JAARVERSLAG 2018
De vereniging telt op 31 december 2017 ca. 205 leden. Een bescheiden netto daling in het jaar.
Bestuur. Het bestuur bestond per eind 2018 uit Jan van den Hazel (voorzitter), Frans van Duikeren
(secretaris) en Michael van der Meer (penningmeester). Jacqueline Vredenbregt (PR en communicatie)
heeft zich niet meer herverkiesbaar gesteld. In 2019 zal het bestuur worden aangevuld tot 4 leden.
Hoofdlijnen beleid
De hoofdlijnen van het beleid zijn in 2018 niet gewijzigd: “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 2018
➢ 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.
• Expositie Stoelen in de Spotlight, 24 maart t/m 8 april 2018 met schilderijen van Herman
Kuypers en stoelen van Stefan During. Een uitzonderlijke combinatie van een schilder/tekenaar
en een meubelmaker/kunstenaar. Zowel aantal bezoekers als de kritieken waren zeer lovend.
o De expositie is door ruim 100 schoolkinderen met hun begeleiders bezocht. OP de
Kijkdagen zijn er ca. 425 bezoekers geweest.
o Met scholen zijn er veel kinderen ( 134 ) en begeleiders ( 14) komen kijken.
• Najaarstentoonstelling Made in Holland, met keramiek van Jolanda Verdegaal en schilderijen
van Gineke Zikken. Ook deze combinatie bood, voor een deel onverwacht, een goede eenheid,
niet in de laatste plaats door kleurgebruik.
o Ook hier was de opkomst mooi met ca. 360 bezoekers en ruim school 200 kinderen met
hun begeleiders.
➢ Op 5 april 2018 heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden waarna Herman Kuypers in
een lezing, te midden van zijn werk, inging op zijn werk en zijn fascinatie voor stoelen.
➢ In 2018 is er weer de tweejaarlijkse Kijkdoos Open Atelier (KOA) georganiseerd. Ruim 1000 mensen
hebben een atelier bezocht, maar daar zitten dubbeltellingen bij van mensen die meerdere ateliers
bezocht hebben. 10 Ateliers zijn opgesteld waar ca. 10 kunstenaars en gastkunstenaars hun werk en
hun werkmethoden hebben gedemonstreerd.
➢ De Bennekomse kunstmarkt en een culturele, door Create Wise uit Bennekom verzorgde, activiteit
voor jongeren op de kunstmarkt op 7 juli. Ook dit jaar waren er weer kinderen artistiek bezig in de
Creatieve kinderworkshop.
➢ Tijdens de najaarstentoonstelling heeft Ad Brouwers een lezing met veel muziek over Mississippi
Delta Blues gegeven. Achtergronden van de Blues muziek werd met bijpassende de muziek levend
gemaakt.
➢ 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 en sociale media.
➢ De Ledenexcursie was in 2018 naar de Kunst die in het Provinciehuis in Arnhem hangt.
➢ De Jaarlijkse bijeenkomst voor de vele vrijwilligers was op 13 september

