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Het jaar 2017 wordt alweer het derde jaar van de stichting. In het verlengde van 2015 is in 2016 de meeste 
tijd gaan zitten in het verder ontwikkelen van plannen en activiteiten van de Stichting volgens haar 
doelstelling en de zoektocht naar financiële bronnen. Dit laatste helaas tot nu toe zonder resultaat.  
 

Organisatie van de stichting 
Ook het jaar 2017 zal worden gebruikt om de stichting een organisatorische ‘body’ te geven. Vanuit de 
doelstelling is een werkgroep van vrijwilligers opgezet die de volgende onderdelen behartigen: adviesraad, 
kunst en cultuur agenda, promotie en PR (website), kunst en cultuurprijs, open podium en fondsenwerving. 
Het aantal vrijwilligers is nog te klein om alle taken goed te kunnen uitvoeren. In 2017 wordt aan de hand 
van concrete activiteiten naar helpers gezocht om deze te kunnen realiseren.  

Kunst en cultuur agenda 
In 2016 is met succes wekelijks de kunst en cultuur agenda gepubliceerd in Huis aan Huis/Reklamix. Hierop 
worden alle kunst en cultuur evenementen die voor publiek toegankelijk zijn aangekondigd. Ook in 2017 
kunnen verenigingen en stichtingen hun activiteiten op het speciale emailadres aan ons melden en worden 
deze in de agenda opgenomen. Hiermee hopen we de belangstelling voor culturele evenementen in de 
gemeente Olst-Wijhe te blijven activeren. 

Promotie 
Om de stichting meer onder de aandacht te brengen bij de belanghebbende verenigingen en stichtingen zal 
3 keer per jaar een nieuwsbrief worden uitgebracht.  
Promotie zal tevens geschieden via presentatie bij culturele evenementen in Olst en Wijhe door middel van 
banieren. De standaarden worden beschikbaar gesteld aan organiserende partijen.  

Subsidieaanvragen 
De Stichting verwerkt aanvragen van organisaties uit de gemeente voor financiële bijdragen. Voor de 
beoordeling van complexe aanvragen is samenwerking tot stand gekomen met de Culturele Advies Raad 
Raalte. De overige aanvragen worden door een commissie binnen de stichting beoordeeld. Uit de voor 2016 
verkregen subsidie van de gemeente zijn tot op heden 4 subsidies voor culturele activiteiten verstrekt. Voor 
één activiteit is een garantiebedrag toegezegd. 

Muze- en talentprijs 
De Stichting ontwikkelt een toe te kennen prijs op kunst/cultureel gebied. Deze prijs zal eens per twee jaar 
worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld aan een inwoner of vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt op Kunst- en Cultuur gebied. Ook kan de prijs worden toegekend als stimulering voor (jonge) 
talenten in de gemeente die met een origineel idee een kunstzinnig project in de gemeente willen opzetten. 
Inmiddels heeft de gemeente dit initiatief financieel gesteund met subsidie. Het streven is om in najaar 2017 



beide prijzen de eerste keer uit te reiken; de winnaars krijgen een oorkonde als aandenken en een wissel 
trofee die telkens doorgegeven wordt. 

Open Podium 
De Stichting stimuleert de ontwikkeling van een Open Podium voor zowel amateurs als (semi-) professionals. 
In de aanvang is dit vooral gericht op het gebied van zang en muziek. Later kunnen ook andere kunstvormen 
hierop aansluiten. Doel is om talentvolle kunstbeoefenaren een geïnteresseerd publiek te geven. Het streven 
is om in 2017 enkele uitvoeringen te realiseren. 

Ondersteuning van de Kleintjes 
De basis voor de Stichting ligt in het manifest “Een wenkend perspectief” dat door ruim 20 verenigingen en 
organisaties is ondertekend. De aanvragen voor subsidie aan de stichting komen tot nu toe voor het grootste 
gedeelte van organisaties die zelf prima de broek op kunnen houden. De kleinere verenigingen hebben zich 
niet gemeld.  De Stichting wil ook hen ondersteuning bieden zodat ze het hoofd boven water kunnen 
houden. Naast financiële steun van activiteiten kan dat ook in coachende zin op het vlak van organisatie. 
Hiermee kunnen we als Stichting bijdragen aan borging van kunst en cultuur in de gemeente.  
De organisaties kunnen onder andere ondersteund worden op de volgende manieren: 

• Opzetten van een (creatief) projectplan 
• Hulp bij het mobiliseren van vrijwilligers 
• Tips geven waar financiële steun te verwerven is 
• Verbindingen leggen met andere projecten en verenigingen 
• Tips geven over de mogelijkheden van PR 
• Hoe kan je jongeren erbij betrekken? 

We laten daarmee zien, dat we niet alleen investeren in projecten, maar vooral in de leefbaarheid binnen de 
samenleving. 
 

MultiCulturele middag 
In 2016 heeft onze gemeente meerdere vluchtelingen onderdak geboden. Het is van belang dat deze 
mensen contact kunnen leggen met autochtone inwoners om de integratie te bevorderen. Een 
multiculturele middag kan daar een mooie aanzet toe zijn. Door letterlijk aan elkaars cultuur te snuffelen en 
proeven wordt gemakkelijk contact gelegd en begrip en respect voor elkaars leefwijze gekweekt. 
De stichting Kunst en Cultuur streeft ernaar de multiculturele middag in 2017. Het liefst willen we die onder 
brengen in de bestaande dorpsfeesten als de Wiejese Diekdaegen en het Olster feest. 
 

Fondsenwerving 
Om het budget dat we van de gemeente ontvangen te vergroten, hebben we ondernemers, provincie en 
cultuurfondsen benaderd, tot nu toe echter zonder succes. Kunst en cultuur in het algemeen is voor hen 
blijkbaar niet interessant genoeg om in te investeren. 
We trachten de komende tijd sponsors te interesseren voor concrete activiteiten, zoals de muze- en 
talentprijs en de multiculturele middag 
Daarnaast hopen we in 2017 vooral particulieren te interesseren voor een bijdrage, bijvoorbeeld een Club 
van 100, waarbij men jaarlijks een vast bedrag wil doneren. 
 
 
 

Olst-Wijhe, oktober 2016 
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