
Jaarverslag 2020 Stichting KunstInVorden  

Bestuur 

De Stichting bestaat sinds 20 mei 2015. Bestuursleden zijn thans Willemijn Colenbrander-Snijders 

(voorzitter), Willem Beens (penningmeester). De secretariaatsfunctie is vacant. Deze wordt tijdelijk 

afwisselend door een van beiden ingevuld. 

Activiteiten 

Van het project KZV vervielen 2 van de 4 reguliere activiteiten als gevolg van de beperkingen 

opgelegd wegens corona. Het betrof de kunstroutes van 8 maart en 13december. Op 27 januari was 

de jaarlijkse KZV-deelnemersvergadering waar de activiteiten van 2019 werden geëvalueerd. Nieuwe 

deelnemer in 2020 was Marian Merk en gastdeelnemers waren Louky Scheltema (2x) en Rowena 

Peters (1x), Galerie A-Quadraat zag van verdere deelname af. 

De Stichting was betrokken bij de plannen van De Bilderswerkgroep, inzake de inrichting van de 

Baakse beekroute en de realisatie van het Bilderspad (Kasteel Vorden - Kasteel Hackfort) met 

betrekking tot de 19e -eeuwse schilder J.W. Bilders. Er werden op de wandelroute 4 Info-objecten 

geplaatst van Vordens beeldend kunstenaar Floris Brasser. Voor de realisatie van de Bilders Folly 

(ontwerp van Floris Brasser) werd een werkgroep ingesteld bestaande uit Ewoud van Arkel, Willemijn 

Colenbrander, Harry Harsema en Rob De Windt. Formeel is de Stichting eigenaar van het project en 

als zodanig opdrachtgever, aanvrager van subsidies, beheerder van de financiële middelen en 

verantwoordelijk voor de plaatsing. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de leden van de 

werkgroep (overleg met diverse instanties inzake plaatsing, het aanvragen van vergunningen en 

subsidies onder meer bij Gemeente, Provincie, Mondriaanfonds, Waterschap Rijn en IJssel, 

St.Stokroos en het voorbereiden van crowdfundingacties met VoordeKunst). 

Bestuur  

Het bestuur vergaderde fysiek op 29 oktober en had diverse keren informeel contact en overleg via 

e-mail en telefoon. Aan de orde kwamen: samenstelling/versterking/uitbreiding van het bestuur; 

versterking deelnemersgroep KZV; hoe te komen tot een goede website; het reilen en zeilen van KZV 

mede i.v.m. corona; de activiteiten van de werkgroep Bildersfolly 

Financiën 

De Stichting eindigde het jaar met een beschikbaar saldo van € 1.170. Daarvan is € 449 geoormerkt 

als beschikbaar voor het project KZV. De inkomsten bestonden uit de bijdragen van de deelnemers 

aan KZV. De uitgaven betroffen de onkosten van deze activiteit. KZV sloot het jaar af met een 

voordelig saldo € 207 als gevolg van het niet doorgaan van twee kunstroutes. 

Plannen 2021 en volgende jaren 

Punt van eerste aandacht blijft het versterken van het bestuur. Verder blijven aandachtspunten: 

realisatie van een website; het verwerven van de ANBI-status; het ontwikkelen van een beleidsplan 

waarin op te nemen een visie over het ontwikkelen en faciliteren van nieuwe projecten; versterking 

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


