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Jaarverslag 2019 
 
Leden 
In het jaar 2019 waren er 10348 betalende leden (in 2018 -10756), waarvan 451 nieuwe leden. Door 
overlijden verloren wij helaas 71 leden. In 2019 heeft een aantal leden om verschillende redenen 
bedankt en een aantal is, wegens niet betalen, uitgeschreven. 1 januari 2020 start het Quiltersgilde 
met 9539 betalende leden; (1 januari 2019 begonnen we met 9965 leden). 
 
Bestuur 
In 2019 bestond het bestuur uit 8 leden. Het bestuur vergaderde 11 keer.  
 
Algemene Ledenvergadering 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 25 april 2019 in De Schakel te Nijkerk. 
Hierbij waren 86 leden aanwezig inclusief 8 bestuursleden. ’s Morgens vond de vergadering plaats. 
Bestuurslid Jannie de Breuk trad af en de vacature die hierdoor ontstond werd ingevuld door Gerrie 
Schoonebeek, die benoemd werd als bestuurslid. Het middagprogramma bestond uit een presentatie 
van Hanneke Kwakkenbos over Rood & Wit Quilts. Desiree Langenhorst en Irene Amse van Rhinetex 
lieten een collectie antieke rood/witte quilts zien. 
 
Kantoor 
De workshopruimte in het kantoor van het Quiltersgilde is 9 maal ter beschikking gesteld aan 
medewerkers van het Quiltersgilde. Hiervoor wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. 
 
Regiovergaderdag 
De jaarlijkse Regiovergaderdag vond plaats op 9 februari 2019 in De Schakel te Nijkerk. Er waren 31 
regiovertegenwoordigers en 6 bestuursleden en ons fotografenteam. Het middagprogramma werd 
verzorgd door Diana Koorn en Jennie van Wieren (regio Drenthe Zuid). 
 
Medewerkers 
Op vrijdag 27 september 2019 werd de jaarlijkse Medewerkersdag georganiseerd. Deze vond plaats 
in De Schakel in Nijkerk.  Met deze dag bedanken wij onze medewerkers voor het werk dat zij 
belangeloos voor de vereniging hebben verricht. 
 
In 2019 namen wij afscheid van de volgende medewerkers: 
 
Stien Flipse   -  coördinator Quilten Speciaal 
Marja Hubbers  - regiovertegenwoordiger Noord-Holland Noord 
Gerty van Oene  - Tentoonstellingscommissie Algemene Tentoonstelling 
Wilma Tackenkamp - Tentoonstellingscommissie Tentoonstelling Miniatuurquilts. 
 
De Zilveren Patch, een onderscheiding die medewerkers krijgen die 5 jaar actief zijn voor de 
vereniging, werd overhandigd aan Yvonne Vulling en Sandra van Loo, regiovertegenwoordigers van 
regio Het Gooi. 
 
Het middagprogramma werd verzorgd door Hilde Hoogwaerts met de presentatie “Een Textielreis 
door Ghana”.  
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Nieuwe medewerkers in 2019:  
 
Regio’s 
 

✓ Noord Holland Noord 
Joke Bouter als regiovertegenwoordiger per 1 december 2019. 
Janine van Dijk als regiovertegenwoordiger per 1 december 2019. 

 
✓ Utrecht 

Maartje Hartog als regiovertegenwoordiger per 16 mei 2019. 
 
Art Quilten in Beeld 
Pieternel Hol en Suze Termaat per 1 september 2019 
 
PR/Beurzen 
Cora Piena PR beurzen zuid per 01 september 2019. 
 
Redactie Quiltnieuws 
Paulien Slutter als redactiemedewerker per 1 september 2019. 
 
Website 
Sylvia Jansen als 2e webmaster per 1 november 2019. 
 
Bestuur 
Marjolein van der Eijk als aspirant bestuurslid per 1 november 2019.  
  
Bibliotheek 
Annelies Zantingh per 1 december 2019. 
 
Quiltersgilde Modern Quilt Guild 
Edith Oostdijk per 1 november 2019 
 
Quiltnieuws 
Het driemaandelijkse ledentijdschrift Quiltnieuws oogstte weer veel lof. Bij het samenstellen wordt 
rekening gehouden met drie hoofdstromingen binnen het patchwork en quilten: traditioneel, 
modern en art. Quiltnieuws verscheen 4 maal in 2019.  
Quiltnieuws bevatte per uitgave dit jaar 84 pagina’s, waarvan (gemiddeld) 12 pagina’s voor 
adverteerders waren bestemd. Het aantal patronenpagina’s ging van 4 naar 8. 
 
Quiltweekend en midweek 2019 
Het quiltweekend werd gehouden van vrijdag 8 tot en met zondag 10 maart 2019 met als thema: 
‘Een fout maakt sterk’, dit was ook het thema van de midweek 2018. Er waren 47 deelnemers. 
De midweek vond plaats van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober 2019, het thema was: 
‘Spelenderwijs’. Zowel het weekend als de midweek werden gehouden in Hotel Bergse Bossen in 
Driebergen. Er waren 54 deelnemers. 
Geslaagde dagen verzorgd door Jeanette Broer, Elfriede Grooten en Marijke Leenders.  
 
Educatie 
De cursus ‘Van Inspiratie naar ontwerp’ onder leiding van Marjon Hoftijzer ging van start en bestond 
uit 4 lessen en een terugkomdag. Er waren 8 deelnemers. 
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Quiltersgilde Modern Quilt Guild 
Quiltersgilde Modern Quilt Guild heeft op zaterdag 25 mei 2019 in Nijkerk een Meet & Greet dag 
voor Modern Quilten georganiseerd. Aan deze dag hebben 48 leden en 2 niet-leden deelgenomen. Er 
waren 2 workshops: Greetje Hein gaf de workshop ‘Moderne Nostalgie’. Elfriede Grooten gaf de 
workshop ‘Metamorfose’. Beide workshops zijn met plezier ontvangen. Harry Roelands besloot de 
dag met tips voor het goed fotograferen van quilts. Aljona en Nanno Creative waren de aanwezige 
winkels. Bij het Quiltersgilde Modern Quilt Guild hebben zich inmiddels 570 leden aangesloten. 
 
Art Quilten in Beeld 
Op zaterdag 11 mei 2019 werd een Meet & Greet voor Art Quilten gehouden in de Opstandingskerk 
te Nijkerk. Het thema was Foto's in/op/met/van textiel. Hieraan konden 80 leden meedoen. Na een 
kick-off met Marian van Holthe waarbij iedereen aan het tekenen werd gezet was er een keuze 
tussen vier workshops (van Jette Clover, Marijke van Welzen, Marijke Schurink en Harry Roelands). 
Ook was het een dag voor ontmoeting en met elkaar in gesprek gaan. Bij de Facebookgroep Art 
Quilten in Beeld hebben zich 336  belangstellenden gemeld. Dit jaar is de eerste Nieuwsbrief speciaal 
voor deze groep verstuurd. 
 
Tentoonstelling van Miniatuurquilts 
De tentoonstelling vond plaats van 11 t/m 13 april 2019 tijdens de Patchwork en Quiltdagen te 
Rijswijk. Het thema was: Lijnenspel.  Er werden ruim 160 miniatuurquilts van onze leden 
geëxposeerd. Het gekozen beeldmerk was van Margarethe Janssen-Muller met als titel Wervelwind.  
Wij mochten daar ruim 800 bezoekers verwelkomen alsmede 53 nieuwe leden inschrijven. Er waren 
288 quiltjes te bewonderen van leden van de EQA (European Quilt Association) met als thema 
Grenzen. Het World Wide Whispers Project leverde ook een bijzondere bijdrage met 60 quilts uit 5 
Europese landen. Tevens waren er 13 moderne quilts van leden te zien. 
Met hulp van de regiovertegenwoordigers van Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland Noord waren er 
veel helpende handen aanwezig. Het was een zeer geslaagde tentoonstelling onder leiding van Carla 
Zijlstra en Wilma Tackenkamp. We hebben de samenwerking met de Patchwork en Quiltdagen als 
zeer positief ervaren. 
 
Algemene Tentoonstelling 
Deze werd in 2019 niet georganiseerd; er is besloten deze tentoonstelling om het jaar te organiseren. 
 
Ledendag 7 september 2019 
Omdat de Algemene Tentoonstelling in 2019 niet kon plaatsvinden werd besloten een Ledendag te 
organiseren in De Schakel te Nijkerk. Deze stond in het teken van Traditioneel Quilten. Wij konden 
270 leden begroeten, die konden deelnemen aan demonstraties en lezingen, er waren 3 quiltwinkels 
aanwezig. 
 
Regio’s 
Het Quiltersgilde is opgedeeld in 21 regio’s. Door de regiovertegenwoordigers werden 34 regiodagen 
georganiseerd en deze werden bezocht door 2411 leden en 143 introducés. 
 
Bibliotheek 
In 2019 zijn er weer volop boeken geleend uit de bibliotheek. Het aantal uitgeleende boeken in 2019 
was 895. In 2018 waren dit er 1298. Het aantal uitleningen ligt lager, aangezien er geen Algemene 
Tentoonstelling was. Daar worden tussen de 160 en 190 boeken uitgeleend. Het aantal verlengingen 
in 2019 is 133, in 2018 waren dit er 171. Leden ontdekken steeds vaker dat het reserveren en zelf 
verlengen heel gemakkelijk gaat via de app of het online-account. Er hebben zich in totaal 143 leden 
aangemeld bij de app, dit waren er in 2018 nog 126. Het bibliotheekaccount telt in totaal 447 leden 
dit waren er in 2018 nog 388. Verlengingen worden meegenomen in de uitleencijfers, omdat het een 
extra lening betreft waardoor een lid het boek 3 weken langer kan behouden. Per kwartaal zijn er 
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circa 10 boeken toegevoegd. Deze worden besproken in Quiltnieuws. Het beheer van de bibliotheek 
wordt verzorgd door Dyonne van de Watering. 
 
Fotoarchief 
Per jaar zal een jaarboek worden samengesteld van de hoogtepunten van dat jaar in de vorm van een 
fotoboek. 
 
Public Relations 
Het Quiltersgilde presenteerde zich in 2019 bij de volgende evenementen: 

• Handwerkbeurs Zwolle van 14 februari t/m 17 februari 
• De Patchwork en Quiltdagen in Rijswijk van 11 t/m 13 april met de Tentoonstelling van 

Miniatuurquilts en een selectie van moderne quilts 
• The Sewing Sisters Quiltmania Tour van 2 t/m 4 mei in de Joriskerk te Amersfoort 
• Handwerkdagen Rijswijk op 27 en 28 september  
• Handwerk & Quiltdagen Den Bosch van 14 t/m 16 november. Tijdens deze beurs werd een 

Textielplein ingericht, een initiatief van STIDOC. Alle textielverenigingen presenteerden zich 
gezamenlijk. Bij het Quiltersgilde werd gedemonstreerd hoe de engelenvleugels gemaakt 
worden. Deze worden door kunstenaar Fleur van der Berg verwerkt tot een kunststuk voor 
het Textiel Festival 2020 te Leiden. 

 
Quiltersgilde artikelen 
In 2019 werden 6000 Quiltersgilde kaarten gedrukt. De selectie van 12 verschillende kaarten waren 
gekozen uit de inzendingen door de Algemene Tentoonstelling van 2018 (500 exemplaren per kaart). 
De prijs van de kaarten werd verhoogd naar € 1,50 per stuk en 5 kaarten voor € 6,--. 
 
Website/Sociale media 
 
Website 
In 2019 werd de website 113.338 keer bezocht, door 43.177 bezoekers. 25,2% was een terugkerende 
bezoeker, 74,8 % was een nieuwe bezoeker. De hoogste dagscore was op 7 januari 2019 met 1246 
bezoekers. Op die dag verscheen het bericht dat de Algemene tentoonstelling 2019 helaas niet door 
kon gaan.  
De meeste bezoekers zoeken zelf de website op. Bijna een derde deel (32.9 %) van alle verkeer komt 
via de sociale media, daarvan scoort Facebook het hoogst.  
Iets meer dan een derde van de bezoekers (36%) gebruikt een desktop computer om de website te 
bezoeken. Dat is bijna gelijk aan het percentage bezoekers dat de website met behulp van de 
mobiele telefoon bezoekt (34%) of vanaf een tablet (30%).  
Veel bezoeken beginnen op de Homepagina (25.3%). De aankondiging van de ledendag op 7 
september 2019, de aanmelding voor de regiodagen in het najaar 2019 en de pagina over exposities 
worden samen 20.764 keer bezocht. Het zomers quilt interview met Anna Jantina is 5676 keer 
gelezen. Ook onze wekelijkse Blogverhalen worden goed gelezen (13.330 keer). Maart was een 
topmaand met 12.169 bezoeken, de meeste bezochte pagina’s in die maand waren de blogs van 
Rose-Anne de Haan en Hilda Wessels en de pagina over de Algemene Ledenvergadering en 
Quiltnieuws.  
De website biedt structurele en tijdelijke informatie. 
 
Sociale media 
Aangezien het al even geleden is dat we begonnen met een Facebookpagina is de grote stijging eruit. 
In 2019 kregen we er nog ongeveer 200 volgers bij en hebben nu ruim 3800 volgers.  
Het bericht op 11 april 2019 over de aankondiging van de eerste Ledendag zorgde voor de dag met 
de meeste bezoekers van het jaar te weten: 3750 bezoekers. 



 Q U I L T E R S G I L D E   

Jaarverslag 2019  Pagina 5 van 5 

 

 

Van onze Facebookvolgers is nog steeds 98% vrouw en 2% man. Wat wel opvallend is, is dat de 
leeftijdscategorie verschuivingen laat zien. We hebben nu meer volgers in de leeftijd 65+, gestegen 
van 33% naar 37%. En natuurlijk resulteert dat in een daling in de lagere leeftijdsgroepen. 
 
De besloten Facebookgroep: Quiltersgilde BEE heeft bijna 3000 leden, de grote stijging is hier 
inmiddels uit. Mysterie Quiltnieuws, een besloten groep blijft gelijk met ruim 700 leden. De 
Facebookgroep QuiltersgildeMQG gaat richting de 400 leden. De Facebookgroep Art Quilten in Beeld 
heeft inmiddels bijna 100 leden meer dan vorig jaar namelijk 331. De Facebookgroep voor de 
uitdaging van 2019 heeft 186 leden. Deze uitdaging is inmiddels afgelopen.  
Het aantal volgers van de Twitteraccount van het Quiltersgilde blijft op 850 staan. Ons Pinterest 
account is gestegen naar 3400 maandelijkse weergaven en 29 volgers. Instagram is gegroeid van 230 
naar ruim 660 volgers. 
 
Nieuwsbrief 
De algemene nieuwsbrief is in 2019 4x verschenen. Eind 2019 hadden we ruim 3900 ontvangers. Aan 
het eind van het jaar zijn er ook 2 aparte nieuwsbrieven voor Art- en Modern Quilten gestuurd. Er 
wordt begin volgend jaar op de website de mogelijkheid gecreëerd om je in te schrijven voor 3 
soorten nieuwsbrieven namelijk: algemeen, modern en art. 
 
Ledenadministratie 
Steeds meer leden laten hun contributie per automatische incasso van hun rekening afschrijven. De 
contributie werd door ruim 79% van de leden automatisch betaald, wat een enorme kostenbesparing 
oplevert. De ledenadministratie wordt verzorgd door Ineke en Aat Scheepbouwer. Door de steeds 
hoger wordende kosten zijn wij genoodzaakt vanaf 2020 € 2,-- in rekening te brengen voor leden die 
geen automatische incasso hebben afgegeven en een contributienota willen ontvangen.  

 
European Quilt Association (EQA) 
De jaarlijkse vergadering van de European Quilt Association (EQA) vond traditiegetrouw plaats in 
Birmingham van 1 t/m 4 augustus 2019. Alle vertegenwoordigers van de deelnemende 20 landen 
waren aanwezig.  
Tijdens het Festival of Quilts presenteerde Nederland tijdens de EQA jubileum tentoonstelling 3 
quilts met het thema: “Draden die verbinden”. Tijdens de European Patchwork Meeting in St. Marie 
aux Mines september 2019 werden ook 3 Nederlandse jubileumquilts met bovengenoemd thema 
getoond. 
   
Vrijwilligers 
Alle genoemde activiteiten konden nooit worden gerealiseerd zonder de hulp van de vele vaste en 
tijdelijke vrijwilligers. Per 31 december 2019 hebben wij 70 vaste vrijwilligers. Het bestuur wil alle 
vrijwilligers van harte bedanken voor hun enorme inzet. We hopen ook in 2020 weer te mogen 
rekenen op zoveel helpende handen. 
 
 
Bestuur Quiltersgilde 


