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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. 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. Op bestuurlijk niveau was er 
rust. Het driemanschap vergaderde frequent en de verslagen van bestuursvergaderingen werden aan de leden en 
vrijwilligers toegestuurd. Het overleg met Gemeente Capelle aan den IJssel vond regelmatig plaats en van beide 
kanten wisten we elkaar te vinden. 
 
Het Corona--virus heeft in 2020 Kunstkring Capelle gedomineerd. Nadat vanaf januari de eerste signalen van een 
virusbesmetting in Nederland verschenen werden er in maart serieuze maatregelen afgekondigd. Op 19 maart 
besloot het bestuur om tijdens de sluiting van de bibliotheek ook de Kunstuitleen te sluiten. De exposities werden 
niet meer gewisseld en de bijeenkomsten van Creatief Ouder Worden werden opgeschort. Soosavonden werden 
niet meer gehouden en BSN-activiteiten gingen deels niet door. In maart leek het er nog op, dat het 
Vrijwilligersuitje, de Kunst- en Atelierroute, de Kunst- en Cultuurreizen, de Kunstmarkt Capelle en de Winter Art 
Fair door zouden kunnen gaan, maar al deze activiteiten hebben niet plaatsgevonden. Er is in 2020 geen fysieke 
Algemene Leden Vergadering gehouden. Leden hebben wel de gelegenheid gekregen om de digitaal toegezonden 
documenten van commentaar te voorzien. 
 
Het bestuur heeft aanvankelijk nog wel op de normale manier vergaderd, maar al heel snel is overgestapt op 
het WhatsApp-vergaderen. Hoewel op de normale manier vergaderen nog steeds de voorkeur verdient had 
het WhatsApp-vergaderen zeker voordelen: er kon snel ingespeeld worden op de actualiteit, er was geen 
reistijd en het was op een beperkt aantal onderwerpen zeker effectief. 
 
De eerste golf duurde lang: enkele maanden waarin activiteiten en evenementen geen doorgang vonden en 
de chemie tussen bestuur, leden en vrijwilligers afnam. Hoewel dit een logisch gevolg was van de situatie 
achtte het bestuur dit een ongewenste ontwikkeling. Dit was de aanleiding om op 25 september een 
ontmoetingsbijeenkomst te houden. Aanvankelijk schreven zich hiervoor ongeveer de helft van de leden en 
vrijwilligers in, maar naarmate de datum naderde bleek dat de angst voor het virus voor een deel van deze 
mensen te groot was om deel te nemen. Jammer maar wel begrijpelijk. 
 
We hebben met elkaar de eerste golf, het daaropvolgende dal en de nu nog steeds actuele tweede golf 
meegemaakt. Voor zover bekend heeft het virus zich in onze vereniging maar zeer beperkt gemanifesteerd 
en heeft geen slachtoffers gemaakt. Wel is op 11 december 2020 een van onze leden, tevens vrijwilliger, op 
55 jarige leeftijd aan een ernstige ziekte, waarvoor geen behandeling meer mogelijk was, overleden. 
 
Al met al een treurig jaar waarin een beperkt aantal activiteiten heeft kunnen plaatsvinden. Om in 2021 meer 
te kunnen doen en te betekenen heeft het bestuur de commissies in november 2020 gevraagd na te denken 
op welke manier activiteiten in 2021 wel zouden kunnen plaatsvinden. Wij hopen dan ook, dat we het jaar 
2020 achter ons kunnen laten en met frisse moed 2021 tegemoet kunnen treden. 
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Activiteiten en evenementen 
De Kunstuitleen bestaat uit een expositieruimte, gevestigd in de centrumvestiging van de Bibliotheek aan den 
IJssel. Gedurende de openingstijden wordt hij bezet door vrijwilligers en kunstenaars. 37 kunstenaars 
exposeren hun kunstwerken, die kunnen worden gehuurd of gekocht. 16 van hen exposeren tevens met in 
totaal 40 werken in de Vijverhof. Het aantal geëxposeerde kunstwerken per kunstenaar is variabel en 
kunstwerken worden frequent gewisseld. Op de website van de kunstuitleen zijn van alle kunstenaars nog 
meer kunstwerken te zien. De Kunstuitleen was gedurende 2 periodes gesloten.  
De commissie bestaat uit Anneke Brussee en Gita Kalishoek. 
 

 
 
De jaarlijkse vier Kunst- en Cultuurreizen zijn dit jaar niet doorgegaan. 
De commissie bestaat uit Jos Jacobs, Nancy Hagman en Ad Reijntjes. 
 

 
 
Verschillende kunstenaars exposeren wisselende kunstwerken ca 3 maanden in het Isala theater, 
verzorgingshuis De Rozenburcht, verpleeghuis Rijckehove en de ABN-AMRO bank. Het wisselen van de 
kunstwerken was slechts beperkt mogelijk. Normaal gesproken worden de exposities in verpleeghuis 
Rijckehove ieder kwartaal officieel geopend, maar dit jaar vonden deze openingen slechts 1 maal plaats.  
De commissie bestaat uit Elly ter Heurne, Erna Daalman, Yvonne Suijkerbuijk en Piet van der Velden. 
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Kunstkring Capelle organiseert jaarlijks de Kunst- en Atelier Route. Het Corona-virus had tot gevolg dat dit 
jaar de Kunst- en Atelierroute door de commissie is vervangen door de Kunst voor het Raam Route. 
Kunstenaars exposeerden één of meer werken voor het raam van hun atelier of voor het raam van hun 
woonhuis. Een prachtig alternatief en een mooi voorbeeld van: kijken wat er wel kan! 
De commissie bestaat uit Yvonne Suijkerbuijk, Ingrid Boesten, Babs Gijbels en Ineke Scheepbouwer. 
 

 
 
 
Kunstkring Capelle organiseert jaarlijks de Kunstmarkt Capelle. In 2020 zou de Kunstmarkt Capelle 50 jaar 
bestaan en hieraan zou met extra en bijzondere activiteiten aandacht worden besteed. Het bleek echter niet 
verantwoord om deze editie door te laten gaan. De activiteiten die met het lustrum samenhingen worden 
verplaatst naar 2021, die dan hopelijk wel door kan gaan. 
De commissie bestond uit Rolf Suchorski, Saskia Dijxhoorn, Hans van Yperen en Roos Hobé.  
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Kunstkring Capelle organiseert jaarlijks de Winter Art Fair. Het bleek niet verantwoord voor exposanten, 
vrijwilligers en bezoekers om de Winter Art Fair 2020 door te laten gaan. Jammer, want evenals 2019 werd 
verwacht dat er een mooie variëteit aan beeldende kunstvormen zou zijn. 
De commissie bestaat uit Mieke Chantrel, Gita Kalishoek en Rob Scheuierman.  

 

 
 

In het kader van Brede School Netwerken (BSN) zijn in het voor- en najaar van 2020 activiteiten uitgevoerd 
op scholen in Capelle aan den IJssel. Op diverse momenten moesten geplande activiteiten worden 
geannuleerd en is er frequent overlegd met de scholen over alternatieven. Hierbij bleek dat het digitaal 
uitvoeren van BSN activiteiten zijn beperkingen heeft. De activiteiten worden gecoördineerd door Marie-
Louise Eijsvoogel en uitgevoerd door verschillende kunstenaars van Kunstkring Capelle. 
 

 
 
 

In 2019 is Kunstkring Capelle gestart met het pilotproject Creatief Ouder Worden, een cursus voor 
ouderen waarbij ontmoeten centraal staat. Wegens succes kreeg dit project in 2020 met steun van 
de gemeente een vervolg. Het was de bedoeling om in alle 7 wijken van Capelle een cursus te geven, 
maar door de Corona-richtlijnen is een deel van de cursussen volledig digitaal aangeboden. De laatste 
2 cursussen zijn gecombineerd (op locatie en digitaal) aangeboden. Inmiddels is Creatief Ouder Worden 
een vast onderdeel van de activiteiten van Kunstkring Capelle geworden. Een prestatie van formaat van de 
organisatoren Marie-Louise Eijsvoogel en Nancy Hagman.  
 
Nieuw bij Creatief Ouder Worden was dit jaar het onderdeel Kopje Kunst: een ontmoetingsmoment 
waarbij steeds een ander kunstthema centraal staat. Nancy of Marie-Louise introduceren het 
kunstthema, waarna met de aanwezigen over deze introductie en onder het genot van koffie of thee 
wordt verder gepraat. In dit kader waren zij ook actief in de week van de eenzaamheid. 
 
De kunstwerken van de deelnemers zijn opgenomen in een eindpresentatie.  
De link:  https://www.flipsnack.com/CreatiefOuderWorden202/1-presentatie-cover.html 
 
De commissie Creatief Ouder Worden bestaat uit Marie-Louise Eijsvoogel en Nancy Hagman. 

https://www.flipsnack.com/CreatiefOuderWorden202/1-presentatie-cover.html
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Kunstkring Capelle organiseert jaarlijks Soosavonden, maar na enkele soosavonden moest deze activiteit 
worden gestopt. Op initiatief van Thera Heemskerk en Ad Reijntjes is Soos-online geïntroduceerd. Alle 
kunstenaars zijn uitgenodigd om digitaal te exposeren. De resultaten worden aan alle leden en vrijwilligers 
gestuurd en op de website geëxposeerd.  
De commissie Soosavonden bestaat uit Thera Heemskerk. 
 

 
 

Verenigingszaken 
Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Zij verrichten uitstekend werk voor de hele vereniging. 
De Gemeente Capelle aan den IJssel stimuleert vrijwilligerswerk en verstrekt ieder jaar een subsidie 
t.b.v. een activiteit. Normaal gesproken wordt een activiteit georganiseerd waarbij kunst en cultuur 
hand in hand gaan met ontspanning. In 2020 heeft een passend alternatief plaatsgevonden. 
De commissie Vrijwilligersuitje bestaat uit Saskia Dijxhoorn en Nancy Hagman. 

 
De ontmoetingsbijeenkomst in september kon met de voorgeschreven maatregelen plaatsvinden. 
Desondanks voelde een deel van onze leden en vrijwilligers zich toch geremd om hieraan deel te nemen. De 
bijeenkomst werd bezocht door circa 30 leden en vrijwilligers. 
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In 2020 is verschillende malen overlegd met medewerkers van Gemeente Capelle aan den IJssel, veelal over 
subsidie, maar ook over hoe het ons als vereniging verging tijdens de pandemie. Dit laatste is zeer op prijs 
gesteld. Dit tekent ook de sfeer waarin het contact tussen de medewerkers van de Gemeente en van de 
Kunstkring plaatsvindt. We weten elkaar altijd prima te vinden. De coördinatoren van Creatief Ouder Worden 
overlegden met hun gesprekspartners over deze activiteit en waren ook actief in de week van de eenzaamheid. 
 
Er wordt uitstekend samengewerkt met Bibliotheek aan den IJssel. De lijnen zijn kort en hierdoor ontstaat 
nooit een probleem. Op verschillende plekken buiten de ruimte van de Kunstuitleen zijn In de bibliotheek 
werken geëxposeerd. De samenwerking met het Isala Theater komt tot uitdrukking in de daar plaatsvindende 
exposities en de Winter Art Fair. 
 

2020 en 2021 
In 2020 kwamen de voorgenomen bestuurlijke speerpunten niet of nauwelijks uit de verf. Het is gelukt om de 
website actueel te houden, de administratieve organisatie is minder kwetsbaar, maar het leggen van 
contacten met de zakelijke markt voor de Kunstuitleen is nog niet gebeurd. De Corona-problematiek drukte 
zowel op de vereniging als op ieders privésituatie zwaar. De nadruk lag op de zorg voor de gezondheid van al 
onze leden en van hun omgeving. De hierboven genoemde barbecue had primair als functie om elkaar weer 
te ontmoeten, waarbij toen, in september 2020, bleek dat velen zich toch geremd voelden om hieraan deel te 
nemen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Ook in 2021 is nu duidelijk, dat het virus zijn effect nog 
wel zal hebben op ons functioneren. Het bestuur heeft aan de organiserende commissies gevraagd om na te 
denken over hoe hun activiteit of evenement in 2021 wel kan doorgaan. Het promoten van de website zou 
positieve resultaten kunnen hebben.  
 
Gezien het bovenstaande wordt in dit jaarverslag slechts een beperkte hoeveelheid informatie in  
overzichten opgenomen. We focussen ons op het organiseren van bestaande en nieuwe activiteiten.  
 

Financiën 
Kunstkring Capelle heeft eind 2019 afspraken gemaakt met de Belastingdienst over deelname aan de 
Kleineondernemersregeling (KOR). Door deze regeling behoeft er geen btw te worden verrekend en voor onze 
vereniging pakt dit gunstig uit. 
 
De pandemie heeft uiteraard ook invloed gehad op het financiële resultaat van de Kunstkring Capelle in 2020. 
Naast de activiteiten die geen doorgang hebben kunnen vinden en daardoor ook geen bijdrage hebben kunnen 
leveren aan de inkomsten van de kunstkring zijn de belangrijkste bron van inkomsten de activiteiten van de 
kunstuitleen. Deze activiteiten bestaan uit de verhuur en verhuur/sparen van kunstwerken en de verkoop van 
kunstwerken. Door de perioden van sluiting en beperkte opening is het aantal kunstwerken in het 
verhuur/sparen en de verkoop van kunstwerken aanzienlijk gedaald. 
 
Het aantal kunstwerken verhuur/sparen is met ruim 20% teruggelopen ten opzichte van het boekjaar 2019. De 
inkomsten als gevolg van de verkoop van kunstwerken is met ruim 25% teruggelopen ten opzichte van het 
boekjaar 2019. De jaarrekening 2020 van Kunstkring Capelle laat desondanks een gering resultaat zien door de 
vrijval van € 1000 van de voorziening assurantie eigen risico.  
 
Niet alleen de vereniging heeft te lijden gehad onder de corona maatregelen, maar ook alle kunstenaars hebben 
door het niet doorgaan van evenementen en activiteiten, de mindere verhuur en verkoop van hun kunstwerken 
hun inkomsten zien dalen. We vertrouwen erop dat 2021 weer een beter jaar zal worden en in ieder geval 
zonder verlies kan worden afgesloten. 
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Informatie 
Het bestuur 

Voorzitter:  Ton Kalishoek 

Penningmeester:  Jos Jacobs 

Secretaris:  Aat Scheepbouwer 

 

Aantal Leden:  89 

Aantal vrijwilligers: 41 

 

Websites: 

Kunstkring Capelle: https://kunstkringcapelle.nl/ 

Kunstuitleen Capelle: https://kunstuitleencapelle.nl/ 

 

Bezoekadres: Stadsplein 39, 2903HH Capelle aan den IJssel 

(tijdens de openingstijden van de bibliotheek) 

(tijdens de openingstijden van de kunstuitleen) 

 

Postadres:  Rosanderwaard 65, 2904SL Capelle aan den IJssel 

 

Secretariaat:  Aat Scheepbouwer 

   06-81730086 

secr.kkc@gmail.com 

 

Dit jaarverslag is goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering (per E-mail / Zoom) op xx maart 2021 

en vastgesteld door het bestuur op xx maart 2021. 

 

https://kunstkringcapelle.nl/
https://kunstuitleencapelle.nl/

