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Jaarverslag 2019 
 

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: 
Henk Kapitein       Voorzitter 
Guus de Haan      Secretaris 
Herm Noordzij      Penningmeester 
Harnold Smit        Bestuurslid PR-activiteiten 
Tineke Dieks        Bestuurslid 
Elly Noordzij         Bestuurslid 
Marion de Mooij   Bestuurslid 
 
Het Algemeen bestuur heeft 3 keer vergaderd. 
 
Naast het bestuur zijn werkzaam: 
 

Atelma van Strien    Eindredactie van alle Knip-Pers uitgaven, op het decembernummer na,  
        die nam Hanneke Visser voor haar rekening. 
Ieke Boosman          Redactielid 
Hanneke Visser       Redactielid 
Annette Zijlstra        Redactielid 
 
De redactie heeft in 2019 vier keer de Knip-Pers verzorgd met daarin meegezonden aan alle  
 
leden een bijlage waarin allerlei knip-ideeën zijn uitgewerkt. 
 

Jan Strunk beheert en verzorgt de ledenadministratie. 
 

De landelijke Contactdag van de Nederlandse Vereniging voor papierknipkunst was op 6 april 2019 
in de Pijler te Lelystad. Er waren ongeveer 80 leden en genodigden aanwezig uit binnen en buiten-
land. Het verslag van de Contactdag is terug te lezen in de Knip-Pers van juli 2019 en in de bijge-
voegde notulen van de ledenvergadering. 
 

De website www.papierknippen.nl is in handen van Wouter de Vries. De website is in de maanden 
november en december belaagd door een hacker waardoor diverse emailadressen overspoeld  
werden met honderdduizenden e-mails. Hierdoor was de redactie en het secretariaat niet meer  
 
bereikbaar via de mail. Er zijn inmiddels extra emailadressen gerealiseerd om toch het contact per 
mail mogelijk te maken. 

 

 

Harnold Smit heeft alle activiteiten omtrent, workshops, kramen, lessen op scholen en de in- en  
verkoop van de webshop onder zijn hoede. 

 

In 2019 waren er op 1 januari 2019, 297 Nederlandse leden en 7 buitenlandse leden. Op 31 decem-
ber bedroeg het aantal leden 256 uit Nederland en 5 uit het buitenland. Er zijn in 2019  
27 leden uitgeschreven omdat zij de contributie niet betaald hebben. 

 

Hanneke Visser 
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De ereniging telt de volgende knipkringen die als volgt over Nederland verdeeld zijn: 

Gelderland 7 
Friesland 1 
Drenthe 1 
Zeeland 2 
Noord-Holland 5 
Zuid-Holland 2 
Noord -Brabant 2 

Sinds mei 2018 heeft de vereniging een privacy reglement. Deze is te vinden op onze website. In 
het septembernummer van de Knip-Pers uit 2018 is er een korte uitleg gegeven over de Algemene 
verordening Gegevensbescherming. 

Tineke Dieks heeft de taak op zich genomen om digitaal mensen een berichtje te sturen bij vreug-
devolle gebeurtenissen en bij verdrietige zaken voor zo ver zij hier van op de hoogte is. 

Knipactiviteiten Leden 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar voor zover 
ze bekend waren bij het bestuur en de redactie. 

Iedere keer weer blijkt dat er meer leden actief zijn, dan wij weten, met het promoten van de papier-
knipkunst op enigerlei wijze. Wilt u als uw activiteit niet op de lijst staat dit als nog doorgeven aan de 
secretaris van de ereniging. secretarispapierknippen@gmail.com of secretaris@papierknippen.nl 

_________________________________________________________________________________________________ 

Knipwerk naar Chinese voorbeelden, Elly Noordzij 



12

Overzicht van knipactiviteiten van de leden van de NVvP 

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar voor zover ze be-
kend waren bij het bestuur en de redactie. 

Iedere keer weer blijkt dat er meer leden actief zijn, dan wij weten, met het promoten van 
de papierknipkunst op enigerlei wijze. Wilt u als uw activiteit niet op de lijst staat dit alsnog 
doorgeven aan de secretaris van de ereniging.  

secretarispapierknippen@gmail.com of secretaris@papierknippen.nl 

Datum Activiteit WAAR Wie 

14 dec 2018-24 jan 2019 Tentoonstelling Gemeentehuis Urk Henk Kaptein 

4 okt 2018 t/m 8 jan 2019 Groepsexpositie Noordenveld M. Borggreve 

17 dec 2018-24 januari 2019 Tentoonstelling Theater de Speeldoos, 
Baarn Liesbeth Veldhuysen 

13 febr-14 april Tentoonstelling Neuenburg Gundel Zimmermann 

maart Les basisschool Friesland Grietje Pol 

maart Les basisschool Hellevoetsluis Mw. van Kralingen 

april Les basisschool Urk Harnold Smit 

15 april-4 mei Tentoonstelling Museum Westerbork Diverse knippers 
v/d ereniging 

5 mei-31 okt Tentoonstelling Museum Westerbork o.a.Sake Siegersma en 
Marius de Schaar 

5 mei-31 okt Tentoonstelling Historische Kring Baarn Liesbeth Veldhuysen 

5 juni-15 sept Tentoonstelling De Boskamp, Epe Guus de Haan 

15 juli-15 sept Tentoonstelling Rijksmuseum, Amster-
dam Marius de Schaar 

31 aug-1 sept Tentoonstelling Open atelierroute Baarn o.a. Liesbeth Veldhuysen 

14 sept-15 sept Tentoonstelling     
markante gebouwen Soest 

14-15 sept Tentoonstelling Uitgeest Jantje IV,     
Janna van Zuijlen 

15 okt-26 nov Tentoonstelling     
Knipwerk en collages Baarn Liesbeth Veldhuysen 

28 nov- 3 jan 2020 Tentoonstelling 
Kerstknipsels Museum Westerbork o.a. Jan Lever en   

Marius de Schaar 

28 nov-26 jan Tentoonstelling     
Rembrandt leeft Leiden o.a. Henk Kapitein 

14 dec-8 mrt 2020 Tentoonstelling Urk Henk Kapitein 

18 dec-6 jan Tentoonstelling     
Kerststallenroute Baarn o.a. Liesbeth Veldhuysen 

 14 dec - 4 jan 2020 Tentoonstelling 
knipwerken 

Putten 
De Tien Malen 

 Knipkring t Silhouhert 
 Putten 

16, 17 en 18 dec 2019 Knipdemonstratie Kloostermuseum  
Simpelveld Hanneke Hilbers 


