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Gemeente Bunschoten 
T.a.v. mevrouw I. Zweekhorst 
Stadsspui 1 
3752 CL Bunschoten 
 
 
 
Bunschoten, 2 februari 2021 
 
 
Onderwerp: verantwoording subsidie 2020 
 
Geachte mevrouw Zweekhorst, 
 
Bijgaand dien ik namens het bestuur van Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten de 
verantwoording in voor de ontvangen subsidie 2020, conform art. 16 van de 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 2020 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 2020 en een 
financiële verantwoording 2020. Daarin staat ook informatie over de subsidie die wij in 2020 niet 
hebben uitgegeven. Dit is een totaalbedrag van € 1.308,63. Wilt u ons laten weten op wat we hiermee 
moeten doen? We kunnen het bedrag terugstorten of u laat het verrekenen met de subsidie 2021. De 
brief over de subsidie 2021 hebben wij nog niet ontvangen. Kunt u deze alsnog aan ons sturen? Let op, 
het postadres is aangepast (zie onderaan de brief). Alvast bedankt voor uw reactie op deze vragen. 
 
Als er nog vragen zijn vernemen wij dit graag. 

Met vriendelijke groet,  
Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten 
 
Namens het bestuur, 
 

 
 
Ria Zock-van Eck 
Bestuurssecretaris 
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Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten 
In 2020 heeft het Cultuur Platform zich geconcentreerd op continuering van de activiteiten, 
vernieuwing van de huisstijl, website en social media kanalen en aangaan van samenwerkingen. Dit 
jaar hebben we in begin van de coronacrisis ook een CULTUURboek uitgebracht. Kunstenaars en 
muzikanten kregen zo de kans om alsnog het culturele leven bij dorpsgenoten te brengen. Een uniek 
document over de culturele beleving tijdens de eerste corona-tijd.  

De algemene subsidie is gebruikt voor algemene kosten bestuur, website, bankkosten en daarnaast 
verdeeld over diverse evenementen en activiteiten. 
Ontvangen jaarlijkse subsidie Gemeente: € 3.618,00. 
- Uitgaven bankkosten Rabobank 2020  €     155,34 
- Uitgaven algemene kosten bestuur  €     262,44 
- CULTUURboek     €       84,64 
- Uitgaven website, hosting en domeinnaam €     237,83 
Totaal      €    740,25 

Culturele Cafés [muziek, kunst, cultureel erfgoed] 
De Culturele Cafés zijn vrij toegankelijk. 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. Korte lezingen, muzikale intermezzo’s 
en ludieke presentaties bepalen de inhoud. Het afgelopen jaar heeft het Cultuur Platform helaas 
door de coronacrisis weinig kunnen organiseren. Er zijn wel de nodige voorbereidingen getroffen 
voor een tweetal culturele cafés en organisatiekosten gemaakt. Dit is in overleg met beleids-
medewerker de heer W. Choufour gegaan. Het voorstel is om deze activiteiten alsnog in het eerste 
kwartaal 2021 te organiseren, afhankelijk van de coronamaatregelen. Deze beslissing verklaart de 
totale uitgaven uitgegeven subsidie Culturele Cafés 2020. 
Ontvangen jaarlijkse subsidie Gemeente: € 1.896,00. Totaal uitgaven: € 1.773,83. 

Agenda Culturele Cafés 2020 

- Concert Henk van Twillert in restaurant De Mandemaaker > geannuleerd ivm coronamaatregelen 
- Documentaire Hella en Freek de Jonge in De Kooi. 
- Kustlezing SeptemberKUNSTmaand: > geannuleerd ivm coronamaatregelen. 
- Maand van de Geschiedenis boekpresentatie en filmpjes cultureel erfgoed in samenwerking met 

Museum Spakenburg en Bibliotheek Eemland > geannuleerd ivm coronamaatregelen, planning 
organisatie eerste kwartaal 2021, organisatiekosten zijn gemaakt. 

- Muzikaal vertel Kerstdiner in samenwerking met Hans Visser (Flairck), lokale muzikanten en 
Restaurant De Mandemaaker > geannuleerd ivm coronamaatregelen, planning organisatie eerste 
kwartaal 2021, organisatiekosten zijn gemaakt. 

 

 

 

Activiteiten Cultuur Platform 2020 
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Buitenschilderdag [kunst, cultureel erfgoed] 
Sinds 2014 organiseert het Cultuur Platform een Buitenschilderdag. De dag biedt gelegenheid om 
met meerdere kunstenaars tegelijk creatief te zijn op locatie. Schilderen, tekenen, fotografie en 
meer. Voorgaande locaties: Museumhaven Spakenburg, Stadweide Bunschoten, binnengracht en 
Spuiplein Spakenburg, pontje Eemdijk. Helaas moesten we de editie in 2020 annuleren. Als het wel 
weer mogelijk is pakken we samen met Kunstcentraal en Eemlandhoeve de organisatie voor 2021 op. 

septemberKUNSTroute 2020 
[kunst, muziek, educatie, cultureel erfgoed] 
Een vast hoogtepunt op de culturele agenda van het Cultuur 
Platform is sinds 2012 de Kunstroute. Een activiteit waarbij diverse 
kunstenaars hun werk presenteren in een veelzijdige route door 
Bunschoten-Spakenburg. Helaas kond de Kunstroute dit jaar niet 
doorgaan. Het CP heeft gekeken wat er wel mogelijk was. We 
hebben de hele maand omgedoopt tot septemberKUNSTmaand 
met een 3-tal activiteiten We wilden dorpsgenoten en toeristen de 
kans geven om de hele maand op eigen gelegenheid en 
coronaproof kennis te maken met ons culturele leven. Met 
KUNSTachterhetraam en KUNSTopstraat. En op zaterdag opening 
van het CULTUURhuisje op het Spuiplein voor promotie, 
samenwerkingen met oa St Behoud Museumhaven Spakenburg en 
verkoop kunst van lokale kunstenaars. Een groot succes en we 

hopen hier in 2021 een vervolg aan te kunnen geven. Naast de organisatie-, productie en 
promotiekosten is een deel gebruikt voor ontwikkeling van nieuwe CP communicatie uitingen en 
aanpassing van het logo. Ontvangen Subsidie: € 1.488,00 | uitgaven : € 3.146,29 (rest betaald uit post 
subsidie overige activiteiten, zie ook financieel overzicht 2020). 

 

Cultureel Kidsfestival [educatie / cultureel erfgoed] 
Samen met Bibliotheek Eemland, vestiging Bunschoten, Museum Spakenburg en Restaurant De 
Mandemaaker wilde we in de herfstvakantie een festival voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 
14 jaar organiseren. Doel van dit event is om op educatieve wijze de kinderen mee te nemen in het 
thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Ontmoetingen’. Alle voorbereidingen zijn al gedaan, 
helaas kregen we ivm de coronamaatregelen geen toestemming vanuit de Veiligheidsraad. Op het 
programma stond een speurtocht in het museum met als doel belichting van het culturele erfgoed. 
De Mandemaaker zou workshops geven aan de kinderen om hen te laten kennismaken met smaken 
van over de hele wereld (van oost naar west) en de Bibliotheek zou een legospel gaan geven. Er was 
ruimte voor twee groepen van 35 kinderen, verspreidt over de ochtend en middag. Er zijn wel de 
nodige voorbereidingen getroffen en organisatiekosten gemaakt. Voorstel is om het Kidsfestival 
alsnog in de voorjaarsvakantie 2021 te organiseren. Besluit volgt medio februari als er meer bekend 
is over duur van de lockdown en welke corona-maatregelen van kracht blijven. 
Ontvangen Subsidie: € 547,00 | uitgaven : € 580,00.  
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CP FINANCIEEL OVERZICHT 2020 
 

 

 PROJECT/ACTIVITEIT 
 INKOMSTEN

SUBSIDIE 

 BIJ 

DEELNEMERS 

 BIJ 

SPONSORING 
TOTAAL UITGAVEN

CP Algemeen/overige activiteiten 3.618,00€        150,00€             

> Algemene kosten bestuur 262,44€                         

> Website; hosting, domeinnaam 237,83€                         

> Voorschotnota organisatie event jaarlijks bedankje bestuur en vrijwilligers

> Rabobank bankkosten 2020 155,34€                         

> Cultuurboek (abonnementskosten) 84,64€                           

Buitenschilderdag - geannuleerd

September Kunstmaand 2020 (alternatief Kunstroute) 1.488,00€        160,00€                 2.968,34€                     

CULTUURhuisje septemberKUNSTmaand - kosten 203,85€                         

CULTUURhuisje septemberKUNSTmaand - ontvangen cashgeld -247,90€                       

CULTUURhuisje septemberKUNSTmaand - ontvangen Tikkie -135,00€                       

CULTUURhuisje septemberKUNSTmaand - omzet kunstenaar 332,00€                         

CULTUURhuisje septemberKUNSTmaand - ontvangst commissie CP 33,20€               

CULTUURhuisje - Stichting Museumhaven 25,00€                           

Cultureel Cafés 1.896,00€        

> CC - concert Henk van Twillert; drukkosten kaarten (geannuleerd) 33,28€                           

> CC1 - Film Hella de Jonge in De Kooi 605,00€                 525,55€                         

> CC2 - Kunstlezing en livemuziek September Kunstmaand (geannuleerd)

> CC3- Maand vd Geschiedenis met bibliotheek en Museum Spakenburg (geannuleerd, organisatie feb2021)

   Film Spakenburg door VAN Studios + bedankje verteller Driek van Diermen 215,00€                         

   Organisatie kostenprogramma door VAN Studios (film) met Eva Vriend, Henny Goedegebuure (organisatie feb/mrt 2021) 400,00€                         

> CC4 - Gemaakte organisatiekosten event De Mandemaaker, repetitiekosten muzikanten/verteldiner  (verplaatst feb/maart 2021) 600,00€                         

Educatie (jeugdactiviteiten op gebied van erfgoed) 547,00€            

> Open Monumenten Klassendag (OMK) > geen activiteit in 2020

> Gezins-School-Kerk (GSK) > geen activiteit in 2020

>  Cultureel Kidsfestival 2020 > organisatiekosten (verplaatst van okt 2020 naar voorjaarsvakantie 2021) 580,00€                         

Spaarrekening CP - Passie SB 2020 1.855,15€     

TOTAAL 7.549,00€        765,00€                 183,20€             6.240,37€                     
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