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De Stichting realiseert haar doelstelling, de Kleine Kerk openstellen
voor breed publiek, door exposities en concerten te organiseren. Zij
doet dat al vanaf 17 december 2001. Dit betekent dat 2021 een
jubileumjaar is.
Exposities
In 2021 is de Stichting van plan om drie exposities te organiseren. Zij hoopt dit te kunnen doen,
ondanks de beperkende maatregelen in verband met de Covid19 pandemie.
De Mei-expositie, van 29 april t/m 22 mei op donderdag t/m zaterdag: donderdagmiddag,
vrijdagmiddag en de zaterdag.
De opening is op zaterdagmiddag 24 april. De expositie wordt zaterdagmiddag 22 mei weer
afgesloten.
De Stichting streeft naar drie exposanten. Door het cancelen van de mei-expositie in 2020 door
Covid19 hebben de kunstenaars toegezegd dit jaar te willen exposeren, zodat de kunstenaars al
bekend zijn: Marijke Braat, Geeske Bangma en Annewil Jansen. Met de keuze van de kunstenaar en
het werk wordt er rekening mee gehouden dat het werk er ook tijdens zondagen hangt.
De Zomer-expositie.
De zomer-exposite wordt gehouden op zes woensdagen. Tijdens de zomervakantie zijn er dit jaar 5
vestingfeesten op woensdagen in de stad. We proberen zoveel mogelijk dezelfde woensdagen te
gebruiken. De zomervakantie begint dit jaar in de regio Noord op zaterdag 10 juli.
Voor de zomer-expositie kiezen we dan ook de volgende data: 14, 21, 28 juli en 4, 11, 18 augustus.
Voor deze zes woensdagen worden 3 fotografen uitgenodigd om te exposeren.
De opening vindt plaats op zaterdagmiddag 10 juli.
Met de keuze van het werk wordt er rekening mee gehouden dat het werk er ook tijdens de zondag
hangt.
Op vijf woensdagen organiseren we een orgelconcert van 14.00 -15.00 uur: 21, 28 juli en 4, 11, 18
augustus.
De Septemberexpositie 9 t/m 12 en 16 t/m 18 september.
De septemberexpositie vindt plaats rond ‘Kopje Cultuur’ en de Open Monumentendagen van 11 en
12 september. Vorig jaar is Kopje Cultuur niet doorgegaan en de Open Monumentendagen in
afgeslankte vorm. We hopen dat dit jaar deze evenementen weer volledig uitgevoerd kunnen
worden.
Vorig jaar hebben we de september-expositie, in plaats van een hele week, uitgevoerd in twee
weken van donderdag t/m zaterdag met een positief resultaat. Dit jaar gaan we dan ook weer
exposeren in twee weken: 9 t/m 18 september op donderdag, vrijdag en zaterdag. In verband met
Open Monumentendag is de expositie ook op zondag 12 september te bezichtigen. De opening vindt
plaats op zaterdagmiddag 4 september.
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Concerten
In 2021 zijn we van plan een aantal concerten te organiseren. In verband met de maatregelen rond
Covid19 minder dan andere jaren: minimaal 2, maximaal 4.
De concerten worden gehouden in de maand januari/februari, maart/april, in oktober en eind
november. Uit de ervaring is gebleken dat de concert-aanvragen niet altijd automatisch
binnenkomen. Om het minimum van vier te bereiken zullen we, zo nodig solisten en/of groepen
uitnodigen.
Tarieven voor 2020
Voor 2021 hanteren we 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
Als Stichting dragen we bij aan het culturele klimaat in Steenwijk. We hebben goede contacten met
de gemeente Steenwijkerland en nemen waar relevant, deel aan de Evenementen Academie,
georganiseerd door de gemeente. We werken samen met de stichting Kopje Cultuur en De
Kunstkring in Steenwijkerland.
Organisatie
Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen:
Arien Bekker-Holtland voorzitter
Ellen van Dijken-van Veelen
Geka Muller-Hidding
Andrea de Vries
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 suppoosten aanwezig. Tot nu toe is het altijd gelukt om
voldoende vrijwilligers te vinden. Het bestand aan suppoosten bestaat uit ca. 35 personen. Deze
worden gezocht in de kring van de kerkelijke gemeente. Doordat er regelmatig een paar suppoosten
stoppen proberen we elk jaar minimaal 2 nieuwe suppoosten te werven.
De Stichting heeft ca. 14 donateurs. In 2021 proberen we 4 nieuwe donateurs te werven of personen
die een periodieke schenking willen geven.
We streven naar uitbreiding van het aantal adverteerders van 18 in 2020, naar 24.
Door een gift van de Stichting Kringloopwinkel Steenwijk kunnen we nieuwe en vernieuwde prmiddelen in gebruik nemen.
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.
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