Vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond
www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl

JAARVERSLAG 2015
1.
VERENIGING
1.1
Leden
Per 31 december 2015 telde de Vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond 268 leden,
in vergelijking met 2014 een negatief verschil van 17 leden. De daling is groter dan vorig
jaar waarbij wij opmerken dat de daling een landelijke trend is. De leden ontvingen
maandelijks de uitnodigingen voor de exposities en wij melden onze activiteiten op onze
facebookpagina.
1.2
Bestuur 2015
In 2015 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Verhuur en huwelijken, huishoudelijke zaken
Beheer gebouw
Markten
PR en communicatie
Coördinatie gastvrouwen, markten

-

Ans Bartelink
Willem Jan Mekking
Jeannette Heijmenberg
Marijke van Leenen
Jan van der Horst
Forie Sepers
Annemarie Spilker
Christa Kroon

Maandelijks, doorgaans op de eerste donderdag van de maand komt het bestuur bij
elkaar voor overleg.
1.3
Beoordelingscommissie en Expositiecommissie 2015
Eind 2014 hebben wij afscheid genomen van de expositiecommissie die jarenlang de
exposities hadden ingericht. Het bestuur is bijzonder verheugd dat we vier nieuwe
vrijwilligers hebben gevonden die met ingang van 2015 deze taak op zich hebben
genomen. De onderlinge samenwerking is goed. De exposities worden door twee van hen
ingericht, in afwisselende samenstelling. Een van hen zorgt voor de contacten met de
kunstenaars en voor de administratieve afhandeling.
1.4 Vrijwilligers 2014
Wij realiseren ons terdege dat het welslagen van de galerie alleen maar mogelijk is
dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers. Circa 65 leden zetten zich op verschillende
wijzen in om de galerie tot een succes te maken. Het bestuur hecht grote waarde aan het
versterken van de onderlinge betrokkenheid van de vrijwilligers. Het jaar 2015 zijn wij
gestart met een nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers in het kunstlokaal “De Oude
School”. In maart zijn er twee koffiebijeenkomsten geweest in de galerie. In augustus
2015 hebben wij de vrijwilligers een rondleiding aangeboden in de kasteeltuin van de
Keukenhof.
Een aantal gastvrouwen is gestopt. Gelukkig hebben wij 4 nieuwe
gastvrouwen/gastheren kunnen toevoegen aan de vrijwilligers.
De coördinatie van de gastvrouwen en gastheren is in handen van Christa Kroon.
1.5 Bezoekersaantallen galerie
In het verslagjaar hebben 4358 personen de galerie bezocht, een daling t.o.v. 2014 van
395 personen toen 4757 personen de galerie bezochten. Tijdens openingen, markten en
gedurende de kunstweek wordt de galerie het drukst bezocht.
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2.
2.1

ACTIVITEITEN
Exposities in 2015

Expositieperiode
14 januari t/m 15 februari
18 februari t/m 22 maart
25 maart t/m 26 april
29 april t/m 31 mei

Naam kunstenaar(s)
Leendert Vollemans
Leen Marbus
Feico Hajonides
Theo Hajonides
Margareth Meulmeester
Gert-Jan van Maris
Henk van Kooten
Lilian de Roever-Freijzer

3 juni t/m 12 juli
15 juli t/m 16 augustus
19 augustus t/m 20 september
23 september t/m 25 oktober
28 oktober t/m 29 november
2 december t/m 3 januari
2016

Jolanda Verdegaal
Stichting Witryna
Kunstgenaarscollectief
Bulbfiction
Sandrina Kreek
Maria Otto-Pannekoek
Lukie de Bree
Ed van der Kerff
Monique Polman
Pauline van der Heijden
Leidse kunsthuizen
i.h.k.v. de Kunstweek
Jacqueline Louz
Thea Sabels
Wiek Visser

Omschrijving werksoort
Tekeningen en collages
Beelden
Bronzen beelden
Etsen
Acrylverf op doek
Beelden van steen en van
roestvrijstaal
Schilderen met stof en
patchwork
Pastel en aquarelverf met
bewerking papier
Keramiek
Grafisch werk
Tekeningen, schilderijen en
fotowerk
Keramiek
Schilderijen
Schilderijen
Montage fotografie
Keramiek
Schilderijen
“De stilte roept”
Fotografie
Keramiek en hout
Sculpturen van steen
Mobielen

In het verslagjaar zijn er 11 exposities gehouden. De openingen verliepen geanimeerd en
werden goed bezocht.
2.2 Markten In samenwerking met een enthousiaste groep vrijwilligers heeft het
bestuur in 2015 zeven markten georganiseerd. De markten werden goed bezocht. Ook
dit jaar kwamen er veel enthousiaste reacties terug van de deelnemers over de
verzorging, de sfeer, de klanten en de verkopen. De markten die op de diverse
zondagen, Hemelvaartsdag op paasmaandag en op 2e pinksterdag plaatsvonden, zorgden
ook weer voor hoge bezoekersaantallen bij de galerie. Ze hebben allemaal een
verschillend thema, zodat diverse kunst(nijverheids)vormen aan bod komen. Ook wordt
gelet op het unieke aan kunst(nijverheid) gerelateerde karakter van de aangeboden
producten en een gevarieerd aanbod. Zodoende worden niet alle aanmeldingen van
kraamhouders gehonoreerd. Dit jaar was het moeilijk om een acceptabel aantal
deelnemers voor de Exotische markt te vinden.
Het is altijd erg interessant voor de bezoekers als de kunstenaars tijdens de markt tonen
hoe hun werk/product tot stand komt. Dit gebeurde altijd al bij een paar kramen op de
Textielmarkt en op de Papierkunstmarkt, bijv. met weven, kantklossen en
papierscheppen. Dit jaar werden er eveneens op de Kunstmarkt ter plekke portretten
geschilderd. Een groot succes dat we zeker willen herhalen. Ook participatie van
bezoekers leidt altijd tot enthousiasme, bijv. papier scheppen en origami vouwen.
2.3
Kunstweek
De kunstweek 2015 heeft ook dit jaar veel positieve reacties opgeleverd van zowel de
inwoners in Warmond als vanuit de regio. De enthousiaste inzet van de vrijwilligers heeft
voor een aantrekkelijk programma gezorgd. In het Oude Raadhuis was een expositie te
zien van fotografen die met behulp van multimedia bijzondere kunstwerken toonden. De
kunstweekcommissie zorgde voor een uitgebreide toelichting op deze werken.
Gedurende de eerste week van november bestond het programma uit de volgende
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onderdelen: de opening door Johan Goossens, boetseren op het Pleintje, georganiseerd
door Clara Sikking, een opera van de stichting Kamermuziek Warmond, een Flamencooptreden, een lezing door Cameé van Blommestein over Jeroen Bosch in het kasteel, het
literair café met P.H. Thomése, 8 workshops, Gluren bij de Buren, een wijnproeverij en
een lezing over Pieter Geraeds t.g.v. het boek dat Warmelda over deze kunstenaar heeft
uitgebracht.
Voor de kinderen tussen de 2 en 12 jaar waren er twee theatervoorstellingen, waarbij de
kunstweekcommissie in goede samenwerking met de scholen en de kinderopvang dit
heeft kunnen organiseren.
Dit jaar was er een grote belangstelling vanuit de regionale pers en heeft de regionale
omroep BO een interview uitgezonden.
2.4
Verhuur en huwelijken
In het jaar 2015 zijn er 4 huwelijken gesloten in het Oude Raadhuis. Het aantal blijft
achter bij voorgaande jaren. De ruimte is drie keer verhuurd.
2.5
Kerstsamenzang
Ook in 2015 had de traditionele kerstsamenzang een bijzonder karakter. Het
hoornkwartet “De vier Temperamenten” zorgde voor de begeleiding. Het schippertjeskoor
was ook dit jaar aanwezig en als intermezzo heeft Marijke van Leenen het kerstverhaal
verteld. Clara Sikking heeft de traditie voortgezet en bood iedereen een zelfgemaakt
kaarsje aan. Na afloop werd door velen genoten van de aangeboden warme
chocolademelk.
2.6 Communicatie
De communicatie van het bestuur c.q. de vereniging met leden en relaties verliep in 2015
grotendeels via e-mail, de eigen internetsite, sites van internetkranten in deze regio en
min of meer vooraanstaande kunstsites van nationale instellingen en organisaties. De
uitnodigingen voor de openingen van de expositie die de leden op papier ontvangen
worden nog steeds ook per email verstuurd. Gemiddeld staan er ongeveer 400 mensen
op de mailinglist naar wie deze verstuurd worden. Tevens worden persberichten
verzonden voor iedere nieuwe expositie naar ongeveer 40 verschillende kranten en
tijdschriften. De Facebook- en Twitterpagina’s worden goed benut met respectievelijk
1750 en 50.
3.

HET OUDE RAADHUIS IN 2015

3.1
Financiën
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.410.
De begroting voor 2015 voorzag in een negatief resultaat van € 650. Het gunstige
verschil wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten voor markten ( € 600), lagere
kosten voor exposities ( € 500) en minder algemene kosten ( € 800).


Exposities
De verkoop van geëxposeerde kunstwerken ad € 10.790 is t.o.v. 2014 gestegen
met € 2.300. Dit had vanzelfsprekend ook een positieve invloed op het resultaat.
Veiligheidshalve was in de begroting € 8.800 als geschatte verkoop opgenomen.
o
o
o
o
o

Opbrengst verkoop
Huuropbrengst
Provisie
Afdrachten
Kosten

€ 10.790
€ 2.500
€ 2.050
€ 10.790 -/€ 2.050 -/-

Het netto positief resultaat van exposities bedraagt derhalve € 2.610.


Markten
De opbrengst van markten is door de jaren heen een positieve bron gebleken: in
2015 € 2.630 en in 2014 € 2.520. Ten opzichte van de begroting ad € 2.300 een
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goed resultaat.
o
o


Opbrengsten
Kosten

€ 5.270
€ 2.640 -/-

Huwelijken
De opbrengst van huwelijken was dit jaar onheilspellend laag: € 360. In 2014
bedroeg het netto resultaat nog € 610. Natuurlijk is dit een post die praktisch niet
valt te beïnvloeden.
o
o

Opbrengst verhuur € 380
Kosten
€

20 -/-



Contributiebijdragen
De contributiebijdragen zijn gelukkig redelijk constant gebleken: In 2015 € 4.250
t.o.v. 2014 € 4.090. Toch gaat het niet goed met het ledenaantal: er zeggen meer
leden op dan dat er bij komen. Een positieve wending is dat steeds meer leden
meer betalen dan de minimum contributie.



Sponsoren
Dit jaar hadden wij 4 sponsoren die hetzij met geld, hetzij met arbeid € 1.275
bijeen hebben gebracht:
o
o
o
o

Albert Heijn Warmond,
Van Velzen accountants en adviseurs,
Woningstichting Warmunda.
Duineveld drukwerk en reclame.

Opgemerkt wordt dat wij steeds meer gedwongen worden tot zelfredzaamheid: de
subsidie van de Gemeente was al afgeschaft, energiekosten moeten wij vanaf 2015 zelf
betalen, in 2016 vallen 2 sponsors af (Warmunda en Duineveld) en 2016 wordt het
laatste jaar waarin de Gemeente een subsidiebedrag verstrekt voor de Kunstweek. En
mogelijk komt er nog een kers op de taart: in de (nog niet definitieve) tarievennota van
de gemeente is een huurverhoging voor het Oude Raadhuis opgenomen van € 2.500.
Kunstweek 2015 die door ons is georganiseerd heeft tot € 12.280 aan uitgaven geleid.
Alle uitgaven zijn gedekt door de aan ons verleende subsidie.
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om het resultaat van € 1.410 toe te voegen
aan de algemene reserve.
3.2
Overige informatie
Onderhoud pand
Samenwerking gemeente
De gemeente Teylingen heeft een beleidswijziging vastgesteld waarbij alle kosten die aan
de eigendommen van de gemeente zijn toegeschreven, zullen worden doorberekend aan
de huurders/gebruikers. Het bestuur heeft hierover gesprekken gevoerd met de
gemeente. Voor de consequenties van deze beleidswijziging zie de financiële paragraaf
In 2015 is de vloer in Het Oude Raadhuis opnieuw bewerkt. Over de aard van de
behandeling en de afwerking hebben we regelmatig overleg gehad met de uitvoerder. De
samenwerking met Assed Facility, de organisatie die verantwoordelijk is voor het
onderhoud van het pand, is goed.
3.3
Externe zaken
Er was in 2015 regelmatig contact met de Gemeente Teylingen, o.a. inzake de
activiteitenvergunning, subsidie inzake de kunstweek en het onderhoud van het pand. De
samenwerking met zowel Clara Sikking van Galerie de Pomp als met de
horecaondernemer van Kunstlokaal de Oude School is goed.
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4.

TENSLOTTE

Het bestuur dankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging:







gastvrouwen en –heren bij de exposities en openingen,
de ontwerper van de uitnodigingen voor nieuwe exposities,
bezorgers en andere vrijwilligers t.a.v. de uitnodigingen,
de mensen die helpen bij de markten,
zij die helpen met het inrichten van de ‘trouwzaal’,
en de leden van de beoordelings- en expositiecommissie.

Met het opsommen van namen en commissies willen wij zeker niet die vrijwilligers
vergeten die heel vaak een helpende hand bieden om de alle activiteiten van het Oude
Raadhuis mogelijk te maken. Hartelijk dank hiervoor. Wij hopen dat wij ook in 2016 een
beroep op u kunnen doen.
Tenslotte gaat onze dank uit naar onze trouwe leden. De persoonlijke belangstelling van
onze leden is en blijft een belangrijke drijfveer voor het bestuur.
Warmond, maart 2016.
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