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Voorwoord 
 
 
Dit jaarverslag van 2021 is bovenal een dankbaar en vreugdevol verslag. We kunnen treuren 
om alles wat er niet kon, en dat hebben we ook gedaan. Feit is dat we nu, in mei 2022, nog 
altijd een vaste waarde in het Achterhoekse cultuurlandschap zijn. We hebben genoten, 
gewerkt, ideeën opgedaan, geleerd van elkaar en we hebben kunnen putten uit onze eigen 
ervaringen. Wat een rijkdom! 
 
In 2020 leerden we met horten en stoten om te gaan met onverwachte sluitingen en 
maatregelen die de gebruikelijke manier van werken op z’n kop zetten. In 2021 richtten we 
onze blik op de toekomst: we willen door met onze ‘vrijplaats voor kunst en cultuur’. De 
organisatie is uitgebreid met junior-directeur Annemiek van der Hoek, en het bestuur 
bestond vanaf april 2021 uit vijf leden.  
 
De uitbreiding van de organisatie betekende ook dat we goed moesten kijken naar de 
structuur van onze, toch nog jonge, organisatie. We kregen te maken met de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli in werking trad en die is gericht op het 
bevorderen van goed bestuur en toezicht op stichtingen. Daarmee in samenhang zijn onze 
eigen statuten en reglementen, en algemeen geldende codes en principes, onder de loep 
genomen. Hierover leest u meer in het hoofdstuk ‘organisatie’.  
 
De Koppelkerk bruist en dat is zonder enige twijfel de verdienste van de directie en de grote 
groep vrijwilligers. Samen kijken we met vertrouwen naar de toekomst.  
 
 

Bestuur Koppelkerk 
mei 2022 
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Inleiding 
 
 
Een jaar van eindeloos sprinten en weer stilstaan door de coronamaatregelen, maar ook 
een jaar vol nieuwe samenwerkingsverbanden, de introductie van de functie ‘junior-
directeur’ en een waardevol project rondom psychische kwetsbaarheid in de volle breedte 
van de Koppelkerk-programmering. In dit jaarverslag blikken we terug op 2021. 
 
De coronapandemie dwong ons al in 2020 om onze blik te verruimen om onze missie voort 
te kunnen zetten: we introduceerden een livestream zodat een aanzienlijk deel van onze 
activiteiten doorgang kon vinden tijdens lockdowns en als aanvulling op het geringe aantal 
bezoekers dat we mochten ontvangen door de anderhalvemetermaatregel. Gelukkig maar: 
want ook in 2021 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van dit nieuwe medium. Pas 
halverwege het jaar - juni 2021 - mochten de deuren weer open. 
 
Drie mooie exposities konden dit jaar plaatsvinden in de kerkzaal, waarbij een uitgebreid 
nevenprogramma werd ontwikkeld rondom de exposities ‘Kunst | Ambacht’ en ‘Insider Art’, 
waar bezoekers zeer enthousiast op reageerden. Dankzij onze livestream hebben we min of 
meer het hele jaar onze vaste programma’s kunnen blijven bieden: Tegenlicht Meet Ups, 
Kenniscafés, Literair Cafés, kunstlezingen en de leesclub. De programma’s die slecht naar 
een online omgeving konden worden vertaald - exposities, concerten, (boeken)markten en 
theatervoorstellingen - hebben helaas slechts doorgang kunnen vinden in de maanden dat 
de corona-maatregelen dat toelieten. 
 
Een belangrijke toevoeging in de programmering vormden dit jaar de (online) collegeseries, 
waar we in 2020 mee van start waren gegaan. Er vonden maar liefst zes (langlopende) 
collegeseries plaats: van geschiedenis van de filosofie tot kunstgeschiedenis, van geologie 
tot het Midden-Oosten. De grote inzet op online programmering was te risicovol geweest als 
we niet hadden kunnen terugvallen op coronasteun voor schrijvers vanuit De 
Schrijverscentrale en een garantie van de Gemeente Aalten. (Deze garantie van de 
Gemeente Aalten hebben we vanwege het succes van de online programmering nauwelijks 
hoeven benutten.) 
 
Vanaf mei kreeg het Koppelkerk-team versterking: Annemiek van der Hoek trad aan als 
junior-directeur. Aanvankelijk als stagiair, maar door een succesvolle aanvraag bij het 
Kickstart Cultuurfonds kon zij al gauw als ZZP-er worden ingehuurd. Naast ondersteuning van 
de directie, ontwikkelde Annemiek als kunstenaar en kunstdocent onder andere een 
uitgebreid workshop-programma, waardoor exposities konden worden aangevuld met een 
educatief, creatief en zeer succesvol kinderprogramma. Daarnaast werd op organisatorisch 
niveau het bestuur van de stichting uitgebreid met twee extra bestuursleden: Koos van der 
Hulst trad aan als secretaris en Hiske Kremer als algemeen bestuurslid. 
 
In september hield de verplichte invoering van het coronatoegangsbewijs de gemoederen 
binnen de organisatie flink bezig. Er werd uitgebreid gediscussieerd over de wenselijkheid 
van deze corona-maatregel op een plek die zich een ‘vrijplaats’ noemt (zie Visie) en zich ten 
doel stelt andersdenkenden met elkaar in verbinding te brengen. Gesprekken vonden plaats 
binnen bestuur, directie, met vrijwilligers, met diverse bezoekers en met de handhavende 
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Gemeente Aalten. Een verzoek tot behoud van de anderhalvemetermaatregel in plaats van 
de coronapas kon vanwege uniform landelijk beleid niet worden ingewilligd. De Koppelkerk 
werd als culturele instelling vanaf september verplicht de coronapas in te voeren. 
 
Vanaf oktober startte het brede project ‘Insider Art - van outsider naar insider’ waar we als 
organisatie met grote tevredenheid op terugkijken. In de volle breedte van ons programma 
stonden we stil bij het urgent maatschappelijke thema van psychische kwetsbaarheid. Er was 
aandacht voor diverse zogenaamde ‘outsider’ kunstenaars, schrijvers die worstelen met 
psychische problematiek, een passende film, diverse ervaringsdeskundigen en GGZ-
professionals. Voor het project werd een brede samenwerking aangegaan met GGZ-
instelling GGnet, ervaringsdeskundigen-organisatie Ixta Noa, story teller Jantien Klein Ikink, 
de Dorpskamer Lichtenvoorde en zorginstelling Estinea. Zo ontstond een waardevolle cross-
over tussen de sectoren cultuur en zorg.  
 
Naast deze samenwerking op het gebied van psychische kwetsbaarheid, ontstonden er dit 
jaar nog meer nieuwe verbindingen. De Koppelkerk ging, mede dankzij de livestream-
faciliteit, samenwerking aan met Museum Villa Mondriaan, het Nationaal 
Onderduikmuseum, omroep HUMAN, schilderdocent Esther Visser, Erfgoedcentrum ECAL, 
Gelders Genootschap, Bibliotheek Achterhoekse Poort en de GGD.  
 
Hoe breed we - ondanks corona - ook programmeerden, en hoeveel nieuwe 
samenwerkingsbanden we ook aangingen: we hadden 2021 geenszins overleefd zonder de 
financiële steunpakketten van het rijk. Bezoekersaantallen waren nog lang niet op het 
niveau van vóór corona, door vrees voor het virus, maar ook door de corona-maatregelen 
van verplichte tijdslots, mondkapjes, anderhalve meter, QR-code en het grotendeels 
stilleggen van de horeca. Ongestoord en spontaan genieten van kunst en cultuur was er ook 
in 2021 helaas nog niet bij. Maar toch: dankzij het rijk, onze trouwe donateurs, tijdelijke 
huurverlaging, diverse spontane giften van gulle gevers en coronasteun van de Gemeente 
Aalten wisten we ook 2021 financieel het hoofd boven water te houden. 
 
Het jaar 2021 testte opnieuw flink ons uithoudings- en aanpassingsvermogen, maar 
verruimde op diverse wijzen ook onze horizon. In dit jaarverslag geven wij inzicht in de 
activiteiten die zijn georganiseerd. De financiële gegevens en een toelichting daarop zijn 
vastgelegd in het vierde hoofdstuk.  
 
Het feit dat we ondanks deze aanhoudende crisis toch dit jaarverslag kunnen schrijven 
danken wij aan de grote inzet, creativiteit en flexibiliteit van onze trouwe vrijwilligers, het 
hardwerkende en betrokken stichtingsbestuur, de grote inzet en nieuwe impulsen van onze 
junior-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 nog bestaat. 
 
 
 

Sylvia Heijnen, directeur 
mei 2022 
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Henk Visser - Shiva and the burning cosmos (expositie: Zonder verbeelding is er niets) 
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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. 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 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. 

3. De stichting beoogt het algemeen nut. 
 
 
1.2 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: 
 

1. met een hoogwaardig aanbod de Achterhoek aantrekkelijker maken als woon- en 
werkomgeving; 
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• 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 het gesprek 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 door hen onder één dak vrij 
baan geven; 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. 
 
Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke programmering van de Koppelkerk, bij lezingen en 
discussieavonden. Daar gaat echter wel 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. 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 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 kunst en cultuur 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. Joke Hermsen stelt dat kunst de mogelijkheden 
biedt voor 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 van essentieel belang voor onze democratie. Het esthetische en het 
ethische - het schone en het goede - zijn in dit verband nauw aan elkaar verbonden. 
 
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, 
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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 herkent. Enerzijds 
treft men in de Koppelkerk gelijkgestemden, anderzijds andersdenkenden, waardoor niet 
alleen een ‘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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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 
 
Door de langdurige lockdown van bijna een half jaar, konden de deuren van de Koppelkerk 
pas in juni 2021 open. De eerste expositie die getoond werd was ‘Zonder verbeelding is er 
niets’, een retrospectief van wijlen collagekunstenaar Henk Visser (1952-2019). In aansluiting 
bij de expositie werd een documentaire - ‘Alles wat er gezegd moet worden’ door Pelle 
Nijburg - gemaakt en getoond op de landelijke publieke omroep (NPO Extra). Bij de expositie 
introduceerde de Koppelkerk voor het eerst een audiotour met QR-codes, waar enthousiast 
op werd gereageerd door het publiek. Bij de expositie werd tevens een kunstlezing 
georganiseerd over Henk Visser door kunstenaar Rinke Nijburg en filosoof Kees Meijlink.  
 
Op 30 juli startte de expositie ‘Kunst | Ambacht’, waarin het werk werd getoond van acht 
regionale kunstenaars die uitblinken in een ambachtelijke kunstvorm. Er werden etsen 
getoond van Wim van der Meij, schilderijen van fijnschilder Paul Wieggers, keramiek van Job 
Heykamp, sculpturen van houtbewerker Daan de Leeuw, sieraden van goudsmid Roelinde 
Boot, sculpturen in zink en koper van Lara Vos, wet plate fotografie van Gerjo te Linde, en 
sculpturen in hout en metaal van Mirjan Koldeweij. De expositie werd goed bezocht en goed 
ontvangen, mede door het uitgebreide nevenprogramma dat erbij werd ontwikkeld met 
(kinder)workshops, artist talks en rondleidingen door de deelnemende kunstenaars.  
 
De laatste expositie van 2021 was een (voor Koppelkerk-begrippen) grootschalig project: 
‘Insider Art - van outsider naar insider’. De expositie met zeer uitgebreid nevenprogramma 
stelde zich ten doel psychische problematiek beter bespreekbaar te maken. Psychische 
kwetsbaarheid was natuurlijk vóór het uitbreken van de coronapandemie al een groot 
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probleem, maar door corona werd de urgentie van het probleem alleen maar groter. Het 
maatschappelijke thema werd niet alleen belicht vanuit een expositie, maar (in 
samenwerking met talloze partners) ook aan de orde gesteld in avonden met 
ervaringsdeskundigen, GGZ-professionals, een filmavond, een collegereeks, een 
discussieavond, schrijvers die met psychische problematiek worstelen, etc. Voor het eerst 
werd er voor een expositie een externe curator aangetrokken: kunsthistorica Maria 
Driessen. Met verschillende Outsider Art ateliers en zelfstandige kunstenaars in Nederland 
werd samengewerkt, uitmondend in een expositie van dertien verschillende ‘outsider 
kunstenaars’ in diverse disciplines. In de Koppelkerk braken we een lans voor het begrip 
Insider Art, in plaats van Outsider Art, om deze kunstenaars niet langer als buitenstaanders 
(outsiders) op afstand te houden. Werk werd getoond van Anton Heyboer (1924-2005), Wim 
Izaks (1950-1989), Maurits Sterkenburg, Lionel Plak, Regillio Benjamin, Yair Aa, Sijtse Keur, 
Marcello Pieter Stokhof, Desmond Tjon A Koy, Lidy Besteman, Nol Vonk, Louis Stam en 
André Mookhoek. Ondanks dat door het oplaaien van het coronavirus helaas verschillende 
activiteiten van het programma moesten worden uitgesteld naar 2022, kijkt de Koppelkerk 
met grote tevredenheid terug op het project. Vele bezoekers en organisaties spraken hun lof 
uit voor het agenderen van psychische kwetsbaarheid, dat helaas nog te vaak een taboe-
onderwerp is. 
 
Expositie bovenzaal 
De bovenzaal opende in juni 2021 met een expositie van ‘textielcollages’ van Joke Oltheten. 
Deze expositie liep tot 11 juli. Grafisch kunstenaar Béa Verheul volgde met een expositie van 
haar monoprints tot en met 29 augustus. Beide expositie werden verrijkt met twee ‘Meet 
the Artist’-momenten, zodat bezoekers in gesprek konden gaan met de kunstenaars.  
 
50 jaar nadat Jim Morrisson van The Doors het leven liet, opende op 3 september de 
expositie ‘De Club van 27’ met muziekfotografie van de legendarische muzikanten die helaas 
al op 27-jarige leeftijd het leven lieten door hun extravagante levensstijl. Naast Jim Morrison 
werden er beroemde foto’s getoond van Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Brian 
Jones en Jimi Hendrix. Na een succesvolle samenwerking met Richard Jongetjes van Glimlach 
Producties en Wim van Zon van Music Inspired Art in 2020, kwam de expositie van de Club 
van 27 wederom met deze zelfde samenwerkingspartners tot stand. De expositie werd 
helaas iets minder druk bezocht dan de eerdere muziekfotografie-tentoonstelling van Jimi 
Hendrix het jaar ervoor. Als extra verdieping werd samen met Wim van Zon op 4 september 
de lezing ‘The Summer of Love’ georganiseerd over de muziekfotografie van de jaren ’60 van 
de vorige eeuw.  
 
De laatste expositie in de bovenzaal van 2021 belichtte het stormachtige werk van wijlen 
Wim Izaks (1950-1989) als nevenprogramma van bovengenoemde project ‘Insider Art’. Deze 
expositie kwam tot stand in samenwerking met Rob Smolders, voorzitter van de Stichting 
Wim Izaks en tevens oud-directeur van Museum De Wieger en oud-kunstrecensent van NRC 
Handelsblad. Voor extra verdieping werden bij de expositie twee rondleidingen 
georganiseerd in samenwerking met Rob Smolders. 
 
Concerten 
Ook de concerten hadden te lijden onder de lange lockdown: in plaats van 10 concerten 
vonden er 5 concerten plaats in 2021. Vanaf juli klonken er gelukkig weer geluiden uit de 
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kerkzaal, weliswaar met slechts 50 bezoekers vanwege de anderhalve meter afstand. Er 
waren nog diverse concerten in te halen uit de lockdown. Zoals gebruikelijk in de 
programmering van de concerten vond de ene maand een singer-songwriter concert plaats, 
en de andere maand een jazzconcert. In juli startte de programmering met folk-pop trio 
Woolf. Omdat het concert binnen mum van tijd was uitverkocht werd besloten een tweede 
concert te programmeren in september. In augustus zat de kerkzaal van de Koppelkerk 
wederom vol met 50 personen bij het jazzconcert van de jonge jazzmusici Muti Marane. Eind 
september trad het bekende singer songwriter-duo Tangarine op, wederom voor een 
uitverkochte zaal. Het concertseizoen werd afgesloten in november met een concert van 
Maurits Fondse die een ode brengt aan de bekende singer-songwriter Billy Joel. Wederom 
zat de zaal vol. 
 
Hoewel het geen prestatie lijkt om een concertzaal van 50 personen uit te verkopen, leek er 
een gretigheid af te lezen uit de run op tickets. Dit stond enigszins in schril contrast met de 
verdiepende activiteiten van de Koppelkerk, waar lang niet dezelfde gretigheid was af te 
lezen. Een voorzichtige conclusie is dat bezoekers na een lange periode aan huis gekluisterd 
te zijn vol zwaar nieuws over corona vooral het huis uit gaan voor ‘een leuke avond’.  
 
Koppelsessies 
Vanwege de lockdown en de anderhalvemetermaatregel in 2021, konden de kleinschalige 
(en altijd stampvolle) concertjes in het Boekencafé helaas geen doorgang vinden. 
 
Theater 
Net als in 2020 vonden er in 2021 op incidentele basis theatervoorstellingen plaats in de 
Koppelkerk. In september trad kleinkunstduo De Andersons op met de voorstelling ‘Een 
mooiere wereld’ over de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren. In de volle 
kerkzaal van de Koppelkerk was een opluchting te merken dat er eindelijk weer van theater 
kon worden genoten, zowel door bezoekers als door artiesten (voor De Andersons was de 
voorstelling in de Koppelkerk de eerste na twee jaar stilstand). Deze voorstelling werd in 
oktober gevolgd door de voorstelling ‘Met mijn vader in bed’ van Dorst Theater. Op twee 
avonden konden we genieten van deze voorstelling, waarin de relatie tussen vader en 
dochter wordt uitgediept na het overleden van vrouw en moeder. Vader en dochter 
verlangen naar contact met elkaar, maar pijn uit het verleden en hun andere manier van 
kijken staat dit nogal in de weg. Het wordt pijnlijk duidelijk hoe moeilijk werkelijk contact, 
ondanks het verlangen daarnaar, soms kan zijn. De voorstellingen zijn kwetsbaar, rauw en 
confronterend tegelijk. Eén bezoeker wordt het te veel op een van de avonden. Dorst 
Theater wil de toeschouwer dieper meenemen in onze binnenwereld. Dat is gelukt. 
 
Ook voor de theatervoorstellingen geldt dat bezoekers makkelijk de weg terug naar de 
Koppelkerk weten te vinden. Hoewel ‘Met mijn vader in bed’ een wat zwaarder thema 
aanroerde, werden ook deze avonden goed bezocht. 
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Boven: Woolf in de Koppelkerk 
Onder: Tangarine en De Andersons 
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Schildercursus & workshops 
In 2021 hebben er vijf schildercursussen (à tien lessen) plaatsgevonden in de Koppelkerk. 
Drie vonden onder leiding van docent en kunstenaar Robert Jansen plaats en twee onder 
leiding van (een nieuwe) docent en kunstenaar Esther Visser. Vanwege de lockdown in het 
begin van 2021 hebben de voorjaarscursussen geen doorgang kunnen vinden. Het 
schilderseizoen begon daardoor - op anderhalve meter afstand - in het najaar (september).  
 
In 2021 vonden er beduidend meer workshops plaats in de Koppelkerk dan in het jaar 
ervoor. Dit had alles te maken met de komst van junior-directeur Annemiek van der Hoek, 
die naast kunstenaar, ook kunstdocent is van huis uit. In aansluiting bij de expositie ‘Kunst | 
Ambacht’ ontwikkelde ze een zeer succesvolle - en volledig uitverkochte - kinderworkshop 
programma in de zomermaanden, waarbij bij zes verschillende ambachten aansluiting werd 
gezocht. Waar de Koppelkerk in het verleden moeite had om genoeg kinderen te trekken 
voor kinderworkshop leek dat in 2021 totaal verleden tijd. Mogelijke verklaringen voor het 
succes van dit kinderprogramma zijn: de Koppelkerk is meer geïntegreerd bij inwoners in de 
regio; het aanbod was zeer aantrekkelijk; door negatieve reisadviezen werd veelal vakantie 
in eigen land gevierd waarbij leuke uitjes voor welkome afwisseling zorgden. Bij de ‘Jaren ‘50 
dag’ die op 10 september plaatsvond, werden verschillende op maat gemaakte workshops 
gegeven; o.a. speelgoed maken van gerecycled materiaal. In het najaar (september en 
oktober) werd een passende kinderworkshops georganiseerd bij de tentoonstelling ‘Insider 
Art’. 
 
Bazaar 
De populaire retro en handmade markt, de Bazaar, die twee dagen per jaar op het 
buitenterrein van de Koppelkerk plaatsvindt, kon helaas ook dit jaar door het coronavirus 
geen doorgang vinden. 
 
 
2.2  Boeken 
 

• Boekenmarkt 
• Literair café 
• Leesclub 

 
 
Boekenmarkt 
Na bijna twee jaar stilstand door het coronavirus vond in augustus eindelijk weer een 
boekenmarkt plaats op het buitenterrein van de Koppelkerk. Omdat evenementen nog aan 
tal van corona-regels moesten voldoen werd het terrein volledig met eenrichtingsverkeer 
ingericht. De aangepaste maatregelen vroegen veel van de organisatie, maar gelukkig 
werden de investeringen ruimschoots gecompenseerd door de enthousiaste reacties en 
grote opkomst van het publiek. In oktober 2021 vond de traditionele boekenmarkt plaats. 
De buitenevenementen waren een groot succes en een boost voor de moraal dat het 
publiek ‘er weer zin in had’. 
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Literair Café 
Van de oorspronkelijk 10 geplande Literair Cafés, konden er 5 plaatsvinden. De eerste drie 
Literaire Cafés - met Ronit Palache, Désanne van Brederode en Ted van Lieshout - vonden 
noodgedwongen via livestream plaats, omdat het land nog in lockdown en met een 
avondklok zat. De aanvankelijke hype van livestreams in het begin van de coronacrisis leek in 
deze fase van de crisis bekoeld: de digitale opkomst was verwaarloosbaar. Essentieel was 
hierbij de financiële steun die de Koppelkerk kreeg van de Gemeente Aalten, het Lirafonds 
en het Letterenfonds om de literaire programmering toch door te laten gaan. Hierdoor kon 
het programma van de Koppelkerk toch deels doorlopen, de relaties met de bezoekers 
behouden blijven en niet onbelangrijk: kon de Koppelkerk voluit ervaring opdoen in het vak 
van het livestreamen.  
Zodra het weer kon - in juni 2021 - vond er weer een fysiek Literair Café plaats met 
schrijfster en Libris Prijs-genomineerde Simone Atangana Bekono. In samenwerking met de 
Aaltense bibliotheek De Achterhoekse Poort organiseerde de Koppelkerk in september een 
zeer succesvol Literair Café met Özcan Akyol. Door coronabesmettingen moeten de Literaire 
Cafés met Ellen Deckwitz (oktober 2021) en Griek Op de Beeck (november 2021) - beide in 
het kader van het project Insider Art over psychische kwetsbaarheid - worden uitgesteld 
naar 2022.  
 
Leesclub 
Bij de start van de coronacrisis in 2020 lanceerde de Koppelkerk een nieuw 
boekenprogramma: de leesclub. In de leesclub werden boeken gelezen die juist in tijden van 
pandemie en crisis ons iets te zeggen konden hebben over onze maatschappij. Gaandeweg 
ontstond er in al die maanden een vaste schare lezers die het allen toejuichten eindelijk 
weer eens een stok achter de deur te hebben om weer te lezen en het als verrijkend 
beschouwden om in kleine groep over (de weeffouten in) onze samenleving te spreken. 
Omdat het vrijwel volle programma van de Koppelkerk inmiddels weer op stoom was, werd 
besloten de frequentie van de leesclubs iets naar beneden bij te schroeven. In plaats van 
maandelijks, vond er eens in 6 à 8 weken een leesclub plaats. In 2021 werden gezamenlijk de 
volgende boeken gelezen en besproken: ’21 lessen voor de 21ste eeuw’ van Yuval Noah 
Harari (deel 2), ‘Het grote wereldtoneel’ van Philipp Blom, ‘Leugen & waarheid’ van Bas 
Heijne, ‘De fundamenten’ van Ramsey Nasr, ‘Tegen verkiezingen’ van David van Reybrouck 
en ‘In verwarde staat’ van Karlijn Roex. Het laatste boek werd gelezen in het kader van het 
project ‘Insider Art’ over psychische kwetsbaarheid. 
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Boven: Gerda Brethouwer in gesprek met Ronit Palache in de Koppelkerk 
Onder: Özcan Akyol, Désanne van Brederode en Simone Atangana Bekono 
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3. Verdieping 
 

• Kenniscafé 
• Tegenlicht Meet Up  
• Kunstlezing 
• Colleges 

 
Kenniscafé 
Van de oorspronkelijk negen geplande Kenniscafés, konden er in 2021 zes plaatsvinden. Net 
als voorgaande jaren stonden er drie hoofdthema’s centraal in de programmering: mens & 
persoonlijke ontwikkeling, mens & maatschappij en mens & aarde. Het eerste Kenniscafé in 
mei werd verzorgd door Joke Hermsen over het thema ‘kunst, filosofie en tijd’. Door de 
lockdown en avondklok vond de lezing noodgedwongen online plaats. Omdat de Achterhoek 
de laatste jaren erg kampt met droogte werd in juni dijkgraaf Hein Pieper uitgenodigd om 
meer te vertellen over wat de waterschappen en burgers te doen staat in een veranderend, 
opwarmend klimaat met meer extreem weer. Vanaf deze lezing kon het Kenniscafé weer 
fysiek - mits op anderhalve meter afstand - plaatsvinden. In september gaf journalist Pieter 
van Os een lezing over zijn intrigerende boek ‘Liever dier dan mens’ waarin hij het 
ongelooflijke overlevingsverhaal van het Joods-Poolse meisje Mala Rivka Kizel in de Tweede 
Wereldoorlog. In zijn onderzoek kwam Van Os tot de overtuiging dat nationalisme niet 
vanzelf voortvloeit uit onze menselijke conditie. Het nationalisme uit de 19de eeuw is 
volgens Van Os een doelbewuste, emancipatoire beweging. Het is volgens hem een 
menselijk project geweest, zendingswerk. In oktober nam professor Windenergie Gerard van 
Bussel ons op zeer toegankelijke wijze mee in de uitdagingen die de energietransitie van ons 
vragen. In november vond de langverwachte - want door het coronavirus meermaals 
uitgestelde - lezing plaats van oud-cardioloog Pim van Lommel. Hij deed uitgebreid 
onderzoek naar bijna-doodervaringen en sprak deze avond over de ingevoerde donorwet in 
het licht bezien van zijn onderzoek. Wat ben je wel echt dood als je hersendood wordt 
verklaard? En is orgaantransplantatie in dat licht bezien wel verantwoord? In december sloot 
Ad van Liempt het Kenniscafé af met een lezing over 1945: een jaar van bevrijding, maar 
vooral een jaar van contrasten. Vanwege de invoering van de korte lockdown moest dit 
laatste Kenniscafé via livestream worden uitgezonden. 
 
Een groot deel van de Kenniscafés waren soms alleen of naast live ook via livestream bij te 
wonen. Met uitzondering van de lezing van Pim van Lommel leek er wel een verzadiging op 
te treden in het aantal livestreamkijkers. In het algemeen viel in 2021 op dat de Kenniscafés - 
met uitzondering van Pim van Lommel - kampten met bezoekersverlies. De voorzichtige 
conclusies die de Koppelkerk hieraan verbindt zijn: (1) na continue blootstelling aan het 
zware onderwerp van de coronacrisis hebben bezoekers niet zo’n behoefte aan de wat 
zwaardere maatschappelijke programma’s, (2) op pad gaan naar lezingen is een beetje uit 
het systeem van bezoekers, (3) de veelal wat oudere bezoekers zijn nog voorzichtig met op 
pad gaan terwijl het coronavirus nog rondwaart. 
 
Tegenlicht Meet Up 
Tweemaandelijks vindt er een Tegenlicht Meet Up plaats in de Koppelkerk, naar aanleiding 
van een documentaire van Tegenlicht. Zoals altijd voerden urgent maatschappelijke thema’s 
de boventoon. De edities van januari, maart en mei met als thema’s ‘Welzijn in plaats van 
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welvaart’, ‘Protest’ en ‘Wonen buiten de box’ vonden in verband met de lockdown 
noodgedwongen online plaats. Vooral de editie over nieuwe woonvormen - ‘Wonen buiten 
de box’ - was zeer goed bezocht en daar volgden ook nieuwe programma’s uit: twee 
excursies, respectievelijk naar het nieuwe Uuthuuskes-project in de Gemeente Aalten en het 
zelfbouw/earthship-project Aardehuizen in Ols. Ook beide excursies werden goed bezocht. 
Begin juli startte er weer een fysieke (of eigenlijk: hybride) meet up in de Koppelkerk met 
ziekenhuiszorg als thema. Het onderwerp speelde in op een lokaal heet hangijzer: de 
mogelijke verdwijning van een groot deel van het SKB-ziekenhuis in Winterswijk. In 
september werd voor een hybride editie samenwerking gezocht met omroep HUMAN: 
samen met de Gemeente Aalten organiseerde de Koppelkerk namelijk een meet up over 
kansen(on)gelijkheid in het onderwerp naar aanleiding van de tv-serie Klassen. Een zeer 
interessante avond met interessante gasten en veel mensen uit het onderwijsveld. In 
november sloot de hybride Tegenlicht Meet Up aan bij het thema van psychische 
kwetsbaarheid voor het project ‘Insider Art’. Een roerig thema, in roerige tijden, met een 
roerende avond tot gevolg. Ervaringsdeskundigen gingen in (soms fel) gesprek met de GGZ, 
en toonde aan hoe urgent en belangrijk het was dat over het thema gesproken werd. 
 
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 in juni draaide om het heftige werk en leven van Frida Kahlo, naar 
aanleiding van de twee grote exposities die aan haar gewijd waren in het Cobra Museum en 
het Drents Museum. Deze lezing was zowel fysiek in de Koppelkerk als online via livestream 
te volgen. In juli belichten kunstenaar Rinke Nijburg en filosoof Kees Meijlink in een duo-
lezing het leven en werk van wijlen Henk Visser, naar aanleiding van de 
overzichtstentoonstelling die gelijktijdig in de Koppelkerk te zien was. In augustus nam 
kunsthistorica Maria Driessen de bezoekers en kijkers (via livestream) mee in het leven en 
werk van de vooraanstaande kunstenaar Joseph Beuys, waar in 2021 een herdenkingsjaar 
aan gewijd was. In september gaf Wim van Zon van Galerie Music Inspired Art in de lezing 
‘The Summer of Love’ meer context bij de tentoonstelling ‘De Club van 27’ in de Koppelkerk. 
 
Colleges 
In 2020 zag nog een nieuw ‘corona’-programma het levenslicht bij de Koppelkerk: online 
colleges. In 2021 werd volop doorgegaan met dit programma. De eerste driedelige 
collegereeks werd verzorgd door kunsthistorica Maria Driessen over moderne architectuur. 
In maart startte een 20-delig collegeprogramma van Rico Sneller over de geschiedenis van 
de filosofie. In vier blokken van vijf colleges werden deelnemers ingewijd in de filosofie vanaf 
de Oudheid, via de Middeleeuwen, naar Moderne tijd en 19e en 20e eeuw. Van april tot mei 
vonden er twee collegereeksen plaats: een kunstgeschiedeniscursus over het thema ‘zon en 
maan’ en een collegereeks geologie onder leiding van professor geologie Jan Wijbrans over 
de oorsprong van ons zonnestelsel, de aarde en het leven in een vierdelig college. In 2021 
laaide het conflict tussen Israël en Palestina op, wat de Koppelkerk deed besluiten een korte, 
driedelige collegereeks te wijden aan het Midden-Oosten door universitair docent Paul 
Aarts. Ter verdieping bij het project ‘Insider Art’ (met outsider kunstenaars) gaf 
kunsthistorica Maria Driessen tot slot een hybride collegereeks over ‘Kunst en engagement’. 
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Boven: Kunstlezing over Joseph Beuys in de Koppelkerk 
Onder: Frida Kahlo en Meet Up Klassen in de Koppelkerk 

De colleges werden ook in 2021 over het algemeen goed bezocht. Wel zorgden de vele 
colleges voor veel extra werkdruk in onze kleine organisatie, met name na de lockdown toen 
het vaste Koppelkerk-programma weer mocht beginnen. 
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3. Activiteitenoverzicht 2021 
 

Vaste programmering 
 

 
Exposities kerkzaal 
   

11 juni - 18 juli Zonder verbeelding is er niets - Henk Visser (collages) 
 30 juli - 3 okt  Kunst | Ambacht (diverse disciplines) 

15 okt - 18 dec  Insider Art - van outsider naar insider (diverse disciplines) 
    
Exposities bovenzaal 
 
 11 juni - 11 juli  Joke Oltheten (textielkunst) 
 16 juli - 29 aug Béa Verheul (monoprints) 
 3 sept - 30 okt  De Club van 27 (muziekfotografie) 
 5 nov - 18 dec  Wim Izaks (diverse disciplines) 
 
Kenniscafé 
  

14 mei   Joke Hermsen - Kunst, filosofie en tijd 
 18 juni   Dijkgraaf Hein Pieper - Droogte in de Achterhoek 
 17 sept  Pieter van Os - Liever dier dan mens  
 15 okt    Gerard van Bussel - Hernieuwbare energievoorziening 
 19 nov   Pim van Lommel - Hersendood, bewustzijn en orgaandonatie 
 10 dec   Ad van Liempt - 1945 
 
Concerten 
  
 10 juli   Woolf (folk-pop) 
 7 aug   Muti Marane (jazz) 
 10 sept  Woolf (folk-pop, extra concert) 
 25 sept  Tangarine (singer-songwriter) 
 13 nov   The Story of Billy Joel (singer-songwriter) 
 
Tegenlicht Meet Up 
    

15 jan   Welzijn in plaats van welvaart  
 12 maart  Protest  
 7 mei   Wonen buiten de box  
 2 juli   Zorgen voor morgen  
 3 sept   Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs  
 5 nov   Geestelijke gezondheidszorg  
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Literair Café 
     

26 maart  Ronit Palache - Ischa Meijer en de Joodse zwijgcultuur 
 30 april  Désanne van Brederode - Over de ziel en haar roman ‘De tas’ 
 4 juni   Ted van Lieshout - Over zijn gehele oeuvre 
 25 juni   Simone Atangana Bekono - Over haar roman ‘Confrontaties’ 
 24 sept  Özcan Akyol - Over ‘Eus’ en het belang van lezen 
 
Leesclubs 
  

28 jan   Yuval Noah Harari - 21 lessen voor de 21ste eeuw 
 4 maart  Philipp Blom - Het grote wereldtoneel 
 15 april  Bas Heijne - Leugen & waarheid 
 3 juni   Ramsey Nasr - De fundamenten 
 1 okt   David van Reybrouck - Tegen verkiezingen  
 14 nov   Karlijn Roex - In verwarde staat 
 
Kunstlezingen 
     

11 juni   Frida Kahlo 
 3 juli   Henk Visser 
 13 aug   Joseph Beuys  
 4 sept   The Summer of love  
 
Collegereeksen 
     

11 feb - 25 feb  Kunstgeschiedenis - Architectuur (3 colleges)  
 11 maart - 8 april Filosofie: Oudheid (5 colleges) 

19 april - 17 mei Kunstgeschiedenis - Zon en maan in de kunst (5 colleges) 
 22 april - 20 mei Geologie - De oorsprong van de aarde (4 colleges)  
 18 mei - 15 juni Filosofie: Middeleeuwen (5 colleges) 
 29 juni - 13 juli Midden-Oosten (3 colleges)  
 31 aug - 28 sept Filosofie: Moderne tijd (5 colleges) 
 14 okt - 25 nov Kunstgeschiedenis - Kunst en engagement (4 colleges) 
 25 okt - 29 nov Filosofie: 19e en 20e eeuw (5 colleges) 
 
Boekenmarkt 
   

29 aug   Internationale Augustus Boekenmarkt  
 17 okt   Opruimingsboekenmarkt  
 
Theater 
 
 18 sept  De Andersons - Een mooiere wereld  
 8 okt   Dorsttheater - Met mijn vader in bed  
 9 okt   Dorsttheater - Met mijn vader in bed (extra voorstelling) 
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Schildercursus 
 

27 sept - 13 dec Docent Robert Jansen (middag) 
28 sept - 14 dec Docent Robert Jansen (middag) 
29 sept - 14 dec Docent Robert Jansen (middag) 
11 okt - 13 dec Docent Esther Visser (avond) 
12 okt - 14 dec  Docent Esther Visser (ochtend) 

 
Workshops 

 
1 aug   Houtbewerken  

 8 aug   Pinhole fotografie  
 15 aug   Draadsculptuur  
 23 aug   Schilderen 
 29 aug   Druktechnieken 
 10 sept  Speelgoed maken  
 19 sept  Sculpturen in koper en zink  
 24 okt   Kolozaïk (textielpoppen) 

 

Extra programmering 
 
 
Boekpresentatie 

 
19 feb   Historische interieurs in de Achterhoek  
 

Verkiezingsdebat 
 

5 maart  Politiek Café - Tweede Kamerverkiezingen 
 
Webinar 
 
 8 april    Verduurzaming van monumenten 
     
Zonder grenzen (i.s.m. Nationaal Onderduikmuseum) 
  

17 juni   Kind van de vrijheid 
 1 juli   Het drama van het Korenburgerveen  
 2 sept   Fredrik Slomp en Alfred Mozer  
 21 okt   Mirjam Schwarz  
 4 nov   Zwarte Kees  
 18 nov   Leo Kok  
 16 dec   Dale 39 
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Artist talks 
 
 30 juli   Daan de Leeuw (houtbewerking) 
 11 sept  Job Heykamp (keramiek) 
    
Rondleidingen 
  
 15 aug   Mirjan Koldeweij (beeldhouwen) 
 22 aug   Paul Wieggers (fijnschilderen) 
 3 okt   Roelinde Boot (goudsmid) 
 30-31 okt  Anton Heyboer (etsen) 
 21 nov   Wim Izaks (diverse disciplines) 
 11-12 dec  Anton Heyboer (etsen, extra rondleidingen) 
 
Excursies 
 
 8 aug   Aardehuizen in Olst  
 16 sept  Uuthuuskes in Aalten  
 
Markt 
 

10 sept   Jaren ’50 dag  
    
Burendag 
 
 26 sept  Burendag 
 
Ervaringsdeskundigen 
 
 29 okt   Ervaringscafé - Leven met een verstandelijke beperking 
 20 nov   True Stories Told Live - Psychische kwetsbaarheid 
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4. Financieel jaarverslag   
 
 
4.1 Financieel jaarverslag volgens Integrale Kostprijs Methode 
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4.2 Toelichting op financieel jaarverslag 
 
Net als in 2020 had de Koppelkerk in 2021 te kampen met corona-beperkingen. Meerdere 
programma’s konden geen doorgang vinden, terwijl er soms wel startkosten waren gemaakt. 
Maar ook net als in 2020 is dankzij de creativiteit en inzet van directie en vrijwilligers toch 
weer veel moois gerealiseerd. Voor een flink deel online of hybride. We konden profiteren 
van het feit dat de streamingsdiensten en bijbehorende hardware grotendeels in 2020 al 
ontwikkeld en betaald waren. Echter ook dit jaar was de totale omzet een soort ‘stand still’. 
De opgaande lijn van 2015 t/m 2019 kon door alle corona-maatregelen nog niet weer 
worden opgepakt. 
 
 

  
N.B. Bedrag 2015 is geëxtrapoleerd van 4 maand naar heel jaar 

 
In 2021 zijn een aantal grote projecten gerealiseerd, waarbij verschillende programma’s 
rondom een overkoepelend thema werden georganiseerd (expositie + lezingen + workshops 
in 1 project, zie vorige hoofdstukken). Dit vergde veel extra denkwerk en inzet van directie 
en vrijwilligers, maar maakte ook nieuwe subsidies mogelijk. Hier hebben we optimaal 
gebruik van gemaakt. Zo zijn de loonkosten van onze junior-directeur volledig en een deel 
van de vrijwilligerslasten door subsidies gedekt, waardoor de totale personeelslasten bijna 
10.00 euro lager zijn dan in 2020.  
 
Deze extra subsidies – en natuurlijk ook de al bijna ‘normale’ corona-subsidies NOW en TVL 
– hebben flink bijgedragen aan het uiteindelijk positieve resultaat in 2021.  
 
In 2021 was er weer een boekenmarkt mogelijk (omzet: 2.700 euro). De cursussen en 
colleges waarmee in 2020 was gestart zijn in 2021 volop doorontwikkeld waardoor de omzet 
hiervan bijna is verdubbeld tot bijna 17.000 euro. Daarentegen is door de lockdown en 
anderhalvemetermaatregel de omzet van de exposities, de Literaire Cafés, de Kenniscafés, 
kunstlezingen en concerten samen met bijna 40% gedaald t.o.v. 2020.  De steun van 
vrienden e.a .was hartverwarmend: de giften zijn verdrievoudigd t.o.v. 2020 tot ruim 9.000 
euro. 
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Al met al sloot het jaar met een positief resultaat van 13.465 euro. Het eigen vermogen is 
weer wat opgekrikt, de liquiditeit is verbeterd. We zitten echter nog niet op het gewenste 
veilige niveau. Net als in 2020 voeren we een uiterst prudent financieel beleid. Elke uitgave 
wordt tegen het licht gehouden, elke (nieuwe) verdienmogelijkheid verkend.  
 
We zijn blij dat de activiteiten van de Koppelkerk ook financieel worden gewaardeerd in de 
vorm van giften, sponsoring en subsidies. Hierdoor kunnen we doorgaan en kunnen onze 
bezoekers, online of fysiek, blijven genieten van ons mooie culturele aanbod.  
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Daan de Leeuw - Ode aan de engelen (expositie: Kunst | Ambacht) 
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5. Organisatie  
 
 
5.1 Organisatie van Stichting Koppelkerk 
 
Stichting Koppelkerk wordt gerund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, een onbezoldigd 
bestuur en een bezoldigde directie. 
 
Per 1 juli 2021 treedt de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking. De kern van 
het wetsvoorstel is gericht op het bevorderen en professionaliseren van goed bestuur en toezicht op 
stichtingen, met behoud van zoveel mogelijk flexibiliteit. De WBTR hanteert een duidelijke 
taakomschrijving voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen. Deze wet wil ervoor zorgen 
dat je je realiseert dat je handelt als bestuurder van de stichting, met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden. In het licht van deze wetswijziging werd een aantal zaken (opnieuw) 
vastgelegd, bijvoorbeeld hoe we omgaan met aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang en (financieel) 
toezicht.  
 
Naast deze nieuwe wet zijn er codes die ons als culturele organisatie handvatten geven om ons werk 
goed te doen. De volgende codes onderschrijven wij en passen wij aantoonbaar toe: 
 

• De Fair Practice Code: gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en 
creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, 
vertrouwen en transparantie. Deze kernwaarden worden bij ons actief nageleefd; 
voorbeelden daarvan zijn in het beleidsplan te vinden; 

• Code Diversiteit & Inclusie: deze code houdt in dat iedereen welkom is, als maker, bezoeker, 
als werkende. Dit is iets wat in onze organisatie doorsijpelt, bijvoorbeeld in de werving van 
vrijwilligers. Op de website wordt niet naar een bepaald profiel gevraagd, maar de nadruk 
ligt juist in het vinden van de juiste plek voor jou, wie je ook bent. 

• Governance Code Cultuur: deze code verwoordt de elementen waaraan een goed bestuur 
moet voldoen. Hoe uit zich dat? Bijvoorbeeld door jaarlijks verantwoording af te leggen in 
ons jaarverslag, dat inzichtelijk is via onze website. Ook worden alle genomen besluiten 
inclusief motivatie vastgelegd in de notulen van de vergaderingen.  

 
 
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 
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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 vergelijkbare werkgroepvorm 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 

 
 
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. In april 2021 startte Annemiek van der Hoek als stagiair 
junior-directeur. Door financiële steun van het Kickstart Cultuurfonds kon Van der Hoek 
vanaf juni 2021 op ZZP-basis in dienst worden genomen als junior-directeur. De 
directietaken worden sinds juni 2021 verdeeld onder Sylvia Heijnen en Annemiek van der 
Hoek. 
 
 
5.5 Bestuur  
 
Stichting Koppelkerk wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur. In 2021 lag het bestuur 
van Stichting Koppelkerk in handen van: 
 

1. Loes Tieman, voorzitter 
2. Koos van der Hulst, secretaris 
3. Bert Weevers, penningmeester 
4. Cees Ubbels, vice-voorzitter 
5. Hiske Kremer, bestuurslid  
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Excursie naar Aardehuizen in Olst. Nevenprogramma Tegenlicht Meet Up - Wonen buiten de box. 

 
 


