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Gemeente Bunschoten 
T.a.v. mevrouw I. Zweekhorst 
Stadsspui 1 
3752 CL Bunschoten 
 
 
 
 
Bunschoten, 25 januari 2018 
 
 
Onderwerp: verantwoording subsidie 2017 

 

Geachte mevrouw Zweekhorst, 
 
Bijgaand dien ik namens het bestuur van Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten de 
verantwoording in voor de ontvangen subsidie 2017, 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 2017 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 ontvangt u in de bijlagen informatie over onze activiteiten van 2017 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 2017 heeft het Cultuur Platform zich geconcentreerd op continuering van onze activiteiten 

waarbij wij op zoek zijn gegaan naar 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: € 3.410,00 

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 een 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 culturele 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: € 1.794,00 

Agenda Culturele Cafés 2017 

- Maart muzikale multimedia voorstelling over Dr Zhivago in de Van Studios. 

- Juni Filmhuis in de Van Studios. 

- September Opening Kunstroute tijdens Cultureel Café in Restaurant De Mandemaaker met 

presentatie van Henny Goedegebuure, presentaties plaatselijke kunstenaars. 

- Oktober ‘Een reis door de tijd’: presentatie samen met Museum Spakenburg over de 

klederdrachtstof sits. 

- November Kunstlezing door Henny Goedegebuure bij Restaurant De Mandemaaker. 

Midzomerweken  

In 2017 organiseerden wij in juni voor start van de zomervakantie een aantal evenementen. De 

Buitenschilderdag, Cultureel Café Filmhuis en sloten af met een zomerse feestavond voor onze 

relaties op Scheepstimmerwerf Nieuwboer. Ontvangen Subsidie Gemeente: betaald uit algemene 

bijdrage. 

Activiteiten Cultuur Platform 2017 



 

Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten | Dorpsstraat 65, 3751 EN Bunschoten  

www.cultuurplatformbunschoten.nl | KvK 54917514 | RABOBANK IBAN NL03 RABO 0129 7094 68 

 

Buitenschilderdag 

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. In 2017 werd de Buitenschilderdag weer gehouden rondom de museumhaven in 

samenwerking met koffiezaak Buute Bolletjie voor ontvangst en lunch en afsluiting bij Restaurant 

De Mandemaaker. De expositie van deze dag vond plaats tijdens de Kunstroute in september in 

Restaurant De Mandemaaker. Ontvangen Subsidie Gemeente: betaald uit algemene bijdrage, 

deelnemersgeld € 10,00 p.p. 

Kunstroute 2017 

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 2017 deden weer vele kunstenaars mee op 25 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 ontwikkelen 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 geraakt met het uitbeelden 

van thema van de overzichtstentoonstelling ‘Geluk. De Kunstroute kende een opening en 

afsluiting bij Restaurant De Mandemaaker met uitreiking van de prijzen door Burgemeester Van 

de Groep. Voor de Kunstroute zijn er flyers en een folder voor verspreiding via de Bunschoter 

geproduceerd. Ontvangen Subsidie Gemeente: € 1.407,00, deelnemersgeld €20,00 p.p. 

Gezins-School-Kerk [educatie] 

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. 
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Open Monumenten Klassen Dag [educatie] 

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 basisschoolkinderen in Bunschoten-Spakenburg erg belangrijk vinden. Een 

rondleiding en presentatie zijn een vast onderdeel van het programma. Monumenten: Visafslag, 

Hervormde Kerk, Begraafplaats Memento Mori, Visrokerij van Museum Spakenburg en de 

Botterwerf. Ontvangen Subsidie Gemeente: € 518,00. 

Cultureel Kidsfestival [educatie] 

Samen met Bibliotheek Eemland, vestiging Bunschoten en Museum Spakenburg organiseerden 

wij in 2017 in de herfstvakantie een festival voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. 

Doel van deze middag om op educatieve wijze de kinderen mee te nemen in de wereld van de sits 

(klederdracht), middeleeuws Spakenburg en ons cultureel erfgoed. Het was een mooi succes. We 

mochten ongeveer 70 kinderen welkom heten verdeeld over de middag. Er waren drie workshops. 

De kinderen kregen een strippenkaart en onder begeleiding deden ze mee aan de workshops. Na 

afloop konden ze met de ingevulde strippenkaart wat lekkers halen bij De Zuurstok. Een mooie 

samenwerking en een succesvol event. Ontvangen Subsidie Gemeente: betaald uit algemene 

bijdrage. 
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2017 
STICHTING CULTUUR PLATFORM GEMEENTE BUNSCHOTEN  
 

 
 
Specificaties per event 
 
Buitenschilderdag 2017 
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CP Algemene kosten 2017 

 
Culturele Cafés 2017 
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Educatie [OMK, GSK, Cultureel Kidsfestival] 

 
Hellingfeest 2017 

  
Kunstroute 2017 

 
[verkorte versie] 


