
Jaarverslag 2019 Kunsthal Hof 88 

Algemeen  

In 2019 organiseerde de Stichting Indigo vijf exposities in de Kunsthal Hof88. Ondanks het feit dat er 
één expositie minder gehouden is dan in 2018, werden er meer geregistreerde bezoekers 
verwelkomd: ruim 5000 personen in 2019! Daarnaast was er acht keer op de zondagochtend de 
goedbezochte ‘Kinderen Kijken Kunst’ activiteit, waarbij ouders met kinderen naar kunst komen 
kijken. Ook werden de exposities bezocht door leerlingen van de basisscholen en van scholen voor 
voortgezet onderwijs, door leden van diverse clubs, door deelnemers aan zomer- en 
weekendscholen. Al deze bezoeken werden professioneel begeleid. Het Kunst Educatie Platform 
Almelo (KEPA) heeft twee keer met 688 leerlingen mede gebruikgemaakt van onze exposities.  

De samenwerking met Museum de Fundatie resulteerde wederom in een mooie tentoonstelling met 
onder meer werken van de beroemde Haarlemse schilder Kees Verweij. Alexander Pechtold, van 
origine kunsthistoricus, opende onder grote belangstelling de expositie. Ook in 2020 zal in de 
Kunsthal weer werk uit Museum de Fundatie geëxposeerd worden.   

In april 2019 hebben wij met verdriet kennis genomen van het overlijden van Henk Zielhuis, die als 
secretaris vanaf de start bij de kunsthal in de huidige vorm betrokken was. Mede dankzij zijn 
betrokkenheid, humor en hulp op vele terreinen is de Kunsthal geworden tot wat het nu. Dankbaar 
voor zijn betrokkenheid en inzet blijft Henk in onze herinnering.  

Het organiseren van exposities door een vrijwilligersorganisatie is alleen mogelijk wanneer er 
voldoende mensen bereid zijn om een bijdrage te leveren. Door als suppoost aanwezig te zijn, door 
in een kunstcommissie plaats te nemen, door hulp te bieden om de kunstwerken op te halen en de 
exposities in te richten, door de uitnodigingen te verzorgen, de administratie bij te houden en zo 
voort. Gelukkig kon de Kunsthal ook in 2019 weer rekenen op de inzet van vele vrijwilligers om de 
tentoonstellingen te organiseren. Een belangrijke mutatie vond plaats in de kunstcommissie: sinds 1 
november 2019 heeft Kees Heemskerk het voorzitterschap overgenomen van Hanny Niessen, die 
vanaf die datum als lid bij deze commissie betrokken blijft. 

Dankzij de vele donateurs, sponsoring van bedrijven en bijdragen van het Stadsfonds Almelo en 
Almelo Promotie lukte het in 2019 om financieel de begroting bijna rond te krijgen. Met een gulle gift 
van de Rotaryclub Ambt Almelo en een aantal (particuliere) donateurs is de vloer en de entree van 
de kunsthal vernieuwd. Bij binnenkomst biedt de aangepaste lees- en koffiehoek bezoekers een 
mooie gelegenheid  even plaats te nemen en diverse kunstboeken en tijdschriften in te kijken.                 
De gemeente Almelo steunt de Kunsthal in natura, door het gratis beschikbaar stellen van het pand 
waarin de Kunsthal is gevestigd. Met dank aan de vrijwilligers en financiële bijdragen van velen 
hebben wij  in 2019 voor vele Almeloërs en bezoekers van buiten de stad kunsttentoonstellingen 
kunnen organiseren waar men graag naar komt kijken.  

Het bestuur heeft in 2019 met diverse andere culturele organisaties in Almelo en directe omgeving 
contacten gelegd.  De insteek hiervan is te bezien of we elkaar -met behoud van eigen 
zelfstandigheid- op onderdelen kunnen versterken door samenwerking. Wordt in 2020 vervolgd. 
  
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de initiatiefnemer van de kunsttentoonstellingen in 
Kunsthal Hof88,  Hanny Niessen, de Gouden K voor haar verdiensten voor de kunst in Almelo op 9 
november in Nieuwegein opgespeld kreeg! 



De exposities  

Opus 72                                                                                                                            20 

januari t/m 17 maart 2019  ‘Recent Afgestudeerden’                                                                                 
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 1137                                                                                                    
2x KKK (Kinderen Kijken Kunst), 2x Rondleiding VSO De Brug, Borealis                                                                
SKA (Stichting Kamermuziek Almelo) in de pauze  

Lezing Aldwin Kroeze 
Bezoek via KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo) met 344 leerlingen 
 

Opus 73 
24 maart t/m 19 mei 2019  ‘Line Art’ 
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 576 
1x KKK, weekendschool, 2x VSO De Brug, Borealis,  groep van Kaliber Kunstenschool . 
 

Opus 74 
16 juni t/m 25 augustus 2019  Museum De Fundatie “Fusion” 
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 875 
1x KKK, 2x VSO De Brug, 2x rondleiding vrouwengroepen, kunstenaarsgesprek, rapportuitreiking ROC 
Via theater 2x (Noaberfest ) 
 

Opus 75 
1 september t/m 13 oktober 2019   ‘Reflectie’ 
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 815 
2x KKK, Borealis, ontvangst sponsoren, Theaterroute, docent en leerlingen Kaliber 
2x kunstenaarsgesprek, SKA in de pauze. 
 
19 oktober t/m 27 oktober 2019: Herman Krikhaarprijs 
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 300 
 

Opus 76 
2 november t/m 29  december 2019   ‘Buit, Spaaks, thoe Schwarzenberg’ 
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 1283 
2x KKK, 2x VSO De Brug, Borealis, SKA in de pauze, 1x rondleiding, KEPA, 1x kunstenaarsgesprek  
Bezoek via KEPA met 344 leerlingen. 

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van de Stichting Indigo Almelo bestond op 31 december 2019 uit:  

Rita Bergsma, voorzitter 
Annie Weusthuis, secretaris 
Gerrit Slaghuis, penningmeester                        
Hanny Niessen, lid kunstcommissie                     
Willem Rauwerdink, publieke relaties 

 
 


