
 1 

 
 
 
 
 

 
 
Jaarverslag seizoen 2016 - 2017 
 
 
Inleiding 
De start van dit jubileumseizoen (35-jarig bestaan van de Kunstkring) vond plaats in de 
Scheppingskerk. De opening werd verricht door plaatsvervangend voorzitter Bernd Cornelius.  
 
Bestuur 
Het bestuur wordt vanaf dit nieuwe seizoen ondersteund door een notuliste. Mevrouw 
Frances van der Klaauw was bereid deze taak op zich te nemen. In de algemene vergadering 
zal worden voorgesteld dat het vertrekkende bestuurslid Bernd Cornelius door Frances van 
der Klaauw wordt opgevolgd. Zij is tevens belast met het bijhouden van de website.  
 
Ledenbestand 
Het verslagjaar is begonnen met 300 leden en geëindigd met 316 leden. Dit betekent een 
toename van 16 leden; 34 leden hebben gedurende het verslagjaar zich aangemeld en 
18 leden hebben hun lidmaatschap beëindigd.  
 
Kunstkringavonden en excursies 
In het verslagjaar zijn elf lezingen gehouden waarvan één lezing in samenwerking met de 
Oranjevereniging. Aan deze lezingen hebben gemiddeld 142 toehoorders deelgenomen.  
In vergelijking met vorig seizoen is deelname aan de lezingen met circa 10 procent afgenomen. 
 
Bijzondere bijeenkomsten en lezingen  
 In november 2016 heeft het bestuur in een besloten bijeenkomst samen met een groot 

aantal van haar leden het 35-jarig bestaan van de Kunstkring feestelijk gevierd.  Op deze 
lustrumavond werd door Aukelien en Sophie van Hoytema een voorstelling verzorgd, 
waarbij zij in muzikale vorm hun reis door Cuba uitbeeldden.  

 Tijdens de Boekenweek is een lezing gehouden i.s.m. boekhandel De Kler. De heer Stephan  
Enter gaf een lezing in het kader van de Boekenweek 2017 met het thema ‘Verboden 
Vruchten’. Hij ging daarbij in op zijn schrijverschap en zijn boeken. 

 Traditiegetrouw is in de maand april een Oranjelezing i.s.m. de Oranjevereniging van 
Leiderdorp gehouden. Dit jaar een lezing over Etiquette, Protocol, Dresscodes en 
Koninklijke Onderscheidingen. 

 
Excursies 

 28 januari 2017 werd in het AkzoNobel Center in Amsterdam de tentoonstelling ’Culture 
of Colors’ bezocht. Er waren 38 deelnemers. 

 Beeldhouwster Lotta Blokker heeft voor de Kunstkring op 28 maart 2017 een exclusieve 
rondleiding gegeven in museum Jan Cunen in Oss waar haar beelden uit de serie 
‘The Hour of the Wolf’ geëxposeerd waren. Aan deze rondleiding hebben 32 personen 
deelgenomen. 
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Website en PR 
Een werkgroep is ingesteld om de beveiliging van de website te bezien naar aanleiding van de 
wettelijke eisen die nu aan websites worden gesteld. 
Ook dit jaar heeft de lokale pers veel aandacht gegeven aan de lezingen van de Kunstkring.   
 
Huisstijl 
De huisstijl is onveranderd gebleven. 
 
Vitrines in de Sterrentuin 
Een viertal leden heeft gebruikgemaakt van de vitrine in De Sterrentuin om zijn/haar werk te 
exposeren.  
 
Enquête 
Om de mening van de leden te peilen ten aanzien van het aanbod en de kwaliteit van de 
lezingen, website, bulletin en de locatie van de bijeenkomsten, is in maart een enquête 
uitgezet. Aan deze enquête hebben 116 leden (circa 38%) deelgenomen. Gezien dit aantal 
mag deze enquête als representatief worden beschouwd. In het bulletin van juni 2017 zijn de 
conclusies weergegeven. Over het algemeen hadden de leden een goed oordeel over de 
presentaties en de locatie. Over de informatievoorziening via het bulletin werd verschillend 
geoordeeld. Ook de website bleek nog te weinig te worden geraadpleegd. Het bestuur zal 
zich in de komende tijd beraden over hoe hiermee verder te gaan. 
 
Contributie  
Het bestuur heeft ondanks een gering begrotingstekort besloten de contributie voor het 
seizoen 2016-2017 niet te verhogen. De Algemene Ledenvergadering heeft de begroting 
2016-2017 waarin dit verlies werd gepresenteerd goedgekeurd. Voorts heeft de Algemene 
Ledenvergadering op voorhand ingestemd met een contributieverhoging voor het seizoen 
2017-2018 indien de kostenstijging daartoe aanleiding mocht geven. Het bestuur heeft zich 
gedurende het verslagjaar ingespannen het seizoen met minimaal verlies te kunnen afsluiten.  
 
Samenwerking met Gemeente en overige organisaties 
 Op 22 mei 2017 vond een bijeenkomst plaats van Cultuurnetwerk Leiderdorp. 

De Kunstkring trad op als gastheer en heeft zich bij die gelegenheid in Theater Toverlei 
aan de deelnemers gepresenteerd. Thema van de avond was 'Samenwerking' en op welke 
wijze de verschillende organisaties daaraan kunnen bijdragen.  

 De Kunstkring heeft een open oog voor activiteiten op kunst- en cultuurgebied in 
Leiderdorp en omgeving en zal waar dat mogelijk is een bijdrage leveren aan activiteiten 
die passen bij de eigen doelstelling. Een voorbeeld daarvan is het eenmaal in de twee jaar 
organiseren van de Amateur Kunstenaars Expositie, waardoor vele amateurkunstenaars 
de gelegenheid hebben hun werk aan een groot publiek werk te tonen. 

 In september 2016 was het bestuur met een aantal vrijwilligers betrokken bij de Open 
Monumentendag. 

 
Overig 
 Gezien de ervaring bij voorgaande deelname aan de Kerstmarkt in Leiderdorp, is besloten 

om in 2016 niet aan deze markt deel te nemen.  
 
 


