
NIEUWSBRIEF CULTUURMAKELAAR

Beste lezer,


Vorige week hadden wij een bijeenkomst met verschillende partijen uit de kunst en cultuursector 
in de gemeente Stichtse Vecht. Hieronder vindt u een kort verslag van deze bijeenkomst.

Een van de suggesties van de aanwezigen was om het culturele veld vaker te informeren over de 
actuele stand van zaken. Dat gaan we onder andere doen door vaker bijeenkomsten te 
organiseren (de volgende wordt waarschijnlijk in maart of april) en met een nieuwsbrief van de 
cultuurmakelaar. 


Hierbij stuur ik u de eerste nieuwsbrief. Als u anderen weet die mogelijk interesse hebben in deze 
nieuwsbrief, stuur hem door! Mocht u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer willen ontvangen, 
laat dat dan even weten via een mailtje. 


Bijeenkomst kunst en cultuur 
Op 23 september waren ongeveer 25 mensen aanwezig in Studio Idee in Loenen aan de Vecht. 
Onder leiding van cultuurmakelaar Marcel Blekendaal en beleidsadviseur van de gemeente Miriam 
van Gelder is onder de aanwezigen de stand van zaken gepeild: hoe zijn de mensen en de 
verenigingen de corona-tijd doorgekomen?

Velen hebben het (erg) moeilijk gehad: ledenaantallen zijn gedaald, inkomsten zijn weggevallen en 
we konden niet meer samen muziek maken, niet meer naar het atelier en niet meer samen 
genieten van kunst en cultuur. Nu het wel weer kan worden de eerste stappen gezet om weer aan 
de slag te gaan. Nog wel voorzichtig: sommigen durven nog niet samen te komen, sommigen 
hebben moeite om enthousiast aan de slag te gaan met het idee in het achterhoofd dat straks 
weer alles dicht gaat. En er is nog veel onduidelijk over hoe het nu precies zit met (de handhaving 
van) de recente corona maatregelen zoals de corona-pas. Het volgende citaat kwam van de 
gemeente: “als verenigingen repeteren in een dorpshuis dan mogen ze zonder coronacheck een 
kopje koffie drinken. Het is iets anders als er een evenement wordt georganiseerd.”


Maar zoals een van de aanwezigen zei: laten we weer gaan DOEN! Zeker als je het enthousiasme 
ziet van het publiek en de artiesten bij recente evenementen. Eventuele onzekerheden voor de 
toekomst mogen ons niet weerhouden van het maken van nieuwe plannen, van het repeteren voor 
nieuwe voorstellingen en van het enthousiasme dat kunst en cultuur ons brengt.
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Een aantal dingen die tijdens de bijeenkomst de revue passeerden op een rijtje:

- De wens tot meer samenwerking. De vraag is alleen: hoe vinden we elkaar? Verschillende 

ideeën kwamen ter tafel: een Facebookpagina, een website, een app. Maar ook vaker een 
soortgelijke bijeenkomst organiseren en de uitgave van een nieuwsbrief. Die laatste dingen 
gaan we doen en verder geldt: maak gebruik van de cultuurmakelaar. Het is zijn taak om 
partijen te verbinden, dus zoek hem op.


- Kennis over ruimtes delen. Het ruimtegebrek is en blijft een grote zorg voor de kunst en cultuur 
in onze gemeente. Er zijn wel ruimtes beschikbaar, alleen is dat niet bij de partijen bekend, zijn 
ze (nog) niet voor alle doeleinden geschikt of is er een (figuurlijk) breekijzer nodig om ze te 
ontsluiten. Ook hierbij kan de cultuurmakelaar een rol spelen.


- Initiëren van gezamenlijke projecten. Nu de activiteiten weer van start kunnen wordt het ook tijd 
om elkaar weer op te zoeken en samen te werken. Geef ideeën en suggesties door aan de 
cultuurmakelaar, deze nieuwsbrief wordt in eerste instantie het middel om deze plannen met 
elkaar te delen. Daarnaast heeft de kunst en cultuur een vaste plek in het VARnwsblad 
waarvoor we interessante artikelen aan kunnen leveren. Ook dit kan via de cultuurmakelaar.


- Samen optrekken richting politiek / winkeliersvereniging etc. De cultuurmakelaar is in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met een aantal partijen om ze te voeden met 
goeie plannen voor in de verkiezingsprogramma’s. De partijen waarmee we niet in gesprek zijn 
worden via de email gevoed. Tijdens het verkiezingsdebat wat RTV Stichtse Vecht gaat 
organiseren zal één van de gespreksonderwerpen de ‘kunst en cultuur’ zijn. Daarnaast gaan we 
contact leggen met winkeliersverenigingen om te kijken of de kunst en cultuur een rol kan 
spelen bij het (tijdelijk) vullen van leegstaande winkelpanden.


- Op de website van het LKCA staat interessante informatie over een aantal dingen waar wij het 
die avond over hebben gehad. Tip: het LKCA organiseert een online kennissessie op 12 
oktober van 10.00-11.30 uur https://lkca.1sociaaldomein.nl/ thema: gezonde en leefbare wijken 
met cultuur.


UITagenda 
In samenwerking met VARnws proberen wij de complete UITagenda te verzamelen op de site 
VARnws.nl. Wekelijks verschijnt er een selectie van activiteiten in de papieren editie van VARnws. 
Dus meld uw activiteit aan! Dat kan via het invul-venster op de site van VARnws maar het mag 
ook via de redactie of via de cultuurmakelaar. En mocht uw activiteit speciale aandacht nodig 
hebben, laat dat dan ook even weten.


Financiën 
- De gemeente Stichtse Vecht heeft verschillende subsidiemogelijkheden: Miriam van Gelder kan 

u desgewenst verder op weg helpen: https://stichtsevecht.nl/onderwerp/2023/subsidie-
aanvragen-of-verantwoorden/ . En in verband met coronacompensatie: https://stichtsevecht.nl/
onderwerp/6661/compensatieregeling-coronakosten-voor-maatschappelijke-organisaties/ 


- Het Cultuurfonds Stichtse Vecht is goed gevuld 
en roept op om plannen in te dienen. De 
cultuurmakelaar kan u op weg helpen, maar het 
cultuurfonds heeft ook een eigen adviseur in de 
persoon van Juliette Jonker, te breiken via 
www.cultuurfondsstichtsevecht.nl 
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- Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht nodigt het K.F. Hein Fonds alle Utrechtse 
cultuurorganisaties uit voor een interactieve workshop crowdfunding. U kunt deze kick-off 
bijwonen op dinsdag 12 oktober van 15:00 - 17:00 uur in het Provinciehuis te Utrecht, 
aanmelden en meer informatie via https://kfhein.nl/nieuws/nieuwe-workshops-crowdfunding. 
Of u kunt ervoor kiezen om de kick-off online bij te wonen op donderdag 25 november van 
19:30 – 21:00 uur via ZOOM (deze workshop vindt online via Zoom plaats. Een week vóór de 
workshop ontvangt u een zoomlink waarmee u aan de workshop kunt deelnemen).


Heeft u ook ideeen voor in de volgende nieuwsbrief? Laat maar weten aan de cultuurmakelaar!


Contactgegevens cultuurmakelaar Marcel Blekendaal

Cultuurmakelaar@vecht.nl

www.Vechtsnoer.nl

06 15373226


De cultuurmakelaar houdt iedere vrijdag kantoor op Fort Maarsseveen. Van 10.00 tot 16.00 uur 
aan de Herenweg 3 in Maarssen. U bent welkom voor een kop koffie en een goed gesprek.


Bijlage: presentielijst bijeenkomst kunst en cultuur, 23 september


