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Geachte ondernemer,
Graag wil ik u voorstellen aan THE .ORG. THE .ORG is een faciliterende ideële organisatie die informele
mogelijkheden onderzoekt binnen bestaande netwerken. Wij onderzoeken hoe samenwerking voor alle partners
voordelen oplevert.
De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de maatregelen die door Halbe Zijlstra, staatsecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn aangekondigd. Hij stelt vast dat het huidige subsidiestelsel alleen maar
negatieve prikkels geeft aan de cultuursector. Het maakt de kunstsector lui en in zichzelf gekeerd.
Kunstenaars en kunstinstellingen zouden zich meer moeten richten op het betrekken van publiek en de markt bij
hun werkzaamheden. Uit een artikel van het NRC handelsblad blijkt dat dit niet alleen de mening is van het
kabinet maar ook van bijna zes op de tien Nederlanders.
Zowel THE .ORG als Halbe Zijlstra zijn het er echter over eens dat experiment essentieel is voor een
innoverende samenleving. Na verschillende keren met de staatssecretaris van gedachten te hebben gewisseld,
hebben we besloten een nieuwe vorm van fundraising in te zetten, zodat experiment binnen de cultuursector kan
blijven bestaan. Zich bewust van de support van ondernemend Nederland, adviseerde Halbe Zijlstra mij voor
culturele projecten contact te zoeken met de markt.
Graag wil ik daarom Uw aandacht vragen voor de volgende mogelijkheid waar THE .ORG zich voor inzet.
Zoals gepland, zal er op zondag 22 januari een tentoonstelling openen bij U in de buurt. Deze tentoonstelling
heeft de begeleidende titel ‘IN SEARCH OF NEW ALLIANCES’, wat zoveel betekent als het zoeken naar en
het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Hier kunt U online meer informatie vinden:
www.insearchofnewalliances.blogspot.com
De regering wil nu dat bedrijven en burgers kunst en cultuur meer rechtstreeks steunen, door geldschieter
(mecenas) te worden van tentoonstellingen, individuele kunstenaars of instellingen. Namens THE .ORG en
gestuurd door dit beleid van de overheid doe ik een beroep op Uw onderneming en vraag ik of er mogelijkheden
zijn voor sponsoring van deze tentoonstelling? Te denken valt aan een financiële bijdrage maar het kan ook in de
vorm van expertise of materialen.
De tentoonstelling wordt gehouden van 22 januari t/m 4 maart 2012 bij het kunstenaarsinitiatief
P.ART of your life aan de baileystraat 11A (Marslanden G5) te Zwolle. Deze ruimte wordt beschikbaar gesteld
door Brouwers Accountants. Acht jonge experimentele kunstenaars die maatschappelijk betrokken werk maken
gaan vooralsnog zonder enige financiële ondersteuning van start en hebben Uw hulp hard nodig.
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop wij iets bij kunnen dragen aan Uw onderneming. U kunt rekenen op
‘special treatment’ bij de opening en tijdens de tentoonstelling. Een prettig moment om met collega’s bij te
praten in een andere, inspirerende ambiance. Een moment om andere ondernemers uit de Marslanden te
ontmoeten. Verder is er de mogelijkheid van publicitaire aandacht voor Uw merknaam en kan U denken aan
innovatieve uitwisseling van kennis en samenwerking met THE .ORG in de toekomst.
Wij kijken uit naar Uw reactie en een vruchtbare samenwerking.
Hartelijke groet,
Edwin Stolk
(Woordvoerder THE. ORG)

Handtekening:

