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Gemeente Bunschoten 
T.a.v. mevrouw I. Zweekhorst 
Stadsspui 1 
3752 CL Bunschoten 
 
 
 
 
Bunschoten, 10 maart 2017 
 
 
Onderwerp: verantwoording subsidie 2016 

 

Geacht mevrouw Zweekhorst, 
 
Bijgaand dien ik namens het bestuur van Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten de 
verantwoording in voor de ontvangen subsidie 2016, conform art. 16 van Algemene 
subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011. Hierin staat dat wij als Stichting met een 
subsidie vanaf 5.000 tot 50.000 euro het volgende moeten verantwoorden: 
 
- Overzicht van de activiteiten 2016 van het Cultuur Platform waaruit blijkt dat de activiteiten 

waarvoor subsidie is verleend zijn verricht. 
- Financiële verantwoording per activiteit waarvoor subsidie is verleend. 

Om hieraan te voldoen hebben ontvangt u in de bijlagen informatie in over onze activiteiten van 
2016 en een financiële verantwoording. 
 
Als er nog vragen zijn vernemen wij dit graag. 

Met vriendelijke groet,  
Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten 
 

 

Renée Ohmstede 
Bestuursvoorzitter 
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Cultuur Platform Gemeente Bunschoten 

In 2016 heeft het Cultuur Platform zich geconcentreerd op continering van onze activiteiten 

waarbij wij op zoek zijn gegaan in vernieuwing van bestaande evenementen en aangaan van 

samenwerkingen. De algemene subsidie is gebruikt voor algemene kosten bestuur en verder 

verdeeld over onderstaande evenementen en activiteiten. Het e.e.a. komt terug in het financieel 

overzicht. Ontvangen jaarlijkse subsidie Gemeente: € 3.429,00 

Culturele Cafés 

Ook afgelopen jaar heeft het Cultuur Platform 5x een Cultureel Café georganiseerd. De Culturele 

Cafés zijn vrij toegankelijk en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in een culturele avond. 

Wij bieden aan kort voorprogramma aan in een ontspannen sfeer met na de voorstelling volop 

gelegenheid tot netwerken. Per CC is er de focus op één van onze culture pijlers: kunst, muziek, 

educatie of cultureel erfgoed. Waarbij alle leeftijdsgroepen aan bod komen. Korte lezingen, 

muzikale intermezzo’s en ludieke presentaties bepalen de inhoud. 

Ontvangen jaarlijkse subsidie Gemeente: € 1.785,00 

Agenda Culturele Cafés 2016 

- Januari Historische Fakkeloptocht Watersnood (verantwoording meerkosten via aparte 

financiële verantwoording extra kwartaalsubsidie, reeds goedgekeurd). 

- Maart Kinder Cultureel Café Nijntje i.s.m. Bruna en VVV Spakenburg; lancering van Nijntje in 

het Spakenburgs met kinderactiviteiten in het dorp. 

- April Concert saxofonist Henk van Twillert en leerlingen in Restaurant de Mandemaaker. 

- September Opening Kunstroute tijdens Cultureel Café in de WSV de Eendracht met 

presentatie van Henny Goedegebuure, presentaties plaatselijke kunstenaars en onthulling 

kunstwerken Roelof Koelewijn. 

- Oktober Lezingen over waternoden en nieuwe waterkering ter gelegenheid van Maand van 

de Geschiedenis en afsluiting herdenkingsjaar Watersnood. Organisatie in samenwerking 

met Museum Spakenburg en Bibliotheek Eemland, vestiging Bunschoten.  

- November Feestelijke avond op de scheepshelling ter gelegenheid van 5-jarig bestaan. 

 

Activiteiten Cultuur Platform 2016 
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Kunstroute 2016 

Een vast hoogtepunt op de culturele agenda van het Cultuur Platform is de Kunstroute. Een 

activiteit waarbij diverse kunstenaars hun werk presenteren in een veelzijdige route door 

Bunschoten-Spakenburg. In 2016 deden weer vele kunstenaars mee op 22 verschillende locaties 

met volgens ons een record aantal bezoekers. De organisatie van de Kunstroute blijft in 

ontwikkeling. Zo is er aandacht voor educatie en het ontwikkeling van het event naar een echt 

familie-uitje. Zo werd er dit jaar in het Gemeentehuis een KidsKunstRoute georganiseerd en was 

er een publieksprijs voor de kunstenaar die bezoekers het meest had geraak met het uitbeelden 

van thema van de overzichtstentoonstelling ‘Water’. De Kunstroute kende een opening bij WSV 

De Eendracht en een afsluiting met uitreiking van de prijzen door Burgemeester Van de Groep 

bij Scheepstimmerwerf Nieuwboer. Voor de Kunstroute zijn er flyers en een folder voor 

verspreiding via de Bunschoter geproduceerd. 

Ontvangen Subsidie Gemeente: € 1.400,00, deelnemersgeld €20,00 p.p. 

Open Monumenten Klassen Dag 

De Open Monumenten Klassen Dag is een initiatief van de Stichting Open Monumenten Dag en 

werd in 2012 voor het eerst in Bunschoten georganiseerd door het Cultuur Platform. Inmiddels is 

het uitgegroeid naar een vaste event op onze jaaragenda, omdat wij culturele educatie 

ontwikkeling voor de basiskinderen in Bunschoten-Spakenburg erg belangrijk vinden. Jaarlijks 

worden de scholen benaderd of zij belangstelling hebben om een monument te bezoeken. 

Waarbij een rondleiding en presentatie een vast onderdeel is van het programma. 

Monumenten: Visafslag, Hervormde Kerk, Begraafplaats Memento Mori, Visrokerij van Museum 

Spakenburg en de Botterwerf. Ontvangen Subsidie Gemeente: € 515,00. 

Muziek aan Zee 

Op 2 juli organiseerde wij van 15-23 uur aan het Kleine Zeetje een muzikaal feest met vooral 

lokale bands en acts. Het muziekevent geheel gratis en voor iedereen en alle leeftijden 

toegankelijk. Het festival werd in 2015 en 2016 georganiseerd door het Cultuur Platform en de 

SjullekScene. Vanaf 2017 is MaZ geen onderdeel van begroting en organisatie Cultuur Platform. 

Ontvangen Subsidie Gemeente: betaald uit algemene bijdrage en sponsoring. 

 



 

Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten | Garnalenweg 11, 3751 BH Bunschoten  

www.cultuurplatformbunschoten.nl | RABOBANK IBAN NL03 RABO 0129 7094 68 

 

Buitenschilderdag en Kunstmarkt 

Afgelopen jaren organiseerde het Cultuur Platform een Buitenschilderdag. De dag biedt 

gelegenheid om met meerdere kunstenaars tegelijk creatief te zijn op locatie. Schilderen, 

tekenen, fotografie en meer. In 2014 werd er geschilderd rondom de museumhaven van 

Spakenburg, in 2015 bij het pontje van Eemdijk en in 2016 bij de stadsweide en de 

karakteristieke molen De Hoop in Bunschoten. Met net zoals in 2015 een kleine kunstmarkt. 

Helaas blijkt dit weinig extra bezoekers te trekken. Tijdens de Kunstroute 2016 werd in de hal 

van het gemeentehuis het werk van de Buitenschilderdag geëxposeerd. 

Ontvangen Subsidie Gemeente: betaald uit algemene bijdrage, deelnemersgeld € 10,00 p.p. 

Gezins-School-Kerk 

Sinds 2012 werkt het Cultuur Platform samen met de jeugdeducatie werkgroep ‘Gezin-school-

kerk‘ in aansluiting op bestaande succesvolle samenwerking tussen kerken en scholen. In gezin-

school-kerk wordt vanuit een bijbelthema samengewerkt. Jaarlijks doen er ongeveer 10 

basisscholen mee met de groepen 4, 5 en 6. Ruim 500 kinderen schilderen onder professionele 

leiding van plaatselijk kunstenaars een vooraf op school besproken bijbels thema, op echt doek 

en ezel, met goede materialen. Ontvangen Subsidie Gemeente: betaald uit algemene bijdrage. 

Spakenburgs Kleurboek 

De Gemeente Bunschoten heeft vele mooie gezichten. Onze havens, de botters, de Stadweide, 

de Korenmolen, de Eem en het mooie polderlandschap en het oude centrum met de vele 

vissershuisjes. En natuurlijk onze prachtige klederdracht. Iets waar we trots op kunnen zijn en 

wat we graag ook promoten naar inwoners en de rest van Nederland! In samenwerking met VVV 

Spakenburg, Rabobank Randmeren, Bruna Spakenburg is er een Kleurboek over Bunschoten-

Spakenburg gemaakt 'Kleur ongs darp!' in samenwerking met lokale kunstenaars. Het kleurboek 

is te koop bij VVV en Bruna Spakenburg. Ontvangen Subsidie: betaald uit algemene bijdrage. 
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* Totaal per project is gefinancierd uit subsidie CP Algemeen en indien nodig aangevuld uit eigen vermogen. 

 
 
 
 

Waarden

Toekenning Project Af: Kosten CP Af: Projectkosten Bij: Subsidie (extra kwartaal) Bij: Subsidie (CP) Bij: Deelnemersgeld Bij: Sponsoring Totaal per Project

Buitenschilderdag 2016 -433,97                        -                               290,00                               -143,97                         

CMK 2016 110,00                    110,00                           

CP Algemeen 2016 -837,21                3.429,00                     2.591,79                       

Cultureel Café 2016 -6.608,71                    3.950,00                                             1.785,00                     -873,71                         

GSK 2016 -300,00                        -                               -300,00                         

KaT 2016 -4.738,00                    6.600,00                           1.862,00                       

Kunstroute 2016 -2.733,52                    1.400,00                     940,00                               -393,52                         

MaZ 2016 -13.506,95                  -                               7.571,60                           3.950,00                -1.985,35                      

OMK 2016 -476,20                        515,00                         38,80                             

Spakenburgs kleurboek 2016 -316,90                        -                               -316,90                         

Eindtotaal -837,21                -29.114,25                  3.950,00                                             7.129,00                     15.401,60                         4.060,00                589,14                           

Cultuur Platform financiering 2016 Bedragen 

Totaal ontvangen jaarlijkse subsidie 
gemeente 2016 

€    7.129,00 

Totaal uitgaven 2016 €  29.951,46 

Totaal inkomsten 2016 
[subsidie, deelnemersgeld, sponsoring oa Kunst aan Tafel] 

€  30.540,60 

Financiële Verantwoording subsidie 2016 
Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten 

 


