JAARVERSLAG 2017
De vereniging telt op 31 december 2017 ca. 210 leden. Een bescheiden netto groei in het jaar.
Bestuur . Het bestuur bestond per eind 2017 uit Jan van den Hazel (voorzitter), Frans van Duikeren
(secretaris) en Jacqueline Vredenbregt (PR en communicatie) en Michael van der Meer
(penningmeester). Met de komst van Michael heeft de vereniging weer een afzonderlijke
penningmeester. Jos de Groot heeft in de afgelopen jaren een aantal taken waargenomen. het bestuur
is hem daarvoor dankbaar.
Het Kijkdoos-archief tot 2010 is inmiddels ondergebracht bij het Gemeentelijk Archief. Culturele
Vereniging De Kijkdoos heeft aangegeven welke delen, voorlopig, nog niet toegankelijk zijn.
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.
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.
Activiteitenoverzicht 2017
 De Tentoonstellingscommissie (TC) bereidde twee tentoonstellingen voor. Deze hebben lovende
kritieken gekregen in de regionale pers en van de bezoekers.
Belangrijke ondersteuning daarbij is geboden door de zaal-commissie en de gastvrouwen en
gastheren.
 Voorjaarstentoonstelling: Kleurig, Helder en Breekbaar met schilderijen van Elly
Slingenberg en tulpvazen van Ronald van der Hilst. De werken waren te zien van 1 t/m 17 april.
De tentoonstelling is goed bezocht door ruim 520 mensen en via de scholen hebben 320
kinderen deelgenomen aan het scholenproject.
 De najaarstentoonstelling: Kunst met een Glimlach met beelden van Tineke Thielemans en
schilderijen van Wouter Berns. De expositie was open van 4 t/m 19 november 2017. Rond de
500 bezoekers en 239 schoolkinderen hebben de expositie bezocht.
 Op 13 april 2017 hebben, na de Algemene ledenvergadering, de Lezing: Ontwikkeling van de
moderne kunst in Europa bijgewoond. In razend tempo heeft mevrouw Inge van Velzen de 65
toehoorders meegenomen in de vele ontwikkelingen in de moderne Europese kunst.
 In een oneven jaar wordt er geen Kijkdoos Open Atelier (KOA) georganiseerd.
 De Bennekomse kunstmarkt en een culturele, door Create Wise uit Bennekom verzorgde, activiteit
voor jongeren op de kunstmarkt op 1 juli. Ook dit jaar waren er weer kinderen artistiek bezig in de
Creatieve kinderworkshops “Stoffige Boomhangers”.
 Tijdens de najaarstentoonstelling heeft de muziek-commissie weer een concert georganiseerd.
Het duo Dolce Vita bestaande uit Lanneke Lie & Maurice Bonnemayers speelden licht klassiek werk
en een aantal eigen composities. Hierbij waren 79 toehoorders.
 De Educatiecommissie (EC) organiseerde de scholenprojecten (rond de voor- en najaar-exposities).
 De PR-commissie (PRC) wierf nieuwe leden en verzorgde de publiciteit in lokale media o.a. met een
nieuwe folder, nieuwsbrieven, een duidelijke website sociale media.
 De Ledenexcursie was in 2017 naar Het Depot in Wageningen.
 De Jaarlijkse bijeenkomst voor de vele vrijwilligers was op 13 september
De samenstelling van de Kijkdooscommissies is te zien op: http://www.dekijkdoosbennekom.nl/dekijkdoos .

