
Jaarverslag 2021 

Net zoals bij iedereen, werd ook bij de Kunsthal Hof 88, het jaar 2021 gedomineerd door de 

coronapandemie. 

Op 15 december 2020 trad de lockdown in werking die tot 9 juni 2021 duurde. Dat dit ingrijpende 

consequenties voor de programmering had, mag duidelijk zijn. Op 9 juni konden we weer van start 

met de tentoonstelling  van recent afgestudeerden. Helaas kon deze tentoonstelling slechts kort 

lopen tot en met 21 juni,  door afspraken met opvolgende exposanten. 

Van 27 juni t/m 29 augustus hadden we de Fundatie te gast met werken van Ger van Elk, Jan 

Voerman en Elise van der Linde. Ook was er werk van Young at art en Lola Pani (tiktok). 

Van 5 september t/m 31 oktober was er de expositie ‘Balans’ met installaties van Mark Swysen en 

werk van Danielle Spoelman en Elma Greven. In de tweede week van november werd de 

tentoonstelling rond de Herman Krikhaarprijs georganiseerd en tenslotte startte op 28 november de 

tentoonstelling ‘De Haanstra’s,   met werken van drie generaties van deze creatieve familie. We 

eindigden het jaar zoals we het begonnen, met een lockdown. Vanaf half december moest de 

tentoonstelling weer worden gesloten. Vanzelfsprekend hebben we alle maatregelen die golden 

rondom het ontvangen van bezoekers, in acht genomen. 

Ondanks de beperkingen hebben we in 2021 toch nog 1884 bezoekers mogen verwelkomen. Er 

werden veel lovende reacties achtergelaten in het gastenboek. De tentoonstellingen worden 

duidelijk goed gewaardeerd en de bezoekers komen niet alleen uit Almelo en de regio maar ook 

elders uit het land. 

In de zomer hebben we afscheid genomen van het bestuurslid Gerrit Slaghuis, die zich vele jaren als 

penningmeester heeft ingezet. Zijn functie werd overgenomen door Pieter van der Veen.  

Rest ons, onze hartelijke dank uit te spreken aan alle vrijwilligers die zich in 2021 voor de kunsthal 

hebben ingezet. We hopen dat in 2022 de tentoonstellingen onder een gelukkiger gesternte kunnen 

worden georganiseerd, zonder beperkingen door de pandemie. 

 

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van de stichting Indigo bestond op 31 december 2021 uit: 

 Rita Bergsma, voorzitter 

 Annie Weusthuis, secretaris 

Pieter van der Veen, penningmeester 

Hanny Niessen, tentoonstellingen 

Willem Rauwerdink, publieke relaties  
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