Aanvraag subsidie 2018
Aanvrager (organisatie)
Naam organisatie:

Kunststichting Goedereede

Omschrijving activiteit
Het 20 jarig jubileum van de Kunststichting Goedereede. De 20ste Goereese Kunstdagen zullen extra
activiteiten en evenementen inhouden, omdat het een mijlpaal in de geschiedenis van de
Kunststichting is. Bij de activiteiten zullen oude en nieuwe elementen aan bod komen en de
geschiedenis van de Kunstdagen zal onder de aandacht worden gebracht.
De Kunststichting Goedereede zal in 2018 wederom kunst brengen naar de inwoners van GoereeOverflakkee en in het bijzonder naar de inwoners en de bezoekers van Goedereede en ze aan de
geboden kunst laten deelnemen door middel van o.a. de Goereese Kunstdagen.
Tijdens deze dagen (31 juli tm 4 augustus 2018) wordt beeldende kunst laagdrempelig aangeboden
aan belangstellenden in combinatie met muziek en vormen van theater. Voor komend jaar zal bij de
keuze van de kunstenaars worden stilgestaan bij de eerste deelnemers van dit evenement. Een
verscheidenheid aan artistieke stijlen in de beeldende kunst zullen zichtbaar worden gemaakt en er
zullen experimenten op het gebied van communicatie en kunst worden gepland.
Doel en doelgroep
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren en welke doelgroep wilt u hiermee bereiken?
De Kunststichting Goedereede heeft als doelstelling het bevorderen van activiteiten op het gebied
van de kunst in de kern Goedereede.
De Goereese Kunstdagen worden in 2018 voor de 20e keer georganiseerd en blijken in de praktijk
aan te slaan bij het publiek. Dit publiek bestaat uit de bewoners Goeree-Overflakkee en in het
bijzonder de bewoners van Goedereede, toeristen die in de omgeving vakantie vieren en
belangstellenden uit de wijde omgeving. Bezoekers komen speciaal voor de Kunstdagen naar
Goedereede (herhaaldelijk).
De bewoners van het centrum van Goedereede worden tijdens de Kunstdagen nauw betrokken bij
het exposeren van de kunstwerken van een 25-tal beeldende kunstenaars afkomstig uit verschillende
disciplines.

Resultaat
Welke concrete resultaten moet de activiteit opleveren? Denk hierbij aan materiële opbrengsten,
betrokkenheid, kennisoverdracht, draagvlak en dergelijke.
Inwoners en bezoekers van Goedereede maken op eenvoudige wijze kennis met verschillende
vormen van beeldende kunst en komen in contact met de kunstenaars. Doordat de kunstwerken te
zien zijn achter de ramen van de huizen in het centrum van Goedereede is het werk voor iedereen
zichtbaar. De betrokkenheid met de inwoners van Goedereede is hierdoor groot. In de stadskern zijn
steeds meer bewoners bereid om enige dagen hun huis voor de expositie beschikbaar te stellen.

Door middel van lezingen en workshops gedurende de Kunstdagen vindt kennisoverdracht plaats en
komen mensen wederom op een eenvoudige wijze in contact met kunst. Met muzikale optredens
wordt veel publiek voor de Kunstdagen bereikt.
In de kern Goedereede bestaat veel draagvlak voor het evenement gezien het aantal bewoners dat
gedurende een aantal dagen een deel van hun huis beschikbaar stelt als expositieruimte - kunst
achter de ramen.
Uitvoering
Op welke wijze voert u de activiteit(en) uit? Geef aan wat moet er gebeuren om de activiteit(en) te
doen slagen (inclusief planning). Voeg een activiteitenplan toe.
De bestuursleden van de Kunststichting (5 leden) plus een aantal vrijwilligers (10-12) organiseren de
activiteiten van de Kunststichting en zorgen ervoor dat alles soepel verloopt.
Voor de Goereese Kunstdagen wordt daarnaast samengewerkt met de bewoners van Goedereede
(kunst achter de ramen), de plaatselijke horeca, de kerk van de Hervormde Gemeente Goedereede
(muzikaal optreden in de kerk op zaterdag), de stichting Goerese Gemeenschap en de molen. Om
alles veilig en ordelijk te laten verlopen worden hekken in het dorp geplaatst, wordt de bewoners
rond de haven verzocht hun auto niet in het centrum te plaatsen, worden mobiele toiletten
geplaatst, is het Rode Kruis aanwezig, wordt een evenementen verzekering afgesloten en wordt
uiteraard een vergunning bij de gemeente aangevraagd.
Voor publiciteit worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:
•
•
•
•
•

Meerdere artikels plaatsen in de verschillende huis-aan-huis bladen
Flyeren en posters ophangen op campings, bungalowparken en horeca op Goeree-Overflakkee
Reclame bij en samenwerking met de VVV
Een week lang illustratie over de Kunstdagen in de etalage van de Bruna in Ouddorp
Website en twitter.

Ter illustratie is het laatste werkschema van de Kunstdagen 2017 bijgevoegd. De werkzaamheden ter
voorbereiding van de Kunstdagen 2018 zijn nagenoeg gelijk.
Kosten
De begroting 2018 zit in de bijlage van deze aanvraag. De Kunststichting vraagt voor het jubileumjaar
2018 € 2.750 subsidie aan de stadsraad.

