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Wijks Atelier met passie  voor kunst 

 

Het Wijks Atelier is een kunstzinnig centrum voor de inwoners van Wijk bij Duurstede en 
omgeving, dat cursussen aanbiedt en diverse activiteiten ontwikkelt voor amateur-
kunstbeoefening en kunstzinnige ontplooiing voor alle leeftijden. 

 

GESCHIEDENIS 

 

Stichting Wijks Atelier is opgericht in 1995 door een groep gedreven kunstenaars/docenten 
en begonnen met een schilder/tekengroep, een modeltekengroep en een kinderatelier. 
Daaruit is het idee van een centrum voor kunstzinnige vorming in Wijk bij Duurstede 
geboren. In maart 1995 werden de eerste cursussen gegeven in het centraal gelegen 
Feuniksgebouw aan het Walplantsoen 14. Daarmee was een kleinschalig centrum voor 
kunstzinnige vorming een feit. De aantrekkingskracht van het Wijks Atelier beperkt zich niet 
tot de gemeente Wijk bij Duurstede, er komen cursisten uit een straal van ongeveer 30 km 
rond Wijk. 

Het Wijks Atelier is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een bekende en erkende 
cultuurorganisatie in de gemeente Wijk bij Duurstede en richt zich naast het geven van 
cursussen ook op samenwerking met andere organisaties en groepen in de Wijkse 
samenleving, zoals onderwijs, welzijn en zorginstellingen. Er is regelmatig contact met de 
gemeente Wijk bij Duurstede en met andere  instellingen op het sociale en culturele vlak in 
Wijk bij Duurstede en omgeving.  

Door een flexibele inzet van kunstenaars/docenten heeft de stichting tot nu toe een gezonde 
financiële basis opgebouwd, die er in de coronacrisis voor gezorgd heeft dat de stichting 
heeft kunnen overleven.  

Het programma- aanbod heeft zoveel mogelijk meebewogen met de vraag uit de 
samenleving en zet ook de komende jaren in op nieuwe ideeën. Geprobeerd is het aanbod in 
de afgelopen jaren zo divers mogelijk te houden en er is gezocht naar verbreding. 
Vernieuwing van de communicatie en promotie met digitale middelen blijft ook voor de 
komende jaren een focuspunt. Zonder adequate communicatie geen cursisten.  

Cursisten kunnen zich nu digitaal inschrijven , we zoeken naar vernieuwing van de website, 
zodat deze toegankelijker is, en Facebook en Instagram worden ook ingezet.   

Het Wijks Atelier werkt vanuit de filosofie dat laagdrempelige, betaalbare activiteiten 
bijdragen aan kunstzinnige ontwikkeling van de inwoners van de gemeente.  

 



Missie en Ambitie 

Het Wijks Atelier is een organistie ter bevordering van cultuur die midden in de samenleving 
wil staan en zich richt op: 

- Kunstzinnige activiteiten en ontplooiing van deelnemers 
- Het organiseren van cursussen, workshops, masterclasses, lezingen door 

professionele docenten en experts 
- Een divers aanbod voor inwoners van Wijk bij Duurstede en de omgeving 
- Laagdrempelige kunstzinnige activiteiten en projecten met lokale organisaties en 

onderwijs 

 

Onze kernwaarden 

 

- Kunstzinnige ontplooiing 
- Cursusaanbod geleid door professionele docenten  
- Zichtbaar, bereikbaar en coöperatief in Wijk bij Duurstede 

 

Divers aanbod 

 

Cursussen 

Er is een divers aanbod van cursussen die de kern vormen van het Wijks Atelier. Deze 
cursussen variëren in lengte van een paar  weken tot een heel cursusjaar.  

- Schilderen (diverse vormen en technieken) 
- Tekenen (diverse vormen) 
- Keramiek (verschillende vormen en technieken 
- Fotografie 
- Chinees schilderen 
- Jeugdcursussen 
- Kunst en zorg voor mensen met geheugenproblemen 
- Zomeractiviteiten in het kader van Lang Leve Kunst 
- Open Atelier 

Daarnaast is er een wisselend aanbod van cursussen, zoals: 

- Sieraden maken 
- Glas in lood 
- Collages maken 
- Jeugdvakantieweek 
- Creatief schrijven  



Het streven is om daarbij nieuwe activiteiten te ontplooien bijv. voor jongeren, een 
theatercursus of een cursus textiele werkvormen. 

Bij alle cursussen is er een aanbod voor zowel starters (oriënterende cursus schilderen) als 
voor gevorderden. Waar mogelijk werken starters en gevorderden in dezelfde groep, omdat 
cursisten ook van elkaar leren.  

Het komt regelmatig voor dat mensen denken dat ze talent en ervaring moeten hebben 
voordat ze een cursus kunnen volgen. Maar dat is juist niet een eis vooraf. 

 

Workshops en masterclasses 

Regelmatig organiseert het Wijks Atelier diverse workshops en masterclasses o.l.v. 
professionele docenten. Iedereen die dat wil, kan zich hiervoor inschrijven.  Deze activiteiten 
worden meestal op een zaterdag georganiseerd en duren 1 dagdeel of een dag. In een enkel 
geval twee dagen.  

Workshops en masterclasses kunnen bijv.  worden aangeboden op het gebied van: 

- Schilderen 
- Portretschilderen 
- Portrettekenen 
- Modelschilderen 
- Buitenschilderen/tekenen 
- Keramiek 
- Chinees schilderen 

Ook andere activiteiten kunnen in aanmerking komen voor het organiseren van een 
workshop/masterclass.  

 

Lezingen 

Enkele keren per jaar vragen wij een deskundige een lezing te houden over een kunstenaar 
of een stroming die in de actualiteit is. De lezing wordt bijv. gehouden n.a.v. een belangrijke 
tentoonstelling ergens in Nederland. De lezing geeft informatie en inzicht in de kunstenaar en 
in haar/zijn werk en de periode waarin dit tot stand kwam.  

Projecten 

Projecten 
Jaarlijks werkt het Wijks Atelier een projectidee uit tot een plan of activiteit, gericht op de 
Wijkse 
samenleving. We willen zodoende bijdragen aan de kunstzinnige ontplooiing van diverse 
doelgroepen en werken graag samen met organisaties die daaraan ook bijdragen. In de 
afgelopen 
jaren zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals: 
- projecten met het basisonderwijs, bijv. Loeren bij de Boeren, Landschap schilderen, 
- kunstproject De Ontmoeting rond het vernieuwde multifunctionele complex in en rond het 
Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede, 



- project ‘De molen van Ruysdael’ (in 2015) bij gelegenheid van het 20-jarig jubileum van 
Wijks Atelier. 
- Dirck van Baburen komt thuis 
Wijk in Beeld, een tentoonstelling nav het 25-jarig bestaan van het Wijks Atelier 
Creatief Schrijven week – een projectweek gericht op schrijfactiviteiten  
 
 
De organisatie 
Het Wijks Atelier is een stichting met een bestuur van 5 tot 7 personen. Voorzitter, secretaris 
en 
penningmeester zijn de bestuursfuncties en daarnaast zijn er enkele algemene 
bestuursleden. Een 
bestuurslid kan  afkomstig uit de docentengroep. De bestuursleden werken 
onbezoldigd en declareren alleen gemaakte en goedgekeurde onkosten. 
Er zijn een aantal vrijwilligers actief. Zij zijn deskundig op verschillende terreinen: public 
relations, internet/website, cursistenadministratie, atelier- en materiaalbeheer, onderhoud en 
cursuscoördinatie. 
De professionele kunstenaars/docenten ontvangen een vergoeding voor de cursussen die zij 
geven. 
Jaarlijks wordt een nieuw cursusprogramma samengesteld, dat loopt van september tot/met 
juni 
met aandacht voor diverse kunstvormen en disciplines. Er is een aanbod voor kinderen, 
jeugd en 
voor volwassenen. Daarnaast voert het Wijks Atelier jaarlijks een laagdrempelig kunstzinnig 
project 
uit in samenwerking met lokale organisaties, het onderwijs, etc. 
 

De atelierruimte 
 
Het Wijks Atelier beschikt sinds 2014 over twee ateliers in het Feuniksgebouw 
aan Walplantsoen 14. De ateliers zijn geschikt voor cursussen tekenen en schilderen, 
chinees 
schilderen, textiel, keramiek, fotografie, sieraden maken. Ook de lezingen kunnen daar 
worden 
gehouden.  
Voor cursussen die niet in de bestaande atelierruimte gehouden kunnen worden, zoeken we 
alternatieve werkruimtes (indien noodzakelijk). 
 
Het Feuniksgebouw is begin 2014 van eigenaar veranderd en opgeknapt. Het is 
energievriendelijker 
gemaakt en de ruimten zijn optimaal in gebruik.  
 
In Wijk bij Duurstede is weinig ruimte aanwezig voor verenigingen en organisaties om 
activiteiten te organiseren. Dit blijft een punt van aandacht.  
 
 
Inkomsten 
 
Het Wijks Atelier ontvangt inkomsten uit de inschrijfgelden voor cursussen, workshops en 
lezingen en werkt zonder structurele subsidie. Voor het jeugdatelier en voor de cursus Kunst 
en Zorg krijgen wij een kleine subsidie van de gemeente.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Financieel 
 
 
 
In de afgelopen jaren hebben we een goede financiële reserve kunnen opbouwen. 
Deze reserve heeft er in coronatijd voor gezorgd dat het Wijks Atelier kon overleven. Dit ook 
dankzij een (ontoereikende) subsidie van de overheid over 2020. Deze subsidie is ook over 
2021 aangevraagd. Daarnaast moeten wij rekening houden met een hogere huur, terugloop 
van cursisten en een vervangingsinvestering van € 5000,00 voor de keramiekoven 
Ook moet er wat financiële ruimte overblijven om aanloopverliezen van nieuwe cursussen op 
te vangen. 
 
 
Accenten in het beleid 
 
 
Accenten in het beleid 
 
v Een breed aanbod van kunstdisciplines, met diversiteit in cursussen, workshops, master 
classes, lezingen. 
v Talentvolle cursisten aanmoedigen om zich verder te verdiepen en te bekwamen door 
middel van master classes. 
v Verbreden van de financieringsgrondslag door mogelijkheden van cultuurdonaties en 
crowdfunding te benutten voor speciale doelen (bijv. de Ruysdael route en 
kindercursussen). 
v Zichtbaar zijn in de samenleving door samenwerking met andere kunst- en 
cultuurorganisaties. 
v Frequent communiceren over cursusaanbod, actuele activiteiten en projecten via lokale en 
sociale media. 
v Docenten en vrijwilligers uitdagen om met elkaar nieuw cursusaanbod te ontwikkelen, 
nieuwe docenten aan te trekken. 
v Goede samenwerking tussen vrijwilligers, die bijdragen aan een efficiënte organisatie, 
service aan cursisten en docenten, PR en marketing, onderhoud van ateliers en materialen. 
v Een gezonde financiële basis behouden door evenwicht in inkomsten en uitgaven (geen 
winst-doelstelling). 
v Investeren in nieuwe cursussen en docenten om het cursusaanbod divers te houden of te 
verbreden, aansluitend op interesse en voorkeuren van cursisten. 
v Gebruik maken van subsidiebronnen voor projecten en (eenmalige) activiteiten. 
 
 
Evaluatie 
 



Jaarlijks wordt de praktijk getoetst aan bovenstaande accenten in het beleid. Cursisten 
worden 
gevraagd hun ervaringen en hun tevredenheid over de cursussen te geven. 
Wijk bij Duurstede 
Bestuur Stichting Wijks Atelier 
Januari 2022 


