Jaarverslag 2019 Stichting KunstInVorden
Ontstaan van de Stichting
De Stichting bestaat sinds 20 mei 2015. Bestuursleden zijn Willemijn Colenbrander-Snijders
(voorzitter), Willem Beens (penningmeester).
Activiteiten
Het project KunstZondagVorden (KZV) had in 2019 haar 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 24 januari vond de jaarlijkse KZV-deelnemersvergadering plaats voor een terugblik
op 2018, afstemming van de organisatie voor 2019, vaststelling van de deelnemersbijdrage en de
toekomst van KZV. Het aantal deelnemers afgezien van mogelijke gastdeelnemers was dit jaar 7,
twee deelnemers hebben begin van het jaar afgezien van deelname, er waren enkele
gastdeelnemers en er heeft zich een potentiele nieuwe deelnemer gemeld.
De voorzitter participeerde in de activiteiten van o.a. de werkgroep Vorden Cultuur, de werkgroep
Baakse Beek, de Bilderswerkgroep. In mei presenteerde bld.kunstenaar Floris Brasser zijn
schetsontwerpen voor de objecten van het Bilderspad op het gemeentehuis Bronckhorst aan, de
Gemeente, de Baakse Beek werkgroep, St.4xV, St.KIV en aan KunstWerkt. De reacties waren zeer
positief en dus werden afspraken en een planning gemaakt. Onderwerpen die o.a. de aandacht
kregen waren de locaties voor de info-objecten op het Bilderspad en subsidiëring daarvan waaronder
crowdfunding voor de financiering van het autonome kunstwerk De Bilders Folly, te weten
voorbereidingen voor maken filmpje en overleg met Natuurmonumenten over exacte plek eerste
Info-object bij De Bleeck.
Op 7 juni vond bij Galerij Amare de officiële feestelijke opening van het Bilderspad plaats met o.a. de
onthulling van het 1e Info-object van Floris Brasser bij De Bleeck.
Ook vonden er al verschillende subsidie-aanvragen en ook - toekenningen plaats o.a. van de
provincie Gelderland. De opdracht voor het maken van het autonome kunstwerk heeft nog niet
plaatsgevonden. Wanneer het project zal worden afgerond is ook nog niet duidelijk. Het Bilderspad
boekje is wel klaar en de kleine route-bordjes zijn geplaatst.
Willemijn onderhoudt de contacten met beeldend kunstenaar Floris Brasser.
Bestuur
Bestuursleden zijn Will(emijn) Colenbrander-Snijders (voorzitter), Willem Beens (penningmeester).
De functie van secretaris is vacant. De secretariaatswerkzaamheden worden afhankelijk van de
omstandigheden wisselend door voorzitter en penningmeester ingevuld.
Het bestuur in zijn beperkte samenstelling vergaderde 2 keer (26/2, 13/11) tussentijds waren er
bestuurscontacten via mail en telefonisch. Aan de orde kwamen:
samenstelling/versterking/uitbreiding van het bestuur; versterking deelnemersgroep KZV; een
nieuwe website; aanvraag sponsoring door de Veilingcommissie Vorden, gang van zaken bij KZV, het
Bilderspad, en werkgroep Vorden Cultuur.

Financiën
De Stichting eindigde het jaar met een beschikbaar saldo € 963. Hiervan is € 242 geoormerkt als
beschikbaar voor KZV en € 500 tbv een toekomstig speciaal KZV-project. KZV sloot het jaar af met
een negatief verschil van € 31 tussen inkomsten en uitgaven.
Plannen 2020 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.

