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Begroting 2019  Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe 

      2017  2018  2019  
      werkelijk werkelijk Begroting 
Algemene kosten 
Kosten secretariaat    €      124,75 €        13,20 €      300,00 
Kosten adviesraad    €          €      100,00 
Overige algemene kosten   €      130,55 €      120,35 €      150,00 
      €      255,30 €      133,55 €      550,00 
Promotiemiddelen 
Reclame  .   €      305,49 €      605.00     €      350,00 
Kosten website    €      502,15 €      238,98 €      300,00 
      €      807,64 €      843,98 €      650,00 
Subsidie toekenningen  
Subsidie Vernieuwende projecten  €   4.254,00 €   4,600,00 €   5.000,00 
Subsidie Podium programmering  €     €   3.700,00 €   8.000,00 
Impuls Subsidie     €  €      500,00 €   3.000,00 
      €   4.254,00 €   8.800,00 € 16.000,00 
Cultuurprijzen 
Kosten trofeeën    €          €      200,00  
Kosten publiciteit en uitreiking  €        €      545,25 €      600,00 
Kosten geldprijzen      €   1.000,00 €   1.000,00 
        €   1.545,25 €   1.800,00 
      _________ __________ _________ 
Totaal Kosten    €   5.316,94 € 11.322,53 € 19.000.00 

Naar bestemmingsfondsen     €   8.081,22 
Reservering volgend jaar   €      765,58 €      597,00   
Totaal      €   6.082,52 € 20.001,00 € 19.000,00 

Inkomsten: 
Gem. Olst-Wijhe vernieuwende projecten €   5.254,00 €   5.254,00 €   5.254,00  
Gem. Olst-Wijhe podiumprogrammering €   €   7.111,00 €   7.111,00  
Gem. Olst-Wijhe impuls subsidie  €  €   6.636,00 €     
Rente      €        28,52 €          €          5,00 
Bijdragen vrienden    €      800,00   €   1.500,00 
Uit reserve voorgaande jaren    €   1.000,00 €   5.540,00 
 
Totaal inkomsten:    €   6.082,52 € 20.001,00 € 19.000,00 
 
 
Olst-Wijhe, 19 maart 2019    J. Meijer, penningmeester 
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Toelichting op de begroting 2019. 
 
In de loop van 2018 is er intensief contact geweest tussen onze stichting en de 
gemeente. In het kader van de Culturele Coalitie heeft de gemeente ons voor 
2018 naast de vaste subsidie van € 5.254 voor vernieuwende culturele projecten 
ook een budget toegezegd voor podiumprogrammering (voorheen Theaters 
Olst-Wijhe) van € 7.111  en een eenmalig budget van € 6.636 voor het 
ondersteunen van projectideeën (Impulssubsidie) . 
Deze uitbreidingen van ons subsidiebudget over 2018 werden tijdens de 
zomerperiode aan ons toegewezen. Daardoor is de culturele sector van Olst-
Wijhe daar tot nu toe nog te weinig mee bekend. Wij verwachten dat op deze 
fondsen in 2019 een groter beroep zal worden gedaan omdat daarover meer in 
de publiciteit is gekomen. 
 
In 2019 heeft de gemeente ons een bedrag van € 5.254 voor vernieuwende 
culturele projecten toegekend. Ook het bedrag voor podiumprogrammering 
(voorheen Theaters Olst-Wijhe) van € 7.111 is weer toegekend.  
Daarnaast blijven we ons inspannen om ook andere financiële bronnen aan te 
boren. Zo hebben we positieve reacties ontvangen van de Olster en Wijhese 
ondernemersverenigingen op onze vraag om de cultuurprijzen te sponsoren. 
 
Wij zijn verheugd dat ons cultuurfonds nu meer ruimte krijgt om het culturele 
leven te stimuleren en we meer nieuwe culturele initiatieven in de gemeente 
kunnen ondersteunen. De toenemende stroom van aanvragen geeft aan dat 
hier ook duidelijk behoefte aan is.  
 
Namens het bestuur en de werkgroep, 
 
Jaap Meijer 


	2017  2018  2019
	Inkomsten:

