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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Koppelkerk in Bredevoort. Als Vrijplaats voor Kunst 
en Cultuur kijken we terug op een mooi, actief en inspirerend jaar met mooie evenementen 
en exposities. 
 
In 2019 hebben we omzet en aantal bezoekers wederom zien stijgen ten opzichte van 2018 
en de jaren daarvoor. Ruim 20.000 bezoekers wisten de Koppelkerk te vinden. De 
Koppelkerk bestaat sinds september 2015 en blijkt inmiddels een vaste waarde in de kunst- 
en cultuursector voor de Achterhoek en daarbuiten. 
 
In dit jaarverslag geven wij inzicht in de activiteiten die zijn georganiseerd.  
 
De vele activiteiten konden succesvol zijn dankzij de tomeloze inzet van directie en de ruim 
70 vrijwilligers, waarvoor we bij deze onze grote dank uitspreken. 
 
 
Bestuur Koppelkerk 
 
 
Maart 2020  
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Doelstelling, missie en visie van de Koppelkerk 
 
Statutaire doelstelling 
 
De doelstelling van de Koppelkerk, zoals is opgenomen in de statuten, artikel 2: 
1. De stichting heeft ten doel ten behoeve van culturele en educatieve doeleinden beheren 

en exploiteren van het multifunctionele gebouw bekend als de Koppelkerk te Bredevoort 
(gemeente Aalten), in de ruimste zin van het woord, alsmede het verrichten van al 
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van – 
grensoverschrijdende – culturele en educatieve manifestaties danwel het beschikbaar 
stellen van het gebouw ten behoeve van vorenbedoelde manifestaties, alles in de meest 
ruime zin van het woord, waaronder begrepen concerten, toneelvoorstellingen, 
voordrachten, congressen, cursussen, exposities en dergelijke. Deze opsomming heeft 
niet tot doel andere culturele en educatieve manifestaties uit te sluiten. 

3. De stichting beoogt het algemeen nut. 
 
Missie 
 
Directie en bestuur hebben de ambitie om met de Koppelkerk een ‘museum nieuwe stijl’ te 
creëren, een vrijplaats voor kunst en cultuur. Daarmee wordt teruggegrepen naar de 
oorsprong van ons museum, het mouseion, ‘de tempel der muzen’. De Koppelkerk wil een 
platform zijn voor beeldende kunst, een concertzaal voor muziek en theater, een podium 
voor verdiepende lezingen en discussieavonden en een plek voor boeken en 
schrijversgesprekken. Zo worden alle muzen- de kunsten, wetenschappen en literatuur- weer 
samengebracht in één huis: de Koppelkerk. 
Dit ‘museum nieuwe stijl’ neemt ook zijn maatschappelijke rol in de samenleving serieus. 
Met lezingen, exposities en maandelijkse VPRO Tegenlicht Meet Ups worden urgente 
maatschappelijke problemen aan de orde gesteld. 
In de visie van directie en bestuur zijn de criteria kwaliteit, creativiteit en engagement leidend 
voor de toekomst van de Koppelkerk als vrijplaats voor kunst en cultuur. 
 
Als Vrijplaats voor Kunst en Cultuur willen we: 

1. met een hoogwaardig aanbod de Achterhoek aantrekkelijker maken als woon- en 
werkomgeving; 

 voor een goede expo of mooi concert hoef je niet langer naar ‘de grote stad in 
het westen’; 

 (regionale) kunstenaars een podium bieden en hiermee ontwikkeling en groei 
stimuleren; 

2. maatschappelijke ontwikkeling stimuleren 
 de maatschappelijke problemen zijn enorm en vragen om brede en creatieve 

vernieuwingen; de Koppelkerk wil hierin een actieve rol spelen door kennis te 
delen (lezingen, boeken) en discussies aan te wakkeren (Meet ups)  

 
Visie 
 
De Koppelkerk is de vrijplaats voor kunst en cultuur in Bredevoort en ontvangt bezoekers 
vanuit de hele Achterhoek, de grensregio in Duitsland en in de rest van Nederland om hen 
deelgenoot te laten zijn van de kunsten en culturele bijeenkomsten in de vorm van 
exposities, lezingen, debatten, concerten en theater.  
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De kwaliteit van ons aanbod is in onze ogen onlosmakelijk verbonden met de waardering die 
bezoekers geven aan de Koppelkerk. De programmering van professionele kunstenaars, 
muzikanten, auteurs en wetenschappers in de fraaie en professioneel georganiseerde 
Koppelkerk biedt meerwaarde voor zowel het publiek als voor de uitvoerenden.   
 
In de Vrijplaats is iedereen welkom, van ieder gezindte, levensvisie of culturele voorkeur.  
De Koppelkerk is inmiddels niet meer weg te denken uit de Achterhoekse maatschappij. In 
de Koppelkerk kun je jezelf zijn en je oordelen overwegen. Je kunt verwonderd kijken naar 
kunstwerken en genieten van een concert in het Boekencafé of de kerkzaal. Lezingen, 
kenniscafé’s, Meet-Ups, workshops en lesprogramma’s voor scholen verdiepen kennis en 
inzicht. Educatie en ontmoeting gaan hand in hand. Je komt samen met gelijkgestemden en 
andersdenkenden en wisselt onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje fris, 
wijn of bier, gedachten en ideeën uit in het gezellige boekencafé. Kortom we hopen de 
bezoekers schoonheid, troost, een beetje geluk en inspiratie te bieden.  
 
Vanwege de ligging van de Koppelkerk in het grensgebied, zijn onze activiteiten mede 
gericht op onze Duitse buren, beeldend kunstenaars, muzikanten en internationaal-regionale 
ontwikkelingen. Grensoverstijgend en verbinding zoekend tussen volken en culturen. Denk 
aan de internationale boekenbeurs en – markten, Duitse bands en beeldend kunstenaars die 
een warm welkom vinden in de Koppelkerk. We hechten grote waarde aan contacten met de 
Duitse pers, zodat ook steeds meer bezoekers van over de grens de Vrijplaats weten te 
vinden.   
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De 3 pijlers van de Koppelkerk 
 
De drie pijlers van de Koppelkerk zijn: 

• Boeken 
• Kunsten 
• Verdieping 

 
Binnen deze pijlers vinden de activiteiten plaats. 
 
Boeken 

• Boekenbeurs 
• Boekenmarkt 
• Literair café 
• Boekencafé  
• Bazaar 

 
Ca 9.700 mensen bezochten de Koppelkerk vanwege ‘boeken’. Dit aantal is lager dan in 
2018. Dit komt mn omdat er minder boekenmarkten zijn gehouden. Tegelijk is er een 
kwaliteitsslag gemaakt. De reacties hierop zijn overwegend positief; per boekenmarkt is het 
aantal bezoekers gestegen.  
 
Kunsten 

• Expositie kerkzaal 
• Expositie Bovenzaal 
• Kunstlezing 
• Concerten  
• Koppelsessies 
• Theater 
• Schildercursus 

 
De bezoekersaantallen voor de categorie Kunsten zijn flink gestegen. Met name de kunst 
exposities kenden bijna een verdubbeling. Ook concerten doen het goed. Totaal bezochten 
ruim 11.000 mensen de Koppelkerk voor de kunsten.  
 
Verdieping 

• Lezingen en discussieavonden over maatschappelijke onderwerpen op het snijvlak 
van politiek, maatschappij en filosofie 

• Kenniscafé 
• VPRO Tegenlicht Meet Up 

 
Het bezoekersaantal voor de categorie Verdieping bedraagt ca 1.900; een lichte verhoging 
t.o.v. 2018 (1800). Mn Arjan Erkel (Kenniscafé) en Nout Wellink (MeetUp) waren 
publiekstrekkers.  
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Activiteiten die in 2019 zijn georganiseerd 
 
Bazaar: 
 
3 Aug - 4 Aug 2019 

 retro & handmade markt 
 

 
 
Boekenbeurs: 
24-11-2019 10:00 

 Internationale Boekenbeurs 
 
Boekenmarkt 
 
10-06-2019 10:00 

 Internationale Pinkster Boekenmarkt 
21-07-2019 10:00 

 Internationale Zomer Boekenmarkt 
18-08-2019 10:00 

 Internationale Opruimingsboekenmarkt 
 

 
 
Boeklancering en - presentatie 
19-09-2019 19:00 

 'Can I come over?' 
04-10-2019 19:30 
     Mijn druppel op de gloeiende plaat 

 

Literair Café:  
 
25-01-2019 14:00 

 Auteurscafé Januari 2019 
25-01-2019 20:00 

 Désanne van Brederode & Ghayath           
Almadhoun 
22-02-2019 20:30 

 Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs 
29-03-2019 20:00 

 Annemarie Haverkamp 
26-04-2019 20:00 

 A.L. Snijders 
07-06-2019 20:00 

 Jonah Falke 
27-09-2019 20:00 

 Manon Uphoff 
22-11-2019 20:00 

 Linda Polman 
 

 
 
 
 
Voorstelling: 
13-04-2019 20:00 

 Vestingstad Bredevoort in het nauw 
 
Schrijfmarathon: 
07-12-2019 11:00 

 Write for Rights 
 
Stadswandeling: 
9 datums · 17 Mrt - 12 Mei 2019 

 Prins Maurits 
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Concerten: 
 
12-01-2019 20:30 

 AVA Trio 
02-02-2019 20:30 

 Blue Grass Boogiemen 
09-02-2019 20:30 

 Joy Division Undercover 
 

 
02-03-2019 20:30 

 Tocar 
06-04-2019 20:30 

 Edo Donkers Trio 
11-05-2019 20:30 

 Kika Sprangers Trio 
01-06-2019 20:30 

 Maurice van Hoek 
06-07-2019 20:30 

 The Getz Gilberto Project - Koppelkerk 
Bredevoort 
12-07-2019 20:30 

 Ik hou van Herman - Bertus Borgers Trio 
07-09-2019 20:30 

 Mete Erker & Jeroen van Vliet | cd-
presentatie PLUIS 
05-10-2019 20:30 

 Steam Power (Bluegrass) 
02-11-2019 20:30 

 Under the Surface 
14-12-2019 20:30 

 Groundhog 
21-12-2019 20:30 

 MoonYard 

Koppelsessies 
 
20-01-2019 15:00 

 Stef Woestenenk 
10-02-2019 15:00 

 Let's Play 
10-03-2019 15:00 

 Ellen Tackenkamp 
14-04-2019 15:00 

 Jazz and Blues (JaB) 
05-05-2019 15:00 

 FLØD 
09-06-2019 15:00 

 JW Copple Club 
14-07-2019 15:00 

 Groundhog 
27-10-2019 15:00 

 Gelre Jazz Ensemble 
17-11-2019 15:00 

 EYSIR 
08-12-2019 14:30 

 Organ Utan 
 
 
 

 
 
 
 
Pianoconcerten: 
 
24-08-2019 20:00 

 Shuan Hern Lee 
12-10-2019 20:00 

 Pavol Preceniza & Mihaela Maneo 
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Exposities grote zaal: 
 
11 Jan - 3 Mrt 2019 

 Boereneenvoud 
17 datums · 15 Mrt - 12 Mei 2019 

 Bredevoort en de Tachtigjarige Oorlog 
31 Mei - 21 jul 2019 

 Herman Brood 
16 Aug - 8 sep 2019 

 Sieger-White 
21-09-2019 11:00 

 Septemberkunst 2019 
18 Okt - 22 Dec 2019 

 Kunstroof 
 

 

 
 
 
Kunstlezingen: 
 
26-01-2019 20:00 

 Stien Eelsingh & Elisabeth Heuff 
22-03-2019 20:00 

 Hendrickje Stoffels & Rembrandt 
31-05-2019 20:00 

 Wederopbouwarchitectuur 
28-09-2019 20:00 

 Niki de Saint Phalle 
29-11-2019 20:00 

 De tuinen van Monet 
 

Exposities bovenzaal: 

6 Jan - 10 Feb 2019 
 Thea Zweerink 

15 Feb - 14 Apr 2019 
 Gelders Nieuwsfoto 2018 

20 Apr - 28 Apr 2019 
 Cursisten Robert Jansen 

4 Mei - 12 Mei 2019 
 Top Art 

25 Mei - 30 jun 2019 
 Weerfotograaf Paul Bouwens 

6 jul - 11 Aug 2019 
 Wanderlust 

17 Aug - 8 sep 2019 
 Mary Velthoen 

15-09-2019  
 Vice Versa 

27 sept – 10 nov 2019 
       Vliedende vensters 
16 Nov - 22 Dec 2019 

 Grégory Herpe 
 

 
 
Meet the Artist: 
10-02-2019 14:00 

 Thea Zweerink 
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Kenniscafé: 
 
19-01-2019 20:00 

 Thomas Quartier 
16-02-2019 20:00 

 Waterschappen 
16-03-2019 20:00 

 Vrijheid van denken en doen 
30-03-2019 20:00 

 Bredevoort anno 1560 
20-04-2019 20:00 

 Hans de Graaf - Man en paard 
25-05-2019 20:00 

 Marco Verhoef 
29-06-2019 20:00 

 De toekomst van ons geldsysteem 
21-09-2019 20:00 

 Het verander(en)de landschap in de 
Achterhoek 
11-10-2019 20:00 

 Leven is ook doodgaan 
09-11-2019 20:00 

 Wagner 
16-11-2019 20:00 

 Joke Hermsen 
13-12-2019 20:00 

 Daan Roovers over de democratie 
 

 

 
 
 

 
 
VPRO Tegenlicht Meet Up: 
 
01-02-2019 19:00 

 Stilte voor de Crash 
19-04-2019 20:00 

 De kloof tussen MBO en arbeidsmarkt 
21-06-2019 20:00 

 Toekomst van regionale ziekenhuizen 
06-09-2019 20:00 

 Circulaire economie in de Achterhoek 
01-11-2019 19:00 

 Grenzen aan toerisme? 
 

 
 
 
 
Workshops: 
04-05-2019 13:00 

Ganzenveer schrijven 
16-05 / 19-06 / 18-07-2019  

Werk maken van de Doughnut ;  
3 delen 

05-09-2019 20:00 
 Is Aalten klaar voor een Creatieve Revolutie? 

08-09-2019 20:00 
 Workshop levensbomen in hout 

30-11-2019 
Taxatiedag 
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Financieel verslag 
 

Balans 
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Kosten en opbrengsten 
 

 
 
Zoals te zien bij de vele activiteiten heeft de Koppelkerk in 2019 goed gedraaid, dat geldt ook 
financieel. Een en ander is mede te danken aan een budgetsubsidie van de gemeente van 
Euro 19.000,-. Het positieve resultaat is toegevoegd aan de reserves. Het streven is om 

Koppelkerk financieel verslag Integrale kostprijzen incl budgetsubsidie gemeente

Integrale kostprijs excl BTW integrale opbrengst excl BTW Resultaat

2019
 per 

categorie totaal 2019

exposities -62.580€    exposities 60.161€    -2.419€      
directe kosten -12.293€    directe opbrengst 21.961€    
personeelskosten -9.458€      café, verhuringen en div. 18.199€    
huisvesting & facilities -33.890€    kunstbemiddeling 5.298€      
café, verhuringen en div. -6.939€      sponsor,proj.subsidie 14.703€    

literair café -11.596€    11.353€    -243€         
directe kosten -4.206€      directe opbrengst 4.756€      
personeelskosten -3.153€      café, verhuringen en div. 3.033€      
huisvesting & facilities -3.081€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -1.156€      sponsor,proj.subsidie 3.564€      

kenniscafé -10.476€    9.121€      -1.355€      
directe kosten -3.086€      directe opbrengst 3.415€      
personeelskosten -3.153€      café, verhuringen en div. 3.033€      
huisvesting & facilities -3.081€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -1.156€      sponsor,proj.subsidie 2.673€      

kunstlezingen -8.197€      7.727€      -469€         
directe kosten -807€         directe opbrengst 2.021€      
personeelskosten -3.153€      café, verhuringen en div. 3.033€      
huisvesting & facilities -3.081€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -1.156€      sponsor,proj.subsidie 2.673€      

concerten -27.171€    39.039€    11.869€      
directe kosten -10.917€    directe opbrengst 10.593€    
personeelskosten -3.153€      café, verhuringen en div. 18.199€    
huisvesting & facilities -6.162€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -6.939€      sponsor,proj.subsidie 10.247€    

Tegenlicht meetup -7.390€      5.706€      -1.684€      
directe kosten -€           directe opbrengst -€         
personeelskosten -3.153€      café, verhuringen en div. 3.033€      
huisvesting & facilities -3.081€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -1.156€      sponsor,proj.subsidie 2.673€      

Entree overig -7.005€      8.076€      1.071€       
directe kosten -35€           directe opbrengst 550€         
personeelskosten -1.576€      café, verhuringen en div. 4.853€      
huisvesting & facilities -3.081€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -2.313€      sponsor,proj.subsidie 2.673€      

projecten -6.046€      6.394€      348€          
directe kosten -926€         directe opbrengst 2.507€      
personeelskosten -1.576€      café, verhuringen en div. 1.213€      
huisvesting & facilities -3.081€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -463€         sponsor,proj.subsidie 2.673€      

boekenmarkten -14.240€    15.380€    1.140€       
directe kosten -6.156€      directe opbrengst 6.640€      
personeelskosten -3.153€      café, verhuringen en div. 6.066€      
huisvesting & facilities -3.081€      kunstbemiddeling -€         
café, verhuringen en div. -1.850€      sponsor,proj.subsidie 2.673€      

Subtotaal aktiviteiten -154.701€   -154.701€   162.958€  162.958€   8.257€       
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deze reserves voldoende hoog op te bouwen om drie maanden moeilijke perioden te kunnen 
overbruggen. Met nog een paar goede jaren gaan we dat realiseren. Dan kunnen we t.z.t. 
ook een langlopende achtergestelde lening afbetalen.  
 
Het terrein waar in 2018 en 2019 de boekenmarkten werden gehouden wordt bebouwd met 
woningen. Boekenmarkten vormen een dermate belangrijke activiteit voor de Koppelkerk en 
Bredevoort Boekenstad dat we plannen ontwikkelen voor herinrichten en opknappen van het 
buitenterrein rond de kerk, opdat de markten daar kunnen plaatsvinden. De investeringen 
vinden plaats in 2020.   
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Organisatie 
 
De Koppelkerk is een stichting die bestuurd wordt door een driekoppig bestuur 
(onbezoldigd). De dagelijkse leiding ligt bij de enige betaalde kracht: de directeur. Al het 
‘echte werk’ wordt door haar en de ruim 70 vrijwilligers gedaan.  
 
Voor de verschillende activiteiten zijn er werkgroepen actief. Deze zorgen voor de 
programmering (selectie en boeken van kunstenaars, muzikanten/bands, auteurs) en de 
operationele zaken zoals inrichting van exposities, klaarzetten en inregelen van 
geluidsinstallatie, stoelen in de zaal, etc.: Er zijn werkgroepen voor :     

- Muziek (jazz en roots; concerten in grote zaal en Koppelsessies in boekencafé) 
- Kunst (exposities grote zaal en bovenzaal) 
- Kenniscafé (lezingen), 
- Literair café (lezingen), 
- Meet Up (discussie-avonden) 
- Boekenmarkten 
- Bazaar. 

Tijdens openingstijden zijn er teams die zorgen voor de bemensing van de balie in de 
kerkzaal en de horeca in het boekencafé en voor rondleidingen bij exposities. Daarnaast zijn 
er taken zoals maken van roosters, schoonmaak, tuinonderhoud die door vrijwilligers worden 
opgepakt. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de technisch beheerder die oa ICT, PR 
en techniek voor zijn rekening neemt.  
 
De toename van activiteiten, aantal bezoekers en aantal vrijwilligers maakt het noodzakelijk 
dat een tweede directeur wordt aangetrokken. Eind 2019 is de sollicitatieprocedure gestart.  
 

 
 
Samenstelling bestuur en directie 
 
Voorzitter Loes Tieman 
Penningmeester Bert Weevers 
Secretaris Wies Kuijers 
Directeur Sylvia Heijnen 

 


