
Jaarverslag 2018 Stichting KunstInVorden  

Ontstaan van de Stichting 

De Stichting bestaat sinds 20 mei 2015.  

Activiteiten 

Het project KunstZondagVorden (KZV) had in 2018 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, musea en beeldentuinen in Vorden-centrum en 

buitengebied. Op 22 januari vond de jaarlijkse KZV-deelnemersvergadering plaats voor een terugblik 

op 2017, afstemming van de organisatie voor 2018 en vaststelling van de deelnemersbijdrage. Het 

aantal deelnemers afgezien van mogelijke gastdeelnemers was dit jaar 9.  

De voorzitter participeerde in o.a. de activiteiten van werkgroep Vorden Cultuur (Vrienden v d 

Dorpskerk, Harmonie Vorden, Cultuurfonds Vorden, St.KIV), van de werkgroep Baakse Beek en de 

Bilderswerkgroep, In deze werkgroep adviseerde St.KIV beeldend kunstenaar Floris Brasser in te 

schakelen voor het maken van een ontwerp van een aantal info-objecten te plaatsen langs het 

Bilderspad (wandeling langs o.a. de Baakse Beek van kasteel Vorden naar kasteel Hackfort) en hem 

een opdracht te geven voor het maken van een schetsontwerp voor een groot kunstwerk (De Bilders 

Folly) te plaatsen bij het Komvonderbruggetje in Vorden. Hierover zijn door Grieto Zeeman (St.4xV), 

Ewoud van Arkel en Willemijn Colenbrander (de Bilders werkgroep) positieve gesprekken gevoerd 

met de gemeente Bronckhorst (Jeroen Glandrup). Vervolgens hebben Harry Harsema en Willemijn C. 

een afspraak gepland met Floris Brasser voor een totaalplan. En heeft Erna aan de Stegge van Cultuur 

Mij Oost een bezoek gebracht aan het atelier van Floris Brasser. Cultuurmij Oost heeft vervolgens 

een voorlopig budget van € 3000 beschikbaar gesteld voor het concept-ontwerp. Bij de gemeente 

ziet men mogelijkheden de subsidiebijdrage te verhogen van €2500 naar € 5000. Ook Waterschap 

Rijn&IJssel, Pr.Bernhardfonds, provincie Gelderland  en het Mondriaanfonds, zullen worden 

aangeschreven voor subsidie. 

Bestuur  

Bestuursleden zijn thans Will(emijn) Colenbrander-Snijders (voorzitter), Willem Beens 

(penningmeester). De functie van secretaris is vacant. De secretariaatswerkzaamheden worden 

wisselend door voorzitter en penningmeester ingevuld. 

Het bestuur in zijn beperkte samenstelling vergaderde 6 keer (5/3,18/4,18/6,20/8,22/10,17/12). Aan 

de orde kwamen: samenstelling/versterking/uitbreiding van het bestuur; versterking 

deelnemersgroep KZV; een nieuwe website; deelname Actie Hart voor de Achterhoek van de 

Rabobank en gang van zaken bij KZV, het Bilderspad, en werkgroep Vorden Cultuur 

Financiën 

De Stichting eindigde het jaar met een beschikbaar saldo € 495. Hiervan is € 274 geoormerkt als 

beschikbaar voor KZV. KZV  sloot het jaar af met een nadelig saldo van inkomsten en uitgaven van € 

127. 

 



Plannen 2019 en volgende jaren 

Punt van eerste aandacht is het versterken van het bestuur. Aandachtspunten zijn verder: realisatie 

van een andere website; het verwerven van de ANBI-status; 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. 


