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Inleiding

Cultura Venray is de nieuwe netwerkorganisatie voor en van alle partners die willen bijdragen aan
een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving. Van ondernemende docenten tot het
Odapark, van schoolbesturen (primair en voortgezet onderwijs) tot kunstenaars en van poppodia
tot aan erfgoedverenigingen. Op deze manier wordt aan de bewoners uit de regio Venray gelijke
kansen gegeven om kunst & cultuur te ontdekken, te ontwikkelen, te uiten en te beleven.
Begin augustus 2016 heeft het College van B & W een subsidie voor één jaar verstrekt. Dit besluit
is genomen op basis van de volgende informatie:
-

Een ondernemingsplan inclusief begroting t/m 2018

-

Statuten Stichting Cultura Venray

-

Een implementatieplan voor de eerste drie maanden (opstartfase)
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Direct na dit besluit is de kwartiermaker onder aansturing van het nieuwe bestuur aan de slag
gegaan om het implementatieplan uit te voeren. Begin september 2016 zijn de vier medewerkers
voor het team geworven en geselecteerd, en op 1 oktober 2016 is dit team aan de slag gegaan.
Eind oktober was het implementatieplan uitgevoerd. Op het moment van schrijven van dit
evaluatierapport is het team dus zes maanden operationeel.
Doel van dit rapport is om:
-

Publiekelijk verantwoording af te leggen over de eerste acht maanden van Cultura Venray

-

Het College van B&W en de gemeenteraad van de Gemeente Venray in staat te stellen om
in mei 2017 te beslissen t.a.v. voortzetting van de subsidie voor de stichting Cultura
Venray na 1 augustus 2017

Dit evaluatierapport heeft dezelfde structuur als het ondernemingsplan dat begin augustus 2016 de
basis vormde voor het verstrekken van een subsidie voor de periode 1 augustus 2016 t/m 31 juli
2017.
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Opdracht aan Cultura Venray

Tijdens de conferentie ‘Samen naar een huis voor de Kunsten’, die plaatsvond in oktober 2015, is
door alle betrokkenen als collectieve ambitie ‘Een bloeiend kunst- en cultuurklimaat’ geformuleerd.
Bij deze collectieve ambitie krijgt iedereen in uit de regio Venray de kans om kunst en cultuur te
ontdekken, te ontwikkelen, te uiten en te beleven.
Tegelijkertijd is uitgesproken dat, om dit bloeiende kunst- en cultuurklimaat te realiseren, een
kleine, onafhankelijke, professionele netwerkorganisatie nodig is die
-

de vraag herkent en vragers in contact brengt met aanbieders

-

als katalysator vernieuwt, verbindt en stimuleert zodat kunst- en cultuurbeleving, beoefening en waardering in Venray versterkt wordt

-

samen met alle partners in het culturele veld het kloppend hart van kunst en cultuur vormt

De volgende taken zijn op concrete wijze voor Cultura Venray geformuleerd:
1.

Actief samenbrengen van vraag en aanbod

2.

Partners verbinden in het netwerk

3.

Coaching en ondersteuning bieden in brede zin

4.

Initiatieven nemen om de vraag te vergroten

5.

Zorgen voor beschikbaarheid en toegang tot faciliteiten

6.

Nieuw aanbod stimuleren

7.

Zoeken naar mogelijkheden voor financiering

8.

Actief informatie delen in het netwerk
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Cultura Venray heeft zich de afgelopen acht maanden strikt gehouden aan haar missie en opdracht.
De werkwijze hierbij was en is nog steeds het centraal stellen van de klant en met veel
enthousiasme, organisch en wendbaar, continu behapbare stappen zetten op weg naar een
bloeiend kunst- en cultuurklimaat.

Cultura Venray werkwijze
• Klant centraal
• Organisch
• Wendbaar

1
3
Eerst
volgende
doel
bepalen

Bloeiend
kunst- en
cultuur
klimaat
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Waar staan
we nu?
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- Leren van behapbare stappen
- Con:nue verbetering
10
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Opbouw culturele netwerk

Als netwerkorganisatie richt Cultura Venray zich op alle kunst- en cultuurvragers en -aanbieders in
Venray. Dit betekent dat Cultura Venray:
-

Iedereen in Venray zoveel mogelijk bij kunst en cultuur betrekt: kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen

-

Iedereen, individueel of collectief, met een aanbod kent en ondersteunt

Omdat we er voor iedereen in Venray willen zijn, is het kantoor van Cultura Venray op een
toegankelijke en laagdrempelige locatie, in het centrum, gevestigd.
Vanaf de start op 1 oktober is er veel aandacht besteed aan het opbouwen van relaties met het
culture veld. De afgelopen maanden zijn de volgende contacten gelegd:
Categorie

Subcategorie

Aard van de contacten

Kunstencentrum

Intensief contact met management en individuele

Jerusalem

medewerkers inzake de transitie van het gebouw,
cursusaanbod, medewerkers, HaFa
muziekonderwijs, Muziek in de Klas en andere
projecten.

Schouwburg

Kennismaking en informatie-uitwisseling. Overleg
over culturele voorstellingen voor ouderen met en

Cultuurdragers

zonder een beperking. Verbreden van het aanbod
lokale popcultuur. De band en samenwerking tussen
amateurgroepen en schouwburg versterken.
Bibliotheek

Kennismakingsgesprekken gevoerd met
management en medewerkers

Odapark

Contacten met curatoren en medewerkers inzake
cultuureducatie. Betrokken bij een project door
kunstenaarscollectief ‘Union by Ficton’ gericht op
jongeren en omwonenden

Borggraaf/heemkunde-

Deelname aan werkgroep C-lab: cultuurhistorisch/

verenigingen

erfgoededucatie, overleg met bestuur
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Zangkoren

Contacten opgebouwd met 37 zangkoren, 14
zangkoren bezocht en individueel gesproken,
Korenwerkconferentie georganiseerd. Fusie
aangestuurd tussen 2 koren met
bezettingsproblematiek.

Harmonieën en fanfares

Kennismakingsgesprekken met 10 van de 11

en muziekverenigingen

muziekverenigingen, 2 vergaderingen met de
Federatie Muziekgezelschappen Venray, 5
vergaderingen met de werkgroep HaFa

Amateurkunst

muziekonderwijs gericht op de toekomst van het
HaFa muziekonderwijs, concerten bijgewoond om
vraag op te halen vanuit de verenigingen, deelname
aan verenigingsproject ‘Maatschappelijk
Verantwoord Verenigen’ gericht op de toekomst
Toneel en theater

5 theatergroepen bezocht, voorstellingen
bijgewoond. Overleg tussen amateurgroepen
georganiseerd gericht op samenwerking

Dans

Individuele gesprekken met zes dansscholen.
Gesproken met de vertegenwoordiger ‘dans’ van het
Huis der Kunsten Limburg over een mogelijk
evenement opgezet door samenwerkende
dansscholen uit Venray en omstreken.

Popmuziek/bands

Contacten opgebouwd met meer dan 30 bands en
muzikanten, overleg met diverse betrokkenen bij het
opzetten van een popbeleid en het realiseren van
een popcultuur in Venray.
Samen met diverse partijen opzetten van een
muzikantenbeurs met als doel talentontwikkeling
stimuleren en Venray muzikaal onder de aandacht
brengen.

Foto & film

Eerst contact gelegd met Filmkring en fotoclubs

Evenementen-

Overleg met -en ondersteuning geboden aan diverse

organisatoren

evenementenorganisatoren (Samen Festival, Kitsch,
Schijt ad Grens, Kunstfladder, Oranjecomité, Social
Events)

Jongerencentra

Structurele en goede contacten met en
ondersteuning geboden aan Jongerencentrum The B.
Kennismaking met enkele jongerencentra in de
dorpen. Jongerenenquête uitgezet. Bezoek aan

Jongeren

avonden in The B voor opbouw directe contacten.
Opzetten van een samenwerkingsverband tussen
Synthese, Venray Beweegt, the B en Cultura Venray
met als doel informeren en activeren van jongeren
op het gebied van kunst, cultuur en sport en door
krachtenbundeling onze doelgroepen beter kunnen
dienen.
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Overige

Overleg met Synthese inzake cultuur en
jongerenwerk

Beeldende kunstenaars

Kennisgemaakt met 23 individuele beeldende
kunstenaars, kunstenaarsoverleg georganiseerd,

Kunstenaars

Facebookgroep gestart, ondersteuning bij exposities,
kantoor Cultura Venray beschikbaar gesteld als
expositieruimte
Overige

In kaart brengen van overige individuele cultuur
aanbieders

Basisonderwijs

13 basisscholen bezocht, lopende contacten met
directeuren SPOVenray, overleg met bestuur
SPOVenray inzake MIK en kunst en cultuureducatie,

Onderwijs

ondersteuning aanvraag muziek impulsgelden,
bijeenkomst voor cultuurcoördinatoren
georganiseerd, overleg met scholengroep Dynamiek
Voortgezet onderwijs

Goede contacten opgebouwd met kunstvakdocenten
Raayland, organisatie scholingsdag, contact met
directie

MBO

Open dag bezocht, gesprek met docent drama
Overleg met centrumwinkeliers over culturele

Ondernemers

levendigheid en activiteiten in het centrum. Overleg
met Venray Bloeit over deelname culturele veld
Overleg met ouderenorganisaties zoals KBO, AVOS.

Ouderen

Contacten met zorginstellingen, Voorstelling voor
ouderen in dagbesteding georganiseerd. Verkennen
van cultuur als middel

Daarnaast heeft Cultura Venray diverse contacten gelegd met kunst- en cultuurorganisaties op
landelijk en provinciaal niveau. Zo is er onder andere contact gelegd met het Kunstencentrum
Venlo, Huis voor de Kunsten Limburg, Door!, Fonds voor de Cultuurparticipatie, LKCA, Provincie
Limburg, Muzikantine Horst, Kunst uit het vuistje. Ook bezochten we een aantal scholingsdagen
waaronder de ‘Dag voor de Cultuureducatie’ in Ede.
Op gemeentelijk niveau is regelmatig overleg gevoerd over de volgende onderwerpen:
-

Kunst- en cultuurbeleid

-

Transitie Kunstencentrum Jerusalem

-

Toekomstige inzet Jerusalemgebouw

-

Programma-ondersteuning Jongerencentrum The B

-

Kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs en de naschoolse opvang

-

De toekomst van het HaFa muziekonderwijs

-

Kunst en cultuur als onderdeel van stedelijke ontwikkeling en versterken van levendigheid
centrum

Ook met de gemeente Horst is gesproken over Muziek in de Klas, het (subsidie)beleid van de
muziekverenigingen en subsidieregelingen voor kunst en cultuur.

Evaluatierapport eerste acht maanden van Cultura Venray – 22 maart 2017

7

Verder zijn er drie cultuurcafés georganiseerd met gemiddeld 70 bezoekers. Ook deze dragen bij
aan het opbouwen van het netwerk.
Al met al heeft Cultura Venray de afgelopen maanden de basis gelegd voor een netwerk bestaande
uit zo’n 300 organisaties en meer dan 500 individuele personen. Deze contacten zijn vastgelegd in
een databank. Minstens zo belangrijk is dat we kennis hebben opgebouwd van wat er speelt en
leeft in het culturele veld van Venray.
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Resultaten eerste acht maanden

Het realiseren van een bloeiend kunst- en cultuurklimaat is een doorlopende taak en vergt zeker
meer tijd dan acht maanden. Acht maanden waarvan er gedurende de eerste twee maanden alleen
een kwartiermaker aanwezig was om teamleden te werven en de organisatie verder in te richten.
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat er veel tijd geïnvesteerd is in het kennismaken met het
culturele veld en het opbouwen van relaties. Ook de problematiek rondom het Kunstencentrum
Jerusalem vergt veel tijd. Het duurde als voorbeeld tot maart 2017 totdat het sociale plan
rondkwam. Dossiers als Muziek in de Klas, HaFa muziekonderwijs en Jerusalemgebouw zijn
voortvarend opgepakt maar hierdoor nog niet afgerond.

Transi'e Kunstencentrum Jerusalem

17

Toch heeft Cultura Venray binnen de mogelijkheden van een team met 3,6 fte al het nodige
gerealiseerd. De volgende tabel geeft zo concreet mogelijk een overzicht:
Onderwerp

Inrichting
organisatie

Opbouwen
netwerk

Activiteit
Op- en inrichten stichting
Werven, selecteren en
contracteren medewerkers
Huisvesting, ICT, website
en databank regelen
Inrichten financiële en
personeel administratie
Zie hoofdstuk 3 voor een overzicht
van individuele en groepscontacten
met het culturele veld van Venray
en omstreken, stakeholders en
landelijke/regionale organisaties
Marketing & Communicatie
Website in de lucht inclusief
volledige culturele agenda

Resultaat
Cultura Venray is ingericht, de
organisatie is gestart op 1 oktober 2016
en is op orde

De basis is gelegd voor een netwerk
met 300 organisaties en meer dan 500
personen in het culturele veld van
Venray
Cultura Venray is via diverse kanalen
zichtbaar in de Venrayse samenleving,
deelt actief informatie met het netwerk
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-

Initiatieven

Facebookpagina gestart
Maandelijkse nieuwsbrieven
Cultura Backstage
Facebookgroep
(marktplaats)
Frequente contacten met
lokale media
Cultuurcafés
Drie cultuurcafés met
gemiddeld 70 bezoekers
Groepsontmoetingen met
doelgroepen:
Overleg beeldende
kunstenaars
Korenwerkconferentie
Overleg
cultuurcoördinatoren
Overleg met Federatie
Muziekgezelschappen
Venray
Inventarisatie popbands en
popcultuur
Overleg centrumwinkeliers
Financiering
Crowdfunding Soul
Community
Crowdfunding Beestenboel
Twee keer financieel
spreekuur (5 organisaties
geholpen)
Begeleiden aanvraag
muziek impulsgelden (€
85.000 over 3 jaar) voor 5
basisscholen
Kunst- en cultuureducatie in het
onderwijs
Overleg met basisscholen
en cultuurcoördinatoren
Overleg met docenten
Raayland
Bezoek aan congressen en
contacten met andere
organisaties
Bespreken buitenschoolse
en naschoolse opvang met
verenigingen en scholen
Cultuur als middel
Nieuwjaarsviering
Dagbesteding De Tol
Overleg met
ouderenorganisaties,
welzijnsorganisaties en
zorginstellingen
Voorbereiden voorstelling in
de Schouwburg voor

en stimuleert waar mogelijk de vraag
naar cultuur en onderlinge samenwerking. Cultura Venray heeft bijna
3000 bezoekers op de website gehad en
bijna 600 volgers op Facebook. De
culturele agenda is Venrays meest
complete en wordt druk bezocht
De cultuurcafés bevorderen
samenwerking, bieden inspiratie en een
podium aan lokale artiesten
Partners in het netwerk worden
verbonden en waar mogelijk wordt
samenwerking bevorderd. Cultura
Venray geeft coaching en ondersteuning
in brede zin. Gekeken wordt naar hoe
vernieuwd kan worden, hoe de vraag
vergroot kan worden en nieuw aanbod
gestimuleerd kan worden. Dit alles op
weg naar een bloeiend kunst- en
cultuurklimaat

Diverse organisaties zijn geholpen met
advies over mogelijke
financieringsvormen zoals
crowdfunding, sponsoring, donaties,
subsidies en fondsenwerving.

Door de vele contacten is een goed
beeld ontstaan van de behoefte en
mogelijkheden op het vlak van
cultuureducatie. Dit om voor het
komende schooljaar een plan te
ontwikkelen gericht op:
brede kennismaking kinderen
met kunst en cultuur
cultuur in de klas
naschoolse en buitenschoolse
culturele activiteiten
Er is een beter beeld ontstaan van de
mogelijkheden van cultuur in het sociale
domein. Cultuur kan op een betaalbare
wijze bijdragen aan de kwaliteit van
leven, aan mee blijven doen aan de
samenleving en aan het voorkomen van
onnodige zorgvraag.
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ouderen met en zonder een
beperking
Ondersteuning Jongerencentrum
The B

HaFa muziekonderwijs

Transitie
Kunstencentrum

Muziek in de klas

Gebouw Jerusalem

Projecten met derden

Doorgaan overig cursusaanbod en
medewerkers

Hiermee

zijn

de

kortetermijndoelstellingen

zoals

Het bestuur van The B en programmaondersteuners worden begeleid. The B
maakt een positieve ontwikkeling door
naar een open jongerencentrum met
aantrekkelijk aanbod
Uitgewerkt conceptplan voor
voortzetting HaFa muziekonderwijs ter
discussie bij gemeente, muziekdocenten
en muziekverenigingen in Venray, Horst
en Boxmeer
Inventarisatie huidige deelname aan
MIK en plan voor voortzetting MIK op
zeven basisscholen in Venray
Plan voor de inzet van het
Jerusalemgebouw voor
maatschappelijke activiteiten in
voorbereiding (april beschikbaar)
Waar mogelijk en wenselijk heeft
Cultura Venray projecten overgenomen
van KCJ
Diverse contacten met individuele
medewerkers. Nu het sociaal plan rond
lijkt, kan meer concrete ondersteuning
geboden worden
vermeld

in

paragraaf

4.2

van

het

ondernemingsplan gerealiseerd. Mede hierdoor is de basis gelegd voor het realiseren van de lange
termijndoestellingen in paragraaf 4.2 van het ondernemingsplan.
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Cultura Venray als organisatie

De rechtsvorm van Cultura Venray is een stichting. De stichting is opgericht op 26 juli 2016. De
statuten zijn in lijn met de Governance Code Cultuur en de beoogde ANBI-status is opgesteld.
De culturele ANBI-status is eind november 2016 met terugwerkende kracht toegekend.
Gekozen is voor een bestuur plus directiemodel. Het model past bij de organisatie-omvang en zorgt
ervoor dat:
-

Het bestuur verantwoordelijk is voor de activiteiten van Cultura Venray maar op gepaste
afstand opereert

-

Het werk tegelijkertijd zoveel mogelijk uitgevoerd wordt door de medewerkers in dienst
van de stichting (het team)

Het bestuur is een afspiegeling van het culturele veld en bestaat uit vier ervaren bestuursleden.
Het bestuur heeft de afgelopen maanden een zestal keer vergaderd en wordt regelmatig op de
hoogte gebracht vanuit het team.
De vier medewerkers (3,6 fte) in dienst van Cultura Venray vormen samen de motor. Het is een
zelfsturend team waarin verantwoordelijkheidsgebieden verdeeld zijn en er zo goed mogelijk wordt
samengewerkt. De medewerkers zijn vooral extern georiënteerd en hiermee gericht op de klant en
de markt. De medewerkers beschikken over het vermogen te communiceren, te verbinden, aan te
jagen en te realiseren.
Alle medewerkers nemen vanuit hun opleiding en persoonlijke interesses een deel van het culturele
veld voor hun rekening. Ze combineren dat met interne taken zoals marketing en communicatie,
administratie, informatiebeheer, ICT en beleid. Hiermee is bij de selectie en werving rekening
gehouden.

Alle medewerkers hebben een tijdelijk contract tot 1 augustus 2017 met de intentie om het
contract te verlengen wanneer de subsidie voor het tweede jaar verstrekt wordt.

Evaluatierapport eerste acht maanden van Cultura Venray – 22 maart 2017

12

De eerste acht maanden zijn intensief geweest. Helaas kosten vele zaken veel tijd en overleg, en
zijn regelingen en procedures vaak onnodig gecompliceerd. Desalniettemin zijn de medewerkers
enthousiast omdat het werk leuk, uitdagend, leerzaam en dankbaar is en aansluit bij hun passie
voor kunst en cultuur. Voor de komende jaren ligt er meer dan voldoende uitdaging voor 3,6 fte.
Qua lange termijnstrategie wordt het beeld steeds helderder. Het jaar 2017 zal echter heel
duidelijk een transitiejaar zijn waarin de grote veranderingen op het vlak van kunst en cultuur
verwerkt moeten worden en de basis voor de komende jaren gelegd moet worden. In de komende
maanden zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.
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Financiën

Stichting Cultura Venray heeft bij de oprichting een startsubsidie voor de periode tot 1-8-2018
aangevraagd, voor de eerste 24 maanden na oprichting. Deze subsidie van 2x € 250.000 dekt de
volledige organisatiekosten tot 1-8-2018. Door het College van B&W is een subsidie verstrekt voor
12 maanden met de intentie om deze voort te zetten.
De uitgaven over de eerste acht maanden zijn conform de begroting bij hoofdstuk 7 van het
ondernemingsplan. Inmiddels is de jaarrekening voor het kalenderjaar 2016 door de accountant
opgesteld en gepubliceerd. Zie op de website onder ‘Over Cultura Venray’ en ‘ondernemingsplan’:
http://culturavenray.nl/wp-content/uploads/2016/08/Stichting-Cultura-Venray-2016jaarrekening.pdf
Ook voor de rest van de eerste subsidieperiode (tot 1 augustus 2017) ziet het er naar uit dat de
baten en lasten conform plan zijn. Conform het ondernemingsplan zijn 80% van de uitgaven voor
personeelskosten (vast en inhuur). De overige 20% heeft betrekking op algemene kosten zoals
huisvesting en ICT, marketing en communicatie en kosten voor activiteiten en programma’s.
Voor het tweede jaar wordt wederom € 250.000 subsidie gevraagd en wordt uitgegaan van een
gelijke bezetting.
Om in het kalenderjaarritme te komen wordt verzocht om subsidie toe te kennen voor 17
maanden, dus tot 1 januari 2019. Dit komt neer op een bedrag van € 354.167. In de loop van
2018 kan dan een besluit genomen worden over het toekennen van een structurele subsidie, zodat
ook na 23 maanden de tijdelijke contracten van medewerkers in een vast dienstverband kunnen
worden omgezet.
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