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1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting BKE Stroming Rivierenland.
In dit eerste jaarverslag beschrijven de ontwikkeling van ons eerste project “Hommage 
Hofleverancier”. We geven we een overzicht van de organisatie van de Stichting. 
Tot slot geven we een verantwoording van de financiën in 2021.

Op deze plaats danken we allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van ‘Hommage 
Hofleverancier”. Het is dank zij  hun inzet en deskundigheid dat dit project op deze wijze 
tot stand is gekomen. In het bijzonder bedanken we Erna Aan de Stegge en Thomas van 
Ham, medewerkers van Cultuur Oost.
 
Namens het bestuur Stichting BKE Stroming Rivierenland
M.G.P. van Luijn, voorzitter.

1. “Hommage Hofleverancier”

Projectfasering
In de voorfase tot 2021 was het de Initiatiefgroep, die de swing gaf aan het streven om in 
de samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars tot een creatief proces te komen, 
dat meerwaarde oplevert voor beiden.
Het projectconcept “Hommage Hofleverancier” is ontwikkeld en gestart eind 2020 met als 
doelstelling

 De samenwerking bevorderen tussen twee creatieve sectoren, kunst en 
bedrijfsleven, om tot meerwaarde voor beide te komen.

 De meerwaarde van de denkkracht van creatieve professionals in dit 
proces zichtbaar maken. 

 De afzonderlijke hofleveranciers met hun bedrijf en historie in beeld te 
brengen. 

Bijkomend effect zou mogelijk kunnen zijn de profilering van de Gemeente Tiel met zijn 
unieke ‘hofleverancier-dichtheid’.

In de Initiatieffase van het project (dec 2020/jan 2021) zijn de zes Tielse hofleveranciers 
benaderd  met de vraag of zij wilden instappen in een project met kunstenaars. In de 
informatiebijeenkomst heeft Cultuur Oost een beeld geschetst van een mogelijk traject en 
de mogelijke meerwaarde.
Vier hofleveranciers zijn op het aanbod tot samenwerking ingegaan.



In de definitiefase (febr/mrt/april) heeft Cultuur Oost via gesprekken met de vier bedrijven
geïnventariseerd op welke vraag het bedrijf input van een kunstenaar/creatief denker zou 
willen ontvangen.
Hierna maakte de ondernemer een keuze uit een voorselectie van kunstenaars/creatief 
denkers.

Zo ontstonden vier koppels:
- Kookwinkel Oostendorp + Prezwalski
- Modehuis Blijdesteijn +Eylem Aladogan
- Bakkerij van Ooijen + Sandra Schouten
- Van Luijn Natuursteen B.V. + Designers of the Unusual

In de ontwerpfase (mrt-juni) zijn kunstenaars/creatief denkers met de opdrachtformulering
van de ondernemers aan de slag gegaan. Zij verdiepten zich met hun creatieve manier van 
kijken en denken in het bedrijf. 
De bedoeling was om te komen tot een voorstel waarmee het bedrijf een frisse blik kan 
werpen op de eigen onderneming of een innovatieve stap kan zetten. 

Op 30 juni 2021 vond in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof in aanwezigheid van veel 
genodigden de feestelijke presentatie plaats van de analyses en de voorstellen van de vier 
kunstenaars voor hún ondernemer. 

Na deze presentatie volgde een go/no-go-beslissing voor de vier ondernemers én hun 
kunstenaars. Per traject besloot de ondernemer op basis van de gepresenteerde 
voorstellen  of uitvoering gewenst is en of de investeringsmogelijkheden en eventuele 
subsidiemogelijkheden realistisch zijn. 
Drie van de vier koppels besloten om samen op het voorgestelde spoor verder te werken. 
Bij Bakkerij Van Ooijen en Sandra Schouten lagen de verwachtingen van het 
voorbereidings- en uitvoeringstraject te ver uit elkaar om tot een succesvol eindresultaat 
te komen. Zij hebben afscheid van elkaar genomen.



In de voorbereidingsfase is samen met deze ondernemer, op basis van een scherper 
geformuleerde vraag, een nieuwe match gevonden die veelbelovend lijkt: Buro Curious 
gaat met Bakkerij Van Ooijen aan de slag met ‘het verhaal van de kermiskoek’.
Vanaf de zomermaanden zijn de vier koppels samen aan het werk. Maar voor alle trajecten
geldt dat de twee lockdown-perioden zeer vertragend hebben gewerkt op de voortgang.  

Communicatie
Ter voorbereiding van de presentatiebijeenkomst op 30 juni 2021 is intensief 
samengewerkt met de afdeling communicatie van  Cultuurgebouw Zinder.
In samenwerking met Cultuur Oost is de website www.hommagehofleverancier.nl 
gelanceerd.

Cultuureducatie
Om deze bijzondere vorm van samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars 
zichtbaar te maken voor een breder publiek is in overleg met het Regionaal Archief 
Rivierenland en de Erfgoedcoach van de Gemeente Tiel gekozen om het thema 
‘hofleverancier’ tot één van de vier thema’s van de Maand van de Geschiedenis 2021 te 
maken.

http://www.hommagehofleverancier.nl/


2. Stichting BKE Stroming Rivierenland

Oprichting:
Op 21 januari 2021 is de stichtingsakte bij notariskantoor Kok te Tiel gepasseerd.
De Stichting BKE Stroming Rivierenland heeft tot doel:

- Het organiseren dan wel doen organiseren van beeldende kunst evenementen in de
regio Rivierenland waarbij creatief denkers en kunstenaars in kruisbestuiving met 
derden (organisatie, bedrijven en instellingen) komen tot een nieuw proces, product
of innovatie.

- De resultaten van de beeldende kunst evenementen worden gecommuniceerd met 
de bevolking en het onderwijs in Rivierenland in cultuureducatieve  activiteiten.

- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting BKE werkt zonder winstoogmerk.

Organisatie:
Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2021 uit twee leden: mevrouw 
M.C.A. van den Besselaar en de heer M.G.P. van Luijn. Het bestuur heeft secretariële 
ondersteuning van de heer H.J. van Burk. In 2021 is actief gezocht naar nieuwe 
bestuursleden. Het streven is om tot een totaal van 5 bestuursleden te komen.
De bestuursvorm is die van een ‘collegiaal bestuur’.

De Initiatiefgroep is de creatieve kern van Stichting BKE, waarin kunstenaars en 
ondernemers in uitwisseling met elkaar ideeën genereren. Contactpersonen van 
organisaties waarmee samenwerking is gezocht worden uitgenodigd in het overleg van de 
Initiatiefgroep. 

Tijdens de opzet van het project Hommage Hofleverancier zijn twee medewerkers van 
Cultuur Oost, de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur, voor afstemming van 
activiteiten, structureel betrokken bij het overleg van de Initiatiefgroep.

In 2021 is een Comité van Aanbeveling geïnstalleerd.  Dit comité bestaat uit 4 leden die elk 
vertegenwoordiger zijn van een voor de stichting belangrijk werkterrein:

o Kunsten - Jan van IJzendoorn - beeldend kunstenaar / kunstadviseur
o Kunst en cultuur educatie - Karen Neervoort - Algemeen directeur Fontys 

hogeschool voor de Kunsten
o Bedrijfsleven - Heske Groenendaal - Algemeen directeur Metaglas
o Culturele instellingen - Ella Kok-Majewska – Directeur-streekarchivaris 

Regionaal Archief Rivierenland

Samenwerking met culturele instellingen:
De Stichting BKE wil de uitvoering van haar projecten niet in een geïsoleerde positie doen. 
Ze zoekt expliciet samenwerking met culturele instellingen in de gemeente Tiel en de 
regio, die een taakstelling of een werkveld hebben dat raakt aan het thema van haar 
projecten. Voor het project “Hommage Hofleverancier” zijn dat 

o Cultuurgebouw Zinder
o Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof
o Regionaal Archief Rivierenland – erfgoedcoach Tiel



Financiële ondersteuning:
De Gemeente Tiel heeft een uitvoeringssubsidie van € 12.500,-  voor het project 
“Hommage Hofleverancier” beschikbaar gesteld aan de Stichting BKE Stroming 
Rivierenland.

Cultuur Oost heeft tot en met de ontwerpfase van het project “Hommage Hofleverancier” 
niet alleen de ureninzet van twee van haar medewerkers, Mevrouw E. aan de Stegge en de
heer Th. van der Ham, bekostigd, maar ook de kosten van de kunstenaars voor het maken 
van schetsontwerpen voor haar rekening genomen. Cultuur Oost profileert zich met dit 
project graag als verbinder van kunst en samenleving.

Media:
De Stichting BKE Stroming Rivierenland is zichtbaar op internet en via sociale media:
www.bke-rivierenland.nl
www.hommagehofleverancier.nl
www.facebook.com/bkestromingrivierenland

Wetgeving:
In 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden.
Het bestuur van de stichting heeft de statuten getoetst aan hetgeen in de WBTR geëist 
wordt en een voorstel geformuleerd voor aanpassing van de statuten en het 
opstellen van een Huishoudelijk Reglement.
Deze voorstellen zijn besproken met de Initiatiefgroep en komen in 2022 nog aan de 
orde in het Comité van Aanbeveling alvorens ze notarieel worden vastgelegd.

http://www.facebook.com/bkestromingrivierenland
http://www.hommagehofleverancier.nl/
http://www.bke-rivierenland.nl/


3.Financiële verantwoording 2021

De opzet en ontwikkeling van het project “Hommage Hofleverancier”is mogelijk geworden 
door een financiële bijdrage van de Gemeente Tiel voor een bedrag van € 12.500,-
Een deel van dit bedrag is in 2021 uitgegeven voor de bedoelde kostenposten. Het restant 
wordt besteed in 2022 voor deze kostenposten bij de verdere voorbereiding- en 
uitvoeringsfase van het project.

Cultuur Oost heeft in 2021 de professionele begeleiding van het project verzorgd door 
inzet van 500 mensuren van twee medewerkers. Daarnaast is een financiële impuls 
gegeven om de schetsontwerpen door de kunstenaars mogelijk te maken voor een bedrag 
van € 21.000,-.

Stichting BKE Stroming Rivierenland 
Jaarrekening 2021  van  01-01-2021 t/m 31-1-2021

Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Subsidie gemeente Tiel        12.500,00
Opstartkosten Stichting BKE          522,70
Kosten activiteiten en
kosten presentatie 30 juni 2021

        
      2.042,56

Kosten presentatie en website       1.175,64
Bankkosten             94,24
Saldo *       8.664,86

     12.500,00     12.500,00

Toelichting saldo*
Voor de uitvoeringsfase van het project Hommage Hofleverancier staan voor 2022 de 
volgende kostenposten nog begroot:
Projectbegeleiding kunstenaars        5.200,00
Erfgoed en cultuureducatie        2.520,00
Eindpresentatie Hommage Hofleverancier           950,00

Tiel, 10 maart 2021
M.G.P. van Luijn, 

Voorzitter Stichting BKE Stroming Rivierenland



Bijlage:  

Toelichting gemeente Tiel -Project Hofleveranciers: bijdrage € 12.500

Wat is er nodig in deze fase van het project:

o Projectbegeleiding kunstadviseurs
gemiddeld 40 uur begeleiding per project  Kosten: 160 uur x € 65= € 10.400. 
Cultuur Oost draagt qua personele inzet in deze fase ca. 50% van de kosten. 
Gevraagde bijdrage van de gemeente: €  5.200

o Erfgoededucatie en stadspromotie
De historie van de 4 hofleveranciers in tekst en beeld t.b.v. website Hommage Hofleveranciers
en presentatie in de Tielse binnenstad. 
Kosten extra ureninzet erfgoedcoach 32 x € 47,50 =                   €  1.520
Stelpost voor presentatie, foto’s, banners en drukwerk: €  1.780
Stelpost voor video-opnames t.b.v. erfgoededucatie en website hommage hofleveranciers                   €  1.000
Advies en ondersteuning via Erfgoed Gelderland, Regionaal; Archief Rivierenland,                       nihil
Rachel van der Schaaf en Marlous Löffelman      nihil 
(hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht) 

o Bijdrage voor de opstartkosten bestuur BKE Stroming (initiatiefnemers project)
Notariskosten, kosten KvK en website stichting BKE e.d.                    €  1.000

o Presentatie / startup bijeenkomst Agnietenhof 30 juni 2021
Vergoeding presentatie kunstenaars (4 x € 300) . Stelpost kosten catering, beeld/ geluid                     €  2.000
Zaalhuur en technische ondersteuning brengt het Cultuurbedrijf voor deze bijeenkomst niet in rekening 
Totaal  € 12.500


