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JAARVERSLAG 2020 BESTUUR KUNSTKRING RUURLO   
 
Voor alle leden, vrijwilligers, werk- en projectgroepen en het bestuur was het een 
bijzonder jaar vanwege de coronapandemie, die het gehele jaar 2020 invloed had op 
de activiteiten. Een groot deel van de activiteiten moest worden afgezegd, 
verschoven, aangepast of kwam te vervallen. 

 
BESTUUR 
Nieuwjaarsreceptie 
Op 10 januari werd de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en door ongeveer vijftig leden en hun partners 
bezocht. Muzikale bijdrage van ‘t Heeren Akkoord. 
ALV 
De ALV van 2020 is uitgesteld van april naar 6 oktober 2020. Er was alleen een officieel gedeelte zoals in 
2019 was afgesproken.  
Het nieuwe beleidsplan is besproken. In dit plan zijn acties opgenomen ter realisering van onze doelstellingen. 
Veel van deze acties vragen overleg met derden, hetgeen in deze coronaperiode vaak onmogelijk en/of niet 
wenselijk werd/wordt geacht. 
Besloten is om als eerste het vrijwilligersbeleid uit te werken en aandacht te besteden aan het verbreden van 
de doelgroepen. 
Vrijwilligers 
Omdat de KunstKring alleen met vrijwilligers werkt zijn zij enorm belangrijk. Er zijn circa zestig vrijwilligers 
actief. In 2020 zijn er helaas geen vrijwilligersavonden georganiseerd. 
Leden 
Op 1 januari 2020 bedroeg het ledental 288. Op 1 januari 2021 stond de teller op 298. 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2020 elf keer. In de maanden maart en april  was het niet mogelijk om bij elkaar te 
komen. Het bestuur bestond uit Barbara Bodegom, Fred Rötgers, Gerard de Nooy, Hans Eggenhuizen en 
Joke Meerbeek. In augustus heeft Hans Eggenhuizen het bestuur wegens zijn verhuizing verlaten. Zijn functie 
van secretaris  is overgenomen door Joke Meerbeek. Aspirant- bestuurslid Richard Beusink is op de ALV van 
oktober benoemd tot bestuurslid. 
Er zijn protocollen gemaakt voor het organiseren van activiteiten tijdens de pandemie. Daarbij zijn de regels 
van de overheid/RIVM gevolgd. 
Subsidies 
In december 2019 werd bekend dat door het Fonds Podiumkunsten wederom voor 2020 en 2021 een 
subsidie voor kleinschalige en incidentele programmering (SKIP) verleend wordt aan de KunstKring.  
Skipsubsidie op basis van de tweejarige overeenkomst voor stimulering van concerten €3333. 
Ook is er een aantal particuliere eenmalige subsidies/bijdragen ontvangen onder andere i.v.m. de 
coronapandemie: 
Rabobank clubsupport 2020 € 356;  
Stichting Fonds Podiumkunsten overbruggings-subsidie Corona € 4000;   
Coop. Centr. Raiffaisenbank € 500;  
Gemeente Berkelland Noaberfonds t.b.v. stimulering minder valide mensen € 785;  
Particuliere gift € 1000. 
  
 

JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN 
 
WERKGROEP MUZIEK 
Een aantal concerten werd afgezegd of verplaatst. Een aantal kon doorgang vinden met een speciale 
zaalopstelling en een beperkt aantal bezoekers. 
In het voorjaar konden slechts 2 concerten doorgaan. 
Aan het eind van de zomer werden de coronamaatregelen versoepeld. Er was in oktober één concert  voor 
een publiek van maximaal 30 personen.  
In november experimenteerden wij voor het eerst met 2 sessies van 90 minuten, één ’s middags (15.30 uur) 
en één ’s avonds (20.00 uur), zodat we twee keer 30 mensen konden ontvangen.  
In december was er één concert met 30 bezoekers. 
Het totale bezoekersaantal was in 2020: 305 (2019: 638). Het Fonds Podiumkunsten stelde extra SKIP-
subsidie ter beschikking om de verliezen in verband met corona te compenseren. 
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WERKGROEP CURSUSSEN 
In 2020 is geprobeerd om ondanks de coronapandemie de cursussen door te laten gaan. 
Het nieuwe seizoen 2020-2021 zijn we in september begonnen met 3 geplande workshops of kortlopende 
cursussen, 2 open ateliers (wolvilten en fotograferen), 11 cursussen langlopend met voor vrijwel alle 
cursussen eerst een aantal inhaallessen. Dat was een keuze die gemaakt is in het voorjaar 2020.  
We dachten toen nog in september weer ‘gewoon’ met de cursussen te beginnen. Toen wij 4 november weer 
2 weken moesten sluiten waren we nog maar net met de nieuwe cursussen begonnen.  
In september hebben we nog een korte cursus wolvilten kunnen organiseren. Een cursus van 5 dagdelen 
drybrushen hebben we een aantal malen verschoven en is uiteindelijk helemaal niet doorgegaan. Zaterdag 12 
december hebben we nog een workshop ‘Glasfusie’ kunnen organiseren. 
 
WERKGROEP EXPOSITIES  
In 2020 heeft de werkgroep vijf exposities georganiseerd,.  
Dit jaar is er geen cursistenexpositie en geen Kunst in de Kinderschoenen geweest. 
Er is door het bestuur bekeken of er mogelijkheden zijn om samen met B-Art in 2021 samen de Berkellandse 
Atelierroute opnieuw te gaan organiseren. 
De activiteiten van de werkgroep expositie in verband met het Jubileumjaar zijn naar 2021 verplaatst.                           
                                                                                                                                                                             
WERKGROEP LEZINGEN 
Het programma voor 2020 gaf een gevarieerd aanbod aan onderwerpen te zien. Er werden 3 lezingen in de 
eerste helft van het jaar gegeven en 3 lezingen na september 2020. 
Er moesten echter een paar aanpassingen in het programma worden aangebracht: één lezing werd helaas 
afgelast, de lezingen in oktober, november en december werden zowel ‘s middag als ‘s avonds gehouden 
vanwege het maximaal aantal toegestane bezoekers (30). 
Het totaal aantal bezoekers in 2020: 356. 

 
WERKGROEP PR EN COMMUNICATIE 
De werkgroep kwam acht keer in vergadering bijeen. Het naleven van contracten, afspraken, planningen en 
activiteiten bleek in de praktijk lang niet altijd mogelijk. Regelmatig was er noodgedwongen sprake van 
improvisatie.   
De verspreiding van de Programmakrant in A4 formaat als bijlage bij Achterhoek Nieuws is wel doorgegaan in 
september.  
De Nieuwsbrief werd 15x verzonden (in 2019 21x). Zeker in het 2e halfjaar moest afgeweken worden van de 
14-daagse verzending van de Nieuwsbrief. 
 
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 2020 minder bezocht dan in 2019: 11.500 (2019: 
14.000) bezoekers die 33.800 (2019: 42.500) webpagina's hebben bezocht. Eind 2020 bevatte onze website 
214 webpagina's.  
De nieuwe programma's voor het seizoen 2020/21 (Muziek, Cursussen, Lezingen en Exposities) werden 
opgenomen, maar moesten soms door coronamaatregelen naderhand aangepast worden. 
In verband met de richtlijnen van de overheid zijn tekstaanpassingen in webpagina's en bestelprocedure 
gemaakt. 
In het begin van het jaar werd de layout van daartoe in aanmerking komende activiteiten aangepast aan het 
jubileumjaar. Dat wordt in 2021 aangehouden. 
Begin van het jaar zijn uitgebreide technische aanpassingen gedaan, waardoor de website technisch up-to-
date blijft en daardoor hoog scoort op het gebied van beveiliging.  
 
WERKGROEP FACILITEITEN 
De beperkende maatregelen hadden – na half maart - uiteraard veel invloed op de inzet van vrijwilligers voor 
de catering van evenementen. Een aantal (jubileum-)activiteiten kon geen doorgang vinden en voor de 
concerten en lezingen die wel plaats vonden kon een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Sommige 
concerten en lezingen vonden zowel 's middags als 's avonds plaats om meer belangstellenden te kunnen 
ontvangen. Het aantal medewerkers werd tot een minimum beperkt. Stoelen stonden op veilige afstand en de 
gasten werden aan tafel bediend door vrijwilligers met een mondkapje op.  
Al met al werd voor twee concerten, drie lezingen en één opening van een expositie de catering op de 
"normale" manier verzorgd en voor vier concerten, zes lezingen en één opening van een expositie op de 
corona-proof manier.  
Het atelier werd 15 dagdelen verhuurd aan "derden" met één keer de vraag om voor koffie en thee te zorgen. 
Op de website van het Kulturhus wordt de agenda van het atelier bijgehouden. 
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JAARVERSLAGEN PROJECTGROEPEN 
 
PROJECTGROEP KUNST IN DE KINDERSCHOENEN 
Het thema Hundertwasser is in 2020 wel voorbereid, maar kon geen doorgang vinden. Het project is 
verplaatst naar de herfst van 2021.  
 
PROJECTGROEP KERST-INN 
Deze activiteit werd dit jaar niet georganiseerd.  
Het gebrek aan mogelijkheden om de activiteit voor te bereiden en te repeteren en de onzekerheid met 
betrekking tot de beperkende maatregelen waren hier debet aan. 
 
JUBILEUMCOMMISSIE 
De KunstKring bestond in 2020 vijf en twintig jaar. De uitvoering van een aantal jubileumactiviteiten is 
verschoven naar 2021. Het jubileumboek zal medio 2021 verschijnen. 
 
 
 
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van de diverse werk- en projectgroepen verwijzen wij u graag 
naar het uitgebreide jaaroverzicht, dat u via de secretaris kunt aanvragen. 
 
oktober 2021 
Het bestuur van de KunstKring Ruurlo. 
 


