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Het is nog geen oud-en-nieuw, maar in deze laatste nieuwsbrief van dit jaar mogen we 

toch al wel terugblikken en spreken van een bewogen jaar. Corona-perikelen liggen voor 

de meeste van ons al weer ver achter ons. Alle geplande activiteiten konden dit jaar 

doorgang vinden. Al is het voor iedereen kennelijk toch wennen. Bezoekersaantallen en 

aantallen deelnemers aan culturele activiteiten liggen in het algemeen nog wat achter bij 

de aantallen van een paar jaar geleden, zo ook bij de activiteiten van Vechtdalkunsten. Het 

grote nieuwe voor dit jaar is toch wel de verwerving en de opening van de expositieruimte 

“Onder de Wieken” , en daar vielen de bezoekersaantallen juist onverwacht hoog uit! Lees 

hierover verder meer. 

 

In deze nieuwsbrief eindigen we met een oproep om je aan te melden voor het bestuur of 

werkgroep, de bestaanszekerheid van Vechtdalkunsten en haar activiteiten dreigt in 

gevaar te komen! 

 
        Kunst onder de Wieken 

Op 1 juli werd de expositieruimte van de molen de Konijnebelt feestelijk geopend na een 

paar weken intensief herinrichten van de ruimte. Deze ruimte was al een expositieruimte 

van een aantal kunstenaars, dus 

er waren al vele panelen en 

consoles om werk ten toon te 

stellen. Veel panelen uit het 

midden zijn verwijderd om er 

een ruimtelijker en 

uitnodigendere ruimte van te 

maken. Het erg contrasterende 

en koele wit werd 

overgeschilderd in een wat 

warmere afgezwakte 

perzikkleur, de verlichting werd 

aangepast en belangrijk: een 

tafel in het midden heeft gezorgd voor een verwelkomende aanblik.  

Er zijn dit jaar 2 exposities geweest met telkens 3 exposanten. Elke expositie duurde 6 

weken. Een verrassende 930 bezoekers hebben de tentoonstellingen bekeken en er is 

regelmatig werk verkocht!  De molen was open op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag 

van 13.00-17.00 uur. Behalve de exposerende kunstenaars is er een groepje vrijwilligers 

die met plezier de tentoonstellingen hebben bemenst. Vanaf begin oktober wordt het er 

te koud en vochtig; dus de molen is dicht tot het klimaat, weer warmer geworden is. Vol 

vertrouwen zien we het komende jaar tegemoet, met meer tentoonstellingen.  

 

Als er vrijwilligers zijn die zich willen aanmelden om regelmatig te suppoosten, dan 

kunnen zij zich aanmelden bij een van de bestuursleden. En uiteraard kunnen kunstenaars 

zich melden om hier hun werk te exposeren. 

 
 
Kunstenaarsbijeenkomst 

Op 28 oktober was de kunstenaarsbijeenkomst voor de vrienden en donateurs. De meeste 

kunstenaars hadden op verzoek een (recent) werk meegenomen en hebben daar iets over 

verteld. Dit gaf een leuke overzicht in het rijke pallet aan artistiek vermogen dat schuil 

gaat achter Vechtdalkunsten. Het overige deel van de avond werd teruggeblikt op de 

voorgaande activiteiten en vooruit gekeken naar de plannen voor volgend jaar.  

Agenda 2023 
26-27 augustus: Ommer 
Kunstweekend 
9-28 oktober: Kijk op Kunst 
 
 
Overzicht werkgroepen 
Montmartre 
 Azat Malikov 
 Rieta van Capelle 
 Ton Beumer  
Ommer KunstWeekend 
 Wil de Brabander 
 Aart Tijssen 
 Job van Splunter (LP) 
Kijk op Kunst 
   Bard Peskens 
 Fred van Lint 
Panelenpad 
 Luuk Vogelzang 
 Joke van Eck  
   Annemarie Leebeek (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Bijl 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 
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   Rieta van Capelle 
   Annemarie Leebeek 
   Hélène Dirkse 
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Een niet belangrijk onderdeel was het polsen van een komend besluit over de 

vriendenbijdrage. De expositieruimte legt een extra beslag op de financiële middelen van 

de stichting. Kosten voor de inrichting konden nu nog worden gedekt door reserveringen, 

maar de structurele kosten moeten ergens vandaan komen. Het was mooi om te 

vernemen dat een aantal mensen de stichting complementeerden voor het grote aantal 

activiteiten dat gegenereerd wordt voor de relatief lage bijdrage. Een verhoging van de 

vriendenbijdrage werd door de aanwezigen in redelijke mate gesteund. Hierover verder 

meer. 

 

Website 

 
De website in huidige vorm bestaat alweer drie jaar. Er zijn afgelopen jaar wat kleine 

aanpassingen geweest in de navigatie en met de Covid-pandemie is er een web-winkel 

toegevoegd om exposure van kunst aan het publiek digitaal te vergroten ter vervanging 

van de evenementen. Dit laatste is maar een matig succes gebleken. Deze pagina’s 

worden dan wel redelijk bezocht tov de andere pagina’s, maar dat dit als een goede 

“winkel” fungeert kunnen we niet stellen. We hebben dan ook besloten om dit in het 

voorjaar te verwijderen en ruimte te maken voor de exposities in de molen, met 

uitgebreidere presentatie van de kunstenaars en hun werk. Dit wordt dan met elke 

expositie weer ververst. 

Komend jaar wordt ook het panelenpad uitgebreid toegevoegd aan de website, Dit ter 

vervanging van een uitgebreide papieren brochure. Een gedrukte brochure met 

uitgebreide informatie brengt te veel kosten met zich mee. We willen ertoe overgaan een 

folder uit te brengen, ongeveer als een ansichtkaart, met een kaartje en vermelding van 

de kunstenaars, maar verder via een QR code en linkverwijzing, te verwijzen naar de 

website voor meer inhoudelijke informatie.  

   

Bijdrage kunstenaars 
Door de komst van de lang verwachte expositieruimte en de daarbij behorende huur en 

werkkosten zijn we gedwongen de inkomsten voor de stichting te verhogen.  De bijdrage 

van de kunstenaars is nu 20 euro. Er zijn een aantal scenario’s doorgerekend. De 

verhoging van de bijdrage-gelden, gepaard gaande met dan gratis deelname aan alle 

activiteiten, inclusief de exposities in de molen, had de voorkeur bij het bestuur en kreeg 

instemming op de kunstenaarsbijeenkomst. Het ander alternatief, opbrengsten genereren 

uit de molen door bijdrage van de exposanten (een hoge drempel) of courtage op 

verkocht werk (een ondernemersrisico –en stress- voor het bestuur)  werd afgewezen.  

Vanaf het komende kalenderjaar wordt de bijdrage € 32,50, met gratis deelname aan alle 

activiteiten. 

 
Bestuur 

In 2023 gaan Annemarie (voorzitter) en Job (PR) het bestuur verlaten. Het is duidelijk dat 

het bestuur nieuwe bestuursleden nodig heeft. Het zou mooi zijn als het bestuur bestaat 

uit 5 leden: 4 met een specifieke taak en 1 algemeen lid.  

Bij deze doet het bestuur een dringende oproep om je op te geven.  
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Een profiel bestuurslid PR: beheren van de website en de faceboekpagina. Voor het 

sleutelen aan de broncode van de website is er een professionele partij, maar deze moet 

uiteraard wel aangestuurd worden. Verder het zelf schrijven of aansturen van 

persberichten of redactionele artikelen voor lokale kranten, het aansturen van gedrukt 

materiaal en wat verder ter tafel komt, zoals de nieuwsbrief. Het is vandaag de dag wel zo 

dat er beroep gedaan wordt op het kunnen omgaan met computers en bepaalde 

programma’s. Kun je omgaan met bijvoorbeeld Indesign, of Photoshop (en heb je daar 

toegang toe) en zin om af en toe een folder te maken, maar geen tijd of zin in een 

bestuursfunctie, dan kun je je ook aanmelden voor een ondersteunende taak.  Een 

bestuurslid neemt ook deel aan één of meer werkgroepen. Dit kan actief zijn of alleen als 

contactpersoon richting het bestuur.    

 

Een profiel van voorzitter:   

Het voorbereiden en leiden van de bestuursvergadering en de SVK-avonden. 

Contact onderhouden met kunstenaars, donateurs en sponsoren en de organisatie 

vertegenwoordigen naar buiten (zoals, gemeente, andere  kunstenaarsverenigingen en de 

molenstichting). 

Leiding geven aan het bestuur (penningmeester, secretaris, PR bestuurslid en algemeen 

bestuurslid), initiatieven nemen, coördineren bestuurswerkzaamheden en zorgen dat de 

genomen besluiten worden uitgevoerd.  Het beleidsplan van de stichting updaten en 

uitvoeren. 

Begeleiden van werkgroepen, en indien noodzakelijk deelname aan een werkgroep. 

Ook voor een voorzitter is het nodig om met de reguliere PC toepassingen (zoals Word, 

Excel en Outlook) te kunnen werken. 

 

We zullen serieus werk moeten maken van het werven van vrijwilligers om het bestuur 

te bemensen. Dit geldt ook voor de bestaande werkgroepen: de bestaanszekerheid 

komt in gevaar! 

 

Fijne feestdagen 
en een creatief 
2023 toegewenst! 


