Stichting CuVoSA (Culturele Vorming Someren-Asten) bestaat inmiddels al dertig jaar.
Samen met de Stichting Vrienden van CuVoSo (deze stichting moet nog omgevormd
worden tot Stichting Vrienden van CuVoSA) worden er initiatieven genomen voor diverse
culturele activiteiten binnen het primair (speciaal) basisonderwijs. Er is inmiddels een
goede samenwerking ontstaan tussen schoolbesturen, gemeente Someren en Asten en
Stichting CuVoSA. Samen worden krachten en financiële middelen gebundeld.
De Stichting CuVoSA richt zich met name op de organisatie van een gezamenlijk
cultuurprogramma en de daarmee samenhangende subsidieaanvragen en de juridische
aansprakelijkheid bij het aangaan van de contracten. De Stichting Vrienden van CuVoSo
richt zich met name op het genereren van extra financiële middelen (bijvoorbeeld door
sponsoren te zoeken) ten hoeve van het cultuurprogramma of de organisatie daar omheen
(bijvoorbeeld busvervoer).
Door de jaren heen zijn er verschillende betrokken kartrekkers geweest, die zich met veel
energie en enthousiasme hebben ingezet voor beide stichtingen. Nu is echter het moment
gekomen dat er een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden. De vrijgekomen plekken
binnen de Stichting CuVoSA zijn inmiddels ingevuld, maar voor de Stichting Vrienden van
CuVoSo zijn deze plekken nog vacant.
Heb je zelf interesse of ken je iemand die hiervoor interesse heeft? Neem dan contact op
met een van de bestuursleden van de Stichting CuVoSA: Frank Kuilder (frankkuilder@obsdehorizon.nl), Willemien Geers (willemien.geers@prodas.nl) of Kim Duitsman
(kim.duitsman@obsderanonkel.nl).
We staan voor een nieuwe uitdaging om samen met de diverse scholen, schoolbesturen,
gemeenten, sponsoren en andere betrokkenen voor de komende jaren een educatief
aanbod aan culturele activiteiten aan te bieden aan alle leerlingen in Asten en Someren en
hopen van harte dat we nu of in de toekomst kunnen rekenen op jullie betrokkenheid in
welke vorm dan ook.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het zittende bestuur van de Stichting CuVoSA en het aftredende bestuur van
de Stichting Vrienden van CuVoSo,

Frank Kuilder,
Voorzitter,
Stichting CuVoSA.

