
Jaarverslag 2014 Platform Wageningse Beroeps Kunstenaars 

Bestuur: Voorzitter Jochem Borgesius 
 Penningmeester Frans de Bree 
 Secretaris Dolyn Kuiper , tot 09/2014, daarna vacant. 
 
Aantal leden: 50 ?? 
 
Groepsactiviteiten: Expositie ‘Oprecht Gelogen’. 
Tijdens de maanden oktober en november 2014 exposeerden twaalf kunstenaars, Platform BKW, in 
de bibliotheek te Wageningen. Zij reageerden met hun werk op het project ‘Oprecht Gelogen’. Dit 
project, waarin Cees Mobach (musicus) op ludieke wijze een aantal componisten presenteerde, vond 
plaats in de bibliotheek Wageningen gedurende vier avond happenings ( 9, 23 okt. ; 13, 27 nov. 
2014).  In de vorm van, door Cees speciaal voor dit project  samengestelde filmfragmenten, werden 
een aantal componisten ‘tussen waarheid en fantasie’ tot leven gebracht. De avonden werden 
gelardeerd door optredens van musici, sprekers, dichters en koor. Dankzij de,  door de bibliotheek 
georganiseerde expositieplek in en om de theaterruimte, konden de toehoorders tegelijk als 
toeschouwers kennis nemen van de beelden en het dichterlijk werk van de kunstenaars.  
In de maanden  voorafgaand aan de tentoonstelling organiseerde het coördinatieteam  (Colette, 
Netty, Erica) bijeenkomsten waar ideeën en schetsen door de deelnemende kunstenaars  konden 
worden uitgewisseld. Het uitgangspunt was: nieuw beeldend en dichterlijk werk, geïnspireerd op de 
gepresenteerde componisten. Vanuit diverse disciplines werden verschillende aspecten belicht, 
waarbij iedere kunstenaar/dichter een eigen beeldtaal en stilistische strategie hanteerde.                                                                                    
Laurens van der Zee  organiseerde een Salonbijeenkomst, 30 oktober 2014 op locatie Duivendaal 8., 
waar video’s werden getoond die Cees had gemaakt van de deelnemende kunstenaars. De video’s 
tonen de kunstenaars, uitleg gevend en aan het werk,  tijdens de voorbereiding op de 
tentoonstelling.                                                 
Tijdens de evaluatie die in H41 plaats vond op 18 januari 2015 werden positieve en negatieve  
aspecten van dit project besproken. Aangezien niet alle deelnemers aanwezig konden zijn kan de 
uiteindelijke evaluatie in dit verslag niet worden opgenomen.  

 Deelnemende kunstenaars/dichters:  Colette Bloos, Salmon Ezzammoury, Riekje Offerhaus, 

Annie van Gansewinkel, Bert Hoekstra, Netty Kordes, Gelske Kwikkel, Birgit Pedersen, 

Fransje Smit, Erica Welling, Ans Wouters, Laurens van der Zee.   

                                                                                                                                                                                                          

Verslag commissies: 

# Ballotagecommissie (Renee van Korven, Remco de Kluizenaar, Trijnie Goudriaan) 
De huidige leden van de ballotage commissie zijn René van Corven, Trijnie Goudriaan en 
Remco de Kluizenaar. 
Petra de Vree, lid tot eind 2013/half 2014(?) heeft zich niet expliciet afgemeld bij René, 
Remco en Trijnie, maar woont voor langere tijd in het buitenland. Ze heeft geloof ik wel eens 
een algemene mail aan alle Platform leden gestuurd, waarin ze al haar Platform-
gerelateerde aktiviteiten op non-aktief aankondigde. 
De meest recente ballotages zijn eind 2013 geweest: 
Erica Welling, al besproken in een ALV, geballoteerd en toegelaten in Nov '13 door René van 
Corven en Remco de Kluizenaar 
Netty Kordes, waarschijnlijk ook al besproken in een ALV, geballoteerd en toegelaten in Dec 
'13 door Remco de Kluizenaar en Petra de Vree 



In 2014 zijn er geen ballotage aanvragen geweest. 
In feb/maart 2015 is weer een ballotage ophanden: Nelleke Zandwijk. Aangezien zij naast 
beeldend werk vooral veel schrijft, zal Laurens van der Zee voor deze ballotage Trijnie 
Goudriaan bijstaan. 
 
# Websitecommissie ( Gelske Kwikkel, Elisabeth Kristensen, Erica Welling) 
 
# Ateliercommissie (Jacqueline van Bergeijk, Colette Bloos, Marjolein de Vette is eind ’14 
gestopt) 
Er zijn 2 atelierbezoeken geweest,: 
 Petra de Vree : 12 bezoekers 
 Ilse de Vries: 8 bezoekers.  
De kunstenaars hebben bij Frans de Bree een vergoeding van € 20 gekregen voor de 
gemaakte onkosten. 
 
# Saloncommissie: zie ook Expositie Oprecht Gelogen. 
 
# Masterclasscommissie ( Birgit Pedersen, Gelske Kwikkel) 
In 2014 hebben wij een Masterclass gehad van Don van Zantwijk   ..in Ede Thema Het 
ervaren van het interactieve dynamische proces met drie dimensionale ruimte  .per 
beroepskunstenaar  hebben wij € 25,- ontvangen van BKW Platvorm......... 
 
Voor individuele activiteiten verwijzen we naar de websites van de desbetreffende leden. 
 
Er is een collectieve expositie verzekering voor de individuele leden. Deze is in 2104 een 
onbekend aantal keren gebruikt. 
 
  


