
 
 

Nummer 4: Belangrijke mededeling! 
 

3 Oever Kunstcollectief wordt per direct 
 

‘Kunstcollectief Gelderse Poort’ 
 
Beste deelnemers, 
 
We willen jullie informeren over de noodgedwongen aanpassing van onze naam ‘3 
Oever Kunstcollectief’ . 
  
Vanaf nu gebruiken we de naam ‘Kunstcollectief Gelderse Poort’. 
We hebben een nieuw website-adres www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl met daaraan 
gekoppeld een nieuw algemeen e-mailadres info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl 
 
Voor jullie als kunstenaars en expositielocaties verandert er niets. We blijven jullie 
belangen behartigen, verbindingen maken zoals voorheen en onze Kunst- en 
Cultuurroute wordt jaarlijks gekoppeld aan het Monumentenweekend, het 2e weekend 
van september. 
  
Uitleg situatie 
Op 5 januari jl. meldde de voorzitter van de Stichting 3 Oever Festival ons dat er GEEN 3 
Oever Festival in 2021 zou komen.  
Wij hebben, als coördinatoren van de toenmalige 3 Oever Atelier Route, toen aan het 
bestuur van de Stichting 3 Oever Festival gemeld dat wij wel door zouden gaan met het 
organiseren van een Kunst- en Cultuurroute, om de continuïteit van het toen al 
bestaande 3 Oever Kunstcollectief te waarborgen. De naam 3 Oever (Open) Atelier 
Route was al in 2020, op ons verzoek, gewijzigd in 3 Oever Kunstcollectief.  
Omdat we het bericht hadden gekregen dat het bestuur van de Stichting 3 Oever 
Festival opgestapt was en er geen festival zou komen hebben wij op 1 april 2021 een 
nieuwe stichting op moeten richten. Dit is de Stichting KCN 3 Oevers geworden. 
 
We hebben tot drie keer toe in de eerste maanden van het jaar een duidelijke mail 
gestuurd om het bestuur van de Stichting 3 Oever Festival op de hoogte te brengen van 

http://www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl/
mailto:info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl


onze plannen. Hierop is nooit gereageerd. Omdat wij in september een kunstroute 
wilden organiseren en we de tijd om dat te realiseren hard nodig hadden, zijn we met 
de naam 3 Oever Kunstcollectief aan de slag gegaan met het ontwerpen van een nieuw 
logo, nieuwe huisstijl, nieuwe social mediakanalen, nieuwe posters en flyers en een 
nieuwe website. 
 
Nadat we ruim een half jaar niets van de organisatie van het 3 Oever Festival hadden 
gehoord, kregen wij eind juli ineens bericht van de voorzitter van de Stichting 3 Oever 
Festival dat het bestuur de woorden ‘3 oever’ (vermoedelijk recent) als merknaam heeft 
gedeponeerd in het merkenregister. Dat betekent dat de merknaam ‘3 oever’ beschermd 
is. Het bestuur van de Stichting 3 Oever Festival heeft ons toen dringend verzocht de 
naam 3 Oever Kunstcollectief NIET meer te gebruiken. Om problemen te voorkomen 
hebben we daar gehoor aan gegeven en is vanaf vandaag onze nieuwe naam 
KUNSTCOLLECTIEF GELDERSE POORT. We hebben dus ook met ingang van vandaag, 10 
augustus, een ander website-adres, een nieuw logo, een nieuw algemeen emailadres en 
andere namen voor onze social mediakanalen Facebook en Instagram. 
  
Ondanks deze ruis gaan we enthousiast door om er samen met jullie een mooie Kunst- 
en Cultuurroute “Ode aan 3 Oevers” in het 2e weekend van september van te maken. 
 
Nieuwsbrief 3 Oever Festival schept verwarring  
We hebben inmiddels van een aantal kunstenaars gehoord dat zij, uit naam van de 
directeur van het 3 Oever Festival, een nieuwsbrief hebben ontvangen. Zoals je zult 
begrijpen staat dit volkomen los van ons kunstcollectief. We betreuren het zeer dat 
deze directeur onterecht persoonsgegevens van deelnemers aan ons kunstcollectief 
gebruikt op een maillijst voor de nieuwsbrief van het 3 Oever Festival. Hij handelt 
hierbij in strijd met de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij 
zullen hem en het bestuur van de Stichting 3 Oever Festival daar op wijzen. 
Vind je de nieuwsbrieven van het 3 Oever Festival ongewenst, dan kun je jezelf daar 
uiteraard voor afmelden. 
  
PR-materiaal 
Door de naamwijziging loopt de PR rondom de Kunst- en Cultuurroute helaas enige 
vertraging op. Alie is momenteel volop bezig met alle noodzakelijke aanpassingen aan 
de website, social media, poster en flyers. Ook is ze gestart met het realiseren van een 
kunstmagazine met routekaarten en informatie over de Kunst- en Cultuurroute in 
het 2e weekend van september. Als de PR-materialen klaar zijn dan laten we het jullie 
zo spoedig mogelijk weten. 
 
Heb je vragen over dit bericht, dan kun je terecht bij je oevercoördinator. 
  
We gaan met elkaar een mooie “Ode” brengen op 11 en 12 september 2021 en wensen 
jullie allen een goede en succesvolle voorbereiding. 
 
Met vriendelijke groeten,  



 
Marjolijn Rigtering (marjolijnrigtering@upcmail.nl) 
Rita Oostendorp (r.oostendorp51@upcmail.nl) 
Conny Koster (connykoster@hotmail.com) 
Alie Engelsman (alie.engelsman@hotmail.com) 
 
 
Website: www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl 
Algemeen emailadres: info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl  
 
Volg ons op Instagram  https://www.instagram.com/kunstcollectiefgeldersepoort/ en op 
Facebook https://www.facebook.com/KunstcollectiefGeldersePoort/ 
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