
 
 
 
Het vorig jaar is een schraal jaar geweest wat betreft de evenementen van 
VechtdalKunsten. We zijn nu meer ervaren met het omgaan met deze pandemie en 
de vaccinatie gaat gestaag door. Laten we de verwachting uitspreken dat vanaf 
medio zomer het leven weer wat normaler wordt. Het is gebruikelijk om in het eerste 
kwartaal terug te blikken op het vorig jaar. In deze Nieuwsbrief wordt een 
samenvatting gegeven van het jaarverslag, kwalitatief en financieel. De uitgebreide 
verslagen, aangevuld met de plannen voor dit jaar zijn op de website terug te vinden. 

 
Jaarverslag 

Financieel verslag 
In de staat van baten en lasten (in te zien op onze website) is te lezen dat 
wij er financieel goed voorstaan. We zijn wel iets ingeteerd in de reserves 
maar dat was ook onze bedoeling. Voor een aantal te organiseren 
activiteiten, t.w. Montmartre en Kijk op Kunst XXL ontvingen wij subsidies 
van de gemeente Ommen en een bedrag van de winkeliersvereniging. Zoals wij 
allen weten ging het e.e.a. niet door (alleen Kijk op Kunst óude stijl’) 
maar wij maakten hier wel kosten voor. Een deel van de subsidie is dus 
opgemaakt en een deel betaalden wij terug. 
 
Stichting Vechtdalkunsten telt op dit moment 89 kunstenaars-vrienden, 33 donateurs 
en 3 sponsoren. De minimale bijdrage is €15,00 per jaar. 
  
Verslag van onze activiteiten 2020 
Alleen de activiteiten die in een of andere vorm zijn doorgegaan worden vermeld. 
Voor een uitgebreider verslag, zie de website vechtdalkunsten.nl 
 
Panelenpad - Vier kunstenaars hebben een nieuw paneel gemaakt, de ontwerpen 
hiervoor zijn eerst beoordeeld door de toetsingscommissie.  De geplande onthulling 
op 17 oktober kon geen doorgang vinden. 
 
Kijk op Kunst - Van 3 t/m 24 oktober zijn wederom etalages en winkels in het 
centrum van Ommen met kunst verrijkt geweest. Dit jaar hebben 39 kunstenaars in 
50 winkels hun werk geëxposeerd en dit heeft wederom tot mooie combinaties van 
kunst en commercie geleid. Dit jaar was er een jury, bestaande uit 3 bewoners van 
Ommen, om de mooiste combinatie kunst en etalage te beoordelen. Winnende 
combinatie is geworden Silo kledingreparaties en kunstenaar Luuk Vogelzang. 
Voorafgaande aan Kijk op Kunst is er veel werk verzet om dit evenement wat 
grootster aan te pakken. Zo was er een pakkende opening in de maak met Ko 
Scheele en Dominic Seldis (contrabassist en BN-er)  rond de glas-in-lood contrabas 
van Ton Beumer. Helaas…..  

 
Ommer Kunstweekend 

 
Een vooraankondiging - Er is een nieuwe ploeg aangetreden die het Ommer 
Kunstweekend gaat organiseren. Er is al een eerste Zoom-vergadering geweest 
waarin het tijdspad tot aan het weekend van 28 en 29 augustus is doorgesproken. 
Ergens deze maand gaan de uitnodigingen en aanmeldingsformulieren de deur uit. 
We verklappen al dat de brochure wat eenvoudiger gaat worden, maar hopelijk ook 
handiger. Hiermee samenhangend is de bijdrage per deelnemer verlaagd!   

 

Agenda 2021: 
Alle data zijn onder 
voorbehoud 
6 juni, 4 juli, 8 augustus 
    Montmartre  
 
28 en 29 augustus 
    Ommer Kunstweekend 
 
2 t/m 23 oktober 
    Kijk op Kunst 2021 
 
 
 
Overzicht werkgroepen 
Montmartre 
 Danielle Tesselaar 
 Azat Malikov 
 Rieta van Capelle 
 Joke van Eck (LP) 
CSI 
 Fred van Lint 

Annemarie Leebeek (LP) 
Ommer KunstWeekend 
 Tineke Langbroek 
 Wil de Brabander 
 Aart Tijssen 
 Job van Splunter (LP) 
Kijk op Kunst 
 Annemarie Leebeek 
    Hélène Dirkse (LP) 
Panelenpad 
 Luuk Vogelzang 
 Joke van Eck (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Bijl 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 

 
NB: LP staat voor Linking Pin; 
=bestuurslid Vechtdalkunsten 
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Panelenpad 

Het initiatief om kunstpanelen op de hangen op blinde muren in de stad Ommen 
dateert uit 2010. Men is gewoon begonnen in goed overleg met de gebruikers van de 
panden met het plaatsen van deze panelen. Maar de gebruiker is niet altijd de 
eigenaar van het pand, goede afspraken ontbreken veelal.  Een belangrijke actiepunt 
voor 2021 wordt het officieel en formeel verkrijgen van toestemming van de 
pandeigenaren om panelen aan hun gevels op te mogen hangen. Omdat we 
transparant en verantwoord willen werken, krijgt dit actiepunt in 2021 prioriteit. Een 
mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat er panelen verwijderd moeten worden omdat er 
geen toestemming wordt verleend. 

Ook voor dit jaar staat vernieuwing/vervanging van oude panelen op de agenda.  Bij 
deze een oproep aan “onze” kunstenaars om een paneel te ontwerpen en je voor 
plaatsing aan te melden.   

Overig nieuws, korte berichten 

Vriendenbijdrage  

In vorige nieuwsbrieven hebben we aangekondigd dat de vrienden-bijdragen per 1 
januari verhoogd zouden worden. Veel activiteiten zijn er afgelopen jaar niet 
doorgegaan, dat betekent onder ander dat er ook wat minder kosten zijn geweest. 
We hebben daarom besloten deze verhoging tot nader order uit te stellen. Medio 
maart worden de facturen voor de bijdragen verstuurd. 

Versterking Kijk op Kunst Team gevraagd 

Het team dat tot dusver Kijk op Kunst organiseerde is op Hélène en Annemarie na 
teruggetreden. Het is nog ver weg, maar in aanloop naar Kijk op Kunst 2021 kunnen 
we versterking dit team gebruiken. Aanmelding of informatie bij Hélène: 
secretaris@vechtdalkunsten.nl  

 

 


