Nieuwsbrief december 2012!

Beste sociaal betrokken kunstliefhebber,
Met deze nieuwsbrief wil ik je graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en de
komende activiteiten van Stichting KIVI.
-

-

KIVI wordt een professioneel keurmerk
Werkgroep ‘Zet KIVI op de kaart’
Art 4all
Maarten van den Beemt, vormgever en illustrator
KIVI zoekt vrienden!

KIVI wordt een professioneel keurmerk
Met het lanceren van Stichting KIVI hebben we een sprong in het diepe gemaakt. Ondertussen zijn
we 1,5 jaar verder en wordt onze organisatie al doende steeds professioneler. Via het Prins Bernhard
Cultuurfonds hebben we advies gewonnen van de Sesam Academie. Zij gaan ons helpen om een
professioneel bestuur te vormen. Het bestuur, alle aanbieders én vrijwilligers vormen samen één
stichting. We gaan elkaar versterken en daarmee KIVI op de kaart zetten. Allen met de neuzen dezelfde
kant op, kijken we waar de maatschappij behoefte aan heeft en proberen onze aanbieders hier hun
diensten op af te stemmen. Ook kijken we naar de behoeften van onze aanbieders zijn, zodat we daar als
stichting gezamenlijk op in kunnen spelen. Zo worden we een waar keurmerk voor een professioneel
aanbod van kunst en cultuur, waarbij gelet wordt op toegankelijkheid. Ook jij bent welkom met
ideeën!
Werkgroep ‘Zet KIVI op de kaart’
10 oktober was onze halfjaarlijkse bijeenkomst. Aanbieders, vrijwilligers en bestuursleden kwamen
samen om te brainstormen en netwerken. Carlijn Stevens en Gaby Verwijmeren presenteerden de
eerste plannen van de nieuwe werkgroep Zet KIVI op de kaart. Ze waren nog maar net begonnen met het
verkondigen van hun plannen, toen er van alle kanten ideeën kwamen. De werkgroep was plots
uitgebreid met 4 personen en kwam 27 november bijeen om te bespreken hoe we met KIVI een
onvergetelijke indruk kunnen achterlaten bij zorgaanbieders, scholen, maatschappelijke organisaties,
musea en particulieren. Deze plannen worden uitgewerkt en in 2013 gaan we KIVI op de kaart zetten!
Art 4all
De manier waarop we ons aanbod fysiek kenbaar willen maken aan een geïnteresseerd publiek is
door ontmoetingsplaatsen te creëren, onder de naam Art 4all. Afgelopen zondag vormden een aantal
van onze aanbieders met collega’s een kunstmarkt tijdens Winter in Zuid in Tilburg. Voorlopig is de
eerstvolgende Art 4all-gelegenheid het Pleinfeest van St. Job in Berkel-Enschot. Impressies van de
programma’s vind je steeds op onze website. Onze aanbieders kunnen openbare evenementen

binnen de KIVI-doelstelling op deze manier via onze kanalen onder de aandacht brengen. Heb je
interesse in een van de projecten
jecten? Neem dan contact op met dee betreffende aanbieder.
Maarten van den Beemt, vormgever en illustrator
Iedere nieuwsbrief wordt een van onze aanbieders geïntroduceerd.. Deze keer is Maarten van den
Beemt aan de beurt; dé vormgever die verantwoordelijk is voor onze aantrekkelijke website en
huisstijl.

Maarten is gespecialiseerd in het visualiseren van uw boodschap. Hij denkt graag mee om uw
persoonlijke wensen naar uw doelgroep over te brengen. Maarten heeft gebruik gemaakt van
verschillende connecties van KIVI om het ontwerp van de kast L’armoire te verwezenlijken.
verweze
Bent u
benieuwd wat Maarten voor u kan betekenen?
bete
Kijk dan op zijn website: maartenvandenbeemt.eu
KIVI zoekt vrienden!
Het mooie is dat we na een korte tijd al uitgegroeid zijn tot een behoorlijke organisatie.
Jammer is, dat alles
lles geld kost. De aanbieders zelf zorgen voor de financiering van hun projecten.
Onze medewerkers werken allemaal op vrijwillige basis. Helaas is het ons nog niet gelukt om een
sponsor
sor of subsidieverstrekker te vinden, die meehelpt in de structurele kosten van onze organisatie.
Daarom zoeken wij vrienden. Als vriend kun je maandelijks een bedrag overmaken, waardoor je
eraan meehelpt dat zoveel mogelijk mensen kunst kunnen beoefenen en beleven.
beleven Kijk voor meer
informatie op onze website en word vriend!

