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Stichting Dichterccollectief Niet Zwichten maar Dichten
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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.
Brl 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.
De Nationale Week van de poëzie vieren we en bl Wereldpoéziedag 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,
feestelij ke gelegenheid.
Ook biedt het collectief workshops aan.

-

Het Dichterscollectief maakt voor PR gebruik van website, nieuwsbrieven, flyers, persberichten naar

diverse kranten e.d.
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 veelwerk voor het collectief met zich mee.

Bestuur, functies
Hans Hoes, voorzitter
Cato van der Bij, secretaris
Jan Weernink, penningmeester

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur zijn vrijwilligers; ze worden niet beloond.
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Activiteiten in 202A
Geheelonverwacht sloeg begin 2020 wereldwijd het coronavirus toe. Als gevolg van de maatregelen om
de verspreiding van dit besmettelijke virus te beteugelen, werden ook de openbare optredens van het
Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten nagenoeg stilgelegd. Het contact met sympathisanten en
andere belangstellenden werd daarna zo goed mogelijk onderhouden door een maandelijks
rondgestuurde digitale nieuwsbrief met gedichten.
De activiteiten van het voorjaar na 18 maart en van het najaar na 15 oktober zijn niet doorgegaan.

Poëzie in de lunchoauze
Op de eerste maandag van de maand in het seizoen houden we Poèzie 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.
3 februari

Deze Poëzie in de lunchpauze vieren we in de jaarlijkse Poëzieweek.
Gastdichter is Yasmin Haidar en zandloperdichter Theo Cremers. En gedichten van het Dichterscollectief.
Met muziek van Duo Nostalgia, twee gitaarspelende en zingende oud-collega's.

2 maart
Marijke Agterbosch heeft Hettie Franken, stadsdichter, vervangen. Het thema is Groei.
Vandaag zijn er twee zandloperdichters: Phil den Ouden en Limke Schopman.
Christian Nijhof speelt gitaar en laat klanken van de handpan horen, een bijzonder instrument.
Het Dichterscollectief is weer actief met gedichten.
6 april
Het thema is Ruimte met voordrachten van het collectief.
Gastdichter is Hettie Franken en zandloperdichter Femke Hof. Met zang van Sia den Breejen en
accordeonbegeleiding van Nico Bergenhenegouwen.
Niet doorgegaan.
5 oktober
Thema (G)ouden grond met gedichten van het Dichterscollectief.
Zandloperdichter is Limke §chopman.

De muziek wordt veaorgd door'Tante Sien en de Grijze Doffer', te weten zangeres Sia den Breejen en
accordeonist Nico Bergenhenegouwen met liederen uit Mokum.
Opm. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn.

2 november
Thema Nevelen, waarbij concertpianist Wouter Munsterman op onze gedichten gaat improviseren.
Gastdichter Brecht Reintsema.
Niet doorgegaan.
7 december
Thema ln het licht van Kerstmis.
Met muzikale medewerking van Rob Koppenberg op accordeon.
Niet doorgegaan.

Poézieweek
We vieren de Poëzieweek tijdens Poëzie in de lunchpauze op 3 februari

Rebe Ise qed ic hten b ru nch

Vanwege de Boekenweek202l zijn we door de bibliotheek uitgenodigd op 11 maart om 's ochtends ons
van de rebelse kant te laten zien, want het landelijke thema luidt Rebellen en Dwarsdenkers.
Onze dichters lopen in de bieb rond en dragen flitsende versen, prikkelend proza en rebelse gedichten
voor.
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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. lncidenteel is er een muzikale omlijsting. Maximaal 10 bezoekers mogelijk.
12 maart in Ambt Delden.

Nieuwsb.rief

Vanaf augustus heeft het D.C. maandelijks 4 eigen gedichten per nieuwsbrief rondgestuurd.
De nieuwsbrieflezers reageren er enthousiast op. Zo blijft er contact met de 'achterban' bestaan
Ook worden de gedichten op de website van de bibliotheek gepubliceerd.

Be stu u rsverq a dg ri n a e n

1n2020 heeft het bestuur twee keer vergaderd
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Jaarrekening 202O

€

BALANS

3ídec-í9

€
3í-dec-20

Activa
Liquide middelen
Kas
Bank

Totaal activa

0,00

0,00

172,O4

497,46

172,00

497,46

0,00

0,00

0,00

0,00

16,35

16,58

16,35

16,58

Passiva

Kottlopende schulden
Rekening courant Bestuur
Vooruit ontvangen posten
Te betalen posten
Eigen kapihal
Saldo l januari
Nadelig / Voordelig saldo 31 december

Tohal passiva

775,87

155,65

-620,22

325,23

172,00

497,46

€

€

RESULTATENREKENING

Jaar 20í9

Jaar 2A2O

28

0

164

165

Algemene kosten

1.309

350

TOTAAL KOSTEN

1.501

515

411

840

-1.090

325

Kosten:
Projecten

Opbrengsten:
TOTAAL OPBRENGSTEN
Saído

Nadelig / Voordelig saldo

Lustrum
Uitgaven

1.739

lnkomsten

2.210
470

NADELIG SALDO TOTAAL

-620
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