
JAARVERSLAG 2018

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers. In dit verslag stelt het 
bestuur u op de hoogte van de activiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens de periode 2016 
t/m 2018 t.b.v. het 20- jarig jubileum van de Stichting. 
Ook de andere  activiteiten van de Stichting komen aan de orde.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2018 ongewijzigd. Ondersteuning voor de 
communicatieve activiteiten wordt verzorgd door Annelies Guit en Jan van Efferen die de 
website up to date houden en door Joke Boer die zorg draagt voor het actueel houden van de 
Facebookpagina.
De foto's die gebruikt worden in de verschillende publicaties zijn gemaakt door Henk van 
Bennekum (bestuurslid).

Geplande jubileumactiviteiten
Voor het jubileum waren verschillende projecten gepland. 

- In Zwijndrecht de organisatie van de Binnententoonstelling in het Oude Raadhuis in 2016
- In Papendrecht een uitbreiding van de beelden naar het Aviolandapad.

Helaas is de Binnententoonstelling 
in Zwijndrecht niet doorgegaan 

Gerealiseerde jubileumprojecten

 Joep Struyk "Drie Generaties“  >

                   
                              

maar 
deze is vervangen door een ander
project, nl. de afsluitende expositie 
"In de schaduw van de oever“

Papendrecht
In 2016 is de uitbreiding van de expositie 
naar het Aviolandapad gerealiseerd. 
In december 2018 zijn de laatste drie 
beelden geplaatst. 
Ook een beeld van Joep Struyk 
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Zwijndrecht
2018 was voor het bestuur van de Stichting een belangrijk jaar wegens  de afsluiting van de 
jubileumperiode met de expositie "In de schaduw van de oever". 
De expositie is in mei feestelijk geopend. 
In 2018 heeft de NKvB (Nederlandse Kring van Beeldhouwers) afdeling Dordrecht zijn 40-jarig 
bestaan gevierd. Het Dordrechts museum heeft  een tentoonstelling  over deze beeldhouwers 
georganiseerd "Omzien", die ongeveer gelijk liep met de expositie van de Stichting. Bezoekers 
in Dordrecht werden ook gewezen op de exposities  in Zwijndrecht en Papendrecht.  Dit heeft 
zeker geleid tot meer bezoekers.

Sponsoring en donaties

Het moge duidelijk zijn dat al deze activiteiten niet mogelijk waren geweest zonder de financiële 
bijdragen van de gemeenten en sponsoren en van donaties.
De gemeenten Papendrecht en Zwijndrecht hebben eenmalig een fors extra bedrag  voor  de 
jubileumactiviteiten beschikbaar gesteld.
De gemeente Zwijndrecht heeft bovendien met ingang van 2018 de jaarlijkse subsidie 
structureel verdubbeld.
Bouwstoffenhandel Rivierendriesprong uit Papendrecht heeft veel transporten van de beelden 
gesponsord. Bijdragen waren er van  Fokker, Oceanco, van Heeswijk Assurantiën, A.A. de 
Haanstichting en Dupont/Chemours. Ook heeft de Stichting donaties ontvangen van het 
Bouwfonds Cultuurfonds, alsmede van de Rotary Club Kinderdijk en de gemeente 
Alblasserdam.
Erg gewaardeerd is een donatie van de Vrienden van Beeldenpark Drechtoevers.
Een substantiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt begin 2019 verwacht.

Het bestuur is u allen zeer erkentelijk en bedankt u heel hartelijk voor uw financiële  bijdrage.

Roel Teeuwen „Kelken“  >
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Verdere activiteiten

Alblasserdam
Het beeld van Nick Renshaw, "Kupfernickel" is na een 
huurperiode van 4 jaar aangekocht door Oceanco. 
De gemeente heeft het beeld "Perishable Flowers" 
van Rosalinde van Ingen -Schenau aangekocht. 
Dit is een goed bericht voor de beeldend kunstenaars 
met wie de Stichting intensief samenwerkt, 
door hun niet alleen de mogelijkheid te geven hun 
werk te exposeren, maar ook door  bij relevante instanties 
onder de aandacht te brengen dat deze beelden ook 
geleased of gekocht kunnen worden.

Zwijndrecht
In het Noordpark heeft de Stichting de beschikking 
over een kleine stacaravan die voornamelijk gebruikt werd
 voor opslag. Daar het bestuur deze ruimte wat meer in
 gebruik wilde gaan nemen, bv voor het houden van de 
vergaderingen of de ontvangst van mensen die een 
rondleiding willen, is bij de gemeente het verzoek ingediend 
water en elektra aan te leggen. Elektra bleek geen probleem, 
maar een wateraansluiting kon helaas niet gerealiseerd
 worden,  daar er geen aansluiting op het riool mogelijk is.

                                                                                                    Maria Glandorf  „Begin“

De gedenkplaat die bij de opening van het Beeldenpark is geplaatst, is verhoogd. 

Door een donatie van Rotary Club Zwijndrecht e.o. is  een drietal nieuwe wegwijzers geplaatst. 
Ook is er bij de toegang naar het Noordpark een bord geplaatst met de namen en logo's van 
de sponsoren.

Voor zowel Zwijndrecht als Papendrecht geldt dat er is overgegaan tot een uitgebreider 
onderhoud van de kunstwerken en het regelmatiger maaien van de grond rondom de beelden.

Communicatie
Op het gebied van communicatie zijn  verschillende acties ondernomen. Er is een nieuwe 
catalogus en een nieuwe folder. In de regionale pers is elke maand een beeld in de rubriek 
Beeld in Beeld beschreven, ook is er aandacht besteed aan het Beeldenpark bij een drietal 
lokale RTV-stations.
Tevens is er van een beeld van Henk van Bennekum een miniatuur gemaakt, waarvan een 
groot aantal is verkocht. De website en de Facebook pagina worden up to date gehouden,

Conclusie
Concluderend kan het bestuur terugzien op een zeer geslaagd jubileum. Mede dank zij  de 
gemeenten, de sponsoren, de donateurs en de onvermoeibare inzet van de bestuursleden 
heeft de Stichting de gestelde doelen kunnen realiseren.

Namens het bestuur                                                                                              25 maart 2019
Bas den Hartog
Voorzitter
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