
Onderwerp: Uitnodiging kickoff Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel

Beste cultuurliefhebber,

De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met het 
instellen van een eigen fonds bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: Kleine Culturele Initiatieven 
Provincie Overijssel (KCIPO). Voor de komende vier jaar, vanaf nu tot 2020, is er 595.000 euro 
beschikbaar.

Hier willen we samen met u bij stilstaan op vrijdag 14 juli a.s. in de Oude Mariakerk, Nieuwe 
Markt 35 te Deventer. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. 

Vanaf 10:30u bent u van harte welkom. Het programma begint stipt om 11:00u en eindigt rond 
13.00u.

Onze voorzitter, Commissaris van de Koning, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, ontvangt u die 
ochtend samen met Hester Maij, gedeputeerde van Cultuur in de provincie Overijssel. Zij zullen u 
meenemen in de totstandkoming van dit nieuwe Cultuurfonds op Naam en u voorzien van 
informatie hoe u in aanmerking kunt komen voor subsidie. De ochtend zal worden omlijst met een 
aantal culturele intermezzo’s. 

Is uw vereniging of stichting met cultuur bezig dan maakt u tijdens deze ochtend ook nog eens 
kans op een cheque ter waarde van €1000,- die u specifiek kunt besteden aan het ‘in de 
schijnwerpers zetten’ van uw project! We geven in totaal drie cheques weg. U moet hiervoor wel 
aanwezig zijn tijdens de ochtend, dus meldt u snel aan via onderstaande link.

Uiteraard is er onder het genot van een hapje en een drankje ook volop de gelegenheid om vragen
te stellen over het nieuwe Cultuurfonds op Naam – KCIPO.

Aanmelden

Voor een goede organisatie van deze bijeenkomst, verzoeken wij u om ons uiterlijk donderdag 
29 juni 2017 te informeren over uw aanwezigheid en het aantal personen via de volgende link: 
aanmelden. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Graag tot ziens op 14 juli!

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__docs.google.com_forms_d_e_1FAIpQLSfDqjsu8-2Dm0Gg211ibUq7P-5FH5ULjVNoCr2u1w57TRtC-2DkLs-5Fg_viewform-3Fc-3D0-26w-3D1&d=DwMGaQ&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=OLjOBKKTYRhtqQsiCKq6lgbZgqFXXS_Vc-ANk2hnNP0&m=Jb4BXsmh5XHfSJpQxzNdcIsTM1UabqVl41YJO1SkMsw&s=prB8KfQjGNH6zJ7mFEYqoiIE1-kyLOd4pKqnkVTEV0A&e=

