
 
 
 

 

 Kerstwens 

We naderen het einde van het jaar, de kerstbomen zijn alweer in de verkoop en veel 
mensen maken daar creatief een kunstwerkje van. Het bestuur van Stichting 
Vechtdalkunsten wil alle vrijwilligers van afgelopen jaar hartelijk bedanken voor de 
inzet en wensen al onze vrienden een mooie kerst en een creatief 2022. 

 
Vacatures – oproep! 

Teamleden Kijk op Kunst gevraagd 

De activiteit Kijk op Kunst heeft dringend behoefte aan nieuwe teamleden. Dit 
evenement wordt door (veel) winkeliers en kunstenaars erg gewaardeerd, echter 
door de onzekerheid van afgelopen coronajaren heeft het ook wel wat aan elan 
ingeboet, zowel bij winkeliers als bij deelnemende kunstenaars. De huidige 
teamleden zijn beiden bestuursleden die ook in andere evenementen betrokken zijn. 
Om komend jaar een frisse start te maken en vernieuwende ideeën te genereren en 
uit te werken, zijn er echt nieuwe of extra teamleden nodig. We laten het toch niet 
gebeuren dat Kijk op Kunst uit ons vaste evenementenprogramma verdwijnt?  

Wie wil zich hiervoor inzetten ?   

 

Bestuursleden Vechtdalkunsten gevraagd 

De bestuursleden van Vechtdalkunsten komen veelal voort uit de vrienden die 
aangesloten zijn. Zij zetten zich in voor 3 a 4 jaar om de Stichting draaiende te 
houden. Dit houdt in het betrokken zijn bij één van de vaste evenementen als 
meewerkend teamlid of als linking pin, verantwoordelijkheid dragen voor de ingaande 
en uitgaande gelden en uiteraard de taken die specifiek bij een functie horen. Een 
voorzitter houdt het totaaloverzicht en is veelal het aanspreekpunt voor publiek en 
andere organisaties zoals de gemeente. Een secretaris beheert de ingaande en 
uitgaande (mail)post, archief en ledenbestand. De penningmeester beheert uiteraard 
de penningen. Het bestuurslid PR stuurt o.a. de website aan en houdt oog op 
mogelijkheden voor persberichten, advertenties, de nieuwsbrief e.d. Voor de 
continuïteit is het belangrijk dat er een prettige overlap zit tussen het aantreden en 
aftreden van bestuursleden. Komend jaar is er de wens dat een of twee 
bestuursleden afgewisseld worden. Daarom  een oproep aan onze vrienden: denk 
eraan om voor een periode bestuurslid te worden. De huidige bestuursleden zijn 
altijd bereid om te praten over de ins en outs van deze mooie maatschappelijk 
relevante taak. 

    

 

 

 

Agenda 2022 
 
 
Overzicht werkgroepen 
Montmartre 
 Danielle Tesselaar 
 Azat Malikov 
 Rieta van Capelle 
 Ton Beumer (LP) 
Ommer KunstWeekend 
 Tineke Langbroek 
 Wil de Brabander 
 Aart Tijssen 
 Job van Splunter (LP) 
Kijk op Kunst 
 Hélène Dirkse (LP) 
Panelenpad 
 Luuk Vogelzang 
 Joke van Eck  
   Annemarie Leebeek (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Bijl 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 

Eigen centrum 
  Jeroen Bijl 
   Hester Molenberg 
   Rieta van Capelle 
   Annemarie Leebeek 
   Job van Splunter 
 
NB: LP staat voor Linking Pin; 
=bestuurslid Vechtdalkunsten 

 
 
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 

Winter  2021 



 

Expositiemogelijkheden in de Glinthaar 

In Lemele bevindt zich in het 
buitengebied op een mooie locatie 
de lunchroom en terras              
“de Glinthaar”. Sinds 2020 is er 
binnen in de lunchroom een kunst 
expositie (schilderijen en 
beelden). Afgelopen jaar hebben 
verschillende kunstenaars hiervan 
gebruik gemaakt. In het voorjaar 
2022 willen de eigenaren Annie 
Borst en Henk Klein Horsman op 
het perceel naast de lunchroom 
een kleinschalige beeldentuin 
realiseren. De beeldentuin wordt 
gratis toegankelijk om zo zoveel 
mogelijk mensen te laten genieten 
van kunst en cultuur.  

De eigenaren willen ook arrangementen aangaan met 
cultuurpartijen en toeristische bedrijven in het Vechtdal om zo 
de culturele sector te versterken en willen ze met de 
aanwezigheid van kunst ook aan de weg timmeren, o.a. via 
een website die hiervoor in de maak is.     

Het is de bedoeling zowel binnen als buiten met wisselende 
exposities te werken. Iedere kunstenaar die hiervan gebruik 
wil maken, kan zich in verbinding stellen met Annie Borst 06 
34159624, Henk Klein Horsman 06 55774760 of via 
info@deglinthaar.nl  

  

Vriendenbijdrage 2022 

We hadden een verhoging van de bijdragen al aangekondigd voor 2021, maar toen 
is door het afgelasten van alle activiteiten  in dat jaar afgezien  van een verhoging 
van de bijdragen. Maar nu gaat het toch echt gebeuren: komend jaar wordt de 
vriendenbijdrage € 20,- en de bijdrage van donateurs eveneens € 20,-. We hopen 
hiermee wat meer armslag te krijgen voor onze activiteiten. En: wellicht gaat het 
verwerven van een eigen ruimte komend jaar handen en voeten krijgen, dan willen 
we niet nu al teveel interen op de reserves. 

 

 


