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1. Inleiding 
 
Nog een jaar met corona-maatregelen die de plannen van KCA danig in de war brachten. De vele en 
vaak direct ingaande lockdowns troffen ook de culturele sector hard. Het vergde veel van de vrijwil-
ligers van KCA. Van machteloos toezien tot steeds opnieuw annuleren en herprogrammeren of aan-
passen aan regels ten aanzien van bezoekersaantallen, hygiënemaatregelen en dergelijke. Ons doel 
was om inwoners van de gemeente Aalsmeer ook in tijden van een pandemie een zo goed mogelijk 
aanbod aan ontspanning, afleiding, ontroering en inspiratie te bezorgen. En om zalen en vooral ook 
artiesten aan het werk te houden. Kunst en cultuur als ontmoeting van de verschillende kunstvormen 
 
Vernieuwing 
De tijd gebruikten we ook om na te denken over vernieuwing in ons aanbod en fijnslijpen van nieuwe 
digitale instrumenten. Met als centrale vraag: hoe kunnen we na ‘corona’ huidige en nieuwe bezoekers 
nog beter bedienen, nog beter inspelen op hun wensen en behoeften. En hoe kunnen we een kwali-
tatief hoogwaardig cultureel aanbod dicht bij huis blijven aanbieden, wetende dat we blijvend moeten  
leven met een wereld die constant verandert en waarin pandemieën als corona altijd zullen blijven.  
 
Al met al zijn we blij dat we ondanks alle beperkingen toch nog veel hebben kunnen realiseren. Maar 
zoals we in de Jaarrekening 2020 al schreven, tevreden zijn we nog steeds niet. We hadden zo veel 
meer willen bieden.  

 
 
2.  Jaarverslag per programma 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de activiteiten van de verschillende programma’s die in 
2021 doorgang konden vinden. Achtereenvolgens komen aan bod:  

1. Beeldende Kunst 
2. Kunstroute 
3. Muziek Bob&Gon 
4. Jazz 
5. Klassieke muziek 
6. Cabaret 
7. Literatuur 
8. Poëzie 

  
 

2.1. Beeldende Kunst 2021 
Tot de zomer was het Oude Raadhuis noodgedwongen gesloten. In de zomer compenseerden we het 
gebrek aan fysiek beeldende kunst beleven met deelname aan het Kunstproject De Elementen. Die 
vond plaats in de tuin van het Oude Raadhuis, behoorlijk coronaproof dus. Exposerende kunstenaars 
en de gastvrouwen van KCA werden danig op de proef gesteld want toen het Oude Raadhuis zijn 
deuren mocht openen, vonden maar weinig bezoekers hun weg naar mooie beeldende kunst. Een 
beeld dat bij alle musea te zien was. Het publiek was er niet meer aan gewend om uit te gaan of was 
coronaschuw geworden.  
 
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de in 2021 gerealiseerde tentoonstellingen in het 
Oude Raadhuis.  
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In 2021 gerealiseerde tentoonstellingen in het Oude Raadhuis 
 

 

4 december 2020 t/m 26 september 2022: “Toekomst” 
De tentoonstelling met 17 kunstenaars van de Vereniging Am-
stelland Kunst (VAK), uit de eigen regio, mocht in het late voor-
jaar van 2021 pas weer open naar maanden van lockdown. Een 
video van de tentoonstelling bod in die periode de mogelijkheid 
er online van te genieten.  

  

 

1 juni t/m 10 oktober 2021: “De Elementen” 
Kunstenaar Mireille Schermer was de gehele zomer te gast in 
de tuin van het Oude Raadhuis om in het kader van het kunst-
project DE ELEMENTEN een aaneengesloten reeks installaties 
te realiseren. Elke maand maakte Mireille een nieuwe creatie 
waarmee ze de verbinding zocht tussen kunst en natuur. Ze ge-
bruikte natuurlijk materiaal, zoals gejut en gesprokkeld hout en 
veren  waar de elementen licht, lucht, water en zon haar werk 
transformeerden. 

  

 

1 oktober t/m 6 november 2021: “Amazing Amateurs in de 
Etalage” 
In de uitgestelde IkToon Maand  (oktober i.p.v. juni) bundelden 
KCA en Cultuurpunt Aalsmeer weer hun krachten en richtten de 
schijnwerpers op beeldend amateurkunst. Zo'n 30 amateurs ex-
poseerden in de etalages van winkels in Aalsmeer centrum en 
in het foyer van Cultuurpunt Aalsmeer in de Oude Veiling. In het 
Oude Raadhuis was een expositie te zien van het Schildersge-
nootschap Aalsmeer en van de Fotogroep Aalsmeer. Amateur-
kunst van hoog niveau! 

  

 

13 november 2021 t/m 13 februari 2022: “Beestenboel” 
In het Oude Raadhuis was een tentoonstelling te zien met een 
hoge aaibaarheidsfactor. KCA had zes bijzondere kunstenaars 
uitgenodigd die hun passie voor dieren én kunst graag met Aals-
meer deelden. Met vertederende schilderijen, kleurrijke tekenin-
gen, magnifieke foto’s en indrukwekkende beelden. Dat leverde 
een boeiende tentoonstelling op die velen aansprak, van kunst-
liefhebber tot dierenliefhebber. Door de lange lockdown werd de 
tentoonstelling verlengd tot medio februari. 
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Aantal bezoekers Beeldende Kunst 2021 
 

datum Tentoonstelling Aantal be-
zoekers 

4 december 2020 t/m 26 september 
2021 

Vereniging Amstelland Kunst – ‘Toe-
komst’ 

130* 

1 juni t/m 10 oktober 2021  Mireille Schermer – ‘De Elementen’ 560 
1 oktober t/m 6 november 2021  
 

Schildersgenootschap Aalsmeer, Foto-
groep Aalsmeer en 30 andere amateurs 
– ‘Amazing Amateurs in de Etalage’ 

500** 

13 november 2021 t/m 13 februari 2022 
 

Zes kunstenaars – ‘Beestenboel’ 185 

Totaal bezoekers Beeldende Kunst 1.375 
Doelstelling 2021 1.000 

*) incl. online bezoekers 
**) alle locaties 
 
 
 

2.2. KCA KUNSTROUTE AALSMEER 2021 
Eindelijk mocht er weer een Kunstroute worden georganiseerd. Omdat nog steeds de 1,5 meter af-
stand moet kunnen worden gewaarborgd, koos KCA alleen voor de grotere locaties. Muziek was he-
laas uit den boze, maar dat mocht de pret niet drukken. De animo onder kunstenaars was overweldi-
gend. Eindelijk mochten zij aan een groot publiek laten zien wat ze tijdens de lockdowns hadden ge-
maakt. Het weer was schitterend en verleidde zo’n 2.200 bezoekers tot een (fiets-) tocht langs de 20 
locaties en de ruim 80 kunstenaars met een veelzijdig aanbod aan kunst, ondanks het feit dat ze het 
zonder terrasjes en muziek moesten stellen. Ook de nieuwe locaties Club / Muziekcentrum N201 
(jonge kunstenaars) en Zorgcentrum Aelsmeer vielen zeer in de smaak. 
 
Aantal bezoekers Kunstroute: ca. 2.200, prognose 2.000 
 

 

 
(Foto’s: aalsmeervandaag.nl)  
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2.3. MUZIEK 2021 
Ook de kleinkunstconcerten onder de noemer KCA Muziek met Bob & Gon werden in 2021 weer hard 
getroffen door de coronamaatregelen. Van de geplande acht voorstelling konden er slechts twee door-
gang vinden. Van de geannuleerde concerten werden er vier opnieuw geprogrammeerd in 2021.  
  
 

24 oktober 2021 
Gerard Alderliefste: ‘Ramses’ 
Gerard Alderliefste en zijn band begeleidden Ramses Shaffy tijdens 
de onverwachte en door weinigen voor mogelijk gehouden toegift 
van diens carrière. De revival van het lied 'Laat me -Vivre', door 
Shaffy en Alderliefste opnieuw opgenomen in 2005, leidde tot een 
reeks optredens door heel Nederland. In de Oude Veiling kwamen 

voor een uitverkochte zaal bekende, maar ook minder bekende stukken van Shaffy voorbij. Maar ook 
smeuïge anekdotes uit de monden van heren die dicht bij hem hebben gestaan. 
 
 
21 november 2021 
Tango Duo Duende 
Tango Duo Duende wordt gevormd door gitarist Alvaro en zangeres 
Mirre – een uitstekende vertolkster van de Tango: dé Argentijnse mu-
ziek die staat voor passie en sensualiteit. Twee werkelijk fantástische 
musici zorgden in de Oude Veiling voor muziek van zeer hoge kwali-
teit. 
. 
 

Aantal bezoekers Muziek 2021 
Datum Activiteit Aantal bezoekers 
24 oktober 2021 Gerard Alderliefste – ‘Ramses’ 87 
21 november 2021 Tango Duo Duende – ‘Argentijnse Tangomuziek’ 66 

Totaal bezoekers Muziek 153 
Doelstelling 2021 500 

 
 
2.4. Jazz 2021 
Even leek het erop dat Jazz in 2021 geen kans kreeg, maar niets bleek minder waar. Direct na het 
einde van de lockdown kwam The New Conrad Miller Trio bij ons spelen. In de zomer grepen we de 
kans om een geweldig jazzweekend in de steigers te zetten rond de twee jazzlegendes Ella Fitzgerald 
en Louis Armstrong. Dat viel bij de liefhebbers enorm in de smaak en is aanleiding om zo’n weekend 
met sterbezetting voortaan elke zomer te programmeren. Voor een geweldig zomereinde zorgde de 
Fortnight Swing Bigband, de ‘leukste bigband uit de Ronde Venen’. Het enthousiasme om eindelijk 
weer te mogen optreden spatte van het podium af. Door snel te schakelen konden musici van eerder 
afgelaste concerten in het najaar alsnog worden geboekt of werden anderen bereid gevonden naar 
Bacchus te komen voor spetterende optredens van hoog niveau. De uitsmijter van het jaar was onge-
twijfeld het concert met Mike Boddé en stervioliste Julia Philippens van Fuse. Ook al vond nog niet 
iedereen zijn weg weer naar jazzconcerten, al met al was het een geslaagd jazzjaar.  
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Gerealiseerde Jazzconcerten in 2021 
 

   

12 juni 2021 
The New Conrad Miller Trio 

27 augustus 2021  
Jazzweekend Ella & Louis 
Michael Farekamp 

28 augustus 2021 
Jazzweekend Ella & Louis 
Loet van der Lee & Jos van 
Beest Trio 

   
   

29 augustus 2021 
Jazzweekend Ella & Louis 
Esther van Hees & Sven Schuster 
Trio 

11 september 2021 
The Fortnight Swing Bigband 

9 oktober 2021 
Trio Mike del Ferro & Frank 
Vanagée 

 
   

  

 

6 november 2021 
Bernard van Rossum Kwartet 

11 december 2021 
Mike Boddé & Julia Philippens 

 

 
Aantal bezoekers Jazz 2021 

Datum Activiteit Aantal bezoekers 
12 juni 2021 The New Conrad Miller Trio 34 

27/28/29 augustus 
2021 

Jazzweekend Ella & Louis 
Michael Varekamp – Loet van der Lee & Jos van Beest 
Trio – Esther van Hees en Sven Schuster Trio 

158 

11 september 2021 Fortnight Swing Bigband 35 

9 oktober 2021 Trio Mike del Ferro en Frank Vanagée 55 

6 november 2021 Bernard van Rossum Kwartet 47 

11 december 2021 Mike Boddé & Julia Philippens 59 

Totaal bezoekers Jazz 388 
Doelstelling 2021 500 
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2.5. Klassiek 2021 
In 2021 stond de herintroductie van klassieke muziek op het programma. Gepland waren vijf klas-
sieke concerten, slechts één concert mocht doorgang. KCA wist in november Tim Kliphuis, een van 
's werelds beste violisten met zijn trio naar Cultureel Café Bacchus te halen voor een adembene-

mend instrumenteel concert, een ontdekkingstocht naar de troos-
tende schoonheid en emotie van klassieke muziek. Violist Tim 
Kliphuis is een buitenbeentje in de klassieke muziek. Hij is net zo 
thuis in de wereld van Bach, Beethoven en Vivaldi als in die van 
gipsy jazz. Hij laat grenzen van muzikale genres vervagen en stelt 
klassieke werken van grote componisten in een verrassend nieuw 
licht. Een mooie opmaat naar nog veel meer klassieke muziek op 
hoog niveau in 2021.  

 
Aantal bezoekers Klassiek: 52, doelstelling: 250 
 
 
 

2.6. Cabaret 2021 
Slechts drie van de zeven in 2021 geplande voorstellingen mochten doorgaan maar dat was dan ook 
het cabaretneusje van de zalm!   
 

 

25 september 2021 
Arie Koomen: BOE! 
Niet de lefgozer ANUAR opende het nieuwe cabaretseizoen, 
maar de ‘schreeuwende, recalcitrante man’ ARIE KOOMEN – al 
25 jaar op de planken en bekend van de Lama’s - met zijn pro-
gramma: BOE! 
In BOE! droeg Koomen economische oplossingen aan. Is het alle-
maal zo simpel? JA! Zo simpel is het. Tuurlijk… niet al zijn oplos-
singen vielen bij iedereen in de smaak. Dat is wel typisch 
Arie….De mensen voor zich winnen om ze daarna resoluut tegen 
zich in te jagen. BOE! 

  

 

30 oktober 2021  
Maureen Kamphuis & Jennifer Evenhuis – Comedy Healing 
‘Zelfhulp-goeroes’ Maureen Kamphuis en Jennifer Evenhuis hel-
pen je om al je problemen op te lossen door middel van: HU-
MOR!  
Dr. Moira (Kamphuis), de oprichtster van het Comedy Healing In-
stituut, en haar pupil Kitty Koedijk (Evenhuis) presenteerden hun 
eigen Comedy Healing methode, en gingen live aan de slag met  
het door hen ontwikkelde C.L.O.W.N. Model™ Hilarisch! De twee 
stonden garant voor een volle zaal.  

  

 

20 november 2021 
Peter van Ewijk – ‘Contact!’ 
In 1977 werden drie opvallende dingen gelanceerd: de twee Voy-
ager-satellieten en Peter van Ewijk. Aan boord van de Voyagers 
bevonden zich twee gouden platen met daarop het tinderprofiel 
van de aarde. Peter van Ewijk werd gelanceerd zonder gouden 
plaat. Hij moest zelf maar uitzoeken hoe je nu precies contact 
maakt met anderen. Ondertussen, meer dan veertig jaar later, zijn 
de Voyagers nog steeds op zoek naar buitenaardse intelligentie, 
terwijl Peter het al moeilijk genoeg heeft met het vinden van ‘bin-
nenaardse’ intelligentie. 
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Aantal bezoekers Cabaret 2021 
Datum Activiteit Aantal bezoekers 
25 september 2021 Arie Koomen  45 
30 oktober 2021 Maureen Kamphuis & Jennifer Evenhuis 62 
20 november 2021 Peter van Ewijk 41 

Totaal bezoekers Cabaret 148 
Doelstelling 2021 400 

 

 
2.7. LITERATUUR 2021 
Elk jaar organiseert KCA samen met Bibliotheek Amstelland en Boekhuis Aalsmeer de Boekenweek-
lezing met een bekende schrijver. De Boekenweek ging in 2021 weliswaar op kleine schaal door maar 
de beperkte zaalcapaciteit als gevolg van de 1,5 meter afstandseis maakte een verantwoorde exploi-
tatie van de jaarlijkse Boekenweeklezing onmogelijk. Helaas.  

De doelstelling van 100 bezoekers werd dan ook niet gehaald.  

 

2.8. POËZIE 2021 
Poëzie in de Etalage  
Elk jaar staat poëzie centraal tijdens de laatste week van januari. Een gedichtenavond werd het in 
2021 niet, in plaats daarvan organiseerde KCA ‘coronaproof’ en innovatief, een gedichtenwande-

ling, in het centrum van Aalsmeer. In 23 etalages waren tijdens de 
Nederlandse WEEK VAN DE POËZIE van 28 januari tot Valen-
tijnsdag 14 februari 2021, 32 gedichten te lezen. Het thema van 
deze negende Nationale WEEK VAN DE POËZIE was SAMEN. 
Poëzie verbindt, inspireert en brengt ons samen. Die saamhorig-
heid zetten we tijdens de WEEK VAN DE POËZIE 2021 met de 
dichters en de winkeliers in de kijker. Letterlijk, in de etalages van 
Aalsmeer Centrum.  

 

Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof 
Elk jaar vindt dit poëtische evenement plaats in de eerste drie 
weekenden van september en dus ook tijdens de Kunstroute. Ge-
lukkig mocht dit buitenevenement in 2021 worden georganiseerd 
op het sfeervolle Boomkwekerskerkhof. De hele wereld was bezig 
met VERLANGEN, het thema van de Gedichtentuin 2021. Wat zo 
gewoon leek was door corona heel bijzonder geworden. En dus 
werd het Boomkekerskerkhof – oase van rust en groen – de ideale 

plek voor Poëzie tijdens corona.   

 
Aantal bezoekers Poëzie 2021 

datum Activiteit Aantal  
bezoekers 

28 januari t/m 14 
februari 2021 

Poëzie in de Etalage ~150 

September 2021 Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof 375 

Totaal bezoekers Poëzie ~525 
Doelstelling 2020 1.200 
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3. Financiën 
Corona had ook in 2021 duidelijk effect op de financiële prestaties van KCA. Vele activiteiten konden 
niet doorgaan. Hoe triest ook voor de artiesten die niet konden optreden en daardoor inkomsten mis-
ten, zij berekenden geen annuleringskosten in de hoop gauw alsnog te mogen komen optreden. De 
meeste abonnementhouders waren bereid op de vervangende voorstellingen te wachten en eisten 
hun geld niet terug. Voor de activiteiten die wel konden doorgaan maakten we vaak hogere kosten, 
omdat we bijvoorbeeld moesten uitwijken naar een grotere zaal waar wél anderhalve meter afstand 
mogelijk was of omdat we het fysieke aanbod moesten vervangen voor nieuw te ontwikkelen digitale 
alternatieven. Inkomsten uit kaartverkoop bleven achter bij de prognoses doordat we maandenlang 
veel minder bezoekers mochten ontvangen. Ook de geefbereidheid van donateurs en sponsors werd 
negatief beïnvloed door de pandemie. Al met al werd 2021 dank zij de financiële steun van de Ge-
meente Aalsmeer afgesloten met een heel klein positief resultaat en was het niet nodig om een beroep 
te doen op coronasteunmaatregelen. Hieronder geven wij een beknopte weergave van ons resultaat 
over 2021. Een uitgebreide financiële verslaglegging is te vinden in de Jaarrekening KCA 2021.  
 
Staat van baten en lasten 2021 Boekjaar   Begroting   Boekjaar  Boekjaar 

 2021  2021  2020  2019 

Baten        

Subsidie Gemeente Aalsmeer 31.000  30.600        30.500   30.500 

Overige subsidies en fondsen 186  800  -   2.943 

Entreegelden en bijdragen 15.453  22.170        11.637   20.992 

Expositievergoedingen en provisies 1.343  7.190         1.011   5.124 

Donaties en sponsoring 2.897  8.920         5.108   7.433 

Rentebaten 8  -                9   8 

Totaal baten 50.887  69.680        48.265   67.000 

        

Lasten        

Productie en verkoopkosten 29.892  44.180        19.994   36.786 

Huisvestingskosten Oude Raadhuis 12.930  13.680        13.214   12.905 

Kantoor- en bestuurskosten 3.887  2.850         4.115   3.619 

Overige kosten -  3.750  -  2.179 

Verzekeringen 2.920  3.650         3.412   3.403 

Afschrijvingen 1.231  1.570         1.930   1.930 

Totaal lasten 50.860  69.680       42.665   61.822 

        

Resultaat 27  -         5.600  5.178 

 
N.B.: Uit het resultaat over het boekjaar 2020 werd na vaststelling van de Jaarrekening 2020 een 
bedrag van € 4.000 door de gemeente geoormerkt voor het Kunstproject De Elementen in 2021. Voor 
de verantwoording daarvan verwijzen we naar de Jaarrekening 2021.  
 

4. Dankwoord en vooruitblik 
Het KCA bestuur dankt alle vrijwilligers – ook die van Bacchus – en alle donateurs, subsidieverstrek-
kers, kunstenaars, artiesten en relaties voor hun vertrouwen, steun en toewijding in 2021. Kunstenaars 
en artiesten danken we voor hun flexibiliteit en bereidheid mee te buigen met wat wél kon en hun 
gedrevenheid om te willen optreden, zelfs voor het kleinste publiek.  
 
Corona heeft ons geleerd dat het geen zin heeft om ver vooruit te blikken. Bij het schrijven van dit 
Jaarverslag 2021 – in het voorjaar van 2022 – weten we dat corona weliswaar nog lang niet de wereld 
uit is, maar hebben we er inmiddels aardig mee leren leven. Het heeft KCA sterker en flexibeler ge-
maakt en gedrevener dan ooit om nog veel meer mensen te verblijden met een topaanbod aan kunst 
en cultuur, veilig en dicht bij huis. Gezellig uitgaan in Aalsmeer kan (weer)!  


