
Beleidsplan KunstInVorden (2021) 

Inleiding 

De Stichting KunstInVorden is voortgekomen uit KunstZondagVorden een activiteit van kunstenaars 

en galeries en museum in Vorden die vanaf 2006 3-maandelijks plaats vindt in de vorm van een 

kunstroute in Vorden en directe omgeving. Het vormen van de Stichting kwam voort uit de behoefte 

de activiteiten van KunstZondagVorden organisatorisch en financieel een steviger basis te geven. De 

Stichting is opgericht 20 mei 2015. 

Organisatie 

De stichting bestaat formeel uit tenminste 3 bestuursleden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. De Stichting is gevestigd in Vorden, het secretariaat is gevestigd Het Hoge 64, 7251 

XZ Vorden. De activiteiten worden vorm gegeven in projectgroepen/werkgroepen. De Stichting heeft 

een website waarop informatie te vinden is over de lopende activiteiten. Aan elke activiteit is een 

bestuurslid toegevoegd. Elk jaar wordt verslag en evaluatie van de activiteiten gedaan. 

Statutaire Doelstelling/Missie 

a) Het organiseren, faciliteren en stimuleren van kunstevenementen in de meest brede zin van 

professioneel niveau voor een breed publiek en specifieke doelgroepen. 

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

Activiteiten (lopend) 

Het project KunstZondagVorden bestaat thans uit 9 deelnemers waarvan 6 ateliers en 2 galeries en 1 

museum. Om deelnemer te worden is er een selectiecommissie die beoordeelt of de kandidaat 

deelnemer voldoet aan de kwaliteitscriteria. De criteria zijn: Opleiding Hogeschool voor de Kunsten 

of vergelijkbaar niveau; artistieke kwaliteit; stijl; techniek; originaliteit/eigenheid; experimenteel; 

vernieuwing/innovatief; ambachtelijk/traditioneel; vormgeving en betekenisgeving; roept het 

kunstwerk iets op bij de beschouwer? 

KunstZondagVorden beoogt een breed publiek kennis te laten maken met professionele beeldende 

kunst en vormgeving in galeries, museum en ateliers in en rond Vorden. Hiervoor organiseert zij 

viermaal per jaar een kunstroute in Vorden. Hoe daaraan vorm is gegeven zie bijlage 1. Gesteld 

wordt dat deze activiteit door de kwaliteit van de aangeboden kunst evenals de vorm waarin deze 

activiteit plaatsvindt veel waardering krijgt van bezoekers niet alleen uit Vorden maar zelfs van ver 

buiten de regio en landelijk. 

Het project Bilders Folly wordt gedragen door de Werkgroep Bilders Folly. De voorzitter van de 

Stichting KunstInVorden maakt deel uit van deze werkgroep. Onder verantwoordelijkheid van de 

Stichting wordt subsidiëring en sponsoring door de werkgroep gerealiseerd. Het doel is een 

autonoom kunstwerk De Bilders Folly te realiseren op een markante plek in Vorden als onderdeel van 

het Bilderspad. Een bijzonder project waar cultureel erfgoed en hedendaagse kunst zowel inhoudelijk 

als visueel worden samengebracht.  



Inmiddels is opdracht verleend aan een kunstenaar en wordt plaatsing voorzien in 2021. Als eigenaar 

draagt de Stichting verantwoordelijkheid voor het beheer. 

Activiteiten komende 3 jaar 2021 - 2024 

1. Het aantal deelnemers en de financiële basis van het project KunstZondagVorden is voor het 

bestuur een punt van zorg. De komende 3 jaar zal hieraan met prioriteit aandacht besteed worden. 

 2.Het faciliteren van de 3-maandelijkse kunstroute binnen het project KunstZondagVorden 

3. Het verwerven van de ANBI-status.   

4. Versterking van het bestuur (invulling van de vacature secretaris). 

5. De inrichting van een website voor de Stichting. Deze website wordt van belang geacht om de 

activiteiten van de Stichting beter voor het voetlicht te kunnen brengen. Op dit moment is de 

Stichting vermeld op de website van KunstZondagVorden.  

6. De realisatie en het beheer van een autonoom kunstwerk als onderdeel van het Bilderspad. 

Evaluatie 

Het is helaas tot nu niet gelukt na het afscheid in het najaar van 2016 van twee bestuursleden 

waaronder de secretaris nieuwe bestuursleden te vinden. De zoektocht zal wat dat betreft worden 

vervolgd. Positief kan worden teruggekeken op het driedaagse Kunst Event dat in 2016 plaats vond. 

Het aantal vaste deelnemers van KunstZondagVorden dat in de loop van de jaren terugliep lijkt zich 

te stabiliseren op een aantal van ca tien. Consequentie van een kleinere deelnemersgroep betekent 

een hogere deelnemersbijdrage. Door betrokkenheid bij de activiteiten van de Stichting 4xV, de 

Werkgroep Vorden Cultuur, de Bilderspad Werkgroep en de werkgroep Bilders Folly is de Stichting 

meer en meer zichtbaar geworden.  

 

 


