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1 Inleiding 
 
 
Medio maart 2020 werden we geconfronteerd met het Coronavirus. Op dat moment konden we nog 
niet vermoeden wat daarvan de gevolgen zouden zijn.  
Nederland viel stil, de wereld viel stil. Een lockdown was en is een feit.  
Mensen werden getroffen in hun vrijheid en sommige werden ziek als gevolg van het virus.  
 
Voor onze Vereniging heeft dit ook gevolgen. Bijeenkomsten uitstellen in de hoop dat na enige tijd 
het weer normaal zou zijn, maar niets is minder waar. Wij moeten wennen aan het “nieuwe 
normaal”, afstand, geen grote groepen bijeen, mondkapjes etc.  
 
Wij zijn meegegaan in de ontwikkingen online. We Teamen en Zoomen er op los. Eerst nog wat 
onwennig maar gaande weg het jaar steeds professioneler.  
Zo hebben we op de landelijke dag via Zoom vergaderd, interactief afscheid van Caroline 
Grootenboer genomen en heeft de voorbereidingsgroep via Zoom een prachtige kleurenopdracht 
verzorgd waarmee we aan de slag konden thuis.   
 
Maar als we eerlijk zijn en terugkijken dan missen we de ontmoeting, het contact. Vergaderen gaat 
efficient en is best fijn via Zoom maar het ontmoeten van jullie tijdens de landelijke- en regiodagen 
en het samen vilten missen we. Het geinspireerd worden en creatief blijven is dan niet zo eenvoudig 
meer.  We hopen uiteraard allemaal snel op versoepelingen en op het “gewone normaal”. 
 
We willen iedereen die zich geheel belangenloos voor de VKG heeft ingezet ook tijdens deze 
moeilijke tijden, heel hartelijk bedanken. We hopen dat jullie dat ook in de toekomst willen blijven 
doen en dat nieuw vrijwilligers ook zin krijgen om hun steentje bij te dragen.  
 
 
Tot slot: Immers, vele handen maken licht werk! 
 
 
Namens het bestuur ViltKontaktGroep 
 
 
Marion Lappenschaar, Voorzitter 
Saskia Michels, Penningmeester 
Ineke Buurman, Secretaris 
Truus Brouwer, Regio’s, markten en evenementen 
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2 Wisselingen bestuur en commissies 

Het bestuur 
In 2020 zijn er bestuurswisselingen geweest: 

− Marion Lappenschaar, Saskia Michels en Ineke Buurman zijn herkozen voor 2 jaar; 

− Caroline Grootenboer is afgetreden;  

− Truus Brouwer is toegetreden tot het bestuurs met als aandachtsgebied 
Regiocoördinatie, markten & evenementen. 
 

Commissies & vrijwilligers 
In 2020 zijn de activiteiten van de VKG mogelijk gemaakt door 29 vrijwilligers en correctoren.  Als 
gevolg van de Corona pandemie zijn helaas veel activiteiten fysiek beperkt of uitgesteld. Hun inzet 
binnen de VKG maakt het mogelijk om het alle leden van de VKG zoveel mogelijk naar de zin te 
maken. Vele handen maken licht werk en lopen activiteiten “onzichtbaar” op rolletjes.  
Dit wordt zeer gewaardeerd. Om deze waardering tot uitdrukking te brengen hebben alle 
vrijwilligers een cadeautje ontvangen in de vorm van koperen Hart met heerlijke bonbons.  
 

Tijdschrift Vilt 
De redactie, bestaande uit Margriet Modderkolk, Brigit Pauka-Huijbens, Rianne Vermeulen en Truus 
Brouwer, heeft twee mooie thema nummers van Vilt uitgebracht. In het zomernummer stond “Vilt 
en Borduren” centraal en in het winternummer “Natuur, verven, printen en kaarden” 
De contacten met de adverteerders is verzorgd door Anneke Zwolsman evenals de vormgeving.  
Door de pandemie moest er ook bij de redactie geïmproviseerd worden. Nieuwe items moesten 
worden geschreven omdat festivals uitvielen en beurzen afgelast werden. Maar op de resultaten 
kunnen we trots zijn.  

Website 
Monique Aubertijn is aan de slag gegaan met het vormgeven van de nieuwe website. Deze is in 
maart 2020 live gegaan. Een fantastische prestatie. 
 

Facebook; landelijk en regionaal 
Yolande Baselier- te Giffel verzorgt de berichten op Facebook VKG landelijk in samenwerking met 
het bestuur en de redactie van het tijdschrift Vilt. 
Halverwege het jaar heeft Caroline Grootenboer dit overgenomen.  
Regiocoördinatoren of een lid uit de betreffende regio beheren de regionale Facebookpagina. 
 

Voorbereidingsgroep Landelijke dag 
De voorbereidingsgroep voor de landelijke dag bestaat uit Leny Wolfs, Angeline Kriek, Eveline Bos en 
Inge Witvers. In het voorjaar en najaar 2020 hebben we noodgedwongen de landelijke dag via Zoom 
moeten vormgeven. Maar dat heeft de voorbereidingsgroep er niet van weerhouden om een thema 
voor de dag  in het najaar te bedenken en te presenteren.  Het thema is “Kleur” geweest. Een hele 
onderneming om van fysiek aan de slag over te stappen op online instructie en resultaten achteraf 
ontvangen. Met gezamenlijke inspanning is het gelukt.  
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Regiocoördinatoren 
Gelukkig kunnen we melden dat we in 2020 weer een regiocoördinator voor de Regio Brabant 
hebben mogen verwelkomen te weten Vera Mutsaerts. Zij zoekt nog een maatje om het regio 
coördinatorschap samen op te pakken. Wie wil?  Helaas is de Regio Overijssel niet zo gelukkig en zijn 
we nog steeds op zoek naar een coördinator. Voor de regiocoördinatoren was het in deze Coronatijd 
niet eenvoudig omdat fysieke bijeenkomsten veelal verboden waren. Een enkele periode was het 
weer even mogelijk om elkaar te mogen ontmoeten. En dat is dan ook gebeurd. Wel is het contact 
gebleven via de Nieuwsbrieven.  
De regiocoördinatoren treffen elkaar online een paar keer per jaar.   
 
In Bijlage 1: Overzicht personen in het bestuur en de verschillende commissies.  
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3 Belangrijkste activiteiten van het bestuur in 2020 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestond in 2020 uit Marion Lappenschaar, Ineke Buurman, Saskia Michels, Caroline 
Grootenboer en Truus Brouwer. In het najaar van 2020 hebben we afscheid genomen van Caroline 
Grootenboer en haar portefeuille is overgenomen door Truus Brouwer. Het bestuur heeft in 2020 
zes keer met elkaar vergaderd. Daarnaast zijn er vele bilaterale contacten geweest.  Over  
verschillende onderwerpen en taken afhankelijk van de portefeuille van het bestuurslid.  
 
In Bijlage 2: Missie, visie en doelstelling van de VKG 
 
Ledenaantal 
Het aantal leden staat eind 2020 op ongeveer 900. Dit lijkt een stabiel aantal na een sterke groei 
afgelopen jaren:  
Eind 2019: ongeveer 950 leden 
Eind 2018: ongeveer 900 leden 
Eind 2017: ongeveer 820 leden 
Eind 2016: ongeveer 680 leden 
 
Back – Office activiteiten: 
Het was hoog tijd om de back-office systemen te innoveren. Er werd tot 2020 veel handmatig werk 
verwerkt als het ging om de verwerking van de contritbutie inning. Dit was tijdrovend en weinig 
efficiënt.  
 
Het jaar 2020 heeft dan ook volledig in het teken gestaan van het innoveren en volledig 
automatiseren van de verschillende Back-Office systemen.   
Deze innovatie is tot stand gekomen door de onuitputtelijke energie van Ineke Buurman, Cathrien 
Zegel, Saskia Michels en Ingrid Boesten en zal de activiteiten in de toekomst vergemakkelijken, 
overzichtelijk maken en tijdbespaard zijn.  
 
 

• Nieuw Financieelsysteem en contributie 
Een nieuw systeem is ingericht waarbij de financiële en ledenadministratie aan elkaar gekoppeld 
zijn. Hierdoor kunnen leden vanaf 2020 voor het eerst via IDeal contributie gaan betalen. Dit gaat er 
voor zorgen dat in het systeem direct inzichtelijk is wie betaald heeft en welke ledennaam hieraan 
gekoppeld is. Kortom de VKG is het tijdperk van ICT ingestapt en zegt vaarwel aan het handmatig 
verwerken van de administratie.    
 

• Nieuw Ledenadministratiesysteem 
Ook de ledenadministratie heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Het systeem is effectiever en 
efficienter gemaakt.  
De aanmelding via de website/mail is gekoppeld aan de nieuwe ledenadministratie waardoor het 
nauwkeuriger is en er extra gegevens kunnen worden vastgelegd en daardoor betere overzichten 
gemaakt kunnen worden. Ook geeft dit systeem de regiocoordinatoren op een eenvoudige wijze 
toegang tot de (nieuwe) leden om deze op de hoogte te stellen van activiteiten. Punt van aandacht 
voor 2021 is de privacyverklaring in het kader van de AVG. 
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Onderwerpen die in het bestuur besproken zijn: 

• Uitwerken van de ledenenquete en vaststellen van de visie en strategie voor de toekomst. 

• Ontwikkelen van nieuwe activiteiten ten behoeve van de verschillende doelgroepen. In een 
bijeenkomst zijn hier de eerste initiatieven toe ontwikkeld.  

• Vrijwilligers in het zonnetje gezet met een zoete attentie.  

• Voorbereidingen 30 jarig bestaan VKG in 2021. 

• Voorbereidingen van de Landelijke dagen, het tijdschrift Vilt  en PR-zaken.  

• Regio-activiteiten. 

• STIDOC, Textielplus Festival Den Bosch en Textielfestival 2020 in Leiden. 
 

Landelijke dagen 

Tijdens de landelijke dagen in dit jaar is de VKG overgeschakeld op Zoom bijeenkomsten. De 
goedkeuring voor het jaarverslag en de begroting heeft plaatsgevonden via een digitale vragenlijst. 
Voor het eerst in het bestaan van de VKG vonden de landelijke dagen digitaal plaats.    
 
Op 17 oktober 2020 heeft het bestuur van de VKG afscheid genomen van Caroline Grootenboer. Zij 
is op de landelijke dag verrast met een bezoek aan huis door haar opvolger in het bestuur. Het 
cadeau voor Caroline is gemaakt en aangeboden door regio Noord - Holland en Flevoland. Een 
prachtig warme “changeable” woonplaid.  
 
Regio-activiteiten 
De regiocoördinatoren zijn ondanks de coronatijd bijeen gekomen via Zoom. De fysieke acitiveiten in 
de eigen regio’s hebben uiteraard te lijden gehad van de lock down en alle beperkende maatregelen. 
Desalniettemin hebben de regiocoordinatoeren activiteiten ontwikkeld soms fysiek en anders op 
een andere inventieve manier. De activiteiten in de regio’s worden via verhalen en foto’s in Vilt en 
op de regiopagina’s op de website gedeeld.  
 

Markten, beursen en exposities 
Helaas zijn de meeste van deze activiteiten afgelast. De hoop bestond dat van uitstel geen afstel zou 
komen en dat op een later tijdstip activiteiten weer vorm zouden krijgen. Dat is soms wel het geval 
geweest maar ook heel vaak niet.  
 

• TextielFestival Leiden 
In 2020 waren alle activiteiten voor het TextielFestival in Leiden in mei van dat jaar, zo goed als 
afgerond. Helaas werd op 15 maart de lockdown afgekondigd en stond de wereld plotseling stil. 
Echter niet voor het STIDOC -bestuur. Vol inzet is dit bestuur online doorgegaan om te onderzoeken 
of binnen de grenzen het Festival doorgang kon vinden. Helaas. Het is inmiddels verschoven naar het 
najaar 2021 en zal veelal online vorm krijgen onder de naam Studio Textielfestival.    
 

• Textiel Plus Festival in Den Bosch  
In samenwerking met anderen textielverenigingen verbonden in STIDOC is dit festival online opgezet 
en uitgevoerd. Ook de VKG heeft hier aan deelgenomen.  
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4 PR activiteiten in 2020 
 
De PR activiteiten zijn ook dit jaar voortgezet. Het tijdschrift VILT, de vernieuwde website, Facebook.  
 

Tijdschrift Vilt 
In juni en december werd, zoals gebruikelijk, het tijdschrift Vilt uitgebracht. De nieuwe redactie zet  
in ieder nummer één thema centraal. En vaste rubrieken als expositie- en regionieuws, berichten van 
de VKG en ‘Hoe en Wat’ blijven bestaan.  
In 2020 waren de thema’s respectievelijk Vilt en borduren (zomer) en Natuur ( winter). 
Het tijdschrift is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van een team redactieleden, 
schrijvers, correctoren en de vormgever. In het zomernummer stonden diverse stukken over ruwe 
wol en impregneren, het  decembernummer stond in het teken van het thema ‘Vilt en kleding’.  
 

Ontwikkeling doelgroepactiviteiten 
De resultaten van de enquête onder de leden van de VKG zijn geanalyseerd en heeft resultaten 
opgeleverd. Deze zijn besproken tijdens de landelijke dag in april. Hierna is een bijeenkomst 
georganiseerd om activiteiten op regionaal- en bovenregionaal niveau te gaan ontwikkelen. De 
eerste aanzet is in het najaar gegeven.  Verdere uitwerking moet nog plaatsvinden.  
 

STIDOC 
Eén van de activiteiten van het STIDOC is het Textielplatform. Hierop worden berichten geplaatst in 
blogvorm om textiel en textieltechnieken in Nederland een podium te bieden. Zowel in ambacht als 
ook in kunst. Ook de VKG plaatst hier maandelijks een blog. Dit wordt verzorgd door Oliva Garcia uit 
de regio Utrecht.  
Het Textielfestival 2020 wordt georganiseerd door STIDOC maar uitgevoerd door een projectgroep 
die ondersteund wordt door een werkgroep. In de werkgroep zitten twee leden per vereniging die 
aangesloten zijn bij STIDOC. Binnen VKG hebben we een groep leden die zich inzetten voor de 
organisatie van het festival te weten Ingrid Boesten, Meta Geerts, Caroline Grootenboer, Innan 
König-Wever, Angeline Kriek, Margot van Leeuwen, Jolande van Luijk, Liesbeth Wieberdink en Joke 
van Zinderen. 
  

http://www.textielplatform.nl/
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5 Financieel verslag 
 
Seperaat van dit inhoudelijk Jaarverslag wordt de Jaarrekening 2020 opgesteld en gepresenteerd. 
Het bestuur legt hierin financiële verantwoordelijkheid af.  
Overall heeft de vereniging een goed financieel jaar gedraaid met een positieve balans. Mede 
doordat de activiteiten zeer beperkt zijn geweest.  
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6 Vooruitzichten 2021 
 
 
Feest; de VKG bestaat 30 jaar in oktober 2021  
Het is zover. De vereniging bestaat 30 jaar en dat gaat gevierd worden op 2 en 3 oktober 2021.  Het 
feest heeft als thema meegekregen:  Duurzaam; ver weg en dichtbij; Koraal en Groente en Fruit.  
Het initiatief om koralen te vilten van de Regio Noord Holland – Flevoland heeft begin 2021 al zoveel 
navolging gekregen dat we heel benieuwd zijn naar de resultaten. 
Met workshops,  een tentoonstelling in een mooie omgeving en vooral veel ontmoetingen met 
elkaar zullen we bij dit jubileum stilstaan. 
 
Actualiseren Statuten 
Het bestuur zal de Statuten van de Vereniging actualiseren.  
 
Automatisering 
We zullen aandacht blijven schenken aan de automatisering. Bestanden van VKG centraal opslaan 
zodat deze digitaal behouden blijven op een centrale plaats en we niet afhankelijk zijn van 
persoonlijke omgevingen van de bestuursleden of andere commissieleden.  
 
Voortgang reguliere activiteiten 
Naast de jaarlijks terugkerende activieiten zoals de landelijke dagen, het tijdschrift Vilt, de 
regiobijeenkomsten, de website, Facebook en sinds dit jaar ook Instagram zullen de activiteiten voor 
de doelgroepen binnen VKG verder vorm krijgen.  
 
Vereniging en vrijwilligers 
Het bestuur zal in 2021 een dringend beroep doen op de VKG leden om als vrijwilliger een taak of 
een deel er van op te pakken. Mede omdat het gehele bestuur in 2022 zal aftreden na afloop van 2 
termijnen van 2x 2 jaar. We zullen als bestuur onderzoeken wat nodig is om de VKG in stand te 
houden in tijden dat vrijwilligers zich minder (langdurig) willen/kunnen verbinden. Eén ding is heel 
duidelijk zonder vrijwilligers en hun belangenloze inzet kunnen we de VKG leden niet blijven bieden 
wat we nu doen!  
Een aantal van de VKG leden hebben aangegeven bereid te zijn om activiteiten voor de VKG uit te 
voeren. Zij zullen door het bestuur in 2021 worden benaderd met de vraag wat precies zij willen 
gaan doen, in welke mate en met welke verantwoordelijkheid.  
 
Studio Textielfestival 2021 in plaats van Textielfestival 2021 Leiden  
Studio Textielfestival 2021 in het najaar van 2021. Het STIDOC bestuur heeft de plannen moeten 
wijzigen en er gekozen om activiteiten vooral online door te laten gaan zodat textielwerken die 
gaandeweg zijn gemaakt ook door iedereen gezien kunnen worden.  
Er zullen diverse activiteiten zijn waaronder bijvoorbeeld.: 

- Kunstenaarsproject met vereniging 
- Inzendingen van de diverse wedstrijden 
- Selectie van lezingen, workshops nieuwe technieken 
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BIJLAGE 1:  Overzicht personen in bestuur en commissies  
 
 

BEZETTING BESTUUR 

Rol Wie Aftredend/stopt 
 

Voorzitter - beleid Marion Lappenschaar April 2022 

- Bestuursvergaderingen 
- Beleid 
- Doelgroepensessies 
- Jaarverslag 

 
 

 
Hernoemd in 2020 

Secretaris - secretariaatswerkzaamheden Ineke Buurman Oktober 2022 

- Mail 
- Nieuwsbrieven 
- Organiseren landelijke dag 
- Bestuursvergaderingen – agenda/notulen 
- Jaarverslag 

  
Hernoemd in 2020 

Secretaris – ledenadministratie (deeltaak)  Cathrien Zegel Maart 2021 

-    Nieuwe aanmeldingen invoeren 
-    Uitnodigingsbrieven versturen  
-    Verzendlijst Vilt 

Woont een enkele 
vergadering bij 

 

Penningmeester – financieel beleid Saskia Michels April 2022 

- Financieel jaarverslag 
- Begroting 
- Bankzaken 

 
 

 
Hernoemd in 2020 

Penningmeester – dagelijkse werkzaamheden Ingrid Boesten  

- Financiële boekhouding 
 

Woont enkele 
vergaderingen bij 

 

Regiocoördinatie markten & evenementen  Caroline Grootenboer Oktober 2020 

- Overleg regio coördinatoren 
- Organiseren markten evenementen 
- Lid STIDOC 

  
Afgetreden in 2020 

Regiocoördinatie markten & evenementen Truus Brouwer Oktober 2022 

- Overleg regio coördinatoren 
- Organiseren markten evenementen 

  
Benoemd in 2020 
 

PR Vacature  

- Nieuwsbrief - eindredactie en opmaak 
- Website - informatie aandragen  
- Facebook - nieuws verzamelen en plaatsen  
- Tafelverkoop - tijdens landelijke dagen 

organiseren 

Wordt tijdelijk door 
Ineke Buurman gedaan 
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BEZETTING COMMISSIES 

 

 
Commissie 

 
Wie 

 
Rol 

 
Aftredend/stopt 
 

    

Tijdschrift Vilt Margriet Modderkolk 
Brigitte Pauka - Huijbens  
Rianne Vermeulen  
Truus Brouwer 

Redactie Zomer 2021 
Winter 2021 
 

Anneke Zwolsman Vormgeving 
(betaalde 
opdracht) 
Advertentie 
werving  

Juli 2021 

Diverse leden Correctoren  

Website Monique Aubertijn 
 

Webmaster per 
2019 
 

 
 

Facebook Yolande Baselier-te Giffel 
Caroline Grootenboer 
 

 Eind 2020 

Blog Textielplatform Oliva Garcia Coördinator  

Voorbereidingsgroep 
Landelijke dag 

Eveline Bos 
Angeline Kriek 
Inge Witvers 
Leny Wolfs 

Samen thema 
bedenken, 
uitwerken voor 
website en locatie 

 
 
 
 

Regiocoördinatie  Welkom heten nieuwe leden 
Regiodagen organiseren en/of delegeren 
Zorgen voor bijdrage tijdschrift Vilt, website, Facebook en/of markt 
Eventueel expositie 

 Anneke Troost  
Joke Beekers 

Regio Gelderland  

Sandrina Schaafsma 
Annelies Strijker-
Eikelenboom 

Regio Groningen, 
Friesland en 
Drenthe 

 

Erica Driessen Regio Limburg  

Oliva Garcia Regio Utrecht  

Twink Hoeksema Regio Zuid-
Holland/Zeeland 

 

VACTURE Regio Overijssel  

Willeke Paauwe 
Mathilde Pielkenrood 

Regio Noord 
Holland en 
Flevoland 

 

Vera Mutsaerts Regio Brabant  
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BIJLAGE 2:  Missie, visie en doelstelling VKG 
 

Missie 
Vaardig, aardig en waardig 
De VKG staat voor het ontwikkelen van vaardigheden en kennis op het gebied van wol en vilt. 
Waarden die de VKG daarbij omarmt zijn Vaardig en om dit Aardig, met aandacht voor elkaar en  
voor de materie te doen (samen en duurzaam) en daarmee is het ook waardig (ambacht, 
kunstlievend & natuur en cultuur). 

Visie 
In haar visie geeft de VKG haar missie concreet handen en voeten.  

• Kennis en vaardigheden op het gebied van wol en vilt te delen. 

• Vilters met elkaar in contact te brengen en zodoende te inspireren. 

• Vernieuwing en kruisbestuivingen met andere (textiel)ambachten te bevorderen.  
 
Om de doelen van de VKG  te verwezenlijken stimuleert de VKG het contact tussen de leden door 
gebruik te maken van diverse contactmogelijkheden zoals bijeenkomsten, regionaal en landelijk, 
tentoonstellingen, workshops en worden moderne communicatiemiddelen als sociale media ingezet 
om een breed publiek te bereiken.   
De VKG richt zich op verschillende doelgroepen en alle mogelijke vilttechnieken. 
Neemt deel aan evenementen o.a. in samenwerking met verenigingen en kunstenaars.  
 
Maatschappelijke tendensen als bijvoorbeeld individualisering en zorgtaken dragen ertoe bij dat 
mensen steeds minder tijd en energie vrijwillig willen en kunnen inzetten voor een vereniging. Deze 
tendens is bij veel verenigingen herkenbaar. Het gevolg is dat het aantal vrijwilligers die de 
vereniging draaiende houden kleiner wordt en er moeilijk vervanging te vinden is. Dit geldt voor 
bestuur, regiocoördinatie, tijdschrift en PR – taken.  
 
Deze transitie en de ontwikkelingen die hieruit voortvloeien vragen van de VKG om na te denken 
over de toekomst. Dit krijgt enerzijds vorm door onderzoek te doen naar de doelgroepen binnen de 
VKG en toekomstig aanbod hierop af te stemmen.  
 
In 2019 zijn de contouren van een visiedocument “Zicht op de toekomst” grof geschetst. We hebben 
nagedacht over een aangepaste missie, visie en doelstellingen.  
Op basis van de eind december 2019 gehouden enquête onder de leden van de VKG en de 
resultaten hiervan zal is de eerste van nieuwe ontmoetingsstructuren in 2020 gepresenteerd. Onder 
voorbehoud van de maatregelen zullen deze structuren in 2021 verder worden uitgewerkt.  
 

Doelstelling 
Doel van de VKG volgens de Statuten (artikel 2, vrije weergave):  
1. Leden en andere belangstellenden stimuleren elkaar om nieuwe ideeën te delen en ervaringen 

uit te wisselen met betrekking tot vilten; 

2. De kwaliteit van het vilten in het algemeen te verbeteren; 

3. Het vilten bij een breder publiek bekend te maken. 
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