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Jaarverslag van het bestuur 
Kunstkring Capelle ontwikkelt in het belang van de kunstenaars initiatieven op het gebied van beeldende kunst 
(de kunstvorm, waarbij de afbeelding voorop staat) die tot uiting komen in activiteiten en evenementen. 
Beeldend kunstenaars die wonen, werken of zich manifesteren in Capelle aan den IJssel kunnen lid worden van 
de vereniging. Naast leden is er binnen de vereniging ook een groep vrijwilligers die de activiteiten en 
evenementen ondersteunt. 
 
Kunstkring Capelle brengt beeldende kunst in de meest ruime zin van het woord onder de aandacht van zoveel 
mogelijk inwoners en bezoekers van Capelle aan den IJssel. Het aantal bezoekers aan evenementen en 
activiteiten nam in 2019 toe en na de verbouwing van de Bibliotheek aan den IJssel nam de naamsbekendheid 
van de kunstuitleen en de daarmee samenhangende verhuur en verkoop toe. Gerichte promotie activiteiten 
en aandacht voor de uitstraling blijft echter geboden. Duidelijk werd ook dat het aantreden van het nieuwe 
bestuur rust bracht in de vereniging, maar niet in de activiteiten etc. die werden uitgevoerd. In dit jaar is het 
aantal leden weer sterk gegroeid en beweegt zich weer in de richting van de 100 kunstenaars. 
 
Gedurende het jaar was een aantal zaken relevant. Allereerst zijn met het oog op de toekomst nieuwe en 
toekomstbestendige afspraken gemaakt met de Gemeente Capelle aan den IJssel. Het bestuur hecht aan een 
goede relatie met oog voor elkaars positie. Verder heeft het bestuur initiatieven ontplooid om tot 
samenwerking met Art Capelle te komen, hetgeen ertoe heeft geleid dat inmiddels één lid van Art Capelle 
(ook) lid is van Kunstkring Capelle en wij verwachten, dat er meer leden van Art Capelle zullen volgen. 
  
Kunstkring Capelle heeft met steun van de “Van Cappellenstichting”” in 2019 een pilot uitgevoerd onder de 
naam “Creatief Ouder Worden” Hierbij werden door twee kunstenaars van Kunstkring Capelle in vier wijken 
van Capelle aan den IJssel 6 workshops uitgevoerd gericht op ouderen. Deze nieuwe activiteit was zodanig 
succesvol, dat deze activiteit in 2020 wordt voortgezet in alle zeven wijken van Capelle aan den IJssel met 
subsidie van de gemeente.  
Intern Is gestart met het project Public Relations, teneinde meer eenduidigheid te krijgen in de uitstraling van 
Kunstkring Capelle, wat meer recht zal doen aan het bestuurlijk uitgangspunt “SAMEN”. 
 
Sinds november 2019 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in de vergaderruimtes van de 
bibliotheek. Nu Kunstkring Capelle sinds circa 2 jaar “inwoont” bij de  Bibliotheek aan den IJssel is 
geëvalueerd en is geconstateerd dat er wederzijdse tevredenheid is over de situatie.  
 
In de beschikking van 23 juli 2018 is de subsidie aan Kunstkring Capelle verleend onder een aantal 
verplichtingen. In deze aanvraag zal, mede op basis van de gesprekken tussen Gemeente Capelle aan den IJssel 
en Kunstkring Capelle een kort overzicht worden gegeven van de activiteiten waarop deze subsidie niet van 
toepassing is, waarna wordt stilgestaan bij activiteiten waarvoor deze subsidie wel is verleend.  
 
In 2020 ontstaat een nieuwe situatie, zoals in het hierboven genoemde overleg is vastgesteld. 
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Niet gesubsidieerde activiteiten 
 
De Kunstuitleen van Kunstkring Capelle omvat 80m2 expositieruimte waarvan 12m2 etalageruimte. In overleg 
met de bibliotheek zijn naast deze expositieruimte 12 schilderijen en foto’s door de bibliotheek opgehangen. 
Vanaf 1 januari 2019 exposeren 16 kunstenaars met 40 werken uit de kunstuitleen in de Vijverhof.  
 
In 2019 is de Kunstuitleen meer uitnodigend ingericht door de leden en de vrijwilligers. Het aantal 
geëxposeerde kunstwerken per kunstenaar is variabel en kunstwerken worden frequent gewisseld. Er wordt 
onder de bezoekers permanent een enquête uitgevoerd. De huidige faciliteiten bieden prima mogelijkheden 
om thematische acties, zoals decembermaand, moeder- of vaderdag etc. uit te voeren. De kunstuitleen nam 
deel aan de Kunst- en Atelier Route, de Kunstmarkt Capelle en de Winter Art Fair. Op de openingstijden wordt 
de Kunstuitleen bezet door vrijwilligers en kunstenaars.  
 

 
 
 
 
Kunstkring Capelle organiseert jaarlijks Kunst- en Cultuurreizen, 2 in het voorjaar en 2 in het najaar. In 2019 
vonden de reizen plaats op 16 maart, 11 mei, 28 september en 9 november en namen circa 300 personen deel 
aan de reizen. De bestemmingen waren: La Lique Museum (Doesburg), Wintertuin St. Waver en Mechelen 
(België), Kröller-Müller Museum (Otterlo), het Cobra Museum (Amstelveen) en Space Expo (Noordwijk) 
De commissie bestond uit Saskia Dijxhoorn, Nancy Hagman en Ad Reijntjes 
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Gesubsidieerde activiteiten 
 
De Kunst- en Atelier Route is gehouden op 1 en 2 juni 2019 
Op diverse locaties presenteerden leden van de Kunstkring hun kunst. Er waren 3 groepslocaties en diverse 
kunstenaars openden hun atelier voor bezoekers. Kunstuitleen Capelle was op zaterdag geopend van 11.00 – 
14.30 uur. Evenals in 2017 startte de Kunst- en Atelier Route vanuit het bijgebouw van het restaurant Tante 
Toos aan de ’s-Gravenweg. Hier was de overzichtstentoonstelling met werk van de deelnemende kunstenaars.  
De commissieleden Mieke Borgdorff en Karolinne Engelen zijn inmiddels opgevolgd door Ingrid Boesten, Babs 
Gijbels en Ineke Scheepbouwer. In 2020 wordt de Kunst- en Atelier Route gehouden 23 en 24 mei. 
 
De Kunstmarkt Capelle is gehouden op 14 september 2019 
De 49e kunstmarkt vond plaats aan de Kerklaan nabij de Oude Dorpskerk en is voor de gemeente Capelle aan 
den IJssel het startsein van het nieuwe cultureel seizoen. Het biedt kunstenaars met verschillende 
kunstdisciplines uit heel Nederland de gelegenheid om een kraam te betrekken en hun werken te presenteren. 
Daarnaast bestaat de markt uit kunstzinnige activiteiten, muziek en een culinair plein. Op 14 september 2019 
vond tevens de Open Monumentendag plaats waaraan Oude Dorpskerk en het Van Cappellenhuis deelnemen.    
 
De commissie Kunstmarkt Capelle heeft aangegeven dat zij na de 50e kunstmarkt stoppen met het organiseren 
van de kunstmarkt. De commissie bestaat nu nog uit Rolf Suchorski, Saskia Dijxhoorn, Hans van Yperen en 
Roos Hobé. In 2020 wordt de Kunstmarkt Capelle gehouden op 12 september. 
 
De Winter Art Fair is gehouden op 14 december 2019 
Op de begane grond en de 1e etage van het ISALA theater exposeerden 33 leden van Kunstkring Capelle hun 
werken. Dit aantal was, mede door nieuwe leden, fors hoger dan de afgelopen jaren, wat leidde tot een mooie 
variëteit aan beeldende kunstvormen. Tijdens het evenement speelde een flamenco gitarist. Kunstuitleen 
Capelle was geopend van 11.00 – 14.30 uur. De commissie Winter Art Fair bestaat uit Mieke Chantrel, Rob 
Scheuierman en Gita Kalishoek. In 2020 wordt de Winter Art Fair wordt gehouden op 12 december. 
 

      
 

In het kader van Brede School Netwerken zijn in het voor- en najaar van 2019 activiteiten verricht 
In het voorjaar zijn 33 activiteiten uitgevoerd op 12 verschillende scholen. 
In het najaar zijn 21 activiteiten uitgevoerd op 11 verschillende scholen  
BSN en Cultuurwijzer wordt gecoördineerd door Marie-Louise Eijsvoogel.  
De uitvoering vindt door verschillende kunstenaars van Kunstkring Capelle plaats. 
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In 2019 is de subsidie stimulering vrijwilligerswerk aangewend voor museumbezoek in Rotterdam en 
kennismaking met elkaar. De commissie bestaat uit Saskia Dijxhoorn en Nancy Hagman 
  

 
 
Leden van Kunstkring Capelle worden door de commissie exposities in staat gesteld om met hun werk ca 3 
maanden te exposeren in theater ISALA, verzorgingshuis De Rozenburcht, verpleeghuis Rijckehove en de ABN-
AMRO bank. Kunstenaars exposeren graag op deze locaties. De exposities in verpleeghuis Rijckehove wordt 
ieder kwartaal officieel geopend en deze opening wordt goed bezocht. Er wordt publiciteit aan de opening en 
aan de exposities gegeven door o.a. het verspreiden van een aparte flyer en het vermelden op de cultuurbalie.  
In totaal zijn 13 verschillende openbaar toegankelijke exposities georganiseerd met 36 deelnemers. 
 

 
 
Kunstkring Capelle heeft 2 websites:  
https://kunstkringcapelle.nl/ 
https://kunstuitleencapelle.nl/ 
In het kader van Kunstmarkt Capelle is een website samengesteld specifiek gericht op dit evenement.  
 
Kunstkring Capelle heeft net als in de afgelopen jaren 10 “Soosavonden” georganiseerd met een trouw 
publiek. Thera Heemskerk, de drijvende kracht achter deze avonden, slaagt er steeds weer in om kunstenaars 
te vinden die op die avonden een voordracht houden over hun werk. In 2020 hielden Nancy Hagman, Jan 
Wagner, Yvonne Brugts, Gerda van Dijk, Inger Rees, Ton Kalishoek, Lida Houkes, Gita Kalishoek en Martin de 
Vos hun voordracht. Er waren weer circa 200 belangstellenden aanwezig. Tijdens 2 bijeenkomsten ligt de 
nadruk minder op beeldende kunst en meer op het culinaire vlak. 
 

 
 
 

https://kunstkringcapelle.nl/
https://kunstuitleencapelle.nl/
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In 2019 is verschillende malen overlegd met medewerkers van Gemeente Capelle aan den IJssel. Diverse malen 
is intensief overlegd over de subsidieaanvraag Cultuur voor 2020 en er is overlegd over de subsidieaanvraag 
voor het project Creatief Ouder Worden 2020. Op een vraag om mee te denken over de plaats van een 
kunstwerk bij de basisschool CSV is hierover geadviseerd. 
 
Zoals hierboven is vermeld wordt uitstekend samengewerkt met Bibliotheek aan den IJssel. De lijnen zijn kort 
en hierdoor ontstaat nooit een probleem. Op verschillende plekken buiten de kunstuitleen zijn In de 
bibliotheek werken geëxposeerd. De samenwerking met het Isala Theater komt tot uitdrukking in de daar 
plaatsvindende exposities en het evenement “Winter Art Fair”. Bij dit evenement wordt ieder jaar in goede 
harmonie samengewerkt. Dit jaar is probleemloos ingespeeld op de plotselinge toeloop van deelnemers en is 
extra ruimte beschikbaar gesteld. 
 
Speerpunten 2020 
De huidige evenementen en activiteiten door de leden en vrijwilligers van onze vereniging lopen prima. De 
website van Kunstkring Capelle is een punt van aanhoudende zorg. De versterking van de functie webmaster 
moet hierin gaan voorzien. Wat nog niet is gelukt is het bewerken van de zakelijke markt voor de Kunstuitleen 
Capelle. Dit blijft nog een punt van aandacht. Het bestuur zal contact leggen met de door haar geformuleerde 
strategische partners. De visie voor de komende 3 jaar vraagt nog om concretisering en de kwetsbaarheid van 
“solo” functies moet worden beperkt. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van de administratieve 
organisatie van Kunstkring Capelle. 
 
Voor het komend jaar heeft het bestuur 3 aandachtsgebieden benoemd:  
 hoe gaan we verder met de kunstuitleen+ 
 hoe geven we PR en marketing nader vorm 
 hoe gaan we om met grote schade 
 
In 2020 beantwoorden we ook de vraag of het project Creatief Ouder Worden wordt omgezet in een reguliere 
activiteit. Inmiddels is het project voor 2021 uitgebreid en is voor 2021 subsidie aangevraagd bij de gemeente 
Capelle aan den IJssel. Tenslotte worden er activiteiten ontwikkeld in het kader van het 50-jarig bestaan van 
de Kunstmarkt Capelle in 2020. 
 
Goedgekeurd via de mail door het niet doorgaan van de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2020 in 

verband met de maatregelen Corona-virus en vastgesteld door het bestuur op 30 maart 2020. 

 
 
Bijlagen: 
 Kengetallen 
 Overzicht exposities 
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Kengetallen Kunstkring Capelle 
 

Stand van zaken 31-12-2019   

Totaal aantal leden: 87 

Totaal aantal vrijwilligers:  40 

Totaal Kunstuitleen:  34 

 

Evenementen 2019 2018 2017 2016 

Aantal deelnemers K&AR 26 20 37 28 

Aantal bezoekers K&AR 1059 1058 981 850 

          

Aantal deelnemers KMC 41 60 51 64 

Aantal bezoekers KMC 1250 1200 300 400 

          

Aantal deelnemers WAF 33 25 24 24 

Aantal bezoekers WAF 525 400 217 veel 

 
 
Kengetallen Kunstuitleen 
 

  Aantal Aantal 

  2019 2018 

Bezoekers 1318 1221 

      

Contracten     

Op 31 december 2019 29 35 

waarvan huur 7 11 

waarvan huur/spaar 22 24 

      

Verkoop     

Totaal aantal verkochte werken 66 74 

Totale waarde in € 17.722 11.272 

waarvan verkocht via huurcontract 1 1 

waarvan verkocht via huur/spaarcontract 8 11 

 
  



8 

 

 
 
 
 
Overzicht Exposities 2019 
 

  Kunstenaar Discipline 

Isala Theater Frans Tollenaar Schilderijen 

  Marianne Roth Keramiek 

  Joop van der Driessche Schilderijen 

  Masha Anker Keramiek 

      

ABN-AMRO Anca Boonacker Mozaïek 

  Arnold Holterman Metaalplastieken 

  Didi Petri Keramiek & Brons 

      

De Rozenburcht Brigitte Breevaart Air Brush 

  Monique Bleeker Schilderijen 

  Roos Hobé Schilderijen 

  Yvonne Suijkerbuijk Schilderijen 

      

Rijckehove Rita Seltenreich Schilderijen 

  Els Koelewijn Schilderijen 

  Irma Holt Tassen/ sieraden 

  Ria van Meieren Papier Macher 

  Mascha Anker Schilderijen 

  Annemarie Höppener Fotografie 

  Thea Hoogstraten Stenen beelden 

  Wil van Zetten Sieraden 

  Arnold Holterman Schilderijen 

  Martin de Vos 
Sieraden 
Kleine Schilderijen 

  Gita Kalishoek Vilt 

  Roos Brouwer Sieraden 

  Theo Mastenbroek Fotografie 

  Piet van der Velden Schilderijen 

  Elly ter Heurne Glasobjecten 

  Ron van Savoyen Sculpturen 

 
 
 

 

 
 


