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I  JAARVERSLAG KCA 2019 
 

1 Inleiding 
2019 was een bewogen jaar voor KCA. Het voorjaar stond in het teken van het vinden van nieuwe 
bestuursleden en teambuilding. De zomer werd benut om de strategische koers van KCA voor de komende 
jaren te bepalen. Ook werden samen met de werkgroepen procedures en werkwijzen herijkt en vastgelegd. 
Veel aandacht werd besteed aan het horen van wensen en ideeën van vrijwilligers. En sterker dan ervoor 
werden de relaties met andere spelers in het Aalsmeerse culturele veld aangehaald.  
 
De werkgroepen zorgden voor een vlekkeloze uitvoering van het veelzijdige programma. Zij boden 
professionele én amateurkunstenaars, jong talent én gevestigde namen een podium. En niet in de laatste 
plaats droegen ze bij aan vergroting van de cultuurparticipatie en versterking van de sociale veerkracht van 
Aalsmeer. Want kunst en cultuur brengt mensen samen.  
 

2 Jaarverslag werkgroepen 
De vele activiteiten die KCA aan de Aalsmeerse liefhebbers van kunst en cultuur aanbiedt, worden door een 

aantal werkgroepen georganiseerd. Hieronder brengen de werkgroepen verslag uit over hun programma’s en 
het aantal bezoekers dat daar getuige van was. Achtereenvolgens komen aan bod:  

• werkgroep Beeldende Kunst 

• werkgroep Kunstroute 

• werkgroep Muziek 

• werkgroep Jazz 

• werkgroep Podiumkunst & Literatuur 

• werkgroep Monumenten & Architectuur 

• werkgroep Jeugdmuziekconcours 

• werkgroep Kunstexcursie 
 
 

2.1 Beeldende Kunst 
In 2019 organiseerde de werkgroep Beeldende Kunst zeven nieuwe tentoonstellingen in het Oude Raadhuis 
en in samenwerking met het Cultuurpunt Aalsmeer de tentoonstelling Amazing Amateurs In de Etalage in de 
Zijdstraat. 
 
De woensdagavond voorafgaand aan iedere expositie kwamen de kunstenaars in het Oude Raadhuis 
vertellen over hun werk aan de suppoosten. Tijdens de tentoonstellingen gaven de kunstenaars zelf lezingen 
voor bezoekers. In het kader van de Amazing Amateurs in de winkeletalages werden drie wandelingen langs 
de etalages georganiseerd.  
 
De tentoonstellingen werden ingericht in samenwerking met de ophangploeg, een groep van zes 
enthousiasme vrijwilligers. Zij ontvingen ook dit jaar weer complimenten van het publiek voor de mooi 
ingerichte exposities. 
 
Heleen van Haaften was in 2019 en de  kunstenaars van de exposities regelmatig te gast bij Radio Aalsmeer 
in het programma That’s Life van Jenny Piet om samen met de kunstenaars over de exposities te vertellen. 
 
In totaal bezochten ca. 2.300 bezoekers de tentoonstellingen in het Oude Raadhuis.  
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Overzicht tentoonstellingen 2019 

 

6 december 2018 t/ 20 januari 2019: Expositie met 4 
kunstenaars 
Prachtig werk van de in Noorwegen woonachtige Nederlandse 
visual artist Simone Hooymans, diorama’s van Bethany de Forest 
en werk van de landschapsfotograaf Ellen de Vries. Daarnaast ook 
de op de natuur geinspireerde sieraden van Sylvia Blickman.  
Opening op 8 december door Heleen van Haaften en de 
kunstenaars. 
358 bezoekers, waarvan ca. 179 in 2019.  
 

24 januari t/m 10 maart 2019: 3-d printing 
3-d printen met verschillende materialen in de kunst: 
sculpturen van Eric van Straaten, sieraden van Birgit Laken. 
Een 3-dprinter van drukker Peter Cocu produceerde continu 
mooie vazen. 
Opening op 26 januari door Pierre Tuning. 
282 bezoekers 
 
 

 

 

14 maart t/m 28 april 2019:  Stillevens 
Bloemen, landschap en stillevens in de hoofdrol met werk van de 
Aalsmeerse bloemen- en landschapsschilder Afke Borgman, 
stilleven-fotograaf Jeroen Luijt en bloemenfotograaf Corry Zwart. 
Op zondag 31 maart kwam Jeroen Luijt vertellen over zijn 
stillevens.  
Opening op 16 maart door Heleen van Haaften samen met de 
kunstenaars. 
272 bezoekers 
 

2 mei t/m 16 juni 2019: Thematentoonstelling Japan 
Oude Japanse rolpreten van Orando Jin, Japans geinspireerde 
keramiek van Anneke Harting en keramische beelden van 
Marga Boogaard. Leomiek Tessalaar had ikebana (de Japanse 
bloemsierkunst) zichtbaar gemaakt. 
Opening op 4 mei door Wim van Bergen, oud-conservator 
Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch. 
228 bezoekers 
 

 

 
 
 
Publieksprijs: 
Het publiek kon via internet de 
favoriete kunstenaar kiezen. 
Winnaar was Marlien Smit met haar 
zwartwit foto van een paard dat 
gewassen wordt 

1 t/m 30 juni 2019, Amazing Amateurs in de Etalage i.s.m. 
Cultuurpunt Aalsmeer 
25 etalages en de 1e verdieping van de Oude Veiling waren tijdens 
de Ik-toon maand gevuld met schilderijen, tekeningen, foto’s, 
sieraden en sculpturen van 55 amateurkunstenaars.  
Opening op 3 juni door wethouder Wilma Alink in de Oude Veiling. 
Afsluiting op 30 juni met de uitreiking van de vakjuryprijs en de 
publieksprijs. 
Aantal bezoekers was niet te meten. 
 
Prijzen Vakjury:  
3. Anja van Leeuwen -  schilderij 
2. Marijtje Ceelen-Noordam - merklap 
1. Mary van den Helder – stenen beeld 
(vakjury: Annemieke Rozenberg, Josephine van Breugel, Miep 
Maarse en Heleen van Haaften) 
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20 juni t/m 28 juli: Het circus 
Een vrolijke tentoonstelling van 13 kunstenaars van Atelier 
Floriande van Ons Tweede Thuis Hoofddorp. Jannie, één van de 
kunstenaars verwoordde het als volgt: “als mensen vroeger 
‘anders’ waren werden ze meestal niet geaccepteerd en opzij 
gezet. Gek genoeg was er één plek waar ze wel zichtbaar mochten 
zijn: het circus. De dikke dame, de man met drie benen, de vrouw 
met baard. Het circus op die manier bestaat gelukkig niet meer, 
maar daar moest ik eigenlijk wel meteen aan denken. We hebben 
hier allemaal een verstandelijke beperking. We lijken ‘anders’ maar 
door zo’n expositie kunnen we laten zien wie we zijn en wat we 
kunnen. Ik heb het verbeeld in stoffen poppen.” 
Opening op 22 juni door Marianne Kluiters medewerker van het 
Atelier van Floriande. 
184 bezoekers 
 

 

 

5 september t/m 20 oktober 2019 : Nederlandse Vereniging van 
Zeeschilders 
De tentoonstelling was een ode aan de zee. 15 kunstenaars, leden 
van de vereniging exposeerden in het Oude Raadhuis. 
Opening op 8 september door Geer Huybers, bestuurslid van NVZ,  
532 bezoekers 
 
 

 
24 oktober t/m 8 december 2019: Gezien in het Singer 
Digitaal geconstrueerde foto’s, tsarina’s van keramiek, verhalen in 
weefgetouw, schilderijen die uit de lijst stappen en op de natuur 
geïnspireerd glaswerk van Vincent van der Geest, Nadjezjda van 
Ittersum, Greetje Majoor, Govert Muijs, Mieke Pontier. De 
tentoonstellingscommissie van KCA had de vijf kunstenaars gezien 
in het Singermuseum in Laren en vond het zeer de moeite waard om 
hen naar Aalsmeer te halen.   
Opening op 26 oktober vdoor Heleen van Haaften samen met de 
kunstenaars. 
360 bezoekers 
 
 

 

 

12 december 2019 t/m 26 januari 2020 
Aan tafel 
In deze thematentoonstelling waren grote gedekte tafels te 
zien en schilderijen van Juane Xue, Karin Borgman, Annelie 
Klein Sprokkelhorst en Jeroen Luijt. Tijdens de kerstdagen 
stond er een kerstboom met de Delfstblauwe kerstballen van 
Annemiek Rozenberg.  
In december werd een High Tea georganiseerd, die 
geïntegreerd werd in de tentoonstelling. 
De opening werd op 14 december verricht door wethouder 
Wilma Alink. 
528 bezoekers bezochten deze tentoonstelling, waarvan ca. 
260 in 2019. 
 

http://www.findesign.nl/
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2.2 Kunstroute 
De Kunstroute Aalsmeer 2019 bracht – mede door het prachtige weer – een recordaantal bezoekers op de 
been, naar schatting zo’n 3.000 mensen. Alle locaties meldden dat het bijzonder druk en gezellig was.  
 
Het was de 22e editie van de Kunstroute Aalsmeer van KCA en heel toepasselijk waren er 22 bijzondere 
locaties te bezoeken. Daar toonden ruim 100 kunstenaars, dichters en musici hun veelzijdige werken en 
zorgden voor veel gezelligheid. De Kunstroute is in al die jaren uitgegroeid tot een cultureel evenement met 
regionale en landelijle bekendheid. Het brengt niet alleen de echte kunstliefhebbers op de been, maar is voor 
vele bezoekers dé gelegenheid om elkaar jaarlijks te ontmoeten of per fiets zo veel mogelijk leuke locaties aan 
te doen, locaties waar je anders niet zo gauw komt.  
 
Kunstenaars uit Aalsmeer en van daar buiten en zelfs uit het buitenland stonden ook dit jaar al in het voorjaar 
van 2019 in de rij om mee te mogen doen. De professionele uitstraling, grote bekendheid en het grote publiek 
maken het voor hen tot een feestje. Zij mochten zich weer met hun nieuwste werken presenteren in de 
catalogus die KCA uitgaf. Op vele locaties werden meer dan welkome versnaperingen aangeboden en gaven 
(semi)professionele Aalsmeerse musici een extra tintje aan de ambiance.  
 
Ook jeugd en jongeren kwamen aan bod. Zo was er in de Watertoren een expositie van basischoolleerlingen 
en traden in de voortuin van de Historische Tuin bandjes op van de Bandbrouwerij van Jongerencentrum 
N201. Een sociaal  tintje gaf de deelname van Keramiekatelier Mendel van Ons Tweede Thuis en het 
community art project van de Kunstploeg dat in 2019 als thema Panorama Aalsmeer had.  
 
Aantal bezoekers: ± 3.000 
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2.3 Muziek  
De in 2018 gestarte concertreeks onder de naam KCA Muziek met Bob & Gon als gastheer en -vrouw  was 
ook in 2019 een groot succes. Een keer per maand, op een zondagmiddag, toverden zij de sfeervolle 
bovenzaal van de Oude Veiling om tot 'theater' met een gezellige clubsfeer waar een mix van klassieke 
muziek en kleinkunst wordt gepresenteerd. 
 
Bob & Gon heten als gastheer en gastvrouw elke bezoeker persoonlijk welkom en vertellen tussendoor over 
de artiest, zijn of haar passie en natuurlijk de muziek. Het duo staat garant voor een genotvolle zondagmiddag 
bij KCA Muziek. 
 
De concerten met Bob & Gon waren in 2019 goed voor 665 betalende bezoekers.   
 
13 januari 2019 
Harpdua Dyade 
Colet Nierop en Emilie Bastenszijn twee harpistes die heel 
verschillend zijn en toch een eenheid vormen in het musiceren met 
elkaar. Met veel plezier, passie en vakmanschap brachten zij de 
harp en haar grote hoeveelheid aan klankkleuren dichter bij het 
publiek. 
74 bezoekers  
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03 februari 2019 
Klassiek ensembles Divertimento en Quatre-mains 
Klassiek ensemble Divertimento is een damestrio op piano, cello en 
viool. Hun repertoire strekt zich uit over drie eeuwen: van klassiek 
tot salonmuziek, van Mozart, Weense walsen, ragtimes, polka’s tot 
Argentijnse Tango’s. 
Het klassieke ensemble Divertimento, altijd feestelijk gekleed, 
speelde fijne salonmuziek.  
78 bezoekers 
 
 

 

24 februari 2019 
Sven Ratzke 
Een Duits-Nederlandse zanger en entertainer die internationaal 
toert met zijn onemanshows. Ratzke mixte moeiteloos jazz, 
chanson en pop, afgewisseld met verhalen die een cross-over 
leken tussen conference en bizarre stand-up. 
100 bezoekers 
 
 

 

17 maart 2019 
Jazz Birds 
Close harmony jazz band Jazz Birds wordt gevormd door jonge 
getalenteerde musici: vier vocalisten, een bassist en een gitarist. Zij 
komen voort uit The New Amsterdam Voices en Song Birds. Zij 
speelden bekende jazz stukken uit The American Songbook maar 
ook de échte oude jazz. 
69 bezoekers 
 

 

  
14 april 2019 
Donna e Mobile: 
Dit fenomenale duo - harpiste Rose en sopraan Maaike 
(Nederlandse Opera) - bracht diverse stijlvolle, deels theatrale, acts 
met uitbundige kostuums en veel interactie met het publiek. Het 
repertoire omvatte 18-eeuwse Italiaanse liederen, Mozart, Puccini 
en Bizet maar ook jaren 30 evergreens. Na de pauze bracht 
harpiste Rose samen met fluitiste Cecile een repertoire van Bach 
tot Bossa(nova), licht klassiek tot folk. 
74 bezoekers 
 
 

 

12 mei 2019 
Philippe Elan 
Een reis in chansons door het Frankrijk van Edisonwinnaar Philippe 
Elan….over de liefde uiteraard, maar zonder daarbij de literatuur, 
de maatschappij, de film, de kunst te vergeten. Klassiekers uit de 
chansongeschiedenis illustreerden deze muzikale reis van Philippe. 
Denk aan Charles Aznavour, Julien Clerc, Edith Piaf, Jacques Brel, 
Jean Ferrat en vele anderen maar ook nieuwe chansons, speciaal 
voor deze voorstelling geschreven. 
80 bezoekers 
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20 oktober 2019 
Karin Bloemen 
Karin Bloemen is een zangeres en cabaretière die met haar 
opvallende verschijning, haar prachtige liedjes en bruisende 
optredens en theatershows al sinds 1983 de aandacht op zich weet 
te vestigen. Met haar fabuleuze stem en expressieve mimiek 
bespeelde zij de zaal.  
Zij vertolkte een aantal mooie luisterliedjes en praatte die natuurlijk 
op haar onnavolgbare wijze aan elkaar.  
100 bezoekers 
 
 

 

10 november 2019 
Katelijne van Otterloo 
Katelijne is al lang geen onbekende naam meer op de Aalsmeerse 
podia. Samen met ‘haar mannen’ Bas van Otterloo, Wolf Martini, 
Arno van Nieuwenhuize en ditmaal nog een gastspeler, stond zij 
garant voor een swingende zondagmiddag. Maar naast haar jazz-
repertoire had Katelijne klassiek repertoire en liet het publiek ook 
daar van genieten. 
90 bezoekers 
 
 

 

01 december 2019 
3 Violas en Operazangeres Isabella Scholte 
3VIOLAS, een ensemble bestaande uit drie jonge en gedreven 
altviolisten: Hessel Moeselaar, Floris Faber en Geerten Feller, 
verraste met hun originele en eigentijdse arrangementen van 
uiteenlopende muziekgenres. 
Operazangeres Isabella Scholte en pianiste Elizabeth Ford –samen 
het duo Noblesse Oblige – ontroerden met aria’s van Puccini, Verdi 
en Bizet en schakelden moeiteloos over op Franse Chansons, 
Amerikaanse evergreens en Nederlandse liedjes. 

 

 
 
 

2.4 Jazz 
Maandelijks vonden weer jazzconcerten plaats in cultureel café Bacchus, steeds op de zaterdagavond vanaf 

omstreeks half tien tot middernacht. De ambiance van Bacchus leent zich bij uitstek voor dit genre muziek: het 

publiek zit ‘bovenop’ de uitvoerenden, wat een heel intense, intieme betrokkenheid veroorzaakt. Er is de sfeer 

van een ouderwets jazzcafé, maar er is geen storende bediening, gerammel met glazen etc. Integendeel, er 

wordt heel goed geluisterd. Dat betekent, dat jazzmusici die tot de top van Nederland behoren, heel graag in 

Bacchus komen optreden en de geringe gage (vaak niet meer dan € 100 p.p.) voor lief nemen. Er wordt geen 

entree geheven, om de drempel te verlagen en de informele sfeer te bevorderen: men kan ook om een later 

tijdstip dan half tien ‘binnenwippen’. Wel wordt tijdens de pauze ‘een gift’ gevraagd. Dit om te laten weten dat 

het organiseren van concerten geld kost.  

Ook de jazzconcerten op jachthaven de Nieuwe Meer van onze partner Watersportvereniging Nieuwe Meer 
worden bijzonder gewaardeerd door jazzliefhebbers. Bezoekersaantallen varieren van 50 tot 100. In 2019 
waren het er negen concerten waaronder het drie dagen durende Jazzweekend op de haven Nieuwe Meer, 
waarin KCA ook financieel participeert. De gezamenlijke werkgroep neemt de programmering en de 
contractering van de musici en de communicatie op zich. Daarbij wordt zorgvuldig in het oog gehouden dat de 
optredens verschillend van sfeer zijn: op de Nieuwe Meer ‘feestjazz’ en in Bacchus ‘luisterjazz’.  
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Het totale aantal bezoekers was ca. 1.400 waarvan 370 in Bacchus.  
 
Overzicht jazzconcerten 2019 
12 januari 2019 
Maartje Meijer Trio 
Bacchus 
50 bezoekers 

 

16 februari 2019 
Bernard van Rossem 
Sextet 
Bacchus 
45 bezoekers 

 

03 maart 2019 
Trio Peter van Santen  
Nieuwe Meer 
60 bezoekers 

 

16 maart 2019 
Christian Pabst Trio 
Bacchus 
30 bezoekers 

 

31 maart 2019 
Fortnight Bigband met 
Wendy Snijders 
Nieuwe Meer 
75 bezoekers 

 

20 april 2019 
Deborah J. Carter & 
Zandscape  
Bacchus 
40 bezoekers 

 

21 april 2019 
Pete Bogs BigBand 
Nieuwe Meer 
100 bezoekers 

 

28 – 30 juni 2019 
Jazzweekend Jazz Me 
Blues  
Christian Pabst kwartet  
Michael Varekamp 
kwintet 
Trio Jos van Beest met 
Rinus Groeneveld 
Nieuwe Meer 
190 bezoekers 

 

11 mei 2019 
Fabulous Jets + Saskia 
Laroo 
Bacchus 
50 bezoekers 

 

21 mei 2019 
Jos van Beest met 
Mariëlle Koeman  
Nieuwe Meer 
75 bezoekers 

 

14 september 2019 
Simone Croes & Band 
Bacchus 
55 bezoekers 

 

12 oktober 2019 
Tengu Malina Quartet 
Bacchus 
35 bezokers 

 

25 oktober 2019 
Jos van Beest Trio met 
Marielle Koeman 
Nieuwe Meer 
75 bezoekers 

 

16 november 2019 
Claudio jr De Rosa 
Quartet 
Bacchus 
25 bezoekers 
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29 novemer 2019 
Jos van Beest Trio met 
Frits Landesbergen 
Nieuwe Meer 
80 bezoekers 

 

14 december 2019 
Jeroen Pek Quartet 
Bacchus 
40 bezoekers 

 
 

2.5 Podiumkunst & Literatuur 
De werkgroep Podiumkunsten & literatuur heeft zich ten doel gesteld om de podiumkunsten en literatuur in de 

breedste zin van het woord voor- en door Aalsmeerders te laten plaatsvinden.  

Wij programmeren per jaar 7 cabaretvoorstellingen in Bacchus. Daarnaast worden er literaire lezingen 

georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Amstelland en het Boekhuis.  

Poëzie wordt in verschillende vormen aangeboden, zoals de jaarlijkse Gedichtenavond op de laatste 

donderdag van januari en de Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof in de eerste 3 weekenden van 

september. 

 

 

05 januari 2019 
Thomas Smit – DE JAREN VAN VERSTAND 
Hoe bereik je deze jaren en heb je daar je verstand wel bij nodig? 
Zullen onze hersenen, die soms onze vriend, soms onze vijand zijn, je 
daarbij helpen? We gaan dat samen uitzoeken! 
52 bezoekers 
 
 

 

02 februari 2019 
Elke Vierveyzer – ZONDER GENADE 
Het leven deelt rake klappen uit! Als je even niet oplet, spuugt ze je 
vol in ’t gezicht. Elke, winnares van het Kleinkunstfestival 2015, 
spuugt terug! Zij debuteert in deze voorstelling met adembenemende 
liederen, die altijd wel ergens schuren of onbedoeld troostend zijn. 
Met de stem van een engel legt ze de vinger op de zere plek! 
55 bezoekers 
 

 

09 maart 2019 
Thijs van de Meeberg - KOM NOU MAAR GEWOON 
Is Thijs van de Meeberg een “Freek de Jonge-light” of is er “een 
verborgen steekje los aan hem”? In zijn 2e programma gaat de 
winnaar van het Leids Cabaret Festival 2015 proberen de ander te 
begrijpen. Wat denkt hijzelf? Is zijn geweten wel betrouwbaar? 
55 bezoekers 
 

 

06 april 2019 
Kiki Schippers – WAAR? 
Waar is Kiki naar op zoek? Het allermooiste lied, het grappigste 
verhaal of gewoon de waarheid? Wat is er deze avond zeker? 
Waarom spreek je je uit en leg je jezelf vast? Kiki zweeft een beetje 
boven het maaiveld en dat willen we graag zo houden! 
55 bezoekers 
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21 september 2019 
Kees van Amstel – EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE 
DINGEN DOET 
Het leven is net een zwembad, maar Kees zwemt niet. Hij staat maar 
een beetje bang langs de kant toe te kijken, hoe anderen het hoofd 
boven water proberen te houden. Althans, dat zegt zijn therapeut. Dus 
zoekt hij een andere ! 
54 bezoekers 
 

 

19 oktober 2019 
Janneke de Bijl – ZONDER ZIN KAN HET ÓÓK! 
Janneke beschouwt het leven zoals het echt is: onzinnig en 
ingewikkeld. Ze heeft inmiddels haar manieren gevonden om er mee 
om te gaan! In haar debuutprogramma is ze niet alleen streng voor 
zichzelf. Maar óók voor de wereld! 
56 bezoekers 
 

 

23 november 2019 
Pieter Verelst – AMAI 
Met keihard positivisme, knotsgekke sketches en ontroerende 
bespiegelingen treedt de Vlaamse cabaretier de wereld tegemoet! Hij 
zoomt met “AMAI” in op zijn generatie , materialisme, liefde en 
wandelende takken. Want: ‘Amai, het is toch allemaal wat!’. 
55 bezoekers 

   
 

Nationale Gedichtendag 
 
Dit jaarlijks terugkerende feest van de Poëzieweek start met de Gedichtendag. Het jaarthema 2019 van Poetry 
International was VRIJHEID. Op 31 januari waren 20 enthousiaste dichters in cultureel café Bacchus om hun 
gedachten voor te dragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de pauze kregen de dichters, maar ook het publiek, de gelegenheid een gedicht naar keuze voor te 
dragen.  
Presentatie van de avond was in handen van dorpsdichter Bram Landzaat en het dwarsfluit ensemble  
van Judith Glasbeek zorgde voor muzikale aankleding.  
 
Ruim 45 bezoekers waren deze avond aanwezig.  
 
De gedichten werden uitgegeven die tijdens de gedichtenavond waren voorgedragen en in het Boekhuis 
verkocht. 
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Boekenweeklezing 2019 
Het thema van de 84ste Boekenweek, die van zaterdag 23 tot en met zondag 31 maart 2019 plaatsvond, was 
De moeder de vrouw. De Boekenweek viert het boek en in 2019 werden boeken over het moederschap in het 
bijzonder gevierd. Iedereen heeft een moeder, hartverwarmend en zorgzaam, streng of afwezig. Fictie en non 
fictie brachten vele markante moeders voort: via dochters en zonen die schrijven over het moederschap. 

Schrijfster Nelleke Noordervliet nam belangstellenden op 
woensdag 27 maart mee op een literaire reis door de tijd 
waarin ze verschillende vrouwen belichtte die haar als 
inspiratiebron dienen. Ze deed dit aan de hand van haar 
roman ‘Altijd roomboter’ waarin ze schrijft over haar 
overgrootmoeder en wat er in haar lange leven allemaal 
veranderde in Nederland en voor vrouwen in het bijzonder.  

Deze boekenweeklezing werd weer samen met het Boekhuis 
Aalsmeer en bibliotheek Amstelland georganiseerd. Er waren 
67 kaarten verkocht. 

Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof 
Het Boomkwekerskerkhof is het prachtige stille groene hart in het centrum van Aalsmeer. Ook dit jaar, in de 
eerste drie weekenden van september, toverde KCA het Boomkwekerskerkhof weer om tot Gedichtentuin. 
Als thema koos de werkgroep DROOM. 26 dichters veranderden het Boomkwekerskerkhof tot Droomtuin en 
lieten, dus ook tijdens de Kunstroute, vele mensen genieten van poëzie. Alle gedichten werden uitgegeven in 
een bundel die tijdens de Kunstroute en in het Boekhuis verkocht werd.  
Geschat aantal bezoekers: 500  

 

Gedichtengevel 
Om de omgeving te verfraaien organiseert het Eigen Haard Fonds jaarlijks een prijsvraag. De Wijkraad 
Stommeer en de bewonerscommissie nomineerden het idee om een gevelgedicht op de flat aan de Parklaan 
te plaatsen. KCA werd gevraagd te helpen met het kiezen van een gedicht. Daarvoor werd geput uit de 
gedichtenbundels die de laatste jaren door KCA waren uitgebracht. Aan dit idee werd een jaar gesleuteld 
voordat het uiteindelijke gedicht - Harmonie van John Tesselaar - kon worden voorgelegd aan het Eigen 
Haard Fonds. In oktober gaf Eigen Haard het verlossende woord dat het gevelgedicht gerealiseerd kon 
worden. Boom Belettering verzorgde de plaatsing.  

 
 

2.6 Monumenten & Architectuur 
Door ziekte en het vertrek van werkgroepleden konden in 2019 helaas geen activiteiten worden uitgevoerd op 

het gebied van Monumenten & Architectuur. 

 

2.7 Jeugdmuziekconcours 
Voor de tweede keer kon KCA dank zij een gulle bijdrage van Stichting Sempeduca het KCA 
Jeugdmuziekconcours organiseren. Op zondag 3 november 2019 werd in het Zorgcentrum Aelsmeer in twee 
leefttijdscategorieën gestreden voor mooie prijzen. De belangstelling voor dit kwalitatief hoogwaardige 
klassieke concours was duidelijk gestegen. Er deden 14 kinderen mee in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, twee 
keer zoveel jonge talenten dan de eerste editie in 2017. Zij speelden allen bijzonder virtuoos klassieke muziek 
op piano, viool of gitaar.  
 
Een jury nam vervolgens ruim de tijd om alle optredens te beoordelen. Juryvoorzitter was kinderburgemeester 
Berber Veldkamp die haar taak zeer serieus nam. De overige juryleden waren mevrouw Nieuwenhuis, een 
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bewoner van Zorgcentrum Aelsmeer met een rijke muzikale achtergrond, musicoloog Lonneke Tausch van het 
Concertgebouw en Daniëlle Burgman, professioneel musicus en lid van het Aalsmeers Saxofoonkwartet. Hen 
wachtte de schone taak om te bepalen wie er met de respectabele geldprijzen naar huis ging. 
 
Tijdens het juryberaad werd het publiek – bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer en de trotse families van de 
deelnemers – getrakteerd op een heerlijk intermezzo van muziekdocente Liza Kaaijk op piano en haar zeer 
getalenteerde zonen Faas op orgel en accordeon, en Boet op trompet.   
 

 
 
Kinderburgemeester Berber maakte uiteindelijk de winnaars bekend en reikte de gulle prijzen uit, mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het Fonds Sempeduca. Bij de mini’s (8 – 12 jaar) een zeer verdiende eerste 
prijs voor Christina van de Kamp en een tweede prijs voor Gaya Hagemeijer. Een aanmoedigingsprijs ging 
naar Maureen van der Vliet. De eerste prijs bij de junioren (13 – 18 jaar) was voor Neeltje van Leeuwen, de 
tweede prijs voor Annika Valkering en de derde prijs voor Simon Duijn. De aanmoedigingsprijs ging naar 
Bente van Gils.  

 

2.8 KCA Kunstexcursie 
Jaarlijks organiseert KCA voor kunstliefhebbers een excursie naar een museum ergens in het land. Daar is 
zoveel belangstelling voor dat er elk jaar een heuse wachtlijst is, zo ook in 2019.  

De reis ging op 4 april 2019 naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Daar was van 1 maart tot 26 mei de 
tentoonstelling Hockney – Van Gogh: The Joy of Nature te zien was. De wereldberoemde kunst van David 
Hockney (1937) is kleurrijk en kolossaal. Hockney haalt veel inspiratie uit de natuur, hij gebruikt felle kleuren 
en experimenteert met perspectief. Ook van Gogh hield zich hier mee bezig. Deze overeenkomsten zijn geen 
toeval. Vincent van Gogh was een grote bron van inspiratie voor David Hockney. Nooit eerder werden de 
raakvlakken tussen David Hockney en Vincent van Gogh zo groots en kleurrijk in beeld gebracht.  
 
Met twee gidsen doken de deelnemers tijdens de rondleiding diep in het verhaal van de tentoonstelling.  

  

Vincent van Gogh (1853 – 1890) David Hockney (1937) 
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3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Verantwoordelijkheid voor klimaat en milieu 
Op verschillende manieren dragen bezoekers bij aan de ecologische voetafdruk van culturele organisaties. De 
reis die naar een locatie gemaakt moet worden, de consumpties die daar genuttigd worden, het afval dat 
daarbij ontstaat, de verwarming en de verlichting die aan moeten, de tentoonstelling of voorstelling die 
geproduceerd moet worden: het zijn maar enkele voorbeelden van activiteiten die in enige mate beslag leggen 
op water, energie en grondstoffen. 
 
Hoe duurzaam of verspillend aanbieders van locaties zijn of op welke wijze bezoekers naar onze 
voorstellingen komen, heeft KCA niet in de hand. Gelukkig zien we dat duurzaamheid steeds belangrijker 
wordt bij onze partners en spreken hen daar ook op aan. En het grote aantal fietsen dat voor de deur staat bij 
een voorstelling of dat de duizenden bezoekers van de Kunstroute van locatie naar locatie brengt, stemt 
hoopgevend. Daar waar we zelf invloed op uit kunnen oefenen doen we dat ook. Ook al huist KCA in een 
prachtig monumentaal pand, maar dat pand is ongeïsoleerd met koude vloeren en vochtige muren, enkel glas 
en een kierend dak, we gaan zo zuinig mogelijk om met aardgas en sturen bij met een klokthermostaat. Graag 
gaan we in gesprek met de gebouweigenaar, de gemeente over isolatie en een duurzame vorm van 
verwarmen om op termijn aardgasvrij te kunnen zijn.  
 
Met LED-verlichting is het elektraverbruik al aanzienlijk gedaald. Dat bespaart kosten. We scheiden afval en 
communiceren zo veel mogelijk in digitale vorm en maken gebruik van sociale media, aansluitend bij de 
veranderingen in de samenleving. Daarmee besparen we papier en inkt voor drukwerk dat waarschijnlijk toch 
snel bij het afval belandt. En bovendien: op het moment dat ons programmaboekje gedrukt is, is het 
waarschijnlijk al niet meer volledig. Ook dit bespaart kosten die we liever inzetten om ons culturele aanbod te 
verrijken.  

 

Sociale verantwoordelijkheid 
Wij vinden dat we een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om sociaal verantwoord ondernemen. KCA kan 
niet bestaan zonder het grote aantal toegewijde vrijwilligers. De vrijwilligers varen er zelf ook goed bij. Niet in 
materiele zin – KCA werkt niet met vergoedingen – maar wel in immateriële zijn. Vrijwilligerswerk laat 
vriendschappen ontstaan, vergroot het sociale netwerk en werkt vereenzaming tegen - zeker bij onze 
grotendeels oudere vrijwilligers. Het bevordert sociale participatie en geeft een boost aan eigenwaarde. 
Daarnaast ontwikkelen vrijwilligers met hun werkzaamheden als vrijwilliger voortdurend vaardigheden die in 
hun dagelijks leven goed van pas komen. Daarmee draagt KCA een steentje bij aan de lokale samenleving en 
aan talentontwikkeling.  
Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, om een werkgroep te versterken of om mee te werken aan 
tijdelijke projecten. En extra uitdagend is het om ook jongere vrijwilligers aan ons te binden. Werken aan 
inclusiviteit blijft een belangrijk aandachtspunt.  
 
Entreeprijzen houden we bewust laag want we willen het culturele aanbod voor iedereen betaalbaar houden. 
Ons motto is: hoge kwaliteit, lage prijs. We slagen er steeds beter in daarbij een gezond evenwicht te vinden 
met cultureel ondernemerschap.  
We kiezen bij voorkeur voor locaties met een goede toegankelijkheid voor ons in de regel oudere publiek. En 
we werken bij voorkeur met lokale leveranciers. Zo blijft het gemeenschapsgeld in de lokale gemeenschap en 
bevorderen we de lokale economie.  

 

Bewustwording 
Geleidelijk verduurzaamt Nederland en daarbij moet iedereen zijn steentje bijdragen, ook de cultuursector. 
Voor culturele organisaties zoals KCA bestaan er dan ook goede redenen om aan verduurzaming te werken. 
Niet alleen omdat voor de vergroening van Aalsmeer collectieve actie nodig is, maar vooral ook omdat de 
culturele sector in het bijzonder veel potentie heeft om bewustwording te creëren bij bezoekers, andere 
sectoren en de directe omgeving. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. En niet puur uit ideële 
gronden. Het brengt ons als organisatie ook voordelen, onder andere op het gebied van financiën, imago en 
de voorbereiding op de toekomst. 
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4 Bestuur en organisatie 
In het voorjaar van 2019 trad een aantal nieuwe leden toe tot het bestuur, een goed moment om samen met 
de werkgroepen de doelstellingen helder te krijgen en de organisatie door te lichten. Ook de rolverdeling 
tussen bestuur en werkgroepen werd aangescherpt en we zetten de puntjes op de i wat betreft procedures en 
werkwijzen, ons relatiebeheer en onze kaartverkoop- en betaalsystemen.  
 

Missie 
De kracht van KCA komt voort uit ons grote culturele netwerk, onze vele gedreven vrijwilligers, kennis van 
kunst en cultuur in vele verschijningsvormen en bijna 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van een breed, 
eigentijds en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Dat aanbod maken we niet zelf en we leiden ook niet op. KCA 
brengt cultuurmakers en cultuurconsumenten bij elkaar. We bieden bestaand én nieuw talent een podium en 
dat is laagdrempelig bereikbaar voor iedereen binnen onze gemeente en de nabije regio. We zijn cultureel 
ondernemer maar zien het als onze voornaamste taak om cultuur aan te bieden die minder goed te 
vermarkten is.  
 

Structuur 
De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in het bestuur vooral gericht op het besturen van de stichting. 
Voor de borging en ontwikkeling van onze creatieve kant traden de werkgroepvoorzitters in 2019 toe tot het 
bestuur. KCA drijft op de kracht van de werkgroepen die ieder binnen hun veld de programmering en 
operationele uitvoering verzorgen onder verantwoordelijkheid van hun werkgroepvoorzitters. Ze doen dat 
zelfstandig binnen de afgesproken kaders en de budgetruimte die het bestuur beschikbaar stelt en leggen 
verantwoording af aan het bestuur. 
 

Vrijwilligers 
Dialoog met onze relaties - bezoekers, donateurs, kunstenaars, netwerkpartners -  vraagt om voortdurende en 
intensievere aandacht. Maar wellicht nog belangrijker is de aandacht die onze vrijwilligers verdienen. Zij zijn 
de fundering van KCA, zij verdienen waardering en ondersteuning. Het werven van (jongere) vrijwilligers blijft 
een uitdaging. 
 

Toekomst 
In het voorjaar van 2020 kwam de wereld volledig op zijn kop te staan. Sinds ‘corona’ is niets meer normaal 
en moet ook de culturele sector zichzelf herdefiniëren. Na maanden van lockdown snakt iedereen naar kunst 
en cultuur: artiesten, concertzalen, organisaties zoals KCA, maar vooral het publiek. Dat vond zijn weg naar 
digitaal beleven van kunst en online concerten, maar verlangt naar een gezellig avondje live muziek of 
kleinkunst, samen met vrienden en bekenden. Meer dan ooit blijkt nu de sociale waarde van cultuur. Hoe lang 
de huidige 1,5 meter samenleving nog aanduurt is op dit moment – juli 2020 - koffiedik kijken. We zullen 
moeten leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid. KCA blijft zoeken naar wegen om cultuur in al zijn 
verschijningsvormen – economisch interessant of niet – in onze samenleving weer een waardige én veilige 
plek te geven.  
 

Dank 
Wij danken alle vrijwilligers, donateurs, subsidieverstrekkers en relaties voor hun vertrouwen, steun en 
toewijding in 2019. Tot slot danken wij de bestuursleden die ons zijn voorgegaan en die de basis hebben 
gelegd voor de toekomst van KCA.  


