
10 maart 2022, Pauluskerk, 20.00 uur


Beste lezer, hieronder volgt een kort verslag van de kunst- en cultuurBijeenkomst van afgelopen 
donderdagavond. Onder aan het verslag vindt u ook een lijst met de aanwezigen. Met dank aan de 
Pauluskerk in Breukelen voor de gastvrijheid.


Miriam van Gelder (gemeente Stichtse Vecht)
Er zijn nog mogelijkheden tot subsidieaanvragen via site gemeente voor amateurkunst verenigingen. Dit jaar 
ook nog voor culturele activiteiten in monumenten.
Het project van de stedelijke regio over ‘creatieve ruimtes in erfgoedlocaties’ zit in afrondingsfase. In de 
gemeente Stichtse Vecht is fort Maarsseveen als project meegenomen. Met succesvol resultaat.
Binnen de gemeente wordt de samenwerking tussen de afdelingen Kunst en cultuur en sociaal domein ook 
in een nieuw jasje gestoken.
miriam.van.gelder@stichtsevecht.nl


Juliette Jonker (cultuurfonds Stichtse Vecht)
Het cultuurfonds heeft €200.000 per jaar te verdelen (€100.000 van de gemeente en €100.000 privaat). Er 
komen goede aanvragen binnen (als ze niet goed zijn helpt het fonds met een betere aanvraag opstellen).
Sinds kort is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen, ook als je geen rechtspersoon bent (vereniging of 
stichting). Het fonds roept op om met mooie plannen te komen.
Er is nog de vraag hoe we jongeren kunnen verleiden om projecten in te dienen.
Ook vanuit het cultuurfonds wordt samenwerking gezocht met met welzijn Stichtse Vecht.
J.Jonker@cultuurfonds.nl

Marcel Blekendaal (Cultuurmakelaar Stichtse Vecht)
Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop hebben we alle partijen geïnformeerd over 
de wensen vanuit de kunst en cultuur. Per brief en bijna alle partijen zijn ook langs geweest om te praten.
Op www.Vechtsnoer.nl staat een document met daarin alle cultuur-paragrafen uit de 
verkiezingsprogramma’s. Ook na de verkiezingen zullen we in gesprek blijven om kunst en cultuur op de 
agenda te houden.
Aan iedereen de oproep om activiteiten in te vullen op de online agenda van www.VARnws.nl zodat we een 
goed overzicht hebben en we wekelijks een selectie kunnen afdrukken in de krant.
En samen met Vera Vandervesse organiseert de cultuurmakelaar op 26 juni een UITmarkt op fort 
Maarsseveen. Een mooie gelegenheid voor organisaties, verenigingen en clubs om zich te presenteren en 
voor het publiek om kennis te maken met het aanbod aan kunst en cultuur. Deelname is gratis, meer 
informatie bij de cultuurmakelaar.
cultuurmakelaar@vecht.nl

Bijdragen vanuit het publiek:

Vreeland vocaal heeft de corona doorstaan en geeft binnenkort weer een eerste concert.
Vorig jaar werden er op de Fietsboot ook culturele activiteiten (muziek, lezingen) georganiseerd, voor 
herhaling vatbaar.
Plan wordt geopperd voor een stads-/gemeentedichter en meer poëzie op straat. (29 mei is dag van de 
poëzie op fort Maarsseveen).
De organisatie van de activiteiten rondom Dudok de Wit (begin oktober in Breukelen) heeft een fonds in het 
leven geroepen om activiteiten rond kunst, cultuur en kinderen te financieren. Meer informatie via Bertine 
Oosthoek.
Iemand oppert om activiteiten te organiseren bij de poffertjes.
Vera Vandervesse heeft en nieuwe website opgezet waarop zij het aanbod aan creatieve workshops 
verzamelt: www.Kunstaandevecht.nl
Annet Koops maakt een overzicht van de Mini biebs.
Theatergroep Maarssen 32 zoekt een nieuwe ruimte en is bezig met de voorbereidingen voor een 
theaterstuk in het kader van de herdenkingen van het Rampjaar.
Een overzicht van activiteiten in het kader van het Rampjaar staat op de site www.rampjaarherdenking.nl
Kunnen wij als kunst en cultuur iets betekenen voor de nieuwkomers in onze gemeente? Als hier ideeën 
voor zijn, meld je bij de cultuurmakelaar die onderhoud het contact met Welzijn Stichtse Vecht.
Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van ‘duurzaamheid’. De organisatie zoekt nog naar 
activiteiten die op / in de verschillende monumenten kunnen worden georganiseerd.
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Stichting de Vierling (Breukelen) is op zoek naar een ruimte om culturele activiteiten te organiseren: 
cultuurcafe’s, optredens enzovoort. Ze deden dat in het verleden in de Danne Ateliers en hebben goede zin 
om weer aan de slag te gaan.


