kunst en muziek, maar ook architectuur
en fotografie behoren tot het repertoire. De Kijkdoos steekt hierbij extra energie in het kennis
laten maken van schoolkinderen met kunst.
Sinds 1995 maakt De Kijkdoos gebruik van de grote, statige zaal in villa Erica te Bennekom. De
Bennekomse kunstmarkt wordt samen met de Ondernemersvereniging Bennekom
georganiseerd.
In bepaalde gevallen werkt De Kijkdoos ook samen met andere kunstinstellingen. De Kijkdoos
participeert in de (voorbereiding van) Ede-brede kunstfestivals, zoals dit jaar - na die in 2008,
2010 en 2012 - met activiteiten in het van Gogh-jaar (september 2015). Andere voorbeelden
van praktische samenwerking zijn die bij het project "Geraakt?!" (2010) en de foto-expositie
'Chrudim reflecties' (2011).
De Kijkdoos is opgenomen in de gemeentelijke folder over expositieruimtes.
Sinds mei 2010 organiseert De Kijkdoos om de twee jaar 'Kijkdoos open ateliers'. De bedoeling
van de atelierroutes is om een groot publiek op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met
kunst en creatief werk. Daarnaast wil De Kijkdoos zo bijdragen aan het versterken van een
creatief netwerk van gevestigde en veelbelovende aankomende Bennekomse kunstenaars, dat
is ontstaan na het Kijkdoos Open Ateliers project in 2010. Tegelijk kunnen de inwoners van
Bennekom, Ede en daarbuiten, inzicht krijgen in het kunstenaarspotentieel in hun directe
woonomgeving. Als centraal punt is er tijdens de atelierroutes een verzamel-expositie in Villa
Erica.
Met haar activiteiten bevordert De Kijkdoos niet alleen het culturele bewustzijn van veel
inwoners. Door de zelfwerkzaamheid van veel leden, de openbaarheid van de activiteiten en de
(mede) organisatie van de jaarlijkse Bennekomse kunstmarkt vervult zij ook een
maatschappelijke functie.
De Kijkdoos als organisatie van vrijwilligers - beloningsbeleid
De Kijkdoos is een organisatie die draait op vrijwilligers. Leden werken in het bestuur en
commissies samen aan de voorbereiding van tentoonstellingen en scholenprojecten, de
ontruiming en inrichting van de expositiezaal, de PR over de activiteiten, de ontvangst van
bezoekers tijdens de activiteiten als gastvrouw/gastheer etc. De vrijwilligers verrichten hun
werkzaamheden om niet, wel kunnen onkosten worden vergoed.
Activiteitenoverzicht
Voor 2016 zijn de volgende activiteiten geprogrammeerd:
Ø 2 exposities (voor- en najaar)
Ø 2 concerten of lezingen (tijdens de exposities)
Ø 2 scholenprojecten (rond de voor- en najaarsexposities)
Ø de Bennekomse kunstmarkt en een culturele activiteit voor jongeren op de kunstmarkt
Ø 1 excursie
Ø 1 atelierroute, met een groepsexpositie in Villa Erica
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De Kijkdoos werkt dit programma uit in de geest van de gerealiseerde activiteiten in de
afgelopen jaren. De tijdstippen en/of invulling zijn deels nog indicatief. Ter illustratie daarom ook
een korte terugblik bij de beschrijving van de activiteiten.
Exposities
Ieder jaar organiseert De Kijkdoos enkele exposities van hedendaagse, professionele
beeldende kunstenaars. De afgelopen jaren hebben bekende en minder bekende, maar altijd
interessante kunstenaars met verschillende technieken en stijlen geëxposeerd bij De Kijkdoos.
Regelmatig krijgt ook jong talent de kans om werk tentoon te stellen.
De exposities zijn vrij toegankelijk. De opening gebeurt meestal door een kunstenaar of iemand
uit de kunstwereld, met muziek. Een lijst van exposanten vanaf 2000 is geplaatst op de website
van de vereniging (www.cvdekijkdoos.nl).
De voorjaarstentoonstelling-2015 trok 551 (volwassen) bezoekers. Vanaf 2010 zijn de
exposities van De Kijkdoos geopend op vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Daarnaast kunnen
groepen de expositie op afspraak op andere dagen bezoeken.
De tentoonstellingen (beide 3 weekenden en groepsbezoeken op afspraak) worden in 2016
gehouden in de periodes 12 maart t/m 28 maart en 1 t/m 16 oktober.
Scholenprojecten
Sinds 2005 organiseert Culturele Vereniging De Kijkdoos bij iedere tentoonstelling een
scholenproject. Hierbij nodigt De Kijkdoos basisscholen uit om met groepen 3 t/m 8 naar kunst
te komen kijken.
Leerlingen leren kijken, over hun eigen waarnemingen te praten en die met elkaar uit te
wisselen. Leerkrachten en scholieren worden op gang geholpen met informatie over de
kunstenaars en met kijkvragen. Op zo’n manier kunnen kinderen laagdrempelig kennismaken
met verschillende soorten beeldende kunst en merken ze hoe leuk het is om samen kunst te
bekijken.
In het kader van het scholenproject waren er in tijdens de voorjaarstentoonstelling-2015 ruim
200 leerlingenbezoeken.
Ook in 2016 zullen rond de voorjaarstentoonstelling (maart) en de najaarstentoonstelling
(oktober) scholenprojecten worden voorbereid. De educatiecommissie betrekt de Edese
Cultuurmakelaar voor het primair onderwijs bij het bemiddelen tussen vraag en aanbod met
betrekking tot de educatieve activiteiten. Deze activiteiten sluiten aan bij het Edese onderwijs en
worden ontwikkeld in samenwerking met de Edese scholen.
Bennekomse Kunstmarkt
Sinds 2006 neemt De Kijkdoos deel aan de jaarlijkse Bennekomse Kunstmarkt (de 1e zaterdag
van juli). Sinds 2008 organiseert De Kijkdoos de Kunstmarkt samen met de
Ondernemersvereniging Bennekom OVB. Het doel van De Kijkdoos is hierbij drieledig:
Ø professionele kunst op een zeer laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen
van Bennekommers en andere bezoekers,
Ø het stimuleren van creatieve kinderactiviteiten (workshops in de muziektent) en
Ø bijdragen aan een goede kunst/kitschbalans op de Kunstmarkt.
De Kunstmarkt moest dit jaar helaas worden afgelast in verband met de extreem hoge
temperaturen.
De volgende Kunstmarkt is voorzien op zaterdag 2 juli 2016. Rondom die Kunstmarkt wil De
Kijkdoos ook weer een culturele activiteit voor jongeren organiseren.
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Kijkdoos open ateliers
Aan KOA-2014 namen 10 Bennekomse professionele en veelbelovende amateur kunstenaars
deel. In 7 van de 10 deelnemende ateliers waren ook gastexposanten uitgenodigd. Van alle
deelnemers waren ook een of meer kunstwerken te zien in Villa Erica. In totaal zijn aan de 11
locaties weer ruim 2.000 bezoeken gebracht.
De volgende tweejaarlijkse Kijkdoos open ateliers route - met weer een verzamelexpositie in
Villa Erica - staat gepland op 28 en 29 mei 2016. In 2015 is de voorbereiding gestart en een
reservering aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Als nieuw element is een speciale kinderactiviteit gepland.
Concerten, lezingen en excursies
Per jaar staat tenminste één avondvullend concert op het programma. De concerten zijn extra
bijzonder omdat ze meestal tussen de kunst in de expositiezaal plaatsvinden. Als er geen
concert gepland is, verzorgt De Kijkdoos een lezing over kunst of een daarmee verwant
onderwerp. Voorbeelden van lezingen in de afgelopen jaren: 'Kunst in de openbare ruimte' en
'Hedendaags Grafiek'.
In het voor- of najaar neemt De Kijkdoos belangstellenden mee op excursie buiten Bennekom. Dat
kan bijvoorbeeld een bezoek aan ateliers van kunstenaars zijn. In 2014 ging de excursie naar de
AkzoNobel Art Foundation in Arnhem. In 2015 is een bezoek aan bronsgieterij Bogart te Druten
gepland.
De concerten trekken doorgaans circa 60 bezoekers. De lezing 'What moves me' (van kunstenaar
Erik Mattijssen) trok dit voorjaar 82 bezoekers. Aan niet-leden wordt voor een concert € 10
entreegeld gevraagd, € 5 voor een lezing. De Kijkdoos vraagt sinds het najaar 2010 een extra laag
jongerentarief (€ 4 voor concerten en € 2 voor een lezing).
Ook in 2016 wordt tijdens de tentoonstellingen een concert of lezing georganiseerd.
Website en Facebook
De Kijkdoos bevordert informatie over kunstactiviteiten in Bennekom en omgeving ook met haar
website. Naast dekijkdoosbennekom.nl is in 2014 ook het kortere alias cvdekijkdoos.nl
ingevoerd. De website wordt vooral rond de tentoonstellingen goed bezocht. In 2014 bezochten
ruim 5.000 bezoekers ruim 17.000 webpagina’s. Het aantal unieke bezoekers is de eerste helft
van 2015 verder gestegen. Eind september 2015 is volgens de planning de website van De
Kijkdoos gemoderniseerd. De Kijkdoos draagt dan ook bij aan de nieuwe website die cultuur in
Bennekom in beeld zal brengen (initiatief van Rotary Bennekom)
Vanaf januari 2015 is het Facebook account pro-actiever ingezet om Bennekommers en
kunstliefhebbers daarbuiten te informeren en binden aan De Kijkdoos. Naast eigen exposities
en evenementen tonen we via onze Facebookpagina ook andere kunst- en cultuuractiviteiten in
onze regionale omgeving evenals exposities van Bennekomse kunstenaars elders in het land.
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