Voorgenomen bestedingen
2017

Stichting De Versterking bestaat in november 2016 vijf jaar. In aansluiting op haar
doelstellingen zijn er contacten gelegd en uitgebouwd in de theatersector, de
kunsteducatie en het natuurbeheer. Op deze terreinen initieert De Versterking
projecten en/of sluit zij aan bij projecten van instellingen die hun waarde hebben
bewezen. De Versterking streeft naar duurzame relaties met haar begunstigden om
de kwaliteit te verhogen en het bereik en de efficiëntie te vergroten.
Bestedingen bedragen aanpassen voor 2017
Natuurbehoud

150.000

Kunsteducatie

188.250

Podiumkunsten

131.500

Nieuwe projecten

115.250

Onkosten

5.000

Totaal

590.000

Toelichting
Natuurbeheer/behoud
In 2017 gaat De Versterking voor het tweede jaar een verbinding aan met de
Landschappen. De verwachting is dat in 2017 aan projecten op het gebied van
natuurbeheer en natuurbehoud een bedrag van ongeveer 150.000 euro zal worden
uitgekeerd.

Kunsteducatie
Kunsteducatie is een andere belangrijke pijler voor De Versterking.
Door te investeren in kunsteducatie wil De Versterking kunst in brede zin dichterbij
kinderen brengen, ook op die plekken waar het soms minder binnen handbereik is.
De Versterking steunt o.a. de Schoolschrijver in Friesland, muzieklessen voor
kinderen in 14 AZC’s en de regionalisering van Movies that Matter.
Leesbevordering heeft De Versterking hoog in het vaandel, in 2017 wordt steun
gegeven aan Literatour (Boekenweek voor jongeren), aan voorlezen in de
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bovenbouw en aan het vormen van kinderjuryklassen op basisscholen in het kader
van de Nederlandse Kinderjury . Tot slot financiert De Versterking in 2017 opnieuw
deels de gratis kinderateliers op zondag in het Gemeentemuseum en de uitgave
van een Doeboek over Mondriaan voor kinderen.
Daarnaast geeft de Versterking steun aan de ontwikkeling van een fundraisingsite
voor My Bookbuddy met het doel dat kinderen van Nederlandse scholen zich
inzetten voor kleine bibliotheken met goede jeugdboeken op plattelandsscholen in
ontwikkelingslanden.

Podiumkunsten
Voor wat betreft de podiumkunsten worden bestedingen verwacht ten behoeve van
het Holland Festival, NTJong, De Tekstsmederij, Oerol en het Cultuurfonds.

Nieuwe projecten
Om de mogelijkheid open te laten voor nieuwe projecten die zich in de loop van
het jaar aandienen reserveert De Versterking voor 2017 een bedrag.

Overig
De overige kosten zijn vrijwel nihil.
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