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1

Inleiding

1.1

Introductie op dit ondernemersplan

Voor u ligt het ondernemingsplan van de stichting Cultura Venray. Dit ondernemingsplan inclusief
begroting t/m 2018 is opgesteld door kwartiermaker Peter ter Huurne in opdracht van de
Regiegroep Cultura Venray (v.h. Venrays Huis voor de Kunsten).
Doel van dit ondernemingsplan is tweeledig:
-

het College van B&W van de Gemeente Venray in staat te stellen om op 1 augustus 2016
te beslissen t.a.v. de subsidieaanvraag voor Cultura Venray

-

het bestuur van de Stichting Cultura Venray te voorzien van een uitgewerkt
ondernemingsplan om direct aan de slag te gaan

Dit plan is een verdere uitwerking van het concept-ondernemingsplan Stichting Motor Cultura
Venray, opgesteld door de regiegroep op 31 maart 2016.
Ter voorbereiding op dit ondernemingsplan is door de kwartiermaker overleg gevoerd met de
regiegroep, vele stakeholders op het vlak van kunst en cultuur in Venray en met diverse
betrokkenen die het afgelopen jaar deel hebben genomen aan het co-creatieproces.

1.2

Aanleiding en behoefte

Kunst- en cultuureducatie nemen in de Venrayse gemeenschap van oudsher een prominente plaats
in. Het Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) speelt daarin een belangrijke rol. Voor tal van inwoners
uit Venray en omliggende dorpen en plaatsen, voor muziekverenigingen en voor scholen biedt en
bood het KJC een breed pakket aan mogelijkheden.
Door veranderende maatschappelijke omstandigheden is het steeds moeilijker om het KCJ
verantwoord te blijven exploiteren, dit ondanks de vele veranderingen die de afgelopen jaren zijn
doorgevoerd als antwoord op teruglopende vraag en stijgende kosten.
Toch leeft in Venray breed de wenst om kunst- en cultuureducatie in een bepaalde vorm voor de
gemeenschap te behouden. In het voorjaar 2015 strandde een poging om het KCJ op te laten gaan
in een nieuwe organisatie, omdat daar onvoldoende draagvlak voor was.
De gemeenteraad formuleerde echter wel direct de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is
om een “Venrays Huis voor de Kunsten” te realiseren, dat wel kan rekenen op voldoende
draagvlak. Daarbij gaf de raad uitdrukkelijk aan om dit samen met alle betrokkenen uit te werken,
zoals vertegenwoordigers van het kunstencentrum, de leerlingen, het onderwijs, de
muziekgezelschappen, andere aanbieders en de raad zelf. Daartoe is in oktober 2015 een
werkconferentie georganiseerd met als titel “Samen naar een Venrays Huis voor de Kunsten: de
dynamische katalysator van ons kunst- en cultuurleven”. De organisator van deze conferentie was
de regiegroep die een afspiegeling is van het Venrays KC veld. Tijdens de conferentie met 75
afgevaardigden vanuit diverse organisaties op het gebied van K&C is een gezamenlijke ambitie
geformuleerd en is de aanzet gegeven voor een motor/aanjager voor het hele K&C-veld.
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Deze motor/aanjager heeft de werktitel Cultura Venray meegekregen. De geformuleerde
gezamenlijke ambitie is:

Vervolgens zijn een tweetal verkenners, Ernst Lamers en Nard Kronenberg, in opdracht van de
regiegroep aan de slag gegaan om de geformuleerde ambitie en bereidheid tot samenwerking
nader te onderzoeken. Tijdens gesprekken bleek dat er een constructieve wil om samen te werken
is en om samen met anderen de eigen organisatie (mede) in dienst te stellen. Ook tijdens
daaropvolgende bijeenkomsten, georganiseerd door verkenner Ernst Lamers, is de totstandkoming
van Cultura Venray nader besproken en verwoord in een verslag van de verkenning. Dit verslag
vormt een belangrijke basis voor het eerder genoemde concept-ondernemingsplan van 31 maart
2016.
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 pop podia
tot aan erfgoed verenigingen. Dit alles om de bewoners uit de regio Venray gelijke kansen te geven
kunst & cultuur te ontdekken, te ontwikkelen, te uiten en te beleven.
De gemeenteraad heeft vervolgens op 17 mei ingestemd met het advies van de regiegroep om
Cultura Venray als de nieuwe netwerkorganisatie van en voor het culturele veld in Venray in het
leven te roepen. En ingestemd met de hierbij behorende vervolgstappen die moeten leiden tot het
opstarten en operationeel gaan van Cultura Venray per 1 augustus 2016.

6

Deze vervolgstappen zijn o.a. het aanstellen van een kwartiermaker die namens de regiegroep
vanaf 10 juni aan de slag is om vóór 1 augustus op te leveren:
-

dit ondernemingsplan inclusief begroting t/m 2018

-

een subsidieaanvraag seizoen 2016-2017

-

functieprofielen

-

bestuursleden

-

statuten

-

een implementatieplan voor de opstartfase

Zodat de nieuwe stichting zo spoedig mogelijk geformaliseerd is, treedt het nieuwe bestuur aan en
gaat de kwartiermaker namens het bestuur aan de slag om medewerkers voor de motor te werven.
Cultura Venray is dus ontstaan na een uitvoerig verkenningstraject waarin is vast komen te staan
dat er gerekend kan worden op een brede instemming en ondersteuning van diverse partners, bij
het opstarten en uitrollen van de stichting. Het idee wordt breed gedragen en is een lokaal passend
model dat verbinding, innovatie en flexibiliteit stimuleert. Het proces heeft veel meer dan alleen
‘Kunst- en Cultuureducatie Nieuwe Stijl’ opgeleverd. Er is een plan voor een samenwerkingsvorm
van alle in dit veld betrokken partijen ontstaan, die cultuureducatie, kunstbeleving en
cultuurparticipatie in Venray e.o. op een hoger plan wil en kan brengen: Cultura Venray.
Cultura Venray is het netwerk van de culturele en onderwijsinstellingen, muziekverenigingen en
culturele ondernemers - incl. eventueel nieuw te vormen docentencollectieven - die wordt
ondersteund en aangejaagd door een kleine, professionele motor. Deze motor maakt het verschil;
de ondernemende mensen die daar willen werken zijn innovators en verbinder pur sang.
Na besluit op 1 augustus 2016 door College van B&W om de subsidie toe te kennen, kan Cultura
Venray direct van start gaan.
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2

Missie en Visie

2.1

Visie op kunst en cultuur

Aan Cultura Venray ligt de volgende visie op Kunst en Cultuur ten grondslag:
•

kunst en cultuur zijn voor mens en samenleving basisbehoeften

•

kunst en cultuur stimuleren creativiteit en talentontwikkeling

•

kunst en cultuur zijn belangrijke aspecten van het ‘nieuwe leren’ en ’onderwijs van de
toekomst’ (ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden schooljeugd)

•

kunst en cultuur dragen bij aan een leefbare samenleving en een gezond vestigingsklimaat
voor zowel bedrijven/instellingen als nieuwe inwoners in Venray

Door het Kunst- en Cultuurnetwerk Cultura Venray te implementeren, mede met de
netwerkpartners te ontwikkelen en te versterken, wordt de kunst- en cultuurbeleving, - beoefening
en waardering, in de breedste zin, in Venray en omgeving versterkt.

2.2

Missie

De missie van de Stichting Motor Cultura Venray luidt dan ook:
Het versterken van kunst- en cultuurbeleving, -beoefening en waardering, in de breedste zin, in
Venray en omgeving.
Dit wil Cultura Venray bereiken door:
1.

Een qua omvang beperkte, onafhankelijke, professionele organisatie in te richten die
initieert, aanjaagt, organiseert en innoveert. Deze uitvoerende organisatie is de “motor” die
bijdraagt aan een boeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray. Deze motor opereert onder
de verantwoordelijkheid van een bestuur samengesteld uit betrokkenen bij het Venrayse
K&C-veld

2.

Door als spin in het brede Venrayse kunst- en cultuurweb vraag en aanbod te verbinden,
acteert Cultura Venray als katalysator en wordt de kunst- en cultuurbeleving, -beoefening
en waardering in Venray en omgeving versterkt

3.

Samen met alle partners in het K&C-netwerk vormt Cultura Venray het kloppend hart van
kunst & cultuur in Venray en omgeving
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De volgende afbeelding visualiseert het bovenstaande:

Cultura Venray is dus het uitvoerend netwerk van alle kunst- en cultuurparticipanten in Venray.
Aangedreven door een kleine professionele motor ter ontwikkeling, ondersteuning en ten behoeve
van groei van het netwerk. De motor staat weer onder leiding van en is in dienst van het bestuur
van de Stichting Cultura Venray. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van het veld.
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3

Doelgroepen

Als netwerkorganisatie richt Cultura Venray zich op alle vragers en aanbieders van Kunst en
Cultuur in Venray. Dit roept de volgende vragen op:
-

wie zijn die vragers en aanbieders die samen een rijk en gevarieerd kunst- en
cultuuraanbod en cultuurvraag vormen?

-

wat speelt er in het Venrayse kunst- cultuuraanbod?

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het kunst- en cultuurveld in Venray; oftewel het werkterrein
en de netwerkomgeving van Cultura.

3.1

Vragers, aanbieders en overige stakeholders

3.1.1 Inwoners van Venray en omgeving
Venray telt 43.000 inwoners binnen de gemeentegrenzen die in meer of mindere mate gebruik
maken van het kunst- en cultuuraanbod. Bijna 30.000 inwoners wonen in de kern Venray en de
overige 13.500 wonen in 13 dorpen.
In de buurgemeenten Boxmeer en Horst aan de Maas wonen respectievelijk 28.000 en 42.000
inwoners. Ook zij kunnen afnemer of aanbieder zijn van kunst en cultuur in Venray.
Voor dit plan maken we de aanname dat 10-15% van de bevolking aangesloten is bij een van de
kunst- en cultuuraanbieders in Venray en dat 1% van de bevolking als
bestuurslid/vrijwilliger/creatief professional een actieve rol vervult en hiermee als “cultuurkoploper”
bestempeld kan worden. Cultura Venray richt zich op alle inwoners maar zal dit veelal
bewerkstelligen over de as van koplopers en K&C-actieve burgers.

3.1.2 Verenigingen
Venray kent een rijk verenigingsleven op het gebied van cultuur. Toneelverenigingen, zangkoren,
schuttersverenigingen, harmonieën en fanfares, dansverenigingen, fotoclubs, erfgoedorganisaties
maken hier deel van uit.

3.1.3 Jongerencentra
Venray telt meerdere jongerenorganisaties die over jongerenaccommodaties beschikken waar
culturele activiteiten zoals festivals en concerten plaatsvinden.

3.1.4 Primair en voortgezet onderwijs
Venray telt 15 basisscholen waar aandacht besteed wordt aan cultuureducatie. Daarnaast is er 1
Voortgezet Onderwijs instelling (Raayland College) en 1 Mbo instelling (Gilde Opleidingen locatie
Venray). Cultuureducatie wordt als een belangrijk onderdeel van de integrale ontwikkeling van
kinderen gezien. Cultuureducatie is nauw gekoppeld aan creativiteit, een instrument dat kinderen
helpt de wereld te begrijpen en zich te verhouden tot de tijd.
Cultuureducatie werd jarenlang georganiseerd vanuit de samenwerking binnen Cultuurpunt (5
professionele instellingen gecoördineerd door Kunstencentrum Jerusalem). Vanaf 2014 heeft de
Stichting Primair Onderwijs Venray zich aangesloten bij SIEN/Cultuurpad. Dit vanwege het
aanbodgerichte karakter van activiteiten die het KCJ destijds aanbood en waaraan het primair
onderwijs geen behoefte meer had.
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Belangrijke spelers binnen het onderwijs zijn de interne cultuur coördinatoren op de basisscholen
en de VO-docenten die verantwoordelijk zijn voor culturele kunstzinnige vorming.

3.1.5 Professionele organisaties
Venray telt een vijftal professionele organisaties die als cultuurdragers in Venray beschouwd
kunnen worden:
-

Schouwburg Venray

-

BiblioNu (openbare bibliotheek)

-

Venrays Museum (Borggraaf paviljoen)

-

Odapark

-

Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Deze professionele organisaties hebben te maken met grote veranderingen die gaande zijn. Denk
aan lagere subsidies en daarmee samenhangende bezuinigingen, afname van de vraag als gevolg
van vergrijzing, krimp en structurele veranderingen in culturele interesses. Tegelijkertijd ontstaan
nieuwe kansen en uitdagingen voor deze organisaties zowel individueel als in samenwerking met
elkaar en overige cultuurnetwerkpartners.
Ten aanzien van zijn KCJ zijn er grote veranderingen. Zie verder dit plan.

3.1.6 Culturele ondernemers
In de afgelopen jaren heeft het cultureel ondernemerschap aan belang en belangstelling gewonnen.
Lange tijd was de continuïteit en ontwikkeling van het cultuuraanbod verzekerd of op zijn minst
voorspelbaar. Maar die tijd is voorbij. Er is een flinke kloof tussen de financieringsbehoefte in de
culturele sector en de beschikbare middelen. Dit vraagt om meer ondernemerschap en nieuwe
samenwerkingsvormen.
Culturele ondernemers zijn er in allerlei soorten en maten. Van zelfstandige muziekschool tot
beeldende kunstenaars die hun eigen atelier exploiteren, tot exploitanten van culturele
evenementen en festivals.

3.1.7 Overige kunst- en cultuurgerelateerde stichtingen en organisaties
Uitgaande van de gemeentegids Venray zijn er nog een groot aantal organisaties en stichtingen
actief in het kunst en culturele veld in Venray. Variërend van federatie samenwerkende
verenigingen tot stichtingen die opgezet zijn voor een specifiek evenement, activiteit of doel.

3.2

Totaaloverzicht

Een eerste schatting op basis van een grove verkenning van de digitale gemeentegids laat zien dat
er zo’n 250 organisaties en partijen zijn die zich manifesteren als culturele vrager en aanbieders:
Categorie
Professionele organisaties / cultuurdragers
Zangverenigingen en koren
Toneelverenigingen

Geschat aantal
5
34
8

Popgroepen

18

Harmonieën, fanfares en overige muziekverenigingen/bands/orkesten

43

Schutterijen/gildes

5

11

Dansscholen

5

Jongerencentra met accommodatie

5

Culturele ondernemers (ateliers, beeldende kunstenaars, evenementen-

+/- 75

organisatoren etc.)
Basisscholen

15

Overige musea / exposities

7

Voortgezet Onderwijs

2

Foto / Film

3

Overige culturele organisaties en stichtingen
Totaal

3.3

25
250

Kunst en culturele activiteiten

Alle bovengenoemde organisaties kennen hun eigen kunst en cultuur-agenda. Deels intern gericht
op de eigen organisatie en leden maar vaak ook extern gericht op een breder publiek.
Ter indicatie is op basis van een inventarisatie van vermeldingen in een drietal Venrays media
(Omroep Venray, Venray Bloeit en Peel en Maas) een schatting gemaakt van het aantal
publieksgerichte kunst- en cultuuractiviteiten di de afgelopen maanden binnen de
gemeentegrenzen hebben plaatsgevonden. Geëxtrapoleerd naar jaarcijfers gaat het om zo’n 150200 culturele activiteiten gericht op een groter of kleiner publiek. Variërend van beeldhouwworkshops tot kunstmanifestaties en van provinciale voorleeswedstrijd tot talentenfestival.
Venray beschikt dus inderdaad over een rijk cultureel aanbod. Een aanbod dat overigens niet
geheel inzichtelijk is omdat geen van de media een volledig overzicht biedt. Mogelijk is er sprake
van verzadiging.

3.4

Gemeente Venray

De gemeente Venray hecht een groot belang aan een goed kunst- en cultuurklimaat in Venray.
Omdat het namelijk een belangrijke rol vervult bij het scheppen van een aangenaam, florerend en
stimulerend leefklimaat. De sector zorgt voor levendigheid op straat in de stad, dorpen of wijken,
biedt creatie, recreatie en vorming, stimuleert toerisme, horeca en onderwijs en heeft een
magneetwerking op bedrijven en werknemers en hun gezinnen. Alle politieke partijen hebben
cultuur hoog in het vaandel.
Investeringen in cultuur kunnen de aantrekkingskracht van Venray verder vergroten als inwoners
doorlopend kunnen genieten. Dit kan als de culturele activiteiten kleinschalig en divers zijn, op een
uitgekiende locatie plaatsvinden, een hoge mate van beschikbaarheid hebben en gericht zijn op de
plaatselijke bevolking.
Als organisatie heeft de gemeente diverse rollen en belangen. Als partner en participant in het
kunst- en cutuurnetwerk, als aanbieder van locaties, als klant die vraagt naar passend aanbod voor
beleidsdoelen (bijv. onderwijs) en als (mede)financier.
De Kunst & Cultuurnota’s A en B, gepubliceerd in augustus en december 2015, geven een goed
beeld van:
-

landelijke en provinciale ontwikkelingen en beleid

-

huidig en beoogd gemeentelijk beleid

12

-

Ontwikkelingen en plannen met betrekking tot culturele organisaties in Venray

-

wijzigingen qua financiering en subsidieverstrekking

-

ambities en kunst- en culturele doelstellingen voor Venray

Nota B behandelt het beoogde kunst en cultuurbeleid, de speerpunten en de veranderende rol
van de gemeente:
-

Het hoofddoel is het rijke en gevarieerde kunst- en cultuuraanbod te behouden en waar het
kan te versterken

-

Dit te bereiken door krachtenbundeling, cultuureducatie en talentontwikkeling en het
versterken van de faciliteiten en infrastructuur

-

E.e.a. uitgewerkt in een 9-tal activiteiten en acties die vanaf 2016 plaatsvinden.

Zie ook onderstaand schema:

3.5

Regionale verbindingen

Ook op regio- en op provincieniveau zijn er kunst- en culturele verbindingslijnen naar Venray.
Denk aan:
-

gemeentebesturen van buurgemeenten die ook een beleid voeren ten aanzien van kunst en
cultuur en in dat kader samenwerken met Venray en een deel van de cultuurvraag in
Venray invullen of zien landen

-

de Provincie Limburg die landelijk en regionaal kunst en cultuurbeleid formuleert, financiert
en aanstuurt
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-

kunst- en culturele instellingen in de regio die uitvoering geven aan het
provinciale/regionale kunst- en cultuurbeleid en actief zijn als aanbieder in Venray

-

3.6

afnemers van cultuuraanbod (bijv. scholen en verenigingen) die regionaal samenwerken

Kansen en bedreigingen voor vragers en aanbieders

Wat speelt er allemaal op kunst- en cultuurvlak in de Gemeente Venray?
Tijdens het co-creatieproces voorafgaand aan de opzet van Cultura Venray is er veel informatie
tussen betrokkenen uitgewisseld. Ook zijn er door de verkenners inventarisaties gemaakt van wat
er allemaal speelt. Ook de kwartiermaker heeft tijdens de oriënterende gesprekken de nodige
problemen, uitdagingen maar ook kansen de revue zien passeren.
De volgende lang niet volledige opsomming geeft een eerste indicatie van kansen en bedreigingen
die spelen in het Venrayse Kunst- en Cultuurveld. Het moge duidelijk zijn dat op veel vlakken
Cultura Venray een actieve rol kan vervullen. Als aanjager, stimulator, promotor, ondersteuner,
innovator, verbinder. Kortom als motor van het Venrays Kunst & Cultuurnetwerk.
Zonder culturele veld geen cultuureducatie. De inhoudelijke regie voor cultuureducatie ligt op de
scholen binnen SPOVenray. De coachende rol en het productaanbod ligt binnen het culturele veld.
Het is wenselijk dat de rol van het culturele veld verandert van aanbodgericht naar vraaggestuurd.
Het culturele veld kan op een meer waardevolle manier als expert worden ingezet in het onderwijs
dan de aanbodgerichte manier die nu vaak nog gangbaar is. Het culturele veld kan zo als expert op
het gebied van de kunsten, podiumkunsten, geschiedenis/erfgoed, amateurkunst, literatuur,
media, etc. een inhoudelijke bijdrage leveren aan cultuureducatie met kwaliteit.
Het onderwijs vraagt om een meer vraaggericht aanbod van kunst en cultuur. Hiertoe worden
diensten afgenomen van organisaties zoals SIEN/Cultuurpad.
Vraaggericht werken betekent echter ook meer maatwerk. Er is een toenemende zorg over de
uitvoeringskosten, beschikbare middelen en het feit dat de invulling van de lokale vraag lang niet
altijd landt bij lokale aanbieders. Ook is het belangrijk dat er een doorlopende leerlijn is / ontstaat /
behouden blijft. Verenigingen die afhankelijk zijn van de aanwas van nieuwe jonge leden hebben
moeite om de schoolgaande jeugd te bereiken.
Demografische gezien zet de vergrijzing door. Dit leidt tot een toename van nieuwe en vitale
ouderen.
Vergrijzing gaat hand in hand met ontgroening waardoor er minderen kinderen zijn die onderwijs
volgen en waarbij jongeren wegtrekken uit de periferie en rurale gebieden en hun heil zoeken in de
stad.
Na een periode van krimp is de economie weer enigszins aan het groeien. Hierbij is de economie op
weg naar een belevingseconomie waarin kunst en cultuur een grotere rol spelen. Het publiek wil
steeds meer vermaakt worden en is op zoek naar intense ervaringen
Er is een groeiend aanbod van kunst en cultuuruitingen voor een breder publiek in de vorm van
evenementen, festivals en manifestaties. Mogelijk leidt dit tot verzadiging en is meer
samenwerking en regie gewenst.
De samenleving ontwikkelt zich richting een participatiesamenleving. De klassieke verzorgingsstaat
kalft af. De overheid neemt hierdoor meer afstand en stelt zich meer randvoorwaardelijk en als
sparringpartner op. Gevolg is dat mensen zelf aan de slag moeten en de samenleving meer een
netwerksamenleving wordt waarin draagvlak en samenwerking van groter belang zijn.
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Cultuurinstellingen wordt gevraagd om hun subsidie maatschappelijk te verantwoorden en invulling
te geven aan lokaal ondernemerschap. Culturele instellingen dienen ondernemender te worden. Er
ontstaat een belangrijkere rol voor zzp’ers en vrijwilligers.
Binnen de brede culturele sector is er sprake van een sterke groei van het (steeds meer
particuliere) aanbod. Hierdoor neemt de concurrentie op de cultuurmarkt toe. Zelfstandige
creatieve ondernemers gaan de strijd aan met gesubsidieerde aanbieders en dit roept spanningen
op.
Digitalisering van kunstcollecties en toenemend gebruik van digitale media ten behoeve van
communicatie is aan de orde van de dag in de sector.
De samenstelling van de vraag naar kunst en cultuur is aan verandering onderhevig. De interesse
in traditionele kunst en cultuurvormen zoals klassieke muziek neemt af. Nieuwe kunstvormen zoals
bijv. hiphopdance, streetdance, theatersport, electronic dance music dienen zich aan.
Onder druk van de veranderende vraag, ontgroening en vergrijzing worstelen verenigingen met
een teruglopende aanwas van nieuwe leden en klanten. Dit dwingt tot creatieve oplossingen,
samenwerkingsverbanden en vernieuwing van het aanbod.
2 jaar geleden is jongerencentrum The B geopend. Het doel was dat Venrayse jongeren weer een
eigen dak boven het hoofd kregen en gelegenheid kregen talenten te ontwikkelen en activiteiten te
organiseren. In de praktijk blijken de jongeren grote moeite te hebben om publiekstrekkende
activiteiten te organiseren vanwege tekort aan middelen en het ontbreken van organisatorische
ondersteuning.
De schouwburg wil zich verder ontwikkelen tot ontmoetingsplek in Venray en zich opstellen voor de
Venrayse gemeenschap. Verenigingen moeten weer meer de weg terug naar de schouwburg
vinden.
Culturele ondernemers geven te kennen samenwerking als belangrijk te ervaren. Tegelijk is er veel
versnippering. Er is behoeft aan een begeleidende rol ter ondersteuning van (nieuwe) culturele
ondernemers.
Harmonieën en fanfares uiten zorgen over het behoud van goede lessen en docenten op het vlak
van muziekonderwijs tegen een betaalbare/redelijke prijs. Er is zorg over minder subsidies, en het
wegvallen van KCJ en daarmee samenhangend minder service.
Door veranderende maatschappelijke omstandigheden is het steeds moeilijker om het KCJ
verantwoord te blijven exploiteren, dit ondanks vele veranderingen die zijn doorgevoerd in
antwoord op teruglopende vraag en stijgende kosten. Het voortbestaan van Kunstencentrum
Jerusalem is nog met een jaar verlengd maar na het seizoen 2016-2017 stopt de subsidie vanuit de
gemeente. In het komende jaar zal duidelijk worden welke afwikkeling deze beslissing gaat krijgen,
wat de gevolgen zijn voor medewerkers, klanten, pand, voorzieningen en cultuuraanbod en tot
welke nieuwe initiatieven dit gaat leiden. De uitkomst is nog niet duidelijk maar vast staat dat er
behoefte zal zijn aan ondersteuning en begeleiding.
Er is een breed en diverse aanbod van kunst- en cultuuraanbieders. Veelal wordt op individuele
basis gewerkt of zijn contacten en samenwerking beperkt tot “soortgenoten” in de directe
omgeving. Uit de conferenties, verkenningen en gesprekken blijkt dat men onvoldoende op de
hoogte is van elkaars aanbod en de mogelijkheden tot samenwerking en kruisbestuiving.
Onderlinge vroegtijdige informatie uitwisseling is noodzakelijk en wenselijk ten behoeve van
krachtenbundeling. Betrouwbare en actuele informatievoorziening ontbreekt vooralsnog.
Cultuuraanbieders en vragers hebben de behoefte aan fysieke ruimtes voor hun kunst en
cultuuractiviteiten. Op zich zijn er voldoende ruimtes in Venray maar ze zijn lang niet altijd bekend,
betaalbaar, toegankelijk en worden dus niet optimaal ingezet en gedeeld.
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Naar verwachting wordt het gemeentelijk subsidiebeleid voor kunst- en cultuur herijkt en leidt dit
mogelijk tot een nieuwe subsidiesystematiek. De beschikbare middelen zullen voornamelijk ingezet
worden om basisvoorzieningen te scheppen, talentontwikkeling van kinderen te stimuleren en
kwetsbare groepen te stimuleren om gebruik te maken van het kunst- en cultuuraanbod. Zodat
iedereen mogelijkheden en kansen heeft en de toegang tot kunst en cultuur laagdrempeliger
wordt.
Tegelijkertijd zal er in toenemende mate een groter beroep gedaan worden op eigen bijdrages. Ook
verhoogt dit de noodzaak voor verenigingen en andere aanbieders en vragers om andere
financieringsbronnen aan te boren. Denk hierbij aan entreegelden, horeca-opbrengsten en
subsidiemiddelen die verstrekt worden door landelijke en regionale organisaties en instanties. Er is
behoefte aan professionele ondersteuning bij het aanvragen van deze middelen.
De gemeente toont met haar kunst en cultuurnota’s visie te hebben en het belang van kunst en
cultuur voor de gemeente te onderkennen. Tegelijkertijd zijn middelen beperkt en verlangt de
gemeente dat burgers meer zelf initiatief nemen. Gemeentelijk beleid moet echter omgezet worden
in actie, continuïteit en realisatie. In dat kader heeft de gemeente behoefte aan partijen die
gemeentelijk beleid kunnen uitvoeren en gestalte kunnen geven.
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4

Doelstellingen en ambitie

4.1

Lange termijn doelstellingen en ambitie

De ambitie en strategische doelstelling van Cultura Venray is om als nieuwe organisatie binnen
twee jaar:
-

het vliegwiel te worden dat het kunst- en cultuurleven actief in beweging houdt. Zodat door
samenwerking en kruisbestuiving een nog rijker kunst- en cultuurklimaat in Venray en
omgeving ontstaat

-

de vraag naar kunst en cultuur door actieve promotie en marketing te stimuleren

-

te stimuleren dat er dus ook nieuw aanbod beschikbaar is of komt en zo noodzakelijke
innovatie plaatsvindt

-

vraag en aanbod met elkaar te verbinden zodat er altijd iemand in of van buiten het
netwerk is om bij een vraag een passend aanbod te bieden

-

een belangrijke bijdrage te leveren aan kunst- en cultuureducatie door vragers en
aanbieders te faciliteren

-

cultureel ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen

-

een grote mate van kennis en een netwerk op te bouwen en deze kennis en dit netwerk
door middel van een databank, website, persoonlijke contacten, georganiseerde
ontmoetingen en evenementen weer ter beschikking te stellen aan het culturele veld en
alle inwoners van Venray

-

namens het culturele netwerk in Venray de brug te slaan naar regionale en landelijke
instanties op het vlak van kunst en cultuur. En hierbij ondersteuning te bieden bij het
verwerven van aanvullende financiële middelen voor individuele of samenwerkende vragers
en aanbieders

De wijze waarop Cultura Venray deze doelstellingen wil realiseren, is gebaseerd op de volgende
principes, waardes en kenmerken. Cultura Venray:
-

Is een qua omvang beperkte, onafhankelijke, professionele, transparante en flexibele
netwerk-organisatie. Bemand door mensen met liefde en passie voor kunst en cultuur, met
een ondernemende houding en beschikkend over specifieke kennis en ervaring.

-

Wil de spin in het brede Venrayse kunst- en cultuurweb zijn en is daarom zichtbaar, (pro)actief, toegankelijk, faciliterend aan het netwerk en gaat verbindend, praktisch en
vraaggericht aan het werk. Ze stelt zich hierbij wel ondernemend, vernieuwend en als
katalysator op. Hierbij laat de organisatie de uitvoering van kunst- en cultuuractiviteiten
zoveel mogelijk over aan het netwerk.

-

Is een organisatie die geen winstoogmerk heeft, haar middelen zo goed mogelijk wil
inzetten en verantwoording aflegt aan verstrekkers van financiële middelen,
opdrachtgevers en het netwerk. Daarom is de organisatie een stichting die zich houdt aan
de Governance Code Cultuur, een ANBI-status beoogt en een bestuursmodel kiest waarbij
een professionele organisatie opereert onder verantwoording van een bestuur met
vertegenwoordigers vanuit het Venrayse culturele netwerk.
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4.2

Korte termijn doelstellingen

Cultura Venray is een nieuwe organisatie die begin augustus vanuit een 0-situatie start.
De eerste 4 bestuursleden zijn bekend en er is een kwartiermaker die de opstart van de organisatie
ondersteund. Echter de naar schatting 3-4 medewerkers van de motor moeten nog geworven
worden, in dienst treden en hun draai weten te vinden. Veel zaken zoals huisvesting, ICT,
administratie moeten nog opgezet worden. Ook het netwerk, de kennis, databank en website
moeten nog opgezet worden.
De hierboven genoemde strategische doelstellingen en ambities kunnen dus niet allemaal in het
eerste jaar en zeker niet in de eerste maanden gerealiseerd worden. Er moet dus een goede balans
gevonden worden tussen ambitie, kwaliteit en snelheid. Dit betekent dat de organisatie zich in
fases moet ontwikkelen. Gezien de aard van de organisatie, een netwerk-organisatie die vraag en
aanbod verbindt, zullen ondanks een goede planning vele ontwikkelingen organisch gaan
plaatsvinden.
Qua fasering wordt daarom gedacht in de volgende fases:
1.

Opstartfase (augustus – oktober 2016)

2.

Eerste maanden operationeel (november 2016 –januari 2017)

3.

Volledig operationeel eerste kalenderjaar (februari – december 2017)

4.

Tweede kalenderjaar operationeel gericht op realiseren strategische doelstelling (2018)

Voor de korte termijn, de eerste 12 maanden, zijn de doelstellingen:
-

Inrichten en opstarten van de nieuwe organisatie binnen 3 maanden

-

Inrichten/openen van een databank en website binnen 3 maanden waarmee kennis en
informatie gedeeld kan worden en vraag en aanbod actief gestimuleerd kan worden.
Hieraan gekoppeld wordt een Facebook-pagina gestart en worden nieuwsbrieven verzonden
om zichtbaarheid van Cultura Venray te vergroten om zo een positieve impuls te geven aan
informatievoorziening over kunst- en cultuur in Venray

-

Kennismaking in de eerste 3 maanden met de meeste spelers in het Venrayse kunst en
cultuurveld. En zo nadere kennis op te bouwen van vraag en aanbod

-

Binnen 3 maanden organiseren van de eerste ontmoeting/bijeenkomst met het culturele
veld in de vorm van een cultureel café

-

Binnen 3 maanden te kunnen inspelen op concrete vragen en verzoeken vanuit het veld
(matchen van vraag en aanbod)

-

Binnen 6 maanden de eerste grotere projecten/trajecten uit te voeren die leiden tot nieuwe
samenwerkingsproducten tussen twee of meer netwerkpartners.

-

Bekendheid ten aanzien van Cultura Venray te realiseren. Alsmede een positief imago op te
bouwen o.a. door gerealiseerde quick wins en voorbeelden van meerwaarde door
samenwerking te communiceren

-

Zodra meer helderheid ontstaat over de uitkomsten van ontwikkelingen rond KCJ,
beschikbaar staan om ondersteuning bieden voor zover dit op het pad van Cultura Venray
ligt

-

Plannen te ontwikkelen voor het verwerven van extra eigen inkomsten en ondersteunen
c.q. coördineren van het binnenhalen van aanvullende subsidies en andere middelen ten
behoeve van leden van het cultuurnetwerk in Venray
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-

Verantwoording af te leggen, te evalueren met bestuur en betrokkenen en eventueel de
strategie te herijken

In de bijlage zijn de werkzaamheden en de aanpak voor de opstartfase vanuit het perspectief van
de kwartiermaker nader uitgewerkt.
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5

Organisatie

5.1

Rechtspersoon en structuur

Cultura Venray is een stichting. Statuten in lijn met de Governance Code Cultuur en de beoogde
ANBI-status zijn door notaris Weijs opgesteld. Zie bijlage.
Gekozen is voor een bestuur plus directiemodel. Dit bestuursmodel past bij de organisatie-omvang
en zorgt ervoor dat:
-

het bestuur verantwoordelijk is voor de activiteiten van Cultura Venray

-

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

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 bestuurders. Uit haar midden wordt een voorzitter, secretaris
en penningmeester gekozen.
Ter voorbereiding op een start per 1 augustus zijn er 4 bestuursleden geworven die als geheel
toegerust zijn om de kerntaak van de organisatie mede vorm te geven en operationeel te bewaken.
Bij de werving en selectie van bestuursleden is gelet op:
-

diversiteit samenstelling bestuur (spreiding man/vrouw, leeftijd, achtergrond)

-

specifieke deskundigheid, bestuurlijke ervaring en verbinding met het Venrayse culturele veld

-

instemming met en enthousiasme voor het idee achter Cultura Venray

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders zijn
aansprakelijk. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt door de stichting afgesloten.

5.2

Bestuur

De bestuursleden van het eerste uur zijn:
-

Wil van Gorkum, docent Kunstzinnige Vorming bij Raayland College Venray, lid huidige
regiegroep namens het Voortgezet Onderwijs

-

Patricia Haegens, Communicatie manager – online marketeer, betrokken als ouder bij KCJ
en het co-creatieproces leidend tot Cultura Venray

-

Martin Manders, voorzitter Federatie Muziekgezelschappen Venray

-

Jan-Hein de Wit, oud rector, bestuurder en toezichthouder bij meerdere organisaties,
waaronder voorzitter van BiblioNu Venray

Wil van Gorkum wordt voorzitter gezien zijn betrokkenheid en ervaring met de regiegroep en
omdat hij direct werkzaam is in het kunst- en culturele veld in Venray. Secretaris wordt Martin
Manders en Penningmeester wordt Jan-Hein de Wit.
De oprichting van de stichting is op dinsdag 26 juni 2016 geformaliseerd bij de notaris en
inschrijving bij de KvK loopt. Een bankrekening wordt zo spoedig mogelijk aangevraagd.
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5.3

Directiereglement en verantwoording

De werkzaamheden binnen Cultura Venray worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur
gedelegeerd aan de aangestelde medewerkers. Een van deze medewerkers krijgt een
leidinggevende rol en coördineert zaken tussen medewerkers en bestuur en acteert dus als
meewerkend teamleider. In de praktijk zal zoveel mogelijk als collectief / zelfsturend team
geopereerd worden.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers in dienst van de stichting worden
verder geregeld in een nog nader uit te werken directiereglement conform de Governance Code
Cultuur. Een modelreglement is beschikbaar.
In dit reglement worden geregeld de algemene taakstelling en verantwoordelijkheid van
directie/medewerkers voor:
-

dagelijkse leiding

-

personeel & organisatie

-

financieel beheer

-

voorbereiden en uitvoering van beleid

-

onderhouden van contacten

Aanname van medewerkers geschiedt door het bestuur. Voor de onder leiding van de
kwartiermaker te werven medewerkers zijn functieprofielen opgesteld en is een globaal
arbeidsvoorwaardenpakket gedefinieerd.
In lijn met de Governance Code Cultuur is er verder:
-

Een jaarlijkse bestuursagenda waarin beleidsplannen worden opgesteld, evaluaties
plaatsvinden en strategische beslissingen aan de orde komen

-

Een jaarlijks verslag en wordt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten opgesteld
die onderzocht wordt door een door het bestuur aangewezen RA of AA accountant.

-

5.4

Een website waarop gegevens over de stichting en haar bestuur vermeld worden

Samenstelling van de motor

De medewerkers in dienst van Cultura Venray vormen samen de motor. Het is een zelfsturend
team bestaande uit 3-4 professionals, aangevuld met, indien nodig, inhuur van specialisten en
extra handjes.
Medewerkers zijn natuurlijk vooral extern georiënteerd dus gericht op de klant en de markt.
Medewerkers moeten beschikken over het vermogen te communiceren, te verbinden, aan te jagen
en te realiseren.
Tegelijkertijd moeten wel de basis en de eigen zaken als administratie, ICT, beheer website en
databank, arbeidsvoorwaarden op orde zijn. Alhoewel waar nodig uitbesteed wordt, zullen ook de
interne taken adequaat uitgevoerd moeten worden.
Juist in een kleine flexibele organisatie zijn goede samenwerking en goede verstandhoudingen van
groot belang. Het team moet samen sterker zijn dan de individuen.
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Belangrijk is verder dat medewerkers een duidelijke binding hebben met kunst en cultuur in
Venray, multi-inzetbaar zijn en als professional en als mens hun eigen specialisme meebrengen.
Oftewel beschikken over een “T-profiel”. Een medewerker met T-profiel kenmerkt zich door:
-

Een brede basis van competenties die het mogelijk maken te functioneren als professional

-

Vakgerelateerde competenties op een specifiek vakgebied

-

Persoonlijke specialisaties die hem/haar onderscheidend maken van de andere teamleden

Bij voorkeur zijn de volgende vakgerelateerde competenties en persoonlijke specialisaties aanwezig
of te ontwikkelen binnen het team:
-

ervaring met kunst- en cultuureducatie op het vlak van een of meerdere kunstterreinen

-

kennis en specialisatie in online marketing en communicatie

-

ICT-beheer, websitebeheer en administratie

-

ervaring met evenement-organisatie en cultureel ondernemerschap

Het vereiste niveau van de medewerkers is Hbo-niveau of hoger. Minimaal 1, bij voorkeur 2
medewerkers, hebben een opleiding aan een hogeschool voor de kunsten.
Wel kan het team bestaan uit een mix van ervaren medewerkers en starters/beginners met enkele
jaren werkervaring en groeimogelijkheden.
Bij voorkeur zijn de medewerkers woonachtig in en verbonden met Venray.
Samengevat is er plaats voor een 3-4 professionals met een T-profiel. Budgettair is er ruimte voor
3,5 Fte, onder de aanname dat de meewerkend teamleider geen volledig dienstverband heeft en
door de inzet van 2 Hbo-starters wordt bespaard op de totale arbeidskosten.
Al met al ontstaat het volgende personeelsplaatje met integraal T-profiel:
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E.e.a. is nader uitgeschreven in een viertal functieprofielen (zie separate bijlage).
Rekening houdend met salaris, werkgeverslasten en pensioenvoorziening is er binnen de begroting
ruimte voor een bezetting van 3,6 fte:
•

Medewerker 1 (meewerkend teamleider, senior niveau): 0,6 fte

•

Medewerker 2 (marketing, communicatie, event mgt, 4-10 jaar ervaring): 1,0 fte

•

Medewerker 3 (kunst- en cultuureducatie, 0-3 jaar ervaring): 1,0 fte

•

Medewerker 4 (ICT, website en administratie, 0-3 jaar ervaring): 1,0 fte

Verder wordt er een deel van de geplande salarissom flexibel gehouden voor het inhuren van
specialisten en eventuele extra handjes op piekmomenten.

5.5

Arbeidsvoorwaarden

Voor de medewerkers wordt een correct arbeidsvoorwaardenpakket passend bij ervaring en
opleiding nagestreefd. Tegelijkertijd is Cultura Venray een nieuwe organisatie die zich de komende
2 jaar moet ontwikkelen. Alhoewel de organisatie wordt ingericht op een langdurig bestaan is op dit
moment de toekomst na 2 jaar nog onzeker. Flexibiliteit is daarom wenselijk.
De contracten met medewerkers worden dus op tijdelijke basis aangegaan zodat er tussentijds
geschakeld kan worden op veranderingen en ervaringen.
Er is verder geen sprake van een bindend verklaarde CAO.
Onderzocht is of een payroll constructie voordelen biedt t.o.v. het zelf in dienst nemen.
De voordelen hiervan zouden zijn:
-

geen personeelsadministratie, minder risico’s

-

meer flexibiliteit omdat de mogelijkheid ontstaat vaker een contract aan te bieden

-

nadere details arbeidsvoorwaardenpakket eenvoudiger te regelen

Voor de medewerkers zou dan de ABU CAO voor uitzendkrachten van toepassing zijn en kan
gebruik gemaakt worden van het StiPP pensioenfonds voor personeelsdiensten.
Echter gebleken is dat een dergelijke constructie aanzienlijk duurder wordt dan directe
dienstverbanden. Naar schatting 35-40%. Dit komt mede omdat bij een payroll constructie BTW
over de loonsom geheven wordt. BTW die de stichting niet kan terugvorderen.
Daarom wordt toch voorgesteld om medewerkers rechtstreeks in dienst te nemen, tijdelijke
contracten in de eerste 2 jaar aan te bieden, een pensioenvoorziening te regelen en de
salarisadministratie uit te besteden. Dit alles is in voorbereiding.

5.6

Huisvesting, ICT en administratie

Voor het functioneren van de motor is een kleine kantoorruimte, computerapparatuur, telefoon en
kantoorinrichting nodig.
Er zijn voldoende betaalbare kantoorruimtes op huurbasis in het centrum van Venray beschikbaar
voor het huisvesten van een viertal medewerkers en om netwerkpartners te ontvangen. Ook zijn er
meerdere ideeën en opties om qua huisvesting in te trekken bij andere culturele partners in
centrum mits dit geen consequenties heeft voor het laagdrempelig in contact komen met Cultura.
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5.7

Relatiebeheer met stakeholders

5.7.1 Relatiebeheer met het netwerk
Cultura Venray is een netwerkorganisatie die vraag en aanbod op het vlak van kunst en cultuur in
Venray verbindt. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het Venrays kunst- en
cultuurveld. De medewerkers hebben een sterke passie voor kunst en cultuur en zijn verbonden
met Venray. Gezien de missie en ambitie zal de relatie met vragers en aanbieders in Venray en de
regio zich als van natuurlijk en organisch ontwikkelen. Samenwerking in Cultura is vrijwillig maar
niet vrijblijvend. Door positieve energie en focus op meerwaarde en kruisbestuiving moet Cultura
Venray de netwerkpartners verleiden en inspireren om actief deel te nemen.

5.7.2 Relatie met de gemeente
De gemeente heeft een belangrijke rol gespeeld in het laten ontstaan van Cultura Venray als
netwerkorganisatie. Daarnaast is de eerste twee jaar de gemeente als subsidieverstrekker de
belangrijkste financier. Ook daarna zal gemeentelijke financiële ondersteuning nodig maar zullen
als het goed is ook andere financieringsbronnen ontwikkeld zijn.
Cultura Venray streeft een open en transparante samenwerking met de gemeente Venray na.
Concreet is het voorstel dat:
-

er regelmatig werkoverleg is met de ambtenaren betrokken bij het kunst en cultuurbeleid

-

er periodiek geëvalueerd wordt over de ontwikkeling, resultaten en doelmatigheid van
Cultura Venray

-

na de opstartfase waar mogelijk prestatieafspraken nader omschreven worden

-

de jaarcyclus van Cultura Venray afgestemd wordt op de beleidscyclus van de gemeente.
Waarbij Cultura Venray mede om die reden gelijk kiest voor een kalenderjaarcyclus

-

de gemeente Venray waar zinvol Cultura Venray als representant en kenner van kunst en
cultuurveld betrekt

-

Cultura Venray gevraagd en ongevraagd aan de gemeente terugkoppeling geeft vanuit het
veld

In juni 2016 is de kwartiermaker een dag op werkbezoek geweest bij De Kunstbeweging (DKB) in
Emmen. DKB is een goed voorbeeld van een kunst- en cultuurnetwerkorganisatie die als “spin in
het web” functioneert. Ondanks dat DKB een andere ontstaansgeschiedenis heeft en een wat ander
charter heeft, zijn er vele zaken zinvol te kopiëren naar Cultura Venray. De werkrelatie van DKB
met de gemeente Emmen is goed en DKB heeft een actieve inbreng in het gemeentebeleid en
omgekeerd denkt de gemeente actief mee over de uitvoering.
Het model hierbij is dat de gemeente Emmen vanuit haar visie haar vraag aan DKB op het gebied
van kunst en cultuur formuleert. Waarop vervolgens DKB als antwoord op de vraag voor de
gemeente Emmen een producten- en dienstenboek op jaarbasis opstelt. In het producten- en
dienstenboek staat per deelgebied kort omschreven:
-

wat is de vraag/opdracht van de gemeente

-

wat is het product of dienst die DKB aanbiedt

-

wat is de omvang en zijn de kosten van het product of de dienst

-

wat zijn de prestatie-indicatoren om resultaten en tevredenheid te meten

Het voordeel van deze aanpak is dat:
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-

de gemeente aan uitvoeringsslagkracht wint

-

eenvoudig doelgerichte middelen beschikbaar kunnen worden gemaakt om doelen te
realiseren. Zonder dat er langlopende commitments worden afgegeven

-

het staat de gemeente uiteraard vrij vragen ook elders in het netwerk of bij andere
organisatie neer te leggen

Het producten en dienstenboek 2016 van DKB bevat onder andere de volgende items:
-

productontwikkeling en uitvoering voor PO en VO

-

naschoolse activiteiten en talentontwikkeling

-

projecten in wijken en dorpen, vooral gericht op activeren jongeren

-

adviesfunctie op het vlak van amateurkunsten

Cultura Venray ziet veel voordelen in de bovenstaande aanpak om indien nodig additionele
diensten en producten, die door de gemeente gevraagd worden, te leveren in het belang van het
cultuurnetwerk.
Kijkend naar Cultuurnota B dan zou Cultura Venray, nadat de organisatie staat en draait, t.a.v. het
grootste deel van 9 speerpunten een uitvoerende rol kunnen vervullen, indien de gemeente hier
om vraagt.

5.7.3 Regionale contacten
Deze worden zo spoedig mogelijk na de opstartfase gestart.
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6

Communicatie en Marketing

6.1

Inleiding

Goede communicatie en marketing is onontbeerlijk voor iedere organisatie. Door goede
communicatie en marketing:
-

wordt het idee en de visie achter Cultura Venray meer tastbaar. Zodat het inspireert en de
meerwaarde en aanpak duidelijk worden

-

raakt Cultura Venray goed bekend en gaat het leven. Met als gevolg dat netwerkpartners
en burgers zich aanmelden, deelnemen aan ontmoetingen en betrokken raken

Om vaart te maken is aan Wendy Linders een opdracht verstrekt om een aanzet te maken voor
een communicatieplan en actieplan voor de opstartfase. Deze opdracht is nog niet afgerond maar
er is wel voldoende voor dit communicatiehoofdstuk in het ondernemingsplan.

6.2

Issues en humeur

Er is een breed draagvlak voor Cultura Venray.
Wel zullen velen in eerste instantie een afwachtende houding aannemen: Wie en wat is Cultura
Venray en wat gaat deze organisatie bieden?
De positie in de markt moet nog geclaimd worden.
Duidelijk moet worden dat je met vele vragen rondom kunst en cultuur bij Cultura terecht kunt.
Velen koppelen de ontwikkelingen rondom KCJ aan Cultura Venray.

6.3

Naamgeving Cultura Venray

De naam Cultura Venray heeft inmiddels enige bekendheid. De naam heeft als voordeel dat het
duidelijk met cultuur en met Venray te maken heeft. En dat de naam past bij een claim op het
domein “alles wat met kunst en cultuur in Venray te maken heeft”.
De naam heeft echter ook nadelen:
-

het dekt maar gedeeltelijk de lading (cultuur wel, kunst niet)

-

de naam kan als elitair gezien worden

-

de naam spreekt mogelijk jongeren niet aan

Omdat de organisatie nog niet is ingericht, is het onverstandig om nu al “uit het niets” een andere
naam te lanceren. Later kan dit wel bijv. door een tweede naam of aanduiding “boven” of “onder”
Cultura Venray te introduceren. Dit is een overweging die de nieuwe organisatie in het eerste jaar
moet oppakken en waarmee vanaf de start rekening mee moet worden gehouden.

6.4

Waardepropositie

“Bij ons kun je terecht met alle vragen rondom Kunst en Cultuur”. “Wij verbinden vraag naar en
aanbod van Kunst en Cultuur in de gemeente Venray”.
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6.5

Communicatiestijl

De communicatiestijl van Cultura Venray moet informeel zakelijk zijn. Dit draagt bij aan een
professionele uitstraling en maakt Cultura Venray toegankelijk.
Concreet betekent dit dat in alle uitingen in de “je”-vorm gesproken wordt en dat een open en
eerlijke houding wordt aangenomen.

6.6

Kanalen en middelen

De primaire doelgroepen zijn alle burgers in Venray en omgeving en de kunst- en
cultuurorganisaties waar ze deel van uit of gebruik van maken.
In het begin van dit ondernemingsplan zijn de verschillende doelgroepen al nader toegelicht.
Burgers kunnen niet of wel actief of geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur. Een deel van de
burgers kan als koploper of als actieve K&C-deelnemer beschouwd worden. Uiteraard ambieert
Cultura Venray om meer koplopers en actieve deelnemers te bewerkstelligen.

6.7

Website

De huidige informatie over het kunst- en cultuuraanbod in Venray is versnipperd en verre van
compleet. Dit biedt de kans om door middel van een eigen website de digitale plek met “alles over
kunst en cultuur” te worden. Van “wie biedt wat?”, “wat is er binnenkort waar te doen?” tot “waar
moet ik zijn met vragen over?”.
Daarnaast biedt een eigen website de mogelijkheid om een digitale community / platform te
worden voor alle partners in het culturele netwerk van Venray. Mogelijk vraagt dit om het opzetten
van inlogmogelijkheden en toekennen van publicatierechten.
Als communicatiemiddel en eigen kanaal wordt dus een hoge prioriteit en urgentie toegekend aan
de website zodat deze zich ontwikkeld tot het levend bewijs van het cultuurnetwerk in Venray.
De bouw van de website, geschikt voor beeldscherm en mobiele telefoon en op basis van een
standaard platform wordt uitbesteed. Beheer en eigendom moeten bij Cultura Venray zelf liggen.
Het plan is om 3 partijen in Venray te vragen een voorstel uit te brengen.

6.8

Databank

Cultura Venray is een netwerk-organisatie die vraag en aanbod verbindt.
Dit vereist kennis, relaties en kunde. De opgebouwde kennis en contacten dient te worden
opgeslagen in een databank.
De databank legt informatie vast over:
-

docenten en particuliere educatieve instellingen/organisaties met info over hun werkwijze,
achtergrond en kostprijs

-

zelfstandige kunstenaars

-

culturele instellingen

-

verenigingen op het vlak van muziek, dans, zang, theater etc.

-

subsidiemogelijkheden en ondersteuning bij middelen verwerving

-

beschikbare accommodaties

-

etc.
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Doel is om deze kennis te behouden en te beheren maar vooral ook om te delen met de
netwerkpartners en burgers. Een koppeling van de databank met de website moet dus onderzocht
worden.

6.9

Social media

Facebook is bij uitstek een door velen gewaardeerd communicatiekanaal dat gebruikt wordt vanuit
o.a. de volgende motieven:
-

informatie zoeken

-

entertainment/vermaak

-

persoonlijke profilering

-

identificatie met andere gelijkgezinde mensen en een onderwerp en organisatie

Met relatief lage kosten kan Cultura Venray op hyperlokaal niveau snel en eenvoudig met enkele
updates per week een schare van Facebook-volgers met interesse in kunst en cultuur in Venray
opbouwen. Dit kunnen er best wel eens veel zijn. Immers er zijn meer koorzangers dan voetballers
in Nederland J

6.10 Huisstijl
Voor een passende en consistente uitstraling dien een huisstijllijn en goed beeld en fotomateriaal
ontwikkeld te worden. Een huisstijl heeft prioriteit omdat deze kaders geeft voor de verschillende
communicatiemiddelen.

6.11 Overige communicatiemiddelen
Gedacht wordt aan:
-

een twitter-account

-

een periodieke nieuwsbrief voor netwerkpartners om successen te delen. Mogelijk gericht
op deeldoelgroepen

-

publiciteit door middel van columns in plaatselijke bladen en door persberichten

-

outdoor middelen die bijv. ingezet kunnen worden op culturele evenementen zodat Cultura
zichtbaar aanwezig is

6.12 Public Relations
Uiteraard dient er voldoende aandacht besteed te worden aan Public Relations. Het juiste beeld ten
aanzien van Cultura Venray dient te ontstaan en voorkomen moet worden dat er verkeerde
beelden en associaties met andere topics ontstaan.

6.13 Implementatie
Er wordt bewust gekozen voor medewerkers met een T-profiel in de motor. Waardoor tenminste
één van de medewerkers een persoonlijke specialisatie en vakkennis heeft op het gebied van
marketing en communicatie. Dit is noodzakelijk om voldoende eigen kennis en continuïteit te
bewerkstelligen, de gelden doelmatig te besteden en te voorkomen dat er een te grote
afhankelijkheid van derden ontstaat.
Dit laat onverlet dat de nodige zaken rondom communicatie in de opstartfase uitbesteed moeten
worden.
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7

Financieel plan

7.1

Startsubsidie

De Stichting vraagt bij de gemeente Venray een startsubsidie aan voor de periode tot 1-8-2018
oftewel de eerste 24 maanden na oprichting. Deze subsidie van 2x € 250.000 dekt de volledige
organisatiekosten tot 1-8-2018 met 3 Fte als gemiddeld bezetting tijdens de eerste 24 maanden.

7.2

Extra inkomsten

Na de opstartfase die loopt tot november 2016, worden er plannen ontwikkeld voor de werving
extra inkomsten. Deze plannen zijn voor medio 2017 gereed. Qua extra inkomsten kan er gedacht
worden aan:
-

Lopende ontwikkelingen op provinciaal niveau (aanvraag Fonds Cultuurparticipatie), in het
kader van nieuw provinciaal cultuurbeleid en het muziekplan Door!. Provinciale subsidies
kunnen mogelijk het karakter hebben van cofinanciering

-

“Contributie-afdrachten” door netwerkpartners. Echter dit is pas aan de orde wanneer het
netwerk staat en Cultura Venray zich heeft bewezen en vertrouwen heeft opgebouwd

-

Het uitvoeren van additionele opdrachten voor netwerkpartners, variërend van gemeente tot
culturele instellingen met specifieke vragen en doelen. Mogelijk ontstaat er, in lijn met de
kadernota Kunst en Cultuur, een innovatiefonds waarop Cultura een beroep kan doen

-

Het scheppen van een fonds voor bijdragen van Venrayse ondernemingen/ondernemers en
mogelijke schenkingen (in dit kader wordt de ANBI-status nagestreefd)

-

Aanvragen bij culturele fondsen

Voorzichtigheidshalve wordt aangenomen dat extra inkomsten pas beschikbaar zijn in het
kalenderjaar 2018. Het is nog te vroeg hier exacte getallen aan te verbinden. Streven is dat 15%
van de inkomsten in 2018 als extra inkomsten gezien kunnen worden. Rekentechnisch worden de
extra inkomsten vooralsnog geschat op € 12.500 in het exploitatieoverzicht voor 2018.

7.3

Boekjaar en contactmomenten met gemeente

De stichting gaat uit van een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar. Dit is in lijn met het
ritme en de cyclus van de gemeente als belangrijkste financier. Dit leidt tot de volgende
belangrijke contactmomenten met de gemeente:
-

toezenden tussenrapportage – begin januari 2017

-

bestuurlijk overleg Cultura Venray en de wethouder – januari 2017

-

behandeling tussenrapportage in College – 21 februari 2017 (stukken dienen 1 week
tevoren gereed zijn

-

bespreken in commissie leven – 16 maart 2017

-

bespreken in raad – 4 april 2017

-

voorjaarsnota (afweging voor meerjarige subsidie voor CV – eind juni 2017

-

subsidieaanvraag tweede jaar – juli/augustus 2017
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7.4

Exploitatiebegroting

Voor 3 periodes is een exploitatiebegroting opgesteld:
-

1 augustus – 31 december 2016

-

kalenderjaar 2017

-

kalenderjaar 2018

Een korte toelichting:
-

In 2016 worden extra kosten gemaakt in de opstartfase. Daarnaast worden er eenmalige
investeringen verricht in ontwerp en realisatie website en databank, inhuur expertise,
huisstijl, kantoorinrichting en ICT-hulpmiddelen. Aangenomen wordt dat de kwartiermaker
een tweede fase ingaat die 10 weken duurt (3 werkdagen/week). Er zijn immers nog geen
medewerkers aan boord en er is veel in te richten en het nieuwe bestuur zal behoefte
hebben aan ondersteuning. Hier staat tegenover dat de te werven medewerkers nog niet
vanaf dag 1 aan boord zijn en dus nog geen kosten met zich meebrengen. Gerekend wordt
met de aanname dat ze 2,4 van de 12 maanden in 2016 in dienst zijn. Per saldo zijn
hiermee de uitgaven in 2016 in evenwicht met de ontvangsten.

-

In 2017 worden er geen extra kosten gemaakt en investeringen gedaan. Medewerkers zijn
volledig in dienst en maken het grootste deel van de kosten van de stichting uit

-

De exploitatiebegroting voor 2018 betreft het hele kalenderjaar. De startsubsidie die de
gemeente heeft toegezegd loopt tot 1-8-2018. Verondersteld wordt dat de subsidie daarna
verlengd wordt en dat de stichting in 2018 een voorzichtige aanvang maakt met het
binnenhalen van extra middelen.

-

Indien medewerkers eind 2016 in dienst komen van de stichting dan is er na maximaal 3
contracten en 24 maanden sprake van een vast dienstverband en gaat de stichting
verplichtingen aan voor 2019. Bij ontbinding arbeidsvoorwaarden na 2 jaar is er sprake van
transitiekosten. Hier is vooralsnog geen rekening mee gehouden.

-

Aan de salariskosten ligt een gedetailleerde berekening ten grondslag. Het
arbeidsvoorwaarden pakket is doorgerekend en vergeleken met de CAO kunsteducatie.
T.o.v. deze CAO is het pakket soberder doch niet onredelijk.

-

Baten en lasten zijn in alle jaren in evenwicht begroot.

-

Investeringen worden in dit overzicht direct genomen en niet vertaald in afschrijvingen.

-

Een nadere detaillering van huisvesting- en ICT-kosten is beschikbaar.

-

Alle bedragen zijn inclusief BTW indien van toepassing.
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Bijlage
Werkzaamheden opstartfase Cultura Venray (augustus – oktober 2016)
Onderstaand overzicht geeft voor 12 aspecten een overzicht van de in de opstartfase geplande
werkzaamheden.

1

2

3

4

5

6

Bestuur

Juridisch

Fin. / administratief

Huisvesting

ICT

Medewerkers
Motor

Informeren
Inwerken

Notaris statuten
KvK inschrijven

Bankrekening

Eisen huisvesting

ICT-beleid

openen

uitwerken

bepalen

Administratie-opzet

Zoeken huisvesting

ICT-partner

uitwerken

Werven
Voorselecteren

zoeken
(eenvoudige
SLA)

Plannen

Arbeidsvoorwaarden

Administratiepartner

Afspraken maken

Apparatuur

Kandidaten

bespreken

Uitwerken en regelen

zoeken

over huisvesting

selecteren

voorleggen
bestuur

Vergaderingen

Arbeidscontract

Salarisadministratie

Inrichting kantoor

Apparatuur

Afspraken

voorbereiden

Opstellen

keuzes maken

bepalen

aanschaffen

maken over
condities

Vergaderen

Directie-reglement

Administratie

Kantoorinrichting

Inrichten ICT-

uitwerken

bijhouden

aanschaffen/huren

omgeving

Beleidsstukken

Verzekeringen

Verrichten

Kantoor inrichten

Werkwijze

uitwerken en

regelen

betalingen

Beslissingen

Doorgeven

Begroting uitwerken

voorleggen

wijzigingen bestuur

Mogelijke

Machtigingen regelen

Aannemen
Inwijden

bepalen

bespreken

uitbreiding

Schoonmaak

Evt. training

Inwerken

Financieel overzicht

Hosting

Teambuilding

bijhouden

website

regelen

bestuur
Regulier overleg

Contracten aangaan

Financiële

Mobiele

/ antwoord op

met leveranciers

rapportages

telefonie

vragen
Informeren via

Overleg

verstrekken
Salarisbetaling

email
Evalueren

Werkafspraken
maken
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7

8

9

10

11

12

Website /

Marketing &

PR &

Netwerk-partners

Stakeholders

Programma-

Databank

Communicatie

Soc. Media

Eisenblad

Huisstijl-partner

Public Relations

Kennismaken met

Afwikkeling

Plannen

website

selecteren

bepalen

diverse

toekenning

verder

netwerkpartners

subsidie

uitwerken

Vragen over Cultura

Periodiek overleg

Eerste

beantwoorden

met Gemeente

cultuur café

uitwerken

activiteiten

incl. Reeds
uitstaande
verzoeken (10+
gesprekken)
Eisenblad

Communicatieplan

databank

uitwerken

PR-activiteiten

uitwerken

opzettenen
voorbereiden

Longlist

Opzet maken gebruik

maken

social media

Offerte

Eerste

vragen bij 3

communicatiemiddelen

Persberichten

Reageren op eerste

Kennismaking met

Eerste

verzoeken

regionale partners

cultuur café

Berichten op social

Bijeenkomsten

Beantwoorden

Quick wins

media

bezoeken

vragen/verzoeken

oppakken

uitvoeren

kandidaten

gemeente

Offertes

Overdracht aan

Vragen

Behoeften in kaart

Rol voor Cultura

bespreken en

MarCom medewerker

beantwoorden

brengen

inzake vervolg

beoordelen

KCJ-afwikkeling
/vervolgstappen

Begeleiden

Cultura

Eerste plannen

bouw en

vertegenwoordigen

vormen

Vullen

Nieuwsbrief naar

Bespreken mogelijk

website met

bestaande maillijst

activiteiten

content

uitsturen

Website

Artikelen over

Vervolggesprekken

beheren

Cultura Venray in

netwerkpartners

realisatie
website

lokale media
Website
onderhouden
Databank
inrichten
Databank
beginnen te
vullen
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