Beleidsplan 2019
Om de doelstelling tot het realiseren van culturele activiteiten op een plek in de openbare
ruimte te bereiken zal de Stichting onder meer de volgende activiteiten ontwikkelen:
1. Het realiseren van culturele activiteiten bevorderen door:
a. Samenwerking met soortgelijke organisaties zoals theater de Hofnar en
organisaties en personen die ook culturele activiteiten in Valkenswaard
organiseren.
b. Het aanleggen van een netwerk van contacten met personen en instellingen die
culturele activiteiten aanbieden. Dit betreft o.a. muziekgezelschappen,
zangverenigingen, toneel-en dansgroepen, cabaretgroepen, sportverenigingen.
c. Het bieden van de mogelijkheid tot presentatie aan verenigingen zoals de
carnavalsvereniging, pelgrimstochtorganisatie, de viering van Koningsdag, wieleren wandelclubs.
Om al deze activiteiten mogelijk te maken dient een ontmoetingsplek (kiosk) gerealiseerd te
worden die voldoende mogelijkheden biedt om het voorgenomen gevarieerde gebruik te
waarborgen.
Voor het ter beschikking stellen en het beheer van de ontmoetingsplek zal in principe geen
vergoeding worden gevraagd.
Verheugend en bemoedigend is dat reeds > 20 groepen die door ons benaderd zijn hebben
toegezegd te willen optreden. Om realisatie en continuïteit te garanderen wordt een comité
samengesteld om de contacten te onderhouden, de programma planning op te stellen, de
pers en andere publicitaire organen te informeren en de facilitaire middelen beschikbaar te
stellen.
2. Vermogen.
Teneinde vermogen op te bouwen zijn de volgende activiteiten in gang gezet:
a. Een voorlichtingsavond is gehouden aan vertegenwoordigers van de politiek,
bankinstellingen, de horeca en het bedrijfsleven.
Een werkgroep onder leiding van een van onze kernleden heeft een
financieringsplan opgesteld voor de werving van middelen als volgt:
b. Het indienen van een donatiemogelijkheid middels de Rabobank & ING bank.
c. Het benaderen van het bedrijfsleven en de horeca voor het doneren van
middelen/diensten en/of geld.

d. Het beoordelen van mogelijkheden om subsidie te verwerven bij de provincie
Noord Brabant in het kader van het LEADER Europees subsidieprogramma, ook
bij de Postcode Loterij en andere goede doelen instellingen.
e. Mogelijkheden onderzoeken voor andere bronnen tot het verkrijgen van
middelen.
In november 2018 heeft de stichting een Burger Initiatief bij de gemeente Valkenswaard
ingediend met het verzoek ter bevorderen van ontmoeten en cultuur een muziekkiosk te
mogen plaatsen, ondersteund door 170 handtekeningen van Valkenswaarders.
De gemeenteraad stemde in december jl. met grote meerderheid vóor het Burger initiatief..
Momenteel (februari 2019) wachten we op het college van B&W die als uitvoerende
instantie beslist over de mogelijkheid tot het komen van een vergunning tot plaatsing.
Op 30 januari 2019 mocht een delegatie van ons bestuur een presentatie geven aan de LAG
(lokale actie groep) van de provincie Brabant in het kader van onze subsidieaanvraag.
Onze plannen werden positief ontvangen, resulterend in groen licht om de formele
subsidieaanvraag in te dienen. De voorwaarden daarvoor zijn o.a. een gemeentelijke
vergunning alsmede intentieverklaringen van bedrijven , particulieren en overige donateurs
c.q. sponsoren voor de financiering van de overige 40% van de stichtingskosten van het
beoogde platform.
Naast de stichtingskosten voorziet onze begroting ook in middelen voor de exploitatie van
het verwachte levendige gebruik van de kiosk middels programmering en uitvoering van een
flink aantal culturele optredens en manifestaties.
De te realiseren kiosk wordt eigendom van de stichting en is niet overdraagbaar aan anderen
dan een andere ANBI of de gemeente.
De Kiosk zal een verfraaiing van de Markt zijn en dagelijks fungeren als een bijzondere
culturele- informatie- en ontmoetingsplaats voor de inwoners, bezoekers, muzikanten,
kunstenaars, organisaties en verenigingen van Valkenswaard en daarbuiten.
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