Activiteitenverslag 2019
Op 24 oktober 2018 is de Stichting Vrienden van de Pleinen opgericht. De activiteiten die inmiddels
rond deze stichting zijn ontplooid zijn zeer divers en zullen hierna verder uitgewerkt worden.
Vooruitlopend op de oprichting is constructief en gestructureerd gewerkt aan de inhoud van de
statuten. Zo is er goed nagedacht over het exacte doel van de stichting en de reikwijdte van haar
activiteiten. Belangrijk onderdeel is dat de stichting zich richt op het werven van fondsen en het
ondersteunen, in brede zin, van activiteiten op de Pleinen, maar dat zij zelf geen organisatorische
activiteiten zal ondernemen. Bijkomend doel is het verhogen van de toegankelijkheid van de Pleinen
voor niet-bewoners.
Ook is gezorgd voor een uitgebalanceerde bezetting van het bestuur. Het bestuur is samengesteld uit
leden met elk een relevant eigen netwerk en specifieke kennis en kunde.
Na oprichting is begonnen met het inventariseren van potentiele activiteiten en evenementen op de
pleinen, met ondersteuning van de stichting. Dit is gepaard gaan met het inventariseren van
potentiële sponsoren om ondersteuning door de stichting feitelijk mogelijk te maken. Nadrukkelijk is
daarbij gekeken naar regionale partijen, groot en klein, die waarschijnlijk bekend zijn met, en zich
willen verbinden aan, het culturele leven op de Pleinen. Ook is er nagedacht over de wijze van
benadering van sponsoren en het bekend maken van de activiteiten van de stichting.
In het kader van de communicatie is briefpapier ontwikkeld en een logo, en zijn voorbereidingen
getroffen voor een website van de stichting. Inmiddels hebben alle inspanningen geleid tot een
eerste donatie ten behoeve van de stichting waarmee een aantal aanloopkosten en eerste
activiteiten gefinancierd kunnen worden. Ook zijn inmiddels constructieve gesprekken gaande met
andere potentiële sponsoren.
Verder wordt onverminderd gewerkt aan het inventariseren van potentiële culturele activiteiten op
de pleinen. Te denken valt aan diverse muziek uitvoeringen, zoals de Matthäus Passion, maar ook
exposities voor beeldende kunst bijvoorbeeld. Er zijn inmiddels diverse interessante initiatieven
gevonden en relevante contacten gelegd, bijvoorbeeld met de gemeente Zeist, de Evangelische
Broeder Gemeente en Ars Musica, die thans nog nader uitgewerkt en uitgebouwd worden. De
ambitie is om nog dit kalenderjaar, 2019, een feitelijke start te hebben gemaakt met het uitvoeren
van de doelstelling van de stichting.

