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1.  Voorwoord
Op de voorpagina staat ‘Cultura Venray, hart voor kunst en cultuur’ in Venray. Van kunst en  
cultuur gaat je hart ook anders kloppen. Soms harder bij een spannende film of  
voorstelling, soms rustiger bij een mooi stukje muziek of bij een indrukwekkend schilderij. Soms even  
wegdromen bij een bijzondere tekening en je hart tot rust laten komen bij een beeldhouwwerk.

In het begin van corona mocht ik nog een kleinschalig muziekoptreden bijwonen. De  
zangeres haalde corona aan en de moeilijke tijd die dit met zich meebracht voor de kunst- en  
cultuursector. Zij deed een uitspraak die ik wel heel passend vond voor de kunst- en  
cultuursector: “Kunst en Cultuur is de ziel van het leven.” Het brengt vreugde en verdriet in mooie 
en in moeilijke periodes van het leven. Zonder de ziel kun je niet overleven of zonder kunst en  
cultuur kunnen we niet (over)leven. Het menselijke en sociale aspect van de kunst- en  
cultuurimpact wordt dan ook weleens onderschat. Door kunst en cultuur kunnen we genieten 
van al het moois om ons heen. We kijken allemaal met onze eigen ogen naar de kunst en voelen 
zelf de cultuur. Dit voedt onze ziel, voor ieder weer anders, en dit blijft in de ziel voortbestaan. 
We zijn dagelijks nog geboeid door kunst en cultuur uit het verleden. De ziel van de kunstenaar 
raakt ons nog vaak.

Ik ben als voorzitter erg trots dat het team van Cultura Venray een bijdrage levert aan de invulling 
van kunst en cultuur in Venray. Dat er verbindingen worden gemaakt die bij wijze van spreken de 
ziel van de inwoners met elkaar in contact brengt en dus verbindt.

Die verbinding hebben we nodig, juist nu.

André Duijghuisen
Voorzitter bestuur Cultura Venray
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2.   Inleiding
Cultura Venray is (nog steeds) niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen. Als netwerkorganisatie  
springen wij in op actualiteiten en het culturele veld is behoorlijk dynamisch. We hebben  
afgelopen jaar behoorlijke stappen kunnen zetten; totdat Covid-19 verscheen.

Bestuurlijk en uitvoerend gezien heeft de Governance Code en Participatie Code richting  
gegeven aan ons meerjarig beleidsplan. In dit verslag kun je lezen wat wij in 2019 deden om  
cultuur in de gemeente Venray zoveel als nodig te faciliteren. 

Deels nieuwe speelvelden:
• cultuur en gezondheid
• cultuur en zorg
• cultuur en natuur
• cultuur en techniek

Onze nadrukkelijke aandacht:
• geestelijke gezondheid
• maatschappelijke betrokkenheid
• de waarde van kunst voor techniek zichtbaar maken

Tegelijkertijd hebben we onze werkwijze tegen het licht gehouden en daar waar wenselijk  
aanpassingen gedaan. Om aan onze doelen te kúnnen werken moeten we nu eenmaal flexibel 
blijven! 

Hoe kijken we terug en welke signalen krijgen we vanuit het veld?

Uit de gemeentelijke notulen van 18-12-19:
De gemeente Venray kijkt met voldoening terug op het kunst- en cultuurbeleid van de afgelopen  
vier jaar. Samen met de professionele- en amateurpartners is verder gebouwd aan een  
sterk cultureel Venray. 

“We zijn goed op weg, al zijn er nog punten die de aandacht verdienen.”    Anne Thielen

Zo heeft Cultura Venray handen en voeten kunnen geven aan de netwerkorganisatie zoals de 
gemeente die voor ogen had. 
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In de afgelopen vier jaar ...

..heeft cultuureducatie in de klas vorm  ..is er een nieuwe structuur opgezet voor 
 gekregen.       de muziekopleidingen van de harmonieën  
       en fanfares.

..is het alternatieve muziekfestival    ..wordt er op cultureel gebied meer  
Jera On Air hard op weg om na het    samengewerkt in de regio. Grenzen, vervagen 
Odapark de tweede cultuurplaninstelling   ook letterlijk, bij een provinciegrens  
in Venray te worden.     overschrijdend festival als Schijt aan de grens. 

We zijn trots op Cultura Venray     (vanuit de gemeente)

Cultura Venray doet het goed, daar zijn we trots op, ons streven is echter om elk jaar beter  
te worden. Veel organisaties kennen Cultura Venray, het lukt steeds meer en beter om de  
verschillende organisaties met elkaar te verbinden. De organisatie Cultura Venray kan niet alles, 
daarom is het goed om focus aan te brengen.

Cultureel Venray is tevreden over de betrokkenheid van de gemeente en de wethouder. “Ik ben 
blij om te horen dat organisaties tevreden zijn over ons beleid van de afgelopen jaren”, reageert 
wethouder Anne Thielen. “Dat stimuleert mij om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er is nog 
genoeg te doen, ook in de samenwerking in de regio. Ik heb er veel zin in.” 
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3.   Venrayse politiek
Ook voor de Venrayse politiek is Cultura Venray een belangrijke organisatie die verbindt en zich 
actief inzet om kunst en cultuur in Venray te laten bloeien. 

De Venrayse politiek stelt (*) dan ook dat:
• Cultuur is belangrijk
• Met kunst en cultuur IEDEREEN kunnen bereiken is een speerpunt
• Niet te veel willen of moeten, bijvoorbeeld de Big5 samenhang organiseren
• Hoofdzakelijk actief zijn binnen de gemeente Venray, andere (regio) samenwerkingen op basis 

van gelijke input en gelijke investering
• Blijf zaken als HaFa en Cultuur in de klas faciliteren, daar is iedereen blij mee
• De rol die jullie nu vervullen is de juiste, en beantwoordt aan de vraag
• Iedereen is het er over eens dat verduurzaming binnen het onderwijs belangrijk is
• Stel je netwerk beschikbaar voor de zorg maar ‘bemoei’ je niet te veel met de zorg
• Zoek naar aansluiting bij allochtonen 
• Sluit aan bij buitenschoolse activiteiten
• De functie van verwijzer naar aanbieders mag commerciëler (ANBI**)
• De meeste mensen zijn tevreden met Cultura Venray én hun werkwijze
• Hou contact met politiek, dat wordt zeker gewaardeerd!

*  Deze antwoorden zijn een ‘gemiddelde’ van de input die we van de individuele politieke  
partijen hebben gekregen

**  Cultura Venray is een ANBI gecertificeerde partij. Dat wil zeggen dat we geen commerciële  
activiteiten mogen ontplooien. Aangezien we wel bemiddelen voor cultuurdocenten in 
de breedste zin, hebben we door een andere structuur en opzet van onze website een weg  
gevonden om cultuur (niet commercieel) te promoten 
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4.   Kernwaarden Cultura Venray
In het afgelopen jaar is er bewust meer aandacht gekomen voor de Governance Code. Dit  
belangrijk item is de leidraad voor dit jaarverslag. Met dit jaarverslag toont Cultura Venray aan 
dat ze integer handelt en acteert volgens de code. Zowel de teamleider als het bestuur heeft zich 
in het afgelopen jaar verdiept in de code en heeft hiervoor diverse trainingen gevolgd.

De opbouw van het jaarplan is volgens de structuur van de code:
• We geven aan op welke wijze de principes en aanbevelingen van de code zijn toegepast
• We schetsen de wijze waarop we overleg hebben gevoerd met de interne en externe  

belanghebbenden
• Het bestuur verricht haar taak onbezoldigd. Een bestuurder wordt gekozen voor een periode 

van vier jaar, welke termijn eenmalig verlengd kan worden. 

4.1   Waarde scheppen voor en in de samenleving
Het bestuur heeft zich geprofessionaliseerd. Dit is vastgelegd in een bestuursbesluit. Een nieuw 
facet in de vergaderstructuur is dat regelmatig één teamlid aansluit. De organisatie kent een  
integere en open cultuur. Iedereen van het bestuur is zonder afspraak bereikbaar en buiten deze 
bestuursfuncties zijn ze actief in meerdere sociaal/maatschappelijke rollen.

Bij (mede)financiering door private partijen blijft de maatschappelijke doelstelling van de  
organisatie centraal staan. Alle eventueel positieve baten van de activiteiten van Cultura Venray 
komen ten goede aan de doelstellingen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

Maandelijks cultuurtje
Een tv- en social mediaprogramma waarin we de culturele agenda  
doornemen en twee culturele aanbieders of activiteiten in de spotlight  
zetten.

Red Box Sessions
We hebben een Poppodium gecreëerd waarin we (Ad Welten, Marcel  
Verstaveren en wij) in samenwerking met Schouwburg Venray een  
programma aanbieden van (inter)nationale artiesten. Onze bijdrage richt 
zich op het inzetten van een voorprogramma, zodat lokale acts zich mogen 
presenteren voor een mooi gevulde zaal. Artiesten die we voorbij hebben 
 laten komen zijn bijv. Cockers Delight, Vendetta Drive en 7 miles to  
Pittsburgh met Battersea. Tevens hebben we Johan Derksen bereid gevonden  
om een filmpje te maken waarin hij de Red Box Sessions aanbeveelt.
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Theaterproductie Wies
Een veelzijdige theatervoorstelling rondom het thema Vrijheid. In deze 
voorstelling zijn een grote diversiteit aan disciplines vertegenwoordigd en is 
een groot deel van de regio betrokken. Deze voorstelling diende tevens als 
pilot voor Craviet. Craviet zal in 2021 van start gaan na een geplande pilot.

Onderdeel uitgemaakt van de mantelzorgwaardebonnen
We hebben hiervoor de cultuurbon beschikbaar gesteld. Deze is te  
verzilveren bij diverse culturele aanbieders. 

Theater Test Team
Jonge enthousiastelingen hebben zich onder onze begeleiding ingezet om 
het theater en al zijn aspecten beter te leren kennen. Ze kregen een kijk-
je achter de schermen en mochten een heus interview verzorgen met de  
artiest. Hiervan werd een verslag uitgezonden op lokale tv en social media. 

LIHVE
Het Primerapand is goed benut met activiteiten in het kader van LIHVE (Let 
It Happen in VEnray). Enkele grote exposities trokken veel aandacht. Floor 
Hermans (2018) trapte af met de première van een documentaire over 
zijn leven en kunst. Jacqueline  Hanssen bracht leven in de brouwerij met 
haar huiskamersetting en live pianomuziek. Daarnaast was het atelier voor  
studenten van de Kunstacademie Maastricht. (2019)

Kunst naar café
Avonden waarbij het publiek kan kennismaken met de inhoud van kunst en 
het belang ervan voor de samenleving in het algemeen en de mens zelf in 
het bijzonder.
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Cultuur in de Klas
Dit is een meerjarig project waarbij de doelstelling is kunst en cultuur 
zo goed én duurzaam mogelijk te verankeren binnen het onderwijs. Dit  
project is toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente  
Venray. Voor dit project stelt de gemeente een aparte subsidie  
beschikbaar.

HaFa muziekonderwijs
Ook dit is een doorlopend project waarbij het HaFa muziekonderwijs op-
nieuw is opgezet en gestructureerd wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen 
leerlingen ook theorielessen volgen en examens afleggen.
 

4.2   Integer en rolbewust handelen
Bestuurders en toezichthouders laten het belang van de organisatie prevaleren boven eigen 
belangen en onthouden zich van persoonlijke bevooroordeling van henzelf of hun naasten.  
Bestuurders en het team zijn zich zeer bewust van een hoge mate van integriteit, hanteren dit en 
dragen deze verantwoordelijkheid uit. Dit is terug te zien in de volgende concrete voorbeelden:

Popcultuur
Deelgenomen aan regionaal overleg popcultuur en  
aangesloten bij Pop in Limburg en samen een plan  
opgesteld voor ‘proeftuin’ Noord-Limburg. 

United Voices For Freedom
Zes koren met in totaal meer dan 230 zangers en  
zangeressen samengebracht en een fantastisch concert 
mogen neerzetten in de grote kerk van Venray. Dit alles  
in het teken van 75 jaar vrijheid Venray. Trots waren we 
dat we ook enkele veteranen mochten ontvangen en  
afgevaardigden van de Engelse Ambassade. 
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FMV Steunpunt 
In 2019 is eerst aan het eind van schooljaar 2018-2019 
met het FMV Steunpunt en een afgevaardigde vanuit de 
orkesten geëvalueerd hoe het ging en wat verbeterpunten  
waren. Na de zomervakantie in 2019 heeft het FMV  
Steunpunt de taken weer opgepakt en zijn er wederom  
nieuwe inzichten gekomen. 

Kunstenaars 
Op zoveel mogelijk manieren proberen wij een platform te 
zijn voor beeldende kunstbeoefenaars en -bewonderaars 
in Venray. Wij zijn er voor zowel amateurkunstenaars als  
professionele kunstenaars. Ook is Atelier Cultura inmiddels 
een vast onderdeel geworden van ons pand. Wat begon 
als pilot heeft zich uitgewezen als verrijking, zowel voor de  
kunstenaars onderling als voor ons.

InBeeld
InBeeld, is dé prijs voor de beeldende amateurkunst in  
Nederlands- en Belgisch Limburg. In 2019 hebben wij in  
samenwerking met het Huis der Kunsten Limburg en Jeanny 
van Lieshout ervoor gezorgd dat ook Venray een eigen expositie  
kreeg met ingezonden InBeeld kunstwerken vanuit deze regio.  
Het thema stond in 2019 in het teken van ‘Sporen’. De  
tentoonstelling was in het Venrays Museum.

LIHVE Pop-Up galerie 
De LIHVE Pop-Up galerie is een voorbeeld van een zeer  
geslaagd project. De exposities in een leegstaand pand op 
een belangrijke kruising in het kernwinkelgebied, heeft veel  
bijgedragen aan de sfeer ter plekke en trok in 18 maanden 
tijd meer dan 10.000 bezoekers. 
Daarnaast bood de galerie een podium voor veel lokaal en 
regionaal talent. Samenwerking stimuleren en uitbreiden  
met bijvoorbeeld Venray Beweegt, de Gezondste regio, het

                Leefstijlakkoord en diverse andere vormen van (mentale) 
                gezondheid stimulering.
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5.   Zorgvuldig besturen
Het bestuur zorgt ervoor dat de artistieke integriteit en onafhankelijkheid die voor een  
culturele organisatie wezenlijk zijn, worden gewaarborgd. Het bestuur doet dit zowel intern als in 
de verhouding met subsidiënten, sponsoren, private en overige financiers. Het bestuur heeft dit 
geborgd in het nieuwe beleidsstuk. Cultura Venray vindt dat de artistieke kwaliteit niet onder mag 
sneeuwen binnen deze brede doelstelling!

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het artistiek en  
zakelijk beleid en het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de  
organisatie en haar medewerkers. Het bestuur voert hierin een op de organisatie toegesneden 
beleid, in het bijzonder voor risicobeheersing en controle. Er is een verdeling gemaakt binnen 
het bestuur: elk bestuurslid heeft een risico toegewezen gekregen en maakt daar een plan van  
aanpak voor. Het beloningsbeleid voor de medewerkers van de organisatie past bij de aard,  
omvang en maatschappelijke doelstelling van de organisatie en stemt overeen met wettelijke 
voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden. Het bestuur verricht haar taken 
onbezoldigd. Er is een rooster van aftreden.

De zorgvuldigheid uit zich ook in de voortrekkersrol die we hebben gehad bij het opzetten en 
bewaken van de AVG-richtlijnen, en niet alleen voor onszelf.

• Ook voor de FMV geldt de AVG-richtlijnen. Dat werd in 2019 door Cultura Venray voor de FMV 
volledig verzorgd

• Subsidiespreekuur, om vragende partijen een helpende hand te bieden bij subsidie-  
aanvragen. Samen kijken naar plannen en mogelijkheden die zo goed mogelijk aansluiten op 
de wereld van de aanvrager.

• Big 5 ontmoetingen en pogen een gezamenlijke werkvorm te vinden, waarbij je elkaar  
ondersteunt en samen projecten opzet. We zijn in gesprek over de mogelijkheden om  
gezamenlijk naar het onderwijs te opereren en elkaar daarin te versterken.  

• Diverse ‘Good governance’ workshops zijn door de bestuurders bezocht. Waarbij ook zaken 
als risicomanagement worden besproken. Niet alleen als leerproces maar ook spiegelen met 
andere organisaties.
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6.   Goed toezicht uitoefenen
Het bestuur ziet toe op de naleving van de genoemde punten. De enige financier voor Cultura 
Venray is de publieke financier. Het bestuur neemt twee keer per jaar deel aan het gesprek met de  
gemeente. Private aanvragen worden altijd in overleg met het bestuur en de gemeente gedaan.
Elke bestuurder moet het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de organisatie op  
hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elke toezichthouder met eigen specifieke  
deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover de raad van toezicht overeenkomstig zijn 
profielschets moet beschikken. Elke bestuurder en elke medewerker bij Cultura Venray heeft  
betrokkenheid met kunst en cultuur. Ieder op zijn of haar gebied.

Concrete activiteiten die inzicht geven over het onderwerp ‘goed toezicht uitoefenen’ van de 
Governance Code zijn:

• Afronding administratieve overgang van OAMKB naar Pit om beter financieel inzicht te  
verkrijgen. En daardoor een betere verantwoording te kunnen doen.

• Volgens afspraak verzorgt Cultura Venray het inzetten van de subsidie voor het bevorderen en 
continueren van het HaFa onderwijs in het algemeen.

• Wat betreft de financiering is er een gelijkenis voor het jaar 2019 (in vergelijking met 2018).  
De voortzetting van de organisatie en administratie van het FMV steunpunt wordt door de 
orkesten zoveel mogelijk zelf gefinancierd. Eventuele tekorten worden vanuit de reserves van 
de FMV gedekt.

• Door deze succesvolle aanpak verwachten we weer een groot aantal (nieuwe) leerlingen. Na 
een definitieve inventarisatie wordt in oktober een leerlingenlijst verstrekt. Hier wordt dan de 
subsidie voor de muziekleerlingen op gebaseerd.

• Vorig jaar, seizoen 2019, hebben er 171 leerlingen gebruik gemaakt van het  
muziekonderwijs, 156 leerlingen hadden recht op subsidie. 

• Ook de organisatie, samen met vijf verenigingen* uit de gemeente Venray, van het  
opleidingsorkest No Limit is een absolute winst. Hierdoor wordt de jeugd meer gemotiveerd 
om samen muziek te maken met leeftijdsgenoten.

(* SMT Oostrum, St. Catharina Leunen, Dorpsklank, Euterpe en MMSK)
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7.   Onze aangepaste missie en visie
Vragers en aanbieders op het gebied van kunst en cultuur in Venray en omgeving met elkaar 
verbinden is onze missie. Door de tijd en ontwikkelingen binnen het culturele veld is dit aan ver-
andering onderhevig. In 2019 is een ontwikkeling in gang gezet om onze visie en missie zo goed 
mogelijk bij de tijd te laten aansluiten. Dit stimuleert de onderlinge samenwerking en het ver-
trouwen en bevordert zo de groei van kunst en cultuur binnen de gemeente Venray.

Onze visie
• Er zou meer bewustwording moeten zijn van de vanzelfsprekendheid dat kunst en cultuur 

bijdragen aan een leefbare samenleving. 
• Kunst en cultuur zijn niet meer weg te denken uit Venray en omgeving. 
• Het uitdragen van kunst- en cultuur is voelbaar, hoorbaar en zichtbaar voor al haar  

bewoners. 
• Kunst en cultuur is een smeermiddel voor de samenleving om deze te verrijken en de  

verbinding te maken tussen de inwoners van Venray onderling en hun omgeving.

Onze kernwaarden
• Stimulerend samenwerken op het gebied van kunst en cultuur
• Actief voor Venray en omgeving
• Flexibel creatief
• Toegankelijk voor iedereen
• Integer en betrouwbaar (niet vanuit de statuten maar vanuit onze verantwoordelijkheid)
• Het Kunst en Cultuurnetwerk laten bloeien
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8.   SWOT
Door de organisatie op gezette tijden tegen het licht te houden, komen er nieuwe inzichten naar 
boven waaraan gewerkt kan/moet worden. Dat zien we terug in de plannen en bestuurlijke  
(her)structureringen.

Strengths

Digitaal en fysiek platform voor kunst 
en cultuur om vragers en aanbieders te  
verbinden.

Organisatie wordt gesubsidieerd om  
toegankelijk en onafhankelijk haar  
diensten aan te kunnen bieden, geen  
winstoogmerk.

Heel veel contacten naar heel veel  
partijen. Meer dan 300.

Opportunities

Wat meer onafhankelijk van de politiek, of 
misschien wel meer van de politiek, maar 
minder van gemeentelijk beleid.

Er zijn veel impulssubsidies voor kunst- en 
cultuur vanuit de overheid (ook naar het 
sociale domein), daar zouden we meer op 
kunnen anticiperen? 

Meer participatie van allochtone groepen.

Weaknesses

Te weinig aansluiting voor jongeren en 
nog niet goed genoeg gebundeld van  
naschools aanbod

Te beperkte horizon; door de  
subsidieregeling maakt het maken van 
meerjarige, toekomstbestendige plannen 
heel moeilijk. 

Te weinig formatie om alles aan te pakken 
(bezettingsgraad).

Threats

Ondergesneeuwd raken en de focus  
verliezen. En dus ‘nee’ moeten zeggen.

Politiek; korte beleidsperiodes en in  
hoeverre wordt kunst en cultuur in het  
algemeen ondersteund?

Kleine club, zowel in financiën als in  
personen.
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9.   Activiteitenlijst 2019
(schooljaar en lesjaar 2018-2019)

culturavenray.nl
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