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De Stichting realiseert haar doelstelling, de Kleine Kerk openstellen voor breed publiek, door
exposities en concerten te organiseren.

Exposities
Ook in 2018 is de Stichting van plan om drie exposities te organiseren.
De Mei-expositie, zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei
De opening is op zaterdagmiddag 28 april. De expositie wordt maandag 7 mei weer afgebroken.
De Stichting streeft naar drie exposanten. Met de keuze van het werk wordt er rekening mee
gehouden dat het er ook tijdens de zondag hangt.

De Zomer-expositie.
Er zijn dit jaar weer 6 midweekfeesten in de stad. Voor de zomerexpositie proberen we zoveel
mogelijk dezelfde woensdagen te gebruiken. Een complicerende factor is dat regio Noord dit jaar dit
jaar laat zomervakantie heeft. Tussen de zomer en de september-expositie moet circa 14 dagen
zitten om de september-expositie te kunnen organiseren.
Voor de zomer-expositie kiezen we de volgende data: 18, 25 juli, 1, 8, 15 en 22 augustus. Voor deze
zes woensdagen worden 2 - 3 fotografen uitgenodigd om te exposeren. De opening vindt plaats op
zaterdagmiddag 14 juli.
De Stichting streeft naar drie exposanten. Met de keuze van het werk wordt er rekening mee
gehouden dat het er ook tijdens de zondag hangt.
Op vijf woensdagen organiseren we een orgelconcert van 14.00 -15.00 uur: 18, 25 juli, 1, 8 en 15
augustus.
De Septemberexpositie 3 t/m 9 september.
De septemberexpositie vindt plaats tijdens de week dat in Steenwijk ‘Kopje Cultuur’ wordt
georganiseerd en er de Open Monumentendagen zijn: 3 t/m 9 september. De opening vindt plaats
op maandagavond 3 september.
Het thema van de Open Monumentendagen is Europa. Wij proberen daar op een of andere manier
bij aan te sluiten

Concerten
Ook in 2018 zijn we van plan een aantal concerten te organiseren, minimaal 4, maximaal 6.
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De concerten worden gehouden in de maand januari/februari, mei/juni, in oktober en eind
november. Uit de ervaringen van 2017 is gebleken dat de concert aanvragen niet altijd automatisch
binnen komen. Om het minimum van vier te bereiken zullen we solisten en/of groepen uitnodigen.

Tarieven voor 2018
In eerste instantie proberen we de musici gratis op te laten treden. Dat geldt zeker voor optredens
tijdens een opening. Als dat niet lukt dan hanteren we voor 2018 de volgende tarieven:
- een groep uitvoerende musici, de dirigent of een organist krijgt maximaal € 100,-- uitvoerende musici bij een opening krijgen maximaal € 50,-- exposeren kost een exposant € 30,-- er worden geen reiskosten vergoed.

Samenwerking met de Kunstkring Steenwijk
In het voorjaar, na de mei-expositie en voor de zomer-expositie zal er, in samenwerking met De
Kunstkring, een Kunstmarkt worden gehouden in de Kleine Kerk. In het najaar van 2018 of voorjaar
2019 zal een deel van de Kunstkring de expo vullen.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen:
Arien Bekker-Holtland voorzitter
Mieke Offereins-Mulder
Ellen van Dijken- van Veelen
vacature
Naast het bestuur vraagt de Stichting vrijwilligers voor hand- en spandiensten en advies. Dit geldt
zowel voor de exposities als de concerten.
Tijdens de exposities zijn er elk dagdeel 2 gastvrouwen of gastheren aanwezig. Tot nu toe is het altijd
gelukt om voldoende gastvrouwen en -heren te vinden. Het bestand aan gastvrouwen en -heren
bestaat uit 25 personen. Deze worden gezocht in de kring van de kerkelijke gemeente. Net als vorig
jaar zoeken we komend jaar weer naar uitbreiding van deze groep met minimaal 4 personen.
De Stichting heeft ca. 10 donateurs. In 2018 proberen we 4 nieuwe donateurs te werven. In de
werving zal duidelijk aangegeven worden wat de voordelen zijn voor donateurs van de stichting.
We streven naar hetzelfde aantal adverteerders als in 2017, namelijk 22.
Contacten met de Commissie van Beheer (CvB)
Jaarlijks vindt er een overleg plaats met de CvB over de afstemming van de activiteiten van de
Stichting en het beleid van de CvB. Zolang er sprake is van herinrichting van de Kleine Kerk is het van
belang om goed geïnformeerd te worden over deze plannen, omdat de Stichting gebonden is aan de
Kleine Kerk.
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