Aan de donateurs van Cultuurfonds Vorden.
Het bestuur wenst u een heel goed en gezond 2022.
Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan donateurs en
andere belangstellenden.
Ook dit jaar stond het culturele leven in het teken van Covid-19. Pas in het
najaar was het mogelijk om de lang geleden geplande lezing van de
directeur van het Mondriaanhuis te Winterswijk Charlotte Rixten door te
laten gaan. Het was een erg gezellige middag in “De Herberg” te Vorden.
Half november heeft Vieve Brass een geweldig concert gegeven in de
Dorpskerk van Vorden dat gelukkig goed bezocht werd. Bijzonderheden kunt
u lezen op de website.
Samenwerking.
Wij zetten in op verbinding met andere cultuuraanbieders. Vanwege Covid19 lag alles wat stil, maar toch zijn er enkele gesprekken geweest met het
Kulturhus en de Bibliotheek om te kijken hoe en waar we kunnen
samenwerken. Het bestuur heeft haar zorg uitgesproken naar de gemeente
over de huidige situatie van de bibliotheek. Een afvaardiging van het bestuur
heeft zitting in een groep betrokken burgers om de bibliotheek weer een
plaats te geven die recht doet aan een gemeenschap als Vorden.
Ook bezochten we de vergaderingen van de Vordense Ondernemers
Vereniging (VOV).
Het bestuur en Carmen Rondeel, eigenaar van de Bruna te Vorden, zijn
voornemens om volgend jaar een reeks van een aantal avonden met een
schrijver te organiseren. Hoe dat er uit gaat zien, moet nog verder
uitgewerkt gaan worden. Op termijn zullen we u hierover informeren.
Communicatie.
Donateurs worden via e-mail berichten op de hoogte gehouden van onze
activiteiten. Daarnaast wordt het programma, voor zover bekend,
gepubliceerd op onze website www.cultuurfondsvorden.nl Daar staan ook de
verslagen met foto’s van de diverse activiteiten. Via sociale media en in
“Contact” informeren we iedereen zoveel mogelijk over wie we zijn en wat
we doen.
Samenstelling bestuur.
Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld en in 2021 was de
samenstelling:

Eppie van het Hof voorzitter, Dries Kasper penningmeester en Pien
Metternich secretaris.
Eugenie Overbeek (aftredend per 1 januari 2022), Pier MangerCats
bestuurslid voor muziek. Wout Dekkers heeft zitting in de concertcommissie
en geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van muziek.
Helaas hebben we al kort na haar aantreden afscheid moeten nemen van
Margreet Zuithoff vanwege persoonlijke omstandigheden.
Het bestuur heeft, vanwege gezondheidsredenen, ook afscheid moeten
nemen van Bernard Wunderink. We danken hem hierbij nogmaals voor de
jarenlange inzet.
Uw bijdrage.
Het bestuur wil u vragen om ook komend jaar ons te financieel te steunen.
De hele culturele sector heeft veel te lijden van alle maatregelen die
genomen worden door de overheid ten aanzien van Covid-19 en als er op
enig moment activiteiten mogelijk zijn, willen we enthousiast aan de slag
met onze plannen.
Erg gemakkelijk is het als u ons machtigt om het door u vastgestelde bedrag
automatisch van uw rekening af te schrijven*. Mocht u dat bezwaarlijk
vinden dan kunt u uw jaarlijkse bijdrage (minimaal 20 euro) overmaken
aan:
NL80RABO 0142668931 t.n.v. Cultuurfonds Vorden.
Bij voorbaat dank voor uw donatie.
N.B. De penningmeester zal de donaties van degenen die eerder een
machtiging tot automatische afschrijving hebben gegeven in januari 2022
gaan innen.
*zie bijgaand machtigingsformulier.

