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Bestuur 

De Stichting bestaat sinds 20 mei 2015. Bestuursleden zijn Willemijn Colenbrander-Snijders 

(voorzitter), Willem Beens (penningmeester) en Rob de Windt die in november toetrad tot het 

bestuur als secretaris. De secretariaatsfunctie werd daarvoor tijdelijk afwisselend door de voorzitter 

en de penningmeester ingevuld.  

Activiteiten 

*Van het project KunstZondagVorden vervielen 3 van de 4 reguliere activiteiten als gevolg van de 

beperkingen opgelegd wegens corona. Het betrof de kunstroutes van maart, juni en december. Als 

gevolg van corona ging ook de jaarlijkse deelnemersvergadering niet door. De communicatie liep via 

e-mail. Als nieuwe deelnemer kon worden verwelkomd Atelier Dolm (Harry Wibier). 

KunstZondagVorden 12 september 2021 werd met acht deelnemers een succes.  

*Het project Bilders Folly kon concrete invulling worden gegeven met de subsidies die verstrekt 

werden door de Gemeente Bronckhorst, de Provincie Gelderland, het Waterschap Rijn en IJssel, het 

Mondriaanfonds en de Stichting Stokroos en met de opbrengst van de crowdfunding actie (Voor de 

Kunst). Met kunstenaar Floris Brasser werd de overeenkomst voor het maken en plaatsen van de 

Bilders Folly afgesloten. Eerder al was door Cultuur Oost subsidie verstrekt ten behoeve van het 

ontwerp. Voor de plaatsing van het kunstwerk werd met de Gemeente een bruikleenovereenkomst 

voor de locatie afgesloten. Met name deze overeenkomst is onderwerp van veelvuldig overleg 

geweest tussen het bestuur van de Stichting, de werkgroep Bilders Folly en de Gemeente over de 

eisen die de Gemeente stelde aan de Stichting als eigenaar van het kunstwerk. Dit overleg ondervond 

veel hinder van de corona beperkingen. Veel van de administratief voorbereidende werkzaamheden 

werden gedaan door Ewoud van Arkel lid van de werkgroep. Op vrijdag 5 november vond onder 

bijzonder goede weersomstandigheden de onthulling van het kunstwerk plaats. Na een korte 

inleiding van de voorzitter van de Stichting Willemijn Colenbrander, een korte toespraak van 

kunstenaar Floris Brasser, gaf Rob de Windt een beschouwing over bomen als verbinding tussen 

Bilders en Brasser. De onthulling zou daarna door de burgemeester Marianne Besselink worden 

gedaan. Zij was helaas verhinderd als “gevolg van corona”. Bestuurslid Willem Beens nam 

dientengevolge de honneurs waar. Op ludieke wijze werd daarna door de klankexpressionisten het 

kunstwerk letterlijk in “bezit” genomen. Met de plaatsing van de Bildersfolly werd de wens vervuld 

die binnen de Werkgroep Herinrichting Baakse Beek leefde, om als sluitstuk van de herinrichting van 

deze Beek tussen kasteel Vorden en kasteel Hackfort een kunstwerk te plaatsen. 

Bestuur  

Het bestuur vergaderde fysiek elf keer en had daarnaast veelvuldig informeel contact en overleg via 

e-mail en telefoon. Overleg werd zeer bemoeilijkt als gevolg van de coronabeperkingen. De hoge 

vergaderfrequentie had als belangrijke reden de ontwikkeling van de plannen tot realisatie van de 

Bilders Folly en in mindere mate maar wel belangrijk de ontwikkeling van de nieuwe website en de 

invulling daarvan door Bert Vrieler. Medio 2021 werd het beleidsplan vastgesteld. In November werd 

een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter afdekking van mogelijke risico’s van 



aansprakelijkheid in relatie tot de Bilders Folly aangezien de vrijwilligersverzekering van de 

Gemeente Bronckhorst hierin te kort lijkt te schieten. 

Financiën 

De Stichting eindigde het jaar met een beschikbaar saldo van € 1.983. Daarvan is € 765 geoormerkt 

als beschikbaar voor het project KZV. Een toename met € 315. Het project Bilders Folly ontving aan 

subsidies € 23.836. Na betaling van de kunstenaar en overige kosten resteert daarvan een bedrag 

van € 778 voor nog uit te voeren activiteiten betreffende de Bilders Folly. Voor de Stichting KIV is 

beschikbaar een bedrag van € 439.  

Plannen 2022 en volgende jaren 

Punt van aandacht blijft een verdere versterking van het bestuur. Verder blijven aandachtspunten: 

het verwerven van de ANBI-status; visie over het ontwikkelen en faciliteren van nieuwe projecten; 

versterking van deelnemersgroep (KZV) en het faciliteren van het project KunstZondagVorden. 

Nieuwe punten van aandacht zullen zijn het beheer van de Bilders Folly en het werven van sponsoren 

ten behoeve van de bekostiging van zakelijk onvermijdbare kosten. 


