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Onlangs is stichting Deick opgericht. De naam staat voor ‘Doorbrekende
Eigenzinnigheid In Cultuur en Kunst.
De doelstelling van de stichting is het stimuleren, organiseren en initiëren van
evenementen, exposities, educatieve en anderszins relevante projecten, met
een cultureel-maatschappelijk belang.
De stichting tracht haar doel te bereiken door interactie, kunstuiting,
experiment en een oog voor omgevingsgerelateerdheid, waarbij participanten
en omgeving variabel kunnen zijn. Innovatie en behoud van cultureel erfgoed
zijn daarbij relevante (zij) activiteiten.
Samenvatting aanvraag
De voorliggende aanvraag gaat over een groepsexpositie in de periode 25
t/m 27 mei 2018 van 32 kunstenaars met uiteenlopende disciplines op het
voormalige Hollandia terrein. Het gaat om 17 kunstenaars uit Krimpen aan
den IJssel en 15 jonge kunstenaars uit Rotterdam met name komend van de
Willem de Kooning Academie.
De kunstenaars uit Krimpen aan den IJssel zijn veelal aangesloten bij de
Krimpenerkunstwaard en/of stichting Stuwart.
Het thema is “Water, verbinding tussen Krimpen en Rotterdam”. De gedachte
is om een symbolische brug te slaan tussen de 2 gemeenten, vandaar de titel
01080. De verbinding met de stad Rotterdam naar de Krimpenerwaard maakt
deze expositie onderscheidend.
De organisatie verwacht een aantal van 200- 400 bezoekers.
Als dit concept aanslaat heeft de stichting de ambitie om het evenement
jaarlijks of tweejaarlijks te herhalen.
De locatie is een oude loods van het voormalige Hollandia terrein. Het ligt
direct aan de kade en vlakbij de waterbus. De Historische Kring Krimpen
heeft toegezegd mee te willen werken aan een presentatie over de historie
van de locatie.
Doelstelling van de expositie in het kort;
1) Inwoners kunnen bekende en onbekende kunstenaars ontmoeten
2) Het Krimpense cultuur- en kunstaanbod onder de aandacht te
brengen van de Rotterdamse kunstliefhebbers.
3) Een wisselwerking tussen jonge en oude kunstenaars bewerkstelligen
Het project wordt gesteund door onder anderen van Schie vastgoed BV,
de heer van Os, oud directeur/ beheerder van Hollandia bv, de heer Eric
Schippers ,directeur de waterbus en Zaag Holding bv.
Financieel;
De begroting is iets naar beneden bijgesteld (telefonisch). Er wordt veel
gedaan met behulp van het netwerk van de stichting. In plaats van de van
Capellenstichting is er een sponsor gevonden bij het Centrum Beeldende
Kunst uit Rotterdam. Zij zijn enthousiast over deze samenwerking en

sponseren een bedrag van € 2500,- als de gemeente Krimpen ook mee doet.
Het totale bedrag wat begroot is, is € 8.050,-, waarvan € 3.350,- aan de
gemeente Krimpen wordt gevraagd.
Toets ASV en
Subsidiebeleidskader
2012
Toets Beleidsregel
3.3

De aanvraag is getoetst aan de ASV 2012. De aanvraag voldoet aan de
gestelde voorwaarden

Post / Budget

6541101 Kunst en Musea, 442487 projectsubsidie

Beslissing

Om de aanvraag voor een projectsubsidie met een bedrag van € 3.350,- voor
de expositie 01080 van stichting Deick toe te wijzen en direct vast te stellen.

De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel 3.3 en voldoet aan de gestelde
voorwaarden. Stichting Deick is een nieuw initiatief en bevordert kennis van
en waardering voor kunst en culturele uitingen in de Krimpense samenleving.
Aangezien het hier om een regionaal project gaat, is deze activiteit tevens
promotie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op regionaal niveau.

