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Doelstelling 
 
De stichting heeft als doel het voor het voetlicht brengen van de dichtkunst om een sterker poëtisch 
geluid te laten horen en wil daarmee het culturele klimaat versterken. 
 
 
Beleidsplan in hoofdlijnen 
 
Om de doelstelling te bereiken heeft stichting Dichterscollectief niet Zwichten maar Dichten een aantal 
activiteiten ontwikkeld. 
Bij de Lunchpauze-poëzie in Bibliotheek Hengelo laat het Dichterscollectief eigen werk horen. 
Daarnaast worden er gastdichters uitgenodigd om hun werk voor te dragen. 
Zandloperdichters – aankomend  talent –  krijgen een podium. Vaak wordt het geheel muzikaal omlijst. 
Dat geeft een gevarieerd aanbod. 
Tijdens Dichters in de Huiskamer kunnen gevorderde en nieuwe talenten van zich laten horen in een 
rustige omgeving bij iemand thuis. Ook kan men alleen komen luisteren. 
Dag van de Poëzie vieren we en bij Wereldpoëziedag proberen we bij het jaarlijkse wereldthema aan 
te sluiten.  
Verschillende dichters hebben de gelegenheid gekregen hun nieuwe dichtbundels bij ons te komen 
presenteren. Het Dichterscollectief heeft ook zelf dichtbundels uitgegeven.  
Op aanvraag kunnen de leden van het collectief gedichten maken b.v. bij een opening, tentoonstelling, 
feestelijke gelegenheid. 
Ook biedt het collectief workshops aan. 
 
Het Dichterscollectief maakt gebruik van website, nieuwsbrieven, flyers, persberichten naar diverse 
kranten e.d. voor PR. 
 
Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren is het noodzakelijk om voldoende financiële 
middelen te hebben. Hiervoor worden fondsen benaderd, subsidies aangevraagd, soms entrees of 
vrije giften gevraagd en donateurs benaderd. 
 
Al deze activiteiten brengen veel werk voor het collectief met zich mee. Daarom proberen we meer 
vrijwilligers te krijgen. 
 
 
Bestuur, functies 
 
Ingrid de Vos-Hommel, voorzitter 
Cato van der Bij, secretaris 
Jan Weernink, penningmeester 
Isis Zengerink, bestuurslid 
 
 
Beloningsbeleid 
 
De leden van het bestuur zijn vrijwilligers; ze worden niet beloond. 
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Activiteiten in 2017 
 
Lunchpauze-poëzie 
Op de eerste maandag van de maand in het seizoen houden we Lunchpauze-poëzie met gast- en 
zandloperdichters op ons podium in Bibliotheek Hengelo van 12.30-13.30 uur. Entree: vrije gift. 
Het geheel wordt muzikaal omlijst. De leden van het Dichterscollectief dragen hun werk voor. 
Er wordt een gastdichter uitgenodigd om eigen werk te laten horen. 
Verder krijgen zandloperdichters - aankomend talent - een podium. 
 
Data: 
30 januari 
Tijdens deze Lunchpauze-poëzie vieren we tevens nationale Gedichtendag 2017. 
De viering van deze dag staat in het teken van Bob Dylan, Nobelprijswinnaar voor Literatuur 2016. 
Hans Hoes geeft een toelichting op het werk van Bob Dylan. Frans Assink speelt songs van hem. 
Ingrid de Vos-Hommel presenteert haar nieuwe gedichtenbundel Alles is dichtbij.  
Aantal bezoekers ca. 75. 
 
6 februari 
Gastdichter is Anna Wiersema, stadsdichter van Zutphen.  
Dick Schlüter presenteert zijn nieuwe dichtbundel Land van Paarden, Vuur en Natuur, gedichten over 
Twente in verandering. 
 
6 maart 
Gastdichter is Renate Oude Nijeweme met gedichten uit haar bundel Oppervlaktespanning. 
Het duo De Gema’s omlijst het geheel muzikaal. 
 
3 april 
Gert Toirkens, voormalig stadsdichter Oldenzaal, is gastdichter en zanger. 
 
1 mei 
Dit keer een Geletterd Optreden in het Prins Bernhardplantsoen in Hengelo.  
Het Wichtige Wicht door Alison Morgan, De Dwaze Dichter door Isis Zengerink en De Peinzende  
Poëet door Hans Hoes. Duo Barkel & Co speelt en zingt een aantal liederen.  
 
2 oktober: thema Streektaal 
Diny Izaks-Brinkmans presenteert haar nieuwe, in streektaal geschreven, dichtbundel Kuiern.  
Fred van de Ven, eerste stadsdichter van Hengelo, zingt en speelt eigen liedjes.  
Marijke Agterbosch presenteert haar net uitgekomen tijdschrift KREK.  
 
6 november: thema Herfst 
Gastdichter Miriam Janssen, van de Talentuin, leest gedichten voor over de herfst. 
Noëmar Reinita laat gedichten/ teksten in rap-vorm horen.  
 
4 december: thema Sinterklaas 
Met het thema Sinterklaas kan ieder een eigen Sinterklaasgedicht voordragen. 
Minke de Jong vertelt een sinterklaasverhaal. 
 
Aantal bezoekers Lunchpauze-poëzie gemiddeld ruim 30. 
  
 
Dichters in de huiskamer 
Dit zijn bijeenkomsten die in wisselende huiskamers plaatsvinden. Entree € 5. 
Er kunnen voordrachten gehouden worden van eigen werk en poëzie van dichters. Ook kan men 
alleen komen luisteren. Incidenteel is er een muzikale omlijsting. 
 
15 februari in Borne 
18 oktober in Borne 
22 november in Hengelo 
Aantal bezoekers gemiddeld 8. 
 



Nationale Gedichtendag 2017 
30 januari 
Aantal bezoekers ca. 75. 
 
 
Wereld-poëziedag 
21 maart 
Deze dag vieren we in Brasserie So Nice, met gast Wouter Muller, singer-songwriter, met teksten, 
songs en poëzie vanuit de hele wereld. Marijke Agterbosch leest een aantal van haar gedichten voor. 
Presentator is Hans Hoes. 
Aantal bezoekers ca. 20. 
 
 
Dichterlijke optredens 
Het collectief draagt gedichten voor die speciaal bij twee zomertentoonstellingen, Rozenkoningin en 
De Glans van Damast, gemaakt zijn voor Museum Bussemakerhuis in Borne.  
Bij de optredens wisselen Jans, Ingrid, Marieke en Isis elkaar af. 
 
Voor het jubileum van het bewonersoverleg Nijverheid heeft Marieke een gedicht gemaakt en dit 
ingelijst overhandigd bij de feestelijkheden. 
 
 
Presentatie dichtbundel 
30 januari 
Ingrid de Vos-Hommel presenteert haar dichtbundel Alles is dichtbij; uitgegeven onder auspiciën van 
het Dichterscollectief en met medewerking van Ricardo Liong-A-Kon, Hans Hoes en Willemien 
Holterman. 
 
 
Workshops 
April en mei 
Marieke Zijlstra geeft 3 workshops Creatief Zintuigelijk Dichten in Delden.  
Aantal deelnemers 6. 
 
27 november 
Het Dichterscollectief geeft een workshop met tips hoe Sinterklaas gedichten te maken. 
Aantal deelnemers 4. 
 
 
Deelname aan Slingerbeurs Hengelo 2017 
11 maart 
Het Dichterscollectief ontvangt op de Slingerbeurs Hengelo 2017 het certificaat Maatschappelijk 
betrokken Organisatie. We sluiten 5 matches. 
 
 
Perscontacten 
17 januari: interview in Hengelo’s Weekblad. 
28 januari: interview door Radio Hengelo over de activiteiten van het Dichterscollectief. 
2 december: interview door Radio Hengelo over Lunchpauze programma van 4 december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarrekening 2017 
 
 

BALANS    

 31 dec 17  31 dec 16 

     €  € 

Activa        

        

Liquide middelen     326  422 

        

        

Totaal activa     326  453 

        

        

Passiva        

        

Kortlopende schulden    390  523 

        

        

Eigen kapitaal        

 Voordelig saldo/Nadelig saldo   -64   -70 

        

Totaal passiva     326  453 

        

 
 

 
RESULTATENREKENING    

 Jaar 2017  Jaar 2016 

    €  € 

Kosten:      

      

Projekten   449  2.535 

       

Algemene kosten  570     840 

       

TOTAAL KOSTEN  1.019  3.375 

       

       

Opbrengsten:      

       

TOTAAL OPBRENGSTEN  1.025  1.574 

       

Saldo  Voordelig/Nadelig 6  -1.801 

  


