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Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe 

Verantwoording 2017 
 

De Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe is per 1 januari 2015 opgericht. Ook in 2017 is de meeste 
tijd gaan zitten in het verder ontwikkelen en realiseren van activiteiten die het culturele leven in Olst-
Wijhe bevorderen. Uit de verkregen financiering van de gemeente zijn 6 subsidies voor culturele 
activiteiten verstrekt.  

Samenstelling stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden: 
Jaap Meijer, penningmeester 
Ans Ripperda, algemeen lid 
Erik Roelofs, algemeen lid 
 
Ter ondersteuning van het bestuur is een werkgroep actief, bestaande uit de leden: 
André Smit, PR en communicatie  
Ton Stroucken, fondsenwerving en cultuurprijzen 
Gea Wijn, secretariaat,  toetsing van subsidieaanvragen en website 
Annemarie Thoben, toetsing van subsidieaanvragen, culturele agenda 
Teun Grashof en Peter van Dijk, Open podium Olst 
 
Daarnaast zijn vrijwilligers actief rond de volgende activiteiten van de stichting: 
Culturele agenda:  Piet Kos 
Website en digitale nieuwsbrief: Wil Bijker 
Cultuur- en Talentprijs  kandidaatstelling: Liesbeth van Binsbergen, Gosse Jongstra en Piet Terpstra 
   Jury: Jaap Dijkstra, Kathy Jumelet en Hans Hesseling 

Overleg 
Het bestuur heeft eenmaal afzonderlijk vergaderd. In combinatie met de werkgroep zijn 6 
bijeenkomsten geweest. Daarnaast is dit jaar veel overleg geweest met ut Huus, Theaters Olst-Wijhe, 
Het Nut en onze stichting over een vervolg t.a.v. de podiumkunsten in de gemeente. Dit heeft 
geresulteerd in de vorming van de ‘Culturele Coalitie’. Het project ‘ondersteuning van de kleintjes’ 
wordt inmiddels door een samenwerkingsverband o.l.v. ut Huus vervolgd.  

Aanvragen voor subsidie 
In 2017 heeft de Stichting 9 aanvragen voor subsidie ontvangen. 
Twee aanvragen voldeden niet aan onze criteria en werden daarom afgewezen. 
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De volgende aanvragen werden door ons als volgt gehonoreerd: 
 
Nr   Bedrag Aanvrager  Doel    Realisatie 
1   € 1.000 St.Theater Langs de IJsseltheaterfietstocht  mei 2017 
                             IJssel  
2   €  1.100 ut Huus   Culturele veldtocht  maart 2017  
3   €  1.000 Amicitia  Vervolgorkest   2017 - 2018 
   
4   € 1.000 Olster Harmonie Vervolgorkest   2017 - 2018 
5   €    500 St. Muziekonderwijs Best Music Act Olst  17 juni 2017 
6   €    500 Stichting Langhuus Koffieconcerten Wijhe  2017 – 2018 
7.  € 1.250 Wijhese Harmonie Jubileum Wiejes Kabaret 3 en 4 november 2017 
  
De beoordeling van de aanvragen werd volgens de eigen procedures intern gedaan. In 2017 werd 
geen beroep gedaan op de Culturele Adviesraad Raalte . 
 

Uitvoering van eerder gesubsidieerde evenementen  
In 2017 werden naast bovenstaande activiteiten de volgende culturele evenementen gerealiseerd 
met ondersteuning van ons fonds uit 2016: 

1   €    500 Olster Harmonie Harmoniedag XL  2 juli 2017 
2   € 2.500 De jonge honden Operatie IJssellinie  september 2017 
 

Kunst en cultuur agenda 
Vanaf december 2015 maakt onze Stichting  een kunst en cultuur agenda voor Olst-Wijhe die 
wekelijks wordt gepubliceerd in het weekblad Huis aan Huis/Reklamix .  
Alle bij ons bekende kunst en cultuur activiteiten in Olst-Wijhe die voor publiek toegankelijk zijn 
worden hier aangekondigd. Hiermee hopen we de belangstelling voor culturele activiteiten en 
evenementen in de gemeente Olst-Wijhe te vergroten en de samenwerking met de culturele 
organisaties in Olst-Wijhe te versterken. 

Fondsen 
Aan het begin van 2017 was nog een restant van de subsidie uit 2016 beschikbaar. Daarnaast 
ontvingen wij van de gemeente Olst-Wijhe een subsidie voor het jaar 2017.  

Door een actieve benadering van cultureel geïnteresseerde particulieren en ondernemers in de 
gemeente werden dit jaar de eerste vrijwillige financiële bijdragen aan de stichting ontvangen.  

Cultuurprijzen 
De stichting heeft in 2017 de muze- en talentprijzen verder ontwikkeld. De eerste uitreiking van deze 
prijzen heeft inmiddels op 21 januari 2018 plaatsgevonden. 

Financiële verantwoording Cultuurfonds 

Totaal was in 2017 ons beschikbare budget € 8.117. 
Hiervan werd € 7.044 uitgegeven, waarvan € 6.350 aan verstrekte subsidies en € 1.063 aan uitgaven 
voor onze stichting. Deze laatste uitgaven waren hoger dan gebruikelijk omdat onze website moest 
worden aangepast aan nieuwe activiteiten zoals de culturele agenda en de cultuurprijzen. 
Het financiële jaaroverzicht 2017 wordt hieronder weergegeven: 
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Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe 2017 
Stand financieel per 31 december 2017 

        
Inkomsten Uitgaven 

Cultuurfonds    
Beschikbaar uit 2016 €   2.834 Verstrekte subsidies €    6.350 
Subsidie gemeente O-W €   5.254 Reguliere kosten €    1.063 
Rente inkomsten €        29 Beschikbaar voor 2018 €       704 
Totaal €   8.117 Totaal €    8.117 
    
Talentprijs    
Beschikbaar uit 2016 €   2.258 Ontwerp trofee  €       742 

  
Beschikbaar voor 
prijsuitreiking €    1.516 

    
 
Gea Wijn, Jaap Meijer 
Olst-Wijhe, 9 mei 2017 
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