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Inleiding
Aan de rand van Harderwijk, vlak naast het NS station ligt de voormalige officiersmess
Kranenburg, met daarop de MESS. Het is een unieke historische plek in Harderwijk, waar de
magie van het monumentale pand en het weelderige buitengebied versmelten tot een grote
groene creatieve samenleving.
In 2015 is Stichting Underground gebruik van het pand gaan maken. Begin 2020 zijn de
werkzaamheden in de Mess overgenomen door de Stichting MESS Harderwijk. Inmiddels
hebben zich zo’n 20 vrijwilligers bij Stichting MESS aangesloten om samen een broedplaats
in te richten als centrale plek in de wijk en voor de stad Harderwijk.
Stichting MESS is begonnen als vrijwilligersorganisatie en zal ook de komende jaren met
overtuiging aan deze startpositie vast blijven houden, omdat de toegevoegde waarde van en
voor vrijwilligers groot is. We geloven dat je met vele geïnteresseerde en betrokken mensen
deze bijzondere, creatieve en culturele plek in stand kunt houden, en tegelijk ook open kunt
staan voor andere creatieve mensen. Door vrijwilligers uit de wijk en stad aan te trekken,
wordt het een plek voor en door de stad en wijk zelf.
De basis voor de MESS is inmiddels gelegd. In de afgelopen jaren heeft de MESS bewezen
dat het bestaansrecht heeft. Er is sprake van een groeiende belangstelling voor de locatie en
het aanbod. Zowel in het aantal bezoekers als in het aantal belangstellenden op social media
zien we een stijgende lijn.
Kernactiviteiten
Stichting de MESS is gestart als creatieve cultuur- en natuurwerkplaats en broedplaats en
ontwikkelt zich gaandeweg als cultuurbedrijf waarbij kruisbestuiving, talentontwikkeling,
samenwerking en ontmoeting centraal staan. Het aanbod manifesteert zich met name
rondom kleine podiumkunsten met als belangrijkste pijlers ontmoeting, kunst, muziek,
theater en literatuur. Stichting de MESS biedt tevens een podium voor eigen producties. Ook
worden er voorstellingen van programmamakers van buitenaf geprogrammeerd. Aanvullend
zullen bij de MESS maatschappelijk betrokken ontmoetingsactiviteiten plaats gaan vinden,
op initiatief van Harderwijkers. Maar vooralsnog staat eerst een verbouwing en renovatie
van de MESS op de agenda. Pas daarna zal de MESS tot volle bloei kunnen komen en zullen
alle activiteiten in volle breedte ontplooid kunnen worden. Denk daarbij aan volledige
verhuur ateliers, organiseren van tentoonstellingen en exposities, markten en
bijeenkomsten etc.
Over de MESS
De MESS is een culturele broedplaats en een onafhankelijke cultuurorganisatie voor en door
iedereen die betrokken wil zijn bij zijn of haar stad. Er worden kunstprojecten,
kunstprogramma’s met maatschappelijke waarde en evenementen georganiseerd en
ondersteund en er wordt kennis verspreid door workshops en lezingen. Ook is er een
moestuin die door vrijwilligers wordt onderhouden. De MESS stimuleert samenwerken en
cultureel ondernemerschap.
De MESS heeft geen winstoogmerk en wil met de inkomsten van verhuur en de organisatie
van activiteiten andere (minder rendabele) programmeringen bekostigen.
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Missie visie en strategie
De MESS Harderwijk is een cultureel trefpunt van amateurs en professionals op kunst- en
cultuurgebied, waarbij hoofdzakelijk vrijwilligers zorgen voor totstandkoming en begeleiding
van de activiteiten. Artiesten en initiatiefnemers van maatschappelijk betrokken activiteiten
krijgen de mogelijkheid om in de MESS hun talenten te ontvouwen en zichzelf te zijn.
In de MESS vindt er kruisbestuiving plaats tussen de verschillende disciplines die er in huis
zijn. Zo krijgen artiesten de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en gebruiken voor
andere culturele activiteiten die plaatshebben bij de MESS. Ook vindt er kruisbestuiving
plaats tussen starters, amateurs, semi-profs en professionals. Dit betekent vice-versa dat
professionals starters e.a. ondersteunen die zich willen ontwikkelen. De MESS werkt daarin
samen met andere Harderwijkse initiatieven vanuit de gedachte dat samenwerking het
aanbod van de MESS verrijkt met nieuwe ideeën, genres en bezoekers. Zo werkt de MESS
samen met Stichting Village People Harderwijk, Stichting SAP, het Filmhuis Harderwijk en
diverse lokale kunstenaars. De MESS is constant op zoek naar vormen van cultuur die
laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een breed publiek, maar ook voor een brede selectie
aan artiesten en kunstenaars. Er worden culturele en ontmoetingsactiviteiten gefaciliteerd
en georganiseerd in samenwerking met andere (culturele) organisaties en professionals uit
Harderwijk en omstreken. Co-creatie is een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van
het aanbod van de MESS.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting De MESS is het ontwikkelen, initiëren, produceren en uitvoeren
van projecten op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting die uitnodigen tot deelname
door een breed publiek.
Ambitie
Binnen drie jaar wil de MESS doorgegroeid zijn naar een kunst- en cultuurlocatie waar meer
bezoekers komen en waar meer inkomsten worden gegenereerd uit het aanbod van
podiumkunsten en verhuur van diverse ruimtes en podia.
Eind 2019 heeft de gemeente Harderwijk het gebouw en terrein aangekocht. De MESS heeft
de ambitie om op termijn het bruisende hart te worden van de nog te ontwikkelen nieuwe
wijk op het Kranenburg terrein. De MESS en haar initiatieven wordt daarin ondersteund door
de gemeente Harderwijk.
Organisatie
Sinds het ontstaan van en het gebruik van de MESS draait de gehele organisatie op de inzet
van vrijwilligers. Van een klusser binnen, tot vrijwilligers die de tuin onkruidvrij houden en
organisatoren van ontmoetingsavonden. De MESS streeft naar een grote vrijwilligersploeg
die het stevige platform gaan bouwen waarop de MESS draait.
Samenwerkingspartners
De MESS werkt met vele partijen samen binnen Harderwijk, waaronder de rotary
Harderwijk, gemeente Harderwijk, Village People Harderwijk en het Filmhuis.
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Bestuur
Het bestuur van Stichting MESS Harderwijk bestaat uit 5 bestuurders, waarvan er 3 dagelijks
bestuurder zijn (voorzitter, penningmeester en secretaris). Het bestuur is onbezoldigd.
Werknemers
Stichting MESS Harderwijk heeft geen werknemers in dienst, maar maakt wel gebruik van de
(onbetaalde) diensten van zo’n 20 vrijwilligers.
Werving van gelden
Op dit moment verhuurt de MESS vier ateliers die jaarlijks zo’n € 6.000 aan inkomsten
opleveren. Daarnaast wordt de MESS verhuurd aan diverse partijen die samenkomsten
organiseren en aan partijen die culturele activiteiten organiseren. Deze inkomsten leveren
zo’n € 4.000 per jaar op.
De MESS zou op korte termijn graag het aantal ateliers vergroten naar totaal 12 a 13 stuks
om zo ook de inkomsten te verhogen.
Beheer en besteding van het vermogen
Het tot op heden opgebouwde vermogen is tot nu toe steeds ingezet voor onderhoud en
renovatie (lekkages dak) van het gebouw.
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