
 

 

Welkom  

bij de tweede nieuwsbrief  van Stichting KIVI 

  

Maart 2012 

We willen je graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen. En dat zijn er wat!  

Lees verder om meer te weten te komen over: 

1. Ons aanbod 

2. Schilderworkshop tijdens NL DOET 

3. Kunst Happening Art 4all op 3 juni 

4. Bestuurswijzigingen 

5. Ons aankomend beleidsplan 

6. Toegekende subsidies 

7. KIVI op Social Media 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

1. Ons aanbod in 2011 was al interessant: 

- Tekenen en schilderen bij Studio Xplo 

- Vilten bij Passie voor vilt 

- Airbrush bij Airbrush Atelier JP Nijs 

- Kunstgeschiedenis bij Juliette Kalse 

- Fotograferen bij Fotomaan 

- Interactieve concepten bij Weergaaf en  

- Zie je wel(?), een beleving voor alle zintuigen 

 
maar ons aanbod is in 2012 nóg aantrekkelijker geworden door de aanvulling van: 
 

- Kunstkoerier Phitron Logistics 

- Beeldende therapie bij Atelier Kameleon 

- Wandelcoaching bij Bewust op pad 

- Bezoekerscentrum De Flierefluiter 

- Grafisch ontwerp en illustratie door Maarten van den Beemt 

- Workshops zilveren amulet bij Brenda Padmos 

- Journalistieke ondersteuning door Corrie Balemans 

- Huiswerkbegeleiding voor de creatieve vakken door het Kunstatelier voor jou! 

- Informatie over de voorleesdient, tolkvoorziening en het Broodfonds. 

Check onze marktplaats. Hij wordt al goed gevuld met interessante projecten!  

………………………………………….…………………….top…………………………………………………………………………. 



 

2. Lekker ‘Chill’ bij Stichting KIVI op zaterdag 17 maart tijdens NL DOET 
“De planken voor de bewegwijzeringsborden liggen klaar. In de kantine van De Verdieping is het 

nog stil, maar de eerste vrijwilligers druppelen binnen. Na de koffie en thee met EasterEgg geeft 

Beatrice Jansen een uitleg en planning van vandaag. In het English nog wel, super. Het blijkt al 

snel dat we met een leuke groep te maken hebben. Er zijn uitwisselingsstudenten bij uit Zweden, 

Indonesia, Turkey and Chill….Chili wel te verstaan. Er ontstaat een gezellige werksfeer, waarin 

de talen door elkaar gebruikt worden. Soms met hilarische verwikkelingen. Na het opzetten en 

gronden van de planken, komt de individuele creativiteit naar boven. Heerlijk om te zien, dat 

iedereen zijn eigen draai weet te vinden. Wat een boeiende variatie aan bewegwijzeringborden. 

Ondertussen zijn Beatrice en ik druk met het klaarzetten van de lunch. Van suiker-, krenten-, 

bruin en wit brood met boter, kaas en paaseieren. Een leerzame dag. Nooit geweten dat paraplu 

in Zweden een paraplu is. Of dat in Indonesia een koelkast ook een koelkast is. Zo verschillend 

zijn we dus niet in taal. De beeldtaal van de borden is ook duidelijk. De Engelstaligen gaan linksaf 

en de Nederlandstaligen rechts. Zo krijgen we de pijlen de goede kant op. In de middag moet 

hard worden doorgewerkt om de boel af te krijgen. Het groene licht is gegeven voor de prachtige 

borden. Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet en warme gezellige dag samen. Beatrice, bedankt 

voor de super voorbereiding,” Elke Meulendijks  
Voor een impressie van de geslaagde dag klik hier. 

………………………………………….…………………….top…………………………………………………………………………. 

3. De Kunst Happening van ‘Art 4all’ komt er aan! 
3 Juni 2012 staat het terrein van De Verdieping in Tilburg van 11.00u-17.00u bol van kunst en 

culturele presentaties. Aangevuld met proeverijen, workshops, muziek en meer… wordt het één 

groot cultureel feest. Iedereen is welkom om zich te presenteren, ongeacht beperking. 

Wil je meeliften in de pr, schrijf je dan nog vóór 5 april in! 

Ken je mensen, die mee zouden willen doen? Stuur deze uitnodiging dan gerust door. 

Op onze website vindt je alle informatie. 

 
4. Voorzitter gezocht! 

Op 26 januari 2012 heeft Loes van Zuijlen het besluit genomen haar functie als voorzitter neer te 

leggen. We danken Loes enorm voor het mede tot stand brengen van onze stichting. 

Renee Middelkoop komt een tijdje de kat uit de boom kijken bij ons, om uit te vinden of deze 

functie haar past. 

 

Nieuwe secretaris! 
Om Ann van Loon volledig op haar taak als penningmeester te laten richten zal Ann vanaf april 

enkel de titel penningmeester gaan dragen i.pv. penningmeester-secretaris. 

Daarbij zal de nieuwe secretaris Jofke ontlasten bij haar taken als coördinator.  

Per april is Elke Meulendijks officieel onze nieuwe secretaris. Elke, welkom in ons team! 

 
5. Beleidsplan KIVI 

Op 7 en 11 april wordt de basis gelegd voor een professioneel beleidsplan van onze stichting. 

Na deze dagen worden de brainstorms van het bestuur uitgewerkt door Anne van de Klundert en 

Marlou Vrijsen.  

………………………………………….…………………….top…………………………………………………………………………. 



 

We gaan hier een mooie boekwerk van maken en deze (om te beginnen) 100 keer uitgeven.  

We zoeken nog een sponsor die dit wil bekostigen, dus ideeën zijn altijd welkom! 

Met dit beleidsplan gaan we na de zomer potentiële afnemers, sponsoren en andere interessante 

partijen benaderen. 
 

………………………………………….…………………….top…………………………………………………………………………. 

6. Toezeggingen subsidies 
Al valt het niet mee om financiële ondersteuning te krijgen voor onze missie, tóch is er naast 

negen afwijzingen ook het nodige al  binnen gekomen: 
- € 200,00 via de Waardebonregeling voor de eerste ontwerpkosten. 

- € 1.750,00 door Art-fact voor pr van de Kunst Happening op 3 juni 2012. 

- € 1.000,00 door de Gemeente Gilze voor de locatie van Festival Xplosief op 1 juli 2012. 

- € 500,00 van NL Doet voor de workshop voor het maken van de bewegwijzeringborden ten 

behoeve van onze ‘Art 4all’activiteiten. Deze klus is geslaagd! 

- Er ligt nog een aanvraag bij BKKC voor de pr- en organisatiekosten van Festival Xplosief. 

Dus duim maar met ons mee!! 

 

 

7. KIVI op Social Media 
Onze vrijwilligers zijn hard aan het werk om niet achter te blijven op Social Media. 

Er is een KIVI-groep én een Art 4all-groep aangemaakt op facebook. 

Zelfs eentje speciaal voor de Kunst Happening van Art 4all. 

De linkjes hiernaartoe zijn ook op onze website te vinden, zodat geïnteresseerden 

websitebezoekers direct in de juiste facebookgroep terecht kunnen komen. 

Vrijwilligers en aanbieders van KIVI worden beheerder gemaakt, zodat zij reacties, beelden, 

evenementen, activiteiten en mededelingen kunnen delen, die met onze stichting te maken 

hebben. 

Alle KIVI-betrokkenen kunnen lid worden van deze groep en hun ervaringen met elkaar en 

andere facebookleden delen. 

Ook is er op een Linked in KIVI-group aangemaakt. Het leuke is dat deze berichten meteen als 

tweet doorgestuurd kunnen worden. Twee vliegen in één klap dus! 

 

Wil je andere mensen op de hoogte brengen van wat wij doen?  

Stuur dan gerust deze nieuwsbrief door.  

 

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief kan via onze website. 

Eind juni komt onze volgende nieuwsbrief.  
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