
vrienden van CULTUUR

In Olst-Wijhe gebeurt veel op cultureel gebied. Maar er kan altijd méér. 
De Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe helpt daarbij. Met financiële 
bijdragen en door kennis en kunde bij elkaar te brengen. De stichting  
steunt allerlei culturele activiteiten die het zo leuk maken om in de ge-
meente te leven. Ze bevordert initiatieven van talentvolle mensen die onze 
dorpen laten bruisen.
En daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Als we met vele kleine bijdra-
gen het fonds van Kunst en Cultuur Olst-Wijhe gaan vullen, dan kunnen 
we helpen die plannen uit te voeren. Het idee is om hiervoor een  

vriendengroep CULTUUR Olst-Wijhe

te maken, die financieel bijdraagt aan kunst en cultuur in Olst-Wijhe. Wij 
zoeken 100 cultuurliefhebbers, ofwel donateurs, die maandelijks of jaar-
lijks geld geven om culturele initiatieven mogelijk te maken.  

Draag je de cultuur in Olst-Wijhe een warm hart toe, word dan Cultuur-
vriend en vul je gegevens in. Met je bijdrage kan een breed scala aan 
activiteiten in de gemeente ondersteund worden.

Meer weten?
Kijk op www.kunstencultuurolstwijhe.nl

cultuur, literatuur, beeldende kunst, dans, poëzie, muziek, theater

het stimuleren van cultuurbeleving en cultuurparticipatie 
door inwoners en organisaties in de gemeente Olst-Wijhe



CULTUUR vriend worden

Wil je ook cultuurvriend worden en op die wijze medefinancier zijn van 
culturele initiatieven, vul dan het onderstaande donateursformulier in. Met 
je donatie help je direct cultureel Olst-Wijhe nog aantrekkelijker te maken.
Het minimumbedrag is € 5 per maand of € 60 per jaar. Een hoger bedrag 
is natuurlijk van harte welkom.

voornaam en achternaam *

straat en huisnummer*

postcode en woonplaats *

telefoonnummer *

e-mailadres*

iban rekeningnummer *

selecteer bedrag *
o jaarlijks € 60  o jaarlijks € 120  o maandelijks € 5  o maandelijks € 10
eigen bedragkeuze €                      

incasso (alleen bij eigen bedragkeuze)
o maandelijks   o jaarlijks
o ja, ik machtig Kunst en Cultuur Olst-Wijhe om het gekozen bedrag van 
mijn rekening af te schrijven 
 
handtekening*

                                                         
Opsturen naar Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe  
Jan Schamhartstraat 5  -  8121 CM Olst 

De Stichting Kunst en Cultuur secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl

cultuur, literatuur, beeldende kunst, dans, poëzie, muziek, theater

                                                                       

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      


