
Projectplan Kunst van Samenleven van Stichting KUS, tweede jaar (2019) 

Stichting Kunst van Samenleven KUS heeft als doelstelling om op lokaal niveau contact te leggen 
tussen bevolkingsgroepen en de culturele en maatschappelijke uitwisseling van deze groepen te 
stimuleren. Dit doet de stichting door een platform te bieden waar deze groepen elkaar in informele 
sfeer kunnen ontmoeten. Als middel om de doelstelling te verwezenlijken worden culturele 
verenigingen en werk van lokale bekende en onbekende kunstenaars ingezet. Werk in woord en 
beeld, met muziek en theater. De rol van de kunst hierin is om een brug te bouwen waar taal vaak in 
de weg staat.  

 
Stichting KUS is in maart 2018 opgericht en legde contact en maakte portretten van 24 
vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen en organisaties. Ze organiseerde bijeenkomsten, 
tentoonstellingen in wijken en in Museumpark Orientalis en bij bijeenkomsten van bevriende 
organisaties, en ontwikkelde een kinder- en jongerenproject.  
 
Gebaseerd op de ervaringen van 2018 zoals die beschreven staan in de evaluatie 2018 wil Stichting 
KUS  

 
- komende jaren doorgaan met het portretteren van vertegenwoordigers van sociale organisaties en 

groepen die actief zijn in (Rijk van) Nijmegen om hen en hun groep in het zonnetje te zetten. In de 

Brug, bij bijeenkomsten en in tentoonstellingen. Er zal wederom speciale aandacht zijn voor alle 

groepen van nieuwkomers, en mensen met lichamelijke, psychische en sociaaleconomische 

problemen. KUS beperkt zich niet meer tot enkele wijken, maar zoekt mensen van belangrijke sociale 

organisaties in heel (Rijk van) Nijmegen. KUS zal vervolgens voor hen enkele informele 

netwerkbijeenkomsten organiseren met hapjes en drankjes, muziek, theater, gedichten van en over 

deze mensen en hun organisaties.  

- Voor en met de in 2018 al betrokken organisaties, groepen en kunstenaars en met degenen die in 

2019 worden benaderd wordt een internet platform opgericht waar ieder zich kort presenteert en 

aangeeft wat er aangeboden wordt en waar vraag naar is. Het Platform moet zorgen dat men elkaar 

gemakkelijk kan vinden en benaderen. 

- KUS zal met meewerkende organisaties en kunstenaars overleggen over mogelijke activiteiten en 

kunstactiviteiten (beeld, tekst,  muziek, theater)  die meer cohesie in de wijk en/of stad zullen geven 

bijvoorbeeld een activiteit waarbij mensen samen werken aan een kunstwerk voor de buurt.  

- KUS maakt een ontmoetings- en werkruimte n het Sanhedrin in Museumpark Orientalis met naast 

portretten enkele kunstwerken, waar kunstenaars (beeldend, tekst, theater) kunst maken over 

samenleven, waar bezoekers zich bij aan kunnen sluiten.  

- Stichting KUS zal met haar portretten kleine tentoonstellingen organiseren bij de 

netwerkbijeenkomsten en ook voor bevriende en meewerkende organisaties als Huis van Compassie, 

Stad van Compassie of andere groepen die werken aan sociale cohesie. 

- In het kader van beperken van de activiteiten zal Joleijt Educatieve producten het aanbieden van het 

Basisschoolproject Het ideale kinderdorp verder op zich nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financiën   
 

De inkomsten van Stichting KUS zullen ook in 2019 bestaan uit subsidies, donaties en particuliere giften.  

 

Voorlopige begroting 2019 

 

Project Kunst van Samenleven 2019 

 

Inkomsten 

Gemeentelijke wijkbudgetten  Nijmegen      1.250                 

Fondsen  gericht op maatschappelijke activiteiten    2.500 

Fondsen gericht op culturele kunstzinnige activiteiten 2.000 

Giften          250 

                                                                           _____ 

                                                                          6.000      

  

Uitgaven  

Drankjes, hapjes 3 KUS bijeenkomsten          750 

Optredens/sprekers 3 KUS bijeenkomsten          750 

Begeleiding en materiaal kunstzinnige participatie     1.000 

Portretten en foto’s op PVC A3 en A2      1.000 

Inrichten 2 tentoonstellingen rondom bijeenkomsten         400 

Inrichten 2 tentoonstellingen bij participerende organisaties       400 

Kosten vervoer                 300 

Bedankjes medewerkers, boekje en etentje              800 

Kosten PR            500 

Onvoorzien            100 

        _____   

 6.000 

          

        

Jaarbegroting: 

 

Stichting KUS heeft geen eigen geld heeft, maar moet regelmatig betalingen doen voor de 

toegezegde subsidies binnenkomen. Dat geld moet dan door meewerkende partijen voorgeschoten 

worden. Daarnaast wil Stichting KUS, waar gewenst, kleinere projecten kunnen doen, ook als daar 

geen subsidies voor verkregen kan worden. Daarom wil KUS komende jaren een reserve opbouwen 

van 2000 euro door middel van het verkrijgen van giften en het meedoen aan de jaarlijkse collecte 

van het Oranjefonds. Daarvan is de helft van de opbrengst voor Stichting KUS.  
  

In: 6.000 en 500 giften en 500 collecte = 7000    

 

Uit: 6.000 en 200 organisatiekosten stichting KUS en 800 reserveopbouw= 7000  

 


