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Algemeen
In 2017 heeft het bestuur van Stichting Kunstroute de Wijk-IJhorst besloten om Grensloos Kunst
Verkennen (GKV) om te zetten van een jaarlijkse naar een tweejaarlijkse route. De achterliggende
reden was de toekomstbestendigheid van GKV. Kwalitatief goede kunst, meer opdrachten voor
prachtige locaties en voldoende voorbereidingstijd om zekerheid te verkrijgen over een passend
budget. Een positieve bijkomstigheid was dat we in een om en om ritme kwamen met andere
kunstevenementen in de regio. Dit betreft Puppet International en “Kijk je ogen uit” in Meppel, als
ook de kunstroutes Into Nature in Drenthe en de IJsselbiënnale, een route van Doesburg naar
Hattem.
De eerstvolgende route van Grensloos Kunst Verkennen was gepland in september 2021. Als bestuur
zijn we natuurlijk heel alert op de ontwikkelingen rond Covid-19. In het jaar 2020 was er lang
onduidelijkheid rond een vaccin en een tweede en ook derde golf kon zich zo maar voordoen. We
realiseerden ons dat de pandemie nog wel een periode in beslag zou kunnen nemen. De 1,5 meter
zou de nodige extra inspanning vragen om een en ander te organiseren en alles zou moeten onder
voorbehoud. We konden dus geen zekerheid bieden aan kunstenaars, locatiehouders en bezoekers.
Na rijp beraad heeft het bestuur dan ook besloten de volgende route te laten plaatsvinden in 2022
en dan niet in september maar in de laatste 3 weekenden van de maand mei.

Organisatie
De algemene organisatie van Grensloos Kunst Verkennen ligt in handen van het bestuur. Dit neemt
niet weg dat zij zich bij het nemen van de beslissing om GKV te verplaatsen van september 2021 naar
mei 2022 intensief heeft laten bijstaan door alle geledingen binnen de organisatie. We raadpleegden
de leden van de Kunstcommissie, de jeugdcommissie en de leden van de commissie PR/Marketing.
Unaniem stond men achter het besluit van het bestuur.
Daarnaast is de medewerking van de verschillende locatiehouders essentieel. Op 19 augustus 2020 is
er een bijeenkomst gehouden (uiteraard corona-proof) met de verschillende locatiehouders. Ook zij
bleken unaniem achter het voorstel van het bestuur te staan. Daarmee was de beslissing een feit.
Eind september was het plan om in een gezamenlijke bijeenkomst de meer dan 100 vrijwilligers te
informeren. Helaas kon deze bijeenkomst door corona niet plaatsvinden. De vrijwilligers zijn derhalve
schriftelijk op de hoogte gebracht van het genomen besluit. Ook van hun kant kwamen vele positieve
reacties. De eerstvolgende editie van Grensloos Kunst Verkennen staat gepland voor 12 tot en met
29 mei 2022.

Kunst
De leden van de Kunstcommissie hebben in 2020 enkele stappen gezet in het kader van de
eerstvolgende editie van GKV. Inhoudelijk is de focus voor de 12e editie van GKV voorbereid.
Opnieuw willen we gaan voor landschappelijk werk op verschillende locaties in het Reestlandschap,
naast werk op binnenlocaties. In de loop van afgelopen jaar zijn al afspraken gemaakt met een viertal
kunstenaars die gaan exposeren. Enkelen zijn al aan het werk voor GKV 2022.
Ter ondersteuning van de organisatie van de komende editie hebben we drie assistenten toe kunnen
voegen aan de Kunstcommissie. Enthousiaste vrijwilligers die in staat zijn om een deel van de
werkzaamheden of projecten op zich te nemen.
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Bestuur per 31 december 2020
Voorzitter – Lineke Eskes
Secretaris – vacant
Penningmeester – Bernd Gaykema
Bestuurslid Kunst – Ineke Fischer
Bestuurslid Vrijwilligers – Margriet Jans Teunissen
Bestuurslid PR / Marketing – vacant

Met dank aan
Ook in een jaar waarin geen route georganiseerd wordt, zijn er toch de nodige uitgaven. Hierbij
denken we aan vergaderkosten, organiseren van bijeenkomsten, maar ook aan het ontvangen van
kunstenaars die een locatie bezoeken om zich voor te bereiden op de volgende route.
Wij zijn de provincie Drenthe dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage in de vorm van een subsidie
in het kader van de organisatie van Grensloos Kunst Verkennen.
Daarnaast danken we alle vrijwilligers, waaronder de leden van de verschillende commissies, die ons
in 2020 met raad en daad hebben bijgestaan. Door hun medewerking kon het bestuur de beslissing
nemen om Grensloos Kunst Verkennen te verschuiven van september 2021 naar mei 2022.

Financieel Jaarverslag
Toelichting op de jaarrekening
De kascontrole heeft dit keer niet plaatsgevonden bij de penningmeester thuis i.v.m. de corona
pandemie. Er is gekozen voor het toesturen van alle relevante documentatie naar de leden van de
kascontrolecommissie. Dit proces is soepel verlopen en beide leden gaven hun goedkeuring. U vindt
hun verslagen aan het einde van dit Jaarverslag.
Financieel gezien is 2020 een goed jaar geweest. Naast ruim 1000 euro uitgaven hebben we 2000
euro subsidie van de provincie Drenthe mogen ontvangen en hebben we ruim 240 euro eigen
inkomsten gehad. Met een positief saldo van 1.150 euro is ons eigen vermogen nu 15.300 euro.
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Jaarrekening
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Verslagen van de kascontrolecommissie
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