
 
 

 
 

 

Aan de donateurs van Cultuurfonds Vorden, 
 
U allen wensen wij alle goeds voor een inspirerend nieuw jaar 
  
Ook nu, misschien zelfs juist nu,willen wij even bijpraten en met u terug blikken en vooruit 
kijken. 
Na de start in maart met de poëzielezing van Jaap Nijstad voor donateurs legde Covid-19 
ons culturele leven plat. Alle afspraken werden afgezegd omdat met een gering aantal 
bezoekers de kosten niet opwegen tegen de inkomsten. 
 
Toch durven we u vragen ons ook in 2021 te steunen. De hele culturele sector heeft veel te 
lijden en als straks weer activiteiten mogelijk zijn willen we enthousiast aan de slag met onze 
plannen. 
 
Samenwerking 
Wij zetten in op verbinding met andere cultuuraanbieders. We hebben in het verleden al 
samengewerkt met de Harmonie, het Kulturhus, Natuurmonumenten, Stichting Kapel de 
Wildenborch, Stichting Oude Gelderse kerken, Stichting KunstInVorden, Museum voor 
Heiligenbeelden, het Museum voor Achterhoekse Schilderkunst (MAS), de Stichting 
Vrienden van de Dorpskerk. 
 
Communicatie 
Ook met de VOV (Vordense ondernemers) onderhouden we contacten door deel te nemen 
aan inspiratiesessies en mee te praten over de Vitale kern en proberen zo het leven in 
Vorden te veraangenamen.  
Op onze website (www.cultuurfondsvorden.nl) plaatsten we ons programma en de verslagen 
met foto’s van de diverse activiteiten. Via Facebook en natuurlijk ook gewoon via Contact 
proberen we belangstellenden op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen. 
 
Verzoek! 
 Wij verzoeken donateurs om de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Deze donatie van(af)  
€ 20 zien we graag tegemoet op rekening 
NL80RABO 0142668931 t.n.v. Cultuurfonds Vorden. 
Bij voorbaat dank voor uw donatie. 
 
Gemakkelijker voor u en ons is het als u ons een machtiging tot automatische incasso 
verstrekt. Daartoe vult u bijgaande machtigingskaart in, onderteken deze en stuur die aan 
ons retour.  
Mocht een donatie 2021 op dit moment bezwaarlijk voor u zijn, dan vernemen wij dat graag 
z.s.m. en zullen daarvan een aantekening in onze administratie opnemen. 
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur verandert van samenstelling. Eppie van het Hof blijft voorzitter en Dries Kasper 
de man van de financiën, Gerda Schoo draagt na12 jaar het secretariaat over aan Pien 
Metternich. Naast Eugenie Overbeek zal het bestuur uitgebreid worden met Pier Manger 
Cats en Margreet Zuithoff. Verder blijft  Bernard Wunderink technisch medewerker en krijgen 
we op muzikaal gebied advies en hulp van Wout Dekkers 

 
 


