Uitnodiging

POEN POEN POEN POEN

Salland Café fondsen en subsidies
dinsdag 17 mei 2022
19.15 uur | gemeentehuis Raadhuisplein 1 Wijhe

DE

VAN SALLAND

Salland Café fondsen en subsidies
Of het nou gaat om een vrijwilligersinitiatief of je bent ondernemer: waar moet je zijn en hoe pak je het werven van geld
praktisch aan?
Een algemene aftrap met een paar ervaringsdeskundigen uit
de praktijk wordt gevolgd door een workshopronde, zodat je
kan aansluiten bij wat voor jou relevant is.

We nodigen je van harte uit voor het Salland Café op:

PROGRAMMA
19.15 uur

Ontvangst met koffie/thee

19.30 uur

Plenaire aftrap met praktijkvoorbeelden
Ervaringsdeskundigen aan het woord.
Het Theaterschip Deventer, samenwerking
binnen Culturele Coalitie Olst-Wijhe, slim
ondernemerschap in Holten en financiering
dorpskamer/museum (zie volgende bladzijde).

20.00 uur

Workshops
VSBfonds & Oranjefonds, Basisbeginselen
fondsen/subsidies, Subsidies voor ondernemers, Crowdfunding, Geld zonder geld. En
Van idee naar plan (zie volgende bladzijde).

21.00 uur

In de raadszaal kan je in gesprek
Met (ervarings)deskundigen en workshopgevers over jouw vraag. Of gewoon gezellig
nakaarten en bijpraten.

dinsdagavond 17 mei 2022
19.15 - 21.30 uur Gemeentehuis Wijhe
Thema POEN POEN POEN POEN
Fondsen en subsidies

Wat is het Salland Café?
Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Vier keer per jaar
komen bewoners, ondernemers, organisaties en overheden
bijeen. Het gaat over actuele thema’s, en is elke keer op een
andere plek in Salland.

AANMELDEN
Klik HIER om je aan te melden. Bij grote belangstelling èn
voor indeling van de workshops geldt deelname op volgorde
van aanmelding. Vragen? Bel Giny Hoogeslag (4D/Leader),
(06) 1348 8937 of mail g.hoogeslag@olst-wijhe.nl

Dit Salland Café is mogelijk dankzij medewerking van de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Deventer, Provincie Overijssel vanuit beleid Sociale
Kwaliteit en Economie, Raalter Uitdaging, Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe, VSBfonds, Oranjefonds, Salland Marketing, Ut Huus, Leader
Salland, Doorpakken Salland, Move Your Crowd, WIJZ Welzijn, Deventer Doet, Raster, Bert van de Maat, museum AFS en Het Theaterschip.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Het Theaterschip
Erik-Jan Post
Om de begroting van je evenement of andere culturele activiteit rond te krijgen heb je heel wat creativiteit nodig. Erik-Jan Post is een doorgewinterde
ervaringsdeskundige, onder andere als directeur van
Het Theaterschip uit Deventer, dat zich richt op ontwikkeling van jong talent. We horen hem uit over zijn
gouden tips bij de aftrap van dit Salland Café.
Culturele Coalitie Olst-Wijhe
Angelieke Huisman en Ton Stroucken
In de gemeente Olst-Wijhe werken veel verenigingen
samen bij het aanvragen van fondsen en subsidies.
Zo zijn er kort geleden materialen door 5 verenigingen samen aangeschaft, die iedereen kan gebruiken.
Ut Huus faciliteert en jaagt aan, Ton en Angelieke
vertellen vanuit hun rol als kartrekkers.

Recreatie-ondernemer uit Holten
Bert van de Maat
Als ondernemer moet je investeringen doorgaans
zelf bekostigen. Toch handig om te weten waarvoor
eventueel wèl subsidies of fondsen beschikbaar zijn.
Bert is een doorwinterde speurder om subsidies
en fondsen aan te boren. Hij is eigenaar van Mölke
Recreatie B.V. , Buitenplaats Holten en Caravanbedrijf
Twente Salland.
Museum/dorpskamer Averlo Frieswijk Schalkhaar
Barend Hess
Investeringen in gebouwen zijn een aparte categorie,
omdat het niet alleen gaat om de kosten en dekking
van investering op dit moment, maar ook om exploitatie op lange termijn. Waar haal je geld voor de
(ver)bouw, met zo laag mogelijke jaarlijkse kosten?
Barend vertelt hoe dat in Frieswijk is aangepakt.

WORKSHOPS

Workshop 1 - Basisbeginselen fondsen/subsidies
Birgitte Keijzer en Eléon de Haas

Workshop 2 - VSBfonds & Oranjefonds
Guus Pengel en Brigitte Coté & Joke Meindersma

Heb je geld nodig voor je initiatief, dan kan je natuurlijk als een kip zonder kop gaan zoeken. Met de tips
van cultuurmakelaar Eléon en subsidiedeskundige
Birgitte (gemeente Raalte) kan je gerichter aan de
slag. Met wat overzicht en basisbeginselen werft het
een stuk fijner.

VSBfonds en Oranjefonds zijn een bekende partner
van veel sociale en culturele initiatieven in Salland.
Waar moet je op letten als je een aanvraag wilt indienen bij een fonds? Guus, Brigitte en Joke vertellen
je er alles over wat je wilt weten, en gaan na afloop
graag met je in gesprek over jouw initiatief.

Workshop 3 - Subsidies voor ondernemers
Gerko Slotman
Ook voor ondernemers zijn er veel subsidies, de
meest geijkte zijn wel bekend. Maar niet allemaal.
Gerko (provincie Overijssel) geeft je inzicht in welke
regelingen er zijn, waar jij als ondernemer nu wat aan
kunt hebben. En wat de belangrijkste dingen zijn om
rekening mee te houden als je er gebruik van maakt.
Workshop 5 - Geld zonder geld
Henny Zomer
Geld dat je nodig hebt, zet je in om iets te betalen, en
zo je doel te bereiken. Toch zijn er ook àndere manieren om je doel te bereiken. Omdenken over geld,
dat is waar Henny (Raalter Uitdaging) het over heeft
vanavond, met een boel praktijkvoorbeelden.

Workshop 4 - Crowdfunding
Micha van de Water
Als je het goed aanpakt, levert crowdfunden veel
meer op dan alleen het benodigde budget. Maar wat
is crowdfunden? Voor wat voor soort plannen is het
het best geschikt? En hoe pak je dat vervolgens aan?
Micha van de Water (Move Your Crowd) weet het.
Workshop 6 - Van idee naar plan
Mireille Groot Koerkamp en Giny Hoogeslag
Om je idee uit te kunnen voeren is het nodig om het
concreet op papier te krijgen. Deze workshop is voor
mensen die al een (vaag of enigszins concreet) idee
in hun hoofd hebben: daar gaan Mireille en Giny
(Leader/4D De Kracht van Salland) mee aan de slag.

