
                                                        
 
 
Stichting de Kopermolen 
 
VOORWOORD JAARVERSLAG 2020 
 
Hierbij presenteren we het Jaarverslag 2020 van het Centrum voor Kunst en Cultuur 
Stichting de Kopermolen. (hierna te noemen : De Kopermolen). In dit voorwoord 
gelieve aan te treffen de bestuurssamenstelling en enige algemene gegevens over 
de Kopermolen en haar activiteiten. Voor een inhoudelijk jaarverslag verwijzen wij u 
naar de bijlage Jaarverslag. 
 
Algemene beknopte informatie 
 
Bestuur: 
De functie van voorzitter is vacant. 
MJAL van den Beuken Bestuurslid sinds 16.11.2000 
JCJ Zinken   Artistiek leider, sinds 14.04.2015 
AFJGM Ooms  Beheerder gebouw en exploitatie, sinds 27.03.2002 
WH Winkens   Bestuurslid sinds 01.10.1987 
M. Schreurs   Penningmeester sinds 01.09-2018 tot 1 november 2020 
SHG Jongen-Gerards Penningmeester sinds 1 november 2020 
MEJ Kleijkers  Secretaris bestuurslid sinds 18.12.2019 
MAJ Wasserman-Prange Communicatie en P.R.sinds18.12.2019 
 
De functie van voorzitter is vacant. 
In het jaar 2020 is Bibi Jongen-Gerards, als penningmeester, per 1november tot het 
bestuur toegetreden. 
Mireille Schreurs heeft het bestuur van de Kopermolen op 1 november verlaten. 
Inclusief het bestuur zijn in het algemeen 31 vrijwilligers voor de Kopermolen bezig. 
 
Algemeen: 
 
De Stichting de Kopermolen is gevestigd aan het von Clermontplein 11, 6291 AT 
Vaals. 
De organisatie is opgericht op 13 juni 1983 en heeft als doelstelling “het organiseren 
van culturele activiteiten”. 
Inschrijfnummer bij de kamer van Koophandel Limburg onder nummer 41077070, 
sinds 1 oktober 1987. 
 
 
Activiteiten: 



 
In het jaar 2020 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden. 
        
Openhouden van de Lutherse Kerk Gehele jaar van donderdag t/m zondag 
        in de zomer ook op dinsdag 
          2020  2019         2018       2017
   
Eigen concert         13  28  32  31
  
       waarvan 6 marktorgel concerten 
Concerten door derden       3  21  12  16
   
Concerten voor en/of door kinderen   0  7  5  10
   
Cultureel commerciële concerten       0  4            4  6
     
Rondleidingen en groepen           0  8  8  2 
 
Activiteiten voor gemeente       3  18  20  10
   
Vernissage/Finisages        2  7  7  7
   
Exposities        3   6  6  6
   
Diverse repetities       2   36  22  27
   
Huwelijken         1  2  2  2
   
Medewerking cult/maatschappelijk   20  14  8  4
   
Dagen voor Masterclasses     1   4  11 
 
Film          0   4  
 
Totaal bezoekers Kopermolen  
               en activiteiten   1541  16903  18371         17435
    
Bezoekers eigen activiteiten  613  11387  14213         13946
     
Door het Corona virus zijn er in totaal 79 geplande activiteiten afgelast. 
Kunst in Vaals afgelast. 
Samenwerking met onderstaande organisaties kon door het Corona virus geen 
doorgaan vinden. 

• Masterclass dagen en concerten Festival Vocallis 

• Auf zur Kunst 

• Kunstroute Weser-Göhl 

• Conservatorium Maastricht 

• Hochschule für Musik und Tanz Köln Standort Aachen 

• Talentontwikkeling  

• Orlando 



• Parkstad Limburg Theaters 
 
Er hebben geen cultureel commerciële activiteiten plaatsgevonden. Er waren er 
enige gepland, maar deze zijn afgelast.  
 
GEBOUW 
 
In het jaar 2020 is er veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de realisatie 
van de mindervalide opgang en toilet. In week 3 van het jaar 2021 is hiermee 
begonnen.   
De openingstijden zijn: van april tot en met oktober op dinsdag en op donderdag tot 

en met zondag. Van november tot en met maart zijn de openingstijden van 

donderdag tot en met zondag. Steeds van 11.00 tot 17.00 uur. 

 

 

PERSONELE ASPECTEN 

Inclusief het Bestuur (6 personen) zijn in het algemeen 31 vrijwilligers het hele jaar 

door gedurende duizenden uren bezig voor De Kopermolen. Zonder de belangeloze 

inzet van al deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn de activiteiten van De 

Kopermolen te organiseren. Een groot woord van dank en waardering voor  een 

ieder. 

Per 1 november is er een wisseling geweest van de penningmeester. Bibi Jongen-

Gerards heeft per genoemde datum deze functie overgenomen en Mireille Schreurs 

heeft per genoemde datum het bestuurslidmaatschap bij de Kopermolen beëindigd.  

Het aantal vrijwilligers bij de Kopermolen is iets afgenomen ten opzichte van vorig 

jaar. 

 
FINANCIËN  
Het boekjaar 2020 werd wederom afgesloten met een positief resultaat. De 

vermogenspositie is gezond, maar de financiën blijven uiteraard voortdurend 

aandacht vragen. Naast de onontbeerlijke subsidie van de gemeente Vaals blijft het 

nodig te zoeken naar aanvullende financiering.  

De substantiële en zeer gewaardeerde bijdragen van onze Vrienden en overige 

sponsoren vormen een onmisbaar element in de totale financiering van de 

Kopermolen.  

De Corona noodmaatregelen treffen ook de Kopermolen in 2020. Het gebouw is 

sinds eind maart gesloten voor bezoekers. 

 

Het financiële verslag is separaat toegevoegd. 

  

PR & Communicatie  
 
De nieuwe PR & Communicatie werkgroep gaat per januari 2020 aan de slag.  
Het doel is om niet alleen de vaste bezoeker maar ook nieuwe geïnteresseerden hun 
weg naar de Kopermolen te laten vinden, waarbij een toename tot de “Vrienden van 
de Kopermolen” groep en mooi uitvloeisel zou kunnen zijn. 



Een mooie nieuwe uitdaging voor deze 3-koppige werkgroep. 
Maar hoe bereik je deze doelgroep? 
We zetten een 3 baans route uit. Social Media, op dit moment vooralsnog FaceBook 
maar later dit jaar ook Instagram, nieuwsbrieven en een actuele website. 
Het ene medium moet het andere versterken. 
Korte teksten met prikkelende foto’s op social media moeten de weg naar onze 
website vereenvoudigen. Op de website is dan uitgebreide informatie te vinden over 
de desbetreffende exposities en concerten. 
 
Bij de opbouw van exposities wordt een leuk filmpje gemaakt, zo wordt het werk 
“behind" ook zichtbaar en tastbaarder. 
 
Corona heeft ons echter behoorlijk wat roet in het eten gegooid. Hoe mooi het eerste 
kwartaal ook verliep, met diverse concerten en spraakmakende exposities, hoe 
abrupter werden we geconfronteerd met een sluiting van het museum. 
En dan moet je toch proberen onder de aandacht te blijven bij je doelgroep. Social 
Media, nieuwsbrieven en de website worden opnieuw onder de loep genomen en 
ons plan wordt aangepast. 
Zodra we weer heel even open mogen, zitten we er boven op, zodat, ook al zijn het 
maar een beperkt aantal bezoekers, graag opnieuw welkom heten. 
 
We hebben geleerd om zo flexibel mogelijk te werk te gaan. Hetgeen voor morgen 
gepland staat kan overmorgen weer anders zijn. Gelukkig is onze werkgroep ook 
flexibel, zijn er korte lijntjes naar het Bestuur toe en kan in no-time het e.a vlekkeloos 
aangepast worden. 
We hopen dat medio 2021 de wereld er weer anders uit zal zien en dat we allen weer 
met frisse nieuwe ideeën en uitdagingen aan de slag kunnen. 
 

TOT SLOT 

De gesel Corona heeft het beeld in 2020 bepaald, zo het er nu uitziet, zal dit ook in 

2021 ook zo zijn. Wij zullen alle zeilen moet bijzetten om te kunnen overleven.   

Daarnaast is op 13 februari de kopermolen getroffen door een ramp. Door 

waterschade zijn er vele meters plafond naar beneden gestort. De schade voor de 

Kopermolen is aanzienlijk, kunst, geluidsinstallatie, verlichting, vitrines, bar en andere 

inventarisstukken zijn verloren gegaan.  

Aan het gebouw is de schade nog veel erger, plafonds, houten vloer boven, 

verzakkingen op de begane grond en meters oud stucwerk zijn naar beneden 

gevallen. 

We mogen hopen dat de herstelwerkzaamhedenspoedig worden opgepakt. 

    


