Goede middag mijn naam is Ellen Wolff voorzitter van ‘Kunst Zij Ons Doel’.
Graag wil ik u allen welkom heten op de nieuwjaarsreceptie van 2020 van onze kunstenaars vereniging
‘Kunst Zij Ons Doel’.
Volgend jaar 2021 bestaan we 200 jaar.
Graag wil ik starten met een moment van ‘stilte ‘om stil te staan bij het overlijden van 2 van onze leden.
Mieke Mostermans en Joop Rooijers.
En dankbaarheid uitspreken voor hun geweldige inzet en hun kunstenaarschap als lid van KZOD
…(moment van stilte).
Voor Mieke en voor Joop wordt een in memoriam expositie georganiseerd.
In het bijzonder wil ik welkom heten :
Onze nieuwe leden van KZOD: Oti van Vloten- Sarah Maernhoudt – Karen Winnubst en Jeannette
Laros.
Verder wil ik welkom heten:
Dhr. Frans van Ooijen – Sponsor van KZOD en die de gelegenheid geeft om op zijn kantoor voor 3
maanden als KZOD lid te exposeren .
Dhr. Job Thöne
Welkom Vrienden en vriendinnen van KZOD
Welkom Vrijwilligers als surveillanten in Galerie de Waag.
Welkom Leden van KZOD
Welkom bestuursleden
Allereerst wil ik even terug blikken op het afgelopen jaar 2019
Afgelopen November heeft KZOD in haar ledenvergadering het jaar 2018-2019 succesvol af kunnen
sluiten. Een jaar vol creativiteit, prachtige exposities en volop activiteiten voor en door de leden.
Verheugend daarbij was het feit dat we een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen. De vereniging
is in volle bloei en wij zien allen uit naar het jaar 2021, waarin KZOD -de oudste kunstenaarsvereniging
van het land- hoopt haar 200-jarig bestaan te mogen vieren.
Ook in financieel opzicht is het jaar 2018-2019 een goed jaar geweest. De totale inkomsten bedroegen
zo’n € 26.000,= en het jaar is afgesloten met een positief saldo.
2019 Hoogte punten onder onze leden:
-4 kunstenaars van KZOD bereikten de finale van de prijsvraag ‘ lang leve Rembrandt’ van het Rijks
Museum.
Een enorme prestatie als je weet dat 3000 kunstenaars zich hadden opgegeven. Hans DuivenvoordenConnie Vlasveld- Heleen van Dongen – Helene Koopmans. Gefeliciteerd!
Om enkele exposities te noemen:
-De ambassadeur van Mexico kwam naar de Waag om de expositie van Emilio Sanchez te openen.
-Burgemeester Jos Wienen heeft de expositie geopend van ”haar stem in Haarlem” het 100 jaar
vrouwenkiesrecht.
-Willem de Winter afgelopen december ‘Thema Winter’.
-Mutare – contact.
2019 : Bestuurlijk gezien : Het wisselen van secretaris en penningmeester met de blik vooruit op naar de
200 jaar.
We hebben 3 Algemene leden vergaderingen gehad. 1 op 7 oktober met het thema ‘Missie KZOD’.
We hebben een enquête onder onze leden gehouden om te horen wat er onder onze leden speelt en
ideeën te horen.
2020:
Het huidige jaar zal worden gestart met de voorbereiding op het 200-jarig jubileum van de vereniging. De
commissie 200 jaar samen met het bestuur zijn al volop aan de gang met de voorbereidingen.
Morgenavond komen de commissieleden weer bij elkaar.
Daarna zullen andere commissies opgericht worden om met elkaar als leden een mooi Jubileum te gaan
vieren.
Daarnaast zullen uiteraard de diverse gebruikelijke activiteiten, zoals een veelvoud aan exposities en de
maandelijkse bijeenkomsten in de Salon, onverminderd voortgezet worden. KZOD is en blijft volop in
beweging. De vernieuwing van KZOD wordt voortdurend gevolgd door de Haarlemse pers. Met mooie
krantenartikelen. Zo ook van onze ‘Nieuwe leden expositie’.
Het internationale zal dit jaar ook centraal staan.
Een uitwisselingsexpositie van KZOD – de stad Haarlem en onze zusterstad Osnabrück staat in het
teken van Kunstenaar Felix Nussbaum.
Deze expositie zal in FEBRUARI plaats vinden in de Kloostergangen.
De uitwisseling van KZOD naar Osnabrück in het voorjaar van 2021.

In MAART 2020 gaan wij KZOD met 18 kunstenaars exposeren in het Museum en Schloss in Bad
Pyrmont in Duitsland.
Het thema ‘Wasser’ en zal het borstbeeld van koningin Emma van Waldeck Pyrmont onthuld gaan
worden.
Dank :
Allereerst zal ik willen beginnen als voorzitter om ons BESTUUR te bedanken voor hun geweldige inzet.
Luuk Dronkert secretaris, Bart Koops penningmeester, Afke Spaargaren, Joke Kokkelkoren Ronnie
Helder en Marie-Thérèse Dijkman.
Dank: Marie -Thérèse jou wil ik bedanken als coördinator-vrijwilligers. Jij hebt deze taak een jaar lang op
je genomen en je gaat er nu mee stoppen, omdat je bent toegetreden tot het bestuur.
Daardoor doe ik bij deze graag ‘EEN OPROEP’ bij de leden.. WIE wil COORDINATORVRIJWILLIGERS worden ?
Marion Boon gaat deze taak op zich nemen.
Dank : Verder wil ik in het bijzonder bedanken Onze Waagmeester- Arnold Janssen en zijn vrouw
Xandra. Er wordt door Arnold heel veel werk verzet als Waagmeester. En dat allemaal vrijwillig. Applaus.
Dank : De PR commissie : Arjan Bosch als Webmaster en de Nieuwsbrief
Rob van Bruggen voor de uitnodigingskaarten en posters
Larissa Neslo en Caroline Doornenbal voor Instagram
Dank : Het trio: José, Cora en Adriaan voor het inrichten van de exposities in de kloostergangen.
Dank : Marion Boon voor het organiseren van de gast tekenaars.
Dank : Else Scarlet voor het organiseren van de tekensessies op de vrijdagochtend.
Bedankt de vrijwilligers en met name Ina Ockers, die na zoveel jaren nu gaat stoppen.
--------Annette Vordehake wil ik graag bedanken. Annette heeft 5 jaar lang de woensdagavond teken sessies
georganiseerd en nu nog haar taak: ‘het verzorgen van de modellen op woensdagavond en vrijdag
ochtend.
Bedankt Annette en hierbij wil ik je namens het bestuur dit boek aanbieden. “portretten Freud”.
Blom Janssen heeft de organisatie rond de teken sessies overgenomen op de woensdagavond.
Helaas kan zij vandaag niet aanwezig zijn.
_______________________________
Nu de Nieuwe leden Expositie:
Uitreiken bloem !
Een prachtig artikel in het HD van Nuel Gieles. Gefeliciteerd ! ingelijst krantenartikel.
De nieuwe leden zijn belangrijk voor een Vereniging .
Een prachtige tentoonstelling.
Nieuwe ideeën – nieuwe inspirerende kunstwerken, ieder op zijn eigen manier.
Graag wil ik nu onze nieuwe KZOD leden de gelegenheid geven iets over hun werk te vertellen.
Jeannette- Karen – Sarah en Oti.
Uitdelen Boek KZOD 175 jaar(met welkomst tekst voorzitter)
Bij deze OPEN ik de expositie :
Proost en alle beste wensen voor het nieuwe jaar 2020.
Ellen Wolff,
voorzitter

