
Jaarverslag 2016 Stichting KunstInVorden  

 

Ontstaan 

De Stichting bestaat sinds 20 mei 2015. Bestuursleden waren toen Will(emijn) Colenbrander-Snijders 

(voorzitter), Mary Quarles van Ufford (secretaris), Willem Beens (penningmeester) en Irene Burger 

(toegevoegd lid).  

Activiteiten 

Het project KZV had in 2016 de 4 reguliere activiteiten. Steeds de 2e zondag van iedere 3e maand van 

het jaar een kunstroute met hedendaagse beeldende kunst en vormgeving  langs de deelnemende 

ateliers, galeries en beeldentuinen in Vorden-centrum en buitengebied. Door een werkgroep werd 

het project KunstEvent ontwikkeld, een projectplan geschreven en subsidie aangevraagd. Een 

kunstmanifestatie ter gelegenheid van het 2e lustrum van het project KunstZondagVorden. Deze 

kunstmanifestatie vond plaats op 10 en 11 september 2016.                                                                        

Er werd een KZV-deelnemersvergadering georganiseerd op 4 april 2016. 

Bestuur  

Na het KunstEvent van 10 en 11 september hebben de bestuursleden Mary Quarles van Ufford en 

Irene Burger hun lidmaatschap van het bestuur opgezegd. De vraag van de andere bestuursleden zich 

hierop nog eens te bezinnen had geen positief resultaat. Het bestuur in zijn nieuwe (beperkte) 

samenstelling vergaderde op 19/10 en 6/12. Aan de orde kwamen de overdracht van taken aan de 

overblijvende bestuursleden; te ontwikkelen acties voor nieuwe bestuursleden waaronder een 

profiel voor nieuwe bestuursleden; evaluatie van het KunstEvent 2016; en een oriëntatie om te 

komen tot een website. 

Financiën 

Het KunstEvent 2016 werd gesponsord door RABOBank, Cultuurfonds en de Gemeente Bronckhorst. 

De totale bijdrage was € 3.050. De Stichting eindigde het jaar met een positief resultaat € 434. Het 

banksaldo bedroeg per 31 december € 647, hiervan was €426 geoormerkt voor KunstZondagVorden. 

Plannen 2017 en volgende jaren 

Punt van eerste aandacht is het versterken van het bestuur. Verder blijven de plannen staan als 

aangegeven voor 2016. Te weten: realisatie van een website; het verwerven van de ANBI-status;  het 

ontwikkelen van een beleidsplan en het verwerven van de nodige fondsen;  versterking van 

deelnemersgroep (KZV) en het faciliteren van het project KunstZondagVorden; en het ontwikkelen 

van een visie over het ontwikkelen en faciliteren van nieuwe projecten. 

   

  

 


