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Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe  

Werkplan 2018-2019 
Breed steunfonds  
In het voorjaar van 2018 is er vanuit de stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe (KCOW) met 
steun van de Culturele Coalitie een subsidie voorstel aan de gemeente gedaan.  
Dat heeft bij schrijven van 4 juli 2018, (zaaknummer 3643-2018)  geresulteerd in de 
voorlopige toekenning door de gemeente van € 19.001 voor 2018 en € 12.365 voor 2019 
met de volgende verdeling over 3 hoofdactiviteiten:  
 
Hoofdactiviteit 2018 2019 
KCOW benaming Gemeente benaming   
    
Vernieuwende 
cultuurprojecten 

Aanjaagsubsidie KCOW *) €  5.254 €  5.254 

Podium programmering Subsidie St. Theaters O-W *) €  7.111 €  7.111 
Impuls subsidie Ondersteunen project 

ideeën*) 
€  6.636  

    
Totaal  €19.001 € 12.365 
 
*Er mag sprake zijn van enige flexibiliteit en mogelijkheid tot verschuiving m.b.t. de besteding van middelen 
aan de 3 genoemde hoofdactiviteiten van KCOW 
 
Alle betrokkenen bij de Culturele Coalitie zijn groot voorstander van het bundelen van 
(financiële en inhoudelijke) steun binnen een breder opgezet fonds, waardoor er 
mogelijkheden ontstaan om vanuit verschillende budgetten en doeleinden meer en 
efficiënter subsidie te verstrekken aan een veelvoud van initiatieven.  
Samen met de kernpartners van de Culturele Coalitie (het NUT en utHuus) en de gemeente 
zetten we nu een systeem op om dit brede fonds voor de komende jaren vorm te geven.  
 
Activiteiten 2018 en 2019 
Gedurende de jaren 2018 en 2019 wordt de in 2017 ingezette verandering verder 
uitgebouwd. Het bestuur en de samenstelling van de werkgroep leden is aangepast; 
samenwerking is geïntensiveerd met de Culturele Coalitie en het programma Stroom. 
Het donateur systeem :“Vrienden van de Kunst” wordt verder uitgebouwd.  
Voor de 2-jaarlijkse Muze- en Talentprijzen zijn contacten met de ondernemings- 
verenigingen van Olst en Wijhe gelegd.  
In samenspraak met gemeente en utHuus wordt gezocht naar een oplossing voor het 
secretariaatsprobleem van de stichting, wellicht in combinatie met bredere 
steunmogelijkheden vanuit utHuus.  
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Organisatie van de stichting  
De stichting heeft afscheid genomen van twee bestuursleden: Ans Ripperda en Erik Roelofs. 
Laatstgenoemde blijft wel beschikbaar voor de adviesraad. Nieuwe bestuursleden zijn 
geworven en het bestuur van de stichting bestaat nu uit Ton Stroucken, voorzitter; Jaap 
Meijer, penningmeester; Judith Compagner, algemeen bestuurslid. De 
beoordelingscommissie heeft een verruimde taakstelling voor de drie fonds onderdelen en 
bestaat nu uit Annemarie Thoben, Rudie Meulenbroek en Jaap Meijer. In de loop van 2019 
zal het bestuur onderzoeken of verdere uitbreiding gewenst is  zowel voor bestuur als 
commissie. Voor de verschillende activiteiten  (adviesraad, kunst en cultuur agenda, 
promotie en PR (website), kunst en cultuurprijs en fondsenwerving) zijn vrijwilligers actief: 
Piet Terpstra, Gosse Jongstra, André Smit, Liesbeth van Binsbergen, Piet Kos, Will Bijker, Gea 
Wijn.  
De jury van de cultuurprijzen wordt gevormd door: Jaap Dijkstra, Kathy Jumelet en Hans 
Hesseling. 

Culturele Coalitie 
Onze stichting heeft in 2018 nadrukkelijk aansluiting gezocht bij andere culturele instellingen 
in de gemeente. Daaruit is de Culturele Coalitie gegroeid, waarin utHuus, ‘t NUT, voorheen 
st. Theaters Olst-Wijhe, Theaters langs de IJssel en een aantal enthousiaste cultuurminnaars 
samen een initiatiefgroep vormen, die kunst en cultuur binnen de gemeente op een 
creatieve manier onder de aandacht willen brengen.  De coalitie vormt een netwerk van 
organisaties en personen die projecten en producties gezamenlijk van de grond tillen. 
Stichting Kunst en Cultuur beschikt met het fonds over mogelijkheden om ideeën uit te 
werken, experimenten te ondersteunen en innovatieve samenwerking in projecten mede te 
financieren. Binnen de coalitie werkt de stichting mee aan de Cultuur Agenda, de culturele 
Barometer, het loket voor steun bij aanvragen van subsidies, experimenten van 
podiumkunst . 
De Culturele Coalitie is onderdeel van STROOM: het programma om nieuwe vormen van 
besturen en het stapelen en delen van kennis te ontwikkelen voor de vrijwilligers 
organisaties binnen cultuur, sport en recreatie van Olst-Wijhe.  

 
 
 
Subsidie budgetten 
De gemeente Olst-Wijhe heeft ons voor 2019 een subsidie toezegging gedaan voor 2 van 
onze 3 hoofdactiviteiten. In onze aanvraag voor 2019 bij de gemeente stellen wij voor om 
het toegezegde bedrag  aan te vullen met een uitbreiding van het budget voor 
vernieuwende cultuurprojecten van € 5.254 naar € 8.500. Daarnaast ontvangen wij graag 
ook in 2019 weer een impulssubsidie. waarvoor we nu € 5.000 aanvragen. 
Als stichting proberen wij ons budget te vergroten door het werven van vrienden die onze 
stichting willen doneren. 
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Met onze budgetten bieden wij de culturele sector van Olst-Wijhe de volgende 
ondersteuningsmogelijkheden: 
 
1. Impulssubsidie voor projectideeën kunst en cultuur 
Deze subsidie kan worden aangevraagd door personen en instanties die een projectidee 
hebben, maar nog niet tot een projectplan zijn gekomen of kunnen komen. Met deze 
subsidie kan  financiële en/of inhoudelijke ondersteuning voor de uitwerking van het idee 
verkregen worden. 
2. Subsidie voor podiumprogrammering 
Deze subsidie kan door stichtingen en verenigingen worden aangevraagd voor 
vernieuwende theaterevenementen en experimentele podiumkunsten in brede zin. 
3. Subsidie voor vernieuwende cultuurprojecten 
Dit is het subsidie budget dat onze stichting ook de afgelopen jaren hanteerde. Deze subsidie 
kan door stichtingen en verenigingen aangevraagd worden voor de uitvoering van een rijp 
projectidee. Het idee voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur moet in dit geval 
al uitgewerkt zijn in een projectplan.  
 
De criteria voor toekennen van subsidie worden afgestemd met de aanjaagsubsidie 
mogelijkheden van de gemeente. Daartoe onderhouden gemeente en stichting regelmatig 
contact. Tweemaal per jaar zal met gemeente en coalitie de voortgang worden besproken.  
De stichting wil de komende periode flexibel met de inzet van de middelen omgaan en deze 
“experimenteertijd” gebruiken om meer inzicht en bekendheid met de potentiele aanvragen 
te krijgen. 
 
Muze- en talentprijs 
De Stichting heeft begin 2018 de eerste muze- en talentprijs uitgereikt.  
De Muzeprijs is gegaan naar Productie Operatie IJssellinie, vertegenwoordigd door Jolmer 
Versteeg. 
De Talentprijs is door Wencke Rensen gewonnen. 
 

 

Eind 2019 / begin 2020 zullen deze prijzen voor de tweede maal worden toegekend.  
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De Muzeprijs wordt beschikbaar gesteld aan een persoon of organisatie die van bijzondere 
betekenis is voor het culturele leven in de gemeente. De Talentprijs is bedoeld voor iemand 
die laat zien over opmerkelijke talenten te beschikken op kunstzinnig gebied. Het verbonden 
geldbedrag van 500 euro is een extra aanmoediging voor de winnaars om een project naar 
keuze te steunen of om te werken aan ontwikkeling van eigen talent. De winnaars krijgen 
een oorkonde als aandenken en een wissel trofee die telkens wordt doorgegeven.  
 

Vrienden van Cultuur  
In 2017 is de werving van donateurs om lid te worden van een groep “Vrienden van Cultuur” 
van start gegaan. De eerste 15 leden hebben zich aangemeld. 
 

 
Cultuur vriend en medefinancier van culturele activiteiten kun je worden voor 5 euro 
per maand of te wel 60 euro per jaar. Bij de eerste wervingsronde bleek dat er veelal 
voorkeur wordt geven aan een eenmalige bijdrage, vaak specifiek gericht op een 
specifieke activiteit. De werving van beide groepen donateurs gaat ook het komende  
voorjaar weer van start. Het streven is om het aantal donateurs te verdubbelen. 

Cultureel Café en Ontmoeting met… 

 
Vanuit de samenwerking  met ’t NUT en utHuus binnen de culturele Coalitie is in 2017 het 
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Cultureel Café opnieuw opgezet. In 2018 en 2019 is de bedoeling om een zestal café-
meetings te organiseren. Hierop wordt telkens het programma van de komende maanden 
voorgesteld middels interviews, previews, optredens en  presentaties.  
Tevens is de overweging om lokale en regionale opvallende cultuurmakers een podium te 
bieden onder de noemer van: “Ontmoeting met….” 
Verrassende podium kunst voor jong en oud, in verbinding met de regio en andere 
activiteiten, laagdrempelig voor jong en oud.  

Ondersteuning van Ideeën  
De basis voor de Stichting ligt in het manifest “Een wenkend perspectief” dat in 2014 door 
ruim 20 verenigingen en organisaties is ondertekend.  De Stichting wil ook de kleine 
verenigingen 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. 
Tevens kreeg de coalitie te maken met personen die aankloppen met een idee en daarvoor 
deskundige steun nodig hebben om het idee op levens vatbaarheid te onderzoeken. 
Hiervoor is nu de mogelijkheid om op korte termijn (binnen veertien dagen) een aanvraag te 
formuleren en tot een bedrag van maximaal 500 euro per initiatief impuls subsidie te 
verkrijgen. 
In de komende anderhalf jaar wordt aan deze mogelijkheid breder bekendheid gegeven. 
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  

Culturele agenda en barometer  
In 2018 is met succes weer 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 de komende tijd kunnen verenigingen en stichtingen 
hun activiteiten op het speciale emailadres aan ons melden, zodat deze worden opgenomen 
in de agenda. Hiermee hopen we de belangstelling voor culturele evenementen in de 
gemeente Olst-Wijhe te blijven activeren. 
Een stap verder is de hantering van een culturele barometer, waarin ideeën en initiatieven in 
vroeg stadium worden gemeld, waardoor afstemming over tijdstip, programma en 
samenwerking kan worden bevorderd. Hiervoor is een goedwerkend websysteem en 
secretariële ondersteuning noodzakelijk. Het onderhouden van contacten, het 
samenbrengen van mensen en ideeën, het on-going ondersteunen bij planning en opzet is 
daarvoor een vereiste. Voor dit laatste is een goed werkend secretariaat noodzakelijk. 
 
Secretariaat 
De stichting behoeft secretariële ondersteuning om de correspondentie omtrent aanvragen, 
beoordelen en afhandelen accuraat uit te voeren. In de aanvraag aan de gemeente is dit 
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belang duidelijk aangegeven. In afwachting is de stichting of en hoe deze secretariële 
ondersteuning gerealiseerd kan worden. wellicht in het bredere perspectief van STROOM.  
 
Sponsoring 
In het kader van onze inspanningen om het budget dat we van de gemeente ontvangen te 
vergroten, hebben we de ondernemers verenigingen GO van Olst en Gastvrij Wijhe 
benaderd. Gastvrij Wijhe is voornemens een cultuurprijs te adopteren en in samenspraak 
met de Stichting en de winnaar publiek en podium te bieden in hun programma. GO Olst wil 
medewerking geven aan culturele initiatieven die aansluiten op hun eigen acties in het jaar.  
Het nieuwe bestuur van onze stichting maakt een plan van aanpak om met name de grotere 
bedrijven in de gemeente om een bijdrage te vragen. De gemeente heeft hiertoe haar 
medewerking toegezegd. 

 

Bestuur stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe  

Oktober 2018 

 

 

 


