Jaarverslag 2021
van

Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst
Aan de lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst over het jaar
2021. De vereniging bevordert de papierknipkunst in Nederland en legt contacten met en
tussen beoefenaren van de knipkunst. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van een
kwartaalblad de Knip-Pers, het onderhouden van drie websites, het verspreiden van informatie
over tentoonstellingen, cursussen en materialen, het organiseren van contactdagen en het
ondersteunen van knipkringen.
Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Nog steeds legde de coronaepidemie veel
beperkingen op, waardoor de vereniging vrijwel geen activiteiten kon ontplooien.
De ingeslagen weg om beter zichtbaar te zijn op internet en op de sociale media is voortgezet.
Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om na de corona-epidemie weer fysieke
bijeenkomsten te organiseren en voor activiteiten in het jubileumjaar 2023.
Veel van deze werkzaamheden verricht het bestuur nu nog zelf, maar daar moet wel
verandering in komen. Uw hulp is daarom hard nodig. Voor alle activiteiten zoeken we leden
die hun handen uit de mouwen willen steken. Hierbij denkt het bestuur aan een pool van leden
op wie we bij een activiteit een beroep kunnen doen. Dus, bent u bereid op enig moment mee
te willen helpen, meld u aan bij info@papierknippen.nl.
U helpt de vereniging beter zichtbaar te worden en zo meer leden aan te trekken.
Wij hopen dat u dit verslag met veel plezier zal lezen.
Maja Houtman, Gabie Bakker, Janjaap Luijt, Hanneke Visser-Bardet, Hannah Oud-Biemold
Heteren, februari 2022.

Bestuur
Gedurende het gehele jaar bestond het bestuur uit:
voorzitter
Maja Houtman
secretaris
Gabie Bakker
penningmeester
Janjaap Luijt
redacteur
Hanneke Visser-Bardet
algemeen bestuurslid Hannah Oud-Biemold
Het bestuur heeft zes keer vergaderd, waarvan één keer fysiek. Tussendoor heeft het dagelijks
bestuur regelmatig overlegd. Het bestuur heeft getracht in 2021 een bestuursuitje te
organiseren, maar vanwege coronabeperkingen was dat niet mogelijk. De fysieke vergadering
is gecombineerd met een etentje.
Het bestuur werd voor de uitvoering van bepaalde taken bijgestaan door:
Knip-Pers
redactie: Paul Borggreve, Hanneke Visser (hoofdredacteur)
vormgeving: Gabie Bakker, Hannah Oud-Biemold (nr. 3)
ondersteuning: Janjaap Luijt (nr. 3 en 4), Tineke Schermerhorn (nr. 4)
Boekwinkel
Bertine Jongerius
Knipperslexicon
Jan Peter Verhave
Excursies
Bertine Jongerius
Kascommissie
Marjolein Henderson en Bertine Jongerius
Jubileumwerkgroep
Grietje Pol, Janna van Zuijlen, Bertine Jongerius, Maja Houtman en
Jan Peter Verhave
Leden
Bij aanvang het verenigingsjaar telde de vereniging 255 leden, waarvan er 6 wonen in het
buitenland. Gedurende het jaar overleden er 8 leden, beëindigden er 16 hun lidmaatschap en
verdween 1 lid uit het zicht. Daar tegenover mocht de vereniging 18 nieuwe leden
verwelkomen en lieten 8 nieuwe leden hun lidmaatschap ingaan op 1 januari 2022, zodat op
die dag het ledenaantal van de vereniging 256 bedraagt, waarvan er 8 wonen in het buitenland.
Op bij aanvang van 2022 bedraagt de gemiddelde leeftijd van de leden 72 jaar en 9 maanden;
de gemiddelde leeftijd van de nieuwe leden in 2021 is 59 jaar en 11 maanden. Verjonging van
het ledenbestand is geboden.
Lief en leed
In het verenigingsjaar ontvielen ons de leden: C. Glaser, M. Loeff-Duurland, Riet VisserKaagman, Nelly Willems-Menkveld, Marga Stringer-Wigchert, Ronny van der Hilst, J.
Hoekstra-Usi en Mia Suverein-Kool.
De leden waarvan de geboortedatum bekend is, hebben van de voorzitter per post een
verjaardagskaart mogen ontvangen.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 27 maart 2021. Vanwege
coronabeperkingen is deze vergadering gehouden met Zoom. Er namen 37 leden deel aan de
vergadering. Na afloop is de website knipperslexicon.nl gelanceerd en heeft Jan Peter Verhave
een korte toelichting op deze website gegeven.

Knipkringen
Het aantal knipkringen bedroeg aan het begin van het jaar twintig stuks, waarvan mogelijk
enkele slapende.
De Whatsappknipkring telt rond de 36 leden. Contactpersoon is Maja Houtman. Er worden
elke dag knipsels met elkaar gedeeld, scharen, papier en andere zaken besproken. Resultaten
van deze kring worden op Facebook, Instagram en de website gedeeld.
Ook de knipkring Putten heeft een eigen Whatsappgroep. Contactpersoon is Hanneke Hilbers.
In Amersfoort is een knipkring opgericht met vijf leden. Contactpersoon is Thea Calis. Op 4
november is de groep voor het eerst bijeengekomen. Daarvoor heeft de kring een financiële
bijdrage ontvangen uit het Lies Markus Fonds. Vanwege de coronabeperkingen is de
knipkring daarna uitsluitend digitaal bijeen geweest met het Zoom-abonnement van de
vereniging.
In Utrecht is een knipkring opgericht met vijf leden. Contactpersoon is Tineke
Schermerhoorn. De kring is voor het eerst samengekomen op 20 november.
In Friesland is in oktober de knipkring nieuw leven ingeblazen. Contactpersoon is Grietje Pol.
Knip-Pers
In 2021 verscheen de Knip-Pers vier keer volgens planning. De inhoud was gevarieerd. Uit
reacties van leden spreekt dat zij tevreden zijn over de kwaliteit en de uitstraling.
Tineke Schermerhorn heeft aangeboden te helpen bij de redactie van de Knip-Pers. De
redactie heeft aanwijzingen voor auteurs opgesteld, die vanaf november op de website zijn te
vinden. Daarnaast is zij begonnen met het opstellen van een bladformule.
Contactdagen
De contactdag in het voorjaar kon vanwege coronabeperkingen niet doorgaan. In plaats
daarvan is de algemene ledenvergadering online gehouden.
De contactdag in september had een beperkte omvang. Deze vond plaats op zaterdag 11
september 2021 in Denksportcentrum Dijckzigt in Utrecht. Aan deze bijeenkomst namen 36
leden deel. Het programma bestond uit een lezing van Jan Peter Verhave over Doopsgezinde
knipsels, een workshop van Hannah Oud-Biemold over het maken van animaties met je
knipwerk en een lezing van Maja Houtman over knippen als Dick Bruna. Helaas had
Dijckzigt te weinig lunches geleverd, zodat we zelf nog voor extra brood en beleg moesten
zorgen. Daardoor kreeg de vereniging korting en bleef er financieel iets over. Een uitgebreid
verslag van deze contactdag is te vinden in Knip-Pers 2021-4.
Masterclass tekstknippen
Hannah Oud-Biemold heeft vier lessen geschreven over letters en teksten. Ze heeft de
cursisten een nieuwe kijk gegeven op het omgaan met teksten, en hoe je letters kunt versieren,
omkeren en een dubbele betekenis geven. Veel resultaten zijn te zien in de Facebookgroep
Heel Holland Knipt. Een verslag van de masterclass is te vinden in Knip-Pers 2021-3 en op
Pinterest.
Excursies
Bertine Jongerius heeft het initiatief genomen om voor leden excursies te organiseren. Op
zaterdag 6 november vond de eerste excursie plaats naar de collectie Verhave in Malden.
Sindsdien zijn er geen nieuwe initiatieven genomen als gevolg van coronabeperkingen.
In Knip-Pers 2022-1 staat een uitgebreid verslag van de excursie naar Malden.

Digitale nieuwsbrief
In 2021 verstuurde de vereniging twaalf digitale nieuwsbrieven aan leden waarvan het
emailadres bekend is en niet-leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Dit maakt het
mogelijk vaker contact te leggen met de leden en belangstellenden te wijzen op de voordelen
van het lidmaatschap van de vereniging. De nieuwsbrief bevat onder andere informatie over
workshops, de resultaten van knipkringen, plannen van het bestuur, cursussen en uitgebreide
informatie over de tentoonstellingen.
De verzendlijst voor de digitale nieuwsbrief telde op 31 december 2021 totaal 365 adressen,
waarvan 131 niet-leden. Circa 75% van de geadresseerden opent de nieuwsbrief, wat heel
hoog is voor een digitale nieuwsbrief (leden openen de nieuwsbrief zelfs vaker) en circa 50%
klikt op een of meer links in de nieuwsbrief.
Website
In vergelijking tot voorgaande jaren is de website vaker en beter bezocht. De koppeling met
de digitale nieuwsbrief is hier de belangrijkste oorzaak van. Daarnaast is de website het
vertrekpunt naar andere websites en informatie over (Nederlandse) papierknipkunst. In veel
gevallen staat de website van de vereniging bovenaan in de zoekresultten van Google als
mensen op zoek zijn naar papierknipkunst. Over de verschillende uitingen van de vereniging
op internet staat een artikel in Knip-Pers 2021-2.
Knipperslexicon
Naast de website van de vereniging is op 27 maart 2021 de website www.knipperslexicon.nl
gelanceerd. Op deze website zijn biografieën van Nederlandse knippers vanaf de 16de tot en
met de 20ste eeuw opgenomen. Daarnaast bevat de website veel historische artikelen die
eerder verschenen in de Knip-Pers. In 2022 zullen ook artikelen uit Welkom in Papyria
worden opgenomen. De website is ingericht door Janjaap Luijt; Jan Peter Verhave en Maja
Houtman verzorgen de invulling. Daarbij heeft ook Marjolein Henderson een bijdrage
geleverd.
Knipacademie
Een derde website die de vereniging onderhoudt is www.knipacademie.nl. Deze website is
zonder veel ruchtbaarheid gelanceerd in mei 2021. Op deze website zijn voorbeelden en
instructies te vinden, ook voor kinderen. De inhoud is gebaseerd op artikelen die eerder in de
Knip-Pers verschenen. De website is ingericht door Janjaap Luijt; Maja Houtman verzorgt de
invulling.
Facebook en Instagram
Circa 3 à 4 keer per week verschijnt op de Facebookpagina /papierknipkunst een knipsel, een
filmpje of een weetje. Deze pagina wordt beheerd door Gabie Bakker. In 2021 groeide het
aantal volgers op Facebook van 330 naar 403.
Maja heeft het vullen van de Facebookpagina van de vereniging op het moment overgenomen
van Gabie. De koppeling met Instagram hapert, daar moet nog eens ingedoken worden.
Beide FB-pagina's (papierknipkunst en Heel Holland Knipt) lopen goed, maar niet overdreven
geweldig. We zijn in ieder geval wel in beeld.
Naast de algemene Facebookpagina onderhoudt de vereniging de Facebookgroep Heel
Holland knipt. In deze groep kunnen leden met elkaar in gesprek kunnen over techniek, papier
of scharen of gewoon om te laten zien wat ze maken. Deelnemen aan deze groep kan
uitsluitend als je een account op Facebook hebt. Zoek 'Heel Holland knipt' en klik op de knop

'lid worden'. De beheerder van de groep zal je toelaten, waarna je in gesprek kunt met
medeknipsters en -knippers. De groep telt 54 leden.
De Instagram-pagina van de vereniging volgt de Facebookpagina. In 2021 groeide het aantal
volgers naar 109 volgers en blijft daarmee achter bij de verwachtingen.
Pinterest
Hannah Oud-Biemold onderhoudt de verenigingspagina op Pinterest. Zij heeft daarvoor
ongelooflijk veel knipwerk verzameld. Ook heeft ze een bord gemaakt waarop leden knipwerk
kunnen toevoegen. De animo om hier knipwerken te plaatsen valt nog tegen. In 2021 groeide
het aantal volgers naar 266.
In Knip-Pers 2021-3.
Youtube en Tiktok
In maart heeft Gabie Bakker voor de vereniging op Youtube een kanaal aangemaakt waarop
filmpjes over papierknipkunst zijn te vinden, die de vereniging zelf heeft gemaakt. Ook bevat
het films van anderen en een aantal playlists. De wens is om het aantal video’s in de toekomst
uit te breiden.
Behalve op Youtube zijn er ook korte video’s te vinden op de TikTokpagina van de
vereniging. Vooralsnog is hier nog maar één video geplaatst en telt dit kanaal 3 volgers.
Boekwinkeltje
Het online boekwinkeltje dat de vereniging in 2020 heeft geopend, lijkt te voorzien in een
behoefte. In het winkeltje staan heel veel knipboeken in de verkoop. De verzameling groeit
door donaties van leden of nabestaanden. De opbrengst komt ten goede aan het Lies Markus
Fonds. Ook tijdens de Contactdag en de KreaDoe zijn de nodige boeken verkocht.
Kreadoe
In de laatste week van oktober huurde de vereniging op de Kreadoe een stand en een
workshoptafel om de papierknipkunst aan een breed creatief publiek te presenteren. Het
bestuur wist vooraf niet wat hiervan te verwachten.
Voorafgaand aan de beurs is een beginnerssetje samengesteld, bestaande uit een schaartje, het
boekje Iedereen kan knippen, een aantal velletjes origamipapier en een folder van de
vereniging. Dit setje kost € 4,99.
Tijdens de beurs hebben tien leden gezorgd voor de bemensing van de stand en het geven van
workshops. De opbrengst viel tegen. Uiteindelijk zijn er in vijf dagen tijd 162 beginnerssetjes
verkocht, bijna 800 nummers van Knip-Pers uitgedeeld en circa 1.200 folders. Er zijn boeken,
beginnerssets en een aantal schaartjes uit de oude voorraad verkocht. De vereniging mocht één
nieuw lid verwelkomen. Een aantal mensen neemt het lidmaatschap in overweging.
Een uitgebreid verslag is gepubliceerd in Knip-Pers 2021-4.
Public relations
In 2021 heeft het bestuur contact gehad met Kenniscentrum Immatrieel Erfgoed Nederland
(Kien), Museum van Papierknipkunst in Westerbork en tijdschrift Loving Paper. Daarnaast is
in het kader van het jubileum in 2023 een groot aantal museums aangeschreven. Jan Peter
Verhave heeft mede uit naam van de vereniging contact gehad met verschillende collecties en
onderzoekers.

Archief
Aan het voornemen van het bestuur om het papieren archief in het voorjaar 2021 te
inventariseren en herpakken, is het bestuur helaas niet toegekomen. Aan het opstellen van een
protocol voor een digitaal archief, wordt nog gewerkt.
ANBI-status
De Belastingdienst heeft de vereniging aangewezen als een culturele algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de vereniging onder voorwaarden aftrekbaar
zijn van de inkomstenbelasting. Deze giften komen ten goede aan het Lies Markus Fonds
waaruit projecten worden bekostigd die buiten de reguliere uitgaven van de vereniging vallen.
Een groot aantal leden heeft bij de contributiebetaling een extra bedrag voor het Lies Markus
Fonds gedoneerd. Naast deze reguliere giften, heeft de vereniging ook in 2021 van één lid een
periodieke schenking mogen ontvangen.
Jubileum 2023
De voorbereidingen voor het 40-jarig bestaan in 2023 zijn in volle gang. Hiervoor is een
werkgroep in het leven geroepen, die bestaat uit Grietje Pol, Janna van Zuijlen, Bertine
Jongerius, Jan Peter Verhave en Maja Houtman, namens het bestuur. De bedoeling is
verschillende exposities te organiseren in combinatie met een publiciteitscampagne.
Vanuit het bestuur zijn circa 40 middelgrote museums aangeschreven voor een
jubileumtentoonstelling. Een aantal van hen reageerde positief.
Meer hierover leest u in de bijlage.

