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1. Oprichting, rechtspersoon, registratie en cultural governance
De Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave is opgericht op 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.
De Stichting heeft sinds 2017 de status van Culturele ANBI.
Secretariaat
Het postadres van het secretariaat van de Stichting:
Jan Hondongpark 8, 5361 JD Grave.
E-mail: info@kunstinhetkerkje.nl
Website: http://www.kunstinhetkerkje.nl
Bestuur:
Marion Hulsebosch, voorzitter
Karin Willems, penningmeester
Jet de Jong, secretaris
Frank van Dorst, muziek
Jacqueline Hochstenbach, exposities
Vrijwilligers
Annie Hendrickx (lid kunstcommissie)
Aris Engel (lid kunstcommissie)
Fran van den Munckhof
Madeleine Schild
Piet Zelissen
Petra Toonen (sleutelbeheer)
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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
Marion Hulsebosch

- Gemeenteraadslid Grave
- Manager Zorg & Welzijn Noordoost Brabant
- Voorzitter Stichting KihK.

Jet de Jong-Mertens

- Bestuurslid fotoclub ‘de Soos’;
- Secretaris Stadsmuseum Grave
- Secretaris Stichting KihK.

Karin Willems

- Administrateur Oté Pharma Sol BV;
- Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen;
- Penningmeester Stichting KihK.

Frank van Dorst

- Natuurgids en Webmaster IVN Oss;
- Gids in het Emmausklooster
- Bestuurslid Podium/concerten Stichting KihK.

Jacqueline Hochstenbach - Klinisch Neuropsycholoog (KNP) bij Stevig;
- Coach en Supervisor
- Bestuurslid Exposities Stichting KihK.
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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 2021 - 2023
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-eenheidVelp);
• 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 muziekmatinees op zondag bieden we soms ook op andere tijdstippen activiteiten aan.
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3. Bericht van het bestuur
De samenstelling van bestuur en de groep vrijwilligers is gewijzigd. Op 15 juli is een
passend afscheid georganiseerd voor diegenen die de stichting gedurende korte of
langere tijd hebben ondersteund.
Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje heeft einde 2020 de aankondiging
ontvangen dat per 1 februari 2021 het Kerkje verlaten diende te worden. Zonder enige
inhoudelijke motivatie kwam daarmee een einde aan 43 jaar onderdak voor deze unieke
combinatie van kunstuitingen en concerten in het Vincentiuskerkje te Velp.
Begin 2021 heeft het college ons op de hoogte gebracht van de in het leven geroepen
beheercommissie. Deze commissie kreeg de opdracht om te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om een combinatie van organisaties gezamenlijk een
programmering te laten invullen voor het kerkje. Op 17 februari heeft het bestuur van KihK
kennisgemaakt met deze commissie.
Met deze nieuwe werkelijkheid was en is het niet eenvoudig om onze activiteiten zonder
meer voort te zetten. Het moge duidelijk zijn dat het collegebesluit hard aankwam. Het
bestuur heeft in de loop van het voorjaar verschillende scenario’s besproken om zich te
beraden op de toekomst van de stichting.
Op 28 mei heeft de beheercommissie een bijeenkomst georganiseerd in het kerkje voor
belangstellenden en mogelijke toekomstige gebruikers. De bijeenkomst werd goed
bezocht. Met zo’n 25 personen in totaal werden verschillende invalshoeken besproken:
de achtergrond van het visiedocument “Stapvoets Verblijven”, het belang van behoud van
het monumentale en religieuze erfgoed, de context van gebouwen en landschappelijke
omgeving met zijn unieke waarden, de intentie om verstilling en inkeer in alle rust te
kunnen beleven op deze bijzondere locatie. Kortom, over de intenties waren de
aanwezigen het wel eens.
Concreet heeft deze bijeenkomst voor de invulling van de programmering niet heel veel
nieuws opgeleverd.
Op 3 juli en vervolgens op 31 juli zijn bijeenkomsten georganiseerd onder de naam
“proeftuinoverleg”. Deze bijeenkomsten waarbij de beheercommissie,
Het Ambachtscentrum, Kunst in het Kerkje en een ambachtelijke bakker
vertegenwoordigd waren, hebben ertoe geleid dat er een programmateam is opgericht.
Dit programmateam heeft gedurende de tweede helft van 2021 een aantal activiteiten
georganiseerd. Op de momenten dat de coronamaatregelen dat toegelaten hebben, heeft
Kunst in het Kerkje een aantal exposities en twee concerten kunnen organiseren.
Begin 2022 zal het verder uitwerken van een programmaplanning verder ter hand worden
genomen. De verwachting is dat ook de coronamaatregelen dan verder versoepeld
kunnen worden.
Het bestuur van KihK zal begin 2022 met de wethouder/portefeuillehouder van de nieuwe
gemeente Land van Cuijk in gesprek gaan over de ontstane situatie en mogelijkheden
voor de toekomst van Kunst in het Kerkje in het Vincentiuskerkje.
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Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021, is door de penningmeester opgesteld en toegelicht, en door het
bestuur in de vergadering van 27 januari 2022 goedgekeurd.
Mutaties en herbenoemingen
De samenstelling van het bestuur is gewisseld door het afscheid van voorzitter Frédérique
Bijl en Harry Dragstra (algemeen bestuurslid). Ook Irene Lay heeft haar functie als
portefeuillehouder expositie beëindigd.
Annie Hendrickx verhuisde van Oost naar West Brabant waardoor haar lidmaatschap van
de kunstcommissie op geografische gronden eindigde.
In het najaar ontvingen we het droeve bericht dat Gerdy Weijnen is overleden. Gerdy nam
pas vorig jaar afscheid van de kunstcommissie, waarvoor ze zich jarenlang op
deskundige wijze heeft ingezet.
Bestuur
In 2021 heeft het bestuur 7 keer vergaderd, met de "dakloze status" als absoluut
hoofdthema. Door de gemeente werd een "proeftuin-periode" ingesteld, waarin diverse
mogelijkheden met meerdere gebruikers van het Kerkje werden besproken. Veel
aandacht werd besteed aan de ontwikkelingen zoals die binnen de nieuwe
"programmacommissie" werden besproken en aan de later in het jaar een nieuw op te
richten "stichting Kerkje Velp". Laatstgenoemde zal als beheerstichting voor het gebouw
gaan functioneren vanaf voorjaar 2022.
Deze ideeën werden binnen het bestuur nader besproken en vooral werd nagedacht hoe
de uitwerking van deze plannen ingepast kan worden in het programma van KihK. Nu
vanwege de pandemie nauwelijks activiteiten konden worden ontplooid, kon van
uitproberen in de praktijk nog nauwelijks sprake zijn.
Verantwoording beleid
Vanwege de genoemde covid-pandemie, kon er geen sprake zijn van het realiseren van
ambities. KihK streeft er naar in 2022 een nieuwe start te kunnen maken met het
organiseren van exposities en concerten. Met dat doel zal KihK actief op zoek gaan naar
vrijwilligers.
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4. Programmering 2021:
4.1 Exposities

Expositie “ Ik ook van jou” was te bekijken van 24 t/m 26 september, iets wat veelvuldig
is gedaan (256 bezoekers)! Het was een installatie met mixed media, varierend van
tekeningen, 3d-presentaties, video en geluid. Lea Adriaans, Janny Smit en Nelleke
Bosland hebben zich laten inspireren door het kerkje. Centraal aanknopingspunt was de
kleur blauw. En op zondag werd er door geluidskunstenaar Floor Remmelzwaal nog een
extra dimensie toegevoegd.
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Expositie “InBeelden” was gewijd aan een minder geëxposeerde kunstvorm:
beeldhouwen. Een prachtige synergie tussen de veelal abstracte beelden van 4
kunstenaars, die op zeer verschillende wijzen te werk gaan: Karel Mol, Fieke de Roij, Jan
Herbrink en Jacqueline Hochstenbach. Het was mooi om te zien hoe zeer het werd
gewaardeerd door de 249 bezoekers, mede ook omdat alle beelden mochten worden
aangeraakt.
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4.2 Concerten
Vanwege het beëindiging van ons gebruik van het kerkje, werd 2021 gestart met een
‘afscheidsconcert’ met Eric Vloeimans en Tuur Florizoone. De coronamaatregelen maakte
het onmogelijk om publiek te ontvangen, dus werd het een online streamconcert op
zondag 31 januari. Die uitzending op onze eigen communicatiekanalen (website,
facebook en Youtube) is 14 dagen online geweest en toen weer verwijderd, zodat het ook
een uniek concert blijft.
Ook het concert van ‘jong talent’ met Michelle Sweegers en Mireya Derksen kon vanwege
de lockdown geen doorgang vinden.
In de loop van het jaar konden weer 4 concerten worden geprogrammeerd:
-

zondagmiddag 26 september 2021 Rolf van Meurs (Klassiek gitaar), zondag 31
oktober, Cileke Angenent met haar gelegenheidstrio ‘Nieuwe Heijtmorgen,
zondag 24 november Duo Sophie Cavez en Baltazar Montanaro.
zaterdagavond 18 december Byzantijns koor Gospodie.

Helaas kon het eerste concert niet doorgaan vanwege ziekte van de muzikant, het laatste
van de opnieuw aangescherpte corona maatregelen.

Zonder publiek, filmopname en montage: Leon van Velthuijsen, geluidsopname: John
Vloet (JV Sound)
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De concerten van 2021
Digitaal concert uitgezonden zondag 31 januari 2021 – Erik Vloeimans (trompet) en Tuur
Florizoone (accordeon) (opgenomen op zondag 24 januari 2021 in het Kerkje zonder
publiek)

Erik Vloeimans (trompet) en Tuur Florizoone (accordeon) treden niet vaak samen op, maar
als zij dat doen maken ze er iedere keer weer een muzikaal feestje van. Trompettist Eric
Vloeimans, een begrip in de muziekwereld, vindt de term Jazz te beperkt voor zijn muziek.
Met metgezel Tuur Florizoone op accordeon, meerdere malen in ons Kunstkerkje te
bewonderen geweest, maakt hij er een bijzonder middag van, zonder publiek - maar met
veel "begeisterung" en emotievol passend bij de vraag die toen speelde "zou dit het
laatste concert zijn van Kunst in het Kerkje ín dit Kerkje?...."
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Zondag 31 oktober Trio Heijtmorgen
Met Cileke (zang), Jeannette (dwarsfluit) en Kerstin (harp)
Zij vonden ons 12de eeuws kerkje heel toepasselijk voor muziek uit 1200 en brachten als
eerste nummer een werk van Hildegard von Bingen ten gehore en Scottish mouthmusic
uit dezelfde tijd .

Behalve muziek van G. Ph. Telemann klonk er ook muziek van Caplet, Ravel, Ibert en
Lutoslawski.
Verder hoorde het publiek gedichten van Revius (1586-1657) op muziek gezet door
Jurriaan Andriessen.

Aantal bezoekers 38.
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Zondag 24 november Duo Sophie Cavez & Batltazar Montanaro
Het duo Sophie Cavez en Baltazar Montanaro brengen eigen nummers op twee culturen
gebaseerd. Folkachtige deuntjes, volledig instrumentaal, die je doen opvrolijken of doen
wegdromen naar fraaie landschappen en culturen.

Het duo neemt je mee op een muzikale reis, vertrekkend uit het noorden, verweven met
klanken uit het oosten. Ze brengen hemelse muziek vol emotie, soms geïmproviseerd,
maar bovenal vrij, zacht en teder en vrij. De harmonie van beide instrumenten vlechten
zich moeiteloos in elkaar en het spelplezier is steeds volop aanwezig op een muzikale reis
welke vooral grenzeloos mooi is.

Aantal bezoekers 35.
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5. Jaarrekening 2021
5.1
BALANS EN RESULTATENREKENING 2021
Balans
Activa
Kas
Nog te ontvangen
Rabobank r.c. 1121.27
Rabo spaarrek 1304.22
Totaal
Passiva
Nog te betalen 31-12
Nog te ontvangen 31-12
Omzet Bel. 4kw N.T.O.
Vooruit ontvangen Expo
Reserve nieuwe programmering
Reserve heropening na renovatie
Reserve Jong Talent
Reservering inventaris & inrichting
Vermogen
Totaal

31-12-2020

31-12-2021

75
0
2525
23000
25600

0
0
988
23002
23990

0
0
-223
0
0
2000
0
16800
7023
25600

0
0
0
0
1000
1000
1500
16800
3690
23990

31-12-2020

31-12-2021

425
0
2612
1189
84
0
4310

36
0
0
1072
70
223
1401

Podium/concerten
Drukwerk Pr & Website
Representatie kosten
Overige kosten
Assurantie en Gemeentelijke belastingen
Totaal

2252
1697
152
226
876
5203

3486
257
243
241
411
4638

Resultaat eigen exploitatie
Investering reservering
Ontvangen Rente
Subsidies
Covid-19 Compensatie subsidie 2020
Eindresultaat

-893
0
2
2106
0
1215

-3237
0
2
0
1400
-1835

Resultatenrekening
Inkomsten
Bijdragen Vriend/donateur
Lezingen/workshops
Exposities
Podium
Overige Opbrengsten podium
Verhuur derden
Totaal
Uitgaven
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5.2 Algemene toelichting op Jaarrekening 2021
2021 gaat de boeken in als een zeer schraal jaar zowel kunstzinnig als in financieel
opzicht. De aanhoudende Corona pandemie betekende opnieuw dat een aantal
activiteiten van Stichting Kunst in het Kerkje (St. KihK) niet konden worden gepland of
doorgaan. St. KihK heeft net als iedereen moeten acteren binnen de door de overheid
vastgestelde maatregelen en adviezen.
St. KihK spreekt daarom de hoop uit om in aanmerking te komen voor een
compensatiesubsidie van de Gemeente voor de door Covid-19 geleden schade in 2021.
Door de status van ‘dakloze’ per 1 februari 2021 waren de mogelijkheden en de
slagkracht van St. KihK zeer beperkt. Het streven van de nieuw gevormde onafhankelijke
programmacommissie om tot een dagelijkse openstelling te komen van het Kerkje,
beperkte de mogelijkheden van St. KihK. In 2021 stond het Kerkje vaak leeg en waren er
nauwelijks activiteiten. Onze ambitie om kunst te presenteren blijft evenwel onverminderd
hoog.
Door het geringe aantal activiteiten heeft de Stichting Kunst in het Kerkje het jaar 2021
met een negatief exploitatieresultaat van € 3.237,- afgesloten. Hieronder vindt u
toelichtingen per post. Omdat 2021 een uitzonderlijk jaar is, is de toelichting bij de
verschillende posten ook in deze context gezet. Een vergelijking met de situatie van 2020
is daardoor minder zeggend dan in een normale situatie. Hopelijk is 2021 ook geen
maatstaf voor 2022!
5.3 Toelichting op afzonderlijke posten Jaarrekening 2021
Bijdrage vriend/donateur: € 36,- De jaarlijkse actie om vriend-donateur te worden van St.
KihK heeft in 2021 gezien de onduidelijke mogelijkheden voor exposities en activiteiten
niet plaats gevonden. De Stichting heeft ongevraagd toch twee donaties mogen
ontvangen. Het vriendenbeleid heeft net als de zoektocht naar alternatieve
inkomstenbronnen onze aandacht. De in 2017 verkregen Culturele ANBI-status en de
daaraan gekoppelde fiscale voordelen voor donateurs leiden vooralsnog niet tot het
beoogde resultaat. Het verwerven en binden van donateurs kost veel inzet en de
concurrentie is groot.
Expositie-inkomsten: € 0,00. Sinds de beëindiging van het huurcontract per 1 februari
2021 was het niet meer mogelijk om expositie inkomsten te genereren in het
Vincentiuskerkje. Voor de nieuwe programmacommissie was 2021 een “proeftuin” en
werd gesteld dat activiteiten gratis moesten plaatsvinden. Daarnaast mag een activiteit
niet langer dan 1 weekend duren, terwijl exposities voordien meestal 3 weekenden
werden gehouden. Ter vergelijking: over de jaren 2017 tot en met 2019 was de
gemiddelde jaaropbrengst van exposities € 4.400,-. Het Kerkje was daarmee 36
weekenden gevuld met kwalitatief hoogstaande exposities die voor iedereen gratis te
bezoeken waren.
Podium/concerten: (inkomsten) € 1.072,- + € 70,- samen € 1.142,-. De ticketinkomsten
podium/concerten 2021 ad € 1.142,- zijn bijna een kwart van die in 2019. ( € 4.499,-).
In 2021 was er één digitaal optreden en maar twee van de zes geplande concerten
konden doorgang vinden. We blijven werken aan de kwaliteit van het programma-aanbod
en met een meer effectieve PR verwacht het Bestuur dat het aantal bezoekers in 2022 zal
toenemen. De ticketprijs van € 16,- per concert blijft voor 2022 vooralsnog onveranderd.
De mogelijkheid van gesponsorde concerten zal worden onderzocht.
Verhuur inventaris: € 41,- De opbrengst uit de (incidentele) verhuur van het Kerkje
bedraagt over 2021 € 41,-. Het betreft hier verhuur van inventaris.
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Verkoop inventaris: € 182,- Bij de ontruiming van het Kerkje per 1 februari is vanwege de
beperkte opslagruimte, diverse reeds lang afgeschreven inventaris van Stichting verkocht
of naar de stort gebracht. De verkoop van inventaris heeft netto € 182,- opgebracht. St.
KihK heeft in afwachting van de toegezegde renovatie de afgelopen jaren steeds
middelen gereserveerd voor vervangende inventaris, zie de balans.
Podium/concerten: (uitgaven) De uitgavenpost podium/concerten in 2021 € 3.486,(normaliter € 7.700,- ). De podium-kosten ten opzichte van vorige jaren staan door het
beperkt aantal concerten niet in verhouding. Het jaar 2021 is geopend met een voor
iedereen gratis toegankelijk online concert in januari. In oktober en november hebben er
nog 2 concerten met (vanwege corona beperkt) publiek plaats gevonden. Alle andere
geplande concerten zijn i.v.m. RIVM richtlijnen geannuleerd.
Drukwerk, pr, website: de kosten 2021 ad € 257,- kosten van folders en posters zijn na
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.
Representatiekosten; Deze waren in 2021 met € 243,- weer wat hoger dan 2020 € 152,maar beduidend (50%) lager dan de € 533,- uit 2019. Hierin zitten bloemen voor
scheidende bestuurs- en commissieleden tevens de jaarlijkse middagborrel voor alle
vrijwilligers van St. KihK.
Overige kosten: Het bedrag ad € 241,- is samengesteld uit kosten zoals de maandelijkse
bankkosten (139,-) een usb-stick, een handteller, tevens € 80,- ontruimingskosten van het
Kerkje.
Assurantie: € 411,- De kosten van de verzekering is een gegeven en verder niet
beïnvloedbaar. Daar St. KihK dit jaar geen beheerder meer is van het Kerkje vervielen de
Gemeentelijke belastingen 2021 en de Waterschaplasten 2021.
Subsidies: € 0,00 De gemeente Grave heeft besloten de jaarlijkse toegekende
structurele subsidie (groot € 2.106,-) voor 2021 af te wijzen. Sinds 1977 kon de Stichting
rekenen op een jaarlijkse structurele subsidie van de gemeente. De nieuw aangestelde
onafhankelijke beheercommissie heeft voor beheer en de programmering van de
Gemeente Grave voor 2021 een subsidie van € 9.500,- ontvangen.
Subsidie compensatie Covid-19: € 1.400,- De overheid heeft ter compensatie van de
cultuursector een Covid-19 subsidie pot opgetuigd. St. KihK heeft hieruit voor 2020 een
bedrag van € 1.400,- mogen ontvangen. Deze compensatie is in 2021 uitgekeerd
waardoor het totaal eindresultaat over 2021 uiteindelijk € 1.835,- negatief bedraagt.
Resultaat eigen exploitatie: € 3.237,- negatief. Zonder een structurele subsidie en of
huisvesting is de verwachting dat Stichting Kunst in het Kerkje inteert op haar financiële
reserves. St. KihK zal zich in 2022 beraden op haar toekomst en positionering. Mogelijk
biedt de overgang naar een grote gemeente (Land van Cuijk) nieuwe perspectieven om
kunst en cultuur op de kaart te zetten en het publiek er van te laten genieten.
Tenslotte:
Stichting Kunst in het Kerkje is blij met de groep gemotiveerde mensen die zich als
vrijwilliger samen met het bestuur inzetten voor de toekomst van de kunst en cultuur. Wij
kijken met vertrouwen naar de lokale politiek in de setting van de nieuw gevormde
gemeente zowel als naar uitbreiding van de mogelijkheden van St. KihK in samenwerking
met de nieuwe 'beheerstichting Kerkje Velp' en we hopen dat de waarde van kunst en
cultuur gezien en omarmd wordt.
Met nieuw elan en met hopelijk een op zijn einde lopende pandemie, gaan wij met
vertrouwen 2022 in!
Karin Willems, penningmeester Velp/Grave, 22 januari 2022
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Geef je om kunst, cultuur en erfgoed in
Velp/Grave?

WORD
VRIEND/DONATEUR OF VRIJWILLIGER
van de Stichting

KUNST IN HET KERKJE
nadere info: www.kunstinhetkerkje.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI
Culturele ANBI
Uw donatie wordt zeer op prijs gesteld
Rekeningnummer (IBAN) NL38 RABO 0117 1121 27
Pastoor Loefsweg 1,Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl |
RSIN/Fiscaal nummer: 816692178

17

