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Algemeen
In 2018 organiseerde de Stichting Indigo zes exposities in de Kunsthal Hof88, die door ruim 5000 (!)
geregistreerde bezoekers zijn bezocht. Daarnaast was er zeven keer op de zondagochtend de
goedbezochte ‘Kinderen Kijken Kunst’ activiteit, waarbij ouders met kinderen naar kunst komen
kijken. Ook werden de exposities bezocht door leerlingen van de basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs, door leden van diverse clubs, door deelnemers aan zomer- en
weekendscholen. Al deze bezoeken werden professioneel begeleid. Het Kunst Educatie Platform
Almelo (KEPA) heeft twee keer met honderden leerlingen mede gebruikgemaakt van onze exposities.
De samenwerking met Museum de Fundatie resulteerde wederom in een mooie tentoonstelling,
waarbij door de grote belangstelling bij de opening door de directeur van de Fundatie zelfs gebruik
gemaakt moest worden van de theaterzaal in Hof88. Ook in 2019 zal Indigo weer werk uit Museum
de Fundatie exposeren.
In het bestuur hebben twee mutaties plaatsgevonden: de voorzitter Harm Jan Wibbens heeft na vele
jaren van doordachte en geweldige inzet afscheid genomen en in Rita Bergsma een gedreven
opvolger gevonden. Door ziekte heeft de secretaris Henk Zielhuis zijn taak helaas neer moeten
leggen. Hij was vanaf het begin bij de Stichting Indigo betrokken, mede dankzij zijn betrokkenheid,
humor en hulp op vele terreinen is Indigo geworden tot wat het nu is. Annie Weusthuis heeft op
voortvarende wijze zijn taken overgenomen. De Stichting Indigo is beide vertrekkende bestuursleden
grote dank verschuldigd en kijkt met plezier terug op de vele jaren van samenwerking.
Het organiseren van exposities door een vrijwilligers organisatie is alleen mogelijk wanneer er
voldoende mensen bereid zijn om een bijdrage te leveren. Door als suppoost aanwezig te zijn, door
in een kunstcommissie plaats te nemen, door hulp te bieden om de kunstwerken op te halen en de
exposities in te richten, door de uitnodigingen te verzorgen, de administratie bij te houden en zo
voort. Gelukkig kon Indigo ook in 2018 weer rekenen op de inzet van vele vrijwilligers om de
tentoonstellingen te organiseren. De in 2017 ingezette richting om met twee coördinatoren te
werken heeft helaas niet geleid tot een structurele oplossing , waardoor er nu voor gekozen is om de
taken te verdelen over diverse door vrijwilligers bemande commissies.
Dankzij de vele donateurs, sponsoring van bedrijven en bijdragen van het Stadsfonds Almelo en
Almelo Promotie lukte het in 2018 om financieel de begroting bijna rond te krijgen. Met een gulle gift
van de Rotaryclub Ambt Almelo kon de verlichting in de Kunsthal vernieuwd worden, waardoor de
werken nu nog helderder en natuurgetrouwer aangelicht worden. De gemeente Almelo steunt de
Kunsthal in natura, door het gratis beschikbaar stellen van het pand waarin de Kunsthal is gevestigd.
Met dank aan de vrijwilligers en financiële bijdragen van velen heeft de Stichting Indigo in 2018
wederom voor vele Almeloërs en bezoekers van buiten de stad, kunsttentoonstellingen kunnen
organiseren waar men graag naar komt kijken.

De exposities
Indigo 66
Stofwisseling, 22 november 2017 t/m 25 januari 2018
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 1379, waarvan in 2017 465
KKK (kinderen kijken kunst op zondagmorgen 12.00 – 13.00u ) 2x
SKA open in de pauze (St. Kamermuziek Almelo ) 2x
Filmliga ,open na matineevoorstelling

KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo) 311 leerlingen

Indigo 67
Maarten van Aken, Linda Biemans en Elsbeth Cochius, van 11 februari t/m 8 april 2018
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 1525
SKA 2x , KKK 2x Filmliga ,
Rondleidingen: Lions , 2x Weekendschool , 2x De Wierde
KEPA 438 leerlingen

Indigo 68
Jan van der Kooi, van 15 april t/m 17 juni 2018
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 652
Rondleidingen : Rotary Ambt Almelo , Jongerengroep Oldenzaal , Leerlingen Kaliber afd. schilderen
WAK (Week Amateur Kunst): ‘Twents Palet’ en leerlingen Linda Biemans 29 juni t/m1 juli 2018
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 137

Indigo 69
In samenwerking met Museum De Fundatie: Scholten, Sluyters en Nancy de Graaf
Totaal aantal geregistreerde bezoekers : 439
KKK 1x Talenta Zomerschool 2x

Indigo 70
Ode aan Janny en Berry Brugman, van 9 september t/m 14 oktober 2018
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 1301
2x KKK , 2x SKA
Rondleiding : Avedan
Kepa 310 leerlingen
Krikhaarprijs 19 oktober t/m 29 oktober 2018
Totaal aantal geregistreerde bezoekers: 270

Indigo 71
‘Almelose kunstenaars’ 4 november t/m 13 januari 2019
Totaal aantal geregistreerde bezoekers : 993
SKA 2x 2x KKK
Rondleidingen: Weekendschool , 2x De Brug leerlingen Kaliber , TMZ Geesteren, Theaterbezoekers

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Indigo bestond op 31 december 2018 uit:
Rita Bergsma, voorzitter
Annie Weusthuis, secretaris
Gerrit Slaghuis, penningmeester
Willem Rauwerdink, publieke relaties
Hanny Niessen, lid
Februari 2019

