Cultuurplatform Woerden
Jaarverslag 2012

Woerden, april 2013
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1. Inleiding
In 2012 heeft het CPW weer een groot aantal culturele activiteiten in Woerden mogelijk
gemaakt met subsidie of ondersteuning of door hierin zelf initiatief te nemen. Denk aan het
Roodharige fotografieproject, het jubileum van Kunst Na Arbeid, NachtCultuur en Jazz for
Kids.
Voor het CPW zelf is er in 2012 veel veranderd. Het was een bijzonder jaar vanwege de
omzetting van het CPW naar CPW+. Dit hield in dat het CPW zich in 2012 voorbereidde op
opschaling (de gemeente stelt meer middelen beschikbaar voor subsidiëring van lokale
initiatieven) en op een aantal nieuwe taken, waarbij de adviestaak aan de gemeente het
meeste opviel. Maar ook de coördinerende rol tussen de grote vijf was een opvallende
uitbreiding van de taken van het CPW, die in 2012 is voorbereid.
Daarnaast is ook gewerkt aan een vernieuwde relatie met KUVO. Van een
samenwerkingsovereenkomst is toegewerkt naar een veel duidelijker opdrachtgeveropdrachtnemer-contract, waardoor CPW en KUVO meer onafhankelijk van elkaar werden.
Om de nieuwe situatie te ondersteunen is een aantal basisdocumenten geheel vernieuwd:
het huishoudelijk reglement en de en de werkwijze van het bestuur.

2. Activiteiten
2.1 Loket Culturele zaken
Het Loket Spontane Zaken is halverwege 2012 omgezet in Loket Culturele Zaken,
vooruitlopend op de ruimere taken die overeengekomen zijn met de Gemeente Woerden.
Hierdoor was het niet alleen mogelijk om spontane,
vernieuwende initiatieven te ondersteunen, maar ook
waardevolle bestaande activiteiten.
Om deze reden zijn ook de criteria voor subsidie van het
loket aangepast en is een speciaal emailadres aangemaakt:
loket@cultuurlokaal.nl
De nieuwe criteria zijn opgenomen op de website van het
CPW http://www.cultuurlokaal.nl/loket_culturele_zaken
In 2012 zijn er 41 aanvragen om ondersteuning
binnengekomen.
Een verdubbeling van de eerste jaren en ruim 30% meer aanvragen dan in 2011. Eind 2012
werd het mogelijk om ook voor bestaande activiteiten subsidie aan te vragen. Er werden in
dit verband drie aanvragen ingediend.
Voor de beoordeling van de aanvragen is een werkgroep door het bestuur ingesteld,
bestaande uit: Marcha Kortekaas (bestuurslid) Jaco Kasius (bestuurslid) Riemer van der Bij,
Julia van Winden en Herman Meijnen. Deze werkgroep komt circa 10 x per kalenderjaar
bijeen.
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Overzicht aanvragen
nr

Naam

Beschrijving

Toegekend

besluit

01

Hogendoorn

fotoproject roodharigen

bijdrage + garantie

Gehonoreerd

02.

Popschool Gouda

Prijs groene hart

Bijdrage

Deels gehonoreerd

03.

Nachtcultuur

Cultuurproject

bijdrage + garantie

gehonoreerd

04

Te hooi en te kunst

Promotie groene hart

Garantie

gehonoreerd

05

Proms Excelsior

concert en dans manifestatie

bijdrage + garantie

gehonoreerd

06

Hart & Soul

Bandavond

bijdrage + garantie

gehonoreerd

07

st 4 en 5 Mei

Muziek en dans feest op 't plein

Garantie

gehonoreerd

08

KNA zegveld

Jubileum en muziekproject

bijdrage + garantie

gehonoreerd

09

SHHV de romeinen komen

Romeineneducatie

Garantie

gehonoreerd

10

Oratoriumkoor

concert en uitwisseling

bijdrage + garantie

gehonoreerd

11

Clytoneus

Bevrijdingsvuur

meegenomen in aanvraag 07

afgewezen

12

SHHV

tekort activiteit samenkomst

geen toekenning

afgewezen

13

Bonaventuraconcerten

serie orgelconcerten

Garantie

gehonoreerd

14

Jazz for Kids

Muziekeducatie

Garantie

gehonoreerd

15

Stadsmuseum

Romeineneducatie zolder

Garantie

gehonoreerd

16

Bravour-havendagen

zang en scheepvaart

geen toekenning

doorverwezen

17

Babypop

programmering jeugd

bijdrage en garantie

gehonoreerd

18

BSO clubhuis

Cuturele fiets tocht

Geannuleerd

afgehandeld

19

Historische Spelen

theater in open lucht

geen toekenning

doorverwezen

20

Dichtersgroep

poezieexpo met atelierroute

subsidie + garantie

Gehonoreerd

21

Akoestival

Muziekevenement

Subsidie + garantie

gehonoreerd

22

Kamerkoor

Concert Joannes Passion

Garantie

Gehonoreerd

23

Hart & Soul

Rockebillie

Garantie

gehonoreerd

24

Konnekt

Promotie Cd

Subsidie

Gehonoreerd

25

Oratoriumkoor

concert Messiah

Garantie

Gehonoreerd

26

Stadsdichter Woerden

vervaardigen bundel

Subsidie

Gehonoreerd

27

St speciaalbier

Evenement

deel-subsidie

Deels gehonoreerd

28

Consulaat Sint Nicolaas

intocht sint

Garantie

gehonoreerd

29

v Leeuwen

consevatie erfgoed

deel- subsidie

deels gehonoreerd

30

K77

Jubileumactiviteiten

Subsidie + garantie

Gehonoreerd

31

Kooijman

CD project

geen toekenning volgens criteria

afgewezen

32

Slagmaat

Pop up Store

Subsidie+ garantie

Gehonoreerd

33

Rpl-fm

aanschaf beeldmateriaal

subsidie+garantie

Gehonoreerd

34

Kunstkring

Exposities

Garantie

Gehonoreerd

35

Minkemacollege

Theaterproject

Garantie

Gehonoreerd

36

Nachtcultuur

evenement 2013

Subsidie

Gehonoreerd

37

Kunstencentrum

Educatief Muziekprojec

Subsidie

Gehonoreerd

38

St Kijk

Educatief beeldend Project

Subsidie

Gehonoreerd

39

Opgetrommeld

Jubileum aktiviteit

deel- subsidie

Gehonoreerd

40

Vocaal Ensemble

Herdenkingsconcert

Garantie

Gehonoreerd

41

Stolwijk

fotografie project

garantie-subsidie

Gehonoreerd
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Sinds 2009 worden behalve subsidies ook garanties toegekend om mogelijke financiële
tegenvallers voor de subsidieaanvragers op te kunnen vangen. Zo draagt het CPW bij aan het
verkleinen van de risico’s die de initiatiefnemers lopen. Vrijvallende garantiebedragen
worden na afloop van de betreffende activiteiten toegevoegd aan het budget van het loket
culturele zaken.
In totaal is in 2012 circa € 29.000,- euro toegekend aan culturele activiteiten. Ten tijde van
de sluiting van het boekjaar was circa € 22.000,- hiervan uitbetaald of moest nog in reserve
gehouden worden voor nog niet afgehandelde activiteiten.
Er is één aanvraag geannuleerd en er zijn drie aanvragen afgewezen, omdat deze niet
voldeden aan de gestelde criteria. Daarnaast is aantal aanvragers doorverwezen naar de
gemeente waarmee al financiële afspraken bestonden. De reden hiervan was dat het niet
mogelijk is voor dezelfde activiteit subsidie te ontvangen van de gemeente en van het CPW.
De middelen van het loket zijn immers ook afkomstig van de gemeente.
Voor het jaar 2013 ontvangt het CPW meer geld van de gemeente Woerden om dit soort
initiatieven te ondersteunen.

2.2 Cultuurcafe’s
De cultuurcafés hebben ten doel om uitvoerende en scheppende kunstenaars en allen die
zich betrokken voelen bij het culturele leven van de gemeente
Woerden gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten,
nieuwe initiatieven te ontwikkelen en dwarsverbindingen
tussen de diverse disciplines te stimuleren. De cafés bieden
ook een gelegenheid om nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen te presenteren, kennis te maken met mensen
die een belangrijke rol in het culturele leven van Woerden
spelen, en (nieuwe) plannen ter sprake te brengen en
eventueel te bediscuteren.
Er zijn in 2012 drie (in plaats van vier) cultuurcafés gehouden. Het vierde café, dat gepland
stond voor) december is verplaatst naar januari 2013.
De cafés werden gehouden in Synergos (Hart & Soul) en jongerencentrum Babylon, en
trokken gemiddeld 75 bezoekers/deelnemers uit het cultuurveld.
Verder informatie over de cultuurcafé’s is te vinden op de website van het CPW:
http://www.cultuurlokaal.nl/nieuwsbericht/266 en
http://www.cultuurlokaal.nl/nieuwsbericht/286

2.3 Week van de AmateurKunst
Voor het tweede jaar had in Nederland in 2012 de Week van de Amateurkunst plaats.
Tijdens de Week van de Amateurkunst (WAK) waren in gemeenten door heel Nederland
activiteiten te bezoeken waarbij de passie en het plezier van amateurkunst centraal stonden.
Optredens van amateurverenigingen vormden een belangrijk bestanddeel.
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De organisatie van de activiteiten was in handen van de gemeente, kunstencentrum of een
andere organisatie. In Woerden was dat de stichting Cultuur Platform Woerden (CPW)
samen met Het Klooster.
In samenwerking met Het Klooster werd de theaterzaal drie avonden (4, 5 en 7 juni) ter
beschikking gesteld aan groepen wier passie een podiumkunst was. Half februari zijn 68
groepen benaderd met het verzoek zich aan te melden. Hierop hebben 12 organisaties
positief gereageerd. Uiteindelijk zijn 9 groepen (3 per avond) geselecteerd en ingedeeld.
Besloten was om meer dan één groep per avond te laten optreden om zo groepen die geen
avondvullend programma hebben, toch de gelegenheid te bieden voor een wat groter
publiek op te treden. Elke groep kreeg 30 minuten ‘speeltijd’.
Het programma van de WAK zag er als volgt uit.
Maandag 4 juni 2012
 Woerdens Kamerkoor (21 zangers)
 Christelijk Oratoriumkoor Woerden (31 zangers)
 Orkest van het Groene Hart (30 musici)
Dinsdag 5 juni 2012
 Slagwerkgroep Opgetrommeld (6 musici)
 Vrouwenkoor Ludiek (35 zangers)
 Fanfarecorps Excelsior (30 musici)
Donderdag 7 juni 2012
 Balletstudio Piccolo Mondo (16 dansers)
 Theatergroep Comadre (3 toneelspeelsters)
 Zangvereniging Koordaat (60 zangers)
In totaal werd deelgenomen door 232 podiumkunstenaars.
Uiteindelijk hebben 149 betalende bezoekers de optredens bijgewoond, terwijl bij het
opstellen van de begroting was uitgegaan van 500. Uit de reactie van de bezoekers bleek dat
zij deze avonden bijzonder op prijs hebben gesteld.
De kosten van de zaalhuur waren voor rekening van het CPW en getracht werd deze kosten
voor een groot deel te dekken door de verkoop van toegangskaarten à raison van € 6,- per
plaats. De bedoeling was dat de deelnemende organisaties zelf de kaartverkoop zouden
stimuleren. Daadwerkelijke verkoop vond plaats via de website van Het Klooster. Dat er
minder bezoekers waren dan verwacht kwam omdat er onduidelijkheid is ontstaan over de
werving.
Door financiële bijdragen van het RABO Dichtbijfonds, het VSB-fonds Woerden en de
gemeente Woerden kon het project zonder verlies voor het CPW worden afgesloten.
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2.4 Kunstpark
Een speciale werkgroep van het CPW ( Marcha
Kortekaas, Gerdien Meijnen, Riemer van der Bij en Jaco
Kasius organiseerde op 15 september 2012 een bijzondere
activiteit tijdens het Akoestival. Deze bestuursleden
schoven aan bij de werkgroep van het Akoestival om de
beeldende kunstenaars in Woerden en omgeving een plek
te geven om zich te presenteren. De behoefte hieraan was
ontstaan, omdat kunstkasteel uit voorgaande jaren was
weggevallen.
Een zeer geslaagd initiatief ook volgens de standhouders,
de bezoekers en het Akoestival. De evaluatie (zie
hieronder) was bijzonder positief. Het voornemen is
daarom het kunstpark in 2013 te herhalen en uit te
breiden.
Evaluatie
Kunstpark is door alle betrokkenen als een groot succes ervaren ondanks het slechte weer.
We weten niet hoeveel mensen er totaal over het kunstpark gewandeld hebben en ook niet
hoeveel mensen er, in eerste instantie voor het KunstPark kwamen en het Akoestival “er bij
namen” of andersom. Onze indruk is, dat dat laatste het meest voorkwam. Er zijn natuurlijk
heel veel mensen ook via de andere zijde naar het Akoestival gekomen, onduidelijk is of deze
mensen de weg naar KunstPark ook gevonden hebben. Volgens opgave Akoestival waren er
3500 bezoekers op het terrein.
Onze eigen ervaring is dat alle bezoekers heel positief waren over het initiatief.
“Wat een leuke combinatie”,” past heel goed samen”,” wat een leuke sfeer” enz, waren
veelgehoorde opmerkingen.
Het enige gemopper dat we hoorden wat over de blubber die overgebleven was na de
overvloedige regenval van de ochtend.
Enkele suggesties van het publiek (samengevat)
Meer kramen.
Meer activiteiten
Kunnen we hier ook ergens zitten, iets te drinken krijgen.
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De standhouders
Al tijdens het kunstpark hebben we de standhouders gevraagd wat ze vonden en eigenlijk
waren alle reacties heel positief, zowel over het publiek, de locatie, de combinatie als de
geweldige locatie.
Na afloop hebben we 26 deelnemers een verzoek gezonden om feedback te leveren.
12 hebben het formulier terug gezonden, 3 sturen een mail met “het was geweldig” of een
variant daarvan en iets meer 5 of 6 hebben mondeling of telefonisch laten weten dat ze zeer
tevreden waren, meestal meteen gevolgd door de opmerking dat ze volgende keer graag weer
meedoen. Overigens heeft een aantal mensen die deze keer niet aanwezig konden zijn dit ook
al gemeld.)
Er was een standhouder niet op komen dagen i.v.m. slechte weer.

2.5 stadsdichter
Het CPW coördineert de activiteiten rond de aanstelling van de
stadsdichter van Woerden. In dit initiatief participeren naast het CPW:
- De Gemeente Woerden
- De Woerdense Courant
- De st Kunstzinnige vorming Woerden (KUVO)

Namens de vier participanten in dit initiatief coördineert het CPW ook
de communicatie met de stadsdichter en ondersteunt deze indien
nodig bij het uitoefenen van zijn/haar functie.
Aan het einde van dit kalenderjaar is de verkiezing van een nieuwe stadsdichter als opvolger
van Najiba Abdellaoui gestart. Ook is een begin gemaakt met het samenstellen van een
dichtbundel van alle stadsgedichten (27) van Najiba. Naar verwachting zal de nieuwe
stadsdichter begin 2013 aantreden en de dichtbundel in januari 2013 verschijnen.

3. Website Cultuurlokaal www.cultuurlokaal.nl
Volgens velen de meest bezochte gewaardeerde en complete website over cultuur in de
hele regio. Met gemiddeld 450 unieke bezoekers per dag is het een echte “kijkcijferhit”
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De website bevat
-

drie volledige agenda’s met Cultuur activiteiten, Exposities en Cultuureducatie
cultuurmappen waarin het grootste deel van alle organisaties met hun leden in
Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld te vinden zijn. Deze mappen worden, evt
met hulp, door henzelf actueel gehouden. In feite een cultureel telefoonboek.
- een nieuwsrubriek
- een jaarplanner voor organisatoren van activiteiten.
- een eigen hoofdstuk met alle stadsgedichten van de stadsdischter
- uitvoerige informatie over de activiteiten van het CPW, het loket Culturele zaken,
enz.
Soms wordt een tijdelijk hoofdstuk toegevoegd om actuele informatie te verstrekken over
een eenmalige gebeurtenis of voor activiteiten die steeds wisselende inhoud kennen.
Woerdenaren en Woerdense organisaties kunnen zelf activiteiten vermelden maar ook een
mail sturen waarna de redactie deze invoert op de site.
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Samenvatting per maand
Dagelijks gemiddelde

Maand

Totalen per maand

Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts

KB

2286

1924

403

208109

2825

13472

dec 2012 3763

3255

2740

470 3776 1704230

14573

84964

100915 116676

nov 2012 3632

3227

2798

463 3587 1677151

13896

83948

96833 108968

okt 2012 3705

3117

2816

469 4033 1799235

14558

87313

96649 114873

sep 2012 3071

2628

2510

334 2916 1260573

10026

75317

78858

92158

aug 2012 2427

2057

2037

261 2122

901626

8093

63150

63779

75247

jul 2012

2459

2021

2111

287 2021 1216835

8921

65471

62667

76243

jun 2012 4614

3769

3968

513 3677 1724316

15408

119059

113073 138420

mei 2012 5785

4576

5004

580 3675 2394691

17998

155147

141878 179365

apr 2012 6084

4937

5055

568 4159 2965884

17052

151654

148110 182542

maa 2012 4448

3621

3661

512 3745 1628644

15889

113496

112253 137912

feb 2012 3981

3262

3179

489 3516 1229505

14192

92216

94606 115468

153431 1105207

1125628 1355181

18710799

16007

Hits

jan 2013 2472

Totalen

991

Bezoeken Pagina's Bestanden

17309

4. Overleg met de gemeente Woerden
In 2012 is een aantal keren overlegd met de gemeente Woerden vanwege de omzetting van
CPW naar CPW+ . De zoektocht naar de invulling van de nieuwe taken had nogal wat voeten
in aarde. Een proef met het adviseren van de gemeente testte de gemeente uit met een
adviesaanvraag over de visie op cultuureducatie. Deze adviesaanvraag leidde uiteindelijk
niet tot een advies van het CPW, omdat de gemeente tegelijkertijd ook alle andere relevante
partijen raadpleegde. Wel zijn de leerpunten uit deze aanvraag door het CPW gedeeld met
de gemeente.

5. Bestuurssamenstelling









Ruud van der Herberg (voorzitter; afgetreden per 31-12-2013)
Gerdien Meijnen
Jaco Kazius
Riemer van der Bij
Marcha Kortekaas
Sophie Kramer (lid vanaf 1 mei 2012)
Rumy van den Heuvel (secretaris)
Wim Brillemans (penningmeester)
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6. Ondersteuning
Voor de uitvoering van haar activiteiten maakt het CPW gebruik van ondersteuning door de
KUVO zowel op het administratie vlak als bij de uitvoering van de activiteiten. de KUVO. In
de loop van het jaar 2012 is toegewerkt naar een nieuw ondersteuningscontract tussen CPW
en KUVO.

7. Financieel jaarverslag 2012
Financieel overzicht

Inkomsten
1. subsidie gem woerden
2. Subsidie Prov.
maat
3. WAK
Sponsoring
Garantie
Gem.Woerden
4. Kunstmarkt Inkomsten
5. Stadsdichter Bundel
Sponsoring
6. Vrijval uit balans

loket
algemeen
Cultuur op

20.000,00
15.300,00

CPW +

5.000,00
5.000,00

VSB
Rabo

1.500,00
750,00
1.605,00
395,00

Gem/VSB/Rabo

2.250,00
4.423,00

Totaal

€. 56.223,00

Uitgaven
1]

Cultuurcafés (3x)
a Uitvoeringskosten: vergoedingen, huur etc

1.090,00
€ 1090,00

2]

Loket spontane zaken 41 aanvragen
a Toegekend
b Nog te voldoen & Garanties

11.716,00
10.750,00
€. 22.466,00

3]

Cultuuractiviteiten
a WAK
b Kunstpark bij Akoestival
Stadsdichtersbundel &
c Stadsdichter

3.855,00
1.035,00
3.707,00
10

€ 8.597 ,00
4]

Informatieverstrekking/Voorlichting
a Website technisch onderhoud /abb, enz
b. Colomns (2)

1.570,00
363,00
€. 1.933,00

5]

Back en frontoffice
A Realisatie en administratie.
Opwaardering CPW+/
B LCZ

17.687,00
4.316,00
€ 22.003,00

7)

Totale kosten
Totale inkomsten
Saldo /resultaat

€. 56.089,00
€. 56.223,00
€
134,00

Toelichting
inkomsten
1. subsidie gemeente Woerden € 20.000*,- is “geoormerkt” t.b.v. het loket (subsidies)
2. Provinciale subsidie *
a. “op Maat” t.b.v. activiteiten van het CPW.
b. CPW+ voor dekking extra kosten invoering + en vergroten zichtbaarheid van het CPW bij bevolking
3. Wak, (week amateurkunst) sponsoring door 2 fondsen, de gemeente stelde zich garant voor de overige kosten.
4. KunstPark bij Akoestival, het betreft hier bijdragen van deelnemers. (kraamhuur)
5. Stadsdichter: bijdragen aan realisatie bundel stadsgedichten, gemeente, VSB en Rabo droegen elk € 750,- bij. Het
CPW heeft ook circa € 750,- bijgedragen en e.e.a. gecoördineerd/gerealiseerd.
6. Betreft een bedrag vrijgevallen uit de balans o.a. door het wegvallen van garantieverplichtingen (loket).
Uitgaven
1. Uitgaven betreffen: huur accommodatie, onkostenvergoedingen gasten en groepen, onkosten medewerkers,
vrijwilligers en bestuur, Kosten lager dan begroot door gebruik goedkopere accommodatie en horeca,
e
zelfwerkzaamheid en het verplaatsen van het 4 café naar 2013.
2. Bestaat uit toegekende en reeds uitbetaalde subsidie (a) en toegezegde subsidies en garantie bedragen (b).
Tijdens het boekjaar zijn al veel subsidies/garanties vrijgevallen of bleken niet nodig of lager uit te vallen totaal is
ruim € 29.000,- aan toekenningen gedaan. W
3. Activiteiten
a. WAK is een nationale initiatief voor amateurkunst. Kosten betreffen 3 dagen huur- theaterzaal en
bijdrage pr, en personeelskosten Theater ’t Klooster)
b. Kunstpark; huur kramen en decoratiematerialen
c. Stadsdichter
i. Drukkosten € 2.850,ii. Overige kosten betreffen; Ontwerp, vormgeving, organisatie, coördinatie & realisatie enz.
4. Communicatie en informatie
a. Website ; kosten technisch onderhoud innovatie en wijzigingenwebsite
b. Columns over cultuur in Woerdense Courant
5. Back en frontoffice
a. Ondersteuning, advies & realisatie door personeel v.d. KUVO, (op basis van een basis
uitvoeringsovereenkomst worden circa 385 uur tegen het lagere onderwijstarief in rekening gebracht.
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b.

(inclusief kosten huisvesting en kantoorkosten personeel, de vergaderaccommodatie, ITC, telefonie,
porto en kopieerkostent.b.v. activiteiten, incl. verzekeringen, belastingen en vervanging personeel bij
ziekte verlof enz.
Kosten en meer-uren ten gevolge van invoering en voorbereiding nieuwe taken, uitbreidingen en
toename subsidieaanvragen.(CPW+)

CPW Balans 2012
Debet
Bank
NTO subsidie

Nog te
ontvangen

credit
28.105 1) garantieverplichtingen 2011
2) garantieverplichtingen 2012
5.000 3) Nog te betalen 2011
4) Nog te betalen 2012
5) website
.2.250

3.107
10.750
204
8.867
2.027

6) Vermogen
7) exploitatieresultaat 2012

10.266
134
35.355

35.355
Toelichting Balans 2012.
1)
2)
3)
4)
5)

garantieverplichtingen loket
garantieverplichtingen loket
openstaande rekeningen
nog te betalen op 31-12-2012
nog te verwachten kosten

Berekening eigen vermogen.
Eigen vermogen 31-12-2011 10.266,Expl.resultaat 2012
134,-------10.400,-
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