JAARVERSLAG 2019 KUNSTKRING RUURLO
BESTUUR
Nieuwjaarsreceptie
Op 11 januari werd de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en door ongeveer zeventig leden en hun
partners bezocht. Muzikale bijdrage van ‘t Heeren Accoord.

ALV
Het officiële gedeelte van de ALV op 12 april verliep naar wens. Na een discussie over de resultaten van
de muziekuitvoeringen, kwamen er suggesties om deze te verbeteren. Het bestuur is van mening dat het
totale eindresultaat van de vereniging van belang is. Deze zienswijze van het bestuur werd ook door de
vergadering ondersteund. Na de pauze was er een optreden van Joost Zoeteman en Wolf Martini met
het programma: Chamber Guitars. De jaarlijkse ALV zal voortaan alleen bestaan uit het bespreken van de
officiële stukken en andere verenigingszaken.

Vrijwilligers
Omdat de Kunstkring alleen met vrijwilligers werkt zijn zij enorm belangrijk. Er zijn circa zestig
vrijwilligers actief. Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we blijven doen wat nodig is om onze
doelstellingen te realiseren. Er zijn twee vrijwilligersavonden geweest in het kader van het organiseren
van het jubileumjaar 2020.

Leden
Op 1 januari 2019 bedroeg het ledental 283. Op 1 januari 2020 stond de teller op 288.

Bestuurssamenstelling
Een wisseling in het bestuur: Frans Spuibroek en Ria Weel vertrokken en drie nieuwe bestuursleden
werden benoemd: Hans Eggenhuizen (secretaris), Gerard de Nooy en Joke Meerbeek werden benoemd.
Richard Beusink trad toe als aspirant-bestuurslid.
Het bestuur kwam dertien keer bijeen. Er is hard gewerkt aan de opbouw en de werkwijze van het
nieuwe team.
Het bestuur is tevreden en trots op de bereikte resultaten van het afgelopen jaar, zowel inhoudelijk op
de door de werk- en projectgroepen bereikte resultaten, als op het financiële resultaat.
Het project “Beleef Rembrandt in de Achterhoek” nam een bijzondere plaats in en was het resultaat van
een goede samenwerking tussen alle werk- en projectgroepen en de overige betrokken vrijwilligers.

Subsidies
Wij ontvangen geen structurele subsidies, wel is er een garantiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten
voor de jaren 20/21 .

VERSLAGEN WERKGROEPEN
WERKGROEP MUZIEK
Er zijn negen muziekuitvoeringen gegeven, met een bezoekers aantal van 638. Bekende muzikanten van
klassieke- en wereldmuziek traden op. Zeven concerten gingen via de SKIP-regeling, één laagdrempelig
concert was in samenwerking met de Zonnebloem en er is een concert gehouden in Hotel-Restaurant
“de Tuinkamer”. Mede dankzij de SKIP waren de financiële resultaten positief.
WERKGROEP CURSUSSEN
In 2019 hebben we veertien cursusgroepen gehad (incl. workshops) met in totaal 214 cursisten. Het was
een succesvol jaar met een bijna volle bezetting bij alle cursussen.

1

WERKGROEP EXPOSITIES
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep zeven exposities georganiseerd, waaronder de
Rembrandttentoonstelling en de Berkellandse Atelierroute tijdens Pinksteren in samenwerking met
Bart. De expositie “Beleef Rembrandt in de Achterhoek” werd geopend door de burgemeester en werd,
mede door het wedstrijdelement, een bijzonder groot succes.
WERKGROEP LEZINGEN
Er zijn acht lezingen gegeven met een bezoekersaantal van 417 personen.
De onderwerpen gingen over architectuur, geschiedenis, volkenkunde, astronomie, maar ook flora en
fauna kwamen aan bod. De lezing van Rembrandtkenner Jan Six vormde het hoogtepunt. In een afgeladen
theaterzaal vertelde hij over het leven van de drie vrouwen van Rembrandt, onder wie Hendrickje Stoffels,
geboren in het Achterhoekse Bredevoort.
WERKGROEP PR EN COMMUNICATIE
Huisstijl en presentatie worden nadrukkelijk bewaakt en toegepast op de diverse media zoals onze
website, nieuwsbrief, persberichten, Facebook, programmakrant en advertorials. Er is veel aandacht
besteed aan het vergroten van de bereikbaarheid en de bekendheid in de lokale media, met name via
de tweewekelijkse uitgave van de culturele agenda in Achterhoek Nieuws.
WERKGROEP WEBSITE
De website van de KunstKring Ruurlo vervult een centrale rol in de informatievoorziening, alle
communicatiemiddelen zoals de Nieuwsbrief, Achterhoek Nieuws, Facebook en Programmakrant
verwijzen voor meer informatie naar de website. De website werd in 2019 goed bezocht: 14.000
bezoekers die 42.500 webpagina's hebben geraadpleegd. Eind 2019 bevatte onze website 213
webpagina's.

WERKGROEP FACILITEITEN
Deze groep zorgt voor de inrichting van de theaterzaal en het atelier. Bovendien wordt ook de catering
voor alle bijeenkomsten uitstekend geregeld.

VERSLAGEN PROJECTGROEPEN EN JUBILEUMCOMMISSIE
PROJECTGROEP REMBRANDT
Het jaar 2019 werd uitgeroepen tot Rembrandtjaar vanwege de herdenking van de 350ste sterfdag van de
grote meester. Het projectplan 'Beleef Rembrandt in de Achterhoek' zijn alle geplande activiteiten in
2019 met succes uitgevoerd
- Er zijn drie lezingen gehouden: door Peter-Frans de Graaf technieken van Rembrandt, door Maria
Driessen, kunsthistorica over het leven van Rembrandt en door Jan Six, Rembrandtkenner vertelde over
het leven van Rembrandt en zijn drie vrouwen.
- Een expositie werd georganiseerd met werk van cursisten van de Kunstkring en (amateur)kunstenaars
uit de Achterhoek en daarbuiten. De expositie werd gehouden van 13 oktober tot en met 22 november
2019. Meer dan 100 kunstenaars hadden portretten, schilderijen, keramiek en collages van diverse
materialen ingezonden. De tentoonstelling is door 250 personen bezocht en hebben gestemd op hun
favoriete kunstwerk gestemd.
- Er zijn twee museumbezoeken georganiseerd naar Amsterdam.
- Op 13 oktober werd na de opening van de expositie door burgemeester Joost van Oostrum een concert
gegeven door Trio Cordevento met composities uit de tijd van Rembrandt.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een donatie van Stichting Fonds 1819.
PROJECTGROEP KUNST IN DE KINDERSCHOENEN
Deze activiteit werd dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd. In 2019 met het thema Rembrandt.
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Er deden 75 leerlingen mee van de basisscholen uit Ruurlo. De kunstwerken werden in een prachtige
tentoonstelling aan het publiek getoond. De leerlingen van de Driesprong hadden het levensverhaal van
Rembrandt verbeeld in een voorstelling met twaalf tableaus vivants.
PROJECTGROEP ATELIEROUTE
Samen met BArt hebben we de Berkellandse Atelieroute georganiseerd. Er is een routeboekje opgesteld
en ruim 1250 personen hebben de route bezocht. De websitepagina van BArt is 3000 keer geraadpleegd.
PROJECTGROEP KERST-INN
Op 14 december werd de in de Dorpskerk voor de 41e keer een Kerst-Inn gehouden. De projectgroep
die het evenement organiseert had ingezet op twee voorstellingen. Bij beide voorstellingen was de kerk
ruim gevuld en in totaal hebben bijna vierhonderd mensen genoten van een programma met koren,
solisten en een blazersensemble. De deurcollecte bracht veel op en mede door de ondersteuning van
Ruurlose ondernemers was het mogelijk om een gift te doen aan het goede doel, de noodhulppakketten
voor de feestdagen verzorgd door de PKN Ruurlo.
JUBILEUMCOMMISSIE
De KunstKring bestaat in 2020 vijf en twintig jaar. Op 10 mei is tijdens een eerste vrijwilligersavond het
startsein gegeven om te komen tot een raamwerk van een aantal jubileumactiviteiten. De uitvoering is
vanwege het Coronavirus voorlopig verschoven naar 2021.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van de diverse werk- en projectgroepen verwijzen wij u
graag naar de uitgebreide jaarverslagen, die u via de secretaris kunt aanvragen.
September 2020
Het bestuur van de KunstKring Ruurlo.
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