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WOORD VOORAF
Beste lezer,
Voor u ligt de subsidieverantwoording voor het boekjaar 2019, maar omdat met ingang van
2020 de steun van Fonds1818 is gestopt is dit een mooi moment om op de eerste drie jaren
van het Cultuurfonds terug te blikken.
Niet alles is even makkelijk gegaan. Het Cultuurfonds was voor Zoetermeer een nieuw
concept. Het raadsbesluit dat het beginpunt was voor de statuten was breed, zodat er veel
zelf uitgezocht moest worden. Een bestuur werd geformeerd, een missie werd opgesteld
en een cultuurmakelaar werd gevonden, zodat zo snel mogelijk begonnen kon worden met
doneren aan projecten. 26 september 2016 is het Cultuurfonds opgericht en begonnen met
het operationeel maken van het Fonds. Per 1 januari 2017 kon er echt begonnen worden.
Doneren met in het achterhoofd de uitgangspunten van het Fonds:
•

Het vollediger maken van het cultuuraanbod

•

Vernieuwing en innovatie van de culturele sector

•

Ontwikkelen van vraag naar cultuur onder meer bevolkingsgroepen

•

Verruimen van de financiële slagkracht

Zoals gezegd, veel moest nog uitgezocht worden: wat verstaan we onder innovatie; wat is
de rol van de cultuurmakelaar, en wat is de rol van het bestuur, hoe bereiken we de
culturele sector. Door de onbekendheid van de culturele sector met het Fonds is ook geld
blijven liggen, wat we gelukkig mee konden nemen in een bestemmingsreserve voor het
volgende jaar. De rollen binnen het bestuur rouleerden omdat verschillende
werkzaamheden meer werk meebrachten dan ingeschat. Ook voldeed het werk niet aan
ieders verwachting, zodat in 2018 een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter gezocht
moesten worden.
Met de nieuwe secretaris en de nieuwe voorzitter kwamen ook andere inzichten het
bestuur binnen. De rolverdeling bestuur/makelaar was vaak niet duidelijk, waardoor de
cultuurmakelaar teveel bestuurswerkzaamheden op haar bord kreeg. Dit ging natuurlijk ten
koste van de makelaarfunctie. Je kunt je uren tenslotte maar op één ding tegelijk inzetten.
Het bestuur pakte haar taken op zodat de cultuurmakelaar meer tijd kon vrijmaken voor
het vernieuwen en versterken van de culturele sector. Kennisbijeenkomsten werden
georganiseerd, met wisselend succes. Vernieuwing en innovatie werden geherdefinieerd,
waardoor meer projecten gebruik konden maken van het donatiebudget.
De gemeente vroeg het Cultuurfonds de subsidies voor amateurverenigingen over te
nemen. Daar zat ook een klein budget bij. Dit hebben we geaccepteerd. Helaas gingen
daarmee wel weer verschillende zaken door elkaar lopen. Deze verenigingen waren gewend
een subsidie voor een jaar te krijgen, het Cultuurfonds was opgericht voor projectsubsidies.
Ook innovatie is niet echt een woord dat bij deze verenigingen past. Weer moesten we
onze uitgangspunten onder de loep nemen. Dit alles zorgde er wel voor dat we steeds
volwassener werden. We werden sterker en beter gevonden door de culturele sector. Het
was tijd voor de volgende stap.
In 2019 wilden we de nadruk meer gaan leggen op verbindingen. Verbindingen niet alleen
binnen de sector, maar ook naar andere domeinen toe, zodat de culturele sector bij andere
domeinen kan aanhaken. Hierdoor wordt de sector als geheel sterker en geeft het meer
bevolkingsgroepen de gelegenheid om kennis te maken met meer en vaak andere cultuur
dan gewend. Ook konden we zo onze financiële slagkracht vergroten, omdat we op deze
manier konden samenwerken met andere sectoren die ook geld meebrengen, of in natura
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kunnen bijdragen (denk aan expositie- of vergaderruimte). Om dit te bewerkstelligen werd
een andere cultuurmakelaar gezocht en gevonden.
Na de overdracht werd door de cultuurmakelaar begonnen aan het uitbreiden van de social
media. Het Cultuurfonds werd lid van de RVOZ en Floravontuur, zodat de verbinding gelegd
kon worden met de ondernemers binnen Zoetermeer. Veel ondernemers wilden de
cultuursector best ondersteunen. Het Cultuurfonds haakte aan bij de ‘Community tegen
Eenzaamheid‘ en bij de werkgroep Binnenstad-visie van de gemeente. Dit alles om aan
andere sectoren duidelijk te maken dat kunst en cultuur niet alleen op zichzelf staan, maar
óók een rol kunnen spelen in zorg, onderwijs, stadsopbouw, enz. En misschien nog wel het
belangrijkste, er werd de CultuurKantine geïntroduceerd waar de hele culturele sector nog
altijd maandelijks informeel bijeenkomt om te netwerken. De eerste verassende
verbindingen werden al vlug gelegd.
Helaas moesten in april alle bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter, om
verschillende redenen stoppen met het bestuurswerk. Er is natuurlijk direct begonnen met
het zoeken naar nieuwe mensen, en na zes weken hadden we zowel een penningmeester
als een secretaris. Eind van de zomer hadden we ook twee nieuwe algemeen
bestuursleden. Zo kon er na de zomer begonnen worden met het aanscherpen van de
criteria voor 2020. Omdat per 1 januari 2020 de donatie van Fond1818 na drie jaar zou
stoppen, moesten we strenger worden in ons donatiebeleid, en dat terwijl we steeds beter
gevonden werden door nieuwe aanvragers. Zo goed zelfs, dat we in 2019 ook onze reserves
die we de eerste twee jaar hadden opgebouwd uit hebben gegeven aan donaties.
Ook was 2019 het jaar van de samenspraak over de cultuurvisie van de gemeente. Ook daar
is het Cultuurfonds bij betrokken geweest. Het traject gaat verder in 2020.
In de drie jaar van ons bestaan hebben we veel bereikt. Nieuwe initiatieven zijn ontplooid,
vele projecten geïnnoveerd en ook hebben enkele projecten een stevige basis gekregen in
Zoetermeer. In 2019 hebben we onze plaats veroverd als onafhankelijk katalysator van de
culturele sector. Door donaties te doen, te initiëren, aan te jagen, te verbinden en door een
springplank te zijn naar andere domeinen.
Het Cultuurfonds heeft een duidelijk beeld van haar toekomst. Verder gaan met deze groei,
zodat de culturele sector verder verstevigd kan worden, zodat de cultuur kan verankeren
in Zoetermeer. Het behoefteonderzoek dat we gefinancierd hebben en in 2020 uitkomt,
gebruiken we om te kijken wat er mist in Zoetermeer. En om te bepalen waaróm het mist
en hoe we dit kunnen implementeren. Door gericht donaties te doen, door te initiëren en
aan te jagen. Door onze contacten met andere sectoren uit te bouwen om kansen te
creëren voor de kunst- en cultuurmakers. Voor dit alles hebben we niet alleen de steun
van de culturele sector nodig (die we de afgelopen drie jaar veroverd hebben), maar ook
van de politiek en de gemeente. Bedrijven zullen niet in ons durven investeren als de
gemeente ons niet daadkrachtig steunt.

Namens het bestuur,

Charlotte Hensen-Lok
Voorzitter Stichting Cultuurfonds Zoetermeer
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HOOFDSTUK 1 – OVER CULTUURFONDS ZOETERMEER
Het Cultuurfonds Zoetermeer is een onafhankelijk cultureel investeringsfonds voor
Zoetermeer en haar cultuursector. Cultuur draagt bij aan de individuele ontwikkeling van
de inwoners en vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Het Cultuurfonds Zoetermeer
wil een volwaardig en divers cultureel aanbod in Zoetermeer bewerkstelligen, waarbinnen
de Zoetermeerse bevolking zich vertegenwoordigd ziet.
Het Cultuurfonds Zoetermeer wil verbreding, versterking, ontwikkeling en vernieuwing van
het culturele aanbod stimuleren, zodat iedere inwoner actief en/of receptief kan
participeren en Zoetermeer aantrekkelijk is om in te leven. Het fonds werkt met vier
doelstellingen:
-

Ontwikkelen van vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse bevolkingsgroepen

-

Vollediger maken van het cultuuraanbod in Zoetermeer

-

Vernieuwing en innovatie van of binnen dit cultuuraanbod

-

Vergroting van de financiële slagkracht van het fonds

Het fonds onderneemt drie soorten activiteiten om haar doelstellingen te realiseren:
-

Financiële ondersteuning van culturele projecten in Zoetermeer (de donaties)

-

Aanjagen, initiëren, verbinden & adviseren

-

Organisatie van netwerkbijeenkomsten

De twee voornaamste middelen die het fonds hiertoe inzet zijn de cultuurmakelaar en het
bestemmingsbudget:
De cultuurmakelaar is de spin in het web met betrekking tot de realisatie van de
activiteiten. Hij is op de hoogte van dat wat leeft in het culturele veld in Zoetermeer, weet
waar behoeftes liggen en speelt hier op in. Onder andere door verbindingen te leggen, aan
te jagen, te stimuleren, mee te denken en te adviseren en de bijeenkomsten af te stemmen
op de waargenomen behoeftes.
Het overgrote deel van het bestemmingsbudget komt ten goede aan de voornaamste
activiteit van het fonds, de donaties t.b.v. culturele projecten in Zoetermeer. Het overig
budget wordt ingezet voor de organisatie van bijeenkomsten en overhead.
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HOOFDSTUK 2 - ORGANISATIE
2.1

DONATIEBELEID

Het fonds gaat zo meedenkend als mogelijk te werk. Iedere aanvraag wordt in eerste
instantie behandeld door de cultuurmakelaar, waar nodig wordt om aanvulling gevraagd.
Onderscheid van de werkwijze vindt plaats afhankelijk van de hoogte van de aanvraag.
Aanvragen tot 5.000,- worden door de cultuurmakelaar zelfstandig behandeld en besloten
(indien gewenst vindt overleg plaats met – een lid uit – het bestuur).
Aanvragen boven € 5.000,- worden in de bestuursvergaderingen behandeld. De
cultuurmakelaar geeft aanvullende informatie over de betreffende aanvrager en brengt een
preadvies uit in de bestuursvergadering waarover vervolgens besloten en/of gediscussieerd
wordt. Door samen met de cultuurmakelaar de aanvragen stuk voor stuk grondig te
bespreken, ontstaat een helder kader voor toekenning van bijdragen.
De besluiten
Bij honorering zijn er verschillende soorten besluiten mogelijk; honoreren volgens aanvraag
en projectplan, honoreren voor een lager bedrag dan aangevraagd, en honoreren met
aanvullende voorwaarden (en al dan niet voor een lager bedrag).
De organisatie ontvangt vervolgens een schriftelijke beschikking van het fonds waarin de
beoordeling kort wordt weergegeven en eventuele aanvullende voorwaarden vermeld
staan.
Bij twijfel over de aansluiting van de aanvraag op de doelstelling wordt altijd contact
gezocht met de aanvrager om door te vragen en aanvullende informatie te verkrijgen op
basis waarvan tot een besluit gekomen kan worden.
In het uiterste geval, wanneer een project echt niet aansluit op de doelstellingen van het
fonds en/of (de omvang van) het project dusdanig is dat een lagere financiële bijdrage de
organisatie niet helpt bij het realiseren van het project, wordt een aanvraag afgewezen. In
dit geval belt de cultuurmakelaar altijd eerst met de aanvrager alvorens het officiële
besluit verstuurd wordt.
Verloop na toekenning van een aanvraag
Bij het toekennen van een bijdrage wordt in eerste aanleg 80% van het toegezegde bedrag
uitgekeerd. Alle ondersteunde projecten moeten door de ontvanger van de bijdrage
verantwoord en intern geëvalueerd worden. Op deze wijze houdt het Cultuurfonds
Zoetermeer zicht op de activiteiten en resultaten. Dit is voornamelijk om te beoordelen of
dat wat gerealiseerd is, aansluit bij de ingediende aanvraag en, dus bij de doelstellingen
van het fonds. Deze verantwoording wordt ook geraadpleegd bij eventuele
vervolgaanvragen van de betreffende organisatie.
Het resterende bedrag (20% van de toegezegde bijdrage) wordt uitgekeerd nadat de
verantwoording van het project is ontvangen en door de cultuurmakelaar en bestuur als
voldoende is gekwalificeerd. Bijstelling van de hoogte van de donatie kan plaatsvinden op
basis van de ontvangen (financiële en inhoudelijke) verantwoording.
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2.2

ORGANISATIESTRUCTUUR

Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit Charlotte Hensen (voorzitter), Anita Brugman (secretaris)
en Hans Doeve (penningmeester a.i. en algemeen bestuurslid). Afhankelijk van de
toekomstige ontwikkelingen binnen het voorgenomen cultuurbeleid van de gemeente
Zoetermeer wordt er gezocht naar uitbreiding van het bestuur naar vijf leden.
Cultuurmakelaar
De cultuurmakelaar, Sven Ruggenberg, is naast de makelaarsfunctie, zoals eerder in deze
rapportage omschreven, verantwoordelijk voor alle reguliere werkzaamheden t.b.v. het
functioneren van de organisatie. Hij is in samenspraak met het bestuur uitvoerend
verantwoordelijk voor het beleid van het fonds en legt hierover verantwoording af aan het
bestuur.
De cultuurmakelaar onderhoudt de contacten met aanvragers, helpt hen waar nodig met
de uitwerking van hun plannen, beoordeelt aanvragen, adviseert het bestuur omtrent de
toekenning van financiële bijdragen en stelt de beschikkingen op van de toegekende
projecten.
Taken en verantwoordelijkheden
-

Directie en representatie.

-

Voorbereiding van administratie, (kwartaal- en jaar)overzichten, monitoring van de
uitgaven en terugkoppeling aan het bestuur.

-

Marketing en communicatie (nieuwsbrieven, website, social media).

-

Initiëren, ontwikkelen en begeleiden van projecten/activiteiten, zonder daarbij deze
ook daadwerkelijk uit te voeren.

-

Organisatie van bijeenkomsten (inhoudelijk, publicitair en organisatorisch).

-

Afstemming met de afdeling Cultuur van de gemeente Zoetermeer en Fonds 1818.

-

Afstemming met andere actieve financiers in de stad en overleggen met andere
belanghebbenden.
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HOOFDSTUK 3 - ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 2019
3.1

FINANCIËLE ONDERSTEUNING AAN CULTURELE PROJECTEN

In 2019 heeft Cultuurfonds Zoetermeer 66 aanvragen ontvangen (tegenover 54 aanvragen in
2018). Dit is exclusief 10 aanvragen die aan het eind van het jaar binnen zijn gekomen, en
zijn doorgeschoven naar 2020. Van deze aanvragen zijn 56 aanvragen toegekend en zijn er
10 afgewezen of ingetrokken.
Onder de ontvangen aanvragen zaten:
-

18 projecten van nieuwe aanvragers;

-

16 terugkerende aanvragen voor nieuwe edities van festivals/evenementen die het
fonds ook vorig jaar ondersteund heeft (waaronder o.a. Zoete Herinneringen en
Buytenpark Openlucht Theater van Storytellers, Zoetermeer Blues Festival van
Onderneem.net, Klassiek op het Water van Floravontuur en het CKC), en;

-

48 aanvragen van organisaties die eerder een aanvraag bij het fonds hebben
ingediend, maar nu voor een ander project een aanvraag indienden.

Het totale bedrag dat is toegekend aan deze projecten bedraagt € 304.921. Een overzicht
van alle ontvangen aanvragen en toegekende bijdragen is als bijlage aan dit verslag
bijgevoegd. Zie hiervoor het bestand ‘Totaaloverzicht aanvragen’, waarin naast het boekjaar
2019 ook een overzicht van de jaren 2017 en 2018 is toegevoegd.

3.2

PRESTATIE INDICATOREN SUBSIDIEBESCHIKKING

Inzet cultuurmakelaar
Er is een Cultuurmakelaar ingezet gedurende het jaar 2019, alsmede de voorgaande jaren,
die de taken zoals beschreven in de subsidiebeschikking (en vele andere taken) heeft
uitgevoerd.
50 tot 70 aanvragen voor financiële ondersteuning
Er zijn zoals gezegd in 2019 in totaal 66 aanvragen gedaan, exclusief 10 aanvragen die eind
2019 binnen zijn gekomen die zijn doorgeschoven naar boekjaar 2020.
50 tot 100 gesprekken tussen Cultuurmakelaar en instellingen over aanvragen
Voor elke aanvraag is er altijd minimaal één gesprek, soms meerdere, om de aanvrager te
assisteren en om te sparren over de opzet van het project. Vervolgens is er een
voortgangsgesprek dat vaak telefonisch wordt afgehandeld, en een nagesprek aangaande
de verantwoording. Dit is exclusief al het mailverkeer dat uit een aanvraag voortkomt.
30 tot 50 adviesmomenten buiten de fondsfunctie om
Adviesmomenten zijn er vele geweest, ook in bovenstaand kader. Adviezen buiten de
fondsfunctie om komen ook voor, met name als het gaat om bedrijfsmatige
samenwerkingen, organisatorische verbindingen en connecties van aanvragers en partijen
met contactpersonen binnen het netwerk van het fonds. Bijvoorbeeld onderwijs- en
zorginstellingen, gemeentelijke afdelingen of connecties tussen vastgoedpartijen en
aanbieders. Vaak echter is dit niet los te zien van een project waarvoor ook een aanvraag
wordt gedaan.

7

10 tot 20 gesprekken met instellingen buiten het culturele domein
Aanhakend op het bovenstaande dekt dit ook de contactmomenten met instellingen buiten
het culturele domein. De Cultuurmakelaar is regelmatig te vinden op
netwerkbijeenkomsten van de twee grote businessclubs van de stad en legt contacten
binnen het bedrijfsleven, zorgdomein en onderwijsdomein om tot samenwerkingen te
komen. Ook dit target wordt daarmee ruimschoots behaald.
Organiseren van 1 informele bijeenkomst en minimaal 2 (kennis)bijeenkomsten
De informele en kennisbijeenkomsten zijn niet los van elkaar te zien. Sinds augustus
organiseert het Cultuurfonds de maandelijkse CultuurKantine waarbij het lokale
CultuurNetwerk (ook door ons gevormd) bijeenkomt. Voorafgaand aan elke Cultuurkantine
is er ruimte voor informeel contact met de cultuurmakelaar over lopende zaken en
projecten. Daarnaast wordt er tijdens de CultuurKantine gewerkt aan de uitwisseling van
ideeën en het matchen van vraag en aanbod tussen de aanwezigen. Ook worden er
presentaties gegeven van betrokken makers en kunnen aanwezigen hun projecten onder de
aandacht brengen. Er zijn er verschillende bijeenkomsten geweest rondom de introductie
van WeArePublic in onze stad, en zijn in samenwerking met Schatbewakers en het
ArchitectuurPunt kennisbijeenkomsten gehouden waarin de culturele ontwikkeling van
Zoetermeer centraal stond.
Deelname aan bijeenkomsten Cultuurtafel, Cultuurplatform en Evenementenoverleg
(Citymarketing)
Deelname van de Cultuurmakelaar aan de Cultuurtafel en Cultuurplatform is non existent,
omdat de gemeente deze gremia op had moeten richten, maar dit nooit heeft gedaan.
Daarop hebben wij zelf het initiatief genomen tot de oprichtingen van de CultuurKantine en
het CultuurNetwerk. De Cultuurmakelaar is vaste deelnemer van het evenementenoverleg.
Daarnaast is hij ook betrokken bij overlegstructuren die gedurende 2019 in het leven zijn
geroepen zoals de stuurgroep van het platform Binnenstadsmanagement; het programma
Binnenstad en het programma Entreegebied.

3.3

NETWERK EN COMMUNICATIE

In 2019 zijn door de nieuwe cultuurmakelaar belangrijke stappen gezet op het gebied van
netwerk en communicatie. Het fonds heeft in de toekomst behoefte aan goed en
doorlopend contact met de achterban: de culturele sector van de stad. Daarnaast zijn er
connecties gelegd met het bedrijfsleven en andere domeinen binnen de stad. Een greep uit
de zaken die in de eerste helft van dit jaar zijn uitgevoerd:
-

Het Cultuurfonds Zoetermeer is sinds 1 januari 2019 actief geworden op Facebook,
Twitter en Instagram.

-

De mailinglist van het fonds wordt continue geüpdatet met nieuwe aanvragers.

-

Er zijn lidmaatschappen aangegaan bij RVOZ en Floravontuur Business Club.

-

De nieuwe online community CultuurNetwerk Zoetermeer is opgericht. Deze wordt
in 2020 verder ontwikkeld tot volwaardige vereniging van culturele makers in
Zoetermeer.

-

Sinds augustus 2019 zijn er maandelijkse netwerkbijeenkomsten gestart, bekend als
de CultuurKantine. Dit in samenwerking met Terra Art Projects.

-

Het Cultuurfonds Zoetermeer is gesprekspartner bij de ontwikkelingen rondom het
nieuwe cultuurbeleid van Zoetermeer.
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-

Er zijn contacten gelegd met het landelijke culturele platform WeArePublic om hen
ook naar de stad Zoetermeer te halen, in combinatie met hun voorgenomen
introductie in Rotterdam in 2020.

-

Via netwerkgesprekken buiten de culturele sector is o.a. gesproken met het basisen voortgezet onderwijs, het sociale domein en de zorgsector, en meer uitwisseling
van producten, diensten en faciliteiten te bewerkstellingen.

-

Er zijn contacten gelegd met leegstandsbeheerders, vastgoedpartijen en
projectontwikkelaars om (tijdelijke) ruimte voor kunst en cultuur in de stad te
benutten. Denk hierbij aan evenementenlocaties en/of nieuwe broedplaatsen,
bijvoorbeeld in het entreegebied en de binnenstad.

-

Het Cultuurfonds Zoetermeer is betrokken bij de ontwikkeling van
Binnenstadsmanagement in de stad.

-

Het Cultuurfonds Zoetermeer is betrokken bij de Community tegen enzaamheid.

-

Het Cultuurfonds Zoetermeer is partner in de ontwikkeling van het
Dakenprogramma (Visie op Daken) .

-

Met Floravontuur en het Stadstheater maakt het Cultuurfonds een verbeterplan
voor de uitreiking van de Publieksprijs Kunst & Cultuur.

De bovenstaande zaken dragen bij aan de vergroting van de slagkracht van het fonds, het
bereiken van nieuwe doelgroepen en nieuwe aanvragers. We verwachten met het
doorzetten van deze lijn te investeren in relaties en samenwerkingsverbanden voor de
lange termijn.
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3.4

UITGELICHTE PROJECTEN

In de afgelopen jaren hebben we veel verschillende projecten in de stad ondersteund,
steeds met inachtneming van onze doelstellingen. Zo ontwikkelen we binnen de projecten
de culturele sector, in samenwerking met de aanvragers, de makers van Zoetermeer.
Hieronder vindt u een overzicht van aanvragen waar we trots op zijn en waarmee is
bijgedragen aan de doelstellingen van het fonds.
De waardering gaat hierbij uit naar de makers en organisatoren die dit in de praktijk
hebben gebracht. Tegelijkertijd geeft het een beeld van de breedte van het speelveld in de
stad waarin het Cultuurfonds actief is, en de diepte die de projecten geven aan de
culturele dynamiek van Zoetermeer.
Een compleet overzicht van alle aanvragen die sinds de oprichting bij de Stichting
Cultuurfonds Zoetermeer zijn binnengekomen is als bijlage toegevoegd aan dit document.
Podiumkunsten
De podiumkunsten zijn in Zoetermeer goed vertegenwoordigd, met verschillende
organisaties die zich, met name op amateurniveau, onderscheiden in de regio. Denk hierbij
aan de producties van Storytellers en Greg & Baud Productions, die een regionale en soms
zelfs landelijke uitstraling hebben. Het is van belang deze organisaties blijvend door te
ontwikkelen en zo te komen tot stadsgezelschappen die Zoetermeer blijvend, landelijk op
de kaart zetten.
Ook zijn er veel lokale amateurgezelschappen die al jarenlang producties neerzetten, zoals
Zpinazie en Cantiamo. Deze tradities zijn van groot belang voor de sector en het
verenigingsleven in de stad.
Opvallend is Ricardo Sibelo, professionele dansmaker in Zoetermeer met een eigen
dansschool en jaarlijks producties. Dans is als discipline onderontwikkeld in onze stad.
Veel vindt plaats in lokale dansscholen en is gericht op lessen, niet op ontwikkeling van
een nieuwe beeldtaal, voorstellingen en choreografieen. In de toekomst zou er ook hier een
kans zijn om door te ontwikkelen naar toonaangevende dansgezelschappen met een
landelijke uitstraling.
Popmuziek
Cultuurpodium de Boerderij is het meest in het oog springende fenomeen in Zoetermeer
dat zich binnen zijn eigen genre landelijk en internationaal onderscheid. Echter, de
programmering van de Boerderij heeft door zijn specifieke aard niet direct met de stad
Zoetermeer te maken. Bij de ontwikkeling in de toekomst, in het geval van uitbreiding
en/of verplaatsing naar de binnenstad, zou het zich kunnen ontwikkelen tot een regulier
poppodium voor alle inwoners van de stad.
JJ Music House is 12 jaar geleden opgestaan tussen alle makers in de stad en heeft
inmiddels een vaste plek verworven. Met hun oog voor lokale nieuwe bands en
repetitieruimte is het een bekende plek geworden. Wij hebben hun ontwikkeling gesteund
door bij te dragen aan hun succesvolle bluesfestivals.
Onderneem.net is een stichting die verantwoordelijk is voor dat andere bluesfestival, in het
centrum van de stad. Daarnaast neemt de stichting met nieuwe concepten deel aan het
culturele leven, zoals een mediterraans evenement, en het wijkgericht Vijverpop.
Er ontwikkeling zich in navolging van de landelijke trends steeds meer muziekfestivals in
Zoetermeer. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan Muziek op Zondag. De grens tussen cultuur,
evenementen en vermaak vervaagt hierdoor.
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Klassieke muziek
Als sinds het begin van ons bestaan steunen we het Ebony Ensemble bij de ontwikkeling
van klassieke muziek in de stad. Het ensemble groeit en is inmiddels huisgezelschap van
het Stadstheater. Hiermee zijn zij het enige professionele gezelschap dat de stad kent. Dat
is enerzijds een succes te noemen, maar anderzijds eigenlijk ondermaats voor een stad van
125.000 inwoners. Ook is het jaarlijks festival Klassiek Zoetermeer van belang om te
noemen, en zijn om het Cadenzaplein optredens met klassieke muziek ondersteund. In
onze visie brengt dit de muziek bij brede doelgroepen.
Muziekverenigingen
Net als bij de podiumkunsten kent Zoetermeer een groot verenigingsleven, met
bijvoorbeeld meer dan zestig koren. Tijdens het tweejaarlijkse Korenfestival presenteren zij
zich. Ook vanuit het verenigingsleven komt de jaarlijks Taptoe op het marktplein. Als
afsluiter van koningsdag wisten zij dit jaar enkele internationale corpsen naar Zoetermeer
te halen. Helaas speelde het weer hen parten tijdens de uitvoeringen, waardoor de
bezoekersaantallen tegenvielen. In 2020 zetten we in op meer samenwerking tussen de
verschillende muziekverenigingen, onder andere door een nieuw festival dat is
gezamenlijkheid wordt opgezet.
Beeldende kunst
De beeldende kunst organisaties van de stad leunen voor hun projecten stevig op het
cultuurfonds. Terecht, daar zijn we voor. Terra Art Projects ontwikkelt zich door naar een
nieuw concept op een nieuwe locatie: FRANX, en ontving hiervoor steun. Daarnaast
steunen we vaak exposities. Zo ook de Salon des Artistes bij Ateliers Baztille, waar louter
vrouwelijke kunstenaars zich presenteerden. Uit eigen gelederen, en ver daarbuiten.
Bijzonder om te noemen is ook het project De Muzen, vanuit Terra georganiseerd door
Verolique Jacobse. Hierin kwamen kunstenaars in contact met mensen met een handicap.
Op hun gesprekken en kennismaking baseerden ze een kunstwerk. Dit werd vastgelegd
door een fotograaf en tekstschrijver. Een multidisciplinair project waar alle deelnemers
trots op mogen zijn!
Cultuureducatie
Cultuureducatie is een breed begrip, dat in Zoetermeer vooral is belegd bij verschillende
aanbieders van lessen. Voor de basisscholen wordt via het CKC aanbod verzameld en
aangeboden. De middelbare scholen zijn echter op zichzelf aangewezen, en daarom vindt
er een scheefgroei plaats tussen de verschillende scholengemeenschappen in de stad. Op
de ene kom je meer in aanraking met cultuur dan op de andere. Dat zou eigenlijk niet zo
moeten zijn.
Er zijn ook organisaties die zich met cultuureducatie bezighouden buiten de bestaande
kaders. De ontwikkeling van Make Music is daarin een goed voorbeeld. Zij ontwikkelden
samen met Buurtwerk, CKC en andere partners in de stad opleidingsprogramma’s voor
jongeren, met name in de wijken Meerzicht en Oosterheem. Door aansluiting te zoeken met
landelijke opleidingsinstituten krijgen zij kansen die ze anders nooit hadden gehad.
Zoetermeer als broedplaats voor nieuw talent.
Ook Theaterhart is noemenswaardig. Met hun educatieve voorstellingen in groep 7, 8 en de
brugklas leren ze onze jeugd meer over pesten en cyberpesten. Met het interventiepakket
helpen ze leraren, ouders en leerlingen naar een pestvrije school.
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Festivals
Evenementen en festivals zijn essentieel bij de verspreiding van kunst en cultuur in de
stad. Het Cultuurfonds Zoetermeer is sinds de oprichting een essentiële factor geweest in
de ontwikkeling van het festivalaanbod in onze stad. Door beeldbepalende evenementen te
steunen en te laden met cultureel aanbod, met name uit de lokale sector, worden aan alle
kanten kansen gecreëerd voor makers, en komt cultuur bij een groot publiek terecht.
Met dit gedachtegoed in het achterhoofd zijn we de vaste ondersteuner van onder meer
Zondag in ’t Park, Magisch Zoetermeer, Halloween Zoetermeer, Festival Historisch
Zoetermeer, Klassiek Zoetermeer en de festivals op het nieuwe Cadenzaplein.
Ook steunen we veel activiteiten die vanuit de retailondernemers worden opgezet, zoals in
2019 de Elephant Parade in het Woonhart en de Boerendag in de dorpsstraat. Onze steun
wordt onder ondernemers en vastgoedeigenaren zeer gewaardeerd. De samenwerkingen
die momenteel ontstaan binnen het traject Binnenstadsmanagement zijn hiervan een direct
gevolg.
Experiment
Soms weet je niet waar het schip strand. Dat is juist leuk! We proberen binnen projecten
ook ruimte te bieden voor experimenten, zonder dat het eindresultaat precies vaststaat.
Goede voorbeelden hiervan zijn het CultLab in de Dorpsstraat, waar veel tijdelijke
placemaking activiteiten plaatsvonden, in samenwerking met lokale ondernemers en
winkeliers. Ook de Rastaplas Academy, waarbij de reggaemuziek onder de aandacht wordt
gebracht, is een nieuw initiatief dat kansen biedt voor de toekomst. Schatbewakers
rondden dit jaar hun onderzoekstraject af naar de ziel van Zoetermeer. Ook cultuur kreeg
hierin een belangrijke plaats. De ontwikkeling van onze nieuwe stad is springlevend en in
volle gang.
Netwerk en promotie
Op het gebied van netwerk en promotie is er dit jaar veel bereikt. Naast de externe
communicatie via de lokale kranten en media, de CultuurKantine en het CultuurNetwerk is
ook geinvesteerd in de samenwerking met Floravontuur Promotie Zoetermeer en de RVOZ.
Tegelijkertijd werd in het Stadhuis-Forum door ons een posterzuil gerealiseerd op het Plein
Stads & Vrijetijd van de Bibliotheek. Zo ontstond een betere informatievoorziening voor de
sector op een centrale locatie. Ook de ontwikkeling met Floravontuur van nieuwe
evenementen als de UITParade, en de verbetering van de uitreiking Publieksprijs Kunst &
Cultuur hebben dit jaar bijgedragen aan het netwerk en de profilering van het Cultuurfonds
in de stad.
Kennisontwikkeling
Door steun te verlenen aan het stadsbrede cultuuronderzoek voor EMC
Cultuuronderzoeken is samen met een groep grote culturele instellingen nieuwe kennis
vergaard over de doelgroepen en behoeften in onze stad. Cultureel gerangschikt per wijk is
nu inzichtelijk waar welke bezoekers zich bevinden, en kan er beter worden
geprogrammeerd en gecommuniceerd. Het volledige onderzoek wordt binnenkort
gepubliceerd en onder de sector verspreid.
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Onderwijs
Het CKC startte een pilot voor de Art-Labs voor de Internationale Schakelklassen (ISK) is
onze stad. In deze klassen zitten jonge vluchtelingen en statushouders. Door de
professionals van het CKC werden zij cultureel geprikkeld en uitgedaagd, waardoor
bijzondere nieuwe connecties ontstaan zijn. Ook noemenswaardig is het project Shame &
Share van stichting Theaterhart, waarbij 70 voorstellingen zijn gegeven aan brugklassen op
alle scholen van Zoetermeer. De educatieve voorstelling van Theaterhart kaart cyberpesten
op innovatieve theatrale wijze aan, en wordt aangevuld met een interventiepakket voor
leerlingen, leraren en ouders. Hiermee draagt het bij aan het beeindigen van pesten onder
onze jeugd.
Op de nieuwe school MAVO Zoetermeer aan de Paltelaan opent in 2020 een nieuw theater.
De verbouwing is in volle gang. De school heeft, samen met de naastgelegen IKC en
verzorgingshuis, en met ondersteuning van Greg & Baud Productions, een ruimte ter
beschikking gesteld voor theater en evenementen. Wij steunden hen bij de investeringen
voor de inrichting en faciliteiten. Zo ontstaat binnenkort een nieuw wijktheater in het Dorp,
wat in de toekomst als CultuurAnker kan fungeren.

Sociaal domein
Er is veel samenwerking gezocht met het sociaal domein, maar de praktische invulling
daarvan is vaak moeilijker dan gedacht. Voor een CKC-initiatief voor een symposium tussen
de cultuursector het sociaal domein was vooral vanuit de laatste te weinig animo om het
doorgang te laten vinden. Wel succesvol is het Boekfiets-project van de Bibliotheek,
waarmee wijkgericht aan de slag gegaan wordt met leesbevordering voor de allerkleinsten.

Samenwerking
Er zijn al veel samenwerkingen genoemd in de bovenstaande projecten. In alle gevallen
zetten we in op connecties en aansluiting bij bestaande initiatieven. De Cultuurmakelaar
speelt daarbij een belangrijke rol. Een mooi voorbeeld van een samenwerking als geval van
het netwerk van het Cultuurfonds is die tussen het project Make Music, Festival WKND en
Rastaplas. De studenten van Make Music komen nu direct bij de twee festivalorganisaties
terecht voor stages en werkplekken, zodat ze ervaring op kunnen doen.

Wijkgerichte initiatieven
Zoetermeer is een stad waarin de wijken een bijzondere plek innemen. Naast de centraal
gelegen culturele instellingen ontstaan er steeds meer initiatieven vanuit bewoners en
wijkorganisaties. Ook zij komen bij ons terecht voor ondersteuning. Het minifestival Podium
voor de Deur in Rokkeveen is een springplank voor lokale muzikanten. Buurttuin de Zoete
Aarde in DeLeyens maakt elke zomer leuk met spannende programmering in de wijktuinen.
Vijverpop maakt Driemanspolders en de Vijverhoek een spannende locatie met
vernieuwende muziekconcepten, ook met steun van de ondernemers.
Ook wordt er dankzij onze steun eindelijk gebruik gemaakt van het openluchttheater Park
Palenstein. De programmering die Storytellers daar neerzet, in samenwerking met
Floravontuur en ten dele het CKC, is het enige wat daar tot nu toe gebeurt. Het zou mooi
zijn als dit in de toekomst door wordt ontwikkeld en er meer mogelijkheden ontstaan.
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Continuïteit en ontwikkeling
In een aantal gevallen hebben we de afgelopen jaren projecten meermaals ondersteund en
is onze bijdrage onmisbaar geweest bij de ontwikkeling van de evenementen en
organisaties die er bij betrokken zijn. Denk hierbij aan het educatieve muziekproject Make
Music, dat vanuit het CKC startte en nu zelfstandig opereert. Festival WKND heeft als enige
multiculturele festival in de stad zijn jaarlijkse vaste plaats in het Silverdome verworven,
en het JJ Blues & Roots festival had tijdens haar tweede editie al een landelijk bereik.

Nieuwe initiatieven
Veel nieuwe initiatieven vulden dit jaar onze stad. Een aantal is al benoemd. Meest in het
oog springend was daarbij de UIT Parade die Floravontuur neerzette in het Stadstheater
tijdens het door hen georganiseerde UIT Festival. Dit jaarlijkse festival is essentieel voor de
promotie van de sector en zou in de komende jaren door hen doorontwikkeld moeten
worden. De UIT Parade gaf een uniek podium aan de grote groep lokale theatermakers, en
die hebben met verve het Stadstheater op zijn kop gezet.
Het internationaal bekende project Elephant Parade werd door de winkeliers in het
Woonhart naar Zoetermeer gehaald. Door een unieke samenwerking werd dat financieel
mogelijk, en kregen dankzij ons ook lokale kunstenaars de kans om mee te werken en bij
te dragen.
Het ArchitectuurPunt betrad dit jaar op actieve wijze het culturele toneel, door lezingen,
ontwerpateliers en bijvoorbeeld de architectuurommetjes werd onze stad herkenbaarder
voor bezoekers en inwoners, en werden bewoners betrokken om mee te denken over de
toekomst van onze speelse en maakbare stad.
Storytellers opende met het project Premiere de deuren voor nieuwe theatermakers in
Zoetermeer. Na de inschrijvingen in 2019 volgen in 2020 vier nieuwe theaterproducties die
door lokale talenten worden gemaakt, met ondersteuning vanuit Storytellers en hun
samenwerkingspartners.

Structurele steun
Vele organisaties en projecten zijn voor hun voortbestaan jaarlijks afhankelijk van de
bijdrage van het Cultuurfonds Zoetermeer. Naast langlopende tradities, zoals de Taptoe en
de steun aan lokale koren en muziekverenigingen, hebben we met het beschikbare geld
ook vergroting, verbreding en versterking mogelijk gemaakt van bijvoorbeeld Zondag in het
Park, Festival Historisch Zoetermeer, het Buytenpark Theater, JJ Music House, Terra Art
Projects, Magisch Zoetermeer en Halloween Zoetermeer.
In 2019 had de stichting daarvoor nog de middelen. In 2020 dreigt de verkleining van ons
budget, en het politieke gesoebat over de grens tussen ‘cultuur’ en ‘evenementen’
sommige organisatoren fataal te worden. We waarschuwen voor kaalslag over de hele
breedte, waarin wat ons betreft met name de unieke culturele elementen binnen
grootschalige en beeldbepalende evenementen in de stad verloren dreigen te gaan.
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HOOFDSTUK 4 - FINANCIËLE TOELICHTING
Het fonds ontvangt een subsidie van de gemeente Zoetermeer van € 214.100,- per jaar.
Daarnaast ontvangt het fonds voor de periode 2017 – 2019 in totaal € 450.000,- (€
150.000,- per jaar) van Fonds 1818.
Deze inkomsten vormen de basis van waaruit Cultuurfonds Zoetermeer opereert. Er zijn op
dit moment geen andere externe financiers of donateurs aangehaakt bij de stichting.
Echter, door de activering van het bedrijfsnetwerk verwacht het bestuur via het benutten
van de belastingvoordelen die de ANBI-status met zich meebrengt een bescheiden extra
financiering uit de markt te kunnen halen.

4.1

KANTOOR- EN BESTUURSKOSTEN

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van € 50,- per bestuursvergadering.
Alle andere momenten waarop een bestuurslid in functie treedt worden niet vergoed.
Bestuurskosten bevatten verder kosten voor de huur van vergaderruimte en
representatiekosten. Het fonds huurt geen kantoorplek en daarom beperken kantoorkosten
zich tot kleine kosten zoals de postbus van de stichting, de partnerbijdrage aan het Forum
Zoetermeer, representatie (website, communicatie, bereikbaarheid) kosten voor
bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

4.2

ADMINISTRATIE

Het fonds werkt met omvangrijke budgetten. We zijn ons ervan bewust dat dit geld
gemeenschapsgeld is, en dat stelt extra eisen aan beheer en verantwoording. De
administratieve organisatie is daarop ingericht. De cultuurmakelaar doet hiervoor het
voorbereidende werk. Hij onderhoudt in overleg met de penningmeester het contact met
de boekhouder en accountant (Berghout+MAS) en levert alle benodigde stukken aan. De
cultuurmakelaar zet betalingen klaar en de penningmeester controleert en accordeert
deze. Ten behoeve van de financiële verslaglegging aan de gemeente stelt de accountant
een rapport op.
Op verzoek van de gemeente en Fonds1818 wordt na afsluiting van het lopende boekjaar
een financiële en inhoudelijke verantwoording opgesteld inclusief accountantsverklaring.
Deze verantwoording zal betrekking hebben op de volledige drie boekjaren waarin het
Cultuurfonds Zoetermeer actief is geweest, zodat een volledig beeld ontstaat van de
ondernomen activiteiten, resultaten en financiële stand van zaken.

4.3

BESTEMMINGSFONDSEN

Aan het einde van boekjaar 2018 is een gedeelte van het niet gebruikte budget uit boekjaar
2017 en 2018 gemarkeerd als bestemmingsreserve. Hierdoor konden deze reserves worden
meegenomen in het beschikbare donatiebudget van 2019.
In de bijgevoegde jaarrekening van 2018 zijn de precieze bedragen van de
bestemmingsfondsen terug te vinden, evenals de volledige balans en winst/verliesrekening.
Gezien het grote aantal extra aanvragen in 2019, en de groei die de culturele sector
daardoor maakt, zijn de bestemmingsreserves in het tweede deel van 2019, conform
verwachting, volledig aangewend om te investeren in de culturele sector van Zoetermeer.
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Bij het indienen van de subsidieaanvraag voor 2019 (in augustus 2018) zijn de bedragen van
de bovengenoemde bestemmingsreserves niet opgenomen in de ingediende begroting. Ze
bestonden immers op dat moment nog niet.
Het bestuur heeft bij de vorming van de reserves van zowel de gemeente als Fonds1818 de
opdracht gekregen ze volledig aan te wenden in het jaar 2019. Hierdoor is het
donatiebudget van het fonds in 2019 groter geworden dan genoemd in de ingediende
begroting. Zoals hierboven genoemd zijn de ontstane reserves in 2019 volledig aangewend
voor donaties aan het culturele veld.

4.4

FINANCIEEL OVERZICHT, BALANS EN CONTROLEVERKLARING

Voor het volledige financiële overzicht van de Stichting Cultuurfonds Zoetermeer verwijs ik
u naar de bijgevoegde jaarrekening 2019, de controleverklaring en de toelichting van het
bestuur op de jaarstukken. Tevens is voor de volledigheid een overzicht van alle
binnengekomen en toegekende aanvragen bijgevoegd, zowel van 2019 als van de jaren
ervoor.
De controleverklaring van de accountant heeft betrekking op de jaarstukken van 2019.
Voorheen zijn met de gemeente andere afspraken gemaakt, en is een ‘light’ controle
uitgevoerd op alle gedane donaties in 2017 en 2018.
Echter, in het opstellen van de jaarstukken van 2019 zijn de voorgaande boekjaren
natuurlijk ook aangesloten en gecontroleerd. We vertrouwen erop hiermee aan de
controleplicht te hebben voldaan.
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HOOFDSTUK 5 – TOEKOMST
5.1

BELEIDSPLAN 2020 - 2021

Het Cultuurfonds Zoetermeer fungeert als aanjager van een sterkere cultuursector met een
divers en interessant aanbod dat een groot bereik heeft. Wij opereren met enige afstand
van de gemeentelijke organisatie. Dit zorgt voor flexibiliteit, actiegerichtheid en
doelmatigheid bij elke stap.
Netwerken
Het Cultuurfonds Zoetermeer is gestart met de Cultuurkantine. Deze maandelijkse
netwerkbijeenkomst is bedoeld om de mensen uit de culturele sector met elkaar te
verbinden. Wij willen ervoor zorgen dat deze Cultuurkantine een vaste waarde in
Zoetermeer wordt, zodat meer creatieve makers van onze culturele achterban tot nieuwe
connecties komen.
De Cultuurmakelaar zal zijn netwerk ook uitbreiden binnen het bedrijfsleven, zorg- en
onderwijsinstellingen en de vastgoedpartijen van de stad. Deze instellingen/bedrijven
kunnen op hun beurt weer bij ons werk betrokken worden via de ‘Masterclasses’ die het
Cultuurfonds Zoetermeer gaat organiseren. Bij die ‘Masterclasses’ kan de achterban van
het Cultuurfonds Zoetermeer voor een kleine bijdrage kennis op doen die zij weer kunnen
gebruiken bij hun vereniging/stichting/instelling.

Marketing en promotie
Het Cultuurfonds Zoetermeer is een centrale onafhankelijke partij en daarom partner in
ontwikkelingen op het gebied van centrale promotie van de stad en haar culturele leven.
Deze propositie wordt sterk neergezet. Om het culturele vermogen van Zoetermeer te
stimuleren is het essentieel om dit goed over het voetlicht te brengen.
Citymarketing wordt integraal onderdeel van de criteria bij grotere aanvragen. Centrale
promotie van het stadsprogramma pakken we graag gezamenlijk op met de partners die
zich hier al mee bezig houden. Daarnaast ontwikkelen we onze eigen sociale media kanalen
door tot volwaardige nieuwsvoorziening, netwerkplatform en evenementenkalender.
Financiering
Het Cultuurfonds Zoetermeer ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Wij streven
ernaar om de komende jaren het bedrag aan subsidie van de gemeente te laten groeien,
vooral door de meerwaarde van het Cultuurfonds Zoetermeer te laten zien. Hier kunnen de
aanvragers van subsidie een rol bij spelen, bijvoorbeeld door het werk van het ons te
onderschrijven.
Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om vanuit het bedrijfsleven belangrijke
sponsors aan ons te verbinden. Ook voor particulieren zijn er mogelijkheden om een
bijdrage aan onze stichting te doen, hetzij door een schenking of een legaat. Het feit dat
wij een ANBI-status hebben is hierbij een groot voordeel.
Wij gaan onderzoeken of een meer ondernemende manier van werken zou kunnen leiden
tot de situatie waarin het Cultuurfonds Zoetermeer BTW mag verrekenen wat een
substantieel voordeel oplevert aan de kostenkant van onze begroting.
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Organisatie
Het Cultuurfonds Zoetermeer heeft ambities om door te groeien tot een volwaardige
organisatie. Te beginnen met voor de hand liggende zaken zoals kantoorfaciliteiten, genoeg
uren voor een directeur/cultuurmakelaar en passende administratieve ondersteuning.
Hiervoor kan absoluut worden samengewerkt met voor de hand liggende partners in de
stad.
De functie van Cultuurmakelaar is veranderd van ‘het eerste aanspreekpunt voor geld’,
naar iemand die adviseert, netwerk vormt en organisaties ondersteunt bij hun toekomst.
Soms met een donatie, maar vaker met tijd, advies, netwerk en hulp.
In de toekomst verwachten we groei van het werk, en ontwikkelt deze functie zich door
tot een voltijd directeursfunctie, zoals dat ook in andere steden gebruikelijk is.
Het stichtingsbestuur heeft als doel om in 2020 nog twee extra bestuursleden te werven
om zo te komen tot een evenwichtig bestuur waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt.
Daarnaast ligt het voor de hand om naast het stichtingsbestuur de mogelijkheden van een
onafhankelijke adviescommissie te verkennen. Zij kunnen vanuit een externe professionele
visie hun reactie geven op aanvragen, initiatieven en beleidsvoorstellen.

5.2

CORONACRISIS

Op het moment van schrijven van dit document wordt de culturele sector geteisterd door
de coronacrisis, die sinds medio maart 2020 ook door Nederland raast. Het Cultuurfonds
Zoetermeer houdt vast aan haar kerntaak en doelstellingen, en probeert ook nu zo goed
mogelijk met de sector nieuwe initiatieven te ontplooien. In de halfjaarrapportage die we
deze zomer aanleveren geven we u een overzicht van de activiteiten die we begin 2020
hebben ondernomen om dit te bewerkstellingen.

5.3

CULTUURVISIE 2030

De gemeente Zoetermeer heeft aangegeven dat in de nieuwe Cultuurvisie 2030 geen
ruimte meer is voor het Cultuurfonds Zoetermeer, en dat de subsidie zal worden
stopgezet. Op dit moment is de samenspraak hierover nog in volle gang, en wordt naar
verwachting pas in september 2020 een eerste versie van de concept visie aan de sector
gestuurd. Vervolgens zal de raad er, zo is nu de planning , in november een besluit over
nemen. Dat is te laat om het nieuwe beleid in 2021 te laten ingaan.
Om die reden gaat het bestuur van het Cultuurfonds Zoetermeer er vanuit in 2021
onverminderd en met minimaal hetzelfde budget door te kunnen met haar activiteiten, en
zo de periode tot het nieuwe cultuurbeleid ingaat te overbruggen. Tegelijkertijd blijven we
proactief deelnemen aan het debat en zullen we er alles aan doen om beleidswijzigingen
die in het nadeel van de Zoetermeerse culturele sector zijn te voorkomen.
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