
Visie en doelstelling
Om te slagen is het belangrijk om een visie te hebben, en om terug te redeneren wat we
nodig hebben om deze visie te realiseren. We hebben een gezamenlijke focus , zoals op het
gebied van kunst, muziek, cultuur en educatie.

Een goede visie maakt het bovendien eenvoudiger om concrete stappen te zetten.

In 2023 en 2024  willen we wederom ons jaarlijkse  kunstevenement Haarlem Uit De Kunst
organiseren en ook in 2024 Muziek in de Wijk, naast de gebruikelijke wekelijkse
Taalondersteuning (op diverse locaties bij het COA) en natuurlijk op onze eigen locatie aan
de Kruisweg 37 De Hoop School.

Door enthousiasme bij kunstenaars voor de voorgaande edities, vergroten we de
betrokkenheid van kunstenaars in Haarlem en omgeving. Door geld bijeen te brengen voor
de evenementen, vergroten we ook onze kansen bij subsidiegevers en sponsors voor een
blijvend vervolg.

We hebben een goed verhaal te vertellen, aan iedereen, en dat gaan we ook doen in media
en onze website(s).

Ook hier brengen we focus aan, en dat is veel effectiever om onze boodschap te vertellen.
In het evenement in februari 2023 combineren we muziek en kunst voor en met alle culturen,
voor jong en oud. De volgende jaren  combineren we het bijvoorbeeld met dichtkunst en
educatieve evenementen en Muziek in de Wijk. De muziek kunnen we binnen en/of buiten
doen. We hebben allemaal onze eigen netwerken van kunstenaars,  muzikanten,
overheden, organisaties, instanties en natuurlijk al onze “oud-gedienden”.

We realiseren ons dat onze belangrijkste taak is om het te laten gebeuren, en juist niet om
alles zelf te doen.

Onze doelstelling voor de exposities is om de beste kunst te tonen op en in de
beste/mooiste locaties. En voor Taalondersteuning is dat om, iedereen die dat wil, optimale
ondersteuning bij de nederlandse taal te geven.

We vragen kunstenaars om 3 foto’s van hun kunstwerken in te leveren via het
deelnameformulier op de site www.haarlemuitdekunst.nl Een vakjury  selecteert  vervolgens
de 3 beste  kunstwerken. We gaan niet op voorhand selecteren op stijl of techniek.

Inmiddels hebben we onze beide activiteiten: Taalondersteuning Haarlem en Haarlem Uit De
Kunst, ondergebracht in een Stichting met ANBI status. Wij doen dit geheel belangeloos
zonder winstoogmerk door middel van het aanvragen van subsidies, fondsen, etc. het
verkrijgen van donaties, giften, waardoor wij  hiervan kunnen sparen  voor onze activiteiten
en zodoende  op termijn niet meer volledig afhankelijk hiervan hoeven  te zijn.
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