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                                                         maar hij bleef drijven…” 
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Extra bericht van het bestuur 
 
 
Na bijna 45 jaar wordt Kunst in het Kerkje per 1 februari 2021uit het 
Vincentiuskerkje gezet! Zonder enig overleg! Zonder enige uitleg!  
 
 
Het College van B&W gemeente Grave: 
KihK moet uit de media*) vernemen: 
 
Samenvattend ambtelijk advies: Ten behoeve van de ontwikkeling van de Drie-eenheid 
te Velp zal het Vincentiuskerkje te Velp op een andere wijze ingezet worden, 
conform de door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie ‘Stapvoets Verblijven’. 
Een combinatie van inzet van het kerkje voor de Drie-eenheid en gebruik door Kunst 
in het Kerkje is niet mogelijk gebleken. 
Door de terbeschikkingstelling van het kerkje te beëindigen kunnen we het kerkje 
inzetten voor de ontwikkeling van de Drie-eenheid. 
Voor de goede orde dient vermeld dat er geen formele 
gebruiksovereenkomst bestaat waarop het gebruik is gebaseerd. 
Besluit college: Beëindiging ter beschikking stellen Vincentiuskerkje te Velp aan Kunst 
in het Kerkje vanaf 1 januari 2021.  

*) Bron: www.jacquesleurs.nl 9 juli 2020.  
 
 
De feiten: 
 
Het bestuur van KihK heeft de opeenvolgende wethouders/portefeuillehouders 
steeds weer laten weten: 
 

❖ KihK denkt en praat graag mee over de verdere ontwikkeling van het 3-spitsen 
gebied. (NB: KihK is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de 
visienota “Stapvoets verblijven”); 
 

❖ KihK, inmiddels meer dan 43 jaar hoofdgebruiker van het Kerkje, stond en staat 
open voor en wil meedenken over het gebruik van het Vincentiuskerkje door ook 
andere partijen. Vanzelfsprekend verwachten wij dat daarbij serieus rekening 
wordt gehouden met de mogelijkheden daartoe, gegeven de kernactiviteiten én 
het ‘verdienmodel’ van KihK, alsook de bijzondere kwaliteiten, de contemplatieve 
sfeer en uitstraling van gebouw en gebied; 
 

❖ Voor een gezonde ontwikkeling van KihK (programma-inhoudelijk en exploitatie-
technisch) is een gebruikersovereenkomst van eminent belang is. Het biedt de 
stichting duidelijkheid over (de kosten van onze) huisvesting, wie waarvoor aan de 
lat staat, over afstemming/samenwerking met beide buur-kloosters. Deze 
duidelijkheid is bovendien onontbeerlijk om aanspraak te kunnen maken op 
subsidies en/of sponsorgelden. (Denk aan cultuurfondsen, provinciale subsidies 
e.d.) 
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… De huisvesting van KihK in het Vincentiuskerkje staat niet ter discussie. 
Zodra de SOK (samenwerkingsovereenkomst provincie, gemeente en 
projectontwikkelaar) door alle partijen is ondertekend, kan worden gewerkt  
aan de gebruikersovereenkomst. Deze toezegging hoeft niet op papier; je kunt 
mij op mijn woord vertrouwen… 
(Burgemeester Roolvink, portefeuillehouder ‘De 3-Spitsen’ van 2016 – mei 2018, 
in bestuurlijk overleg met bestuur KihK dd. 30 mei 2016) 
 
 
 
 
 
 
… KihK zich géén zorgen hoeft te maken over zijn toekomst en huisvesting 
 in het Vincentiuskerkje. Iedereen is blij, dat KihK in het Vincentiuskerkje kunst 
en cultuur aanbiedt, het religieus erfgoed op deze wijze toegankelijk houdt  
voor bezoekers en door het gebruik het pand in goede conditie houdt…  
(Burgemeester Roolvink op 25 mei 2017 in toespraak tijdens de opening van het 
jubileumprogramma 40 jaar KihK)  
 
 
 
 
 

 
… Het wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de 3-Spitsen niet de aard 
en omvang zal krijgen, zoals in ‘stapvoets verblijven’ is vastgelegd. We gaan werk 
maken van de verbouwwerkzaamheden van het Vincentiuskerkje, opdat KihK 
vooruit kan… 
(Wethouder Peters, portefeuillehouder ‘De 3-Spitsen’ mei 2018-18 februari 2020, 
in bestuurlijk overleg met bestuur KihK dd. 29 oktober 2019) 

 
 

 
 

 
 
… Ik heb geen boodschap aan toezeggingen van of afspraken gemaakt met 
mijn voorgangers-portefeuillehouder. Staat niet op papier. Kan ik niks mee.  
Een gebruiksvergunning komt er niet…  
(Wethouder Lemmen, portefeuillehouder ‘De 3-Spitsen’ voorjaar 2020 – heden,  
in kennismakingsgesprek met bestuur KihK dd. 23 juni 2020) 
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Wethouder Theo Lemmen in de pers 
(Portefeuillehouder ‘De 3-Spitsen’, 2020 - heden)  
 
 
Lemmen:  “… Ze eisen na 43 jaar in feite het alleenrecht op het gebruik 

van het kerkje en dat kan niet.” (De Gelderlander, 9 juli 2020) 
 
KihK:  Dit is in flagrante tegenspraak met de waarheid.  

Wethouder Theo Lemmen weet dat.    
 
 
 
Lemmen:  “… Het aanbod om gebruik te maken van het kapelletje van de 

Nonnenklooster werd niet geaccepteerd.” (De Gelderlander, 9 juli 
2020) 

 
KihK:  Het bestuur van KihK heeft indertijd wethouder Peters laten 

weten niets te zien in een terloops door de heer R. Jakobs 
(projectleider ‘de 3-Spitsen’) geopperd alternatief, te weten 
‘verhuizing naar de Kapel van het Kasteelklooster 
Bronckhorst’.  
(Het door Jakobs geopperde alternatief heeft, naar wij weten, ook 
nooit de status van uitgewerkt voorstel gehaald.)  

 
De argumenten van KihK waren/zijn: 
• Qua akoestiek en sfeer nadrukkelijk onder de maat;  
• Geen enkele winst qua ruimte; 
• Te veel onduidelijkheid over relatie met verhuurder 

(commerciële projectontwikkelaar) op termijn; 
• Onduidelijkheid over het gebruik van het totale gebouw; 
• Motivering voor deze reallocatie ontbreekt. 

De uitwerking van de visie ‘Stapvoets verblijven’ is nog 
steeds niet ter hand genomen. De beoogde synergie, 
voorwaarde voor toekenning van gelden vanuit de 
provincie Noord-Brabant en de gemeente Grave is in 
proces en inhoud niet opgepakt door welke partij dan 
ook. 

 
Wethouder Peters bleek indertijd niet ongevoelig voor de 
argumenten van KihK. Hij startte de bespreking over de 
verbouwwerkzaamheden van het Vincentiuskerkje, nadat hem 
ook nog eens duidelijk werd, dat de samenwerking tussen de 
3-Spitsen niet de aard en omvang kreeg, zoals in ‘stapvoets 
verblijven’ is vastgelegd, “…opdat KihK vooruit kan”.   
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PERSBERICHT 31-12-2020 
 
 

 
Stichting Kunst in het Kerkje 
per 1 februari dakloos 
 
 
 

Omdat kunst ertoe doet 
 
Vanaf 1 februari 2021 is Kunst in het Kerkje dakloos. Na ruim 40 jaar kunst en cultuur 
te hebben aangeboden in het monumentale Vincentiuskerkje in Velp heeft het college 
van B&W van Grave zonder opgaaf van redenen het gebruik stopgezet. Dit is voor 
Kunst in het Kerkje (KihK) aanleiding om door getuigenissen haar rentmeesterschap 
in beeld te brengen. In een film, bestaand uit 10 miniaturen, wordt de wederkerigheid 
en betekenis van kunst, cultuur en erfgoed op deze plek voelbaar en het gedwongen 
vertrek van KihK pijnlijk zichtbaar. 
 
 
In januari wordt om de paar dagen een beeldgetuigenis getoond via website en de 
social-mediakanalen van KihK. Muzikanten, exposanten, vrijwilligers, schrijvers, buren, 
kunstliefhebbers en bezoekers komen aan het woord en laten zien, horen en voelen 
hoe belangrijk kunst is op deze plaats en in deze tijd.  
 
 
Ook heeft KihK het feitenrelaas op haar website staan (www.kunstinhetkerkje.nl), 
waaruit helder blijkt hoe de gemeente Grave de afgelopen vijf jaar met KihK is 
omgegaan. Wat er in de toekomst gaat gebeuren in het Vincentiuskerkje is onduidelijk, 
net als de ontwikkeling van het hele 3 spitsen gebied. Een door de gemeente 
ingestelde beheercommissie gaat zich daarover buigen. KihK wacht deze 
ontwikkelingen af en beraadt zich op haar toekomst. 
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JAARVERSLAG 2020 

                                    

1. Oprichting, rechtspersoon, registratie en 
cultural governance 
 

 De Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 
is een initiatief van het gemeentebestuur van Grave. De huidige Stichtingsvorm 
dateert van 13 juni 1977. Bij de Kamer van Koophandel Zuid staat de instelling 
geregistreerd onder No. 410 802 17.   
De Stichting Kunst in het Kerkje is een vrijwilligersorganisatie die door een bestuur 
wordt geleid. Vrijwilligers spelen een onmisbare rol bij het besturen, programmeren, 
organiseren en het verwelkomen van gasten in het kerkje.   
Het 10e eeuws St.-Vincentiuskerkje in Velp is haar thuisbasis, gelegen tussen 2 
kloosters in het Brabants landschap. Het kerkje en zijn omgeving worden door zowel 
kunstenaars als bezoekers geroemd om zijn unieke uitstraling, bijzondere sfeer en 
prachtige akoestiek. 
Bezoekadres: Sint-Vincentiuskerk, Pastoor Loefsweg 1, 5363 VE  Velp (NB). 
De Stichting heeft sinds 2017 de status van Culturele ANBI.    

 
Secretariaat 
Het adres van het secretariaat van de Stichting: 
Jan Hondongpark 8, 5361 JD Grave. 
E-mail: info@kunstinhetkerkje.nl     
Website: http://www.kunstinhetkerkje.nl 

 
Bestuur 
Frédérique Bijl, voorzitter 
Jet de Jong-Mertens, secretaris 
Karin Willems, penningmeester 
Frank van Dorst, muziek 
Irene Lay, exposities 
Harrie Dragstra, bestuurslid *) 

 Marion Hulsebosch, bestuurslid (vanaf 1 juni 2020) 
 

Vrijwilligers 
Annie Hendrickx, (lid kunstcommissie) 
Aris Engel (lid kunstcommissie) 
Madeleine Schild  
Fran van den Munkhof  
Piet Zelissen  
Petra Toonen (sleutelbeheer)      

 
Webbeheer        
Tamar Slooves                                       Foto-omslag: Harrie Dragstra 

 
*) Eindredactie Jaarverslag  
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Cultural Governance 
Het bestuur volgt de beginselen van deugdelijk bestuur en best practice bepalingen 
met betrekking tot cultural governance, zoals vastgelegd in de Code Cultural 
Governance. 
 
Profiel bestuur 
Bij de samenstelling van het bestuur is het streven gericht op diversiteit qua ervaring 
en kennis met betrekking tot de activiteiten van de Stichting. Ook in geslacht, leeftijd 
en achtergrond dient er bij voorkeur diversiteit te zijn. 
Bestuur en toezicht vraagt van de leden van het bestuur een onafhankelijke positie, 
visie, creativiteit en een kritische inslag. 
Bij het (her)benoemen van zijn leden zal het bestuur zoveel mogelijk rekening houden 
met bovengenoemde uitgangspunten. 

 

Bestuursleden van de Stichting Kunst in het Kerkje ontvangen géén vergoeding voor 
hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. 

 
 CV bestuursleden 

 
Frédérique Bijl   - Voorzitter RvC BrabantWonen; 

- Voorzitter RvT KunstLoc Brabant; 
- Voorzitter Kunst in het Kerkje; 
- Eigenaar Fresco, consultancy en toezicht; 
- Docent Governance University; 
- Associé Erly; 
- Voorzitter jury Brabantsedag 
- Beeldend kunstenaar 

   
Jet de Jong-Mertens  - Administratief medewerker (ZZP); 

- Bestuurslid fotoclub ‘de Soos’; 
- Secretaris Stichting Kunst in het Kerkje.  

 
Karin Willems  - Administrateur Oté Pharma Sol BV; 

- Gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste   
  Omgangsvormen; 
- Penningmeester Stichting Kunst in het Kerkje. 

 
Frank van Dorst  - Natuurgids en webmaster IVN Oss; 

- Bestuurslid (podium/concerten) Stichting Kunst in het Kerkje.  
 

Irene Lay   - Docent beeldende kunst, zelfstandig;  
- Beeldend kunstenaar; 
- Creatief begeleider voor mensen met NAH; 
- Bestuurslid (exposities) Stichting Kunst in het Kerkje.  

 
Harrie Dragstra   - Arbeid & organisatie psycholoog, adviseur en interim-manager; 

- Bestuurslid VGG, Vereniging Gepensioneerde GITP’ers;  
- Bestuurslid Stichting Kunst in het Kerkje. 

  
Marion Hulsebosch - Zelfstandig senior-adviseur/projectleider Sociaal Domein (Welzijn & Zorg); 

- Bestuurslid Groenlinks, afdeling Land van Cuijk; 
    - Raadslid (Verenigd Progressief Grave); 
    - Bestuurslid Stichting Kunst in het Kerkje (voorzitter per 1 januari 2021).   

 



                Stichting Kunst in het Kerkje                                                                       Jaarverslag en jaarrekening 2020  10 

2. Opdracht en doelstelling  
 
De Stichting Kunst in het Kerkje (KihK) heeft als doel om de bevolking van Grave en 
de regio Oss-Uden-Cuijk-Nijmegen in contact te brengen met historische en 
hedendaagse uitingen van kunst en cultuur. KihK is een (t)huis voor kunst, kunstenaars 
en een breed publiek waar artistieke productie, performance en educatie wordt 
gestimuleerd en gepresenteerd. Vanaf haar oprichting in 1977 organiseert zij 
exposities voor beeldende en toegepaste kunst, concerten, cursussen en lezingen. 
 
Beleidscontouren 2020 - 2022 
We continueren onze inzet op de twee programmalijnen beeldende/toegepaste kunst 
en podiumkunst. Dit betekent: 
- aanbieden van jaarlijks een tiental kwalitatief hoogwaardige exposities 

beeldende en toegepaste kunst 
- de organisatie van jaarlijks minimaal een zestal kwalitatief aansprekende 

concerten klassieke, wereld en moderne/hedendaagse muziek 
- een aantrekkelijke entreeprijs voor concerten 
- jaarlijks minimaal 3500 expositie bezoekers en 350 concertbezoekers 
 
Het is onze ambitie, rekening houdend met onze slagkracht als vrijwilligersorganisatie, 
om nieuwe wegen te verkennen om KihK als culturele ontmoetingsplaats uit te 
bouwen. Dit doen we door: 
 
- een versterkte marktbewerking door inzet van social media, pers- en 

publieksactiviteiten en integrale promotie van onze activiteiten; 
- een gezond financieel beleid te (blijven) voeren; de financiële basis willen we 

versterken door het aanboren van derde geldstromen bij fondsen en het 
werven van sponsoren; het aantal vrienden van KihK willen we laten groeien; 

- de samenwerking verkennen met onze buren; de gebruikers van 
Emmaüsklooster en Kasteelklooster Bronckhorst, gedrieën beter bekend als 
de 3 Spitsen (drie-eenheid-Velp);  

- samenwerking verkennen en aangaan met kunstacademies, conservatoria, 
galeries, broedplaatsen. Doel hierbij is het aantrekken van jonger publiek (<40 
jaar) en jong artistiek talent;   

- met onze activiteiten aan te sluiten bij actuele landelijke, regionale en lokale 
evenementen zoals b.v. Nacht van de Poëzie, Nacht van de Nacht, 
Boekenweek, vestingdagen etc.; 

- het kunst- en cultuuraanbod verbreden door experimenten aan te gaan met 
het aanbieden van andere kunstuitingen zoals o.a. literatuur, dans, videokunst, 
cabaret, film; 

- verhuur aan derden en locatieverhuur voor workshops mogelijk te houden als 
het kunstaanbod dit toelaat; 

- verkennen van een thematische combinatie van expo, muziek, culinair en lezing 
of debat om nieuwe doelgroepen te trekken én aan te sluiten bij 
maatschappelijk engagement; 

- in aanvulling op de weekend openstelling voor de exposities en de muziek-
matinees op zondag bieden we soms ook op andere tijdstippen activiteiten 
aan.  
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3. Bericht van het bestuur 
 
Het jaar 2020 begon zeer hoopvol. De gesprekken rond de verbouwing van het 
Kerkje werden succesvol afgerond met een reeks concrete afspraken en, zoals 
toegezegd in de raadscommissievergadering dd.10 december 2019, zouden in een 
volgend bestuurlijk overleg van wethouder Peters met bestuur KihK de laatste 
plooien worden gladgestreken. We informeerden onze vrienden en sympathisanten 
vol trots over de aanstaande verbouwing en dus ook over de sluiting van het Kerkje 
van midden augustus tot 1 november 2020.  
Muzikaal opende het jaar met twee spetterende optredens van het Duo Belem, 
geïmproviseerde muziek (26 januari) en het Zemtsov Altviool Quartet, klassieke 
muziek (1 maart). Onze exposities in het eerste kwartaal konden zich wederom 
verheugen op een flinke schare bezoekers.  
Op 1 juni 2020 verwelkomden wij ons nieuwe bestuurslid Marion Hulsebosch.    
Vol nieuw elan stortten we ons allen op de organisatie van het geplande culturele 
evenement ter gelegenheid van de heropening van het Kerkje in november. 
 
Dan wordt de wereld getroffen door de Coronapandemie. Vanaf februari/maart 
werden we in Nederland voor het eerst geconfronteerd met de gevolgen van het 
Covid-19 virus, dat wereldwijd een spoor van verdriet en ellende naliet. Ziekenhuizen 
stroomden (over)vol, er waren ernstig zieken en doden te betreuren en het kabinet 
besloot tot diepsnijdende maatregelen, waaronder een intelligente lockdown, met alle 
sociale, economische en financiële gevolgen van dien. Alle samenkomsten tot 1 juni 
werden verboden en er gold een samenscholingsverbod. Exposities, concerten en 
evenementen konden niet doorgaan. Het kabinet stelde een economisch hulpplan op 
om bedrijven, zelfstandig ondernemers, ZZP’ers, die in geldnood kwamen te 
ondersteunen. De culturele sector kreeg het zwaar te verduren.  
Het bestuur van KihK was genoodzaakt de overige voor dit jaar geprogrammeerde 
concerten af te gelasten dan wel te verschuiven naar 2021. Onder toepassing van 
strikte Corona-maatregelen kon een aantal exposities, na een aantal weken verplichte 
sluiting, weer plaatsvinden.  
 
Een ongeluk komt zelden alleen. Maar dat het aftreden van wethouder Peters op 18 
februari 2020 voor zoveel narigheid zou zorgen en zoveel energie zou vreten, konden 
we toen in ieder geval nog niet bevroeden. Wethouder Lemmen volgde wethouder 
Peters op. In het kennismakingsgesprek van 23 juni zegde Lemmen het bestuur toe, 
dat KihK zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van een door 
hem in te stellen stuurgroep (over de ontwikkeling van het gebied ‘De 3-Spitsen’). 
Centrale kwestie: meervoudig gebruik Vincentiuskerkje. Na onze verbazing te hebben 
uitgesproken over de plannen van de wethouder (KihK had immers nog recent 
duidelijke afspraken gemaakt met zijn voorganger), gaf KihK te kennen zeker in 
stuurgroep-verband mee te willen denken en praten, ook over meervoudig gebruik 
van het Kerkje. Wethouder Lemmen deelde KihK in het gesprek mee geen boodschap 
te hebben aan toezeggingen van en afspraken gemaakt met zijn voorgangers-
portefeuillehouder. Zijn mantra: “Staat niet op papier. Kan ik niks mee.”, werd tot 3 
keer toe gebezigd. Een gebruikersovereenkomst komt er niet, aldus de wethouder. 
Wethouder Lemmen accepteerde de uitnodiging van KihK om op locatie nader 
kennis te komen maken met het bestuur van de stichting, zijn plannen en ambities. Dat 
zou hij nog voor het zomerreces regelen.  
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Een week later, op 30 juni 2020, “besluit het College van B&W dat de gemeente 
Grave het gebruiksrecht van de Vincentiuskerk opzegt per 1 februari 2021. “ 
Een donderslag bij heldere hemel!  

 
Op 21 juli laat de wethouder via zijn projectleider weten dat de 
verbouwwerkzaamheden niet doorgaan en worden uitgesteld tot na 1 februari 2021. 
Tot op de dag van vandaag is wethouder Lemmen geen van zijn afspraken nagekomen 
en heeft het bestuur van KihK, ondanks ambtelijke toezegging, geen enkele 
inhoudelijke reactie ontvangen op vragen om toelichting van de wethouder. Dit was 
voor het bestuur van KihK het signaal te starten met een petitie “Behoud Kunst in 
het Kerkje”. De petitie werd door bijna 1300 ondertekenaars gesteund. Tot op heden 
heeft wethouder Lemmen geweigerd de petitie in ontvangst te nemen. 

 
Eind 2020 werden de coronamaatregelen nog een keer flink aangescherpt, maar 
gloorde er op het coronavlak ook licht aan de horizon. Er kon worden gemeld dat 
een aantal effectieve vaccins tegen het Covid-19 virus snel beschikbaar zouden 
komen. De verwachting was dat al in het eerste kwartaal, mogelijk al in januari 2021, 
kon worden gestart met de vaccinatie. Hopelijk krijgen we het virus er snel onder en 
kunnen we al in het nieuwe jaar (de verwachting van het RIVM was overigens niet 
voor zomer 2021) terugkeren naar een vorm van normaal. 
Eind 2020 was het college-besluit dat “de gemeente het gebruiksrecht van de 
Vincentiuskerk per 1 februari 2021 opzegt” nog steeds niet van tafel. Het College van 
B&W en wethouder Lemmen waren niet bereid ook maar een millimeter te bewegen, 
eerdere handreikingen en een bemiddelingspoging van de burgemeester ten spijt.   
Na bijna 45 jaar wordt het voortbestaan van de stichting Kunst in het Kerkje op het 
spel gezet!  
Waarom? Wie het weet mag het zeggen! 
KihK is per 1 februari 2021 dakloos. Het bestuur zal overigens niet stil zitten en zal in 
de komende periode op zoek gaan naar alternatieven en creatieve oplossingen 
bedenken voor gerezen problemen.   
 
Cultuur is de zuurstof van de samenleving, zonder kunst en erfgoed verstikt zij. Al 
bijna 45 jaar programmeert KihK heel consistent en succesvol aansprekende en 
uiteenlopende kunst- en cultuuruitingen, met respect voor het erfgoed. Dat -en niets 
anders- is wat ons drijft.  
Alle hoop is gericht op betere tijden. 

  
 

Jaarrekening  
De jaarrekening 2020, opgenomen in het Jaarverslag 2020 van de Stichting Kunst in 
het Kerkje, is door de penningmeester opgesteld en toegelicht, en door het bestuur in 
de vergadering van 14 januari 2021 goedgekeurd. Het voorliggende verslag vormt een 
goede basis voor de verantwoording, die het bestuur aflegt met betrekking tot 
bestuur en toezicht. 

 
Mutaties en herbenoemingen 
In de samenstelling van het bestuur heeft zich in 2020 één wijziging voorgedaan. Per 
1 juni 2020 maakt Marion Hulsebosch deel uit van het bestuur. Met haar komst is de 
bestuurskracht van de stichting versterkt. Haar functie behelst een generieke, 
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bestuurs-ondersteunende rol. Per 1 januari 2021 volgt zij volgens plan Frédérique Bijl 
op als voorzitter.  
 
De stichting Kunst in het Kerkje is Frédérique Bijl veel dank verschuldigd voor de 
professionele, maar bovenal gepassioneerde wijze waarop zij de afgelopen vijf jaar de 
voorzittersrol vorm en inhoud heeft gegeven en de visie en ambities van deze 
vrijwilligersorganisatie met verve heeft uitgedragen en verdedigd, zowel naar binnen 
als naar buiten. Frédérique gaf de ontwikkelingen de extra versnelling die nodig was 
om de toekomst met nog meer vertrouwen tegemoet te treden.  
Frédérique, dank voor de vele inspirerende momenten. Onder jouw leiding voerden 
we soms pittige, maar altijd op de inhoud of zaak gerichte discussies; je steeds 
doelgerichte en doelbewuste benadering van zaken zorgde ervoor, dat het Kerkje 
steeds in het midden bleef. Je kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van 
kunst en cultuur was daarbij absoluut van meerwaarde.  
Frédérique Bijl was de juiste voorzitter op het juiste moment!  
Namens alle kunst en cultuurliefhebbers in de grote regio en alle vrijwilligers van de 
stichting Kunst in het Kerkje: DANK, Frédérique! 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje vergaderde in 2020 tien (10) keer; 6 
reguliere en 4 extra vergaderingen. Vanwege de corona-uitbraak werd in de maanden 
maart en april niet vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die in de 
bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest zijn: het Jaarverslag, inclusief de 
Jaarrekening 2019, de financiële (halfjaar)rapportages over 2020, de begroting 2021, de 
gemeentelijke subsidieaanvraag 2021, coronamaatregelen en de voortgang in de 
programmering van exposities en concerten in 2020 en 2021, de organisatie van het 
culturele evenement in november t.g.v. de heropening van het Kerkje na de 
verbouwing, de communicatie en pr van de Stichting (nieuwsbrief, website en social 
media), de vacatures bestuurslid expositie en coördinator ‘communicatie & web-
beheer’, de op handen zijnde verbouwing en de consequenties van het plotse bericht 
van uitstel, de relatie met het College van B&W en de verantwoordelijke wethouder 
Lemmen van de gemeente Grave, de petitie ‘Behoud Kunst in het Kerkje’ en de 
toekomstige koers van de organisatie (mede in het licht van het besluit dd. 30 juni van 
het college van B&W van Grave dat het gebruikrecht van de Vincentiuskerk per 1 
februari 2021 wordt opgezegd).   
Gedurende het verslagjaar is drie (3) keer fysiek overleg gevoerd met leden van het 
gemeentebestuur van Grave: twee (2) keer met wethouder Lemmen (in het tweede 
gesprek was ook de heer R. Jakobs, projectleider ‘De 3-Spitsen’, aanwezig) en een (1) 
keer met burgemeester Roolvink. Bij dit laatste overleg schoof ook de heer Houx, 
gemeentesecretaris a.i., aan. Het eerste overleg met de wethouder behelsde een 
kennismakingsgesprek, waarin werd afgesproken dat KihK zou participeren in de door 
de wethouder in te stellen stuurgroep en laatstgenoemde KihK op locatie zou 
bezoeken voor nadere kennismaking met bestuursleden, plannen en ambities KihK. In 
het tweede overleg was de nasleep van de commotie rondom het besluit en de 
aanbieding van de petitie ‘Behoud Kunst in het Kerkje’ het onderwerp van gesprek. 
Met de burgemeester is gesproken over de verslechter(en)de relatie met wethouder 
Lemmen en werd gezocht naar een oplossing van de aanvaring. 
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Tot slot: 
Het bestuur dankt wederom alle vrijwilligers van de Stichting voor hun kundige, 
enthousiaste inzet en loyaliteit; onze vrienden, donateurs en sympathisanten, in het 
bijzonder de bijna 1300 ondertekenaars van onze petitie “Behoud Kunst in het 
Kerkje’, voor hun steun in ‘donkere tijden’. Wij blijven jullie vanzelfsprekend via onze 
nieuwsbrief en onze website informeren over eventuele ontwikkelingen en onze 
toekomstplannen. 
Wij danken de gemeente Grave voor hun financiële bijdrage (structurele subsidie). 

 
Blijf allen gezond! 

 
 

Marion Hulsebosch, voorzitter 
Velp/Grave, 14 januari 2021. 
 
 
 

 

 
 
Vincentiuskerkje, Trots centrum van ‘De 3-Spitsen’           
 
(Foto: Harrie Dragstra)  
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4. Programmering 2020 
  
4.1 Exposities 
In 2020 werden in 8 exposities de werken van maar liefst 17 kunstenaars getoond!  
5 Exposities moesten geannuleerd worden vanwege de coronamaatregelen. Daardoor 
konden 15 kunstenaars hun werk niet tonen. 
Desondanks was het kunstaanbod heel gevarieerd: beelden van hout, metaal, brons, 
keramiek en steen, schilderkunst, tekenkunst, etsen, installaties, fotografie. Er werden 
zowel solo- als groepsexposities aangeboden.  
Vanwege de eerdergenoemde coronamaatregelen kon ook het project “Oog en Oor 
voor Jong Talent” helaas niet plaatsvinden. 
De 8 exposities trokken in totaal 2051 bezoekers (gemiddeld 255). Uit de 
verschillende evaluaties kwam naar voren dat exposanten zeer te spreken zijn over de 
ondersteuning vanuit het Kerkje bij de organisatie en de inrichting van de 
tentoonstellingen.  

 
4.2 Complete overzicht exposities in 2020 

 

 

   4 t/m 19 januari  

 Eefje van Twillert • schilderijen 

 
Met de expositie HÓRIZÒN geeft Eefje van Twillert aan dat er 
altijd nieuwe wegen van inspiratie openliggen aan de horizon, als 
je maar zoekt. Na haar jarenlange verblijf in het Caribisch 
gebied onderzoekt ze nu, onder nieuw licht en kleuren, haar 
Nederlandse identiteit zonder haar Caribische ‘kunstroots’ te 
verliezen. 

 
 

 
1 t/m 23 februari  
Marijke Eken en Ingrid Sewpersad • textiel en fotografie 
 
Voor Marijke Eken zijn het de draden die haar verbinden met 
haar innerlijk en haar omgeving. De mensen, de bloemen, de 
bomen, de dieren, de Bron. 
Inspiratie vond Ingrid Sewpersad o.a. in het rivierenlandschap 
rond Nijmegen. Dit resulteerde in een serie alu-landschappen, 
afdrukken op aluminium. Daarmee probeert zij de beschouwer 
te laten dromen. 
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7 t/m 22 maart  
     Afke van Halen en Clairie Poutsma • beelden en schilderijen 
 

Afke van Halen maakt beelden van hout waarbij de natuur 
leidend is; het cyclische proces van de natuur komt terug in haar 
beeldend werk. 
Claire Poutsma schildert haar omgeving en laat zich door het 
mystieke van de natuur fascineren bij het vastleggen van 
landschappen. 

 
 

 
 

 
20 juni t/m 5 juli 
Betsy Klabbers • schilderijen 

 
Betsy Klabbers schildert figuratief en over het algemeen met 
een losse, impressionistische toets. Zij heeft een speciale 
voorliefde voor het schilderen van stillevens met groenten 
volgens de klassieke schilderkunst. Realistische schilders van 
rond 1900 en hun navolgers strekken haar tot voorbeeld en 
inspiratie. 

 
 
 
 
 

18 juli mei t/m 2 augustus  
Laurens Bosman, Maria de Meijer, René Cornelis Klarenaar en  
Maria van der Laar • schilderijen, objecten, beelden, installaties 
 
Laurens Bosman is schilder en collagemaker die met zijn 
werken iets los wil maken. Ritme en serie spelen vaak een grote 
rol in de creaties van Maria de Meijer. Maria van der Laar 
maakt zowel beelden naar model als naar de natuur. Rene 
Klarenaar versterkt met zijn werk met de ruimte. 

 
 
 
 
 

      12 t/m 20 september 
      Henny van Dalen en Ria Klomp • schilderijen en beelden 
 

Schilderen doet Henny van Daalen het liefst op grote doeken 
en zij ervaart het schilderproces altijd als een avontuur waarvan 
zij het eindresultaat niet kan voorspellen. Ria Klomp schildert 
en maakt beelden. Zij houdt van dingen met een verhaal, van de 
oncontroleerbaarheid van de natuur. 
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26 september – 11 oktober 
Josette Lenders, Dorothe Tielen en Karin van Dooren • 
schilderen, etsen en sculpturen 

 
Een expositie van drie kunstenaars met verschillende technieken 
en kunstvormen. Wat ze delen is liefde voor de natuur. Dorothé 
Tielen verwondert zich over de structuren en de herhalingen 
die in de natuur te vinden zijn. Karen van Dooren biedt met 
haar schilderijen openheid: je ziet je eigen verhaal als je het werk 
bekijkt. Josette Lenders probeert de weerloosheid van een klein 
stukje kwetsbare wereld te verbeelden en de dreigingen 
zichtbaar te maken. 

 
 

24 oktober t/m 8 november 
Olga Sengers en Hilde Klomp • schilderijen en beelden 

 
Olga Sengers wil met haar schilderijen vooral mensen raken en 
emoties in beeld brengen. Om dat te bereiken kiest ze voor een 
grote rijkdom aan kleuren in een stijl die zowel expressief is als 
intuïtief. Met beeldhouwen, foto- en videowerk wil Hilde 
Klomp laten zien hoe ogenschijnlijk simpele dingen mooi kunnen 
zijn. De beweging en de menselijke gestalte zijn haar grootste 
inspiratiebronnen. 

 

 

 
 
Vanwege Corona afgelaste exposities: 
 
• 10 t/m 13 april en 18 t/m/ 19 april, Goede Vrijdag en Pasen 

Expositie Jong Talent (beeldende kunst) 
• 2 t/m 17 mei 

Peterjan Prinsen en Teo Baehler • schilderijen en beelden 
• 21 mei t/m 7 juni, Hemelvaart en Pinksteren 

Alice August de Meijer-den Boer, Ek van Zanten, Yvonne Zeylstra • beelden en 
textielkunst 

• 21 november t/m 12 december,  
Ton van Summeren • schilderijen  

• 19 t/m 20 december;  
Fotocollectief f/4 • fotografie  
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4.3 Concerten  
Vanwege de coronamaatregelen vonden slechts twee concerten van de vier tot aan 
de zomer 2020 geprogrammeerde optredens plaats. In maart gingen alle concertzalen 
en schouwburgen dicht. Daarna werden de voorschriften wat versoepeld, maar 
onvoldoende om onze concerten te kunnen laten plaatsvinden. We konden slechts 30 
toehoorders toelaten, niet voldoende om de geprogrammeerde optredens te 
financieren. 

 
Het geplande programma zag er als volgt uit:  
o Zondag 26 januari 2020:  Duo Belem, geïmproviseerde muziek 
o Zondag 1 maart 2020:   Zemtsov Altviool Quartet, klassieke muziek 
o Zondag 29 maart 2020:  Eric Vloeimans en Tuur Florizoone,  

geïmproviseerde muziek  
o Zondag 26 april 2020:   Michelle Sweegers (harp) en Mireya Derksen  

(zang), klassiek (i.k.v. presentatie Jong Talent)  
 
4.4 Overzicht van de concerten in 2020     
 

Zondag 26 januari: Duo Belem 
 

 

Duo Belem uit België, bestaande uit Didier Laloy en Kathy Adam kennen elkaar al 
jaren en hebben veel samen op het podium gestaan. Ze vormen een atypisch duo met 
diatonische accordeon en cello. Hun muziekstukken zijn korte verhalen, waarin gekke, 
elegante ritmes elkaar kruisen.  
Didier Laloy komt uit de volksmuziekwereld en baseert zijn verhalen en muziek 
daarop. Kathy Adam heeft een klassieke opleiding en haar inbreng komt uit de wereld 
van die klassieke muziek. Een fusie van muzieksoorten, stijlen en persoonlijke 
inzichten en ideeën. Zeer creatief, ongewoon en verfrissend.  
Het gaat om magische reisverhalen en de cultuur van de landen waar de reis naar toe 
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gaat of doorkruist wordt en dat dan weer terug te horen in de muziekklanken. Mede 
door de performance worden die reizen, de gebruikte composities en klanken, waren 
kunststukjes. Vergelijk je het met de beeldende kunst dat zou je kunnen zeggen dat de 
top-40 muziek de posters aan de muur zijn, maar deze muziek prikkelt je zinnen en 
fantasie en zijn dan meer de echte kunstwerken aan de muur. Een geweldig, 
verrassend en inspirerend optreden. Aantal bezoekers 48. 
 
Kathy Adam              Didier Leloy 

        

          
   

Zondag 1 maart: Zemtsov Altviool Kwartet 
 

 
 

Vier altviolisten uit één familie. Het zit hen gewoon in het bloed. Het ensemble dat in 
ons Kerkje optrad bestond uit de nestor en aangever van het kwartet: de Russisch-
Nederlandse Mikhail Zemtsov, zijn vrouw Julia Dinerstein-Zemtsov, de routinier en 
ruggengraad van het ensemble, hun zeer talentvolle dochter Dana, die ook solo veel 
te horen en te zien is (o.a. bij Podium Witteman) en de eveneens talentvolle 
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vioolvirtuoos neef Daniil.  
Met interessante verhalen tussen de nummers door werden de toeschouwers door 
een heerlijke middag klassieke muziek geleid, waarbij een uitstapje naar hedendaagse 
muziek ook niet werd geschuwd. Kwaliteit van wereldformaat! Met een sfeer van 
huiskamerformaat. Wat een klein kerkje in Velp niet bij elkaar kan brengen. Uniek. 
Aantal bezoekers 33. 

 

 
Zemtsov Altviool Kwartet 

 
                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Onder voorbehoud 
• Het concert van Eric Vloeimans en Tuur Florizoon is verplaatst  
     naar 24 januari 2021.   
• Het concert van Michelle Sweegers en Mireya Derksen is verplaatst 

naar 25 april 2021. 
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Vincentiuskerkje, Op een mooie voorjaarsdag in het jaar 2020…                                                  
 
(Foto: Harrie Dragstra) 
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JAARREKENING 2020 
 

Inclusief toelichting op 
BALANS EN RESULTATENREKENING 
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5.1    BALANS EN RESULTATENREKENING 2020 

Balans  31-12-2019 
 

31-12-2020 

Activa     
Kas  75  75 

Nog te ontvangen  0  0 

Rabobank r.c. 1121.27  4904  2525 

Rabo spaarrek 1304.22  20001  23000 

Totaal  24980  25600 

Passiva     
Nog te betalen 31-12  0  0 

Nog te ontvangen 31-12  0  0 

Omzet Bel. 4kw N.T.O.  -378  -223 

Vooruit ontvangen Expo   750  0 

Reserve nieuwe programmering  2000  0 

Reserve heropening na renovatie  3000  2000 

Reserve Jong Talent   0                         0 
Vermogen  19608  23823 

Totaal  24980  25600 

     

Resultatenrekening  31-12-2019 
 

31-12-2020 

Inkomsten     
Bijdragen Vriend/donateur  370  425 

Lezingen/workshops  0  0 

Exposities  5625  2612 

Podium  4147  1189 

Overige Opbrengsten podium  352  84 

Rabobank Jong talent 1x sponsering  0  0 

Verhuur derden  725  0 

Totaal  11219  4310 

Uitgaven     
Podium/concerten  8125  2252 

Drukwerk Pr & Website  921  1697 

Representatie kosten  533  152 

Overige kosten  579  226 

OZB, Waterschap, Ass. & Notaris kst.  859  876 

Totaal  11017  5203 

Resultaat eigen exploitatie  202  -893 

Investering reservering   0  0 

Ontvangen Rente  1  2 

Subsidies  2406  2106 

Eindresultaat  2609  1215 
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5.2 Algemene toelichting op Jaarrekening 2020 
Het jaar 2020 gaat de boeken in als het “Corona-jaar”. De pandemie heeft op alle 
activiteiten van de Stichting Kunst in het Kerkje zijn neerslag gehad. Het Kerkje heeft 
in 2020 vele weken zijn deuren gesloten moeten houden. Een groot aantal exposities, 
concerten, Oog en Oor voor Jong Talent en ook bijvoorbeeld activiteiten als 
Kunstkijken moesten worden geannuleerd.  
Maar niet alleen Corona, ook het besluit van de verantwoordelijke wethouder de 
eerder met zijn voorganger afgesproken en geplande renovatiewerkzaamheden van 
het Kerkje op het laatste moment te schrappen, heeft in financiële zin zijn sporen 
achter gelaten.  
Deze achteraf dus onnodige sluiting heeft het exploitatieresultaat van een cultureel en 
financieel toch al mager jaar een extra knauw bezorgd.   
Vergelijken van de cijfers van 2020 met die van het jaar ervoor heeft al met al weinig 
tot geen toegevoegde waarde. Net zomin als het zin heeft om de begroting 2020 
ernaast te leggen.  
 
5.3     Toelichting op afzonderlijke posten Jaarrekening 2020  
Subsidies: De gemeente Grave is de enige subsidiënt. In het kader van een 
stelselwijziging is het subsidiebedrag de afgelopen jaren afgebouwd van € 2.615 in 
2013 naar € 2.340 in 2016. Per 1 januari 2017 werd dit laatste bedrag nog eens met 
10% gekort. In 2017, 2018 en 2019 is van de Gemeente Grave een subsidiebedrag van 
€ 2.106 ontvangen. De gemeente heeft aangegeven dat dit bedrag vooralsnog de 
komende jaren stabiel zal blijven.  
Bijdrage vriend/donateur: De jaarlijkse actie om vriend-donateur te worden van 
‘Kunst in het Kerkje’ heeft in 2020 een bedrag van € 425,- opgeleverd. (2019 € 370,-) 
Het vriendenbeleid heeft net als de zoektocht naar alternatieve bronnen van 
inkomsten onze aandacht. Culturele ANBI-status: de in 2017 verkregen Culturele 
ANBI-status en de daaraan gekoppelde fiscale voordelen voor donateurs leiden 
vooralsnog niet tot het beoogde resultaat. Het verwerven van donateurs kost veel 
inzet en de concurrentie is groot. Het ontbreken van een gebruikersovereenkomst 
maakt het er ook niet gemakkelijker op.   
Expositie-inkomsten: De expositie-inkomsten ad € 2.612 zijn duidelijk veel lager dan 
2019 (€ 5.625). Dit is het gevolg van het feit dat er maar 7 exposities (plus 1 expo die 
slechts een beperkte tijd open was voor het publiek) hebben plaats gevonden i.p.v. de 
geplande 13. 
Podium/concerten: (inkomsten) De ticketinkomsten podium/concerten 2020 ad  
€ 1.189 zijn nog geen 30% ten opzichte van 2019. (€ 4.147). In 2020 hebben er maar 
2 van de 7 geplande concerten plaats kunnen vinden. We blijven werken aan de 
kwaliteit van het programma-aanbod en met een effectievere PR verwacht het 
bestuur dat het aantal bezoekers zal toenemen. De ticketprijs van € 16,- per concert 
blijft voor 2021 vooralsnog onveranderd.  In de nabije toekomst zal de mogelijkheid 
van gesponsorde concerten verder worden onderzocht.  
Verhuur derden: De opbrengst uit de (incidentele) verhuur van het Kerkje bedraagt 
over 2020 ‘nul komma nul’. Dit vanwege de beperkte beschikbaarheid van het gebouw 
in 2020. 
Podium/concerten: (uitgaven) De uitgavenpost podium/concerten in 2020 € 2.252. De 
podium-kosten zijn uiteraard naar rato 2 van de 7 geprogrammeerde optredens. 
Alleen in januari en februari 2020 heeft er een concert plaats gevonden. Alle andere 
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concerten moesten worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen of de 
geplande renovatiewerkzaamheden. 
Drukwerk, pr, website: de kosten 2020 ad € 1.697 kosten van folders en posters zijn 
naar rato van het aantal exposities en concerten geweest. Kosten van Cybox Hostnet 
IPS domein, Mach3B en andere Web gerelateerde kosten lopen het gehele jaar door. 
Er is dit jaar extra geld vrij gemaakt voor promomateriaal met het doel de Stichting 
Kunst in het Kerkje beter in beeld te krijgen bij een breder publiek. 
Representatiekosten; Deze waren in 2020 met € 152 veel lager dan de € 533 uit 
2019. In de € 152 zitten ook nog alle gemaakte kosten om het Kerkje in 2020 Covid-
19 proof te maken.  
Overige kosten: Het bedrag ad € 226 is samengesteld uit kosten zoals de maandelijkse 
bankkosten (€ 139), een handystick (vlaggenstokhouder) en een koffiezetapparaat.    
OZB, Waterschap en Assurantie: De kosten van de OZB (Gemeentelijke belastingen), 
Waterschap en Assurantie ad € 876 zijn een gegeven en verder niet beïnvloedbaar. Er 
is een lichte stijging ten opzichte van 2019 ad € 859,-. Deze kosten lopen het hele jaar 
door, open of niet. 

 
Tot slot: de Stichting Kunst in het Kerkje viert niet alleen de kunst en cultuur 
uitbundig, zij is ook, mede door de toegekende subsidie van de gemeente Grave en 
ondanks een in meerdere opzichten miserabel jaar, in financieel opzicht in goeden 
doen. De sleutels tot dit succes: een groep zeer gemotiveerde medewerkers/ 
vrijwilligers, een goede discipline in de organisatie van de diverse projecten en 
blijvende aandacht voor kostenbeheersing.     
Op basis van de cijfers, de stabiele financiële positie en de ambitie van het bestuur 
lijkt er voor 2021 weinig aan de hand. De hoop is nu gericht op een snelle en 
effectieve bestrijding van het Corona-virus en goed nieuws vanuit het stadhuis van 
Grave ten aanzien van onze huisvesting.  
Wij staan voor 2021 weer in de startblokken; aan de vrijwilligers van Kunst in het 
Kerkje zal het niet liggen!  

  
 
 
Karin Willems, penningmeester 
Velp/Grave, 4 januari 2021 
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