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Terugblik op 2019 
De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe is in 2019 betrokken geweest bij tal van culturele 
evenementen enerzijds als bemiddelaar en subsidie aanvrager bij externe fondsen, 
anderzijds als subsidiegever aan lokale culturele initiatieven. In 2019 zijn 20 initiatieven 
financieel ondersteund. Het Manifest “Nood luid onze klok”, de betrokkenheid bij 
proeftuinen, het opzetten van een lokale cultuuragenda en de steun aan de Culturele 
Coalitie zijn belangrijke ontwikkelingen van afgelopen jaar. Voor KCOW zelf is het 
secretariaat opnieuw ingevuld, sponsoring van Gastvrij Wijhe en IJsselproms toegevoegd, 
uitreiking van de Muze- en Talentprijs in gang gezet, de beoordeling commissie aangepast. 
Een jaar vol activiteiten! 

Meer aanvragen 
De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe is in 2019 doorgegroeid in de “omzet” van 
evenementen die steun hebben gekregen. De verwachting dat organisaties en personen de 
weg naar KCOW steeds makkelijker maken, blijkt uit de toename en variatie van de 
aanvragen voor subsidie. In 2018 zijn in totaal 18 aanvragen binnen gekomen, waarvan er 14 
zijn toegekend (in 2017 waren er 7) en 1 nog in behandeling is. In 2019 zijn er 19 aanvragen 
ontvangen, waarvan in het kader van “75 jaar vrijheid” zelfs 5 onderdelen. Van deze 24 
aanvragen zijn er 4 afgewezen, zodat er doorgroei van 14 naar 20 toegekende subsidies is 
gerealiseerd. 

Bij de aanvragen valt op dat steeds meer culturele evenementen door verschillende 
verenigingen in samenwerking worden georganiseerd. Dat geldt met name voor de muzikale 
ontmoetingen voor koren, harmonie, maar ook voor toneel en jaarlijkse festival achtige 
cultuur uitingen. In de bijlage een overzicht van alle gesteunde evenementen. 

Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe 

Jaar 

aantal aanvragen Subsidiebedragen 

Ingekomen Afgewezen Toegekend Aangevraagd Toegekend 

            

2015 9 2 7    €        5.250  

            

2016 9 3 6    €        6.000  

            

2017 9 3 6    €        5.350  

            

2018 18 3 15  €   20.725   €        9.800  

            

2019 21 3 + 1 18 - 1  €   21.175   €      14.775  

            

2020 5   2  €     3.138   €        1.250  
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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. 
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 
project idee. 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.  
 

Manifest  
Vanuit de Culturele Coalitie is in mei 2019 mede een Manifest “Nood 
luid onze klok” opgesteld vanuit een brede vertegenwoordiging van 
verenigingen en stichtingen op gebied van sport, cultuur en 
vrijetijdsbesteding. De sociale infrastructuur staat onder grote druk; 
gevraagd is aan de gemeente om steun te verlenen aan experimenten 
om lokale oplossingen uit te proberen.  
In een vijftal proeftuinen wordt er aandacht besteed aan de 
bestuurlijke versterking, dienstverlening concept SPOC, 
leefbaarheidsprojecten kleine kernen, platform en agenda voor de 
gemeente en LAB-XL voor nieuwe vormen van samenwerking. In de 
Manifestgroep, die de procesgang volgt van de proeftuinen is ook 
KCOW vertegenwoordigd.  
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Culturele Coalitie 

In de Culturele Coalitie is gezocht naar vervolg mogelijkheden om 
STROOM verder te ontwikkelen. Veel tijd en energie ging naar het zoeken 
van oplossingen voor terugloop van bestuurders voor het 
verenigingsleven, de afname en flexibilisering van leden aantallen en 
daardoor bedenken van nieuwe samenwerkingsvormen, het opzetten van 
een juridische entiteit voor eenmalige projecten, het bundelen van 
administratieve en PR aspecten in een “faciliteiten fabriek”. Voor KCOW is tevens de 
(culturele) agenda een aandachtspunt; een digitale agenda is gebouwd maar moet gevuld en 
onderhouden worden. Daarvoor is nog geen financiële dekking voor meer jaren gevonden. 
De Culturele Coalitie is voornemens meer tijd te spenderen aan de inhoudelijke procesgang 
die vanuit STROOM en de vijf Proeftuinen aan de culturele gemeenschap aangeboden kan 
worden. 

Bestuur en medewerkers 

In 2019 is Johan Schonewille bereid gevonden om het secretariaat van KCOW op zich te 
nemen. Daarmee is tevens een nieuw bestuur gevormd: Ton Stroucken – voorzitter, Jaap 
Meijer – penningmeester, Judith Compagner – lid, Johan Schonewille – secretariaat.  

Tevens heeft Judith aangegeven t.z.t. haar lidmaatschap te beëindigen. Met het instellen van 
drie subsidiestromen (voor innovatieve eenmalige evenementen, voor experimentele 
podiumkunsten en impuls subsidie) was er extra aandacht voor de beoordeling van de 
aanvragen door de onafhankelijke commissie.  Criteria en toepassing blijven onder de 
aandacht staan van het bestuur, waarbij uiteindelijk de inschatting van een waardevol 
cultureel product voorop blijft staan.  
Om de tweejaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen mogelijk te maken is en kerngroep van 
medewerkers betrokken; naast het bestuur zijn dat  Piet Terpstra, Hans Zwijnenberg en jury: 
Jaap Dijkstra, Niels Bergevoet en Anja Dwars. 

 

Sponsoring  

Naast een groepje Vrienden van Cultuur Olst-Wijhe is er een 
contact met Gastvrij Wijhe om de Talent prijswinnaar te 
sponsoren en een cultureel podium te bieden binnen het 
winkeliersprogramma.                                                                       

Met de stichting IJsselproms is overeengekomen dat zij 
sponsor zijn voor de Muzeprijs en evenementen die een 
verbindend karakter hebben voor de lokale gemeenschap.  

Voor de culturele agenda, eventueel als onderdeel van een 
evenementen agenda, en een platform wil KCOW een 
meerjarig dekkingsplan initiëren. Ook is er een plan van 
aanpak in de maak om in eerste instantie de grote 
gemeentelijke bedrijven te benaderen voor sponsoring en 
samenwerking. 
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Cultuurprijzen 
In het voorjaar van 2019 is de kandidaatstelling voor de tweejaarlijkse cultuurprijzen in gang 
gezet. Na de zomervakantie zijn er zo’n 15 kandidaten geselecteerd voor de twee prijzen: de 
muzeprijs voor persoon of organisatie die speciale betekenis voor de cultuur in de gemeente 
gehad hebben en de talentprijs voor een talentvol kunstenaar. In de HuisaanHuis zijn de 
kandidaten voorgesteld en uiteindelijk in januari 2020 zijn de winnaars bekend gemaakt op 
een culturele middag in de Nicolaas kerk in Wijhe. Arie Hemmen (St. Theater Langs de 
IJssel) en Susanne van der Wouden (Schrijfster) hebben respectievelijk de Muze- en 
Talentprijs gewonnen. Arie heeft de prachtige wisseltrofee / kunstwerk -gemaakt door Henk 
Meijer- in ontvangst genomen. En Susanne de wisseltrofee -gemaakt door Thea Zoet. 
Beiden hebben daarnaast ook een geldbedrag van €500,- gewonnen. 
 

 

 


