
 

Jaarverslag Kunstkring Leiderdorp seizoen 2018 - 2019 

 

Inleiding 

Op 17 augustus 2018 vond de eerste bestuursvergadering van het seizoen plaats.  

 

Bestuur 

Met ingang van het nieuwe seizoen is er een einde gekomen aan de zeer verdienstelijke 

bestuursperiode van Thea de Sitter, van 2006 tot 2018. Zij heeft veel betekend voor de groei 

van de Kunstkring en was breed inzetbaar.  

Heleen Bolk-Lucieer is in augustus 2018 toegetreden tot het bestuur. 

 

Leden Kunstkring 

Bij het begin van het verslagjaar waren er 317 leden en aan het einde 293.  

Per 1 januari 2019 wordt het Bulletin uitsluitend digitaal toegezonden, dit in verband met de 

bovenmatig gestegen portokosten.  Voor 8 trouwe leden van het eerste uur, maar zonder 

computer resp. e-mailadres is een hoge uitzondering gemaakt. 

 

Kunstkringavonden  

In het verslagjaar zijn 10 lezingen gehouden. De lezingen werden door gemiddeld 138 

bezoekers bijgewoond. 

Op 23 april is er een Oranjelezing gegeven door Dorine Hermans  in samenwerking met de 

Oranjevereniging, waar ongeveer 85  bezoekers waren. 

In vergelijking met het vorige seizoen zijn er per lezing ongeveer evenveel bezoekers 

aanwezig geweest. 

 

Bijzondere bijeenkomsten 

 De lezing over de Matthäus Passion van Bach door Bert Boter was een groot succes, met 

ca. 170 personen. 

 Tijdens de Boekenweek  met als thema 'De moeder, de vrouw'  is er in samenwerking met 

Boekhandel de Kler een lezing gegeven door psycholoog en schrijver René Diekstra 

getiteld  'Als moeder maak je het niet meer'. Hij ging in op de veranderde rol van de 

vrouw in de samenleving. 

 Ook de laatste lezing van het seizoen over de kunststroming Jong Polen door Krzysztof 

Dobrowolski-Onclin was zeer geslaagd en informatief. 

 



Excursies 

 In vervolg op de interessante lezing door Lex Scheers op 9 oktober over de Leidse 

Sterrewacht is er een zeer geslaagde excursie naar de Oude Sterrewacht geweest op 

23 oktober, waaraan 60 leden hebben deelgenomen. 

 Op 24 mei is er een excursie geweest naar de tentoonstelling 'Nieuw licht op Leithon' in 

het Leiderdorps Museum, waaraan 8 personen hebben deelgenomen. 

 

Website, PR en huisstijl 

 Op 6 april hebben onze voorzitter Ellen Cazemier en secretaris Frances van de Klaauw een 

helder interview gegeven voor Radio Sleutelstad, waarin onder meer de geschiedenis van 

de Kunstkring, de lezingen en het cultuurbeleid van Leiderdorp aan bod zijn gekomen. 

 De lezingen worden elke maand trouw aangekondigd in het Leiderdorps Weekblad en het 

Leids Nieuwsblad. Daarnaast plaatst het Leidsch Dagblad af en toe een artikel over een 

lezing, zoals bijvoorbeeld over de Matthäus Passion. 

 

Dertiende Amateur Kunstenaars Expositie 

Door de Gemeente Leiderdorp is bevestigd dat de volgende expositie wederom in het 

Atrium van het Gemeentehuis kan plaatsvinden op 4 en 5 april 2020. 

 

Vitrine in de Sterrentuin 

Vier leden hebben geëxposeerd in de vitrine van de Kunstkring Leiderdorp. Vanaf 8 juli is een 

nieuwe expositie ingericht, die zal lopen tot in het nieuwe seizoen. 

 

Contributie 

De verhoging van de contributie met  drie euro heeft plaatsgevonden en deze bedraagt nu 

35 euro. Voor het komende verslagjaar zal de contributie hetzelfde blijven. 

 

Samenwerking met de Gemeente Leiderdorp en andere organisaties 

Bestuursleden van de Kunstkring hebben deelgenomen aan het ‘Cultuurnetwerk’ van de 

gemeente Leiderdorp op 10 oktober 2018 en 3 april 2019. Het is nuttig om een overleg te 

hebben met betrokkenen uit andere organisaties op het gebied van welzijn en cultuur.  

Bij de netwerkbijeenkomst op 3 april was tevens de nieuwe wethouder Daan Binnendijk 

aanwezig om kennis te nemen van de activiteiten van de verschillende organisaties. 

Namens de gemeente zal Anouk Aertssen als beleidsmedewerker verdere bijeenkomsten 

organiseren. 

 


