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De ambitie om structureel aandacht te geven aan kunst en cultuur in Wijchen en omgeving drijft de mensen 

achter de Stichting Kunst Promotie Wijchen die bekend is onder de naam ‘Kunstkring Wijchen’.   

Kunstkring Wijchen organiseert activiteiten waarmee zoveel mogelijk kunstliefhebbers worden bereikt. 

Locale en regionale kunstenaars worden betrokken én nieuw publiek wordt geprikkeld. Centraal staan het 

initiëren, stimuleren en organiseren van tentoonstellingen, lezingen en cursussen.  

Kunstkring Wijchen heeft de ambitie om, periodiek, naast het reguliere aanbod ten minste één omvangrijk, 

spraakmakend kunst project te realiseren. Voor 2019 en 2020 staan gepland het ‘Kunsthuis’ en ‘Meerkunst’. 

Missie, onze overtuiging en bestaansrecht: wij dromen van brede kunstparticipatie omdat wij de overtuiging 

hebben dat kunst en cultuur de maatschappij mooier en beter maken.   

Visie, we willen: een groeiende groep van enthousiaste en actieve kunstliefhebbers en kunstenaars, 

continuïteit van een  gevarieerd en aansprekend aanbod van kunstuitingen. Een Gemeente  die onderschrijft  

dat Kunstkring Wijchen niet meer weg is te denken uit Wijchen en dat ondersteunt.  

Strategie: wij organiseren onze ambitie door: 

- een basis met o.a. een tentoonstellingen, atelierroute, lezingen en cursussen en periodiek een 

groter, spraakmakend evenement. 

- het stimuleren van  alle vormen van het actief beoefenen van en betrokken zijn bij kunst in de vrije 

tijd en in en buiten school en werk. 

- 9 maanden ‘Kunsthuis’ in 2019 en het benutten van alle kansen om permanent een eigen ruimte te 

bemachtigen. 

- actief samen te werken en steeds open te staan voor mogelijkheden die onze  doelen dichterbij 

brengen.    

http://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF44KBx7fhAhWPKFAKHasLBI0QjRx6BAgBEAU&url=https://lofacademy.nl/lof-leadership-journey-i/ambitie-is-durven-doen-waar-je-goed-in-bent/&psig=AOvVaw1xCOWgt--1G_6AXBJPgCwv&ust=1554505646282255
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Kunstkring Wijchen: 

- doet de  inwoners van de regio Wijchen een aanbod  om kennis te maken met en zich te verdiepen 

in beeldende kunst.   

- biedt aan de locale/regionale kunstenaars (professioneel en amateur) een podium  voor hun werk en 

ideeën.  

- is toegankelijk voor iedereen, die belangstelling heeft voor beeldende kunst ongeacht vooropleiding 

of leeftijd.  

- levert een bijdrage  aan het welzijn van de inwoners van Wijchen en omgeving.  

- Communiceert actief:   

 Periodieke nieuwsbrief met nieuws over locale en regionale beeldende kunstactiviteiten 

 actuele website met berichten over activiteiten Kunstkring Wijchen 

 https://www.kunstkringwijchen.nl/  

  Persberichten  

 Facebook 

 Per project en activiteit:  communicatie en PR op maat  

 

                         

http://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyj9S67LThAhWEbVAKHWmcDycQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/illustrations/business-plan-boom-groei-groeien-2987962/&psig=AOvVaw2C8Jb4TPVbnTSF7u1Aag3a&ust=1554412600719734
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Bestuur: de Stichting Kunst Promotie Wijchen =  Kunstkring Wijchen  

Na een korte oriëntatiefase in 2015  maakte ‘Kunstkring Wijchen’ een doorstart  van de gestopte ‘Kunstpost’, 
eveneens een initiatief van de Stichting Kunst Promotie Wijchen.   

KunstKring Wijchen heeft een bestuur dat is samengesteld uit de drie bestuursleden van de ‘Stichting Kunst 
Promotie Wijchen’, aangevuld met twee bestuursleden en een adviseur (kunsthistoricus).  Het Bestuur 

bestaat dus uit vijf bestuursleden en één adviseur.   

De Stichting Kunst Promotie Wijchen is  een stichting  zonder winstoogmerk en bestaat uit vrijwilligers. 

Werkwijze: het Bestuur stelt  de programmering en de (financiële) kaders voor uitvoering van 

projecten/activiteiten vast. Ieder project heeft een bestuurslid als portefeuillehouder die als een  

projectleider het project/de activiteiten leidt.  Voor ieder project stelt het Bestuur de opdracht en begroting 

op en vast en regelt de financiële, contractuele en overige randvoorwaarden en bestuurt de projecten. Als 

het aantal onderhanden projecten (te) groot kan de omvang van het bestuur tijdelijk  worden vergroot c.q. 

versterkt.  

Bestuursleden KunstKring Wijchen: Wilma Willems (voorzitter)  Hannie Zwinkels (secretaris)  Mart de Bruijn 

(penningmeester)  Yola de Lusenet (PR) Ine van Gaalen (kunstactiviteiten), Wilma Gosselink (adviseur). 

      

 

 

http://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi65puS2bThAhVlxoUKHSTtD2gQjRx6BAgBEAU&url=https://mondial-movers.nl/organisatie/&psig=AOvVaw1VdpwkkOU_2fipJjoYirsN&ust=1554407451208086
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0h5Wzv7fhAhXHKlAKHT4TBlMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.saatchiart.com/yoladelusenet&psig=AOvVaw3r1dvmx3KTi3swOb8Zf4Xp&ust=1554503484195262
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm6Mrvv7fhAhWKLlAKHbKfBvkQjRx6BAgBEAU&url=http://atelier.terrazul.nl/over-mij/&psig=AOvVaw2nbpFRgacZAIZlMg0o16ER&ust=1554503724318592
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCxebGuLfhAhVIJFAKHatfDIUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kunstkringwijchen.nl/kunst-om-niet-te-vergeten/&psig=AOvVaw03cYnnxJ-TEd0QaWyLsmrc&ust=1554501781052017
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Samenwerking/partners 

- De ‘achterban’, een groep van regionale kunstenaars die functioneert als voedingsbodem, vraagbaak 
en adviseur voor het bestuur en kan participeren in evenementen en in de organisatie daarvan. 

- De Gemeente: Kunstkring Wijchen levert een bijdrage aan de realisatie van doelstellingen van de 

gemeente op het gebied van Kunst en Cultuur en de Gemeente verstrekt op projectbasis subsidie. 

- Kunstliefhebbers en  potentiële kunstliefhebbers     

- Vrijwilligers             

- Samenwerkingspartners en het realiseren van win – win  posities 

- Subsidieverstrekkers (in het algemeen) 

- Sponsoren en locale ondernemers    

 

Gemeentehuis wordt “Kunsthuis”…   

KunstKring Wijchen beschikt tijdelijk over een deel van het 

oude gemeenhuis (mei 2019 – januari 2020) en kijkt uit naar 

een permanente eigen locatie vanaf  2020!   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEkIHGobfhAhUBPVAKHYAzBt0QjRx6BAgBEAU&url=https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/stakeholder/&psig=AOvVaw2aNIwBsdPcNg49vcVO-5jp&ust=1554495604762280
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4yZXyqMHhAhUGDewKHYpZCGsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijchen_(gemeente)&psig=AOvVaw0_jokW6qA3stifwJx0PH4Z&ust=1554840941442224
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Kunstkring Wijchen draait op vrijwilligers en ontvangt voor de realisatie van haar jaarprogramma - op basis 

van project voorstellen -  subsidie van de gemeente Wijchen en anderen. 

In financieel opzicht is ‘Kunst zonder drempels’ vertaald naar lage organisatiekosten en gratis toegankelijke 

exposities.  Voor de overige activiteiten  worden - indien nodig - kleine financiële bijdragen gevraagd.  Om 

deze lijn te kunnen doorzetten zijn  giften welkom  en zoekt KunstKring Wijchen ‘kunst vrienden’ en 
sponsoren.  

De bestuurders van Kunstkring Wijchen ontvangen geen vergoedingen voor hun activiteiten behoudens een 

onkostenvergoeding. 

Voor omvangrijke projecten zoals MEERkunst (2020) wordt een beroep gedaan op subsidie van Fondsen en 

sponsoring. 

 
 

 
  

 

 

Aanvraag ANBI-status 

Stichting Kunst Promotie Wijchen heeft bij de belastingdienst een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) aangevraagd. Met een ANBI-status kunnen particulieren en bedrijven giften, schenkingen, legaten 

of erfstellingen doen en deze aftrekken voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, dan wel vrijgesteld 

worden van schenkings- of successierechten. 

  

 

   

http://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://zwijndrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/291/2013/11/financien3.jpg&imgrefurl=https://zwijndrecht.pvda.nl/standpunten/9-de-pvda-houdt-de-gemeentelijke-financien-op-orde/&docid=cVf5gg4-R7bAXM&tbnid=pTiTJqGKbMD6VM:&vet=10ahUKEwjv_bLUqrbhAhUyyaYKHTXnA5QQMwhlKCAwIA..i&w=1024&h=498&safe=active&bih=555&biw=1331&q=financien&ved=0ahUKEwjv_bLUqrbhAhUyyaYKHTXnA5QQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipudqVrLbhAhWGsaQKHYUZBYcQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/gemwijchen&psig=AOvVaw0XEJl1dxyx2DBnstbqOUr3&ust=1554464091568479
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju263kq8DhAhUisaQKHRYgCI4QjRx6BAgBEAU&url=https://blog.matthews.com.au/can-crowdfunding-help-business-grow/&psig=AOvVaw1z-EQTC-oDXSAbwqtkEHbK&ust=1554807527520551
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4jej-q7bhAhWqsaQKHYMzC3gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2099376/Provincie-trekt-de-buidel-voor-EK-Indoor-Atletiek&psig=AOvVaw0gLqP-T-bYJgya0mmP5c0F&ust=1554464042075009
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44IHFq7bhAhUCMewKHTg5DCkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vries.nu/voorpagina/prins-bernhard-cultuurfonds-drenthe-nodigt-stichtingen-en-verenigingen-uit/&psig=AOvVaw1aUWCA4FAsj-a5le2869Nv&ust=1554463827649192
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjawsrSvrbhAhVQKFAKHaxXCHYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cathelijnvangoor.nl/aanvraag-bewezen-talent-mondriaan-fonds-gehonoreerd-2017/&psig=AOvVaw3GshBBlcfJ1aop6a8WtKTE&ust=1554468959017784
https://www.waterschaprivierenland.nl/index.html
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PROGRAMMERING 2019-2020 

Op basis van de ervaringen in voorgaande jaren worden in 2019 en 2020 de onderstaande  activiteiten 

gestimuleerd dan wel georganiseerd.  

Spraakmakende evenementen  

 

2019: Kunsthuis: 9 maanden een eigen ruimte met  

maandelijks een  ander programma en veel interactie  

 

2020: Meerkunst:  5 maanden prachtige kunst  in het 

Wijchens Meer met allerlei activiteiten rondom het 

thema ‘vrijheid’ in  het kader van 75 jaar bevrijding . 
https://www.kunstkringwijchen.nl/meerkunst/algem

ene-informatie/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliere 

activiteiten 

2019 en 

2020 

Activiteit Toelichting 

Gehele jaar Informeren publiek over activiteiten 

Kunstkring en andere lokale en regionale 

kunstactiviteiten 

Via eigen website  

https://www.kunstkringwijchen.nl/ 

 

6 x per jaar Digitale Nieuwsbrief  Verspreiding onder ongeveer 400 

belangstellenden. 

Voorjaar Cursussen “Kijken naar Kunst”: 3 x 2 uur een 

thematisch onderwerp  

I.s.m. kunsthistorica drs. Wilma Gosselink;  

Voorjaar Museumbezoek cursisten aansluitend bij een 

van de thema’s uit de cursus 

Idem 

Voorjaar Voorjaarsexpositie Kunst in het Kasteel 

Wijchen 

Voorjaar 2019: Bobkin 

Voorjaar Lezing aansluitend bij landelijk actueel 

onderwerp over beeldende kunst  (2019 in 

relatie tot  Rembrandt-jaar) 

Rembrandt door Sophie Tutelaers   

Voorjaar Kunstcafé: ontmoetingen van kunstenaars 

met publiek 

 

Mientje Wigman, initiatiefneemster/co-

projectleider 

http://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.kunstkringwijchen.nl/meerkunst/algemene-informatie/
https://www.kunstkringwijchen.nl/meerkunst/algemene-informatie/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUz4jWiObfAhUKU1AKHTtpCnYQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kunstkringwijchen.nl%2F&usg=AOvVaw3riEf5hrm4y0whU79Qvs4K
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUz4jWiObfAhUKU1AKHTtpCnYQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kunstkringwijchen.nl%2F&usg=AOvVaw3riEf5hrm4y0whU79Qvs4K
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_nYbzurfhAhXEZlAKHZFmAWEQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.linkedin.com/pub/dir/Mientje/+/nl-5681-Nijmegen-en-omgeving,-Nederland&psig=AOvVaw3grXB2SNCukhjsli7lmufF&ust=1554502391634780
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Juni Atelierroute 2019 (twee jaarlijks): 

amateurkunstenaars stellen hun  atelier open 

voor publiek 

Werkgroep atelierroute 

Juni  Overzichtstentoonstelling deelnemende 

kunstenaars atelierroute in Kasteel Wijchen 

Werkgroepen atelierroute en exposities 

Najaar Cursussen “Kijken naar Kunst”: 3 x 2 uur een 

thematisch onderwerp 

I.s.m. kunsthistorica drs. Wilma Gosselink  

Najaar Museumbezoek cursisten aansluitend bij een 

van de thema’s uit de cursus 

Idem 

Najaar Lezing (aansluitend bij landelijk actueel 

onderwerp over beeldende kunst   

Kunsthistoricus 

 

 

 

 

RESULTATEN TOT NU TOE 

Overzicht activiteiten Kunstkring Wijchen 2017-2019 

Exposities 

Kunst in het Kasteel Wijchen 

➔ 13-10 t/m 21-10-2018: Harrie Gerritz, schilderijen, grafiek en sculpturen 

➔ 29-4 t/m 13-5-2018 : Joy Dekok , fotografisch werk en Hilly Withaar, schilderijen 

➔ 13-10 t/m  22-10-2017: Sven Hoekstra, schilderijen en Bob Lejeune, keramiek 

➔ 9-6 t/m 11-6-2016: overzichtsexpositie deelnemers atelierroute 2017 

 

Kunst in de Oude of St. Victorkerk, Batenburg ( in samenwerking met Kunstcommissie In de Oude Victor) 

20-5 t/m 9-9 2018: 5 wisselexposities 

➔ Frank Eerhart, objecten en gedichten en Jan Radersma, schilderijen 

➔ Annemarie van Balen, tekeningen 

➔ Brigitte Gmachreich-Jünemann, ‘waterspel’  –etsen 

➔ Agatha van Amée, tekeningen 

➔ Thea Zweerink, schilderijen 

21-5 t/m 17-9-2017: 5 wisselexposities 

➔ Anneke Hermkens,  grafiek, sculpturen, mobiles 

➔ Han Klinkhamer, tekeningen en schilderijen 

➔ Wim Zurné, schilderijen en grafiek 

➔ Lia Stouten,  Verbeeldingen in boeken (druktechnieken) 

➔ Ellen Grote Beverborg en Suiling Yan,  schilderijen 

 

Atelierroute gemeente Wijchen 

10 en 11-6-2017: Atelierroute 2-jaarlijks, 36 deelnemende amateurkunstenaars 

http://www.kunstkringwijchen.nl/
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Lezingen 

➔ 27– 03-2019             Rembrandt, verhalenverteller: drs. Sophie              

Tutelaers, freelance kunsthistorica 

➔ 28-11-2018:        De wilde jaren van Jan Sluijters : drs. Sophie 

Tutelaers, freelance kunsthistorica 

➔ 25-1-2018 :  Het circus in de kunst: Christine Elkhuizen, 

kunstadviseur/ docent beeldende kunst 

➔ 19-4-2017:                De Stijl - 100 jaar: drs. Joris van Sleeuwen, 

kunsthistoricus 

➔ 18-1-2017:                Auguste Rodin: drs. Roland Gieles, 

kunsthistoricus 

➔ 

Cursussen Kijken naar Kunst  

drs. Wilma Gosselink, kunsthistorica:  

Voor- en najaarscursussen  met  ca 200 deelnemers 

in 2017 en 2918  en ook in 2019 veel inschrijvingen 

 

Kunstcafé: ontmoetingen van kunstenaars met publiek 

28-3-2018: Kunstcafé met Hilly Withaar (schilder) 

13-10-2017:    Kunstcafé met Sven Hoekstra (schilder) en Bob Lejeune (keramist) 

4-5-2017:  Kunstcafé met ToPé (kunstenaar en vormgever) 

15-2-2017:  Kunstcafé met  Willemien van Gurp, initiatiefneemster kunstruilkast 

 

 

     

 

Kunstruilkast 

Februari 2017: in samenwerking met Bibliotheek Wijchen en Willemien van Gurp : een  kast die uitnodigt tot 

het ruilen van kunst. 

http://www.kunstkringwijchen.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.gerarddenbosch.nl/images/20151209-bosch500/DSC09727-Noordbrabants Museum Bosch-lezing Sophie Tutelaers - 27dec2015 - foto GerardMontE web.jpg&imgrefurl=https://www.gerarddenbosch.nl/index.php/2-ongecategoriseerd/559-bosch-500-voorbereidingen-voor-het-bosch-jaar-2016-9-december-2015&docid=pUy10yCXqRCYGM&tbnid=CBPsI5b4I6hQYM:&vet=1&w=700&h=395&safe=active&bih=555&biw=1331&ved=2ahUKEwjn6L2ewbfhAhWSLVAKHcCAA_0QxiAoAnoECAEQFg&iact=c&ictx=1
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