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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Stichting Koppelkerk in Bredevoort. Als vrijplaats
voor kunst en cultuur kijken we terug op een bijzonder, soms moeilijk en soms mooi jaar.
In 2020 hebben de corona-maatregelen de kunst- en cultuursector hard geraakt. Ook de
Koppelkerk ondervond de nodige tegenslagen. Toch hebben we dankzij de tomeloze inzet en
creativiteit van directie en vrijwilligers en de steun van vele betrokken mensen, fondsen en
overheden het jaar goed kunnen afsluiten.
In dit jaarverslag geven wij aan hoe we dit gedaan hebben en geven we inzicht in de toch
nog vele en ook nieuwe activiteiten die in 2020 zijn georganiseerd. Dit toont de veerkracht,
ondernemersgeest en betrokkenheid van alle mensen in en rond de Koppelkerk en dat biedt
hoop en perspectief voor de toekomst!
Bestuur Koppelkerk
mei 2021
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Inleiding
In dit jaarverslag blikken we terug op een turbulent, maar ook een leerzaam en creatief
jaar voor de Koppelkerk, waarin het coronavirus ons financieel voor ongekende
uitdagingen stelde, maar tegelijkertijd de weg opende naar een totaal nieuw,
onontgonnen gebied: de online programmering.
Het jaar begon aanvankelijk als een ‘normaal’ jaar. Met als grote verandering en stap
voorwaarts dat vanaf februari een codirecteur het team kwam versterken en om het werk
behapbaarder te maken. Aan de normale gang van zaken kwam halverwege maart acuut een
eind toen in Nederland de eerste lockdown werd afgekondigd. Er kon een streep door de
gehele programmering. Voor hoe lang? Onbekend. De kosten liepen door, de inkomsten
droogden op. De eerste financiële prognose was schrikken. We zouden het tot de zomer
volhouden.
Na vier jaar zwoegen om onze vrijplaats voor kunst en cultuur op de kaart zetten en de
continuïteit te waarborgen, was dat een zware klap: de confrontatie met de eventuele
sterfelijkheid van de organisatie. Maar al in de tweede week van de lockdown wisten we ons
te herpakken en kroop het creatieve bloed opnieuw waar het niet gaan kon. We wilden door
met onze missie en gingen het experiment aan om de Koppelkerk om te bouwen tot een
online Koppelkerk, zodat we tijdens de lockdown toch vooral konden blijven doen wat we
belangrijk vonden. Gelukkig kwamen er ook al snel allerlei steunmaatregelen op gang: de
NOW-steun van het Rijk en een provinciale regeling om een deel van de inkomstenderving
op te vangen. Maar ook veel mensen sloten zich als donateur (vriend) aan bij de Koppelkerk
of deden (meermaals) een gift. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel steun we
ontvingen in deze zware tijd. Het liet heel duidelijk zien hoe belangrijk de omgeving het
bestaan van de Koppelkerk vond, en hoe graag ze wilden dat we zouden voortbestaan.
Tijdens de lockdown zagen verschillende nieuwe programma’s het levenslicht: online
collegereeksen, een online leesclub en intensievere (want maandelijkse) Tegenlicht Meet
Ups onder de titel ‘De maatschappij van morgen’. Met een ongekend resultaat: met de
online colleges bereikten we plotseling een veel grotere doelgroep dan de regio, de leesclub
zat voortdurend vol, en de maatschappelijke Tegenlicht discussieavonden bereikten
plotseling veel meer mensen, met als uitschieter bijna 100 deelnemers voor het thema
basisinkomen. Het was duidelijk dat mensen thuis - net als wijzelf - snákten naar cultuur en
aan de slag wilden met de weeffouten in onze maatschappij die het coronavirus pijnlijk
zichtbaar maakte. Hoewel de digitale ontmoeting nooit de echte ontmoeting kon vervangen,
waren we opgetogen dat we opnieuw onze schouders eronder konden zetten.
Toen in juni de deuren weer onder voorwaarden open konden, was de Koppelkerk inmiddels
getransformeerd tot een coronaproof culturele vrijplaats. Op 1,5 meter afstand konden
bezoekers in gereserveerde tijdslots de exposities bezoeken. Vanaf september werden ook
evenementen in binnenruimtes onder voorwaarden weer toegestaan. Dat betekende dat we
’s avonds aanvankelijk maximaal 50 personen konden verwelkomen, maar dat werd al snel
teruggebracht tot 30 personen door de overheid. Ook werd gaandeweg de horeca aan
banden gelegd. Dit alles impliceerde een fikse financiële aderlating, maar na zorgvuldig
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beraad besloten bestuur en directie toch - ondanks de financiële consequenties - het
avondprogramma te continueren. Dit resulteerde in een steevast uitverkocht
avondprogramma in het najaar (maar dat was niet zo’n grote prestatie met zo weinig
toegestane bezoekers).
Dankzij steun van de Gemeente Aalten en het Prins Bernhard Cultuurfonds konden we
investeren in een livestream. Zo hoopten we ons sterk gereduceerde bezoekersaantal op de
avonden te compenseren met online bezoekers. Verschillende verdiepende avonden
(Kenniscafés en Kunstlezingen) konden hierdoor vanaf het najaar in hybride vorm (dat wil
zeggen zowel fysiek als online) worden aangeboden.
Maar de Koppelkerk is meer dan alleen een cultuurpodium. Het is ook een huis dat gerund
wordt door een hechte groep mensen: een ‘familie’ van 70 enthousiaste en betrokken
vrijwilligers. Tijdens de lockdown probeerden we met virtueel koffiedrinken, belletjes, mails
en appjes de onderlinge band te onderhouden, maar uiteindelijk concludeerden we allemaal
dat er niets gaat boven samendoen waar je goed in bent en betekenis aan ontleent:
culturele activiteiten organiseren. Dat kon gelukkig van half juni tot half december weer (de
meest kwetsbare vrijwilligers uitgezonderd).
Toen half december opnieuw een lockdown werd afgekondigd was dat vanzelfsprekend
weer een zure appel, vooral nu alles met veel pijn en moeite op 1,5 meter afstand was
georganiseerd en voor de hybride vorm in gereedheid was gebracht. Voor de periode dat de
tweede lockdown zou duren (hopelijk zo kort mogelijk) besloten we opnieuw een groot deel
van ons programma om te bouwen tot alleen online.
In de laatste maand van dit turbulente jaar werd daarnaast duidelijk dat het bestuur van de
stichting en onze nieuwe codirecteur Linda van der Berg gezamenlijk besloten vanwege
verschil van inzicht het dienstverband te beëindigen.
Kortom, het jaar 2020 confronteerde ons met de nodige dompers, maar ook met een hoop
uitdagingen en nieuwe kansen. In dit jaarverslag geven wij inzicht in de activiteiten die ondanks en dankzij het coronavirus - zijn georganiseerd. De financiële gegevens en een
toelichting daarop zijn vastgelegd in het vierde hoofdstuk.
Het feit dat we ondanks deze grote crisis toch in mei 2021 dit jaarverslag van 2020 kunnen
schrijven danken wij aan de grote inzet, creativiteit en flexibiliteit van onze trouwe
vrijwilligers, het hardwerkende en betrokken stichtingsbestuur, de inzet en goede ideeën
van onze tijdelijke tweede directeur en niet te vergeten de niet aflatende steun van onze
vele bezoekers en vrienden.
Hartelijk dank voor het feit dat Stichting Koppelkerk dankzij u allen, ondanks de grote
klappen die de coronacrisis ons toebracht, nog steeds bestaat.

Sylvia Heijnen, directeur
mei 2021
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Rob Blekkink - Tsjernobyl. Onderdeel van de expositie ‘Beelden uit Tsjernobyl’.
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1. Doelstelling, missie en visie
1.1

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de Koppelkerk, zoals is opgenomen in de statuten:
1.

2.

3.

1.2

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.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van –
grensoverschrijdende – culturele en educatieve manifestaties dan wel 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.
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 door wetenschappers 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 twee maandelijkse VPRO Tegenlicht Meet Ups worden urgente,
maatschappelijke problemen aan de orde gesteld. Het culturele programma van de
Koppelkerk rust op drie pijlers:
1. Kunsten
2. Boeken
3. Verdieping
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:
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1. met een hoogwaardig aanbod de Achterhoek aantrekkelijker maken als woon- en
werkomgeving;
 voor een goede expositie, verdiepende lezingen of mooi concert hoef je niet
langer naar ‘de grote stad’;
 (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 (Tegenlicht Meet Ups)
1.3

Visie

De Koppelkerk draagt niet voor niets de ondertitel ‘vrijplaats voor kunst en cultuur’. Niet
alleen wil de Koppelkerk een vrijplaats zijn voor kunst en cultuur - die veelal versnipperd zijn
geraakt in onze maatschappij - door hen onder één dak vrij baan geven, maar ook verwoordt
‘vrijplaats’ wat kunst en cultuur volgens Stichting Koppelkerk vermag voor mens en
maatschappij.
Door kunst te maken of te ondergaan bevrijdt de mens zich kort van zijn dagelijkse
beslommeringen. Door op te gaan in beeldende kunst, muziek of theater lijkt het alsof we
even kort worden opgetild. Kunst schept met andere woorden een tussentijd - een vrije,
open plaats in tijd en ruimte - waarna we verfrist, met een nieuwe kijk en nieuwe inspiratie,
de draad weer kunnen oppakken.
Dit is ook van toepassing in het maatschappelijke verdiepingsprogramma en de
discussieavonden. Daar gaat echter ook een voorwaarde aan vooraf. In het woord ‘vrijplaats’
schuilt een opdracht. Het geraakt kunnen worden of op andere gedachten kunnen worden
gebracht door kunst en cultuur vooronderstelt een open, vrije houding in onszelf. Zetten wij
ons vast in rotsvaste overtuigingen dan wordt de zeggingskracht van kunst en cultuur
ingeperkt. Willen kunst en cultuur ons iets te zeggen kunnen hebben - ook als de boodschap
niet direct overeenstemt met onze eigen overtuigingen - dan is een open, ontvankelijke
houding van alle partijen nodig.
Hier raken we aan het maatschappelijk en democratisch potentieel van kunst en cultuur. In
overeenstemming met filosofen Martha Nussbaum en Joke Hermsen meent de Koppelkerk
dat kunst ons vraagt om ons oordeel uit te stellen en leidt tot een ruimer begrip van ‘wij’:
het leren aannemen van een open houding maakt ons tot tolerantere burgers. Het komt in
de eerste instantie neer tot luisteren en ons inleven in de ander alvorens een (politieke)
positie te bepalen. Zoals Joke Hermsen stelt: kunst geeft een ‘woning’ voor de mensen in dit
leven en mogelijkheden tot pluriformiteit en pluraliteit die in tijden van globalisering en
multiculturalisme van wezenlijk belang zijn voor een democratische samenleving. De
veelstemmigheid van kunst en cultuur is belangrijk voor onze democratie. Het esthetische en
het ethische, het schone en het goede, zijn in dit verband nauw aan elkaar verbonden.
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Mutatis mutandis is het woord ‘vrijplaats’ voor de eigen organisatie ook een opdracht. Het
vraagt ook van de organisatie zelf een open houding. De Koppelkerk wil een
ontmoetingsplaats zijn voor iedereen, van iedere gezindte, levensvisie of culturele voorkeur,
en niet voor één specifieke doelgroep. De Koppelkerk probeert een dialoog op gang te
brengen tussen mensen met verschillende visies op het leven. Om iedereen zich welkom te
laten voelen, probeert de Koppelkerk op een laagdrempelige manier een zeer divers
cultureel programma aan te bieden waarin iedereen zich in zekere zin in herkent. Enerzijds
treft men in de Koppelkerk gelijkgestemden, anderzijds andersdenkenden, waardoor niet
een alleen ‘thuis’ wordt gecreëerd, maar ook een open plaats voor discussie. Het gezellige
en laagdrempelige Boekencafé speelt hierin een niet te onderschatten rol. De breedte van
de programmering is te danken aan de ideeën van een zeer diverse groep vrijwilligers en
bezoekers.
Kortom, de Koppelkerk wil als vrijplaats voor kunst en cultuur niet alleen schoonheid en
troost bieden aan bezoekers, maar ook inspiratie en reflectie op eigen uitgangspunten en op
de manier waarop de samenleving is vormgegeven. Om bij te dragen aan persoonlijk welzijn
en tegelijkertijd bij te dragen aan een open, tolerante en duurzame samenleving.
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Henk Helmantel - Het koor van de Staafkerk in Noorwegen. Onderdeel van de expositie ‘In de voetsporen van
Rembrandt’.
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2. Het cultuurprogramma
Het programma van de Koppelkerk rust op drie pijlers:
1. Kunsten
2. Boeken
3. Verdieping
Binnen deze pijlers vinden de volgende activiteiten plaats:

2.1

Kunsten
•
•
•
•
•
•
•
•

Expositie kerkzaal
Expositie bovenzaal
Concerten
Koppelsessies
Theater
Schildercursus
Workshops
Bazaar

Expositie kerkzaal
Aan het begin van 2020 leek er nog geen vuiltje aan de lucht. We startten het jaar met de
expositie ‘In de voetsporen van Rembrandt’ met onder anderen kunstenaars Henk
Helmantel en Rein Pol. De expositie kwam tot stand in samenwerking met De Klassieke
Academie (Groningen) en de Prix de Norvège die jaarlijks wordt uitgereikt in Groningen. De
expositie moest vervroegd worden beëindigd vanwege de afkondiging van de eerste
lockdown. Halverwege juni konden de deuren onder voorwaarden van de 1,5 meter afstand
en tijdslots weer open. We openden met de expositie ‘Balans’ van KunstenaarsCollectief
BREEKijzer. Deze expositie werd opgevolgd door de expositie ‘Ontmoetingen /
Begegnungen’: een artistieke dialoog tussen acht Nederlandse en acht Duitse kunstenaars
van kunstenaarscollectieven De Kunstrijders en Kunstbalkon Kassel. De laatste expositie van
2020 in de kerkzaal was de expositie ‘Poëzie in beeld’ met de bijzondere graphic novels van
Marc Weikamp. Deze expositie moest vroegtijdig sluiten vanwege de tweede lockdown
halverwege december.
Expositie bovenzaal
De eerste expositie in de bovenzaal was ‘Beelden met een antwoord’ van beeldhouwer
Wanda Verschuur en kunstschilder Peer Elstgeest. Vervolgens maakte de bovenzaal
onderdeel uit van de expositie Balans van KunstenaarsCollectief BREEKijzer. Daarna
exposeerde beeldend kunstenaar Han Lammers in ‘Beauty and Geometry’ zijn zinken
beelden, die geïnspireerd zijn op wiskundige vergelijkingen. Van september tot oktober was
de bovenzaal met de expositie ’50 years Hendrix in heaven’ gewijd aan gitaarvirtuoos Jimi
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Hendrix, die in september 50 jaar geleden overleed. De laatste expositie in de bovenzaal was
de expositie ‘Beelden uit Tsjernobyl’ waarin urbex-fotograaf Rob Blekkink zijn foto’s toonde
die hij schoot in Tsjernobyl. Ook deze expositie moest vroegtijdig sluiten vanwege de tweede
lockdown halverwege december.
Concerten
Van januari tot begin maart vonden er zoals vanouds maandelijks concerten plaats in de
kerkzaal. De ene maand in het genre jazz, de volgende maand in het genre singersongwriter. Het Duitse jazz-kwartet Señora opende het concertseizoen, gevolgd door de
Belgische singer-songwriter Eli Goffa. Net voor de lockdown trad de bekende jazzpianist
Peter Beets op in een trioformatie voor een uitverkochte zaal. Ook vond er als incidentele
concertprogrammering in februari een klassiek viool- en pianoconcert plaats van Alexandros
Halapsis en Michail Markov. De concerten lagen in maart, mei, juni, juli en augustus stil
vanwege de lockdown. In september kon de draad veelal - op 1,5 meter afstand - weer
worden opgepakt met het latin jazztrio Trio Son Cubano. In oktober trad singer-songwriter
YORI op en in december sloot singer-songwiter Tim Knol het concertseizoen in de kerkzaal
af. In totaal konden er 6 van de 10 geplande reguliere concerten in de kerkzaal worden
aangeboden.
Koppelsessies
De Koppelsessies - de laagdrempelige zondagmiddagconcertjes in het Boekencafé - startten
in 2020 als vanouds maandelijks met de ene maand jazz en de andere maand singer
songwriters. Dana Lewu beet het spits af in januari en werd in februari opgevolgd door
jazzformatie Scopar. De eerstvolgende Koppelsessie in de derde week van maart moest
vanwege de eerste lockdown worden geannuleerd. Toen duidelijk werd dat vanaf het najaar
evenementen in de binnenruimte weer toegestaan waren op voorwaarde van 1,5 meter
afstand, moesten helaas de Koppelsessies eraan geloven: op 1,5 meter afstand zouden in
het kleine maar fijne Boekencafé geen concerten meer kunnen worden georganiseerd. In
2020 hebben slechts 2 van de 10 geplande Koppelsessies plaatsgevonden.
Theater
In voorgaande jaren programmeerde de Koppelkerk op incidentele basis
theatervoorstellingen. Met de komst van de nieuwe codirecteur werd theater met 4
beoogde voorstellingen per jaar een vast onderdeel van het cultuurprogramma. In 2020
konden door het coronavirus 2 van de beoogde voorstellingen plaatsvinden: de indringende
voorstelling ‘Kras | Kerf’ van de Syrische vluchteling Haidar Habash (in samenwerking met
Theaterfabriek Gekkoo) en de voorstelling ‘Hendrickje, Rembrandts lief’ van
theatermaakster Hermi Hartjes. Door het geringe aantal plaatsen, was de laatste voorstelling
wel twee avonden achtereen uitverkocht. Op basis van deze eerste ‘vaste’
theatervoorstellingen kon voorzichtig worden geconcludeerd dat er animo is voor theater in
de Koppelkerk.
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Boven: Peter Beets
Onder: Alexandros Halapsis en Tim Knol
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Schildercursus & workshops
Gedurende het jaar vinden er acht schildercursussen onder leiding van docent en kunstenaar
Robert Jansen plaats in de Koppelkerk. Het voorjaarsschilderseizoen mondt traditioneel uit
in een expositie van cursisten in de bovenzaal van de Koppelkerk. Door het coronavirus
konden cursisten slechts enkele malen bijeenkomen. Ook vond er geen expositie plaats.
Incidenteel vinden er workshops plaats in de Koppelkerk in aansluiting bij een expositie in de
kerkzaal. In 2020 vonden er drie workshops van graphic novelist Marc Weikamp plaats in
aansluiting bij zijn expositie ‘Poëzie in beeld’. Hij leerde deelnemers de kneepjes van het vak
van striptekenen. Ook zijn schoolkinderen door hem geïnspireerd tijdens diverse leuke
workshops.
Bazaar
De populaire retro en handmade markt, de Bazaar, die twee dagen per jaar op het
buitenterrein van de Koppelkerk plaatsvindt kon helaas door het coronavirus geen doorgang
vinden.

2.2

Boeken
•
•
•
•

Boekenbeurs
Boekenmarkt
Literair café
Leesclub

Boekenbeurs en boekenmarkt
Vanwege de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 zijn alle activiteiten waar
veel mensen werden verwacht geannuleerd. In dit kader waren dat de Boekenbeurs, die
normaal gesproken tweemaal per jaar binnenin de Koppelkerk plaatsvindt en de
boekenmarkten die vijfmaal per jaar op het buitenterrein van de Koppelkerk plaatsvinden.
Literair Café
Van de oorspronkelijk 10 geplande Literair Cafés, konden er 5 plaatsvinden. Schrijvers/
dichters die de Koppelkerk bezochten waren dit jaar: Helma Snelooper, Annet Schaap,
Herman Koetsveld en Enis Odaci (op 1,5 meter), Bert Wagendorp (op 1,5 meter) en Geert
Mak (online).
Leesclub
Een nieuw boekenprogramma werd tijdens de coronacrisis toegevoegd aan het programma:
de maandelijkse leesclub. In de leesclub werden boeken gelezen die juist in tijden van
pandemie en crisis ons iets te zeggen konden hebben. Van april tot en met oktober las een
groep van gemiddeld 10 personen in 7 bijeenkomsten de volgende boeken: ‘De Pest’ van
Albert Camus, ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman, ‘Alleen de bergen zijn mijn
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vrienden’ van Behrouz Boochani, ‘Melancholie van de onrust’ van Joke Hermsen, ‘Houd
afstand, raak me aan’ van Paul Verhaeghe, ‘Fantoomgroei’ van Sander Heijne en ’21 lessen
voor de 21ste eeuw’ van Yuval Harari (deel 1).

3. Verdieping
•
•
•
•

Kenniscafé
Tegenlicht Meet Up
Kunstlezing
Colleges

Kenniscafé
Van de oorspronkelijk 9 geplande Kenniscafés, konden er 6 plaatsvinden. Net als voorgaande
jaren stonden er drie hoofdthema’s centraal in de programmering: mens & persoonlijke
ontwikkeling, mens & maatschappij en mens & aarde. In het kader van de viering van 75 jaar
vrijheid werd ook dit thema in verschillende lezingen geadresseerd. Zowel Ad van Liempt als
Gerrit Wiechert Kleisen gaven een lezing in het kader van 75 jaar vrijheid. In het kader van
mens en persoonlijke ontwikkeling gaf Sebo Ebbens een lezing over leven en sterven volgens
het boeddhisme. Journalist en schrijver Sander Heijne gaf een maatschappelijke lezing over
zijn boek ‘Fantoomgroei’, waarin hij laat zien dat de economische groei vooral ten goede is
gekomen aan de grote bedrijven en Jan Modaal er niet van meeprofiteerde. John Arink gaf
als ervaringsdeskundige een lezing over nut, noodzaak en de praktijk van kringlooplandbouw. Tot slot gaf apotheker Loek Wagenaar een lezing over het belang van vitamine D en K.
De rol van vitamine D kwam door het coronavirus onder hernieuwde aandacht. Een deel van
de lezingen vond fysiek in de kerkzaal plaats, een deel online en een deel in hybride (zowel
fysiek als via livestream) plaats.
Tegenlicht Meet Up
Normaal gesproken vindt de Tegenlicht Meet Up - de maatschappelijke discussieavond die
wordt georganiseerd naar een uitzending van VPRO Tegenlicht - tweemaandelijks plaats in
de Koppelkerk. En toen kwam de coronacrisis. Die bracht ons terug tot de essentie. Wat
vinden we werkelijk van belang in ons leven? Als maatschappij concludeerden we (eindelijk)
dat onze zorgmedewerkers, onderwijzers en schoonmakers helden zijn en dat de vrije markt
naast voordelen ook kwalijke keerzijdes kent.
De tijd leek rijp om met de lessen uit deze crisis aan de slag te gaan en te bouwen aan een
toekomst die beter in balans is. Daarom besloten we in corona-tijd de frequentie van de
Tegenlicht Meet Ups op te voeren: in plaats van tweemaandelijks gingen we vanaf mei
maandelijks een online Meet Up organiseren met als motto ‘De maatschappij van morgen’.
We reflecteerden via Zoom met een groot aantal deelnemers over de waarde van het lokaal
inkopen doen om te zorgen dat de lokale middenstand niet ten onder zou gaan, over de
haalbaarheid van een basisinkomen, over burgerberaden om de democratie te hervormen
en te activeren, over pionieren op het platteland, over cruciale beroepen, over de
energietransitie en over een wereld zonder racisme.

16

De transitie van offline naar online was voor de Tegenlicht Meet Ups een groot succes. Niet
alleen deden er tot vijf keer zoveel deelnemers mee aan de discussieavonden, ook werd de
drempel verlaagd voor experts om aan te haken bij de Meet Ups. Zo discussieerden
bijvoorbeeld oud-Europarlementariër Alexander de Roo en Nibud-directeur Arjan
Vliegenthart mee over het basisinkomen en Kathleen Ferrier over de post-racistische
planeet. Bijkomend voordeel aan de wending naar online was dat de avonden konden
worden opgenomen en zodoende terug te kijken zijn voor eenieder.
Kunstlezing
Kunstlezingen bij de Koppelkerk sluiten óf aan bij de expositie die gelijktijdig in de
Koppelkerk te zien is óf bij een interessante expositie in den lande of elders in Europa. De
eerste kunstlezing was van de hand van de beroemde fijnschilder Henk Helmantel die
gelijktijdig met werk exposeerde in onze tentoonstelling ‘In de voetsporen van Rembrandt’.
Een paar dagen voor het afkondigen van de eerste lockdown luisterde een uitverkochte zaal
naar hoe Rembrandt Helmantel als schilder had beïnvloed.
Onze vaste kunsthistorica Maria Driessen gaf tijdens de lockdown een lezing over de grote
expositie van Jan van Eyck die in België te zien was en een lezing over inpakkunstenaar
Christo. Beide lezingen vonden online plaats. De bijbehorende tentoonstelling van Van Eyck
en de manifestatie van Christo bij l’Arc de Triomphe werden afgelast of uitgesteld door de
coronacrisis. De laatste kunstlezing over stadsbeeldhouwer van Amsterdam Hildo Krop kon
gelukkig weer fysiek in de kerkzaal van de Koppelkerk plaatsvinden.
Colleges
Tijdens de lockdown zag nog een nieuw programma het levenslicht bij de Koppelkerk: online
colleges. De eerste twee vierdelige collegereeksen waren onmiddellijk een succes met
deelnemers uit de gehele Benelux. Filosoof Paul van Tongeren (heden: Denker des
Vaderlands) beet het spits af met een collegereeks genaamd ‘Wat zou Aristoteles doen?’.
Hoogleraar Geologie Jan Wijbrans volgde met een reeks over de geologie van de Alpen. In
het najaar gaf emeritus-hoogleraar Paul van Tongeren opnieuw een college, ditmaal over de
denker Friedrich Nietzsche. De eerste drie collegereeksen waren zo succesvol en stimulerend
dat is besloten colleges tot een vast programma van de Koppelkerk te maken.
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Boven: Enis Odaci en Herman Koetsveld in de Koppelkerk
Onder: Annet Schaap, Geert Mak en Bert Wagendorp

18

3. Activiteitenoverzicht
Pianoconcert
Exposities kerkzaal
24 januari - 15 maart 2020
In de voetsporen van Rembrandt

21 februari 2020
Halapsis & Markov

12 juni - 26 juli 2020
Balans

Koppelsessies

7 augustus - 27 september 2020
Ontmoetingen / Begegnungen

26 januari 2020
Dana Lewu

9 oktober - 13 december 2020
Poëzie in beeld

23 februari 2020
Scopar

Exposities bovenzaal

Theater

18 januari - 1 maart 2020
Beelden met een antwoord

3 oktober 2020
Kras | Kerf

12 juni - 26 juli 2020
Balans

31 oktober 2020
Hendrickje, Rembrandts lief

1 augustus - 30 augustus 2020
Beauty & Geometry

1 november 2020
Hendrickje, Rembrandts lief

5 september - 11 oktober 2020
50 Years Hendrix in Heaven

Boekpresentatie

17 oktober - 13 december 2020
Beelden uit Tsjernobyl
Concerten

30 januari 2020
Voeding vanuit de vijf elementen
22 november 2020
Annegreet van Bergen

18 januari
Señora

Literair Café

8 februari 2020
Eli Goffa

31 januari 2020
Helma Snelooper

7 maart 2020
Peter Beets

28 februari 2020
Annet Schaap

5 september 2020
Trio Son Cubano

19 september 2020
Koetsveld & Odaci

17 oktober 2020
YORI

30 oktober 2020
Bert Wagendorp

12 december 2020
Tim Knol

21 november 2020
Geert Mak
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Boven: aankondiging Tegenlicht Meet Up over diversiteit
Onder: Sander Heijne over Fantoomgroei en John Arink over kringlooplandbouw
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Leesclub
22 april 2020
De Pest
20 mei 2020
De meeste mensen deugen
24 juni 2020
Alleen de bergen zijn mijn vrienden
24 juli 2020
Melancholie van de onrust
21 augustus 2020
Houd afstand, raak me aan
23 oktober 2020
Fantoomgroei
10 december 2020
21 lessen voor de 21ste eeuw
Kenniscafé
24 januari 2020
Ad van Liempt - Gemmeker
15 februari 2020
Gerrit Wiechert Kleisen
20 juni 2020
Sebo Ebbens - Boeddhisme
18 september 2020
John Arink - Kringlooplandbouw
16 oktober 2020
Loek Wagenaar - Vitamine D & K
29 november 2020
Sander Heijne - Fantoomgroei
Tegenlicht Meet Up
14 februari 2020
Jong Achterhoek
22 mei 2020
Koop lokaal

19 juni 2020
Basisinkomen
17 juli 2020
Burgerberaad
14 augustus 2020
Plattelandspioniers
11 september 2020
Energietransitie
9 oktober 2020
Cruciale beroepen
20 november 2020
Diversiteit
Kunstlezing
6 maart 2020
Henk Helmantel - Mijn Rembrandt
1 mei 2020
Jan van Eyck
3 juni 2020
Christo
25 september 2020
Hildo Krop
Collegereeksen
16 april - 7 mei 2020
Wat zou Aristoteles doen?
9 juli - 30 juli 2020
Geologie van de Alpen
10 september - 19 november 2020
Friedrich Nietzsche
Workshops
17 oktober 2020
Graphic Poetry
31 oktober 2020
Autobiografische strip
14 november 2020
(Beeld)verhaal van de Achterhoek
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Het scholenprogramma bij de expositie ‘Poëzie in beeld’.

22

4. Financieel jaarverslag
4.1

Financieel jaarverslag volgens Integrale Kostprijs Methode
Integrale kostprijs

2020

excl BTW
totaal

per categorie

exposities
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-11.556
-5.863
-30.263
-2.986

€

literair café
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-2.138
-2.345
-2.910
-597

kenniscafé
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-915
-2.345
-2.910
-597

kunstlezingen
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-1.096
-2.345
-2.910
-597

concerten
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-4.275
-2.932
-2.910
-2.986

theater
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-840
-2.345
-2.910
-955

Meet-up
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-1.089
-2.932
-2.910
-836

Entree overig
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-1.466
-2.910
-1.194

cursussen en colleges
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-2.007
-2.345
-1.746
-

projecten
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-376
-1.466
-2.910
-239

boekenmarkten
directe kosten
personeelskosten
huisvesting & facilities
café, verhuringen en div.

€
€
€
€

-1.788
-2.932
-2.910
-955

Subtotaal aktiviteiten

€ -125.538

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

integrale opbrengst
2020

per categorie

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

11.556
4.203
6.550
21.020

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

2.052
841
7.007

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

2.112
841
7.007

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

2.243
841
7.007

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

5.085
4.203
7.007

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

550
1.345
7.007

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

129
1.177
3.503

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

1.681
3.503

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

9.820
-

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

336
3.503

directe opbrengst
café, verhuringen en div.
kunstbemiddeling
sponsor,proj.subsidie

€
€
€
€

1.345
3.503

-50.668

-7.990

-6.768

-6.948

-13.102

-7.051

-7.767

-5.570

-6.098

-4.991

-8.585

€ -125.538

€ 126.975

excl BTW

Resultaat

totaal

€

43.329

€

-7.339

€

9.899

€

1.909

€

9.959

€

3.192

€

10.090

€

3.142

€

16.295

€

3.193

€

8.902

€

1.851

€

4.809

€

-2.958

€

5.185

€

-385

€

9.820

€

3.722

€

3.840

€

-1.151

€

4.848

€

-3.736

€ 126.975

€

1.437

23

4.2

Toelichting op financieel jaarverslag

In het voor velen rare en nare jaar 2020 heeft de Koppelkerk ook te maken gekregen met
allerlei beperkende maatregelen vanwege het coronavirus die stevige financiële
consequenties hadden:
-

lockdown in maart;
in juni weer open met 1,5 meter-regels;
dan weer beperkte lockdown;
dan weer open maar zonder horeca en max 30 bezoekers;
in december weer een harde lockdown.

De Koppelkerk heeft het financieel overleefd dankzij een alerte en creatieve inzet. Als eerste
zijn we elke twee weken gaan rekenen: wat zijn onze vaste en variabele kosten en
inkomsten en wat betekent dat voor ons banksaldo over x maand? De eerste
liquiditeitsprognoses boden geen rooskleurig beeld: in het najaar zou het einde oefening zijn
als we geen maatregelen zouden treffen. Wat hebben we vervolgens gedaan?
De maatregelen
1. Zorgen dat er minder geld werd uitgegeven: bezuinigingen doorgevoerd waar het
kon, zoals energievoorschot naar beneden (verwarming stonden toch niet aan), een
maand huur cadeau gevraagd en gekregen, PR-kosten geschrapt, alle investeringen
gestopt. De uitgaven zijn t.o.v. 2019 met bijna € 29.000,- naar beneden gebracht, tot
een bedrag van € 125.540,- ;
2. Pogingen om extra inkomsten te genereren:
a. In overleg met de Stichting Vrienden van de Koppelkerk is er een
inzamelingsactie gestart. Het was hartverwarmend te zien hoeveel mensen
om de Koppelkerk geven. Veel kleine bedragen, soms grotere werden (en
worden nog steeds!) aan ons geschonken;
b. Er zijn nieuwe inkomstenbronnen aangeboord. Door online activiteiten aan te
bieden hielden we contact met onze bezoekers én kwam er nog wat geld
binnen. De extra investeringen die nodig waren voor deze livestreamactiviteiten hebben we grotendeels met subsidies hebben kunnen afdekken.
Directie en vrijwilligers hebben enorm veel tijd besteed aan het ontwikkelen
van deze nieuwe faciliteit. En zoals we gewend waren - op een enkele kleine
hapering na - was de kwaliteit van deze online activiteiten weer volgens de
Koppelkerk-standaard: hoog. Zo hebben onze bezoekers veilig thuis van onze
activiteiten kunnen genieten!
c. Er is optimaal gebruik gemaakt van de corona-steunregelingen die in het
leven zijn geroepen: Rabobank (€ 500,-); Rijksregelingen: NOW (€ 5.311,-),
TOGS (€ 4.000,-); Provincie (€ 28.470,-), gemeente Aalten (€ 2.000,-), Prins
Bernhard Cultuurfonds (€ 2.700,-). Een onjuiste SBI-code stond helaas een
TVL-subsidie in de weg. Deze code is inmiddels gewijzigd, zodat in 2021 wel
van deze corona-subsidie gebruik kan worden gemaakt;
d. En een voor ons erg pijnlijke maatregel omdat het raakt aan onze doelstelling
dat cultuur voor iedereen, ook met een kleine beurs, toegankelijk moet zijn
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was het verhogen van de entreeprijzen. Maar het kon niet anders. Met eerst
maximaal 50 en later maar 30 bezoekers móesten we prijzen verhogen om de
sprekers, muzikanten en bands nog te kunnen betalen.
Resultaat
De baten zijn dankzij al deze maatregelen uitgekomen op € 126.975,-. Een forse daling ten
opzicht van 2019 (€ 162.580,-), maar net voldoende om nog een klein positief resultaat te
laten zien van € 1.439,- (2019: € 8.130,-). De liquide middelen zijn daarentegen met €
14.126,- euro gedaald. Dit komt met name door overlopende posten uit 2019 die betaald
zijn en doordat we onze crediteuren-post hebben kunnen terugbrengen. Onze
schuldenpositie is ondanks het coronavirus verbeterd.
Ontwikkeling hapert
De opgaande lijn, die vanaf de oprichting 5 jaar geleden is ingezet, had zich tot en met 2019
stevig doorgezet: steeds betere programmering, steeds meer bezoekers, elk jaar een grotere
omzet. We waren eindelijk zover dat we een risico-buffer konden beginnen op te bouwen.
We konden niet voorzien dat die buffer meteen in 2020 al moest worden ingezet.
Maar verwachtingen zijn positief
Erg positief is dat de gemeente besloten heeft de Koppelkerk een structurele subsidie toe te
kennen van € 20.000,- per jaar. Dit betekent een grote erkenning en waardering voor alles
wat we doen en biedt voor 2021 een welkome basisbijdrage. Ook in 2021 zullen we echter
helaas een beroep moeten doen op landelijke corona-steunregelingen en nog heel zuinig
aan moeten doen.
Vermeld moet worden dat het Rijk aan de gemeente Aalten in 2020 ruim € 160.000,- heeft
overgemaakt voor steun aan de cultuursector. Mocht een muziekverenging, buurthuis,
Kulturhus, museum of Koppelkerk dreigen om te vallen, dan kan de gemeente dus financieel
bijspringen. We hopen natuurlijk dat het zover niet komt, maar zo’n vangnet is toch een
geruststellende gedachte.
Kortom
We hebben laten zien dat we ook in moeilijke tijden creatief kunnen zijn, dat we niet bij de
pakken neerzitten en dat we ons met ons allen nog harder dan normaal inzetten om al het
moois dat de Koppelkerk te bieden heeft door te laten gaan. Tesamen met de brede steun
uit overheid en samenleving biedt dat een positief toekomstperspectief.
Voor de complete jaarrekening 2020 verwijzen wij naar de website van de Koppelkerk:
www.koppelkerk.nl/anbi-stichting-koppelkerk.
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Hermi Hartjes tijdens de voorstelling ‘Hendrickje, Rembrandts lief’ in de Koppelkerk.
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5. Organisatie
5.1

Organisatie van Stichting Koppelkerk

Stichting Koppelkerk wordt gerund door een grote groep enthousiaste groep vrijwilligers,
een onbezoldigd bestuur en een bezoldigde directie.
5.2

Werkgroepen

De programmering van de Koppelkerk ligt in handen van diverse werkgroepen, bestaande uit
vrijwilligers die vanuit hun professie of interesse over kennis en expertise beschikken in het
programmaonderdeel in kwestie. Alle werkgroepen staan onder supervisie van de directie.
In de Koppelkerk zijn de volgende werkgroepen actief:






Kunstgroep, verantwoordelijk voor exposities in kerkzaal en bovenzaal
Concerten
Literair Café
Kenniscafé
Tegenlicht Meet Up

De programma’s van de kunstlezing, theater, leesclub, colleges, pianoconcerten,
boekenmarkten/-beurzen en Bazaar vallen onder de directie. Voor een groot aantal van deze
programma’s wordt in de toekomst een bovenstaande werkgroep-vorm beoogd.
5.3

Teams

Op operationeel niveau zijn op de werkvloer de volgende teams van vrijwilligers actief om de
Koppelkerk als cultuurpodium draaiende te houden. Alle teams staan onder supervisie van
de directie.













Baliemedewerkers
Rondleiders
Cafémedewerkers
Avondmedewerkers
Expositie inrichting
Klusteam
Schoonmaak
Tuinonderhoud
Geluidstechniek
Livestream
ICT
Administratie
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5.4

Directie

Sinds de oprichting van Koppelkerk als vrijplaats voor kunst en cultuur in 2015 is er één
bezoldigde directeur in dienst van de stichting: Sylvia Heijnen. Omdat het programma steeds
groter werd en de Koppelkerk steeds meer een begrip werd in de regio, is er in 2020
besloten de directie uit te breiden naar twee directeuren. In maart 2020 is daarom Linda van
der Berg de directie komen versterken. Door verschil van inzicht tussen het stichtingsbestuur
en Linda van der Berg is in december 2020 wederzijds besloten het dienstverband te
beëindigen. Sindsdien bestaat de directie wederom uit één directeur: Sylvia Heijnen.
5.5

Bestuur

Stichting Koppelkerk wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur. In 2020 lag het bestuur
van Stichting Koppelkerk in handen van:
1. Loes Tieman, voorzitter
2. Wies Kuyers, secretaris; in september opgevolgd door Cees Ubbels
3. Bert Weevers, penningmeester
Op moment van schrijven (mei 2021) bestaat het bestuur van de Koppelkerk uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Loes Tieman, voorzitter
Koos van der Hulst, secretaris
Bert Weevers, penningmeester
Cees Ubbels, vice-voorzitter
Hiske Kremer, bestuurslid
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De (online) leesclub over ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman.
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