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ANBI informatie 2018 
 
 
Stichting Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten 
Roosjespeer 5 
7623 KG Borne 
Email: info@dichterscollectiefhengelo.nl   
Website: www.dichterscollectiefhengelo.nl  
 
 
RSIN / fiscaal nummer: 855006912 
 
 
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 Poëzie in de lunchpauze 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. 
Nationale Gedichtendag 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 bv. 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.  
 
 
Bestuur, functies 
 
Ine Uitslag, 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 2018 
 
Poëzie in de lunchpauze 
 
Op de eerste maandag van de maand in het seizoen houden we Poëzie in de lunchpauze 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. 
 
5 maart 
Chelsea Oost, rapper uit Almelo, en vandaag de gastdichter, kon helaas niet komen.  
Zandloperdichter is Willy Brunnekreeft. Het Dichterscollectief komt met een kleurig palet aan poëzie. 
 
9 april 
Jaap Besteman en Willem van Dooren zijn de gastdichters. Zij organiseren o.a. ‘Borne doet Poëzie’. 
Zandloperdichter Bert Lintmeijer laat een paar van zijn gedichten horen. Ook het Dichterscollectief laat 
verzen horen. 
 
7 mei 
Marijke Agterbosch, stadsdichter van Hengelo, komt met gedichten over Hengelo en meer, want het 
thema is ‘Steden’. 
Robin Kerkhof, hoofdredacteur van ’Poëzie verrijkt het leven’, leest voor uit het werk van Francesco 
Petrarca en uit eigen werk. Rob Kloppenburg laat zijn accordeon klinken. 
 
1 oktober 
Vandaag komt Chelsea Oost, rapper uit Almelo, als gastdichter. Chelsea zat dit jaar in de halve finale van 
de Poetry Slam waar het Dichterscollectief hem flink aangemoedigd heeft bij haar TV-debuut.  
Het thema is vandaag ‘Nieuw’. 
Ineke ten Cate is zandloperdichter. Muziek van Marieke Zijlstra. 
 
5 november 
Marieke Zijlstra presenteert haar dichtbundel ‘Waar woorden dansen’. En prachtige bundel met mooie 
foto’s bij de gedichten. Herman Koetsveld is gastdichter met thema ‘Binnen’. 
Als zandloperdichter treedt Nelly Waanders op. 
 
3 december 
Thema: Sinterklaas. Het publiek is gastdichter en mag een Sintgedicht voorlezen in ruil voor een 
cadeautje. Zandloperdichter is Suze Berendsen. Muziek wordt verzorgd door Rob Koppenberg op 
accordeon. 
 
Aantal bezoekers gemiddeld ruim 25. 
  
 
Nationale Gedichtendag 
 
We vieren Nationale Gedichtendag op 5 februari in Bibliotheek Hengelo. 
Margot Veldhuizen, stadsdichter van Enschede, is gastdichter. Het thema is ‘Tijd’. 
Toos van den Broek- Falke en Rita Gobius du Sart zijn zandloperdichters. Isis Zengerink laat 
klankschalen klinken. 
Aantal bezoekers: 20. 
 
 
Wereldpoëziedag 
 
Bij Wereldpoëziedag op 21 maart in Bibliotheek Hengelo treden Kleine Mein op: twee zingende 
vriendinnen die hun zelfgeschreven liederen met piano ten gehore brengen. 
Verdere optredens van gastdichter Hettie Franken, beeldend kunstenaar en dichter, en dichter in 
zandlopertijd Katja van Reede. 
Aantal bezoekers ruim 30. 
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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. Max. 10 bezoekers mogelijk. 
Op 16 mei en 17 oktober in Borne 
Aantal bezoekers: 18. 
 
 
Dichterlijke optredens 
 
Op 14 april hield het collectief poëzievoordrachten bij Boekhandel Broekhuis t.g.v. Book Store Day. 
 
Het collectief was op 14 november bij de Noabermiddag in Borne met een poëzieoptreden. 
 
 
Presentatie dichtbundel 
 
Op 5 november Marieke Zijlstra heeft haar dichtbundel ‘Waar woorden dansen’ gepresenteerd. 
 
 
Deelname aan Slingerbeurs Hengelo 
 
Tijdens de Slingerbeurs op 9 maart zijn vier matches gesloten. 
 
 
Perscontacten 
 
Opnames tv-programma EenVandaag: de tv-cameraploeg kwam in Hengelo voor opnames bij het 
Dichterscollectief. Op verdere uitnodiging voor het programma werden de dichters bij de Nationale Poetry 
Slam wedstrijd in Utrecht gevraagd. 
Tijdens de opnames aldaar werden de dichters van het collectief gevraagd om hun visie te geven. 
De uitzending van EenVandaag heeft op 25 januari plaatsgevonden. 
 
Tijdens de Slingerbeurs is een filmpje met een interview van het collectief door Radio Hengelo TV 
gemaakt. 
 
 
Bestuursvergaderingen 
 
In 2018 heeft het bestuur vier keer vergaderd. 
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Jaarrekening 2018 
 
 

BALANS        

    31 dec 18  31 dec 17 

    €  € 

Activa       

       

Liquide middelen    791  326 

       

Totaal activa    791  326 

       

       

Passiva       

       

Kortlopende schulden    16  390 

       

Eigen kapitaal       

 Voordelig saldo/Nadelig saldo 775  -64 

         

Totaal passiva    791  326 

       

 
 
 
RESULTATENREKENING    

 Jaar 2018  Jaar 2017 

    €  € 

Kosten:      

      

Projecten   118  449 

       

Algemene kosten  567    570 

       

TOTAAL KOSTEN  685  1.019 

       

       

Opbrengsten:      

       

TOTAAL OPBRENGSTEN  1.525  1.025 

       

Saldo  Voordelig/Nadelig 840  6 

 


