Jaarverslag 2017 Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van onze stichting.
Bestuur
Allereerst melden wij u een aantal wijzigingen in ons bestuur.
Na jarenlange trouwe dienst heeft onze secretaris Trudy Feuth te kennen gegeven dat zij wilde
stoppen met haar werkzaamheden voor ons bestuur. Wel blijft zij lid van de Vrienden. Zij heeft het
secretariaat inmiddels overgedragen aan Joke Boeren. Ook onze oud penningmeester Ellen Zwart
heeft haar bestuursfunctie neergelegd, nadat Pem Kubbe haar taken al eerder had overgenomen.
Ook langs deze weg willen wij hier Trudy en Ellen bedanken voor hun inzet en wensen wij hun
vervangers veel succes en plezier toe bij onze stichting.
Geplande en gerealiseerde Jubileumactiviteiten
Zoals reeds eerder gemeld viert de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) in 2018 haar 100jarig bestaan, daarom hebben wij besloten om ons hierbij aan te sluiten en onze jubileumperiode
vast te stellen voor de jaren 2016 t/m 2018. Wat dat betreft hebben wij na 2017 dus nog 1 jaar te
gaan met ons Drechtoever Forum.
Begin 2017 is ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum onze nieuwe , prachtige catalogus
uitgekomen met daarin alle beelden van onze exposites in Zwijndrecht, Papendrecht en
Alblasserdam. Het is de eerste keer dat we een catalogus hebben waarin de beelden van al onze
huidige locaties zijn opgenomen. Wij zijn Henk van Bennekum veel dank verschuldigd voor het
nieuwe ontwerp, de foto’s en voor zijn inzet. De catalogus is aangeboden aan de wethouders van de
deelnemende gemeenten en uiteraard ook aan onze sponsoren. Ook zijn er exemplaren aan
belangstellenden verkocht.

Dank zij Rotary Zwijndrecht e.o. zijn er drie nieuwe wegwijzers geplaatst in het Noordpark.
Hierdoor is ons expositie veel beter vind- en bereikbaar.

Onze sponsor Oceanco heeft het beeld Kupfernickel van Nick Renshaw, na een huurperiode van 4
jaar, aangekocht.
De gemeente Alblasserdam heeft een principebesluit genomen om komend jaar het beeld Perishable
Flowers van Rosalinde van Ingen Schenau aan te kopen. Eerder heeft deze gemeente via ons al
beelden gekocht van Linda Verkaik en Bert Nijenhuis. Ook hier zijn wij heel blij mee en trots op. Dit is
uiteraard ook een goed bericht voor de beeldend kunstenaars met wie wij intensief samenwerken.
Onze stichting maakt zich sterk voor deze kunstenaars door niet alleen beelden van hen te exposeren
op prachtige locaties, hun werk op te nemen op onze website en in onze catalogus, maar ook door
publiciteit te genereren en bij relevante instanties duidelijk onder de aandacht te brengen dat deze
beelden ook kunnen worden geleased of gekocht.
Natuurlijk is er ook het nodige gedaan aan PR en communicatie.
Dit heeft geresulteerd in de plaatsing van verschillende redactionele artikelen in diverse huis aan
huis bladen in Papendrecht en Zwijndrecht.
Aan de website is hard gewerkt door Annelies Guit en Jan van Efferen.
Wij zijn hier heel blij mee; onze geheel vernieuwde website ziet er inmiddels fantastisch uit! Als u
langs de beelden van onze exposities loopt dan kunt u ook met uw smartphone de informatie van
onze website (www.beeldenparkdrechtoevers.nl) eenvoudig raadplegen.
Joke Boer zorgt er voor dat we prominent aanwezig zijn op Facebook.
Zowel in Zwijndrecht als in Papendrecht zijn weer verschillende beelden verwisseld, soms omdat de
kunstenaar zijn/haar beeld nodig had voor een andere expositie.
Het Dordrechts Museum zal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de NKvB in 2018 een
speciale tentoonstelling wijden aan regionale beeldend kunstenaars die aangesloten zijn bij de NKvB.
Van veel van deze kunstenaars hebben wij al beelden staan op onze verschillende locaties. In het
kader van ons laatste jubileumjaar zijn wij voornemens om in het Noordpark ca. 10 – 12 extra
beelden van deze kunstenaars te plaatsen zodat zij ook door ons, zeer terecht, extra in het zonnetje
worden gezet. Met het Dordrechts Museum zijn wij in gesprek om over en weer te verwijzen naar
deze tentoonstellingen en op deze wijze extra publiciteit te genereren.
Wij hebben afspraken kunnen maken met het bedrijf Segno d’Arte om periodiek maai- en
schoonmaakwerkzaamheden te verrichten aan en rondom de door ons geplaatste beelden in
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Zwijndrecht en Papendrecht. Doelstelling hierbij is dat onze locaties nog aantrekkelijker worden om
bezocht te worden en om beschadiging bij het maaien door derden te voorkomen.
Beschadigingen en vandalisme
Tot onze teleurstelling zijn we in 2017 ook weer geconfronteerd met verschillende vernielingen.
Van ons project ‘Gezicht op Dordrecht’ in Zwijndrecht is één van onze frames verplaatst wegens
werkzaamheden aan het Veerplein en vervolgens bleek het frame onherstelbaar beschadigd te zijn.
De dader heeft zich uiteraard niet gemeld. Hieronder het frame in volle glorie en daarnaast zoals we
het aantroffen na beschadiging.

In het Noordpark zijn omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd.
Tijdens deze werkzaamheden zijn door of namens de gemeente een aantal van onze
informatiebordjes uit de grond gerukt en beschadigd.
Met de gemeente zijn wij in overleg omtrent vergoeding van bovengenoemde schades.
Ook in Papendrecht blijkt door vandalisme een beeld van zijn sokkel te zijn gerukt en is hierdoor
beschadigd. Dit beeld is naar de gemeentewerf verplaatst en zal binnenkort gerestaureerd worden
om vervolgens teruggeplaatst te worden.
Noordpark
Er zijn, zoals hierboven reeds is aangegeven, in 2017 veel werkzaamheden uitgevoerd in het
Noordpark. Hierdoor was het park minder toegankelijk en minder aantrekkelijk voor een bezoek.
Met de gemeente Zwijndrecht hebben wij inmiddels een procedure afgesproken waardoor wij in de
toekomst vroegtijdig geïnformeerd zullen worden over werkzaamheden in het park. Hierdoor kunnen
er hopelijk betere maatregelen worden genomen om overlast en beschadigingen te beperken of te
voorkomen. Ook worden er betere afspraken gemaakt over het planmatig onderhoud.
Wij zijn heel blij dat de gemeente toegezegd heeft dat wij een aansluiting in onze werkkeet kunnen
krijgen voor water en elektriciteit. Dit zal in 2018 worden gerealiseerd en wij kunnen dan een veel
beter gebruik maken van de keet tijdens rondleidingen en werkzaamheden in het park.
Bij de provincie loopt een aanvraag voor subsidie om het Noordpark te voorzien van verlichting,
zodat het park ook in de avonduren beter bezocht kan worden en mogelijk een aantal beelden
kunnen worden uitgelicht. Natuurlijk hopen wij dat deze aanvraag met een positief resultaat zal
worden afgehandeld.
Bas den Hartog
Voorzitter
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