
 

Jaarverslag Kunstkring Leiderdorp seizoen 2021 - 2022 

 

Inleiding 

Op 24 augustus 2021 vond de eerste bestuursvergadering van het seizoen plaats. De laatste 

vergadering werd gehouden op 16 juni 2022.  

 

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 nog een jaar te herbenoemen. 

Nel Wijsman is in oktober 2021 afgetreden als bestuurslid. 

 

Leden Kunstkring 

Bij het begin van het verslagjaar waren er 264 leden en aan het einde 263 leden. 

 

Kunstkringavonden  

In het verslagjaar is op de eerste avond, op 14  september, door Brigitte Mommers net als in 

september 2020 tweemaal dezelfde lezing gegeven. In oktober en november waren de 

lezingen in de zaal toegankelijk voor leden met een Corona Toegangsbewijs. Er werd tijdens 

deze lezingen geen pauze gehouden en koffie en thee mochten meegenomen worden in de 

zaal.  

In december en januari werden de lezingen weer online gegeven. In februari is de lezing 

weer tweemaal op dezelfde avond gegeven. De laatste 4 lezingen werden weer gewoon in 

de zaal gehouden, met een aanvangstijd van 20 uur. Een pauze en een drankje achteraf 

waren ook weer mogelijk. 

De lezingen werden door gemiddeld 110 leden gevolgd. 

 

Website, PR en huisstijl 

Op de website van de Kunstkring kon men zich het afgelopen jaar via een duidelijke ‘button’ 

aanmelden voor de online lezingen. 

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 en informatie getoond.  

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

Onder Bulletin staan de bulletins van het lopende jaar. 
 



Vanaf maart 2022 kon het  Bestuur de lezingen weer elke maand aankondigen in het 

Leiderdorps Weekblad. Dat was in dit afgelopen verslagjaar niet raadzaam omdat niet-leden 

zich niet konden aanmelden vanwege de corona-beperkingen. 

Ook in het Leidsch Dagblad werden de lezingen weer aangekondigd. 

 

Dertiende Amateur Kunstenaars Expositie 

De Amateur Kunstenaars Expositie is op 21 en 22 mei gehouden in het Atrium van het 

Gemeentehuis van Leiderdorp.  

Tekeningen, etsen, schilderijen in olieverf, acryl en aquarel, foto’s, textiele werkvormen, 

ruimtelijk werk, hout/steen beeldhouwwerk, glas en keramiek werden tentoongesteld. “Het 

is leuk aan een divers publiek te tonen wat je hebt gemaakt en óók om te zien hoe andere 

amateur-kunstenaars werken. Heel stimulerend en inspirerend.”  

Ruim 500 kunstliefhebbers brachten een bezoek aan deze zeer geslaagde dertiende editie.  

 

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

Museum aan de Vronkenlaan.  

 

Contributie 

Voor het seizoen 2022/2023 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 voor één jaar van een Cultuurcoach door de 

Gemeente Leiderdorp en de oprichting van het Cultuur Platform bieden weer nieuwe 

mogelijkheden tot samenwerking. 

 


