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Workshops voor vrijwilligersorganisaties in de kunst en cultuur
De afgelopen jaren zijn niet geruisloos aan ons voorbijgegaan. Corona heeft een flinke stempel
gedrukt op ons doen en laten. Ook de cultuursector heeft te maken gehad met coronamaatregelen
die langdurig én ingrijpend waren. Mede daardoor staan veel organisaties voor de nodige
uitdagingen. Wij hebben geïnventariseerd waar vanuit het culturele veld behoefte aan
ondersteuning is. Hier springen wij op in met 4 workshops speciaal voor vrijwilligersorganisaties
in de kunst en cultuur in onze gemeente.
Aanbod workshops
Hoe komt u aan voldoende vrijwilligers? Hoe kunt u de financiën op orde brengen én houden?
Hoe zet u uw organisatie in de schijnwerpers? Het is een kleine greep uit de thema’s die wij in het
najaar organiseren.
Bestuurszaken
11 oktober, 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur
✓ Organisatievormen
✓ Samenwerking
✓ Fusies
✓ Bestuursleden werven
✓ Beleidsvorming
✓ Missie en visie

Financiën
25 oktober, 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur
✓ Opstellen en ‘lezen’ van een
jaarrekening
✓ Projectplan opstellen
✓ Werving van fondsen, subsidies,
contributies
✓ Penningmeesterschap, boekhouding

Marketing
1 november, 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur
✓ Schrijven van een marketingplan
✓ Uitwerken van PR beleid en plan
✓ Mediabeleid
✓ Werving leden en vrijwilligers

Sociale veiligheid en integratie
8 november, 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur
✓ Vertrouwenspersonen
✓ Preventie ongewenst gedrag
✓ Waarborgen integriteit

U kunt zich voor 1 of meerdere workshops aanmelden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Van
dezelfde organisatie kunnen maximaal 2 personen per workshop deelnemen. Om zoveel mogelijk
vrijwilligersorganisaties te laten profiteren van het aanbod.

SESAM Academie
De adviseurs van de SESAM Academie gaan de workshops verzorgen.
Zij staan vrijwilligersorganisaties met professioneel advies terzijde en
kunnen veel vertellen over bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Meer informatie over de SESAM Academie is te vinden op:
www.sesamacademie.nl.
Aanmelden
U kunt hiervoor mailen naar cultuurmakelaar@steenwijkerland.nl. Vermeld in uw mail:
1. Aan welke workshop(s) u wilt deelnemen
2. Naam van uw organisatie en het website-adres
3. Naam of namen (maximaal 2) van de deelnemers
U ontvangt een bevestiging met meer informatie, ook over de locatie van de workshop(s). De
aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Aanmelden kan tot uiterlijk 26
september en vol=vol.
Contact
Heeft u een suggestie voor een thema waar we nu geen workshop voor organiseren? Stuur ons
een mail via cultuurmakelaar@steenwijkerland.nl Wij bekijken graag de mogelijkheden.

Steenwijkerland klaar voor Open Monumentendag
Meer dan 50 monumenten openen zaterdag 10 september
hun deuren voor publiek. Ook zijn er in en rondom een
aantal monumenten leuke activiteiten. Dit loopt uiteen van
een grote voorstelling rond Johan van den Kornput in de
grote kerk in Steenwijk tot een wandeling met gids door
Steenwijk of Vollenhove. In Steenwijkerwold kun je zelf de
wandelroute 'de Voorzienigheid´ lopen. Verder zijn er in
een aantal kerken activiteiten, zijn meerdere torens te
beklimmen en kan een bezoek worden gebracht aan
landgoed de Eese en de Oldenhof. Meer informatie over de
monumenten die meedoen en de activiteiten is te vinden op
de gemeentelijke website.
Kermis- en Circusmuseum voor één dag open
Al 5 jaar is het Kermis- en Circusmuseum gesloten, maar
op de Open Monumentendag worden de deuren
eenmalig geopend. Bent u opgegroeid in Steenwijk dan
bent u er ongetwijfeld al eens geweest en zal het een
nostalgische herkenning zijn. Nieuw in Steenwijk of te
gast? Laat u verrassen door de handgemaakte miniaturen.
Druk op de knop en geniet!
Het museum is geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Per keer mogen maximaal 10 bezoekers naar
binnen. Staat er een rij? Kijk dan eerst even bij de buren het Stadsmuseum en de Historische
Vereniging of geniet van Kopje Cultuur op de Markt.

Wandeling langs gevelstenen in Vollenhove
Tijdens Open Monumentendag zijn wandelingen met gids Vincent Erdin langs bijzondere
gevelstenen in Vollenhove. De gevelstenen zijn goed bewaard gebleven uit vroeger tijden, toen
panden deze gevelstenen als reclame-uiting hadden. Steenwijkerland heeft – ook in Vollenhove –
enkele zeer unieke gevelstenen. Vincent Erdin, verbonden aan het gemeentearchief
Steenwijkerland, heeft de gevelstenen in Steenwijkerland gefotografeerd en deze in een boek
gebundeld. Tijdens de wandeling (’s ochtends van 10.00 – 10.45 en ’s middags van 13.30 – 15.00
uur) vertelt hij erover.
Deelname is gratis, maar belangstellenden moeten zich wel aanmelden. Dat kan door een e-mail te
sturen naar openmonumentendag@steenwijkerland.nl (onder vermelding van naam, mailadres,
telefoonnummer en het tijdstip van de wandeling). Watergemaal A.F. Stroïnk is speciaal voor deze
wandeling geopend. De wandeling van 10.00 uur eindigt bij het gemaal. De wandeling van 13.30
uur begint bij het gemaal. Deelnemers moeten met eigen vervoer van en naar het gemaal nabij
Vollenhove.
Monumentenkaart met fietsknooppunten
Ook dit jaar is er een kaart van de gemeente Steenwijkerland beschikbaar met daarop alle
deelnemende monumenten. Op deze kaart staan ook alle fietsknooppunten zodat iedereen zijn of
haar eigen route kan samenstellen. De kaart is verkrijgbaar bij de toeristische informatiepunten.

Samenwerkende muziekverenigingen – “Samen muziek maken”
Onze gemeente telt een groot aantal muziekkorpsen. Zij spelen een belangrijke rol in de
samenleving, door hun bijdrage aan onder meer festiviteiten, evenementen, herdenkingen en
kerkdiensten. Daarnaast is de sociale binding belangrijk en natuurlijk -voor de muzikanten- het
kunnen uitoefenen van hun hobby. Vrijwel alle korpsen hebben te maken met wat je de problemen
van deze tijd kunt noemen. Samenwerking tussen verschillende korpsen zou hier een positieve
bijdrage aan kunnen leveren.
De Oldemarkter Fanfare heeft het voortouw genomen en zusterverenigingen uitgenodigd voor
overleg tot samenwerking. Tot nu toe zijn naast de Fanfare ook De Woldklank Steenwijkerwold en
Excelsior Kalenberg/Hoogeweg hier actief bij betrokken.
Er zijn plannen gemaakt voor:
✓ gezamenlijke workshops en concerten
✓ uitwisseling van bladmuziek en
instrumenten
✓ uitwisseling van muzikanten middels
een groepsapp
Uitnodiging tweede workshop HaFaBra
“Samen muziek maken”
Na een succesvolle eerste workshop, waar dertig
muzikanten aan deelnamen, staat de volgende gepland.
Zaterdag 24 september zijn alle HaFaBra (harmonie/fanfare/brassband) muzikanten van harte
welkom in het dorpshuis KGH in Kalenberg, van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

De workshop staat onder leiding van dirigent Sjaak van der Reijden, dirigent van onder meer
Excelsior Kalenberg/Hoogeweg. De nadruk ligt op samen spelen, waarbij aandacht besteed wordt
aan polyfonie, ofwel het gelijktijdig spelen van meerdere gelijkwaardige melodieën, zoals in een
canon of een fuga.
Aanmelden
Alle HaFaBra muzikanten zijn welkom, ook muzikanten die (nog) geen lid zijn van een vereniging.
Wel graag even aanmelden, zodat er gezorgd kan worden voor de juiste bladmuziek. Aanmelden
kan tot en met 20 september via muziekmakenwesamen@hotmail.com Wilt u ook uw naam,
woonplaats én instrument vermelden?
Indien mogelijk graag naast uw muziekinstrument ook het boekje 120 Hymnes For Brass Band
meenemen.
Samenwerken
De samenwerkende korpsen willen door de workshops en concerten samen verder komen. Ook
willen ze zich laten zien om meer korpsen aan te laten sluiten.

Iedere maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief. Wilt u zelf iets delen via deze nieuwsbrief of
een oproep plaatsen? Stuur uw bericht naar kunstencultuur@steenwijkerland.nl. Ook aanmelden
en afmelden voor de nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar dit adres.

