
 

Jaarverslag Kunstkring Leiderdorp seizoen 2020 - 2021 

 

Inleiding 

Op 20 augustus 2020 vond de eerste bestuursvergadering van het seizoen plaats. Er is dit 

seizoen vergaderd in het Leiderdorps museum en later via een Zoom-verbinding, omdat 

vanwege de coronapandemie bij elkaar komen niet mogelijk was. De laatste vergadering van 

het seizoen, op juni 2021, vond plaats in de tuin van de voorzitter, Ellen Cazemier. 

 

Bestuur 

Het bestuur heeft besloten om Ellen Cazemier, Ineke Hagen en Nelly Pinckaers, gezien de 

uitzonderlijke omstandigheden door de coronapandemie en in het belang van de 

continuïteit, in ieder geval voor een jaar te herbenoemen. 

Nel Wijsman is in oktober afgetreden als bestuurslid. 

 

Leden Kunstkring 

Bij het begin van het verslagjaar waren er 282 leden en aan het einde 265 leden. 

 

Kunstkringavonden  

In het verslagjaar is op 8  september door Brigitte Mommers tweemaal dezelfde lezing 

gegeven. Daarna is 9 maal een online-lezing gegeven doordat het in de zaal niet langer 

mogelijk was vanwege de coronacrisis. 

De online-lezingen werden door gemiddeld 90 leden gevolgd. 

 

Website, PR en huisstijl 

De nieuwe website van de Kunstkring is in mei met succes van start gegaan. Door op de 

foto’s van de lezingen te klikken komt men op de uitgebreide informatie over de lezing en 

worden nog meer foto’s getoond. Er staan 4 duidelijke ‘buttons’ op de Home pagina, die 

doorklikken naar het actuele Bulletin, RIVM-mededelingen, Informatie over 

amateurexposities en aanmelding voor de komende lezing.  

Verder kan men via Terugblik oude lezingen, voormalige exposities en excursies terugzien. 

Onder Bulletin staan de bulletins van het lopende jaar. 

 

Vanaf november 2021 hoopt het Bestuur dat de lezingen weer elke maand trouw door het 

Leiderdorps Weekblad kunnen worden aangekondigd. Dat was in dit afgelopen jaar niet 

raadzaam omdat niet-leden zich niet konden aanmelden vanwege de corona-beperkingen. 



Hopelijk plaatst het Leidsch Dagblad binnenkort ook weer artikelen over lezingen. 

 

Dertiende Amateur Kunstenaars Expositie 
De Amateur Kunstenaars Expositie in april 2020 heeft helaas niet plaats kunnen vinden door 

de coronacrisis. Er zouden 80 deelnemers zijn, 15-20 belangstellenden stonden op de 

wachtlijst.   

Er is goede hoop  dat de volgende expositie alsnog in het Atrium van het Gemeentehuis kan 

plaatsvinden op 9 en 10 april 2022. Dit is afhankelijk van de situatie rond corona in het 

voorjaar van 2022. 

 

Amateur expositie in Leiderdorps Museum 

Van juni tot november 2021 is werk te zien geweest van 9 exposanten in het Leiderdorps 

Museum aan de Vronckenlaan.  

 

Contributie 

Voor het seizoen 2021/2022 zal de contributie gelijk blijven. 

 

Samenwerking met de Gemeente Leiderdorp en andere organisaties 

Kunstkring Leiderdorp neemt regelmatig deel aan overleg tussen de verschillende culturele 

organisaties in Leiderdorp. De benoeming van een Cultuurcoach door de Gemeente 

Leiderdorp en de oprichting van het Cultuur Platform bieden weer nieuwe mogelijkheden tot 

samenwerking. 

 


