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Frisse herstart Hengelo Leest 
 
In het jaarverslag van 2019 is te lezen: ‘In de lente van 2019 zat Hengelo Leest in financiële 
problemen doordat de subsidiering tot stilstand was gekomen. Menig lid zag de toekomst 
van de stichting somber in. Door vers bloed, nieuwe energie en het bezinnen op bestaande 
en nieuwe activiteiten, kan worden gesteld dat Hengelo Leest in 2019 een frisse herstart 
heeft gemaakt.’ 
 
Het beleid van 2020 is met name gericht op het realiseren van vier bestaande activiteiten: 
de Boekenballade (eenmaal), het Cultuurpodium (achtmaal), Literatuur op de Muur 
(driemaal, maar ten minste eenmaal) en de Boekenbank (doorlopend). 
 
Daarnaast zal Hengelo Leest alles in het werk stellen om het stadsdichterschap van de 
gemeente Hengelo op de lange termijn te behouden. Ook worden in groot en klein verband 
nieuwe activiteiten verkend, waar mogelijk in samenwerking met de vier culturele pijlers van 
Hengelo: Bibliotheek Hengelo, Schouwburg Hengelo, Oyfo Kunst & Techniek en poppodium 
Metropool. Bovendien streeft Hengelo Leest ernaar haar maatschappelijke positie te 
verstevigen door bij het uitvoeren van haar activiteiten een zo groot mogelijk draagvlak in de 
Hengelose samenleving te creëren.  
 
Financiering van bestaande en nieuwe activiteiten wordt gerealiseerd door per activiteit 
naar partners te zoeken en door fondsen aan te boren. Hiertoe wordt de activiteit uitgebreid 
beschreven met benoeming van te verwachten resultaten en in het verleden gerealiseerde 
resultaten. Naast het aanschrijven van bestaande landelijke, regionale en lokale fondsen kan 
ook naar sponsoren worden gezocht, zoals Welbions, Carint Reggeland, Menzis, Regio 
Twente, UT, Saxion, ROC en de Rabobank. Wordt er samengewerkt met culturele 
instellingen buiten Hengelo, kan wellicht een gezamenlijke subsidieaanvraag bij de provincie 
Overijssel worden gedaan. 
 
Tot slot gaat Hengelo Leest in 2020 haar website bijwerken en het gebruik van sociale 
media verbeteren ter ondersteuning van al wat hierboven beschreven staat. 
 
Namens het bestuur van Hengelo Leest, 
 
Remko Meddeler 
secretaris 
 


