
JAARVERSLAG 2020

overzicht van activiteiten van
stichting 6kmperuur10mdiep

1 januari 2020 t/m 31 december 2020



Inhoud

Introductie   3
Alles in één oogopslag: Planning met toelichting   4
Project Sporen 2020 / Jubileum / Corona   5
De expositie in het MOW 
Organisatie   8
Bestuurlijke taken   9
Financieel overzicht 10
Vooruitblik 2021 11

Bijlage:
Taakverdeling bestuur 

2/12



Introductie

Aangezien ons kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep een stichting is, is het bestuur statutair 
verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen aan haar deelnemers over stichtingsactiviteiten. Dit 
doen wij met een jaarverslag. Dit verslag is een terugblik op de afgelopen periode en 
functioneert tevens als ons collectief geheugen.

De periode waarop het verslag betrekking heeft, loopt van 1 januari 2020, d.w.z. vanaf de datum
waar het vorige jaarverslag eindigde (31 december 2019), t/m 31 december 2020. Dit jaar is ons
jubileumjaar. 

Het bestuur heeft aan alle kartrekkers gevraagd om mee te helpen dit verslag tot stand te 
brengen. Met dank aan: Lia, Els, Wim, Harma, Henk en Mare (residentiedagen en coördinatie); 
Els en Frea (Kenniscafé); Ingeborg (Project 2021). 

Het bestuur wil dit bijzondere jubileumjaar iedereen bedanken die in meerdere of mindere mate 
betrokken is geweest bij de invulling hiervan. Door de Corona maatregelen moest er hier en 
daar geïmproviseerd worden. Helaas konden er twee residentiedagen niet doorgaan. Ook moest
het MOW een aantal periodes sluiten. Ook dit had weer invloed op, in dit geval, de periode van 
onze expositie. 
En, natuurlijk kijken we in 2021 nog uit naar het Jubileumboek. Lia en Marjo zijn (met hulp) op 
dit moment nog bezig met de eindfase: het binden van het boek. Het zal in maart uitkomen.

Het was een bijzonder jaar. En dat was het!

Frea, Els, Pauline en Marjo
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Alles in een oogopslag

Toelichting op de planning 2020:
De plannen die vooraf waren gemaakt zijn door de omstandigheden vervallen, verplaatst en/of 
opgenomen in de vijf residentiedagen.

Kenniscafé:
– de geplande bezoeken aan de ateliers van Henk Nijhuis en van Wouter Nijland zijn afgezegd 
vanwege de corona maatregelen. Beide bezoeken kunnen worden verplaatst naar 2021;
– de lezing van Marjoleine de Vos is verplaatst naar onze Jubileumdag op 11 juli 2020.
– de films van David Lynch zijn verplaatst naar 2021

Residentie (jaar)project Sporen:
– Een sessie 10meterdiep is dit jaar ingezet ten behoeve van Sporen tijdens residentiedag 3 op 
24 juli.
– Residentiedagen 2 en 4 zijn gecanceld en kunnen ook niet op een ander moment worden 
verplaatst;
– De einddatum van onze expositie in het MOW is uiteindelijk verplaatst naar zondag 30 mei.
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JAARPLANNING 6KMPERUUR10MDIEP 20192020

2020 schoolvakantie in het noorden

januari februari maart april mei juni 13 juli     t/m 25 augustus september oktober november december
Kenniscafe Atelierbezoek 

Henk, 
geannuleerd 
covid

10mdiep
Zie jubileumproject

zie jubileum 
project 24 juli

residentie (jaar) project 
SPOREN

opzet planning  
contact MOW
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residentiedag 
1 

21 maart 
Residentiedag 2 
geannuleerd 

17 april 
Residentiedag 4 
geannuleerd 

11 juli 
jubileumfeest   
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bespreking 
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Expositie 
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Excursie
op ad hoc basis

Nieuwsbrief begin maart half 
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Bestuursvergaderingen 21 januari 7 april. 22 mei 7 
december.

Collectieve vergadering 10 jan 
nieuwjaars  
borrel.                                        
28 jan CV 



Project Sporen 2020 / Jubileum / Corona 

Het proces
Een kenmerk van ons collectief is dat we elkaar scherp houden op beeldend, inhoudelijk en 
ondernemend vlak. Dit gebeurt door discussie over boeken, artikelen, films; door excursies, 
voordrachten en werkbesprekingen, in het bijzonder in de aanloop naar een tentoonstelling.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zou de jaarlijkse collectieve werkperiode (residentie) niet in
een aansluitende periode in de zomervakantie worden gehouden maar in een vijftal 
afzonderlijke dagen, met als vaste onderdelen per dag: een activiteit, een werkbespreking en 
een maaltijd. Deze opzet was bedoeld om zoveel mogelijk leden, voor wie een meerdaagse 
werkperiode niet haalbaar is, bij het project te betrekken.
Door de corona-maatregelen moest de vorm anders. In kleiner verband of online. De stuurgroep
bestaande uit Josefien, Marjo en Mare heeft in negen maanden tijd door middel van tien 
berichten getracht ieders bijdrage zichtbaar te maken, ten einde zo af te stevenen op een 
samenhangende tentoonstelling.

Josefien is op zoek gegaan en heeft in de Google Drive een mogelijkheid gevonden om zowel 
plenair als in kleinere groepjes elkaar op de hoogte te houden en de voortgang van ieders werk 
te kunnen bespreken.
“Bijna iedereen heeft hieraan meegedaan. De kleine groepen die digitale werkbesprekingen 
hebben gehouden, konden hier elkaars werk bekijken.
Als dit medium volgend jaar nog nodig is, zou ik graag wat aanwijzingen willen geven, waardoor alles op 
één manier geplaatst kan worden door de  zelf.
Op Facebook en Instagram zet ik de activiteiten en foto´s daarvan. Daarvoor heb ik input nodig 
van de deelnemers. Afbeeldingen naar mij mailen of appen. Posts op Facebook ook graag delen
op je eigen pagina, want dat vergroot de groep die het collectief volgt,” aldus Josefien.

Residentiedag 1 (21 februari 2020)
Tobi en Lia hebben de 1e residentiebijeenkomst voorbereid in de mediatheek van Academie 
Minerva. 
“We zochten naar films die ons kunnen inspireren bij het thema Sporen en kwamen uit bij:
-'Der Lauf der Dinge' van Peter Fischli en David Weiss, een film over oorzaak en gevolg.
- 'Vita Brevis' door Thierry Knauf. hierin wordt het leven van een eendagsvlieg gevolgd door de 
ogen van een meisje. Het lijkt alsof de eendagsvlieg nauwelijks invloed heeft op zijn omgeving, 
terwijl hun 300 miljoen jarig bestaan anders suggereert”, aldus Lia.

Corona kende men toen alleen nog maar ver weg in China. Vandaar dat onze eerste 
residentiebijeenkomst gewoon door kon gaan zoals gepland. Maar vanaf 27 februari kwamen 
ook in Nederland de eerste meldingen van coronapatiënten. Alles kwam op losse schroeven te 
staan dus ook delen van ons jaarprogramma moest worden aangepast.

Residentiedag 2 (21 maart 2020)
Els en Evelyne hebben in het kader van het thema SPOREN vanaf het begin van 2020 
voorbereidingen getroffen voor een excursie naar het Observatorium Robert Morris in Lelystad.

Het doel was om zichtbare en onzichtbare sporen (tijd, geluid, gevoel en emotie) te ervaren op 
21 maart; de dag van het begin van de lente 2020.
Het programma bestond uit een lezing van de geschiedenis van het werk en het ervaren van 
een eigen klankbeeld door middel van het uitspreken van een quote op de steen in de middelste
cirkel.
Na de lunch was er een korte werkbespreking gepland, evenals een facultatieve tour naar een 
aantal landartwerken in de polder van o.a. Daniel Liebeskind, Antony Gormley en Marinus 
Boezem.
Jammer genoeg is de excursie door de eerste covid-lockdown op 16 maart 2020, niet 
doorgegaan. 
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Residentiedag 3 (24 juli 2020) 10mdiep bijeenkomst in Plukbos Kardinge 
De 3e residentiedag is voorbereid door Kea, Pauline, Marike, Ingeborg en Wim.

De natuur op aarde in al zijn veelvormigheid en mysterieuze vernuft laat sporen achter en volgt 
sporen. De mens inclusief. Goed om daar als deelnemer aan het project ‘Sporen’ nader op in te 
gaan. Vooraf aan de ‘dag 3’ bijeenkomst is een ieder gevraagd Hfd.3  uit ‘De essentie van 
Hannah Arendt‘(Lieve Goorden, 2019) en het artikel “Traceless Practice’(Simon de Boer, 2020) 
te bestuderen. 
In de buitenlucht, omgeven door de natuur, een picturale pluktuin, bespreken en doorploegen 
we de soms minder begrijpelijke teksten. 
Daarna maken we een wandeling vanuit de pluktuin naar de sporen die kunstenaar Louis Le 
Roy achterliet in de woonwijk Lewenborg.
Ruim driekwart van de deelnemers van het collectief namen – fris en monter – deel aan een 
geslaagde ontmoeting.

Naschrift: Hannah Arendt definieert mensen als wezens die gezamenlijk de verantwoordelijkheid
voor de wereld dragen. Hun handelen is nooit een onveranderlijk gevolg van wat er in het 
verleden heeft plaatsgevonden. Mensen kunnen altijd opnieuw beginnen en daarin als het ware 
opnieuw geboren worden. Zij noemt nataliteit. Hoe diep mensen ook over de wereld kunnen 
nadenken, pas in hun handelen kunnen mensen hun betrokkenheid bij de wereld tonen.

Residentiedag 4 (17 april 2020)
Maya, Ineke, Sylvie en Harma hebben de 4e residentiebijeenkomst voorbereid. 

Lezing door Eric Brinckmann (auteur van het boek Filosofische wandelingen). Welke
denkbeelden hebben ons landschap gevormd? Met deze vraag in het achterhoofd wandelt 
filosoof Eric Brinckmann dwars door Nederland. In tien wandelingen beschrijft hij hoe ons 
denken over de verhouding tussen stad en natuur is veranderd. Na de lezing een wandeling 
naar de Hunze bij het Zuidlaardermeer. 

Deze dag kon helaas niet doorgaan. Later in het jaar hebben we nog geprobeerd om de lezing 
alsnog plaats te laten vinden maar ook de 2e en 3e lockdown houden dit tegen.

Feest (11 juli 2021)
 Het was niet het beoogde dansfeest, maar wel vertoefden we op gepaste afstand en met 
voldoende frisse lucht in de open kas van de Biotoop in Haren. 
In de Biotoop, het terrein van het voormalige Biologische Centrum van de RUG , met een 
oppervlakte van dertigduizend vierkante meter, wonen en werken meer dan driehonderd 
mensen. De Biotoop is daarmee één van de grootste creatieve broedplaatsen van ons land. 
Onder leiding van Simon Wijma verkenden we enkele gebouwen met het buitengebied. Daar 
zijn nog steeds allerlei residuen uit het verleden zichtbaar. Een walhalla voor creatieve geesten. 
Frea toonde haar woning en Maya haar atelier. 
Als verrassing kwam schrijfster en journalist Marjoleine de Vos voorlezen uit haar boekje Je 
keek te ver.  Wat je zoekt is hier. Wandel en kijk. Zet de drukte in je hoofd stil.
Dit feest werd georganiseerd en verzorgd door Esther, Frea en Sylvie.

Residentiedag 5 (4 september 2020) 
Voor de residentiedag hadden we een aantal ideeën voor een activiteit bij het MOW. Uiteindelijk 
hebben we gekozen voor een wandeling met voordrachten en het verzamelen van zwerfvuil 
voor het maken van een gezamenlijk kunstwerk. 
Op een warme dag in september was het zover.  Er was een grote opkomst. Eerst werd het 
MOW bezocht. Vervolgens gingen we met prikstokken en vuilniszakken de wandeling maken. 
Onderweg hielden we als residentiegroep voordrachten uit het boek Het Zoutpad van Raynor 
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Winn; reflecterende tekstfragmenten over het bestaan. 

Zwerfvuil werd er weinig gevonden. Gezien de tijd en de energie die er nog was werd er 
besloten om geen gezamenlijk kunstwerk te maken. Wel werd al het zwerfvuil gesorteerd en op 
de foto gezet.
Residentiegroep 5 bestond uit Frea, Wilma, Janna, Esther en Henk. 

Werkbespreking (11 september)
De werkbespreking vond in twee groepen plaats in Midlaren bij Mare in haar atelier. De 1,5 m 
afstand geldt dan nog steeds en een maximum van aantal mensen bij elkaar was opnieuw 
beperkt. Dit was tevens het laatste onderdeel als voorbereiding op onze expositie die vanaf 1 
november tot 1 maart in Het MOW plaats zou vinden. Inmiddels heeft covid ons weer ingehaald;
is het museum vrijwel niet open geweest waardoor de einddatum onlangs is verzet naar 31 mei 
2021.

De expositie in Het MOW
Vanaf 1 november 2020 hing nieuw werk van ons kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep in 
het MOW in het rustieke plaatsje Bellingwolde.
Als groep hadden we ons een jaar lang verdiept in het thema SPOREN middels excursies, 
wandelingen, bespreken van filosofische verhandelingen, discussies, films en 
werkbesprekingen.
Ondanks de beperkingen van de regels door het coronavirus hadden we als groep steeds naar 
alternatieve routes gezocht om door te gaan met het verbeelden van dit thema.
Op 20 oktober konden wij ons werk afgeven waarna de expositie door het team van het 
museum werd ingericht. Een aantal kunstenaars (Pauline, Frea en Sylvie) die hun verbeelding in
een installatie hadden verwerkt, konden in deze periode zelf aan het werk. 

“Omdat een officiële opening niet mogelijk is is er voor ons op 30 oktober een preview, voor de 
makers en hun partner, in twee groepen en binnen een vastgestelde tijd. Die middag is ook het 
moment om een aantal leden weer te zien en elkaars werk echt te kunnen aanschouwen; een 
waardevolle ontmoeting. 
Nu is het zover, de expositie staat er: stoer, fragiel, emotioneel en uitdagend”, aldus Els
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Organisatie

Collectief als stichting
Het collectief is een stichting (zonder personeel) met deelnemers die zelf alle taken die er zoal 
zijn moeten doen. 
Naast bestuurlijke taken zijn er jaarlijks terugkerende taken voor de vaste werkgroep Kenniscafé
en het Jaarproject.  Daarnaast zijn een aantal deelnemers op basis van eigen expertise voor het
collectief actief. Zoals: digitaal beheer en/of -ontwerp, PR-activiteiten, fotografie, contacten 
extern en dergelijke.

Bestuur
De huidige bestuursleden zijn: Marjo (voorzitter), Frea (secretaris), Els (penningmeester) en 
Pauline (lid). De taakverdeling binnen het bestuur is in de bijlage opgenomen. 

Werkgroep
Kenniscafé:

Het team bestond uit Els en Frea en Wim kwam er in december bij.

Projecten:
Jaarproject, thema Sporen:

Sinds 2018 (Buitenmodel) is het residentieproject als jaarproject een blijvend fenomeen. 
Ieder jaar met wisselende kartrekkers, wisselend thema en toegepaste inhoudelijke 
ondersteuning. 
Dit jaar hebben voor het eerst alle deelnemers (verdeeld over 5 subgroepen) zich ingezet
voor de invulling van de vijf residentiedagen. Deze dagen waren niet aaneengesloten 
maar verdeeld over het jaar. Mare, Josefien en Marjo hebben de coördinatie hiervan op 
zich genomen.

Digitaal beheer
Website beheer 6kmperuur10mdiep.nl: Ingeborg en Pauline
Facebook en Instagram: Josefien en Pauline 
Dropbox: Ingeborg en Pauline

Contactpersonen PR
De PR  wordt verdeeld over verschillende deelnemers.
De nieuwsbrief: Frea
InDesign sjablonen t.b.v. de flyers en dergelijke: Lia
Teksten/persberichten redigeren: een van de kartrekkers/bestuursleden die daar goed in is.

Overige contactpersonen
In het verleden is er contact geweest met verschillende organisaties t.b.v. atelierruimte en/of 
expositieruimte. Ook in 2020 is hier geen gebruik gemaakt, mogelijk in de toekomst weer wel.
Carex: Frea
Stichting TRIAS: Maya

Locatie bijeenkomsten
Collectieve bijeenkomsten worden gehouden bij de deelnemers thuis of in ateliers. Het streven 
is om de bijeenkomsten zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende provincies waarin 
men woonachtig is. 
De bestuursvergaderingen worden gehouden bij de bestuursleden thuis zodat voor alle 
bestuursleden de afstand binnen redelijkheid blijft.De Zoombijeenkomsten zijn dit jaar 
geïntroduceerd en er is inmiddels een Pro versie voor het collectief beschikbaar. 
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Bestuurlijke taken

Bestuur
Het bestuur is van 1 januari 2020  tot en met 31 december 2020 vier keer bijeengekomen, en 
heeft in die periode een collectieve vergadering belegd op 28 januari 2020 voor overleg en 
informatie-uitwisseling met de deelnemers van de stichting. 

Interne communicatie
Overige communicatie tussen bestuur en deelnemers vindt plaats via de nieuwsbrief die dit jaar 
twee maal verschenen is. Naast nieuws vanuit het bestuur, een agenda en een wie-doet-wat-
ook-alweer-lijstje, is daarin nieuws vanuit het bestuur en de werkgroepen. Ieder lid kan input 
sturen wat vervolgens geplaatst werd.
Het project Sporen heeft haar eigen “Berichten” uitgegeven. Er zijn 10 berichten verschenen. 

Beleidswijzigingen in 2020
Besloten is om 10mdiep niet als vaste werkgroep maar als losse sessies te plannen. Dit kan 
door iedere deelnemer op ieder moment worden aangevraagd en vervolgens door de secretaris 
ingepland worden.

Overige activiteiten en resultaten van het bestuur
– Jaarverslag 2019
– Kopij nieuwsbrieven
– Document met taakverdeling van bestuursleden (zie bijlage)
– Distributie Witte Raaf
– Beheer planning 2020
– Beheer deelnemerslijst 2020
– Beheer financiën & opstellen 2020
– Begroting 2021

Deelnemers
Aanmeldingen: 

Liz Agostini, Marian Kramers, Margiet Reinalda, Evelyn van Oosterhout, Marja Griede. 
(miv 1-1-2021)

Opzeggingen: 
Marike van Ringen, Tobi van Ringen, Harma Heun (miv 31-12-2020)

Het collectief telt 22 deelnemers (op 31-12-2020)

Digitaal beheer
www.6kmperuur10mdiep.nl

Vertrekkende en nieuwe deelnemers en hun websites zijn bijgehouden. Foto’s en 
berichtgeving over Kenniscafé en Sporen zijn gepubliceerd.

Facebook 
Josefien onderhoudt de Facebookpagina en publiceert via dit medium actuele 
evenementen. Pauline ondersteunt haar hierbij.

Dropbox
In de Dropbox-map is in 2020 de adressenlijst bijgewerkt en zijn alle berichtgevingen, 
vanuit het bestuur naar de deelnemers toegevoegd. Er is ook een nieuwe map 
‘nieuwsbrieven’ toegevoegd. 

Instagram
Is door Josefien in november aangemaakt en wordt door haar onderhouden. Pauline 
ondersteunt haar hierbij.
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Het financieel overzicht over 2020 (stand 31 december 2020)
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Begroting Stichting 6kmperuur10mdiep periode 1-1-’20 t/m 31-12-’20
begroot werkelijk begroot werkelijk
saldo 01-01-2020 2776,71 saldo 31-12-2020 3061,77

contributie 2020 Reiskostenverg. voortrekkers 200,00 121,96
KC  3 x 15,00 45,00
CV 2x 30,00 15,00
10m diep 2x 15 30,00
bankkst. 150,00 119,38

22 leden 1320,00 webhosting 50,00 29,04
PR 75,00
Witte raaf/abonn. 60,00 60

21 x 60 1260,00 projecten: 100,00 30,00
Elsa 15,00 nieuwjaarsbijeenkomst 50,00 50,00
Anneliet 45,00
Ineke -45,00
Evelyn -30,00 bonnen voortrekkers 85,00

lief en leed 25,00
externe sprekers 200,00 100,00
jubileum/residentie 1761,71 349,56
Zomerresidentie 850,00

TOTAAL 1320,00 4021,71 TOTAAL 3626,71 4021,71
inkomsten 1245,00 uitgaven 959,94

Begroting Stichting 6kmperuur10mdiep periode 1-1-’21 t/m 1-1-’21
saldo 01-01-2021 3061,77

van 2020 boek/reiskst. 500,00
Mare 36,86

contributie 2021 Onkostenverg. voortrekkers 200,00
KC  4 x 20 80,00

22 leden x 50,00 1100,00 CV 30,00

Bankkst. 150,00
Webhosting 50,00
PR 75,00
Witte raaf/abonn. 60,00

Nieuwjaarsbijeenkomst 0,00
Lief en leed 25,00
Externe sprekers 200,00
Abonnement Zoom 180
Begroting project Waanzin 1200,00
10mdiep Waanzin 40,00
Onvoorzien 100,00
Reserve 1234,91

TOTAAL 4161,77 TOTAAL 4161,77

vermogen is 285,06 gegroeid



Vooruitblik 2021 

Bestuur
Vanaf de jaarvergadering 2021 zal Pauline het voorzitterschap van Marjo overnemen. Maya 
komt (na stemming tijdens de jaarvergadering) in het bestuur. Zij zal de financiën van Els 
overnemen. Dat betekent dat het bestuur dan weer, zoals voorheen, uit drie  personen zal 
bestaan. 

Kenniscafé 
Op 18 december 2020 was er in de filmzaal van de Biotoop in Haren een filmestafette van David
Lynch geprogrammeerd met als thema ‘De Waanzin’. Deze filmvertoning kon niet doorgaan 
vanwege de tweede lockdown.
In 2021 worden twee films door Kenniscafé voortgezet via het model “Circulaire Thuisbioscoop”. 
Iedereen kan met z’n tweeën of drieën genieten van de films Lost Highway en Mulholland Drive 
van David Lynch.

Er zijn voorlopig 5 KC bijeenkomsten gepland:
Woe 28 april atelierbezoek; woe 16 juni atelierbezoek; woe 14 juli thema ‘kleur’; zat 16 of zon 17
oktober expo ‘In to nature’; woe 17 november thema ‘De tekening’.
Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.

Project “Waanzin”

De sporen van 6kmperuur10mdiep in het MOW zijn nog niet opgedroogd, maar de organisatie 
van een volgend jaartraject is alweer opgestart. In 2021 gaat het collectief aan de slag met het 
thema waanzin. Dit thema zal worden onderzocht aan de hand van een programma van o.m. 
films, literatuurstudies, lezingen en excursies (indien mogelijk). Het streven is om dit jaar ook 
weer een gezamenlijke werkperiode op locatie te organiseren als onderdeel van het programma.
Later dit jaar zullen alle werken die voortvloeien uit dit traject op een nog nader te bepalen plek 
worden tentoongesteld.
Alle programmaonderdelen dienen ter inspiratie en voorbereiding voor het ontwikkelen van 
nieuw werk en worden zoveel mogelijk aangedragen door de deelnemers zelf; de coördinatie is 
in handen van Anneliet en Ingeborg. 

Deelnemers in 2020

Josefien Alkema, Sylvie Arrabito, Anneliet van Beelen, Marjo van den Bekerom, Elza van den Berg, Lia Brouwer, 
Ineke van Dongen,  Wilma Drooger, Ingeborg Entrop, Janne Heida, Harma Heun, Esther IJssels, Pauline Kick, 
Henk Nijhuis, Evelyn van Oosterhout, Wim Peters, Marike van Ringen, Tobi van Ringen, Kea Schipper, Els Schuch, 
Mare Sliedrecht, Frea Snijders en Maya Vermeulen.
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Taakverdeling bestuur bijlage

Voorzitter (Marjo)
Gedeelde taken:
Dagelijks bestuur
Gesprekken nieuwe deelnemers/ netwerk

Eigen taken:
Opstellen en bijhouden beleidsdocumenten + protocollen 
Voorbereiden vergaderingen CV+BV
Jaarverslag

Secretaris (Frea)
Gedeelde taken
Dagelijks bestuur
Gesprekken nieuwe deelnemers/ netwerk

Eigen taken:
Notulen vergadering bestuur en collectieve vergadering
Planning bij houden
deelnemersbestand bijhouden
Relatielijst bijhouden 
Kopij nieuwsbrief namens bestuur
Postadres van collectief ( KvK etc)

Penningmeester (Els)
Gedeelde taken:
Dagelijks bestuur
Gesprekken nieuwe deelnemers/ netwerk

Eigen taken:
Innen contributie  (met ondersteuning van de boekhouder Esther IJssels)
Facturen betalen
Kas/budgetten bijhouden
Jaarbegroting opstellen
Financieel verslag tbv jaarverslag
De Witte Raaf (ontvangst en betaling) 

Lid bestuur  (Pauline)
Gedeelde taken:
Dagelijks bestuur
Gesprekken nieuwe deelnemers/ netwerk

Eigen taken:
Dropbox bijhouden
Facebook bijhouden
Website bijhouden
Samenvatting jaarverslag voor de website maken
Email 6 km per uur10mdiep bij houden

©2020, stichting 6kmperuur10mdiep
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