BELEIDSPLAN 2018-2020 | STICHTING KUNST AAN DE DIJK KORTENHOEF
… sinds 1981 een parel in het culturele leven van Wijdemeren en wijde omgeving
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1. Het werk dat de Stichting doet
Stichting Kunst aan de Dijk is in 1981 opgericht om culturele activiteiten in het kunstenaarsdorp Kortenhoef te
organiseren. Aanvankelijk organiseerde de Stichting een of tweejaarlijks een tentoonstelling in Het Oude Kerkje van
Kortenhoef van schilders die in de omgeving van Kortenhoef hebben gewerkt. Maar al snel werden er vanwege de
prachtige akoestiek en sfeer in Het Oude kerkje ook concerten georganiseerd. Concerten waar de top van de
Nederlandse kamermuziek optreedt. Inmiddels vinden er jaarlijks 5 tot 6 klassieke concerten, 1 kinderconcert, 1
swingend nieuwjaarsconcert, 1 literaire avond en eventueel 1 theater avond plaats naast de jaarlijkse tentoonstelling die
om logistieke redenen naar De Oude School, eveneens aan de Kortenhoefsedijk, is verplaatst. Ook reikt Kunst aan de Dijk
Kortenhoef jaarlijks een prijs uit van € 5.000,- uit ter aanmoediging van een Jong Talent. De prijs is het ene jaar de Jan
Sluyters Prijs voor Jong Talent in de Schilderkunst aan een beeldend kunstenaar en het andere jaar de Kunst aan de Dijk
Kortenhoef Prijs voor Jong Talent in de Muziek aan een jonge klassieke musicus. Deze prijs wordt gefinancierd uit een
daartoe geoormerkt legaat. De Stichting biedt de winnaar een podium om te spelen of tentoon te stellen en zich daarbij
te presenteren aan het publiek en de pers.
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2. De manier waarop de Stichting haar activiteiten organiseert
De Stichting huurt het kerkje en de school, contracteert de musici, schrijver en toneelspelers, en organiseert de
concerten en tentoonstelling. Het culturele seizoen loopt van september tot juli. Jaarlijks, rond mei, presenteert zij haar
jaarprogramma in een brochure. De Stichting verkoopt abonnementen en werft donateurs, vrienden, fondsen en
sponsors. Ze maakt reclame om toegangskaarten te verkopen en communiceert met haar publiek via de website en
nieuwsbrieven. Kaartverkoop geschiedt via de plaatselijke middenstand en via de website. De Stichting kent een trouwe
schare vrijwilligers die het (onbezoldigde) bestuur ondersteunt bij de organisatie van de activiteiten..

3. Inkomsten van de Stichting
Zoals in punt 2. van dit plan beschreven, bestaan de inkomsten van de Stichting uit: recettes, subsidie en bijdragen van
fondsen, donateurs en sponsors. Daarnaast vormen garanties, schenkingen, erfstellingen, legaten en enkele bijdragen in
natura een bron van inkomsten. Stichting Kunst aan de Dijk Kortenhoef is aangemerkt als Culturele ANBI (RSIN:
810419786) sinds 2008 (2012).

4. Bevoegdheden en plichten van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten, zij vertegenwoordigt de Stichting en zorgt dat
het beoogde (goede culturele) doel van de Stichting wordt verwezenlijkt. Het bestuur draagt zorg voor een ordentelijke
boekhouding en publiceert jaarlijks een jaarrekening. Het bestuur is onbezoldigd. Per 1 februari 2019 is het bestuur als
volgt samengesteld:
Voorzitter: Caroline van Gelderen
Vicevoorzitter: Anne Wertheim
Secretaris: Katinka Speets
Penningmeester: Marc Broekhoven
PR en curator tentoonstelling: Micaela van Rijckevorsel
Concertprogrammering en voorzitter Prijs voor Jong talent in de Muziek: Wendela Sandberg
Voorzitter Jan Sluyters Prijs voor Jong Talent in de Schilderkunst en lid tentoonstellingsgroep: Pia van Wijnbergen

5. Activiteiten
Zie de website: www.kunstaandedijk.nl of vraagt u de jaarbrochure aan.
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