
Nieuwsbrief 06 januari 2023


NIEUWSBRIEF CULTUURMAKELAAR 

Beste lezer,

Hierbij stuur ik u de eerste nieuwsbrief van 2023, een nieuw jaar vol nieuwe kansen! Laten we er met elkaar 
wat moois en inspirerends van maken!


Jongeren maken cultuur 
Via het Fonds Cultuurparticipatie is in de Open Oproep Jongeren maken cultuur 4,4 miljoen euro 
beschikbaar. Dit is het budget dat staatssecretaris Uslu in mei dit jaar in haar Hoofdlijnenbrief Cultuur 
toezegde voor initiatieven uit kleine gemeenten. 

De Open Oproep heeft als doel de toegankelijkheid van cultuurparticipatie voor en door jongeren (12 tot 27 
jaar) te vergroten. Dit gebeurt door het opzetten en uitvoeren van kunstzinnige en erfgoedactiviteiten. Het 
samen cultuur maken versterkt de veerkracht van jongeren, verbindt hen met elkaar en stimuleert de 
persoonlijke ontwikkeling. Aanvragen zijn mogelijk vanaf 10.000 tot 100.000 euro.

Kijk hier voor een overzicht van de criteria en voorwaarden voor het indienen van een aanvraag binnen de 
Open Oproep Jongeren maken Cultuur Open Oproep Jongeren maken cultuur - Fonds voor 
Cultuurparticipatie

Aangezien het minimumbedrag voor sommige stichtingen en verenigingen misschien iets te hoog is, 
overlegt de stichting Vechtsnoer een dezer dagen over een groter plan waarin verschillende organisaties 
een gezamenlijke aanvraag doen. Denk hierbij aan een junior-cultuurmakelaar of een jongeren-
inspiratieteam die de organisaties in kunnen schakelen.

Ideeën of vragen mogen naar de (senior-)cultuurmakelaar ;-)


Kunstenaars gezocht

Dit jaar start een project om de groepsschuilplaatsen (‘bunkers’) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder 
de aandacht te brengen. Daarbij willen wij ook beeldend kunstenaars inschakelen. Mocht interesse hebben, 
of iemand kennen die mogelijk interesse heeft: laat het weten aan de cultuurmakelaar!

Daarnaast staan er nog wat andere projecten op stapel waarbij wij ook kunstenaars willen inschakelen dus 
laat weten wat u kan en wat u wil, dan neemt de cultuurmakelaar u op in zijn contactenlijst.


Agenda 2023 
Mochten jullie plannen hebben voor het komende jaar, dan hoor ik dat graag! Enerzijds om te kijken of we 
inderdaad kunnen koppelen en anderzijds om te voorkomen dat we in elkaars vaarwater komen te zitten. En 
zet de activiteiten op de (online)agenda van VARnws.nl Daar verzamelen we het overzicht en wekelijks staat 
er een selectie in de papieren krant. Help ons de agenda zo volledig mogelijk te maken!

Voor meer informatie over Pr-mogelijkheden kijk op de site van vechtsnoer.nl voor tips en trucs!


Cultuurcafe 
Het eerstvolgende cultuurcafe is op 9 maart aanstaande, zet maar vast in de agenda! De locatie zoek ik nog 
uit maar het wordt ergens in Maarssenbroek. Meer daarover in mijn volgende nieuwsbrief.


Cultuurfonds Stichtse Vecht. 
De volgende ronde voor het aanvragen van subsidie sluit op 1 maart. Genoeg tijd dus om uw plannen op 
een rijtje te zetten en een aanvraag te doen voor een financiële bijdrage. De andere sluitingsdata in 2023 
zijn 1 juni, 25 augustus en 24 november.


https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/80/open-oproep-jongeren-maken-cultuur
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/80/open-oproep-jongeren-maken-cultuur
http://vechtsnoer.nl


Het is tegenwoordig ook mogelijk om een subsidie aan te vragen als je geen stichting of vereniging bent. 
Zodoende wil het fonds ook kleinere initiatieven stimuleren. Zij vragen ook nadrukkelijk om jongeren te 
stimuleren actief te worden in de kunst en cultuur. Mocht u weten van sluimerende talenten: maak ze 
wakker en breng ze met ons in contact. 


Vriendelijke groet en tot ziens!

Marcel Blekendaal, cultuurmakelaar Stichtse Vecht

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 van harte welkom!


Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat dat dan even weten via een mailtje!


