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JAARVERSLAG 2021 BESTUUR KUNSTKRING RUURLO  
 
Voor alle leden, vrijwilligers, werk- en projectgroepen en het bestuur was het weer een 
bijzonder jaar vanwege de coronapandemie, die ook het gehele jaar 2021 invloed had op de 
activiteiten. Een groot deel van de activiteiten moest worden afgezegd, verschoven, 
aangepast of kwam te vervallen. 

 
BESTUUR 
Nieuwjaarsreceptie 
Dit jaar was er geen nieuwjaarsbijeenkomst. 
ALV 
De ALV van 2021 was evenals in 2020 uitgesteld van april naar 29 oktober 2021. Er werd alleen 
een officieel gedeelte afgewerkt zoals in 2019 was afgesproken.  
Tijdens de vergadering was er wel een aangename onderbreking vanwege het uitreiken van een 
koninklijke onderscheiding aan voorzitter Barbara Bodegom. Burgemeester Joost van Oostrum 
speldde haar in aanwezigheid van de familie en de aanwezige leden van de KunstKring de 
versierselen op. Een gezellig samenzijn maakte de avond tot een succes. 
Vrijwilligers 
Omdat de KunstKring alleen met vrijwilligers werkt zijn zij enorm belangrijk. Er zijn circa zestig 
vrijwilligers actief. In 2021 zijn er geen vrijwilligersavonden georganiseerd. 
Leden 
Op 1 januari 2021 bedroeg het ledental 298. Op 31 december 2021 stond de teller op 284. 
Dit jaar moesten we afscheid nemen van Ineke Lammers. Na een ziekbed van enkele maanden is 
zij in november 2021 overleden. In haar missen we een zeer betrokken vrijwilliger die heel veel 
heeft betekend voor de KunstKring. Zij was vanaf het begin van de KunstKring actief en heeft menig 
project opgezet, uitgevoerd en tot in de puntjes de catering verzorgd. 
Op de jubileumbijeenkomst op 8 augustus 2021 is zij benoemd tot lid van verdienste en heeft ze de 
oorkonde nog zelf in ontvangst kunnen nemen. 
We zullen haar enorm missen. 
Bestuur 
In 2021 vergaderde het bestuur tien keer, meestal fysiek, maar ook een enkele keer digitaal. In de 
maanden januari tot en met maart was het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Het bestuur 
bestond uit Barbara Bodegom, Fred Rötgers, Gerard de Nooy, Richard Beusink en Joke Meerbeek.  
Er is gewerkt aan een beleidsplan voor vrijwilligers. In 2022 zal dat beleid worden afgerond. 
Ook zijn er onderzoeken gedaan naar de ventilatieproblemen in de grote zaal. Louis Swart heeft 
vanuit zijn expertise veel onderzoek gedaan en verslagen geschreven om een en ander duidelijk te 
krijgen. Vervolgstappen naar de eigenaar Pro Wonen en de gebruikersvereniging zullen worden 
genomen in 2022. 
Vanaf september 2021 zijn er gesprekken geweest met kunstkring B(erkelland)-Art.  
B-Art heeft de wens kenbaar gemaakt om zich aan te sluiten bij onze KunstKring en die zal per 
2022-01-01 ingaan. 
Subsidies 
In 2021 werd door het Fonds Podiumkunsten wederom een subsidie voor kleinschalige en 
incidentele programmering (SKIP) verleend aan de KunstKring.  
Rabobank clubsupport 2021 €230;  
Stichting Fonds Podiumkunsten €2255; Skipbijdrage voor concerten over 2021.  
Rabo clubsupport ( huisvesting ) €500; 
Jubileum 25 jaar €600; Kraaijenhof voor ‘Ode aan Ruurlo’ € 500; Gemeente Berkelland € 35; 
Oranjevereniging € 25; Geschenkbon (Femia Kok) € 40. 
Culturije, begeleiding voor scholen €127 (project Kunst in de Kinderschoenen). 
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JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN 
 
WERKGROEP MUZIEK 
Een aantal concerten werd net als in 2020 afgezegd of verplaatst. Een aantal kon doorgang vinden 
met een speciale zaalopstelling en een beperkt aantal bezoekers. 
In 2021 konden er zo toch nog 9 concerten doorgaan, inclusief het jubileumconcert van Carel 
Kraayenhof op 30 oktober. 
Vooral in de maanden juni, juli en augustus vonden veel concerten plaats die eerder waren verzet 
vanwege de coronapandemie. 
Het totale bezoekersaantal was in 2021: 763 (in 2020 305). Het Fonds Podiumkunsten stelde 
wederom extra SKIP-subsidie ter beschikking om de verliezen in verband met corona te 
compenseren. 
 
WERKGROEP CURSUSSEN 
In 2021 is geprobeerd om ondanks de coronapandemie de cursussen door te laten gaan. 
Tot april waren er geen mogelijkheden. In de zomer zijn er diverse cursussen geweest met 
wisselende belangstelling. 
In augustus heeft de werkgroep een goedbezochte infodag georganiseerd voor belangstellenden.  
In september zijn alle cursussen weer van start gegaan tot de maatregelen van de avondklok in 
november en de lockdown in december ons dwongen met de activiteiten te stoppen.  
In het najaar is de werkgroep begonnen om alle taken van een coördinator in kaart te brengen 
vanwege het aanstaande vertrek van Lieneke Tanis als coördinator. 
Een tweetal docenten is gestopt, maar gelukkig zijn er ook een paar nieuwe docenten 
aangetrokken. 
De vergaderingen van de werkgroep waren grotendeels online. 
 
WERKGROEP EXPOSITIES  
In 2021 heeft de werkgroep zes exposities georganiseerd. In augustus  was er een extra expositie 
van werken van Femia Kok en werk van oud-exposanten.  
Dit jaar is er geen cursistenexpositie geweest.  
De werkgroep heeft in de maand augustus een prachtige expositie in het Kulturhus georganiseerd 
over het 25 jarig bestaan van KunstKring Ruurlo. Met veel foto’s en materialen uit het archief werd 
een mooi overzicht getoond van 25 jaar activiteiten.  
Gelukkig kon eind november /begin december de expositie van Kunst in de Kinderschoenen wel 
doorgaan. De tentoonstelling liet de werken van de deelnemende schoolkinderen zien over het 
onderwerp “Hundertwasser”. 
De Berkellandse Atelierroute kon niet doorgaan in 2021 en wordt met Pinksteren 2022 gehouden. 
                                                                                                                                                                             
WERKGROEP LEZINGEN 
Het programma voor 2021 moest worden ingekort tot drie lezingen in het najaar. 
Eén lezing werd helaas afgelast. 
In oktober was wetenschapsjournalist en publicist Govert Schilling te gast met een wervelende 

ontdekkingsreis door ruimte en tijd. 

Aly Wagenvoorde, docent en fotografe, gaf in november een lezing over Kunst en Architectuur 

langs de Zijderoute. 

Sjoerd Kuipers, docent en auteur, was bij ons in december met een interessante lezing over Sint 
Petersburg vergezeld van prachtig beeldmateriaal en unieke klankbeelden. 
Het totaal aantal bezoekers in 2021: 208 (in 2020 :356) 

 
WERKGROEP PR EN COMMUNICATIE 
De werkgroep kwam acht keer in vergadering bijeen. Het naleven van contracten, afspraken, 
planningen en activiteiten bleek ook dit jaar lang niet altijd mogelijk. Regelmatig was er 
noodgedwongen sprake van improvisatie.   
De verschijning van het jubileumboek werd met veel publiciteit ondersteund. Dankzij de grote inzet 
van Lieneke Tanis en Barbara Bodegom beschikken we over een prachtig jubileumboek. 
De verspreiding van de Programmakrant in A4-formaat als bijlage bij Achterhoek Nieuws is wel 
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doorgegaan in september. De oplage was 25.000 exemplaren en werd grotendeels in de gemeente 
Berkelland verspreid. 
De Nieuwsbrief werd 23x verzonden (in 2020 15x).  
 
WERKGROEP WEBSITE 
De website van 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. Vanwege problemen met Google Analytics  kunnen 
er dit jaar geen bezoekcijfers worden gepubliceerd   
De nieuwe programma's voor het seizoen 2020/2021 (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. 
De veranderingen in de layout van de website  konden niet worden gerealiseerd. Wellicht in 2022. 
Wegens aansluiting van kunstkring B-Art zijn er op technisch vlak enige aanpassingen gedaan.  
 
WERKGROEP FACILITEITEN 
Het jaar 2021 werd voor de werkgroep faciliteiten in belangrijke mate gekenmerkt door de 
gewijzigde aansturing als gevolg van de ziekte en het overlijden van Ineke Lammers. In verband 
hiermee is de coördinatie sinds april 2021 in handen gekomen van Henk Veenstra.  
De nieuwjaarsreceptie kon dit jaar niet doorgaan. 
Met de nodige logistieke aanpassingen konden er toch 9 concerten en 3 lezingen worden 
georganiseerd. Daar waar onder normale omstandigheden het theaterseizoen eind april eindigt, zijn 
er nu in de zomermaanden een aantal concerten en lezingen georganiseerd.  
De licht- en geluidploeg is dit jaar uitgebreid met een aantal nieuwe vrijwilligers waarmee de druk op 
de bestaande ploeg is weggenomen en de kwetsbaarheid is gereduceerd. 
Bij de cateringgroep is er door de komst van een aantal nieuwe vrijwilligers momenteel voldoende 

capaciteit. Bij de zaal- en podiumploeg is dringend behoefte aan uitbreiding en dit jaar zijn er een 

aantal malen vacatures geplaatst. Echter tot nu toe zonder resultaat. Door het verschuiven van een 

aantal taken vallen de verhuur van het atelier en het aansturen van de schoonmaak niet langer 

onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep. 

 
JAARVERSLAGEN PROJECTGROEPEN 
 
PROJECTGROEP KUNST IN DE KINDERSCHOENEN 
Het thema voor 2021 was “Hundertwasser”. In het kader van het 25-jarig jubileum van KunstKring 

Ruurlo kozen we hetzelfde thema als bij het begin van de projectgroep in 2006. 

Het thema dat in 2020 was voorbereid kon zo opgepakt worden. Dat scheelde een heleboel 

voorbereidingstijd. 

Een aantal vrijwilligers had laten weten dit jaar in verband met de coronapandemie, niet mee te 

kunnen helpen. Na een oproep in de nieuwsbrief werd de groep aangevuld met vijf nieuwe mensen. 

De scholen vroegen of het mogelijk was om ook groep 8 aan dit project mee te laten doen. De 
huidige groep 8 (groep 7 van 2020) had dit hele project gemist. Na enig schuiven en overleggen 
werd besloten om met groep 8 van de Kerst Zwartschool in de twee weken voorafgaande aan de 
herfstvakantie aan het project te werken. De groepen zeven van de basisscholen konden dan na de 
herfstvakantie beginnen. Het schilderteam en het team dat spiegels zou maken, hebben beide een 
extra ronde gedraaid om alle kinderen van de groepen 8 en 7 mee te kunnen laten doen. 
De school Wonderwijs moest afhaken omdat ze veel kinderen/hele klassen naar huis moesten 

sturen vanwege positieve coronatesten. Drie scholen hebben aan de projecten meegedaan. Er is 

wel een prachtige expositie ingericht door de expositiegroep, maar er kon geen feestelijke opening 

gehouden worden.  

Lieneke Tanis, die samen met Ineke Lammers, de projecten van Kunst in de Kinderschoenen een 
groot aantal jaren georganiseerd heeft, had aangegeven na dit jaar geen kartrekkersrol meer te 
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blijven vervullen. In 2022 zullen er twee nieuwe vrijwilligers moeten komen om de projectgroep aan 
te sturen.  
De evaluatie is niet doorgegaan, maar doorgeschoven naar 2022. 
Het project “Hundertwasser” 2021 werd verzorgd door een zestiental zeer enthousiaste vrijwilligers. 
 
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. Ook het aantal vrijwilligers in 
de werkgroep moet worden aangevuld met nieuwe mensen. 
Er is overwogen om een alternatief te bieden in de vorm van een activiteit met Pasen, maar de 
focus blijft op een Kerst-Inn. 
 
JUBILEUMCOMMISSIE 
Een aantal jubileumactiviteiten was verschoven naar 2021, maar kon helaas maar zeer beperkt 
uitgevoerd worden. 
Gerealiseerd zijn een expositie en een veiling van het werk van Femia Kok in de maand augustus. 
Ook was er een expositie van 25 jaar KunstKring Ruurlo, een infomarkt en demonstraties van 
cursisten en docenten met het oog op het nieuwe seizoen. 
Een schitterend jubileumboek is samengesteld door Barbara Bodegom en Lieneke Tanis. Het boek 
wordt verkocht aan leden en belangstellenden. 
In oktober was er een jubileumconcert door Carel Kraayenhof met een speciaal geschreven ode 
aan Ruurlo. 
 
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van de diverse werk- en projectgroepen 
verwijzen wij u graag naar het uitgebreide jaaroverzicht, dat is samengesteld uit de bijdragen 
van de werk- en projectgroepen. 
 
Maart 2022 
Het bestuur van de KunstKring Ruurlo. 
 


