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Vastgesteld op 11 juni 2020 door het bestuur van Stichting Kulturele Evenementen Wijhe  
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Inleiding 
Stichting Kulturele Evenementen Wijhe (hierna te noemen: SKEW) organiseert ieder jaar de 
Wiejese Diekdaegen te Wijhe. De Wiejese Diekdaegen vloeien voort uit de septemberkermis 
in Wijhe en is een evenement om de leefbaarheid en de samenhang binnen de dorpskern 
van Wijhe te verhogen. De eerste vermelding van de septemberkermis stamt uit 1679 en met 
het organiseren van de Wiejese Diekdaegen wordt een eeuwenoude traditie in stand gehou-
den.  
 
Bij oprichting van SKEW was het hoofddoel om een septemberkermis te organiseren en in de 
loop der jaren is dit evenement veranderd naar een evenement in Wijhe waarbij er diverse 
activiteiten georganiseerd worden en saamhorigheid centraal staat. Voor de organisatie van 
deze activiteiten zijn er diverse commissies die bestaan uit alleen maar vrijwilligers. De com-
missies zijn zelfsturend opgezet en periodiek vindt er een update richting het bestuur plaats. 
 
De gehele Wiejese Diekdaegen draaien op alle inspanningen van deze vrijwilligers. Op korte 
termijn na een editie van de Wiejese Diekdaegen komen de vrijwilligers alweer bij elkaar om 
aan de voorbereidingen en organisatie van de volgende editie te beginnen.  
 

Termijn van het beleidsplan 
Dit beleidsplan van SKEW is van toepassing op de kalenderjaren 2020 tot en met 2025. 
Voorafgaand aan de afloop van deze termijn, zal het beleidsplan herzien en aangepast wor-
den.  
 
Missie, visie en strategie 
Missie/visie 
Zoals reeds in de inleiding aangegeven is SKEW opgericht om een septemberkermis te orga-
niseren voor de inwoners van Wijhe. Van oudsher werd er in Wijhe en in de omliggende dor-
pen reeds een dergelijk evenement georganiseerd en doordat de gemeente in de jaren 90 
besloot om het evenement te privatiseren is de SKEW in het leven geroepen. Sinds het mo-
ment van privatiseren heeft het evenement dan ook de naam de Wiejese Diekdaegen verkre-
gen. De editie van 2018 was de jubileumeditie, het evenement werd toen voor de 25e keer 
georganiseerd.  
 
Sinds het ontstaan van het evenement in de jaren 90 is er in de loop der jaren bij het evene-
ment een tal van activiteiten bijgekomen met een avondprogramma en andere activiteiten. 
Ook zijn de plaatselijke middenstand en diverse verenigingen, zoals Gastvrij Wijhe, Solex-
club, Diekschoevers, Kunststichting ‘t Sal en de scouting, betrokken bij de Wiejese Diekdae-
gen en organiseren zij ook hun eigen programma. Door gebruik te maken van de verschil-
lende verenigingen, aanwezig binnen de gemeente, wordt er een evenement georganiseerd 
waarbij er voor ieder wat wils georganiseerd wordt. De Wiejese Diekdaegen worden dan ook 
georganiseerd om het algemeen belang en leefbaarheid te dienen. SKEW wil graag een Wie-
jese Diekdaegen organiseren voor niet alleen meer de inwoners van Wijhe, maar ook voor de 
inwoners van de omliggende dorpen. Zo wordt het bereik van de Wiejese Diekdaegen ver-
hoogt, maar het dienen van het algemeen belang blijft voorop staan. 
 
Doelstelling 
Het hoofddoel van SKEW is om de leefbaarheid en saamhorigheid van de dorpskern te verg-
roten. Dit doel wordt behaald door het organiseren van tal van activiteiten, waarbij er voor ie-
der wat wils te beleven is. 
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Strategie 
Om een geslaagd evenement te organiseren is het natuurlijk van belang dat er allereerst vrij-
willigers zijn, die tijd en energie in de organisatie van diverse activiteiten willen steken. Het 
bestuur van SKEW kan en wil dit niet alleen. De Wiejese Diekdaegen moet een feest voor 
iedereen zijn, dus ook iedereen die wil helpen met het organiseren is welkom. Door gebruik 
te maken van veel vrijwilligers en hun participatie bij de te organiseren activiteiten zal het mo-
gelijk zijn om het algemeen belang in de toekomst te blijven dienen en te borgen. 
 
Daarnaast zijn er ook financiële middelen benodigd om alle activiteiten te kunnen bekostigen. 
Ten gevolge van beperkte subsidies vanuit de lokale overheid is SKEW met name afhankelijk  
van sponsoren en donateurs. Het algemeen belang wordt breed gedragen gezien de grote 
groep donateurs en sponsoren. 
 
Huidige situatie 
Het bestuur heeft in de afgelopen jaren enkele wisselingen gekend. Ieder bestuur heeft zijn 
eigen doelen en handelingswijze. Vandaar dat er een beleidsplan is opgesteld om iedereen 
inzicht te geven in de doelen van SKEW en de wijze waarop deze doelen behaald dienen te  
worden. 
 
Het nieuwe bestuur van SKEW is een professionaliseringslag aan het maken, waarbij er een 
sponsor- en donateurscommissie in het leven geroepen is. 
 
Op dit moment bestaan de Wiejese Diekdaegen uit diverse activiteiten waarvoor eveneens 
per activiteit een separate commissie is ingeregeld: 

 Kermis Daar waar alles mee begonnen is. De kermis is van vrijdag tot en met zondag 
geopend; 

 Een Goed Begin. Hiermee worden de Wiejese Diekdaegen officieel afgetrapt; 
 De zeskampwedstrijden. Deze worden georganiseerd voor de junioren en in de avond 

voor bedrijven en prominenten; 
 Kinderprogramma. Dit betreft een activiteit voor de jongste jeugd die buiten de leeftij-

den voor de juniorenzeskamp vallen. 
 Leven in de brouwerij. Dit betreft een activiteit met ieder jaar een ander thema,  waar 

vrije inloop voor iedereen is en er diverse onderdelen om aan deel te nemen zijn; 
 De Seniorenmiddag. Georganiseerd in het Weijtendaal om de senioren in Wijhe ook 

aan de Wiejese Diekdaegen te laten deelnemen; 
 De Diekmarkt. Voor  standhouders, verenigingen, kleine zelfstandigen en voor parti-

culieren; 
 Een Sterkste man/vrouw wedstrijd; 
 De Oecumenische kerkdienst op Zondagochtend; 
 Brunch. Deze is op zondag voor iedereen toegankelijk en brengt saamhorigheid  aan-

sluitend op de kerkdienst; 
 Smaek in ’t Park. Dit betreft een foodtruck festival binnen de Wiejese Diekdaegen; 
 De traditionele solex, brommer- en autotochten; 
 Modeshows van de plaatselijke kledingwinkels; 
 Tot slot worden er op diverse podia op het evenemententerrein muziekprogramma’s 

georganiseerd. 
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Activiteiten van SKEW 
De komende jaren gaat SKEW het bereik van de Wiejese Diekdaegen uitbreiden om ervoor 
te zorgen dat er een nog veelzijdiger evenement zal worden gerealiseerd in het algemeen 
belang en de saamhorigheid voor de inwoners van Wijhe en wijde omgeving. Om dit te berei-
ken is er een PR-commissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft als taak om via di-
verse kanalen informatie omtrent de Wiejese Diekdaegen te verspreiden en daarmee het be-
reik van-, en de participatie en draagvlak voor , de Wiejese Diekdaegen te vergroten . 
 
De Wiejese Diekdaegen heeft een bestaansrecht door vrijwilligers uit een samenleving die 
gebaat is bij de organisatie van een breed pakket aan activiteiten. Het  vrijwilligersbestand op 
peil houden is daarom één van de belangrijkste speerpunten in zowel de communicatie als 
de uitingen van waardering.. 
 

Organisatie 
Bestuur Stichting Kulturele Evenementen Wijhe (SKEW): 
P/A:  Kievit 31 
8131 HD Wijhe 
email: info@diekdaegen.nl en secretariaat@diekdaegen.nl 
Tel: 0570-523858 
 

Bestuur 
Voorzitter:  Jeroen Demmers 
Secretaris:   Norbert Elferink 
Penningmeester:  Arnold de Wit 
Lid:   Rick Jansen 
Lid:   Ricky Olthof 
Lid:   Jeroen Arentsen 
 

Werknemers 
SKEW heeft geen medewerkers in dienst. De gehele organisatie bestaat alleen uit vrijwil-
ligers. 
 

Financiën 
Op financieel gebied zijn er twee kasstromen binnen SKEW: ingaande kasstromen (inkom-
sten) en uitgaande kasstromen (uitgaven). De ingaande kasstromen worden op basis van do-
naties, subsidies, schenkingen en overige inkomsten behaald. De uitgaande kasstromen 
worden op basis van budgetten aan het begin van het boekjaar (binnen SKEW gelijk aan het 
kalenderjaar) verdeeld en vastgesteld, de uitgaven betreffen voor het grootste geheel het be-
kostigen van de commissies, daarnaast zijn er enkele algemene kosten zoals websitekosten, 
maar dit betreffen minimale beheerkosten.  
 
SKEW beoogt geen winst te maken. 
 
Vermogen 
In beginsel beoogt SKEW geen winst te maken. Indien dit echter wel gebeurt, zal deze winst 
toegevoegd worden aan de reserves om in de toekomst tegenvallende opbrengsten op te 
kunnen vangen. Binnen het bestuur is de inspraak over het beheer van het vermogen gelijk, 
geen van de bestuursleden kan over het vermogen van SKEW beschikken, alsof het 
zijn/haar eigen vermogen betreft. 
 
 


