Jaarverslag 2017 Stichting KunstInVorden
Ontstaan
De Stichting bestaat sinds 20 mei 2015. Bestuursleden zijn thans Will(emijn) Colenbrander-Snijders
(voorzitter), Willem Beens (penningmeester).
Activiteiten
Het project KZV (KunstZondagVorden) had in 2017 de 4 reguliere activiteiten. Steeds de 2e zondag
van iedere 3e maand van het jaar een kunstroute met hedendaagse beeldende kunst en vormgeving
langs de deelnemende ateliers, galeries en beeldentuinen in Vorden-centrum en buitengebied. Op 23
januari was de KZV-deelnemersvergadering waar de activiteiten van 2017 onder de loep werden
genomen. Een nieuwe KZV-deelnemer meldde zich aan en na een bezoek van de selectiecommissie
werd het MAS (Museum Achterhoekse Schilderkunst) met kunst uit heden en verleden toegelaten als
deelnemer. In december overleed Carolyn in ’t Veld en moesten we helaas afscheid nemen van een
zeer betrokken en gepassioneerd KZV-deelnemer, die sinds 2008 deelnemer was.
Het bestuur werd in het najaar betrokken bij de plannen van de werkgroep Baakse Beek, De
Bilderswerkgroep, inzake de inrichting van de Baakse Beek route (Kasteel Vorden - Kasteel Hackfort)
in relatie tot de 19e eeuwse schilder J.W. Bilders. Gevraagd werd advies en mee te denken over het
plaatsen van een kunstwerk (plek is al bepaald) en hiervoor een kunstenaar voor te dragen.
Geparticipeerd werd ook in de kleine Bilderswerkgroep waarin o.a. ook Harry Harsema, Rob ter
Windt, Grieto Zeeman zitting hebben.
Het bestuur nam deel aan het overleg van de nieuwe Werkgroep Vorden Cultuur gericht op de
samenwerking in en afstemming van activiteiten van Cultuurfonds Vorden/Harmonie Vorden/St.KIV/
Vrienden van de Dorpskerk en het organiseren van een culturele manifestatie in mei/juni 2018.
Bestuur
Het bestuur in zijn beperkte samenstelling vergaderde op 19/7, 29/9 en 21/11. Aan de orde kwamen:
samenstelling/versterking/uitbreiding van het bestuur; versterking deelnemersgroep KZV; hoe te
komen tot een goede website
Financiën
De Stichting eindigde het jaar met een beschikbaar saldo € 622. Hiervan is € 401 geoormerkt als
beschikbaar voor KZV. KZV sloot het jaar af met een negatief verschil tussen de bijdragen van de
deelnemers en de gemaakte kosten van € 25.
Plannen 2018 en volgende jaren
Punt van eerste aandacht is het versterken van het bestuur. Verder blijven de plannen staan als
aangegeven voor 2016/2017. Te weten: realisatie van een website; het verwerven van de ANBIstatus; het ontwikkelen van een beleidsplan en het verwerven van de nodige fondsen; versterking
van deelnemersgroep (KZV) en het faciliteren van het project KunstZondagVorden; en het
ontwikkelen van een visie over het ontwikkelen en faciliteren van nieuwe projecten.

