JAARVERSLAG 2020, Harry van Kuyk Stichting
Helaas heeft het coronavirus dit jaar veel mooie en waardevolle zaken doorkruist.
Op 1 juni is Hans Groothuijse, oud-voorzitter (1997-2014) van de Harry van Kuyk
Stichting op 76 jarige leeftijd overleden.
Vriendendag
De vriendendag was dit jaar gepland tijdens de opening van de expositie van Harry van
Kuyk in Galerie Stijl te Eefde. Helaas zijn beide geannuleerd wegens de corona
maatregelen.
We hopen dat in het najaar van 2021 zowel de expositie als de vriendendag alsnog
kunnen plaatsvinden.
Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar slechts twee maal kunnen vergaderen.
Op 19 februari vond het overleg plaats in galerie Stijl. We bespraken de reguliere
onderwerpen zoals het jaarverslag en het financieel overzicht, de inhoud van de
nieuwsbrieven en de voorbereiding van de expositie: budgettering, pr, selectie van de te
exposeren werken, spreker bij de opening van de expositie.
Op 9 juni werd vergaderd in het glazen tuinhuis bij de secretaris. Hier werd besproken
welke werken voor de expositie ingelijst moesten worden en werden afspraken gemaakt
over de prijsbepaling.
Nieuwsbrieven
Er verschenen twee nieuwsbrieven, in juni en december.
De nieuwsbrief van juni bevat een bericht van de galerie Stijl over de gevolgen van
coronamaatregelen voor de openingstijden van de galerie. Van de exposities die daar
niet door konden gaan, werden later dat najaar toch enkele werken getoond, waaronder
5 reliëfdrukken van Harry van Kuyk.
Er staat een bericht over de verwerving van de reeks ‘Cijfers’ van Harry van Kuyk door
Museum Valkhof in Nijmegen.
Tevens wordt aandacht besteed aan het lidmaatschap van Harry van Kuyk van de
kunstenaarsgroep Arti et Amicitiae te Amsterdam aan de hand van een humoristische
brief van Harry aan het bestuur over de herkenbaarheid van de leden.
Enkele foto’s en een tekst over twee recente nummers van het tijdschrift Home §
Gardens bewijzen de herlevende belangstelling voor Harry’s werk in het Verenigd
Koninkrijk.
De decemberuitgave van de nieuwsbrief geeft voorrang aan het In Memoriam voor Hans
Groothuijse.
In ‘Uit het archief’ komt het eerste deel van het nooit eerder gepubliceerde artikel over
‘Spelen met Licht’ van Bert van Velzen aan de orde, als opmaat naar de expositie in
Galerie Stijl eind 2021.
En we zien foto’s van de nieuwe steen op Harry’s graf op het Urnenveld van het Klein
Bartholomeuskerkje te Beek-Ubbergen.
Wenum Wiesel, 9 februari, Resy Croonenberg, secretaris

