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Doel
Het is van belang om het ruime en diverse, maar individuele aanbod aan cultuur beter met elkaar te
verbinden en te streven naar een betere samenhang. Hierdoor wordt het mogelijk om elkaar te
versterken en de kwaliteit voor deelname en beleving van cultuur op een hoger niveau te brengen. Er
is nog volop ruimte om actieve deelname en daardoor ook de beleving aan cultuur te stimuleren en
te optimaliseren.

Doelstelling Cultuurplatform
1. Bevordering van actieve cultuurparticipatie van jong en oud.
2. Verbinding van het cultuuraanbod.

3. Betere samenwerking en samenhang in het culturele veld en met
onderwijsinstellingen in Bunschoten.

Taakomschrijving
Het cultuurplatform neemt de volgende taken op zich:
a. Vertegenwoordiging en het vormen van een aanspreek- / informatiepunt voor het culturele veld.
b. Het fungeren als een overleg- en netwerkorgaan voor het culturele veld.
c. Het uitwisselen en delen van kennis op het gebied van cultuur, organiseren van activiteiten,
promotie, financiering, bedrijfsvoering, landelijke ontwikkelingen, etc.
d. Bedenken en aanreiken van initiatieven ter bevordering van de actieve cultuurparticipatie.
e. Het afstemmen en invoeren van een lokale culturele agenda.
f. Het fungeren als een klankbordgroep van het cultureel veld en daardoor als een gezamenlijke
spreekbuis meedenken over het cultuurbeleid van de gemeente.
g. Er is voor 2011 en 2012 een subsidiebudget beschikbaar voor cultuurparticipatieactiviteiten. Het
cultuurplatform adviseert over de aanvragen en de besteding van het budget.
h. Organisatie van Culturele Cafés en andere netwerkbijeenkomsten.
i. cultuurplatform gaat 2 jaar samenwerken met een Cultuurcoördinator om de uitgestippelde
doelen te bereiken.
Het Cultuurplatform zal de eerste keer voor een periode van twee jaar in een visie /
uitvoeringsdocument haar ambities, kaders en de concrete uitvoering hiervan uiteenzetten.
Vervolgens wordt deze jaarlijks of om de twee jaar herzien.

Taakomschrijving Cultuurplatform
Het bieden van overleg- en netwerkmogelijkheden, delen van kennis, fungeren als
aanpreek- / informatiepunt, vertegenwoordiging van de cultuursectoren, fungeren
als klankbordgroep, aanreiken van initiatieven en verbinden van partijen.
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Organisatie
De organisatie van het cultuurplatform is opgedeeld in een interne en een externe organisatie. De
interne organisatie van het cultuurplatform is een bestuur en een vertegenwoordiging van het
gehele culturele en onderwijsveld. Daar kunnen nog werkgroepen onder geplaatst worden. De
externe organisatie bestaat uit iedereen uit het culturele en onderwijsveld die deelnemer wil zijn van
het cultuurplatform zonder daar daadwerkelijk fysiek in aanwezig te zijn of een actieve rol op zich te
nemen. Gezamenlijk vormen zowel de interne als de externe organisatie het cultuurplatform.
Leden zijn dus mensen van het bestuur, de vertegenwoordigers en de mensen uit de werkgroepen.
Deelnemers zijn mensen uit het culturele of onderwijsveld die aangesloten zijn bij het
cultuurplatform en hierdoor vertegenwoordigd worden.

Organisatie Cultuurplatform Bunschoten
deelnemers externe organisatie: Culturele Veld Bunschoten +
individuele
professionals

professionele
instellingen

verenigingen
stichtingen

amateur
beoefenaars

onderwijs
instellingen

Leden interne organisatie: Bestuur en vertegenwoordiging

+
Werkgroepen

Interne organisatie
De Interne organisatie van het cultuurplatform is een bestuur en een vertegenwoordiging van het
gehele culturele veld van professionele instellingen, individuele profs, verenigingen en stichtingen,
maar ook andere amateur beoefenaars en de onderwijsinstellingen. Om echter niet een te groot en
log orgaan te creëren wordt er per cultuursector een vertegenwoordiger aangesteld. Niet iedere
culturele (sub)sector kan individueel vertegenwoordigd zijn in cultuurplatform. Dit zou veel te log
worden, deze wordt daarom samengevoegd in een breder sector. De vertegenwoordigers moeten
niet alleen binnen de kaders van hun eigen groepje, instelling of vereniging denken en opereren,
maar breder denken en goed overleg voeren met hun ‘achterban’.
Ook de cultuurcoördinator gaat deelnemen aan cultuurplatform maar is hiervan los gepositioneerd,
hij/zij heeft haar eigen takenpakket, maar zal wel samenwerken met het cultuurplatform.
Vanuit de gemeente is er een beleidsambtenaar vertegenwoordigd in het bestuur van het
cultuurplatform als agendalid die fungeert als intermediair tussen beide partijen. Gedurende de
opstartfase van het cultuurplatform kan deze rol breder zijn indien gewenst.

Externe organisatie
Iedere cultuur beoefenaar/liefhebber kan deelnemer zijn van het cultuurplatform zonder daar
daadwerkelijk fysiek in aanwezig te zijn of een actieve rol op zich te nemen.
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Bestuursvorm van het cultuurplatform
-

Het wordt vooralsnog geen rechtspersoon (te duur en ingewikkeld, kan altijd nog).
Er wordt een reglement opgesteld: hoe we het met elkaar gaan aanpakken.
Visie, doelen en werkzaamheden bepalen en vastleggen in document.
Vastleggen wat de positie/status is van cultuurplatform. Dit d.m.v. een intentieverklaring met de
gemeente.

Reglement
1.

Bestuur c.q. vertegenwoordigers en de werkgroepen
1.1. Iedereen die fysiek deelneemt en meebeslist in het cultuurplatform moet een actieve rol hebben,
dat kan via een rol als vertegenwoordiger van een culturele sector, bestuursrol of via een rol in
een werkgroep. Het is dus niet de bedoeling dat het een groep wordt van mensen, die alleen
maar komen meepraten en geen actie ondernemen.
1.2. Ongeveer 7-9 vertegenwoordigers / bestuursleden vormen de kern in het cultuurplatform. Dit
zijn de mensen die daadwerkelijk een rol op zich willen nemen en actief aan de slag gaan. Zij
nemen de besluiten, hebben overleg met de gemeente, en houden contact en overleggen met de
achterban van hun discipline. Zij leggen links met scholen, scholen benaderen voor activiteiten.
Ook stellen zij het beleid en de kaders waarbinnen het cultuurplatform werkt.
1.3. Vorming van werkgroepen die hun eigen taken/activiteiten hebben zoals organiseren van
Cultureel Café, Open Kunstdag/route, website. Hier zitten leden in die wel actief aan de slag
willen in het cultuurplatform, maar geen directe rol in de kern als vertegenwoordiger of bestuur
op zich nemen.

2.

De functies in het cultuurplatform
2.1. Voorzitter, secretaris, penningmeester (3 mensen)
2.2. Vertegenwoordigers per sector (max. 7 mensen)
2.3. Voorzitters en leden van werkgroepen (aantal werkgroepen omschreven in
visie/uitvoeringsdocument, aantal leden onbeperkt)
2.4. Bestuursleden hoeven niet verplicht af te treden na een termijn. Voor de continuïteit en
vernieuwing is het echter wel raadzaam om nieuwe en bovenal jonge leden te betrekken.
2.5. Indien besloten wordt door het cultuurplatform dat een bestuurslid gedurende langere tijd niet
naar behoren functioneert en daar zijn geen goede redenen voor aan te dragen, dan kan het
bestuur na besluitvorming een bestuurslid vragen zijn functie ter beschikking te geven.

3.

Besturing van het cultuurplatform
3.1. De specifieke bestuursfuncties:
a.
Voorzitter (vergadering voorzitter, gezicht naar de pers, contact met de gemeente)
b.
Secretaris (agenda, notulen, interne en externe communicatie)
c.
Penningmeester (beheren van het budget, financieel overzicht/verantwoording)
3.2. De vertegenwoordigers per sector vormen ook ‘bestuursleden’.
3.3. Voorts zijn er nog werkgroepen voor overige actieve platformleden, zoals:
a.
werkgroep Communicatie/website.
b.
werkgroep Organisatie cultureel café.
c.
Andere werkgroepen worden omschreven in het visie/uitvoeringsdocument.
3.4. De voorzitter van een werkgroep sluit aan bij de vergaderingen van het bestuur van het
cultuurplatform. Bij voorkeur is de voorzitter van een werkgroep reeds een bestuurslid.
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4.

Besluitvorming
4.1. De bij de vergadering aanwijzigen bestuursleden mogen meebeslissen.
4.2. Besluiten kunnen alleen genomen worden als minimaal de helft (afgerond naar boven) van de
bestuursleden aanwezig zijn bij een vergadering. Is dit niet het geval, dan wordt het geagendeerd
voor een volgende vergadering.
4.3. Besluiten worden democratisch genomen met tweederde van de meerderheid.
4.4. De voorzitter en bij onvermogen de secretaris mogen na een positief besluit tekenen namens het
cultuurplatform.

5.

Vergaderingen
5.1. Twee weken voorafgaand aan een vergadering ontvangt iedereen digitaal een agenda. Op de
agenda staan enkele vaste punten, zoals:
a.
verslag vorige bijeenkomst bespreken en vaststellen,
b.
ingekomen stukken
c.
actielijst
d.
wat verder ter tafel komt (WVTTK) en rondvraag.
5.2. De volgende zaken worden besproken tijden bestuursvergaderingen:
a.
Visie, hoofdlijnen, beleid en omkadering bespreken.
b.
Cultuurparticipatiebudget verdelen.
c.
Aandragen en initiëren van ideeën die door werkgroepen verder worden uitgewerkt.
5.3. Van de bestuursvergaderingen wordt een verslag gemaakt. Deze taak kan de secretaris zelf op
zich nemen of op roulatie delegeren. De secretaris is verantwoordelijk voor de archivering en het
verzenden van het verslag.

6.

Vergaderfrequentie
6.1. Vaste frequentie van één keer per kwartaal.
6.2. Indien nodig kunnen er extra vergaderingen worden ingelast door de voorzitter of secretaris.
Mogelijk zijn er in het begin meer vergaderingen nodig bijvoorbeeld één keer per maand om de
voortgang beter vast te houden.
6.3. Vaste vergaderfrequentie, met een vergadering op de tweede maandagavond van de laatste
maand van het kwartaal.
6.4. Extra vergaderingen tussendoor vinden bij voorkeur plaats op de tweede maandagavond van de
maand.
6.5. Werkgroepjes kunnen zelf eigen vergaderingen inplannen. Bij voorkeur wordt hier een verslag
van bij gehouden, maar in ieder geval een actielijst.

7.

Onderlinge communicatiewijze
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

E-mail (primair)
Website via intern forum
Dataprikker
Social media

Rol van de gemeente
8.1. De beleidsmedewerker Cultuur en Erfgoed van de gemeente is niet meebeslissend agendalid van
het bestuur en kan evt. actief in het cultuurplatform aanwezig zijn, meedenken, en als
intermediair optreden tussen de gemeente het cultuurplatform.
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8.2. De beleidsmedewerker is indien gewenst in de opstartperiode in ieder geval actief aanwezig bij
vergaderingen van het bestuur.
9.

De rol van de cultuurcoördinator
9.1. De cultuurcoördinator is niet meebeslissend agendalid van het bestuur en neemt een actieve
meedenkende, adviserende en initiërende rol op zich in het cultuurplatform. Naast enkele door
de gemeente voorgedefinieerde projecten heeft de cultuurcoördinator geen uitvoerende rol.
9.2. Linken leggen en verbindende rol spelen tussen verschillende culturele groepen.
9.3. Vraag en aanbod samenbrengen van educatieve en culturele groepen.
9.4. Culturele initiatieven aandragen en stimuleren.
9.5. Projecten en buitenschoolse culturele activiteiten stimuleren.
9.6. Aanspreekpunt, adviseren en netwerken.

10. Externe organisatiestructuur en deelnemers
10.1. Iedere cultuur beoefenaar/liefhebber kan deelnemer zijn van het cultuurplatform zonder daar
daadwerkelijk fysiek in aanwezig te zijn.
10.2. Deelnemers kunnen zijn
a.
Individueel
b.
Verenigingen
c.
Instellingen
d.
Groepen
10.3. Geïnteresseerden geven aan dat ze willen deelnemen en worden op een lijst geregistreerd met
NAW gegevens, profiel, sector, instelling/verenigingsnaam.
10.4. De vertegenwoordiger van een bepaalde sector is het aanspreekpunt voor die sector.
10.5. De vertegenwoordiger kan samen met de cultuurcoördinator en de rest van cultuurplatform
verbindingen leggen tussen de partijen/deelnemers.
10.6. Deelnemers of geïnteresseerden kunnen alleen adviseren aan het cultuurplatform, niet
meebeslissen.
10.7. Inspraak loopt via de vertegenwoordigers of via enquête, ideeënbus, inspraakmomenten bij bijv.
Culturele Cafés of vergaderingen, etc.
11. Communicatiekanalen naar de verschillende sectoren
11.1. Website
11.2. Via de vertegenwoordigers
11.3. E-mail / Nieuwsbrief
11.4. Culturele Cafés
11.5. Media
11.6. Social media

Tekenen voor akkoord en verklaren te handelen volgens voorgenoemde, de leden
van het bestuur van het cultuurplatform en de leden uit de werkgroepen:
Naam:

Datum:
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Bijlage 1: functies
Concrete invulling van disciplines en rolverdeling neemt enige tijd in beslag. Voor niet alle
disciplines is al een vertegenwoordiging beschikbaar, maar de ‘hoofdmoot’ wordt voorlopig
als volgt ingevuld:
Algemeen bestuur:

Winnifred de Vos (voorzitter)
Anne Asselbergs (secretaris)
Roel Blokhuis (penningmeester)

Werkgroep Culturele Cafés

Inge Dixon,
Anne Asselbergs

Werkgroep communicatie,
website en promotie

Hans Klein
Vincent de Kieviet (gemeente)

Beeldende kunst:
Assistentie:

Marion Schaap
Winnifred de Vos

Theater:

Jan Schuurman

Jeugd/onderwijs:

Betsy Omta-Klaassen

Werkgroep jeugd/onderwijs:

Anja Pathuis
Gijs ter Haar
Marcella van der Molen (onder voorbehoud)
diverse specialisten bibliotheek

Erfgoed:
Muziek:
Woord- en dichtkunst:
Dans:

vacant
vacant
Gijs ter Haar
vacant, of samenvoegen met muziek of theater
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