
 
 

 
 

 
 
 
 
Jaarverslag 2019 
 
Samenwerking 
Voor we u vragen ons ook in 2020 te steunen, blikken we graag terug op het afgelopen jaar.  
Een jaar waarin wij inzetten op verbinding met andere cultuuraanbieders. We hebben 
samengewerkt met de Harmonie, het Kulturhus, Natuurmonumenten, Stichting Kapel de 
Wildenborch, Stichting Oude Gelderse kerken, Stichting KunstInVorden, Museum voor 
Heiligenbeelden, het Museum voor Achterhoekse Schilderkunst (MAS), de Stichting 
Vrienden van de Dorpskerk en daarnaast ook met Bruna. 
 
Activiteiten 
Uit deze coöperatie vloeiden diverse activiteiten voort: 
Concerten van het Rodion trio en La Chambre du Roi in het Heiligenbeeldenmuseum, 
concert van Claudio y Manito in Kapel de Wildenborch en een concert van Maya Levy & 
Matthieu Idmtal in Kasteel Hackfort. 
Er waren lezingen van Roel van Duijn en Peter Buwalda over de boeken die ze schreven.  
Frederike Upmeijer vertelde over de schilderkunst van Agnes van den Brandeler, terwijl het 
MAS schilderijen van Agnes exposeerde. 
Cultuurfonds Vorden was medeorganisator van de tweedaagse Culturele Manifestatie in 
september, waar veel Vordenaren hun muzikale of artistieke gaven konden tonen. 
Voor de basisscholieren van Vorden en Kranenburg was er een kinderboekenfeest met drie 
optredens van het Kamertheater Almen in het Kulturhus tijdens de kinderboekenweek. 
We deden mee aan de Raboactie “Hart voor de Achterhoek” en door uw stemmen leverde 
dat € 380 op.  
 
Communicatie 
We onderhouden contacten met de Gemeente, met de VOV en met Vitale Kern Vorden. 
Op onze website (www.cultuurfondsvorden.nl) plaatsten we ons programma en de verslagen 
met foto’s van de diverse activiteiten. Via Facebook en natuurlijk ook gewoon via Contact 
proberen we belangstellenden op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen. 
 
Verzoek! 
U begrijpt dat onze activiteiten geld kosten en daarom doen we een beroep op u als 
donateur om de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Deze donatie van(af) € 20 zien we graag 
tegemoet op rekening 
NL80RABO 0142668931 t.n.v. Cultuurfonds Vorden. 
Bij voorbaat dank voor uw donatie. 
 
Samenstelling bestuur 
Ons bestuur wordt geleid door Eppie van het Hof (voorzitter), bijgestaan door Gerda Schoo 
(secretariaat), Dries Kasper (penningmeester) en Eugenie Overbeek. Verder is Bernard 
Wunderink technisch medewerker en krijgen we op muzikaal gebied advies en hulp van 
Wout Dekkers en Ben Godtschalk. 
 
Met uw steun gaan we weer een inspirerend  jaar tegemoet. 
 


