
 

 

 

 

BELEIDSPLAN CULTUUR 2022-2024  in hoofdlijnen  

 
Wiede Wold. De toekomst van ons platteland. 
“Wi de Wold! Wij zijn de wereld in De Wolden. Wi de Wold! 
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Missie/visie 
De missie van Stichting Wiede Wold is om culturele activiteiten te organiseren t.b.v. de toekomst van 
ons platteland. Deze activiteiten zijn gericht op het vergroten van cultuur- en burgerparticipatie. Het 
creëren van lokale verbintenis staat centraal. De toekomst van het leven op het platteland gaat, 
bijvoorbeeld door de klimaatopgaven, onherroepelijk veranderen. De gemeenschap van het platteland 
wil deze verandering zélf vormgeven.  
 
Regiegroep Cultuur De Wolden, Ambassadeurs Culturele Gemeente De Wolden en vele 
gesprekspartners hebben samen de stichting vormgegeven. Gemeente de Wolden wil samen met deze 
stichting in de toekomst kijken. Een eigen toekomst.  
 
Ons platteland kan vanuit verschillende perspectieven bezien worden. De stichting wil die ruimte 
behouden.  
 
Doelstelling 
Het realiseren van culturele activiteiten die de cultuur- en burgerparticipatie vergroten. 
 
Strategie 
Stichting Wiede Wold gaat een connectie leggen tussen mens, cultuur en bedrijf. Samen met o.a. de 
jongere generaties gaat stichting Wiede Wold dit doel bereiken. Hun toekomstdromen, ideaalbeelden 
maar ook hun zorgen geven voor een belangrijk deel invulling aan de stichting. Op deze manier kunnen 
zij toekomst tastbaar, zichtbaar en bespreekbaar maken. 
 
Activiteiten van de organisatie 
Het is aan de stichting om de spin in het web te zijn. Een verbinding te leggen tussen mens, cultuur 
en bedrijf. Het stichtingsbestuur huurt geschikte externe partijen in om deze positie te vervullen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Samenwerking 
Het realiseren van culturele activiteiten die de cultuur- en burgerparticipatie vergroten doet stichting 
Wiede Wold niet alleen. De stichting is verbonden met Gemeente De Wolden. Hierdoor is er een sterke 
verbinding met politiek.  
Samen met Gemeente de Wolden en burgers, kunstenaars en bedrijven gaat stichting De Wolden haar 
doelen bereiken. Samen komen we verder dan alleen.  
 
 
Governance Code Cultuur 
Stichting Wiede Wold zal handelen conform de Governance Code Cultuur. De Governance Code 
Cultuur is een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.  

− De stichting zal waarde creëren voor en in de samenleving.  

− De stichting zal integer en rolbewust handelen.  

− De stichting zal zorgvuldig besturen.  

− De stichting zal toezicht uitoefenen.  
 
Versie voor bestuur-directie-model 2019 De uitgangspunten:  
1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, 

over te dragen en/of te bewaren.  
2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat 

heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).  

3. Bestuursleden en directieleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een 
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.  

4. Bestuursleden en directieleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.  

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 
resultaten van de organisatie.  

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 
organisatie.  

7. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, 
diversiteit en onafhankelijkheid. 

 
Vergoeding bestuur(sleden) 
De bestuursleden verrichten bestuurstaken onbezoldigd, dus zonder beloning of vergoeding. 
(artikel 1a lid 1 onderdeel e van de uitvoeringsregeling AWR 1994: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006736/2021-01-01#Hoofdstuk1a ).  
 
Activiteiten 2022-2024  
Stichting Wiede Wold gaat beginnen met project Wiede Wold: de toekomst van ons platteland. De 
missie van dit project is om de onvermijdelijke ‘transitie van het platteland’ in goede banen te leiden. 
Vanuit de dorpen wordt er naar een centraal – nog te bepalen – punt gewerkt. Op deze plek kunnen 
bewoners en bedrijven samenwerken. Op deze plek kunnen mens en cultuur samenkomen.  
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