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Jaarverslag Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds over 2019
Het jaar 2019 was voor de Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds een jaar met een gering aantal
subsidieaanvragen. Wel heeft het Bolkesteinfonds regelmatig haar expertise ingebracht bij
ontwikkelingen in de stad.
Zo werd de planontwikkeling voor het Grote Kerkhof door de gemeente weer voorzichtig
opgepakt. Het ontwerp voor het Grote Kerkhof zal onderdeel gaan uitmaken van een
totaalontwerp voor de Lebuinuspleinen, de inrichting van het Grote Kerkhof, de Nieuwe
Markt en de Stromarkt. Het Bolkesteinfonds heeft zijn notitie uit 2017 over de kunstwerken
op het Grote Kerkhof opnieuw onder de aandacht gebracht.
Reagerend op het ontwerp voor de herinrichting van de Keizerstraat heeft het
Bolkesteinfonds het plan voor een “klok op de Brink” bij de gemeente onder de aandacht
gebracht. Het plan voor een “klok op de Brink” is een jaar of 10 geleden samen met het Ruud
Schmidt van het Rudolf Schmidtfonds gemaakt maar niet tot uitvoering gekomen. Het
Bolkesteinfonds wilde een opdracht uitschrijven voor een ontwerp van een klok aan het pand
van Praamstra op de kop van de Keizerstraat. Wellicht wordt het idee van de klok, maar dan
als een symbool, een machine, een kunstwerk, dat de tijd, het verleden, maar ook de
toekomst manifest maakt, opgenomen in het ontwerp.
Het Bolkesteinfonds heeft gebruik gemaakt van de uitnodigingen om mee te denken over de
nieuwe cultuurvisie Boeien en Bloeien van de gemeente Deventer.
Het Bolkesteinfonds is betrokken geweest bij de voorbereiding van het actualiseren van het
Beeldkwaliteitsplan.

Bij het Bolkesteinfonds kwamen enkele verzoeken binnen om een financiële bijdrage toe te
kennen aan kunstwerken en andere projecten.
De buurtvereniging Noordenbergkwartier diende een aanvraag in voor het kunstwerk
Squares op het Muggeplein. Het Bolkesteinfonds heeft aangeboden bij te dragen aan een
onderdeel van het kunstwerk Squares, nl. een informatiebord over de geschiedenis van het
Pestengasthuis, ofwel het St. Geertruiden Gasthuis op het Muggeplein.
De buurtvereniging Noordenbergkwartier diende een aanvraag in voor de restauratie van het
gedenkteken De Korenbloem op de hoek van de Papenstraat en de Ankersteeg. Het
Bolkesteinfonds heeft € 200,- bijgedragen aan de restauratie van het gedenkteken De
Korenbloem.
De werkgroep ‘een Beeld voor Leo’ heeft een bijdrage gevraagd voor een bronzen beeld van
Leo Halle gemaakt door Karoly Szekeres. Het Bolkesteinfonds is bereid € 300,- bij te dragen.
Het Bolkesteinfonds heeft € 50,- bijgedragen aan de Videoprojectie van Elise van der Linden
op de Grijze Silo tijdens het LOS festival.
Het Bolkesteinfonds heeft zich ingezet voor een initiatief van de heer Kroon om de kelk van
R.W. van de Wint te verplaatsen van de entree van Saxion naar de Buitengracht. Het
Bolkesteinfonds helpt mee om de ingenieursbureaus van Deventer te benaderen voor
financiële ondersteuning.
De financiën van het Bolkesteinfonds werden ook in 2019 goed op orde bevonden.

De samenstelling van het bestuur is in 2019 veranderd.
De heer Jan Jaap de Kroes is voorzitter.
Mevrouw Marielle Vrijkotte is secretaris.
De heer Jan Kroon is penningmeester.
Mevrouw Catherine Bolkestein en de heer Clemens Hogenstijn zijn bestuurslid.
Mevrouw Dorine Boerboom maakt vanaf 2019 deel uit van het bestuur.
Er werden twee reguliere vergaderingen gehouden in het Stadhuis. Tussendoor is een
informele bijeenkomst geweest in café St. Maxime.
Deventer, 9 april 2020
M.C.P. Vrijkotte

