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WELKOM

1.       Opening 
2.       Mededelingen  
3.       Financiën  
  Financieel jaarverslag door de penningmeester 
  Begroting 

  Verslag kascommissie 
4.   Bestuursverkiezing 
5.       Stand van zaken & Kwis 

  Tekenen & Schilderen 
  Fotografie 

  Keramiek 

  Glas 

  Kinderkunsten 

  Expositie 
6.   Toekomst 
7.       Rondvraag 



Missie & Visie
Wij geloven in de kracht van Kunst en Cultuur. 
Het is verbindend in de samenleving  
en draagt bij aan het levensgeluk van 
mensen. 

We willen zorgen dat meer inwoners  
• kennis maken met Kunst,  
• actief deelnemen aan Kunst  
• en elkaar ontmoeten met en door Kunst.  

We willen een bruisend creativiteitscentrum 
zijn met toegankelijke cultuureducatie  
van jongs af aan!



FINANCIEN



BALANS per 30 juni 2022 
ACTIVA   PASSIVA 
Vaste activa    3.166  Eigen vermogen   11.450 

Vorderingen        742 Kortlopende   2.382 
   schulden 
Liquide             9.924 
middelen           ______                               ______ 

Totaal activa       13.832 Totaal passiva  13.832 



VERLIES & WINST 21-22 
Omzet            30.651 
Vergoeding docenten     22.255 
                8.396 

Huisvestingskosten        6.357 
Overige bedrijfskosten       2.293 
                -  254 

Bankkosten              368 

RESULTAAT          -  622



BEGROTING 22-23

Inkomsten: Meer cursussen 
 Subsidie Annetje van Puijenbroek 

Uitgaven: Vergoeding docenten  
 (nieuwe tariefstructuur) 
 Huur Elckerlyc 
 Promotie



29 OKT T/M 7 DEC
IN ELCKERLYC HILVARENBEEK

Teken- en schildergroep 
Hercules Diessen

EXPOSITIE

  E X P O S I T I EWWW.WERCKWINCKEL.NL • ACHTER ‘T RAADHUIS 2 • HILVARENBEEK 

BEGROTING 22-23

Nieuw: 

• Workshops/kunstcafé 

• Exposities 

Aanvraag nieuwe subsidie Annetje van 
Puijenbroek  

  
                         



KASCOMMISSIE

Myriam Pijnappel  
Jacqueline Eikenaar 

Verklaring door Kascommissie 
Benoeming Kascommissie 2022/2023



BESTUURSVERKIEZING

Kees van Mol Voorzitter  

Wil Snelders Secretaris  

Jolande van Oort Penningmeester 

Mieke Pijnenburg Facturatie 

Susan Wolters Promotie & Kinderen/jongeren 

Door het bestuur wordt Maries van Strijdhoven 
voorgedragen voor de functie van algemeen 
bestuurslid 

Kunnen de aanwezige leden hiermee instemmen?



STAND VAN ZAKEN

o Dit najaar zijn 162 cursisten gestart. 

o 4 nieuwe cursussen en 3 nieuwe docenten: 
• Hanneke de Kroon 
• Astrid Ballijns  
• Susan Wolters 

o Nieuwe tariefstructuur voor docenten (Fair Practice Code) 

o Continuïteit in exposities 
Na de expositie ‘Fantastisch’ zijn er al 4 verschillende exposities geweest. 

o Meer promotie, waaronder de nieuwsbrief 

o Mogelijkheden bekijken voor samenwerking:  
KBO, Hebe, Bibliotheek, Cultuurschool, Rauwkost, de Krekul



TEKENEN  SCHILDEREN 
AQUARELLEREN

Grootste afdeling met 45 cursisten 
verdeeld over 5 cursussen van 4 docenten: 
• Janine van Rijswijk 
• Louis de Groot 
• Franca de Bruijn 
• Ria Bernards 

Extra cursus: Donderdagavond 





STAND VAN ZAKEN

Vraag 1 
Wie is de nieuwe minnaar van 
Saskia?

A. Rembrandt van Rooij
B. Rembrandt van Rijn
C. Rembrandt van Mol

WERCKWINCKEL 
KUNSTKWIS



Er kan zowel abstract als realistisch 
worden geschilderd en getekend. 
Iedere docent heeft zijn eigen stijl. 

Vraag 2 
Welk genre in de schilderkunst is deze 
afbeelding uit de les van dinsdagochtend 
bij Franca?



STAND VAN ZAKEN

Vraag 3 
Door welke kunstenaar is deze cursist
in de les van Franca geïnspireerd?

In de lessen worden verschillende 
thema’s behandeld en laten cursisten zich 
ook inspireren door kunstenaars 



Vraag 4 
Welke verfsoort heeft de langste droogtijd?

A. Olieverf 
B. Acrylverf 
C. Aquarelverf 

Er wordt les gegeven in verschillende 
technieken: olieverf, acryl, aquarel 

Vraag 5 
Welke verfsoort hoort niet in het 
rijtje thuis? 

A. Tempera 
B. Gouache 
C. Olieverf 
D. Aquarel



   Vraag 6 
Welke druktechniek hoort niet in het rijtje thuis?

A. Zeefdruk
B. Lithografie 
C. Monoprint 
D. Ets 



Vraag aan de leden

Is er behoefte aan een korte cursus of workshops 
meer gericht op andere technieken en 
onderwerpen? 

Bijvoorbeeld druktechnieken, modeltekenen, 
portrettekenen, tekenen met potlood en pastelkrijt, 
houtskool, illustreren met de computer, zentangle, 
handletteren, enz.



STAND VAN ZAKEN
Elk jaar veel nieuwe cursisten bij de Basiscursus 
Fotografie 

Trouwe groep cursisten bij Fotoclub Den Spyeghel 

29 cursisten  
verdeeld over 2 cursussen van 1 docent: 
• Fred van Laarhoven 

Volgend jaar (bij voldoende animo): 
• Fotografiecursus voor Gevorderden  
• Eventueel een extra docent 

FOTOGRAFIE



STAND VAN ZAKEN

Vraag 7 
Wie heeft of hebben de Camera Obscura uitgevonden?

A. Joseph Nicéphore Niépce 
B. Hildebrand ( Nicolaas Beets )
C. de Grieken 



STAND VAN ZAKEN

Vraag  8 
Je wil een foto maken van een persoon voor een mooi kasteel.
Je wil zowel het kasteel als de persoon zo scherp mogelijk op de foto.
Waarmee kun je dat bereiken op je camera?

A.   Diafragma 
B.   Sluitertijd 
C.   ISO waarde 
D.   nieuwe batterijen 



Vraag 9 
Met welk objectief kun je het beste het haantje 
van de Beekse toren fotograferen?

A.    28 mm
B.  600 mm
C.  200 mm



STAND VAN ZAKEN

Vraag 10 
Wat stelt deze foto voor:

A.  het nieuwe barmeisje van Elckerlyc
B.  het keukenmeisje van Wil Snelders 
C.  het melkmeisje van Vermeer

De fotoclub wordt uitgedaagd door 
inspirerende opdrachten die in de les 
worden besproken. 



Vraag 11 
Door welke kunstenaar is de maker van dit 
werk  “Man in Gold" geïnspireerd?

A   J. Toorop 
B   G. Klimt
C.  A. Warhol



Vraag aan de leden

Tijdens een photoshopcursus leren cursisten om meer te 
doen met hun foto’s en zo hun foto’s te verbeteren. 
Er is al enkele keren geprobeerd een cursus op te starten, 
maar er meldden zich te weinig deelnemers aan.  

Wat is de drempel om niet in deze cursus te stappen? 
Geld, aanschaf programma, duurt te lang, te technisch, enz. 



Grote groep trouwe cursisten 
Al jaren een wachtlijst 
Dit jaar een extra cursus op maandag 

28 cursisten 
verdeeld over 3 cursussen van 1 docent: 
• Nanneke van Kerkum 

Ria Bernards heeft Nanneke vorig jaar  
een tijdje vervangen. 

Volgend jaar: 
• Mogelijkheid bekijken voor een 4e cursus op 
     vrijdagmiddag 

KERAMIEK



STAND VAN ZAKEN
Vraag 12 
Welke van deze vissen komt niet uit Hilvarenbeek? 

A.

B.

C.



STAND VAN ZAKEN

Vraag 13 
Welke biscuit is gebakken op de hoogste temperatuur?

A.

B.

C.



STAND VAN ZAKEN

Vraag 14 
Welke doos is van karton?A.

B.

C.



Vraag 15 
Waar staat deze boerderij?
A. Haghorst
B. Hilvarenbeek
C. De Biest
D. Esbeek



Vraag 16
Wat heb je beslist nodig als je een beeld wilt afgieten in brons?

A. Gips 
B. Klei 
C. Was



Vraag aan de leden

Is er behoefte aan een korte cursus of workshop 
gericht op andere technieken? 

Bijvoorbeeld boetseren van portretten, gietklei, raku 
stoken, speksteen bewerken, pottenbakken met 
draaischijf enz.



STAND VAN ZAKEN

Mogelijkheid om verschillende glastechnieken  
uit te proberen 
Dit jaar een extra cursus op vrijdagmiddag 

31 cursisten  
verdeeld over 3 cursussen van 2 docenten: 
• Anja van Aalen 
• Astrid Ballijns (nieuwe docent) 

En ook nog: 
Mogelijkheid voor workshops 
Mozaïekworkshop voor kinderen 
Glasfusen voor de KBO 

GLASATELIER 





Vraag 17 
In welke techniek is deze lamp gemaakt? 

A. Glas in Lood 
B. Tiffany 
C. Koperfolietechniek



Vraag 18 
In welke techniek is dit kunstwerk gemaakt? 

A. Apliqué (verlijmd) 
B. Fusen (verwarmd) 
C. Glas in Lood



STAND VAN ZAKEN

Vraag 19 
Van welk materiaal is dit mozaïek gemaakt? 

A. Marmer / hardsteen 
B. Tegeltjes 
C. Smalti  



Vraag aan de leden

Heeft u ideeën voor verbetering van de ateliers? 
Andere verstelbare tafels? Andere stoelen, krukken?
Opbergmogelijkheden? Vergroten van de ruimte? 
Andere ruimte voor Kinderatelier i.p.v. vergaderzaal?



KINDERKUNSTEN

Nieuw opgezette afdeling 
29 cursisten verdeeld over  
3 cursussen (en een aantal workshops) van 2 docenten: 
• Hanneke de Kroon 
• Susan Wolters 

Kinderatelier 6-9 jaar tekenen & handvaardigheid 
Tekenacademie 8-18 jaar basistechnieken tekenen 
Da Vinci Factory 8-14 jaar  
basistechnieken handvaardigheid, ontwerpen & 
ontdekken 

Alles inclusief materialen  
Test met strippenkaart voor 5 keer online te koop



Kinderatelier, ca 30 workshops woensdagmiddag 13.30-15.30 uur


Nu nog 2 uur voor kinderen van 6 tot 12 jaar met voornamelijk knutselen


Vanaf januari 1,5 uur voor kinderen van (5), 6 t/m 8 jaar met meer tekenen



Tekenacademie cursus van 12 lessen. 24 lessen per jaar. Tussentijds instromen mogelijk.


Vanaf januari 1,5 uur voor kinderen van 8 tot 18 jaar (was 6 jaar)




Da Vinci Factory, dit najaar 5 losse workshops op 
vrijdagmiddag.


Vanaf januari op de woensdagmiddag voor kinderen van 

8 t/m 14 jaar van 15.30 tot 17.30 uur

Met ook timmeren, zagen, gips en klei.



Bij de tekenacademie leren de kinderen 
de basistechnieken van het tekenen 

Vraag 20 
Teken Nijntje, het konijntje van Dick 
Bruna, op het antwoordvel.



Vraag 21 
Hij was architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, 
natuurkundige, scheikundige, anatomist, 
beeldhouwer, schrijver en schilder. 

Over wie hebben we het?



Vraag 22 
Hoe heet deze manier van schilderen 
van textiel, wat een rage is onder 
kinderen?



Vraag aan de leden

Heeft u ideeën voor leuke workshops voor de 
kinderen? Wilt u graag meehelpen of meedenken?
Heeft u oude knutselmaterialen? Niet zomaar 
weggooien, misschien is het iets voor ons 
kinderatelier.



EXPOSITIES
Door de nieuwe rail in de corridor is er een mooie 
expositieruimte ontstaan. 

Het blijkt echt als visitekaartje voor de  
Werckwinckel te werken. 

Vraag 23 
Wie heeft als eerste in haar eentje een 
expositie gehouden afgelopen seizoen?



Gezamenlijke expositie met thema Fantastisch!


In april expositie met thema ‘Kleurrijk’



Vraag aan de leden

Wat voor expositie zou u graag zien? 



TOEKOMST

• Ontmoetingsatelier: vrij werken in ons atelier? 

• Kunstcafé: een gevarieerd programma van 
kunstcolleges, korte workshops en excursies voor 
alle inwoners van de Gemeente Hilvarenbeek. 

• Samenwerking met scholen en andere 
organisaties 



RONDVRAAG

Zijn er nog vragen? 



SLUITING

Dankjewel dat je er was!  


