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Voorwoord 

‘We kunnen weer meer’!

De maatregelen vanwege Covid-19 hebben de kunst- en cultuursector zwaar geraakt. 
Na maanden van terughoudendheid en weinig activiteiten worden de maatregelen 
versoepeld. Je ziet gelukkig weer aankondigingen van concerten, optredens en her en 
der verschijnt een kunst- en cultuurevent. Musea die de deuren weer geopend hebben: 
hoe fijn is dat. Het lijkt alsof we ontwaken uit een winterslaap. Na deze bizarre winter-
slaap staat de kunst- en cultuursector weer bol van de mooie ideeën en zien we weer 
mogelijkheden.

Een jaarverslag blikt terug op de afgelopen periode. Nu is het een periode die we maar 
al te graag snel vergeten. We willen onze kunst- en cultuurblik weer op de toekomst 
richten. Een toekomst die ons op dit gebied nog meer zal verbinden. We sluiten een  
periode af waarin de kunst en cultuur node gemist werd. Door de lockdown blijkt maar 
weer eens dat we de kunst- en cultuurbeleving nodig hebben.

Laat Cultura Venray de verbinding maken om iedereen die een liefhebber is van kunst 
en cultuur met elkaar in aanraking te brengen. Natuurlijk nog wel met de 1,5 meter 
tussen ons in maar dichter bij elkaar dan het afgelopen jaar.

Ik ben als voorzitter erg trots op het team van Cultura Venray die hun rol nu weer  
intensiever opgepakt heeft om het kunst- en cultuurklimaat in Venray te laten bloeien. 
Laat de zon maar veel schijnen in het aankomende jaar.

André Duijghuisen 
Voorzitter bestuur Cultura Venray
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Inleiding 

Cultura Venray wil (nog steeds) niet in een hokje geplaatst worden. Als netwerk- 
organisatie springen wij in op actualiteiten en het culturele veld is behoorlijk dynamisch. 
We hebben afgelopen jaar een heel eigenaardig jaar beleefd, door en met Covid-19. 

Corona 
Vanaf maart 2020 was geheel Nederland in de ban van corona. Concreet voor ons gold 
dat de gehele evenementenagenda wegviel. Er ging niets meer door. Toen er in de  
zomer versoepelingen kwamen zijn er verschillende kleinschalige evenementen  
georganiseerd, maar het was ‘mondjesmaat’. Begin mei 2020 werd ons in de persoon 
van Marloes gevraagd coronacontactpersoon cultuur te worden. Tot op dit moment is 
zij hier nog mee bezig. Na iedere persconferentie krijgt ze vragen vanuit verenigingen/ 
personen over ‘wat mag wel?’ en hiervoor schakelt ze snel met het coronateam van de 
gemeente. 
 
Ook kan iedereen de cultuurregels en richtlijnen vinden op onze site. Na iedere pers-
conferentie worden de nieuwe versoepelingen/ richtlijnen vertaald naar de kunst- en 
cultuursector waardoor het in zoverre helder is. 

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 2020 deden 
om cultuur in de gemeente Venray zoveel als nodig te faciliteren. 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? 
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Venrayse politiek 

De betrokkenheid van politiek Venray is positief. De ‘jaarlijkse’ bijpraat- en informatie-
sessies die we (Martin) deden zijn door Corona gecanceled. Het voordeel is dat (fysiek 
of digitaal) een groot aantal partijen betrokkenheid toont, geïnformeerd wil worden en 
goede initiatieven aandraagt. Cultura Venray is een belangrijke organisatie die verbindt 
en zich actief inzet om kunst en cultuur in Venray te laten bloeien, en dat wordt  
(h)erkend. 

De Venrayse politiek stelt ook dat: 
•  Kunst en cultuur toegankelijk blijven maken voor alle doelgroepen.
•  Kunst en cultuur geschikter maken voor een inclusievere samenleving.
•  Door voldoende aandacht jonge talenten tot ontwikkeling laten komen.
•  Meer betrokken worden bij activiteiten van o.a. 
•  Ons inzetten voor de verduurzaming van het onderwijs
•  Ons netwerk beschikbaar stellen voor de zorg, maar ons niet te veel met de zorg ‘’. 
•  Ons aansluiten bij buitenschoolse activiteiten voor zover dat past binnen de.
•  Contact houden met de politiek. Dit wordt zeker gewaardeerd!

Kernwaarden Cultura Venray 

In het afgelopen jaar is er bewust meer aandacht gekomen voor de Governance Code. 
Dit belangrijkste 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 team-
leider als het bestuur hebben zich in het afgelopen jaar verder verdiept in de code en 
hebben hiervoor diverse webinars 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

De Venrayse politiek ziet graag dat wij: 
• Kunst en cultuur toegankelijk blijven maken voor alle doelgroepen.
•  Kunst en cultuur geschikter maken voor een inclusievere samenleving.
•  Door voldoende aandacht jonge talenten tot ontwikkeling laten komen.
•  Meer betrokken worden bij activiteiten van o.a. het Odapark en het Venrays museum.
•  Ons inzetten voor de verduurzaming van het onderwijs
•  Ons netwerk beschikbaar stellen voor de zorg, maar ons niet te veel met de zorg ‘bemoeien’. 
•  Ons aansluiten bij buitenschoolse activiteiten voor zover dat past binnen de opdracht.
•  Contact houden met de politiek. Dit wordt zeker gewaardeerd!
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• Het bestuur verricht haar taak onbezoldigd. Een bestuurder wordt gekozen voor een 
 periode van vier jaar, welke termijn eenmalig verlengd kan worden. 

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: 
Cultuurtje 

Vorig jaar hebben we 11 Cultuurtjes gemaakt. Een flinke uitdaging om in de  
coronatijd toch een interessant Cultuurtje neer te zetten. In maart zijn we voor de 
Cultuurtjes van april (en verder) meteen ‘digitaal’ naar oplossingen gaan zoeken. 
Peggy heeft telkens een creatieve montage op de interviews losgelaten wat ook 
werd gewaardeerd bij de geïnterviewde mensen. 

Dorpen: BuutesteBinne  
In de coronatijd zijn wij als team om de tafel gaan zitten en hebben we ook kritisch 
naar onszelf gekeken. Eén van de teamdoelen die we onszelf hebben gesteld ging 
over de bekendheid in de dorpen. We merken dat de verenigingen in de dorpen ons 
wel kennen, maar dat andere mensen ons niet zo goed weten te vinden. Vandaar dat 
we een manier bedacht hebben om meer bekendheid te genereren in de dorpen. 
Hiervoor hebben we het programma BuutesteBinne bedacht. We zijn naar ieder 
dorp geweest en zijn op pad gegaan met de echte dorpsmensen. Zo hebben we ze 
alles laten vertellen over wat zij leuk, uniek en interessant vinden aan hun eigen 
dorp. De intentie was om de première van de korte docu in ieder dorp plaats te 
laten vinden, zodat we het gesprek aan konden gaan met de mensen en erachter te 
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komen wat er nu werkelijk speelt in het dorp. Alle opnames (behalve de opname van 
de laatste aflevering) zijn opgenomen in 2020. 

Enkele leuke reacties die we terugkregen: 
 -  “Wat een mooie film wat een verrassing, Wat ontzettend mooi en ook nog  
   interessant, Wat een prachtige rapportage over Geijsteren”
 -  “Afgelopen weekend heb ik op mijn gemak de tot nu toe uitgezonden  
   afleveringen van Buutense Binnen bekeken. Mijn complimenten voor deze serie.  
   Denk dat velen net als ik veel dingen hebben opgestoken welke nog niet bekend  
   waren bij mij en de kijkers.”
 -  “Zelfs de pastoor heeft me nog gebeld gisteravond, hij vond het geweldig.
   Ik ben toch blij dat ik dit heb mogen doen”
 -  “Allereerst de complimenten voor een knap stukje werk (dat je middels montage  
   van niets iets kunt maken )”
 -  “Smakt stut wer op de kaart dank zij ollie”  ,”de Pelgrims stromen binnen, dur stut 
   un wachtreej tot Venroij vur ut Pelgrimshuus , en de huuzepries vliege omhoog”!

Wies
Theaterproductie Wies. Een veelzijdige theatervoorstelling rondom het thema  
Vrijheid. In deze voorstelling zijn een grote diversiteit aan disciplines vertegen- 
woordigd en is een groot deel van de regio betrokken. Deze voorstelling diende 
tevens als pilot voor Craviet.  De voorstelling is 3x opgevoerd in de schouwburg van 
Venray en is daarna stil gevallen door de pandemie. Doordat we niet verder konden 
(oa naar Horst aan de Maas) hebben we geen subsidies vanuit de provincie en de 
gemeente Horst aan de Maas ontvangen. Dat heeft wel enige weerslag op de  
financiën gehad.

Opstart improvisatietoneel  
Een aantal enthousiastelingen heeft na Wies de handen ineen geslagen en met  
ondersteuning van Cultura Venray zijn ze een improvisatietoneelgroep begonnen. 
Deze groep kan op verzoek en op locatie diverse evenementen opleuken met een  
improvisatietoneelstuk. Zo zijn ze voor de opening van het Venrays Museum op  
27 september 2020 gevraagd waar zij in stijl de gasten hebben verwelkomd. Tevens 
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hebben zij het acteerwerk mogen verzorgen bij het kerstconcert van Vocal Group 
Transparant. 

Craviet
Craviet wordt de stichting die voortvloeit uit Wies. Een letterlijk reizend theater. De 
voorstellingen worden van onderuit bedacht en in elkaar gezet. Er wordt onderzoek 
gedaan naar het gekozen maatschappelijk thema en samen met de regio wordt er 
aan de voorstelling gebouwd en worden disciplines ingevuld door lokale vereni- 
gingen en talenten. 

Kerstconcert
Waar andere jaren rond de kersttijd concerten werden gegeven door orkesten en 
koren, viel in 2020 een grote stilte. Met ondersteuning van Cultura Venray is er 
een digitaal kerstconcert gemaakt zodat dit verspreid kan worden bij bijvoorbeeld 
verzorgingstehuizen maar zeer zeker ook via de lokale omroepen. Er is een verhaal-
lijn bedacht en een heus Dickens verhaal opgenomen met het improvisatietoneel. 
Tijdens dit verhaal werden er door Vocal Group Transparant diverse kerstliederen 
ten gehore gebracht. Dit alles is verfilmd en gemonteerd tot een mooi kerstverhaal. 
Dit kerstverhaal is uitzonden via omroep Land van Cuijk, Omroep Venray, Omroep 
Peel en Maas, Omroep Deurne en Omroep Horst aan de Maas. 

Rock in Rooy
Ondersteunend in de opstart van een nieuw rockkoor voor dames. N.a.v. het succes 
van het rockkoor van de heren onder leiding van Ad Welten, spraken veel vrouwen 
uit dat zij een gelijke behoefte hadden. De verzoeken bleven komen en we beslo-
ten eens te gaan inventariseren of dit draagvlak zou krijgen. In Pip Verhofstad werd 
een dirigente gevonden en zij vond het leuk om een dergelijk koor op te starten 
met onze hulp. We hebben in februari 2020 geïnventariseerd dat er meer dan 100 
geïnteresseerden waren en de eerste avond was direct al een groot succes. Cultura 
Venray heeft geholpen met de opstart, maar na een aantal weken kwam alles stil 
te liggen door de pandemie. Inmiddels is het koor zelfstandig maar afwachtend van 
versoepeling van de maatregels zodat repetitie hervat kunnen worden.

ROCK in ROOY
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Red Box sessions

Schouwburg Venray organiseert de Red Box sessions in de kleine zaal om live  
muziek breder uit te dragen. Cultura Venray heeft voor diverse lokale acts in het 
voorprogramma mogen zorgen. Cultura Venray had zelfs The Wild Romance zover 
voor een optreden. Beter bekend als de band van Herman Brood. Helaas is alles 
door de pandemie stil gelegd. 

United Voices / Koningsdag
Een Nederlandse tekst op een bekend Simon and Garfunkel nummer, een oproep 
via alle koren in Venray, en binnen no time was er een groep enthousiastelingen die 
zijn of haar medewerking hieraan verleende. Dit alles was bedoeld als hart onder de 
riem voor iedereen die het moeilijk had door het virus en een oppepper kon  
gebruiken. De video werd via social media en Omroep Venray verspreid en kreeg 
een dankbaar ontvangst. Tijdens Koningsdag is er een ‘coronaproof’ tour geweest 
langs de verzorgingstehuizen in Venray en Horst aan de Maas, zodat de bewoners 
konden genieten van een mooi optreden (buiten) van een selectie van dit gelegen-
heidskoor (met een paar enthousiaste aanvullingen). De video was te bekijken via 
een groot scherm. 

Cultuurketting
Een digitaal opgenomen programma waarbij de kunstaanbieder centraal staat. In 
een interview krijgt hij/zij een digitaal podium en in een gesprek worden uit- 
dagingen aangekaart en successen besproken. Deze Cultuurketting is uitgezonden bij 
zowel Omroep Venray TV als Peel en Maas TV. 

Opstart podiumladder
De aanzet is gemaakt tot een regionale samenwerking om een podiumtraject voor 
opkomend talent te ontwikkelen. De eerste reacties zijn erg positief en we hopen in 
2021 een start te kunnen maken met het invullen van de podia en het verbinden van 
de regio. 
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Pop Up Galerie 

De LIHVE pop up galerie is een voorbeeld van een zeer geslaagd project. De reeks  
exposities in een moeilijk verhuurbaar pand op een belangrijke kruising in het kern- 
winkelgebied, 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. 

Een aantal exposanten schroomde niet om hun kunsten met muziek en performances 
te omlijsten. Zo kende de galerie bijna uitsluitend blije bezoekers en artiesten. Ook  
aan degenen die niet de tijd hadden of de moeite namen om even binnen te kijken, 
ontlokten de etalages vaak een vrolijke grijns of een glimlach. 

De eerdere constatering dat met geringe inspanningen en kosten dit initiatief kan  
worden doorgezet is door de Gemeente Venray opgepikt. Met steun van de  
gemeente zijn er ook in 2020, ondanks Covid-19, zes exposities in de pop up galerie 
georganiseerd. 
 
De oproep om het pop up concept met roulerende exposities op regionaal niveau  
uit te rollen in het kader van de beoogde culturele samenwerking tussen  
gemeenten in Noord en Midden Limburg, is vooralsnog niet gehonoreerd. Dit 
is overigens, uit verschillende overwegingen, nog steeds een goed plan. 

Helaas hebben we de samenwerking met Henk van Os in het project Pop Up 
Galerie voorlopig moeten beeindigen. We hebben bijna twee jaar gebruik 
mogen maken van een fantastische locatie. Beschikbaar gesteld door de firma 
Berden, waarvoor hartelijke dank! Maar het is zeer uitdagend om een nieuwe 
locatie te vinden.
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Culttouren

Een van de andere projecten die we samen opgebouwd hebben is de niet minder  
succesvolle ‘Culttouren’. Een aantal wandelroutes van ongeveer 4 kilometer waarbij  
historie, oude en nieuwe kunst(vormen) een rode draad vormen in het geheel. Deze  
wandelingen zijn beschikbaar via de IZI app. Van deze voorziening is zeker tijdens de 
Corona veelvuldig gebruik gemaakt. Ruim 3500 deelnemers zijn op pad gegaan.

Inmiddels is er een vierde tour toegevoegd, de ‘historische tour’. Deze tour is gebaseerd 
op de meterkasten die in het centrum voorzien zijn van historische foto’s van de  
omgeving. Een prettige samenwerking met Peter Custers en Leonie Cals.

De beste manier om een indruk te krijgen van de culttouren is online gaan via 
www.culttour.nl. 
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HaFa

In 2020 hebben we noodgedwongen een ‘move’ naar digitalisering moeten maken. Een 
flinke uitdaging, waarbij er een hoop geleerd is. De examens en het behalen van een 
diploma is wederom gelukt. Dit stimuleert natuurlijk enorm.

Faciliteren twee wekelijkse bijeenkomsten bijpraten over corona  
In de eerste lockdown hebben we vanuit Cultura Venray online bijpraatsessies  
gefaciliteerd voor de orkesten. Wat werd er georganiseerd om leden te blijven  
binden? Zo konden de orkesten bij elkaar inspiratie opdoen, ideeën uitwisselen en 
een soort van steun krijgen bij elkaar. 

Muziekles in Venray  
In de zomer van 2020 zaten we om tafel met Wim de Schyver en Maria Clarke van 
Koninklijke Harmonie Euterpe. Zij hadden het idee opgepakt om een platform te  
creëren waarop mensen alles konden vinden over muziekles in Venray. Van klarinet 
tot viool: je kreeg contactinformatie van desbetreffende muziekdocenten om  
contact op te nemen voor muziekles. Omdat het ons beter en objectiever leek om 
dit bij ons onder te brengen, zijn we het gesprek aangegaan. En sinds vorig jaar is 
het platform Muziekles in Venray onderdeel van onze site. 

Zichtbaarheid docenten  
Uit een gesprek met de muziekdocenten van de gemeente Venray haalden we op 
dat docenten vaak niet zichtbaar zijn. Het plan is samen met Wim de Schryver en 
Mees Riechelman opgezet om een promofilmpje te maken voor de docenten. Dit 
om te laten zien hoe leuk muziek maken is en hoe dit wordt gedaan. De voor- 
bereidingen waren al in volle gang, helaas kwam er in december opnieuw een  
volledige lockdown. Zodra het kan wordt dit voortgezet. 

Begin Samba Caramba  
Vorig jaar is er door een groep enthousiastelingen uit verschillende orkesten het 
plan opgepakt om iets te doen voor de muziekleerlingen in de zomervakantie. 
Docenten en orkesten ervaren vaak na de zomervakantie dat muziekleerlingen niet 
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meer terugkomen en door een leuke dag te organiseren met andere muziekleer-
lingen in de zomervakantie willen we gaan kijken of dit effect heeft. Onder de titel 
‘Samba Caramba’ zal op woensdag 25 augustus een leuke dag georganiseerd  
worden in en rondom de Blokhut aan de Kempweg. Vol muziek en leuke andere 
activiteiten: plezier staat voorop! 

Start onderzoek orkesten & corona  
Omdat we graag wilden weten hoe de orkesten het ‘eerste’ coronajaar hebben  
ervaren werd een enquête opgesteld en verstuurd naar alle orkesten. Met alle  
reacties werd uiteindelijk een onderzoeksrapport gemaakt.

InBeeld voorronde – Venray

InBeeld is dé provinciale wedstrijd voor de beeldende amateurkunst. InBeeld wordt 
eens in de twee jaar georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg in samen-
werking met de Limburgse centra voor de kunsten. Telkens vormt een ander thema 
het vertrekpunt. Voor deze derde editie het thema ‘identiteit’, waren alle beeldende 
associaties mogelijk, van het inmiddels van alle tijden klassieke ‘portret’ tot en met 
vrije persoonlijke representaties. Ieder ingezonden werk word geëxposeerd tijdens één 
van de (digitale) regionale voorronden die worden georganiseerd in samenwerking met 
de centra voor de kunsten in Genk (BE), Kerkrade, Kumulus Maastricht, ECI Roermond, 
Sittard, KC Venlo, Cultura Venray, Rick Weert en Tongeren (BE).

Iedere amateurkunstenaar van 12 jaar en ouder kon meedoen. Professionele beeldend 
kunstenaars waren van deelname uitgesloten. Een vakjury beoordeelt alle werken op 
originaliteit, zeggingskracht, verbeelding van het thema en toegepaste techniek.

Inspiratieweekend
Voorafgaand aan de wedstrijd wordt er in januari 2021 een inspiratieweekend voor 
amateurkunstenaars georganiseerd, waar ze door middel van workshops en presenta-
ties ideeën kunnen opdoen aan de hand van het thema Identiteit. Wegens verlenging 
van de corona-lockdown werden de meeste activiteiten afgelast of omgevormd naar 
een digitale variant.

ORKESTEN
EN CORONA

onderzoeksrapport
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APP!E Selfiemuseum

Vorig jaar vroeg de gemeenteraad om meer aandacht voor de kunst- en cultuur- 
beleving van jongeren in het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. Daarop kregen wij, 
Cultura Venray, de vraag een onderzoek te doen naar de behoeften van jongeren op 
het gebied van kunst en cultuur in de gemeente. Samen met Edwin de Klein, die een 
uitdagende afstudeerstage zocht voor zijn opleiding docent beeldende kunst en vorm-
geving, hebben we een idee uitgewerkt en uitgevoerd om jongeren op een passende 
en creatieve wijze te bevragen over kunst en cultuur. 

We wilden voorkomen dat er tijdens het onderzoek een grote afstand zou zijn tussen 
ons en de te ondervragen doelgroep. Daarom zorgden we ervoor dat ‘live  
ontmoetingen’ met jongeren op organische wijze tot stand konden komen. En wel  
door een plek te creëren waar ze vanzelf naartoe zouden komen: een selfiemuseum. 

Een aantal ‘pakkende’ conclusies uit het onderzoeksrapport:

Een ontmoetingsplek voor creatieve jongeren 
Bij het selfiemuseum hebben we een groep jongeren aangesproken die zich actief  
bezighoudt met kunst en vormgeving. Uit het gesprek bleek dat een deel van deze 
groep een plek mist in Venray waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze met elkaar 
hun creativiteit kunnen uiten. Een open atelier waar op vaste tijden uitwisseling kan 
plaatsvinden, zou bijvoorbeeld een verrijking zijn voor Venray. Ook viel het woord 
‘poppodium’ en ‘open podium’ regelmatig als we het over zo’n plek hadden. Dit werd 
meestal gezegd door jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

‘Daar leer je mensen kennen en dan luister je een keer naar iemand anders, zo creëer je 
een bepaalde sfeer waaruit samenwerking en creativiteit tot stand komen.’ 

De huidige plekken voor jongeren, zoals The B, voorzien op dit moment niet in die  
behoefte volgens de jongeren die we hierover gesproken hebben. 
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Wat we op basis van de gesprekken kunnen adviseren over zo’n plek: 
 
De gemeente zou in haar beleid kunnen aansturen op samenwerking tussen de  
culturele instellingen en het Raayland College. Het doorontwikkelen van aanbod in de 
eigen sector is de expertise van een culturele instelling, daar kan het Raayland gebruik 
van maken. 

Omgekeerd ontstaat zo nieuwe aanwas voor dat aanbod van die culturele instellingen.
Deze conclusie komt voort uit het Apple-onderzoek. 



16 

H a r t  v o o r  k u n s t  &  c u l t u u rH a r t  v o o r  k u n s t  &  c u l t u u r
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. 
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 activitei-
ten van de organisatie en haar medewerkers. Het bestuur verricht haar taken onbezol-
digd. Er is een rooster van aftreden.

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

Ontwikkelingen

Niet alleen op cultureel gebied volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Cultura  
Venray heeft een start gemaakt met de WBTR-regelgeving. WBTR staat voor Wet  
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Verder hebben we een onderzoek gedaan naar de 
WCAG-richtlijnen. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Met andere 
woorden verdiepen we ons in het toegankelijk maken van webcontent voor iedereen! 
Dit klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het gemoeid te gaan met veel regelwerk. 
Beide projecten gaan actief van start in het volgende jaar, dus daar horen jullie vast en 
zeker meer van in het komend jaar.
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Onze 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 verandering onderhevig. In 2020 is dit concept doorontwikkeld om onze 
visie en missie zo goed mogelijk bij de tijd te laten aansluiten. Dit stimuleert de onder-
linge samenwerking en het vertrouwen 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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Marketing & Communicatie

Nieuwsbrief 
In 2020 zijn er 5 nieuwsbrieven + een zomergroet en een kerstgroet de deur 
uitgegaan. Maandelijks worden er nieuwe geïnteresseerden toegevoegd aan de 
mailinglist. Naar aanleiding van de nieuwsbrieven komen er ook vaak interessante 
vragen/ reacties. 

Site
In het afgelopen jaar (2020) zijn we bezig gegaan met de siteoptimalisatie. Samen 
met het bedrijf Emixion hebben we Google Grants ingericht en ervoor gezorgd dat 
die kant van de site optimaal werkt. Belangrijk hierbij was het reduceren van het 
bouncegetal. Daarnaast blijft het up to date houden van de site altijd een wekelijkse 
taak. Er is een coronapagina ingericht om steeds het laatste nieuws op te vermelden. 
Ook kun je bij ‘nieuws’ het laatste nieuws uit het culturele veld van de gemeente 
Venray vinden. 

Peel & Maas pagina  
Omdat we de samenwerkingsbanden met de Peel en Maas wat nauwer aan wilde 
halen, hebben we gekeken hoe we elkaar kunnen versterken en helpen. Onze  
agenda is al (digitaal) gekoppeld aan de agenda van de Peel & Maas. Begin 2020  
hebben we afgesproken dat wij maandelijks iedere eerste week van de maand een 
halve pagina konden gaan vullen in de Peel en Maas. Door corona werd dit moment 
van uitvoering verschoven naar eind 2020. Vanaf begin november was het zover! 
Met een maandelijkse column en verschillende nieuwsberichten is de pagina zo 
gevuld. Afgaande op de reacties wordt het positief ontvangen onder de Venrayse 
gemeenschap. 

Social Media 
Wekelijks worden er verschillende berichten gepost op onze social media. Facebook 
is voor ons de mediabron met het grootste bereik. We zijn vorig jaar van 1270 likes 
aan het begin van het jaar naar 1466 likes gegaan. Op Twitter hebben we op dit 
moment 248 volgers en op Instagram hebben we 685 volgers. Daarnaast zijn we 
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vorig jaar begonnen met een LinkedInpagina (70 volgers) voor Cultura Venray en een 
eigen YouTubekanaal (+duizend views). 

Uitvoeren PR  
Er kloppen verschillende verenigingen en personen bij ons aan om mee te denken 
over hun PR. Hiervoor hebben we een mooi media stappenplan gemaakt aan welke 
media gedacht kan worden wanneer ze meer media-aandacht willen. Ook nemen 
we de PR van de Culttouren en de Pop Up Galerie op ons. Denk hierbij aan het  
maken van persberichten en het onder de aandacht brengen via onze social media.  
  
Met Venray Bloeit hebben we een nauwe samenwerking. Onze agenda wordt ook 
doorgelinkt aan de site van Venray Bloeit. Daarnaast vragen de communicatie- 
krachten van Venray Bloeit regelmatig om advies over de site etc. Dit advies wordt 
gegeven, waardoor de communicatiekrachten verder kunnen met het finetunen van 
de website. 

Ook hebben we de krachten gebundeld met Venray Beweegt om een platform te 
lanceren waarop aanbieders centraal al hun ‘meedoen’ activiteiten kunnen plaatsen 
en waar geïnteresseerden een les o.i.d. zelf kunnen boeken. Dit staat nog allemaal in 
de kinderschoenen op dit moment. 

Webinars 
In coronatijd hebben we verschillende webinars gevolgd om tips & tricks te kunnen 
geven aan onze achterban. Webinars die we gevolgd hebben zijn onder andere: 
‘ledenbinding online’, ‘financieel gezond de crisis door’ ‘verenigingskracht in corona-
tijd’ en ‘webinar samen cultuur maken’. En de opgedane kennis is uiteraard weer zo 
goed mogelijk gedeeld met alle geinteresseerden.

Kennismaking 
Ook zijn we vorig jaar doorgegaan met (voornamelijk digitaal) kennismaken.  
Allereerst hebben we contact gezocht met buurtgemeenten, zoals Deurne en  
Boxmeer. Het is altijd handig om hier ook contact te zoeken aangezien de gemeen-
tes vrij dichtbij de gemeente Venray liggen. 
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Cultuurprijs 

Na de succesvolle Cultuurprijs van 2019 wilden we heel graag in 2020 ook een editie 
houden. Door corona waren we het er al snel over eens dat de ‘normale uitvoering’ 
niet haalbaar zou zijn, aangezien heel veel mooie innovatieve projecten geen doorgang 
hadden kunnen vinden. We zijn samen met onze regisseuse en presentator gaan  
brainstormen over ‘hoe dan wel’? Want over één ding waren we het duidelijk: het 
culturele veld moest laten zien dat ze nog steeds ‘leefde’ en er ontzettend veel nieuwe 
creatieve ideeën ontstonden met inachtneming van de richtlijnen. Zo bedachten we de 
‘coronaeditie’ waar we sprekers en artiesten uitnodigden om op te treden. Iedereen 
die we vroegen was enthousiast en wilde erg graag meewerken aan de coronaeditie. 
Het zou alleen een live tv-uitzending worden en als er volgens de richtlijnen een aantal 
mensen in de zaal mochten zitten was dat mooi meegenomen.  Alles stond in kannen 
en kruiken klaar, de communicatie met iedereen was goed en de PR kwam op gang en 
toen … 

...werd halverwege december helaas de stekker door de Overheid eruit getrokken en 
kon het alsnog niet doorgaan. We hebben alle deelnemers een bedankje gestuurd en 
gevraagd of ze voor een volgende editie bereid zijn opnieuw mee te werken. 

Cultuur in de Klas

Het project Cultuur in de Klas heeft een ingewikkeld jaar achter de rug. Van de een op 
de andere dag bleven de leerlingen thuis, konden velerlei projecten niet doorgaan.

Er werd in versneld tempo kennis gemaakt met digitale methodes. Uiterst leerzaam 
natuurlijk, maar voor veel disciplines moeilijk in te passen. Samen met het bestuur van 
SPOV hebben we gezocht naar een manier om cultuureducatie veel beter te integreren 
in het programma van scholen. In de coronaperiode is gebleken dat het dan toch heel 
erg blijft liggen en dus blijkbaar nog niet verankerd is (externen mogen ook de scholen 
niet in).
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Toch is er veel gebeurd. Er is (o.a.) door corona de afgelopen twee schooljaren veel 
budget blijven liggen. In schooljaar 19/20 hebben we de balans opgemaakt en vier 
scholen uitgekozen die door hun inzet en plannen wat extra geld beschikbaar kregen: 
de Bongerd, SBO Focus/SO Spectrum, de Meulebeek en de Keg. Wat we toen niet  
konden voorzien was dat dit schooljaar nóg minder mogelijk zou zijn. Een voorbeeld 
van het ‘Bongerd project’;

Een schoolbreed multidisciplinair project, waarin alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hun 
eigen talent kunnen ontwikkelen, op het gebied van muziek, dans, zang, beeldende 
vorming, toneel en multimedia, met als eindproduct een voorstelling in Schouwburg 
Venray.

Doel: 
Alle kinderen ontwikkelen hun eigen talenten, op basis van voorkeur en interesse.
Alle kinderen volgen gedurende 8 weken met hun groep een workshop.
Alle kinderen maken deel uit van de eindproductie, voorstelling in de schouwburg.

Doorontwikkeling Cultuur in de Klas 
We hebben ons de afgelopen tijd laten inspireren door een ontwikkeling die in Den 
Bosch in gang is gezet onder de naam ‘Niet stapelen, maar vervangen’. Daar hebben ze 
een tool ontwikkeld om extern leer- en ontwikkelaanbod te verbinden aan de  
‘aanbodsdoelen’ uit het onderwijs, zodat het er niet ‘bij komt’ maar ‘in de plaats van’. 
De scholen brengen hun methodes en thema’s in kaart en koppelen dit aan de  
‘aanbodsdoelen’ in het onderwijs Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Externe aan-
bieders uit diverse domeinen (sport, techniek, cultuur, natuur, gezondheid) koppelen 
hun aanbod eveneens aan de aanbodsdoelen. Zo ontstaan er matches tussen het  
onderwijs en de aanbieders en kunnen scholen eenvoudig zien hoe ze onderdelen uit 
hun lesprogramma kunnen vervangen door dat externe aanbod.

Een ontwikkeling als deze vindt niet plaats van de ene op de andere dag en in die  
ontwikkeling zijn we als vertegenwoordigers van cultuureducatie slechts één onder-
deel. We zijn blij dat we ons steeds meer een vast onderdeel voelen en we in de  
samenwerking met SPOV ook concrete stappen zetten om de integraliteit in de werk-
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wijze op te nemen. Zo sluiten we vanuit Cultura Venray aan bij de Ontwikkelgroep ICT, 
Wetenschap en Techniek (IWT). We willen net als Stijn Hendriks, kartrekker van de 
ontwikkelgroep, en jullie allemaal eraan bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk 
kunnen voorbereiden op de toekomst. Én er natuurlijk voor ijveren om in deze afkor-
ting de C van cultuur toe te voegen.

 

Stijn: 
“Ontwerpend en onderzoekend leren en cultuureducatie liggen natuurlijk dicht 
tegen elkaar aan. Voor mij is het goed om af en toe uit mijn IWT-cocon gehaald te 
worden en bijvoorbeeld van jullie te horen welke ontwikkelingen zich voordoen in 
de cultuursector. Wij hebben in de eerste bijeenkomst van de ontwikkelgroep samen 
de WHY onderzocht. De volgende keer wil ik dit concreter maken. Hoe zie je bijvoor-
beeld over vijf jaar in een schoolgebouw dat het kind centraal staat? Daarin moeten 
we gezamenlijk optrekken.”
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Ook zijn we voornemens om samen met het Xpeditielab aanbod te gaan ontwikkelen 
waarin de relatie tussen techniek en kunst zichtbaar wordt. Een eerste idee ligt al klaar 
voor in betere tijden. Rick Voermans van Voermans Metalz staat te popelen om met 
kinderen te gaan up-cyclen. Van restmaterialen nieuwe dingen creëren, hierbij wordt 
zowel de creativiteit van handjes als van de hoofdjes geprikkeld.

Verder willen wij ook andere cultuureducatiepartners betrekken bij deze blik op de 
toekomst. We hebben een start gemaakt met een serie digitale ontmoetingen met  
vertegenwoordigers van het onderwijs, de cultuuraanbieders en de gemeente waarin 
we praten over de huidige stand van zaken. Een eerste gezamenlijk project X-theater 
staat in de startblokken.

Karin Buskens (BS de Meent): 
“We zijn nu met z’n allen op zoek naar mogelijkheden die we al vrij snel zouden 
kunnen inzetten. We willen van de genodigden graag horen wat de huidige situatie 
betekent voor hun eigen context en daarmee dus ook voor die beweging van  
cultuureducatie.”
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Kunst en Cultuur in relatie tot positieve gezondheid

De positieve effecten van actieve kunstbeoefening op met name de mentale gezond-
heid worden steeds meer gezien en gewaardeerd. Het begrip ‘positieve gezondheid’ 
introduceerde huisarts en onderzoeker Machteld Huber in 2012. Het staat voor de 
nieuwe manier van kijken naar gezondheid.
 
Wat is ‘positieve gezondheid’?

Bij positieve gezondheid ligt het accent niet op de aan- of afwezigheid van ziekte en 
klachten. De focus ligt eerder op het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te 
voeren ook al stelt het leven je soms voor sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. 
Centraal staan termen als veerkracht, meedoen, zingeving, welbevinden, positieve 
emoties en zelfvertrouwen. Daar helpt kunst en cultuur zeker bij!
 
Dit past weer prima bij ons gezamenlijk streven naar de ‘de Gezondste Regio’.

Op naar een gezond kunstjaar!


