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1. Samenvatting resultaten 2020
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2. Voorwoord
2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar, ook voor Cultuur Verbindt Roosendaal. Waar het jaar begon als
een mooie voortzetting van onze taken en doelen in 2019, veranderde al snel in een jaar waarbij snel geschakeld
diende te worden wegens de opkomende pandemie.
De maatregelen die genomen werden om deze Covid-19 pandemie in te dijken, hadden een grote invloed op het
culturele veld van Roosendaal. In eerste instantie zette Cultuur Verbindt Roosendaal in op het informeren van
culturele organisaties en makers. Er werd een FAQ opgesteld met Corona gerelateerde vragen, waar dieper
ingegaan werd op ondersteuningsmogelijkheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Ook werd er actief
contact opgenomen met iedereen die voor 2020 een toekenning ontvangen had vanuit de Voucher-,
Activiteiten- of Makersregeling. Al snel bleek dat veel organisaties vooral nood hadden aan tijd: tijd om geplande
activiteiten uit te stellen of om activiteiten om te buigen tot “Corona-proof”-projecten.
Onze stichting gelooft dat cultuur Roosendaal zeker in veranderde sociale omstandigheden kan verlevendigen en
versterken. Daarom lanceerden we in 2020 de oproep om goede plannen te blijven indienen. Er werd ruim
57.000 euro toegekend aan 15 "Corona-proof"-projecten. Daarnaast heeft Cultuur Verbindt Roosendaal op
verzoek van de gemeente Roosendaal de uitvoering van de Corona-compensatie aan culturele verenigingen op
zich genomen. De gemeente heeft daarvoor een éénmalige subsidie van €50.000 ter beschikking gesteld. Er
werd in totaal €16.084 toegekend in de eerste aanvraagronde, in 2021 zal er een tweede ronde opengesteld
worden. Er werd coulant omgegaan met het uitstellen van projecten en organisaties werden gemotiveerd om
ook in Corona-tijden culturele projecten op te zetten.
Vanuit het culturele veld ontvangen we steeds meer noodsignalen, vooral de amateurverenigingen hebben het
zwaar. Verenigingen staan stil en kunnen geen activiteiten organiseren, waardoor leden steeds vaker afhaken.
Daarnaast lopen de kosten door: huur moet betaald worden, dirigenten of regisseurs worden (zij het minimaal)
uitbetaald. Dankzij de Corona-compensatie-regeling kunnen we verenigingen financieel ondersteunen bij deze
uitdagingen. Daarnaast wil Cultuur Verbindt Roosendaal in 2021 een aantal (online) inspiratiemomenten en
netwerkmomenten faciliteren waar thema’s als ledenwerving, het vergroten van de betrokkenheid bij leden, het
organiseren van Corona-proof projecten, etc. aan bod zullen komen.
Door de constante verandering van maatregelen waren ook wij genoodzaakt om ons denken en doen om te
gooien. Dit zorgde niet alleen voor moeilijkheden, maar ook voor nieuwe inspiratie en mogelijkheden. In
november 2020 organiseerde Cultuur Verbindt Roosendaal voor de eerste keer de uitreiking van de
Roosendaalse Cultuurprijs. Een project waar direct met een frisse blik naar gekeken werd én volledig digitaal
werd uitgezonden. In de toekomst zal niet alleen de Cultuurprijs maar ook de Culturele Manifestatie Roosendaal
door Cultuur Verbindt Roosendaal georganiseerd worden. Op deze manier kan Cultuur Verbindt Roosendaal
haar rol van verbinder en aanjager nog verder uitbouwen.
Ook werd er ingespeeld op diversiteit en inclusie; een project gericht op ‘jonge makers’ werd volledig Coronaproof opgezet en uitgevoerd. Dit project zal voor meer diversiteit op het gebied van leeftijd in de aanvragen
moeten gaan zorgen. In 2021 willen wij het onderwerp diversiteit en inclusie verder gaan uitbouwen en voor
verschillende diverse doelgroepen projecten gaan aanjagen.
Door de Corona-pandemie en bijhorende maatregelen in 2020, werden vele projecten uitgesteld en kregen we
minder aanvragen voor de Voucher-, Activiteiten- en Makersregeling dan verwacht. Stichting Cultuur Verbindt
Roosendaal maakte daarom minder kosten dan begroot, terwijl de inkomsten voor de organisatie gelijk bleven.
In de komende jaren verwachten we echter meer aanvragen. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van KunstLoc
blijkt namelijk dat culturele organisaties en makers veel ondersteuning nodig zullen hebben na de Corona-
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maatregelen om hun activiteiten opnieuw te kunnen oppakken en uitbouwen. We bereiden ons alvast voor om
hierbij maximaal te ondersteunen.
In 2019 en 2020 vroegen we extra ondersteuning aan bij de Provincie Noord-Brabant voor onze makersregeling,
ondersteuning die we ook toegekend kregen. Vanaf 2021 houdt de Makersregeling van de provincie op te
bestaan. Om het culturele veld op dezelfde manier bij te kunnen staan vanaf 2021, werd een
bestemmingsreserve aangelegd.
Cultuur Verbindt Roosendaal sluit 2020 af met een dubbel gevoel. Enerzijds ernstig bezorgd over de hard
getroffen sector en impact op het (amateur)- kunsten veld en publiek. Anderzijds vol vertrouwen deze crisis
gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden, met kansen voor nieuwe vormen en samenwerkingsverbanden die
eerder wellicht niet zo voor de hand zouden liggen.
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3. Organisatie
Dit is het derde jaarverslag van stichting Cultuur Verbindt Roosendaal (CVR) waarin we rapporteren over een
volledig kalenderjaar. In 2020 heeft CVR zich, zoals afgesproken in de subsidiebeschikking 2020-2023, gericht op
het realiseren van de onderstaande doelstelling:
Het bestendigen, verstevigen en verduurzamen van het culturele klimaat in Roosendaal
en de navolgende kernactiviteiten:
Cultuur Verbindt Roosendaal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

stimuleert de verbinding tussen iedereen die participeert of dat wil doen in het culturele leven van de
stad en dorpen;
stimuleert de samenwerking tussen verschillende partijen in de vorm van culturele coalities en geeft
daarmee een impuls aan kwaliteit, groei, vernieuwing en vitaliteit;
stimuleert het zoeken naar nieuwe aansprekende vormen met een brede verbinding over de grenzen
van de eigen culturele discipline heen;
stimuleert de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad en dorpen, waardoor meer inwoners actief
meedoen of passief plezier beleven aan het culturele leven;
adviseert op basis van eigen kennis en die uit het brede provinciale en landelijke culturele veld partijen
binnen en buiten het netwerk, waaronder de gemeente Roosendaal;
investeert in het Roosendaalse kunst en cultuurveld met een aantal regelingen om de bovenstaande
doelstellingen te realiseren.

In het in deel 2 bijgevoegde overzicht hierna geven wij de brede waaier aan activiteiten weer die door CVR zijn
ondersteund. Niet alleen financieel, maar zeker ook inhoudelijk. Veel van de inzet van CVR gebeurt voor de
uiteindelijke toeschouwer achter de schermen.
CVR handelt waar mogelijk en relevant vanuit de culturele beleidsrichtlijnen Governance Code Cultuur – Fair
Practice Code – Code Culturele Diversiteit
Met betrekking tot de Code Culturele Diversiteit lijkt CVR nog enige accenten te kunnen zetten, en dan in het
bijzonder bij de ondersteunde activiteiten en projecten. In 2020 werden de eerste stappen gezet richting een
meer inclusieve organisatie, in 2021 wordt hier verder aan gewerkt.
Het spreekt inmiddels voor zich dat de gehanteerde werkwijze continu tegen het licht gehouden wordt van
actuele ontwikkelingen in het (culturele) netwerk. Dit gebeurt op eigen initiatief, en zeker ook op initiatief van
onze netwerk-partners, en door ons ondersteunde culturele partijen in de gemeente en daarbuiten.

6
Jaarverslag 2020

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een mix van personen met een brede bestuurlijke ervaring. De bestuursleden hebben
kennis en ervaring op het gebied van politiek, economie en cultuur. Cultuur Verbindt Roosendaal hanteert het
Bestuursmodel met directie (twee gelijkwaardige programmamakers) en handelt conform de Governance Code
Cultuur.
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal bestond in 2020 uit de volgende personen:
Dhr. M. ten Harmsen van der Beek (voorzitter)
Mevr. K. Neurink (secretaris)
Mevr. J. Ensel (penningmeester)
Dhr. B. Rommens (lid)
Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het herbenoemen van een bestuurslid
is eenmaal mogelijk. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het
bestuur.

Rooster van aftreden en herbenoemen bestuur Cultuur Verbindt Roosendaal
Functie
Naam
Datum 1e
benoeming
Voorzitter
Marijn ten Harmsen van der Beek
Mei 2018
Secretaris

Katja Neurink

Mei 2018

Penningmeester

Judith Ensel

Mei 2018

Lid

Bjorn Rommens

Jan 2020

Rooster
Aftredend en herbenoembaar
Jan 2022
Aftredend
Jan 2021
Aftredend en herbenoembaar
Jan 2023
Aftredend
Jan 2021

Adviescommissie
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal heeft een adviescommissie die het bestuur adviseert bij het nemen van
besluiten over financieringsaanvragen voor de Makersregeling en voor de Activiteitenregeling. De
adviescommissie bestaat minimaal uit vier leden van professionals die aanvragen beoordelen op basis van een
tenderprocedure. Hierbij worden aanvragen met elkaar vergeleken waardoor per ronde alle leden alle
aanvragen dienen te voorzien van advies.
De adviescommissie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door een secretaris (die geen onderdeel
uitmaakt van de adviescommissie). Deze rol wordt vervuld één van de programmamakers van Cultuur Verbindt
Roosendaal.

De commissie:
•
•
•

Heeft affiniteit met en kennis van kunstbeoefening/amateurkunst, cultuureducatie, community art.
Heeft oog voor de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur.
Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het terrein van de kunsten.
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•
•

Beschikt over ervaring en inzicht om subsidieaanvragen te kunnen beoordelen op hun artistieke en
organisatorische kwaliteit.
Heeft geen binding met culturele organisaties/verenigingen binnen de gemeente Roosendaal.

In 2020
De samenstelling van de adviescommissie in 2020:

•
•
•
•
•
•

Willem Reijnders (voorzitter) (o.a. werkzaam als directeur bij West-Brabants Archief)
Patrick van Berkel (o.a. werkzaam als communitymanager bij Art-Fact Tilburg en als beeldend docent)
Frank de Jong (o.a. werkzaam als senior adviseur kunstbeoefening Kunstloc Brabant en als docent
directie Slagwerkensembles aan het Fontys conservatorium)
Joep Coolen (o.a. werkzaam als docent Leisure & Events aan de Breda University of Applied Sciences en
adviseur festivals bij het Fonds Podiumkunsten)
Claartje Rijkers (o.a. werkzaam als projectleider Community-Art bij Cultuurbedrijf Bergen op Zoom)
July Ligtenberg (o.a. werkzaam als Hoofd Bedrijfszaken bij Museum Panorama Mesdag)

De onafhankelijke adviescommissie is in 2020 7 keer bij elkaar gekomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren

9 aanvragen - Eerste ronde Activiteitenregeling
8 aanvragen – Eerste ronde Makersregeling
2 aanvragen – Herkansingsronde Activiteiten- en Makersregeling
8 aanvragen – Tweede ronde Makersregeling
6 aanvragen – Tweede ronde Activiteitenregeling
6 aanvragen – Impuls Jeugd
3 aanvragen – Herkansingsronde Activiteiten- en Makersregeling

Programmamakers
Het bestuur van Cultuur Verbindt Roosendaal richt zich op de vaststelling van algemeen beleid. De twee
programmamakers zijn het directe aanspreekpunt van de stichting in de praktijk en hebben gezamenlijk de
dagelijkse leiding. Programmamakers Carlijn de Bot-de Jongh en Geertje Braspenning (in dienst sinds 1 april
2020) werkten beiden 0,6 fte (24 uur) in 2020.
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4. Financieel verslag
Financieel jaaroverzicht 2020
BATEN
Structurele subsidie Gemeente
Organisatiekosten
Adviescommissie
Versterken culturele infrastructuur
Professionaliseren culturele veld
Versterken waarde cultuur
Investeren in cultuur
Eénmalige subsidie Gemeente
Organisatie Cultuurprijs
Regeling Corona-compensatie
Incidentele subsidie Provincie Noord-Brabant
Makersregeling (Kunstloc)
Totale inkomsten

Begroot

Realisatie

€ 90.000
€ 8.000
€ 3.500
€ 8.500
€ 20.000
€ 315.000

€ 90.000
€ 8.000
€ 3.500
€ 8.500
€ 20.000
€ 315.000

€ 12.000
€0

€0
€ 50.000

€ 35.000
€ 492.000

€ 35.000
€ 530.000

LASTEN
Personele kosten
Salaris vast personeel (1,1 fte)
Werk door derden
Overige personele kosten
Subtotaal

€ 60.000
€ 8.500
€ 2.500
€ 71.000

€ 58.322
€ 5.808
-€ 1.342
€ 62.788

Organisatiekosten
Kantoorkosten
Marketing & communicatie
Bestuurskosten
Administratie & Accountantskosten
Subtotaal

€ 5.000
€ 7.500
€ 2.000
€ 4.500
€ 19.000

€ 6.429
€ 4.051
€ 587
€ 4.438
€ 15.505

€ 20.000

€ 6.050

€ 10.000

€ 9.286

Productkosten
1. Versterken culturele infrastructuur
Zelfstandig (online) platform
2. Professionaliseren culturele veld
Netwerk- en kennisbijeenkomsten
3. Versterken waarde cultuur
Aanjaagbudget
Verduurzamen kansrijke initiatieven
Cultuurprijs
Coronacompensatie
4. Investeren in cultuur
Voucherregeling
Makersregeling
Activiteitenregeling
Orkestregeling
Adviescommissie
Subtotaal
Totale uitgaven

€ 40.000
€ 35.000
€ 12.000
€0

€ 65.161
€ 10
€ 14.162
€ 16.084

€ 35.000
€ 135.000
€ 110.000
€ 35.000
€ 10.000
€ 442.000
€ 532.000

€ 28.577
€ 106.079
€ 66.521
€ 35.470
€ 11.050
€ 358.450
€ 436.743

RESULTAAT
Dekking uit bestemmingsreserve

-€ 40.000
€ 40.000

€ 93.257
€0

9
Jaarverslag 2020

Personeelskosten
•

Salaris vast personeel
Gezien het toenemend aantal werkzaamheden was het noodzakelijk een 2e medewerker aan te
trekken. Per 1 april 2020 heeft CVR een 2e programmamaker in dienst.

•

Werk door derden
Dit betreft met name het inzetten van een communicatieprofessional voor o.a. het interviewen van
verenigingen en makers over hun ervaringen tijdens de Corona-maatregelen en het schrijven van een
bijhorend artikel.

•

Overige personeelskosten
Dit betreft met name reis- en verzekeringskosten. In 2020 heeft CVR van de verzekering een uitkering
ontvangen m.b.t. afwezigheid wegens ziekte. Hierdoor is het totaal uitgegeven bedrag kleiner dan het
ontvangen bedrag op deze post.

Organisatiekosten
•

Kantoorkosten
Er zijn extra (éénmalige) kosten gemaakt bij de indiensttreding van de tweede medewerker voor o.a. de
aankoop van een tweede laptop en telefoon. Daarnaast zijn er ook extra abonnementskosten voor o.a.
telefonie en Office 365.

•

Marketing en communicatie
Net als de voorbije jaren werden er kosten gemaakt voor het promoten van en communiceren over
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Zo werd er promotiebudget gebruikt voor o.a. de communicatie
over de Corona-maatregelen in de culturele sector, het openstellen van de Corona-compensatie en de
mogelijkheid tot steun bij de organisatie van Corona-proof projecten. Belangrijk om hierbij te
vermelden is dat de marketing- en communicatiekosten voor projecten verwerkt zitten in de
projectkosten voor dat specifieke project.

•

Bestuurskosten
De meeste bestuursvergaderingen werden, omwille van de Corona-maatregelen, digitaal gehouden, via
Teams. De onkostenvergoedingen (voornamelijk reiskostenvergoedingen) voor de bestuursleden lagen
in 2020 daarom lager dan andere jaren.
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Productkosten
•

Zelfstandig (online) platform
Er werden oriënterende gesprekken en een brainstorm georganiseerd met verschillende organisaties in
het culturele veld om te bekijken op welke manier het culturele veld digitaal ondersteund wordt en
verder ondersteund kan worden. Op basis van die gesprekken werd een voorstel opgemaakt door
creatief digitaal bureau Every Day.

•

Netwerk- en kennisbijeenkomsten
Voor de netwerkbijeenkomst in februari 2020 is gebruik gemaakt van de kennis en expertise van André
Merlijn, directeur van Bureau Coen. Daarnaast werd dit budget gebruikt om het streamen van de
Cultuurprijs naar het hele netwerk mogelijk te maken.

•

Aanjaagbudget
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal lanceerde begin april 2020 de oproep om Corona-bestendige
projecten met ons te delen, om te bekijken hoe we Roosendaal met cultuur in de veranderde sociale
omstandigheden konden verlevendigen en versterken. CVR ondersteunde 15 “Corona-proof” projecten
buiten de regelingen om.

•

Verduurzamen kansrijke initiatieven
In 2020 werd een professioneel adviestraject opgestart voor en op vraag van Stichting T’Plein
Roosendaal en theaterduo Sebas & Wes. Beide trajecten lopen van september 2020 tot maart 2021 en
zullen pas na afloop gefactureerd worden. Daarnaast is CVR nauw betrokken bij het uitwerken van een
meerjarenperspectief voor Festival Theater op de Grens in samenwerking met Drie Maal Plankenkoorts,
De Kring en Citymarketing.

•

Cultuurprijs
Ondanks de geldende Corona-maatregelen organiseerde CVR in november 2020 de uitreiking van de
Cultuurprijs 2020. Er werd een livestream uitgezonden vanuit De Kring, die simultaan te bekijken was
op de facebookpagina’s van Cultuur Verbindt Roosendaal, Cultuurprijs Roosendaal en De Kring
Roosendaal. Voor de organisatie van de Cultuurprijs krijgt CVR een jaarlijkse ondersteuning van €12.000
van de gemeente Roosendaal.

•

Coronacompensatie
Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de
coronacrisis, konden eind 2020 subsidie aanvragen. Cultuur Verbindt Roosendaal heeft op verzoek van
de gemeente Roosendaal de uitvoering van de Corona-compensatie aan culturele verenigingen op zich
genomen. De gemeente heeft daarvoor een éénmalige subsidie van €50.000 ter beschikking gesteld. Er
werd in totaal €16.084 toegekend in de eerste aanvraagronde, in 2021 zal er een tweede ronde
opengesteld worden.
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•

Voucherregeling, Activiteitenregeling, Makersregeling
De realisatie voor de Voucherregeling, Activiteitenregeling en Makersregeling lag in 2020 lager dan
begroot voor de drie regelingen. Het aantal aanvragen lag beduidend lager dan de voorbije jaren, dit is
eenvoudig te verklaren door de geldende Corona-maatregelen. Het restant werd gebruikt om de
aanvragen voor “Corona-proof” projecten te ondersteunen.

•

Orkestregeling
In 2020 werden 5 muziekverenigingen ondersteund met een basissubsidie voor hun reguliere werking.
Daarnaast ontvingen 2 muziekverenigingen een extra toekenning voor de ondersteuning van hun
jeugdwerking.

•

Adviescommissie
In 2020 werden niet alleen de Makersregeling en Activiteitenregeling door de adviescommissie
beoordeeld, maar ook de (nieuwe) Impuls Jeugd regeling.

Samenvatting bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd:
-

Online platform
Verduurzaming kansrijke initiatieven
Makersregeling
Onderzoek regelingen
Culturele Manifestatie

€ 20.000
€ 65.000
€ 75.000
€ 37.169
€ 20.000

Er werd door de stichting een begroting opgemaakt voor 2021-2024, waarin deze bestemminsreserves
systematisch afgebouwd zullen worden.
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5. Inhoudelijk verslag, Resultaten 2020
#1 Cultuur Verbindt Roosendaal als verbinder
In 2020 werkten we via de programmalijn Versterken van de culturele infrastructuur aan:
•
•
•
•

•

het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
het culturele netwerk faciliteren als community.
het stimuleren van verbinding en samenwerking.
de realisatie van een online platform als onderdeel van een zelfstandige community.
o Brainstorm met stakeholders over de mogelijkheden en wensen voor een (nieuw) online
platform.
o Uit deze brainstorm blijkt dat er vooral nood is aan een keuzehulp met daarin de belangrijkste
culturele partijen in Roosendaal. Op deze manier kunnen culturele verenigingen, stichtingen,
makers en organisatoren duidelijk terugvinden voor welke vragen ze bij welke partij
terechtkunnen.
o De bestaande Facebookgroep “Platform | Cultureel Netwerk Roosendaal” leent zich daarnaast
voor de functie van online platform, waarbij het cultureel netwerk online verbonden is en
blijft.
de organisatie van Cultuurprijs 2020.
o In 2020 organiseerden we voor het eerst de Cultuurprijs Roosendaal. Op vrijdag 20 november
2020 werd de Cultuurprijs 2020 uitgereikt via een live-streaming vanuit de Grote Zaal in de
Kring. Daarbij waren in de zaal enkel de genomineerden, per genomineerde vier genodigden
en de crew aanwezig. De live-stream was live te bekijken op de Facebook-pagina van
Cultuurprijs Roosendaal, Cultuur Verbindt Roosendaal en de Kring Roosenaal. De liveuitzending werd door ruim 1.000 Roosendalers bekeken. De opname van de uitzending is (nog
steeds) via dezelfde pagina’s en via de website www.cultuurprijsroosendaal.nl te bekijken.

#2 Cultuur Verbindt Roosendaal als expert
In 2020 werkten we via de programmalijn Professionaliseren van het culturele veld aan:
•
•

•

het organiseren van informatiebijeenkomsten.
het organiseren van spreekuren.
o Naast de reguliere mogelijkheid om een afspraak te maken voor een adviesgesprek,
organiseerden we in 2020 voor de eerste keer inloopspreekuren in de aanloop naar de
indienronde in oktober. Aanvragers konden zich inschrijven voor een sessie waar hun plan 1op-1 gescand werd door één van de programmamakers.
het delen van (bestaande) publicaties met tips/handvatten voor het culturele veld.
o Bij de uitbraak van Corona en de bijhorende maatregelen vanaf maart 2020 deelden we de
geldende maatregelen voor de culturele sector, eventuele steunmaatregelen en
mogelijkheden tot extra financiering en een FAQ met de meest gestelde vragen. Daarnaast
maakten we in samenwerking met de Kring Roosendaal, Cultuurhuis Bovendonk, deSuite en
Parriotia een overzicht op met mogelijke locaties voor “Corona-proof” optreden en repeteren.
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#3 Cultuur Verbindt Roosendaal als aanjager
In 2020 werkten we via de programmalijn Versterken waarde van Cultuur aan:
•

het ondersteunen/aanjagen van (nieuwe) initiatieven (diversiteit, jeugd, corona)
o In maart 2020 lanceerden we de oproep om Corona-proof-projecten in te dienen. We bekeken
samen met culturele organisaties en verenigingen hoe we Roosendaal met Cultuur in deze
veranderende sociale omstandigheden konden blijven verlevendigen en versterken.
o In de maanden na deze oproep, deelden we voorbeelden van projecten die uitgevoerd
werden, geïnspireerd door Corona en rekening houdend met de geldende maatregelen.
o Cultuur Verbindt Roosendaal wilt cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk maken met daarbij
oog voor specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, mensen met een migratie-achtergrond
of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Om tot concrete voorstellen te
komen, onderzochten we welke de huidige situatie van stichting Cultuur Verbindt Roosendaal
is, welke organisaties mogelijke partners kunnen zijn voor de stichting en voerden we
gesprekken met experts en aanvragers met een diverse achtergrond.
o Op basis van dit onderzoek ondernamen we in 2020 al een aantal concrete stappen: we
stelden een focusgroep samen van jonge makers die al een aanvraag bij CVR hebben gedaan
en we maakten korte portretten van makers die ondersteund door CVR een project uitgewerkt
hebben.

•

het doorontwikkelen en verduurzamen van kansrijke initiatieven
o We sloten aan bij de werkgroep rond Festival Theater op de Grens, een samenwerking tussen
Drie Maal Plankenkoorts, de Kring, CityMarketing en CVR. Zo werd er o.a. een SWOT-analyse
opgesteld en op basis daarvan werd een nieuwe profielbeschrijving opgesteld voor het festival
door de werkgroep.
o In 2020 startten we een professioneel adviestraject op voor en op vraag van Stichting T’Plein
Roosendaal en theaterduo Sebas & Wes. Beide trajecten lopen van september 2020 tot maart
2021.
o Ook gingen we een samenwerkingsovereenkomst aan met MBO Dans. We werken samen aan
een gezamenlijke leerlijn onder de naam “Creactive Learning”. Een onderdeel daarvan is de
Creative Award waarbij een prijs wordt uitgereikt aan de studenten met het beste idee, dit
mogen zij tot uitvoering brengen.

#4 Cultuur Verbindt Roosendaal als fondsbeheerder
In 2020 werkten we via de programmalijn Investeren in Cultuur aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het adviseren van initiatiefnemers.
het beoordelen van aanvragen en het toetsen van deze aanvragen aan de voorwaarden en doelstelling van
de regelingen.
het faciliteren en ondersteunen van de onafhankelijke adviescommissie.
het verlenen van subsidie.
het monitoren van subsidie.
het behandelen van bezwaren.
het evalueren en bijstellen van de regelingen.
het publiceren en verspreiden van de regelingen.
het genereren van extra middelen voor het fonds.
o Er werd een beschikking van €50.000 toegekend voor de Makersregeling 2020 door Kunstloc
Brabant.
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#5 Cultuur Verbindt Roosendaal als adviseur
In 2020 werkten we via de programmalijn Integraal cultuurbeleid aan:
•
•

•

Adviseren aan de gemeente en beleidsontwikkeling
Het registreren van relevante kenmerken van gehonoreerde aanvragen als grondslag voor
beleidsontwikkeling
o We onderzochten of er hiaten binnen de huidige regelingen en de huidige dienstverlening zijn,
met specifieke aandacht voor specifieke doelgroepen. Daarvoor analyseerden we de
aanvragen die ingediend werden tussen 2018 en mei 2020. Op basis van de analyse werkten
we een aantal concrete voorstellen uit om de toegankelijkheid van de organisatie voor de
doelgroep jongeren te verhogen.
Het monitoren van trends en ontwikkelingen.
o Cultuur Verbindt Roosendaal is voor het culturele veld het eerste aanspreekpunt. Vanuit die
rol konden we nauw opvolgen welke de gevolgen van de Corona-crisis voor het veld waren.
We gingen coulant om met het uitstellen van projecten waarvoor ondersteuning toegekend
was en voerden vele adviesgesprekken.
o Op vraag van Gemeente Roosendaal werkten we een Coronacompensatie-regeling uit voor
Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de
coronacrisis. De regeling werd opgesteld en uitgevoerd door CVR en zal in 2021 opnieuw
opengesteld worden.
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Tijdslijn
Eerste kwartaal
o
o
o
o
o
o

Toetreding nieuw bestuurslid: Bjorn Rommens.
Netwerkbijeenkomst in Cultuurhuis Bovendonk.
Workshop “Bereiken en activeren van jongeren”.
Verlening beschikking van €50.000 voor de Makersregeling 2020 door Kunstloc Brabant.
Eerste toekenningen Voucherregeling 2020
Actief benaderen verenigingen/culturele organisaties m.b.t. Corona en bijhorende uitdagingen

Tweede Kwartaal
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Start nieuwe programmamaker: Geertje Braspenning.
Start 3 nieuwe adviescommissieleden: Joep Coolen, Claartje Rijkers, July Ligtenberg.
9 aanvragen Activiteitenregeling, 8 aanvragen Makersregeling.
Oproep “Corona-proof”-projecten: we ondersteunen ook buiten de regelingen om
Nieuwsbrief met update Corona: meest gestelde vragen en nuttige links.
Opstart project “diversiteit”: hoe kunnen we de diversiteit binnen culturele projecten in
Roosendaal verhogen? Fase 1: onderzoek.
8 aanvragen Activiteitenregeling gehonoreerd, 1 aanvraag afgewezen na herkansingsronde.
6 aanvragen Makersregeling gehonoreerd, 2 aanvragen toegekend na herkansingsronde.
Jaarverslag en jaarrekening 2019 opgeleverd
Rondetafelgesprek met organisaties die aangegeven hebben nood te hebben aan een
meerjarige regeling.
Interne brainstorm mogelijke aanpassingen Orkestregeling.
Cultuur Verbindt Roosendaal wordt de nieuwe organisator van de Cultuurprijs 2020-2023.
Nieuwsbrief juni met o.a. toekenningen eerste ronde 2020.
Monitoring ondersteunde projecten tussen 2018 en nu: welke activiteiten werden
ondersteund, welke doelgroepen werden (niet) bereikt, op welke locaties werden activiteiten
georganiseerd?
Eerste vergadering Jury Cultuurprijs 2020, opstart organisatie Cultuurprijs 2020
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Derde kwartaal
o
o

o

o
o
o
o
o

In de periode tussen april en juli werden 5 “Corona-proof”-projecten ondersteund met in
totaal €18.468.
Beoordelingsformulieren adviescommissie aangepast, projecten moeten minimaal
“voldoende” scoren op volgende criteria: aan de doelstelling voldoen, bijdragen aan (één van
de) speerpunten van de regeling, cofinanciering en andere vormen van inkomsten.
Aanpassing telefonie: Cultuur Verbindt Roosendaal is bereikbaar op het nummer 0165 635
005. De twee programmamakers zijn daarnaast ook persoonlijk te bereiken via respectievelijk
06 34 231 149 en 06 40 678 086. De organisatie is ook via WhatsApp bereikbaar.
Impuls Jeugd aangepast en gepubliceerd
Nieuwsbrief augustus met o.a. voorbeelden “Kunst geïnspireerd door Corona”.
13 adviessessies waarbij aanvragers voor de tweede indienronde van de Activiteiten- en
Makersregeling hun plan kunnen laten nakijken en extra advies krijgen.
Opstart werkgroep “Jonge Makers” met 5 jonge aanvragers die CVR willen adviseren m.b.t de
bereikbaarheid van de organisatie voor jongeren en het opzetten van projecten door jongeren.
Cultuur Verbindt Roosendaal sluit aan bij de werkgroep rond Festival Theater op de Grens, een
samenwerking tussen Drie Maal Plankenkoorts, de Kring, CityMarketing en CVR.

Vierde kwartaal
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6 aanvragen Activiteitenregeling, 8 aanvragen Makersregeling.
Programmamaker Carlijn de Bot is gastspreker tijdens het webinar van Kunstloc Brabant.
Livestreaming Cultuurprijs 2020 met uitreiking eerste “Oeuvreprijs”.
5 aanvragen Activiteitenregeling gehonoreerd, 1 aanvraag afgewezen na herkansingsronde.
3 aanvragen Makersregeling gehonoreerd, 2 aanvragen afgewezen, 3 aanvragen toegekend na
herkansingsronde.
6 aanvragen Impuls Jeugd.
Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de
coronacrisis, kunnen coronacompensatie aanvragen.
2 aanvragen Impuls Jeugd gehonoreerd, 4 aanvragen toegekend mits extra informatie
toegezonden wordt.
Filmproject Jens Rijsdijk in het kader van project “Jonge Makers” wordt gefilmd.
Samenwerkingsovereenkomst aangegaan met MBO Dans.
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Bijlage: overzicht regelingen
Toekenningen Voucherregeling
Stichting Stimulering Podiumkosten
Spotlight Team International Arts
Stichting Brass Band Roosendaal

Groener Gras
One Billion Rising Roosendaal
HaFaBra Concert

€ 2.000,00
€ 1.077,00
€ 2.000,00

Toneelvereniging Onderling Kunstgenot
Aminanta Minte
Dijksteeke
Anne Leijdekkers
Stichting JONG! Theater
Stichting Theaterwerkplaats Tiuri

Toneelvoorstelling Van Speystraat 27
Fotografieproject International Women's Day
Dijkpop Roosendaal
Buiten de gebaande paden
Escape Experience 2020
Samen op Stap

€ 800,00
€ 1.600,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

Stichting Cultureel Nispen
Hugger Mugger Jazz Band

Kunstmarkt Nispen
Jazz Event aan de Vliet

€ 1.200,00
€ 1.150,00

Muziekvereniging Roosendaal
Stichting Roosendaal Danst!
Drie Maal Plankenkoorts
Stichting Open Monumentendag

Millenials Choice
Dans op 1,5m afstand
Erfgoed Tongerlohuys
Fotowedstrijd

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 640,00
€ 500,00

Oranje Stichting Nispen
Buurtpreventieteam 't Oude Centrum
CityN Events
Elke van Hassel
Stichting Carnaval Roosendaal
Anne-Marie Dagelinckx

Halloween Nispen
Kunstwerk in openbare ruimte
A Christmas Miracle
Illustreren met agrarisch materiaal
Educatiepakket Cultuur Carnaval
Onze Geluksvogel

€ 1.135,00
€ 2.000,00
€ 1.700,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

Toekenningen Makersregeling
De Vrouwen van Wanten
Atlas Cultureel Centrum
Isa de Jong
BOEI producties
Roosendaal Danst
Maurice Nuiten

Spring Awakening
50 jaar arbeidsmigratie in Nederland
Vandaag Groei Ik
Zelfrespect!
Voor en achter de huisdeur 2020
We Choose To Go To The Moon

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 650,00
€ 6.000,00
€ 10.000,00

Digi-Video
Stichting Roosendaal Danst!
Stichting Drie Maal Plankenkoorts
Theaterwerkplaats Tiuri
De Vrouwen van Wanten
Particles

Covid-19 in West-Brabant
Rascisme, diversiteit, identiteit
Locatieproject Stadsoevers
Het laatste uur van..
Roosendaal herdenkt
Mapping the City

€ 9.378,88
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

Prospera Scenario

Global Goals, roze hart

€ 4.910,00
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Toekenningen Activiteitenregeling
Stichting Cumawo

Cultureel platform kerkdorpen Wouw

€ 2.500,00

Theatergroep Respect
Stichting De Witte Roos
Openluchttheater Nispen
Cinema Paradiso
Muziekvereniging Roosendaal
Jazz750

Hans en Grietje en de 7 biggetjes
Letteren die knetteren & Letters, Liefde en Leven
Eerste Lustrum Exotische Markt Nispen
Filmhuis
Foute Uur op 't Plein
Jazz750

€ 4.000,00
€ 3.550,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

Chanteymenkoor Roosendaal
Roosendaals Gemengd Koor
Blues promotions
Mannenkoor Concordia
Weense Tunes
MVR Sint Jan

Irish Folk- and Seasong Festival
Lenteconcert
Roots Live
Jubileumconcert 100 jaar
Programma van Weense muziek
Cultuur uit het Hart

€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.820,00
€ 5.000,00

Popkoor Skoor
de Gildezonen
Roosendaal Danst!
Wouws Bont
Theatergroep Graag Gedaan

Colors
Movie Xperience
Festival Roosendaal Danst
Wouws Bont
De Onbekende Opdracht

€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.651,00

Toekenningen Orkestregeling
West-Brabants Symfonieorkest

Basis

€ 1.500,00

Muziekvereniging de Gildezonen
Harmonie Soli Deo Gloria
Harmonie en Malletkorps Oranje Wouw
Harmonie en Malletkorps Oranje Wouw
Muziekvereniging Roosendaal
Muziekvereniging Roosendaal

Basis
Basis
Basis
Plus
Basis
Plus

€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 9.750,00
€ 2.500,00
€ 6.320,00

Toekenningen “Corona-proof” projecten
Zento
Stichting Beeldmix
Anne-Marie Dagelinckx
Cultuurcompaan
EELT Theatercollectief
Stichting Stimulering Podiumkunsten

Geef de roos door
Vandaag Groei Ik - Buitenexpositie
Talisman
Ik Vergeet Je Niet
Vier de Wind - corona-proof
De Corona Monologen

€ 1.000,00
€ 4.981,00
€ 5.505,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00

Theaterwerkplaats Tiuri
Particles
Muziekvereniging Roosendaal
Anne Leijdekkers
Sint Nicolaas Comité

The Lockdown
Mapping the City
Met MVR de winter door | Fase 1
’T goa wel deur (werktitel)
Sinterklaas Musical

€ 5.000,00
€ 5.210,00
€ 4.190,00
€ 6.000,00
€ 3.200,00
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De Dick Hageman Band
Stichting JONG! Theater
MBO Dans
Stichting Roosendaal Danst!

De Dick Hageman Band optreden & album
Stichting JONG! Theater | Corona
Connect & develop in challenging times
Rooslicht

€ 1.485,00
€ 980,00
€ 3.118,88
€ 4.000,00

Toekenningen Coronacompensatie
Jazz750
Close Up Roosendaal
Theaterwerkplaats Tiuri
Valley Sound Bigband
Harmonie en Malletkorps Oranje Wouw

Corona Compensatie
Corona Compensatie
Corona Compensatie
Corona Compensatie
Corona Compensatie

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.888,97
€ 645,00

Muziekvereniging de Gildezonen
Stichting JONG! Theater
Stichting Stimulering Podiumkunsten
Vocal Group Nouveau
Harmonie St. Caecilia Nispen

Corona Compensatie
Corona Compensatie
Corona Compensatie
Corona Compensatie
Corona Compensatie

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.950,00
€ 1.600,00
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