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Een woordje van de voorzitter
Tja, Sinterklaas net voorbij, Kerst op komst, 2016 loopt ten einde. Hoop dat voor iedereen mag
gelden 'eind goed, al goed'! Dat geldt in ieder geval voor de Eat & Greet van jongstleden
28 november, waar velen van jullie bij aanwezig waren. Soep & broodjes waren heerlijk en de
speeddating verliep zeer geanimeerd. Het gestelde doel werd behaald: elkaar leren kennen
en vooral wat kun je voor en met elkaar bereiken. Daar gaan zeker creatieve projecten en
samenwerkingen uit voortkomen ten behoeve van kunst voor mensen met een (zintuiglijke)
beperking! Meer hierover lees je in het volgende artikel.
Bestuurlijk is het jaar ook goed verlopen, maar helaas gaan enkele bestuursleden ons verlaten,
waaronder ook ondergetekende. We hopen dat het jaar nog een mooi staartje krijgt door het
vinden van nieuwe bestuursleden, dus, mocht u belangstelling hebben of iemand weten,
horen we dat graag. In het laatste artikel van deze nieuwsbrief staat meer informatie over
onze bestuursleden.
Rest mij u en de uwen een goed jaareinde en een bevredigend 2017 toe te wensen!
Met vriendelijke groet, Toon de Boer, voorzitter Stichting KIVI

Eat & Greet maandag 28 november 2016
Een informele bijeenkomst, voorzien van soep met broodjes, waarbij onze partners,
vrijwilligers, bestuursleden en belangstellenden elkaar beter leerden kennen.
Onze coördinator, Jofke van Loon, vertelde over de drijfveer, missie en meerwaarde van
Stichting KIVI. Voorzitter Toon de Boer vertelde over de nieuwe beleidsvisie. Met onze
doelstelling in het vizier gaan we voor een organische aanpak. Kortom betekent dit dat we
onze oren en ogen open houden om culturele behoeften te peilen en dat we partijen bij elkaar
brengen om deze behoeften te vervullen.
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Aan de hand van de enquête en speeddate die Jofke verzorgde, ontdekten we wat we voor
elkaar kunnen betekenen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt en nemen we mee in onze
vervolgstappen. Er werd flink genetwerkt en daarbij was het gewoon érg gezellig.
Door de positieve werking van deze formule voor onze relatiedag, hebben we meteen de
volgende datum vastgelegd.
Heb je belangstelling of vragen?
Dan ben je welkom om naar de volgende Eat & Greet te komen voor een kijkje achter onze
schermen. Tevens kun je deze dag aanschouwen hoe jij of jouw organisatie mogelijk met ons
kan samenwerken. Meer informatie en aanmelden kan via onze website.
Kun je niet wachten om ons te ontmoeten? Dan ben je vrijdagmiddag 9 december welkom
bij de gratis presentatie over de totstandkoming, de werking van en de meerwaarde van de
Taktila methode®. Meer informatie en inschrijven kan via de website van Taktila®.

Wie zijn onze partners?
Stichting KIVI wil kunst- en cultuurbeleving brengen naar mensen die hier lichamelijk,
verstandelijk of mentaal minder makkelijk aan toe komen. Om hierin te bemiddelen werkt
KIVI samen met professionele kunstenaars. Kunstenaars die verschillende vormen van kunst
beoefenen en aanbieden. Daarbij zijn zij gespecialiseerd in het werken met verschillende
doelgroepen. Ben je benieuwd naar de professionals die klaar staan om jou of je organisatie
kennis te laten maken met kunst of cultuur? Bekijk dan het overzicht van onze partners op
onze website.

Terugblik en vooruitblik: Wisselingen in het bestuur
Zoals onze voorzitter meldde, zijn er komende en gaande leden in het bestuur.
In het voorjaar van 2016 was er wisseling van de wacht wat betreft de penningmeester en de
secretaris. Frans de Brouwer is onze nieuwe penningmeester, Marlies van der Linden is onze
nieuwe Secretaris. Beiden stellen zich voor op onze website.
Een aantal bestuursleden – en dus ook de voorzitter – gaat KIVI verlaten. Schroom niet om
belangstelling te tonen of de naam van een belangstellende in je omgeving door te geven.
De vacaturetekst voor de voorzitter, en een aantal andere vacatures, staan op de
vacaturebank van ContourdeTwern. Bij 'Zoekterm' vul je in: 'KIVI'.
Stichting KIVI wenst u en uw naasten hele mooie feestdagen en een heel voorspoedig 2017!
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