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1. Samenvatting resultaten 2018 – 2021  
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2. Voorwoord 
 

2021: het jaar dat startte én eindigde in lockdown 

Net als in 2020 was 2021 een jaar waarin de maatregelen die genomen werden om de Covid-19 pandemie in te 

dijken een grote invloed hadden op het culturele veld van Roosendaal. Het werd een jaar dat startte én eindigde 

in lockdown, een jaar waarin de cultuursector met ingrijpende veranderingen geconfronteerd werd en daardoor 

veel schade opgelopen heeft. 

Net als in 2020, zette Cultuur Verbindt Roosendaal in op informeren van en ondersteuning bieden aan culturele 

organisaties en makers. Er werd een FAQ opgesteld met corona gerelateerde vragen, waar dieper ingegaan werd 

op de ondersteuningsmogelijkheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Er werd actief contact opgenomen 

met het culturele veld met de vraag op welke manier Cultuur Verbindt Roosendaal hen kon helpen. Al in 2020 

bleek dat organisaties vooral nood hadden aan tijd: tijd om geplande activiteiten uit te stellen of activiteiten om 

te buigen tot “corona-proof” projecten. Er werd coulant omgegaan met het uitstellen van projecten en 

organisaties werden gemotiveerd om ook in corona-tijden culturele projecten op te zetten. 

Onze stichting gelooft dat cultuur Roosendaal zeker in veranderde sociale omstandigheden kan verlevendigen en 

versterken. Daarom spoorden we culturele organisaties en makers aan om goede plannen te blijven indienen. Er 

werd ruim 22.400 euro toegekend aan 7 “corona-proof” projecten. Daarnaast ondersteunden we via de 

“corona-compensatie” regeling, van waaruit 10 culturele verenigingen ondersteund werden.  

Inmiddels weten we dat de coronacrisis de wereld nog lang in zijn greep houdt, veel langer dan we vorig jaar 

voorzagen. De Raad voor Cultuur heeft in juni 2021 het advies ‘Sterker uit corona’ geschreven. Dat advies beschrijft 

vooral structurele knelpunten die ook op lokaal niveau moeten worden opgelost. De Raad spoort aan om in te 

zetten op versnelling in het herstel, ondersteuning van noodzakelijke transities en duurzame versterking van de 

culturele en creatieve sector. 

In 2021 organiseerde Cultuur Verbindt Roosendaal drie (online) inspiratiemomenten en netwerkmomenten waar 

thema’s als ledenwerving, het vergroten van de betrokkenheid bij leden, het organiseren van corona-proof 

projecten, etc. aan bod kwamen. In 2022 zetten we hier verder op in: we ontwikkelen een “herstelplan” voor de 

culturele sector. We zullen meerjarige coachingstrajecten uitzetten en daarnaast duurzame investeringen 

mogelijk maken waar nodig. 

 

Cultuur Verbindt Roosendaal blijft groeien en nieuwe verbindingen leggen 

Ondanks de corona-crisis blijft Cultuur Verbindt Roosendaal groeien en nieuwe verbindingen leggen. We trapten 

het jaar af met een filmproject gericht op jonge makers, gemaakt door jonge makers. Isa de Jong, Aminante 

Minte, Jens Rijsdijk, Sebastiaan Waegemakers en Wessel Croonen deelden hun ervaringen 

Ook werd er ingespeeld op diversiteit en inclusie; een project gericht op ‘jonge makers’ werd volledig corona-

proof opgezet en uitgevoerd. Dit project zal voor meer diversiteit op het gebied van leeftijd in de aanvragen 

moeten gaan zorgen. In 2021 willen wij het onderwerp diversiteit en inclusie verder gaan uitbouwen en voor 

verschillende diverse doelgroepen projecten gaan aanjagen. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkKSN69HJPO0203zk-cWQeViZlv4mCxj
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Door de coronapandemie en bijhorende maatregelen in 2020 en 2021, werden vele projecten uitgesteld en 

kregen we minder aanvragen voor de Voucher-, Activiteiten- en Makersregeling dan verwacht. Stichting Cultuur 

Verbindt Roosendaal maakte daarom minder kosten dan begroot, terwijl de inkomsten voor de organisatie gelijk 

bleven. In de komende jaren verwachten we echter meer aanvragen. We bereiden ons voor om hierbij maximaal 

te ondersteunen. 

Cultuur Verbindt Roosendaal sluit 2021 af met een dubbel gevoel. Enerzijds ernstig bezorgd over de hard 

getroffen sector en impact op het (amateur)- kunsten veld en publiek. Anderzijds vol energie om het veld na 

deze crisis op verschillende manieren te ondersteunen, met kansen voor nieuwe vormen en 

samenwerkingsverbanden die eerder wellicht niet zo voor de hand zouden liggen. 
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3. Organisatie 
 

Dit is het vierde jaarverslag van stichting Cultuur Verbindt Roosendaal (CVR) waarin we rapporteren over een 

volledig kalenderjaar. In 2021 heeft CVR zich, zoals afgesproken in de subsidiebeschikking 2020-2023, gericht op 

het realiseren van de onderstaande doelstelling:  

Het bestendigen, verstevigen en verduurzamen van het culturele klimaat in Roosendaal 

en de navolgende kernactiviteiten: 

Cultuur Verbindt Roosendaal 

1. stimuleert de verbinding tussen iedereen die participeert of dat wil doen in het culturele leven van de 
stad en dorpen; 

2. stimuleert de samenwerking tussen verschillende partijen in de vorm van culturele coalities en geeft 
daarmee een impuls aan kwaliteit, groei, vernieuwing en vitaliteit; 

3. stimuleert het zoeken naar nieuwe aansprekende vormen met een brede verbinding over de grenzen 
van de eigen culturele discipline heen; 

4. stimuleert de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad en dorpen, waardoor meer inwoners actief 
meedoen of passief plezier beleven aan het culturele leven; 

5. adviseert op basis van eigen kennis en die uit het brede provinciale en landelijke culturele veld partijen 
binnen en buiten het netwerk, waaronder de gemeente Roosendaal; 

6. investeert in het Roosendaalse kunst en cultuurveld met een aantal regelingen om de bovenstaande 
doelstellingen te realiseren. 

 

In het in deel 2 bijgevoegde overzicht hierna geven wij de brede waaier aan activiteiten weer die door CVR zijn 

ondersteund. Niet alleen financieel, maar zeker ook inhoudelijk. Veel van de inzet van CVR gebeurt voor de 

uiteindelijke toeschouwer achter de schermen.  

CVR handelt waar mogelijk en relevant vanuit  de culturele beleidsrichtlijnen Governance Code Cultuur – Fair 

Practice Code – Code Culturele Diversiteit  

 

Het spreekt inmiddels voor zich dat de gehanteerde werkwijze continu tegen het licht gehouden wordt van 

actuele ontwikkelingen in het (culturele) netwerk. Dit gebeurt op eigen initiatief, en zeker ook op initiatief van 

onze netwerk-partners, en door ons ondersteunde culturele partijen in de gemeente en daarbuiten.  
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Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit een mix van personen met een brede bestuurlijke ervaring. De bestuursleden hebben 

kennis en ervaring op het gebied van politiek, economie en cultuur. Cultuur Verbindt Roosendaal hanteert het 

Bestuursmodel met directie (twee gelijkwaardige programmamakers) en handelt conform de Governance Code 

Cultuur. 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal bestond in 2021 uit de volgende personen: 

Dhr. M. ten Harmsen van der Beek (voorzitter) 

Dhr. U. Mes (secretaris) 

Mevr. J. Ensel (penningmeester) 

 

Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het herbenoemen van een bestuurslid 

is eenmaal mogelijk. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het 

bestuur. 

 

Rooster van aftreden en herbenoemen bestuur Cultuur Verbindt Roosendaal 

Functie Naam Datum 1e 
benoeming 

Rooster 

Voorzitter Marijn ten Harmsen van der Beek Mei 2018 Aftredend en herbenoembaar 
Jan 2022 

Secretaris Ulco Mes Jan 2021 Aftredend en herbenoembaar 
Jan 2024 

Penningmeester Judith Ensel Mei 2018 Aftredend en herbenoembaar 
Jan 2023 

 

 

Adviescommissie 
 

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal heeft een adviescommissie die het bestuur adviseert bij het nemen van 

besluiten over financieringsaanvragen voor de Makersregeling en voor de Activiteitenregeling. De 

adviescommissie bestaat minimaal uit vier leden van professionals die aanvragen beoordelen op basis van een 

tenderprocedure. Hierbij worden aanvragen met elkaar vergeleken waardoor per ronde alle leden alle 

aanvragen dienen te voorzien van advies.  

De adviescommissie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door een secretaris (die geen onderdeel 

uitmaakt van de adviescommissie). Deze rol wordt vervuld door één van de programmamakers van Cultuur 

Verbindt Roosendaal.  

 

De commissie: 

• Heeft affiniteit met en kennis van kunstbeoefening/amateurkunst, cultuureducatie, community art. 

• Heeft oog voor de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur. 

• Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het terrein van de kunsten.  
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• Beschikt over ervaring en inzicht om subsidieaanvragen te kunnen beoordelen op hun artistieke en 

organisatorische kwaliteit. 

• Heeft geen binding met culturele organisaties/verenigingen binnen de gemeente Roosendaal. 

 

 

De samenstelling van de adviescommissie in 2021: 

• Willem Reijnders (voorzitter) (o.a. werkzaam als directeur bij West-Brabants Archief) 

• Patrick van Berkel (o.a. werkzaam als communitymanager bij Art-Fact Tilburg en als beeldend docent) 

• Frank de Jong (o.a. werkzaam als senior adviseur kunstbeoefening Kunstloc Brabant en als docent 

directie Slagwerkensembles aan het Fontys conservatorium) 

• Joep Coolen (o.a. werkzaam als docent Leisure & Events aan de Breda University of Applied Sciences en 

adviseur festivals bij het Fonds Podiumkunsten) 

• Claartje Rijkers (o.a. werkzaam als projectleider Community-Art bij Cultuurbedrijf Bergen op Zoom) 

• July Ligtenberg (o.a. werkzaam als Hoofd Bedrijfszaken bij Museum Panorama Mesdag) 

 

De onafhankelijke adviescommissie is in 2021 7 keer bij elkaar gekomen en beoordeelde 39 aanvragen: 

1. Adviseren  3 aanvragen - Eerste ronde Activiteitenregeling 

2. Adviseren  9 aanvragen – Eerste ronde Makersregeling 

3. Adviseren  2 aanvragen – Herkansingsronde Activiteiten- en Makersregeling 

4. Adviseren 11 aanvragen – Tweede ronde Makersregeling 

5. Adviseren  9 aanvragen – Tweede ronde Activiteitenregeling 

6. Adviseren  3 aanvragen – Impuls Jeugd 

7. Adviseren  2 aanvragen – Herkansingsronde Activiteiten- en Makersregeling 

 

 

Programmamakers 
 
Het bestuur van Cultuur Verbindt Roosendaal richt zich op de vaststelling van algemeen beleid. De twee 

programmamakers zijn het directe aanspreekpunt van de stichting in de praktijk en hebben gezamenlijk de 

dagelijkse leiding. Programmamakers Geertje Braspenning en Anne van Kalmthout (in dienst sinds februari 2021) 

werkten respectievelijk 0,8 fte en 0,6 fte in 2021. 
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4. Financieel verslag  
 

Financieel jaaroverzicht 2021 Begroot Realisatie 

BATEN     

Subsidie Gemeente Roosendaal   
Structurele subsidie € 450.785 € 453.455 

Eénmalige subsidie (Cultuurprijs) € 24.000 € 12.000 

Stichting Roos   
Eénmalige subsidie (Culturele Manifestatie) € 20.000 €20.000 

Totale inkomsten € 494.785 € 485.455 

   
LASTEN   
Personele kosten   
Salaris vast personeel (1,4 fte) € 75.000 € 69.525 

Werk door derden  € 7.500 - 

Overige personele kosten  € 1.500 € 1.809 

Subtotaal € 84.000 € 71.334 

   
Organisatiekosten   
Kantoorkosten € 5.000 € 5.776 

Marketing & communicatie  € 5.000 € 4.069 

Bestuurskosten € 1.000 € 518 

Administratie & Accountantskosten € 5.000 € 4.559 

Subtotaal € 16.000 € 14.922 

   
Productkosten   
1. Versterken culturele infrastructuur   
   Zelfstandig (online) platform  € 13.950  € 23.026 

   Organisatie Culturele Manifestatie € 10.000 € 2.178 

2. Professionaliseren culturele veld   
   Netwerk- en kennisbijeenkomsten  € 10.000  € 8.702 

3. Versterken waarde cultuur   
   Aanjaagbudget  € 40.000  € 17.647 

   Verduurzamen kansrijke initiatieven  € 35.000  € 55.424 

   Cultuurprijs  € 12.000  € 178 

   Coronacompensatie  € 33.916  € 8.660 

4. Investeren in cultuur   
  Voucherregeling  € 35.000  € 48.890 

  Makersregeling  € 135.000  € 86.240 

  Activiteitenregeling  € 110.000   € 67.589 

  Impuls Jeugd  € 35.000  € 81.757 

  Adviescommissie  € 12.000  € 9.300 

  Onderzoek regelingen € 10.088 - 

Subtotaal  € 491.954  € 409.592 

Totale uitgaven € 591.954 € 495.848 

   
RESULTAAT -€ 97.169 -€10.393 

Dekking uit bestemmingsreserve € 97.169 10.393 

 

  



 

10 
Jaarverslag 2021 

Personeel 
 

• Salaris vast personeel 

Gezien het toenemend aantal werkzaamheden werd het totaal FTE van 1,1 naar 1,4 verhoogd. 

Programmamakers Geertje Braspenning en Anne van Kalmthout werken respectievelijk 0,8 en 0,6 FTE. 

 

• Werk door derden 

De inzet van externe professionals werd bij de totale projectkosten gerekend. De inzet van 

communicatieprofessionals werd onder kosten voor “Marketing & communicatie” geteld. 

 

• Overige personeelskosten 

Dit betreft met name reis- en verzekeringskosten voor personeel. 

 

Organisatie 
 

• Kantoorkosten 

Kantoorkosten zijn o.a. huur kantoorruimte, abonnementskosten telefonie, abonnementskosten Office 

365, … Er zijn extra (éénmalige) kosten gemaakt bij de indiensttreding van programmamaker Anne van 

Kalmthout voor o.a. de aankoop van kantoormiddelen.    

 

• Marketing en communicatie 

Net als de voorbije jaren werden er kosten gemaakt voor het promoten van en communiceren over 

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Zo werd er promotiebudget gebruikt voor o.a. de communicatie 

over de corona-maatregelen in de culturele sector, het openstellen van de Corona-compensatie en de 

mogelijkheid tot steun bij de organisatie van corona-proof projecten. In juli 2021 werd een grootste 

campagne opgezet die de naam “Back to Live” meekreeg, met als doel het enthousiasmeren van 

makers, organisaties én publiek over het wegvallen van enkele corona-maatregelen. Belangrijk om 

hierbij te vermelden is dat de marketing- en communicatiekosten voor projecten verwerkt zitten in de 

projectkosten voor dat specifieke project. 

 

• Bestuurskosten 

De meeste bestuursvergaderingen werden, omwille van de corona-maatregelen, digitaal gehouden, via 

Teams. De onkostenvergoedingen (voornamelijk reiskostenvergoedingen) voor de bestuursleden lagen 

in 2021 daarom lager dan andere jaren.                
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Product 
 

• Zelfstandig (online) platform 

Er werden oriënterende gesprekken en een brainstorm georganiseerd met verschillende organisaties in 

het culturele veld om te bekijken op welke manier het culturele veld digitaal ondersteund wordt en 

verder ondersteund kan worden. Op basis van die gesprekken werd een voorstel opgemaakt door 

creatief digitaal bureau Every Day. De eerste stappen in de ontwikkeling van een nieuwe website 

werden gezet, in 2022 zal deze verder ontwikkeld worden en wordt dit project afgerond. 

 

• Netwerk- en kennisbijeenkomsten 

In 2021 organiseerde Cultuur Verbindt Roosendaal 3 netwerkbijeenkomsten. Een eerste (online) in juni, 

een tweede in oktober en een laatste in november. Kosten voor netwerk- en kennisbijeenkomsten zijn 

o.a. kosten voor sprekers, technische ondersteuning, huurkosten, … 

 

• Aanjaagbudget 

Het aanjaagbudget werd ingezet om jonge makers te stimuleren om in Roosendaal culturele projecten 

op te zetten. Er werd, met en door jonge makers, een film gemaakt, die de ondertitel “Ben jij de 

volgende?” meekreeg. Daarnaast werd ook, in samenwerking met de Associate Degrees Academie, de 

eerste Pitchnight georganiseerd. 

 

• Verduurzamen kansrijke initiatieven 

CVR is nauw betrokken bij het uitwerken van een meerjarenperspectief voor Festival Theater op de 

Grens in samenwerking met Drie Maal Plankenkoorts, De Kring en Citymarketing. Daarnaast werd met 

Roosendaal Danst en de Vrouwen van Wanten en MBO Dans een samenwerking aangegaan. (meer 

toelichting volgt in 5. Inhoudelijk verslag) 

 

• Cultuurprijs 

In samenspraak met de jury van de Cultuurprijs en met de corona-maatregelen in het achterhoofd, 

werd besloten om de uitreiking van de Cultuurprijs 2021 in maart 2022 te laten plaatsvinden. Op deze 

manier kon de uitreiking niet alleen doorgaan zonder rekening te moeten houden met COVID-

maatregelen, maar loopt de nominatieperiode ook van 1 januari tot 31 december, wat voor 

verduidelijking zorgt. 

 

• Corona-compensatie 

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de 

coronacrisis, konden in 2020 en 2021 subsidie aanvragen. Cultuur Verbindt Roosendaal heeft op 

verzoek van de gemeente Roosendaal de uitvoering van de corona-compensatie aan culturele 

verenigingen op zich genomen. De gemeente heeft daarvoor een éénmalige subsidie van €50.000 ter 

beschikking gesteld. In 2022 zal de corona-compensatie nogmaals opengesteld worden. 
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• Voucherregeling, Activiteitenregeling, Makersregeling, Impuls Jeugd 

De realisatie voor de Activiteitenregeling en Makersregeling lag in 2021 lager dan begroot voor deze 

twee regelingen. Het aantal aanvragen lag beduidend lager dan de voorbije jaren, dit is eenvoudig te 

verklaren door de geldende Corona-maatregelen. Anderzijds kregen we meer Voucheraanvragen en 

meer aanvragen binnen de Impuls Jeugd. De voorbije jaren werden toekenningen van aanvragen uit de 

Impuls Jeugd pas uitbetaald in januari van het eerstvolgende kalenderjaar. Dit gebeurde ook bij de 

toekenningen voor de aanvragen in oktober 2020. In 2021 werden de toekenningen uit oktober in 

hetzelfde jaar uitbetaald. 

Daarnaast lanceerde Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal begin april 2020 de oproep om Corona-

bestendige projecten met ons te delen, om te bekijken hoe we Roosendaal met cultuur in de 

veranderde sociale omstandigheden konden verlevendigen en versterken. CVR ondersteunde in 2021 

op deze manier 13 “Corona-proof” projecten.  

 

 

• Adviescommissie 

In 2021 werden niet alleen de Makersregeling en Activiteitenregeling door de adviescommissie 

beoordeeld, maar ook de Impuls Jeugd regeling. 

 

 

Samenvatting bestemmingsreserves 
 
De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd: 

- Online platform    € 20.000    

- Culturele Manifestatie   € 20.000  

- Verduurzaming kansrijke initiatieven € 65.000 

- Makersregeling    € 75.000  

- Onderzoek regelingen/meerjarenregeling € 37.196   

Er werd door de stichting een begroting opgemaakt voor 2022-2024, waarin deze bestemmingsreserves 

systematisch afgebouwd zullen worden. 
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5. Inhoudelijk verslag, Resultaten 2021 

 

#1 Cultuur Verbindt Roosendaal als verbinder 
In 2021 werkten we via de programmalijn Versterken van de culturele infrastructuur aan: 

• Het culturele netwerk faciliteren als community. 

• Het stimuleren van verbinding en samenwerking. 

• De realisatie van een nieuwe website voor Cultuur Verbindt Roosendaal. 
o Er was behoefte aan een volledig nieuwe website met nieuwe functionaliteiten, aangepast aan 

de verbreding van de taken van CVR. Bovendien willen we met een nieuwe website de 
toegankelijkheid van de stichting verhogen. Onder nieuwe functionaliteiten verstaan we het 
online invullen van aanvraagformulieren, een keuzehulp en het overzichtelijk in kaart brengen 
van publicaties. Hier is in 2021 een begin aan gemaakt door het creatief digitaal bureau 
EveryDay, en wordt in 2022 afgerond.  

• Het aanschaffen van een Customer relationship management (CRM) systeem.  
o De aanschaffing van een CRM systeem was noodzakelijk om orde aan te brengen in onze 

contactgegevens en (aanvraag)bestanden.  

• de organisatie van Cultuurprijs. 
o In 2021 is er geen Cultuurprijs georganiseerd en uitgereikt wegens de aanhoudende Corona 

maatregelen. De uitreiking is verplaatst naar maart 2022.  

• De organisatie van de Culturele Manifestatie (CuMa) 
o Ook de CuMa is in 2021 niet georganiseerd wegens dezelfde redenen. Wel zijn er kosten 

gemaakt voor het aanmaken en inrichten van de website en het ontwikkelen van het nieuwe 
logo. De CuMa wordt in juni 2022 georganiseerd .  

 

#2 Cultuur Verbindt Roosendaal als expert 
In 2021 werkten we via de programmalijn Professionaliseren van het culturele veld aan: 

• het organiseren van drie netwerkbijeenkomsten. 

o Wegens de aanhoudende Corona maatregelen organiseerden we de eerste netwerkbijeenkomst 

van 2021 online, waarin we het culturele veld informeerden over de mogelijkheden van het 

organiseren van culturele projecten of evenementen in ‘Corona-tijd’.  

o Een tweede netwerkbijeenkomst werd georganiseerd specifiek voor beeldend kunstenaars. Hier 

werd informatie opgehaald vanuit het veld over hoe wij hen het beste kunnen faciliteren.  

o De derde netwerkbijeenkomst stond het teken van Cultuur Verbindt Roosendaal en de toekomst. 

Deze stond onder leiding van Allies Swinnen en werd er gebrainstormd over de richting van de 

stichting vanaf 2022.  

• het organiseren van spreekuren. 

o Naast de reguliere mogelijkheid om een afspraak te maken voor een adviesgesprek, 

organiseerden we in ook 2021 inloopspreekuren in de aanloop naar de indienronde in april en 

oktober.  

• het delen van (bestaande) publicaties met tips/handvatten voor het culturele veld. 

o Bij de uitbraak van Corona en de bijhorende maatregelen vanaf maart 2020 deelden we de 

geldende maatregelen voor de culturele sector, eventuele steunmaatregelen en 

mogelijkheden tot extra financiering en een FAQ met de meest gestelde vragen. In 2021 is 

deze actief bijgehouden en aangevuld.  
o Relevante artikelen gedeeld van LKCA, Kunstloc en andere fondsen.  
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#3 Cultuur Verbindt Roosendaal als aanjager 
In 2021 werkten we via de programmalijn Versterken waarde van Cultuur aan: 

• het ondersteunen/aanjagen van (nieuwe) initiatieven (diversiteit, jeugd, corona) 
o In 2021 bleef de mogelijkheid bestaan om Corona-proof-projecten in te dienen. We bekeken 

samen met culturele organisaties en verenigingen hoe we Roosendaal met Cultuur in deze 
veranderende sociale omstandigheden konden blijven verlevendigen en versterken. 

o In de maanden na deze oproep, deelden we voorbeelden van projecten die uitgevoerd 
werden, geïnspireerd door Corona en rekening houdend met de geldende maatregelen. 

o Cultuur Verbindt Roosendaal wilt cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk maken met daarbij 
oog voor specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, mensen met een migratie-achtergrond 
of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Om tot concrete voorstellen te 
komen, onderzochten we welke de huidige situatie van stichting Cultuur Verbindt Roosendaal 
is, welke organisaties mogelijke partners kunnen zijn voor de stichting en voerden we 
gesprekken met experts en aanvragers met een diverse achtergrond.  

o Op basis van dit onderzoek ondernamen we in 2020 al een aantal concrete stappen: we 
stelden een focusgroep samen van jonge makers die al een aanvraag bij CVR hebben gedaan 
en we maakten korte portretten van makers die ondersteund door CVR een project uitgewerkt 
hebben. In 2021 publiceerden we deze portretten en een theatertrailer waarin de Jonge 
Makers vertellen over hun eerste stappen in het culturele veld als (semi-)professionele 
makers. 

o Met Stichting de Vrouwen van Wanten werden meerjarige afspraken gemaakt met als doel het 
opzetten van een Broedplaats voor jonge makers in Roosendaal. Daarnaast werkt de Vrouwen 
van Wanten actief aan het verbreden van de betrokken doelgroep binnen het culturele veld: er 
wordt door de Vrouwen van Wanten specifiek samengewerkt met jongeren, mensen met een 
migratieachtergrond en de LGBTIQ+ gemeenschap. 

 

• het door ontwikkelen en verduurzamen van kansrijke initiatieven 
o We sloten aan bij de werkgroep rond Festival Theater op de Grens, een samenwerking tussen 

Drie Maal Plankenkoorts, de Kring, CityMarketing en CVR. Zo werd er o.a. een SWOT-analyse 
opgesteld en op basis daarvan werd een nieuwe profielbeschrijving opgesteld voor het festival 
door de werkgroep. 

o In 2020 startten we een professioneel adviestraject op voor en op vraag van Stichting T’Plein 
Roosendaal en theaterduo Sebas & Wes. Beide trajecten liepen van september 2020 tot maart 
2021. 

o Ook gingen we een samenwerkingsovereenkomst aan met MBO Dans. We werken samen aan 

een gezamenlijke leerlijn onder de naam “Creactive Learning”. Een onderdeel daarvan is de 

Creative Award waarbij een prijs wordt uitgereikt aan de studenten met het beste idee, dit 

mogen zij tot uitvoering brengen. 

o Tot slot gingen we met Roosendaal Danst een meerjarig ondersteuningstraject in. Daarbij werd 

bekeken op welke manier een samenwerking een toegevoegde waarde kan vormen voor de 

gemeente Roosendaal. Specifiek weten Cultuur Verbindt Roosendaal en Roosendaal Danst 

elkaar te vinden in de overtuiging dat kwaliteit, vernieuwing en diversiteit een fundamentele 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de Roosendaalse cultuursector en 

samenleving. Om verbindingen te leggen over de grenzen van de eigen culturele discipline 

heen. 
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#4 Cultuur Verbindt Roosendaal als fondsbeheerder 
In 2021 werkten we via de programmalijn Investeren in Cultuur aan: 

• het adviseren van initiatiefnemers. 

• het beoordelen van aanvragen en het toetsen van deze aanvragen aan de voorwaarden en doelstelling van 

de regelingen. 

• het faciliteren en ondersteunen van de onafhankelijke adviescommissie. 

• het verlenen van subsidie. 

• het monitoren van subsidie. 

• het behandelen van bezwaren. 

• het evalueren en bijstellen van de regelingen. 

• het publiceren en verspreiden van de regelingen. 

• het genereren van extra middelen voor het fonds. 

 

 

#5 Cultuur Verbindt Roosendaal als adviseur 
In 2020 werkten we via de programmalijn Integraal cultuurbeleid aan: 

• Adviseren aan de gemeente en beleidsontwikkeling 

• Het registreren van relevante kenmerken van gehonoreerde aanvragen als grondslag voor 

beleidsontwikkeling 

o We onderzochten of er hiaten binnen de huidige regelingen en de huidige dienstverlening zijn, 

met specifieke aandacht voor specifieke doelgroepen. Daarvoor analyseerden we de 

aanvragen die ingediend werden tussen 2018 en mei 2020. Op basis van de analyse werkten 

we een aantal concrete voorstellen uit om de toegankelijkheid van de organisatie voor de 

doelgroep jongeren te verhogen. 

• Het monitoren van trends en ontwikkelingen. 

o Cultuur Verbindt Roosendaal is voor het culturele veld het eerste aanspreekpunt. Vanuit die 

rol konden we nauw opvolgen welke de gevolgen van de Corona-crisis voor het veld waren. 

We gingen coulant om met het uitstellen van projecten waarvoor ondersteuning toegekend 

was en voerden vele adviesgesprekken. 

o Op vraag van Gemeente Roosendaal werkten we een Coronacompensatie-regeling uit voor 

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de 

coronacrisis. De regeling werd opgesteld en uitgevoerd door CVR en zal in 2021 opnieuw 

opengesteld worden. 

 

 



 

 

Bijlage: overzicht regelingen 
 

Toekenningen Voucherregeling 

Kenmerk Aanvrager Project  Toegekend bedrag  

SVO21.01 Papier Souvenir Geef je omgeving kleur € 2.311 

SVO21.02 Sebastiaan Waegemakers City Bioscoop – Het Laatste Filmproject € 1.887 

SVO21.03 Stichting Social Klus Jaar van de Vrijwilliger – expositie € 1.989 

SVO21.04 Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage Wouwse Plantage in beweging € 1.100 

SVO21.05 Cheroney Pelupessy Katana € 2.000 

SVO21.06 Angelique van Lieshout Komt het Zien! € 2.000 

SVO21.07 Stichting voor Alternatieve Muziek Roosendaal Open Air € 1.100 

SVO21.08 Stichting Geschiedenis Jeugdzorg 100 jaar jeugdzorg West-Brabant € 2.000 

SVO21.09 Stichting Nathan Markuszower Musical Summer Concert € 2.000 

SVO21.10 Stichting Open Monumentendag Erfgoedprijs Roosendaal € 750 

SVO21.11 Stichting Orgelfonds Wouw 750 jarig bestaan Norbertinessen € 2.000 

SVO21.13 Stichting PuurSzang Eleanor Rigby € 2.000 

SVO21.14 MediAanen Vijftig jaar stadion De Luiten € 2.000 

SVO21.15 IssyProductions TIEPIES*IES € 1.475 

SVO21.16 Stichting Oorlogsgeschiedenis NL In de Schaduw van Weleer € 2.000 

SVO21.17 Eva Luijkx Educatieve bouwplaat – De Waterspuwers € 2.000 

SVO21.19 Dansatelier Roosendaal Wonder Wirwar € 1.890 

SVO21.20 Jongerenraad Roosendaal C-Cinema X Jongerenraad Roosendaal € 1.323 

SVO21.21 Cinema Paradiso Cinema Paradiso € 1.500 

SVO21.23 JUDY Breathe Videoclip € 1.125 

SVO21.25 Stichting Scène 13 Professionele regisseur € 1.360 

SVO21.26 Studio Onrust De Tijd € 1.999 

SVO21.27 Stichting Buurgezinnen ’t Kindertheater € 555 

SVO21.28 Stichting Frans van der Groen Stadsgezichten Stadsgezichten € 2.000 

SVO21.29 Maurice Nuiten Paranoid Circus € 2.000 
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Projecten met kenmerken SVO21.12, SVO21.18, SVO21.22, SVO21.24 werden afgewezen. 

 

Toekenningen Makersregeling 

Kenmerk Aanvrager  Project  Toegekend bedrag  

SMA20.13 Theaterwerkplaats Tiuri Het laatste uur € 10.000 

SMA20.16 Prospera Scenario Global Goals € 4.910 

SMA21.02 Imme Steinmann Le Coeur Libre € 10.000 

SMA21.03 Marieke de Bra Mag ik deze liefdesdans € 10.000 

SMA21.04 Theaterwerkplaats Tiuri No Bodies € 5.000 

SMA21.07 Léon Vermunt Expositie waterspuwers € 9.882 

SMA21.09 Stichting TG Nomen Mijn kritische ik € 10.000 

SMA21.12 Bencha/Aira Let’s Jump € 10.000 

SMA21.13 Nana Peijnenburg Tekens van Weerklank € 6.775 

SMA21.18 Nick Kawaler Raadhuisstraat € 9.673 

 

Projecten SMA20.13 en SMA20.16 ontvingen in 2020 een toekenning mits bijkomende informatie verstrekt werd. In 2021 werden, na ontvangst van 

bijkomende informatie en toelichting, de projecten definitief toegekend en uitbetaald. 

Projecten met kenmerken SMA21.01, SMA21.05, SMA21.06, SMA21.08, SMA21.11, SMA21.14, SMA21.15, SMA21.15, SMA21.16, SMA21.17, 

SMA21.20, SMA21.21 en SMA21.22 werden afgewezen op basis van een negatief advies van de adviescommissie Makersregeling. 
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Toekenningen Activiteitenregeling 

Kenmerk Aanvrager Project  Toegekend bedrag  

SAC21.01 Roosendaals Toneel Vrienden € 4.000 

SAC21.03 Openluchttheater Nispen Exotische Markt € 2.980 

SAC21.04 Jazz750 Jazz750 € 5.000 

SAC21.05 Cinema Paradiso Cinema Paradiso € 2.000 

SAC21.06 Aminanta Minte Onbeschaamd Jezelf Zijn € 2.000 

SAC21.09 Stichting Scène 13 Als het morgen maar weer goed is € 5.000 

SAC22.03 Stichting De Ghulden Roos Het Schip is Binnen, de Kar Komt € 4.000 

SAC22.04 Stichting CuMaWo Cultureel Platform Kerkdorpen Wouw € 2.880 

SAC22.06 Valley Sound Bigband Motown meets Bigband € 4.500 

SAC22.07 Stichting Cultuurhuis Bovendonk ’t Cultuuruur € 3.012 

SAC22.08 Harmonie Oranje Wouw Nieuwjaarsconcert 2022 € 3.500 

SAC22.09 Jazz750 Jazzsessies, concert en kerstmatinee € 5.000 

 

Projecten met kenmerken SAC21.01 t.e.m. SAC21.09 werden toegekend in 2020 en uitbetaald in 2021. 

Projecten met kenmerken SAC22.01, SAC22.02 en SAC22.05 werden afgewezen op basis van een negatief advies van de adviescommissie 

Activiteitenregeling. 
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Toekenningen Impuls Jeugd 

Kenmerk Aanvrager Project  Toegekend bedrag  

SIMJ21.01 West Brabants Symfonieorkest Impuls Jeugd € 5.600 

SIMJ21.02 Harmonie en Malletkorps Oranje Impuls Jeugd € 9.940 

SIMJ21.03 Roosendaals Toneel Impuls Jeugd € 1.588 

SIMJ21.04 Muziekvereniging Roosendaal Impuls Jeugd € 9.399 

SIMJ21.05 Harmonie St-Caecilia Nispen Impuls Jeugd € 10.000 

SIMJ21.06 Jazz750 Impuls Jeugd € 4.250 

SIMJ22.01 Harmonie en Malletkorps Oranje Impuls Jeugd € 9.980 

SIMJ22.02 Muziekvereniging Roosendaal Impuls Jeugd € 7.900 

SIMJ22.03 Stichting Jazz750 Impuls Jeugd € 10.000 

SIMJ22.04 Harmonie St-Caecilia Nispen Impuls Jeugd € 10.000 

 

Toekenningen “Corona-proof” projecten 

Kenmerk Aanvrager Project  Toegekend bedrag  

SCO20.11 Iris Frankhuizen De Optocht Gaat Door € 6.000 

SCO20.16 Stichting Roosendaal Danst Rooslicht € 4.000 

SCO21.01 Toni Raats Carillon St Jan Roosendaal € 3.507 

SCO21.02 Anne-Marie Dagelinckx Onze Geluksvogel versus Coronaperiode € 2.000 

SCO21.05 Skoor Mijn Stadje, speciaal voor Roosendaal € 1.100 

SCO21.06 Stichting voor Alternatieve Muziek Roosendaal Open Air € 3.681 

SCO21.07 Stichting Nathan Markuszower Musical Summer Concert € 2.150 

SCO21.09 Toneelvereniging Onderling Kunstgenot TOL € 1.187,5 

SCO21.10 Prospera Scenario Iedereen heeft een roodroze hart € 2.016 
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Toekenningen Coronacompensatie 

Kenmerk Aanvrager Project  Toegekend bedrag  

SCCO21.01 Shantykoor ’t Craeyenest Corona Compensatie € 158 

SCCO21.02 Popkoor SKOOR Corona Compensatie € 2.000 

SCCO21.03 Zingen voor je Leven Corona Compensatie € 588,29 

SCCO21.04 De Gildezonen Corona Compensatie € 2.000 

SCCO21.05 Close Up Corona Compensatie € 2.000 

SCCO21.06 Harmonie en Malletkorps Oranje Corona Compensatie € 1.043 

SCCO21.07 Vocal Group Nouveau Corona Compensatie € 1.950 

 


