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Beleidsplan 

 

Het doel van de vereniging is: 

a) Het propaganda maken voor de papierknipkunst 

b) Het leggen van contacten met beoefenaren van deze knipkunst in binnen- en 

buitenland 

c) Al het geen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord. 

d) Papierknippen is erkend als Nederlands Immaterieel Erfgoed en als zodanig willen we 

de knipkunst bewaren, onderhouden en onderzoeken. 

 

Zij tracht dit doel te bereiken door 

a. Het uitgeven van een kwartaalblad de “Knip-Pers 

b. Het doorgeven van informatie over tentoonstellingen, cursussen en materialen 

c. Het organiseren van contactdagen 

d. Het stimuleren en oprichten van knipkringen 

e. Bekend maken door het staan op markten, artikelen in de kranten, filmpjes op 

televisie en de website 

f. Ontwikkelen van lesmaterialen op scholen 

g. Contacten leggen met kunstinstellingen en andere ambachten. 

h. Onderzoek stimuleren in de Knipkunst. 

i. Meehelpen bij het organiseren van een kunstvijfdaagse 

j. Jeugdclub. 

k. Alle andere wettige wijzen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn 

 

2.. De manier waarop de instelling geld verwerft 

• Contributie van de leden 

• Donaties van vrienden van de Vereniging 

• Subsidie van Fonds voor CultuurParticipatie 

• Subsidie van Prins Bernhard CultuurFonds 
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3. Het beheer van het vermogen van de instelling:  

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst beheert het vermogen van 

de gelden. Zij doet dit onbezoldigd.  

 

4. Besteding van het vermogen van de instelling:  

Zie begroting. 

 

5. De namen van de bestuurders: 

Voorzitter: Henk Kapitein 

Secretaris: Atelma van Strien 

Penningmeester: Petra Zuijdwijk 

Alg. bestuurslid: Helma Kip 

Alg. bestuurslid: Tineke Dieks 

 

6. Activiteiten van de Vereniging 

De papierknipkunst promoten wij door het uitgeven van het kwartaalblad Knip-Pers. 

Daarnaast proberen we meer bekendheid te geven d.m.v. Workshops, Les op basisscholen, 

VMBO, en Pabo, lezingen, meedoen aan tentoonstellingen en markten. In Urk is een 

jeugdclub gestart met 15 leerlingen die maandelijks papierknippen. We onderhouden contact 

met papierknipverenigingen in Zwitserland, Duitsland en Amerika. Op deze website proberen 

we u over papierknipkunst te vertellen d.m.v plaatjes, teksten en agenda. Mocht u een 

volledig verslag willen krijgen wat er dit jaar is gedaan, neem dan gerust contact op met 

bovenstaand emailadres. 

 


