
mei 2015

Kunstraad Groningen

jaarverslag 2014



Jaarverslag Kunstraad Groningen 2014 | Inleiding

Inleiding

In het voorjaar van 2014 presenteerde de Kunstraad het rapport Evalueren en vooruit kijken, 
een evaluatie van het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Aanleiding voor 
de evaluatie waren de bezuinigingen op cultuur en het wegvallen van de gesubsidieerde banen. 
De Kunstraad signaleerde veel passie en inzet bij de culturele sector, maar sprak ook zijn zorg 
uit over de financiële kwetsbaarheid van veel culturele instellingen. De concrete samenwerking 
tussen instellingen met name op het gebied van de podiumkunsten, cultuureducatie en 
cultuurhistorie was naar mening van de Kunstraad voor verbetering vatbaar. Het evaluatierapport 
werd positief ontvangen door de gemeentelijke politiek en leidde tot extra financiële middelen 
voor 2015 en 2016. Hoe deze middelen precies zouden worden ingezet en welke rol de Kunstraad 
bij de verdeling ervan zou krijgen, bleef in 2014 nog onduidelijk. Eind 2014 werden de eerste 
verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente en provincie over de cultuurnota 2017-
2020. De Kunstraad is zeer verheugd dat gemeente en provincie de aanvraagprocedures voor de 
instellingen gelijk trekken. 
 
De Kunstraad heeft in 2014 weer een groot aantal subsidieaanvragen ontvangen. Er kwamen meer 
aanvragen binnen dan in 2013 en het aandeel nieuwe aanvragers was wederom hoog. Opvallend is 
dat in 2014 positief beoordeelde aanvragen moesten worden afgewezen vanwege ontoereikende 
financiële middelen. Met het wegvallen van de additionele gemeentelijke middelen zien we 
dat deze lijn zich in 2015 versterkt voortzet. Het is niet ondenkbaar dat de gemeentelijke en 
provinciale kortingen op de incidentele subsidiebudgetten totbeen verschraling van het culturele 
aanbod in Groningen leiden.

Het aantal aanvragers uit de muzieksector is net als in voorgaande jaren groot. In 2014 steeg 
het aantal theateraanvragen fors. Een groot deel hiervan betrof muziektheater. De categorieën 
theater en (lichte en klassieke) muziek waren in 2014 voor het eerst even groot. Ook de aanvragen 
beeldende kunst en vormgeving lieten een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2013 zien. De 
spreiding van het aantal aanvragen c.q. activiteiten in de provincie is verder ingezet. 

De Kunstraad zette in 2014 de samenwerking met voordekunst voort. De spreekuren in Groningen 
werden goed bezocht en veel Groningse crowdfundingsprojecten werden succesvol afgesloten. Ook 
de waardering voor het fondsenoverleg bleef in 2014 onverminderd hoog. 

In 2014 werden veel nieuwe adviseurs benoemd. Eind 2014 vond een inspirerende bijeenkomst 
plaats om kennis over het adviesproces te delen. Het Fonds Podiumkunsten was hierbij één van de 
gesprekspartners. 
 
Uit de gesprekken die de Kunstraad met culturele makers en initiatiefnemers voert, blijkt telkens 
weer de grote betrokkenheid van de sector. De groeiende stroom aanvragen in 2014 toont aan dat 
er, net als bij de meerjarig gesubsidieerde instellingen, aan goede plannen geen gebrek is. Ook 
zien we dat het culturele veld zoekt naar nieuwe wegen om meer of ander publiek te bereiken 
en alternatieve financieringsbronnen te verwerven. De Kunstraad hoopt dat in volgende jaren 
voldoende middelen beschikbaar zijn om deze plannen te kunnen realiseren. 

Ebrien den Engelsman,  
directeur Kunstraad Groningen.
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1. Missie en kerntaken

De Kunstraad wil een bijdrage leveren aan een levendig kunst- en cultuurklimaat en een sterke 
culturele infrastructuur in de gemeente en de provincie Groningen. De Kunstraad doet dit door het 
uitvoeren van drie kerntaken:
•  het verlenen van incidentele subsidies op het gebied van cultuur.
•  het gevraagd en ongevraagd adviseren over algemene cultuurzaken. 
•  het visiteren en evalueren van culturele instellingen.
Naast de drie kerntaken ziet de Kunstraad het als zijn taak om een belangrijke gesprekspartner te 
zijn in het actuele debat over kunst en cultuur.  

In 2006 stelden gemeente en provincie Groningen de Kunstraad in met de opdracht het deskundig 
oordeel over de inhoud van kunst te organiseren. De Kunstraad is als adviesorgaan uniek omdat er 
twee overheden worden bediend. De Kunstraad dient daarom in de advisering rekening te houden 
met de eigenheid van zowel stad als regio. 

De Kunstraad zoekt in de uitoefening van zijn taken naar een goede balans tussen autonomie en 
betrokkenheid. Autonomie is nodig voor een onafhankelijke advisering over subsidieaanvragen. 
Betrokkenheid bij de culturele sector is er op het vlak van kennisuitwisseling en het stimuleren 
van aanvragen.

Stichting Peerd – The Timbertown Follies.
Foto: Jos Jorritsma.
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2. Incidentele subsidies

2.1. algeMeen 
De omvangrijkste kerntaak van de Kunstraad is het adviseren en beschikken over incidentele 
subsidiebudgetten. De Kunstraad kreeg in 2014 van zowel gemeente als provincie een budget 
voor het ondersteunen van professionele kunsten, opgeteld een bedrag van € 632.350. Daarnaast 
ontving de Kunstraad in 2014 van de gemeente een bijdrage van € 61.500 voor de stimulering van 
amateurkunst en een orgelbudget van € 18.000. Bij de verdeling van de budgetten hanteerde de 
Kunstraad de doelstellingen die gemeente en/of provincie daaraan hebben verbonden.
 
Met ingang van 2013 zijn de gemeentelijke budgetten voor Groningse Nieuwe en Wijk als 
Werkplaats opgeheven. Aanvragen die betrekking hebben op deze aandachtsgebieden worden 
nu behandeld binnen het kader van het Incidentenbudget. De provincie verleent de Kunstraad 
sinds 2013 geen budget meer voor het ondersteunen van amateurs en Kunst en economie. 
Amateurkunstprojecten met een bovenlokaal karakter kunnen een beroep doen op het provinciale 
Activiteitenbudget cultuur.  

De Kunstraad ontving in 2014 in totaal 205 aanvragen, tegenover 183 aanvragen in 2013. Van de 
aanvragen werden er 119 toegekend, 71 afgewezen, 13 ingetrokken en 2 doorgestuurd. Van de 
aanvragen die zijn afgewezen, zijn 21 aanvragen afgewezen op formele gronden (te laat, buiten 
Groningen), 24 afgewezen op inhoudelijke gronden en 26 op budgettaire gronden.  
 
Laatstgenoemde aanvragen konden, ondanks het feit dat zij inhoudelijk positief werden 
beoordeeld, niet worden gehonoreerd vanwege ontoereikende financiële middelen. Het is 
niet ondenkbaar dat er door de gemeentelijke en provinciale bezuinigingen op de incidentele 
subsidiebudgetten (van respectievelijk 10 en 20%) sprake is van een verschraling van het culturele 
aanbod in Groningen. 

2.2. incidentenbudget en aMateurkunstbudget 
Het Incidentenbudget is ingesteld door gemeente en provincie en is bestemd voor professionele 
kunstprojecten waarbij artistieke kwaliteit centraal staat. Het amateurkunstbudget staat open 
voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren gericht op 
vernieuwing en/of kwaliteitsverhoging. 

Adviestraject 
Per jaar zijn er vier subsidierondes waarvan de sluitingsdata op de website worden gepubliceerd.  
De behandeling van een subsidieaanvraag duurt maximaal dertien weken, gerekend van de 
sluitingsdatum van de ronde tot het ontvangen van de beschikking. Voor de beoordeling van 
de subsidieaanvragen werkt de Kunstraad met een kerncommissie en extern adviseurs. De 
kerncommissie bestaat uit zes leden en een technisch voorzitter. 
De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door twee adviseurs, waarvan ten minste 
één kerncommissielid. Deze treden in bijna alle gevallen in contact met de aanvragers en stellen 
vervolgens een preadvies op, voorzien van een A, B of C prioriteit, waarbij A staat voor subsidiabel 
met prioriteit, B voor subsidiabel mits voldoende budget en C voor niet subsidiabel. Daarnaast 
werkt de kerncommissie in de voorbereiding naar de vergadering met een puntensysteem, waarbij 
de commissieleden alle aanvragen in een ronde per beoordelingscriterium waarderen met een 
score van 1 tot en met 10. De uitkomst hiervan is niet leidend maar wordt naast de preadviezen 
gelegd en dient als hulpmiddel bij de besluitvorming: over een aanvraag waarbij de scores 
unaniem aansluiten bij het preadvies kan snel worden besloten, terwijl uiteenlopende scores de 
inhoudelijke discussie voeden en aanscherpen.
Bovendien draagt deze methode bij aan een meer integrale beoordeling. Elke aanvraag 
wordt immers niet alleen door specialisten van een preadvies voorzien, maar krijgt met het 
scoreformulier ook een beoordeling van de adviseurs uit andere disciplines.
De kerncommissie adviseert het bestuur over toekenning of afwijzing en prioritering van de 
positief beoordeelde aanvragen. Het bestuur besluit aan de hand van de adviezen, waarna de 
toekenningen op de website van de Kunstraad worden gepubliceerd. De aanvragers ontvangen een 
beschikking waarin de beslissing wordt gemotiveerd. 

Het adviestraject van het amateurbudget is in grote lijnen gelijk aan dat van het Incidentenbudget 
en neemt eveneens maximaal dertien weken in beslag.
Per jaar zijn er vier subsidierondes waarvan de sluitingsdata parallel lopen aan die van het 
Incidentenbudget; het budget wordt gelijkelijk over deze rondes verdeeld.
Afhankelijk van de disciplines en het aantal aanvragen per ronde wordt een aantal adviseurs 
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ingeschakeld waarbij aanvragen tot € 2.500 worden beoordeeld door één adviseur en aanvragen 
hoger dan € 2.500 door twee adviseurs. Deze hebben indien nodig contact met de aanvragers 
en stellen vervolgens een preadvies op met dezelfde A-, B- of C-prioriteit als die van het 
Incidentenbudget. De afdoening van aanvragen tot € 2.500 is gemandateerd aan het bureau 
van de Kunstraad; van aanvragen met een hoger vraagbedrag verloopt de besluitvorming via de 
kerncommissie en het bestuur. De subsidietoekenningen worden op de website gepubliceerd; de 
aanvragers ontvangen een beschikking waarin de beslissing wordt gemotiveerd.
 
Vaststelling rondebudgetten en prioritering 
Het beschikbare budget wordt aan het begin van het jaar globaal over de vier rondes verdeeld. 
Aangezien het aantal aanvragen en de hoogte van het in totaal gevraagde subsidiebedrag per 
ronde wisselt, wordt geprobeerd de middelen zo optimaal mogelijk over het jaar te spreiden. 
Zoals eerder aangegeven waren er in 2014 onvoldoende middelen om alle positief beoordeelde 
aanvragen te honoreren. Meerdere aanvragen met een B-prioriteit (26) zijn afgewezen op 
budgettaire gronden. 

Verantwoording  
De instellingen en kunstenaars die subsidie ontvangen leggen na afloop van hun project 
verantwoording af aan de Kunstraad in de vorm van een inhoudelijk en financieel verslag. Om de 
resultaten te monitoren bezoeken adviseurs concerten, voorstellingen en andere activiteiten en 
leggen hun bevindingen vast in een verslag. Ook afgewezen initiatieven die toch doorgang vinden 
worden zoveel mogelijk bezocht. 
 
Informeren en stimuleren  
De Kunstraad wil de toegang tot het aanvragen van subsidie zo laagdrempelig mogelijk maken. 
Naast een website met informatie over subsidiebudgetten, deadlines en het opstellen van een 
subsidieaanvraag, kunnen aanvragers bij de Kunstraad terecht voor telefonisch advies of een 
adviesgesprek op kantoor. Van deze mogelijkheden wordt veel gebruikt gemaakt.
De Kunstraad stelt zich ook actief op naar het culturele veld met inhoudelijke en stimulerende 
suggesties. In 2014 begeleidde de Kunstraad wederom tientallen initiatieven bij het opstellen van 
een conceptaanvraag of bij het vinden van de juiste fondsen of budgetten. De contacten die de 
Kunstraad met de verschillende fondsen onderhoudt, zijn hierbij van grote waarde.

Bestedingen Incidentenbudget
Onderstaande tabellen geven het overzicht van de beschikbare en bestede middelen inclusief het 
aantal toegekende en afgewezen aanvragen per discipline in 2014. 
 
  
TABEL 1: budgetten 2014 en 2013  

Beschikbaar 2014 2013

Incidentenbudget gemeente € 411.900 € 441.000

Incidentenbudget provincie € 220.500 € 266.600

Totaal € 632.400 € 707.600

Binnengekomen aanvragen 155 139

Toegekend  84 97

€ 631.666 € 678.484
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TABEL 2: toegekende en afgewezen aanvragen professionele kunst per discipline in 2014 

(in aantallen) toegekend afgewezen totaal

lichte muziek 9 5 14

klassieke muziek 12 6 18

theater 17 21 38

dans 3 3 6

film 6 6 12

letteren 3 4 7

beeldende kunst 19 17 36

multidisciplinair 15 9 24

totaal 84 71 155

 
In onderstaande tabel is bij de toegekende aanvragen weergegeven hoe de verdeling is over de 
disciplines.  

TABEL 3: verdeling over de disciplines op basis van toegekende aanvragen 

Kijkend naar de toegekende subsidiebedragen dan komt het volgende beeld naar voren.
 
TABEL 4: verdeling over de disciplines op basis van toegekende bedragen 

Lichte muziek 

Klassieke muziek

Theater

 

BKV 

Film

Dans

 
Letteren 

Multi 

11%

14%

20%

7%

4%

22%

4%

18%

Lichte muziek €   70.689 

Klassieke muziek €   86.065 

Theater € 152.600  

BKV €   97.228  

Film €   68.000 

Dans €   20.800 

Letteren €    17.805  

Multi € 118.479  

11%

14%

15%

11%

3%

19%

24%

3%
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Lauwersland

Westerkwartier

Hoogeland

Oldambt
Groningen (stad)

Veenkoloniën

Westerwolde

Spreiding, Het Verhaal van Groningen en herkomst 
In lijn met het provinciale cultuurbeleid 2013-2016 werd bij de aanvragen ook gekeken naar de 
spreiding van projecten over de provincie en de mate waarin er binnen een project aandacht is voor 
Het Verhaal van Groningen, dat wil zeggen in hoeverre een project zich richt op de historische en/
of hedendaagse eigenheid van de provincie Groningen.
De Kunstraad heeft de subsidiemogelijkheden actief onder de aandacht gebracht van culturele 
ondernemers en andere belanghebbenden in de provincie. Ook in 2014 is de Kunstraad in gesprek 
gegaan met aanvragers om te stimuleren dat activiteiten, voor zover mogelijk, meer gespreid in de 
provincie plaatsvinden. 
 
Net als voorgaande jaren vroeg de Kunstraad bij alle subsidietoekenningen om een inhoudelijk 
verslag van de activiteit met inzicht in het aantal bezoekers c.q. deelnemers. De gegevens 
uit de activiteitenverslagen worden door de Kunstraad gebruikt bij de beoordeling van nieuwe 
(soortgelijke) aanvragen. Het opvragen van specifieke publieksgegevens (waar dat mogelijk is) is 
ingevoerd met ingang van de eerste subsidieronde 2014. Deze publieksgegevens zijn, voor zover 
gemeld, terug te vinden in de activiteitenverslagen. De provincie kan deze gegevens voor verdere 
analyse raadplegen. 

Van de activiteiten die in 2014 werden gesubsidieerd uit het Incidentenbudget vond 36% (in 2013 
66%) plaats in de gemeente Groningen, 31% (in 2013 16%) in de provincie, 23% (in 2013 6%) in zowel 
stad als provincie Groningen en bij 10% (in 2013 12%) is de locatie niet van toepassing (hieronder 
vallen films en documentaires). 
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Van de 84 toegekende aanvragen hadden er 24 (11 in 2013) betrekking op de culturele biografie 
Groningen/Verhaal van Groningen. In de bijlage verstrekte subsidies is aangegeven welke 
aanvragen dat zijn. In 2014 is ook actief overleg gevoerd met de Stichting Verhalen van Groningen 
om aanvragers in een vroeg stadium te wijzen op de mogelijkheden van dit programma plus 
website. 

Bestedingen amateurkunstbudget 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de beschikbare en bestede middelen inclusief het 
aantal toegekende en afgewezen aanvragen in 2014. Sinds 2013 verleent de provincie geen budget 
meer aan de Kunstraad voor amateurkunst.

 
 TABEL 5: budget 2014, 2013 en 2012 

Beschikbaar 2014 2013 2012

Amateurkunst gemeente € 61.500 € 45.000 € 44.000

Amateurkunst provincie n.v.t. n.v.t. € 40.000

Totaal € 61.500 € 45.000 € 84.000

Binnengekomen aanvragen 50 44 79 

Toegekend 35 28 54 

€ 62.041 € 51.486 € 81.737
 

 
TABEL 6: toegekende en afgewezen aanvragen amateurkunst per discipline in 2014 

(in aantallen) toegekend afgewezen totaal

lichte muziek 5 5 10

klassieke muziek 19 5 24

theater 8 4 12

dans 0 0 0

film 1 0 1

letteren 0 0 0

beeldende kunst 1 1 2

multidisciplinair 1 0 1

totaal 35 15 50

Bij de toekenningen kwamen de aanvragers voor het merendeel uit de klassieke muziek, gevolgd 
door de groep aanvragers theater, lichte muziek, film, beeldende kunst en multidisciplinair. Er 
kwamen geen aanvragen binnen op het gebied van dans en letteren. 



Jaarverslag Kunstraad Groningen 2014 | Incidentele subsidies
10

TABEL 7: verdeling over de disciplines op basis van toegekende aanvragen 

In het advies over de gemeentelijke amateurkunstregelingen in 2013, constateerde de Kunstraad 
dat het wegvallen van het provinciale amateurkunst budget een probleem vormde voor de betere 
amateurs die meerdere optredens verzorgen in de provincie. Het Activiteitenbudget cultuur 
bood voor deze groep geen oplossing gezien de criteria. Hierdoor heeft de Kunstraad in 2014 
interessante amateurprogramma’s moeten afwijzen op formele gronden. 
 
Toelichting op de subsidiestroom 2014  
Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het Incidentenbudget lag hoger dan het aantal in 2013 
(respectievelijk 155 en 139). Het aantal gehonoreerde aanvragen was in 2014 lager dan in 2013 (84 
versus 97). Ook het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het amateurkunstbudget lag hoger ten 
opzichte van het vorige jaar (respectievelijk 50 en 44). Verhoudingsgewijs werden hier in 2014 iets 
meer aanvragen gehonoreerd. In 2014 dienden weer veel nieuwe aanvragers een aanvraag in. Van 
de aanvragers diende dit jaar 34% voor het eerst een subsidieaanvraag in (tegen 44% in 2013 en 
27% in 2012). Het aantal nieuwe aanvragers toont aan dat jaarlijks nieuwe initiatieven ontstaan. 

Lichte muziek 

Klassieke muziek

Theater

 

BKV 

Film

Dans

 

Letteren 

Multi 

14%
3%

0%

23%

54%

3%3%

0%

Stichting Wereld Pers Foto Groningen – Clear Fotofestival. 
Foto: Susan Hoexum. 
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2.3. orgelbudget

•  gemeentebudget 
•  beschikbaar : € 18.000 (2013 € 18.000) 
•  gevraagd : € 28.215 t.b.v. 3 aanvragen (2013 € 30.673 t.b.v. 4 aanvragen)  
•  toegekend : € 18.000 t.b.v. 3 aanvragen (2013 € 28.173 t.b.v. 4 aanvragen) 
 
De stad Groningen, het centrum van de Orgeltuin van Europa, beschikt over een aantal 
belangwekkende orgels uit verschillende stijlperioden en van belangrijke orgelbouwers waaronder 
Arp Schnitger. Het is de taak van de Kunstraad om de bespeling van deze orgels te stimuleren 
en ervoor te zorgen dat ze onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht. Hiervoor 
beschikt de Kunstraad over het zogenoemde orgelbudget ten bedrage van € 18.000. Dit bedrag is 
in 2014 verdeeld onder Der Aa-kerk en Groningen Orgelstad, bestaande uit de Martinikerk en een 
aantal kleinere stadskerken.

De Stichting Der Aa-kerk Groningen heeft een serie van acht concerten georganiseerd met het 
orgel als vertrekpunt maar altijd in combinatie met andere instrumenten, disciplines e.d. en 
aandacht voor nieuwe en elektronische muziek. Met deze concerten richt men zich op een breder 
publiek dan alleen het traditionele orgelpubliek. 2014 is het tweede jaar dat deze concertserie 
is georganiseerd. De publieksaantallen bleven wat achter bij het jaar ervoor, wat volgens de 
organisatie te wijten is aan het feit dat er minder publiekstrekkers waren geprogrammeerd.

De Stichting Orgelstad heeft gedurende de zomermaanden een twintigtal orgelconcerten in de 
verschillende stadskerken georganiseerd. Deze zijn wat traditioneler geprogrammeerd dan de 
concerten in de Der Aa-kerk en trekken vooral het reguliere orgelpubliek. In oktober heeft de 
stichting een meerdaags Schnitger-festival georganiseerd met concerten, workshops en excursies. 
Orgelstad blijft bezig om de organisatie te professionaliseren.

Op de website www.groningen-orgelstad.nl, die vanuit het orgelbudget wordt bekostigd, wordt zo 
goed mogelijk bijgehouden welke orgelactiviteiten er in de stad Groningen zijn te bezoeken. Een 
verbeterpunt is het aanleveren van content door de betrokken commissies.

2.4. juridisch kader 
De subsidieaanvragen werden getoetst aan de beleidscriteria van zowel de gemeente als 
de provincie Groningen. Formeel worden de subsidieaanvragen die via de Kunstraad lopen, 
afgehandeld binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de Algemene 
Subsidieverordening gemeente Groningen 2011 en de Nadere regels subsidies van de gemeente 
Groningen. 
De besluiten van de Kunstraad zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. In 2014 werden twee 
bezwaarschriften ingediend. Beiden werden afgewikkeld met een schikking. 

Stichting Nacht van Electra – De Nacht van Electra 2014.
Foto: Annelies van der Vegt.
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De tweede belangrijke taak van de Kunstraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over 
algemene en specifieke cultuurzaken. In 2014 evalueerde de Kunstraad het eerste jaar van 
de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Daarnaast bracht de Kunstraad advies uit over 
cultuurcentrum Vrijdag en adviseerde de raad in het kader van het programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit Groningen.  

3.1. evaluatie eerste jaar geMeentelijke cultuurnota 2013-2016  
In november 2013 gaf de gemeente Groningen de Kunstraad Groningen opdracht tot het uitvoeren 
van een evaluatie van het eerste jaar van de cultuurnota 2013-2016 inclusief een inhoudelijke 
voortgangsrapportage over een aantal culturele instellingen in de stad Groningen. De gemeente 
verstrekte de opdracht in de context van:
•  bezuinigingen van Rijk en provincie per 2013,
•  einde extra incidenteel budget gemeente van 1 miljoen per 2015,
•  einde gesubsidieerde banen per 2015,
•  eigen bezuiniging van 10% per 2014 op culturele infrastructuur,
•  € 400.000 bezuiniging provincie op incidentele middelen cultuur en stopzetten accrès per 2014.

Het evaluatierapport Evalueren en vooruit kijken werd op 3 april 2014 aangeboden aan de 
wethouder cultuur en schetste het beeld van de culturele sector anno 2014. Naast algemene 
conclusies en aanbevelingen gaf het rapport uitgebreid bevindingen weer per sector en per 
instelling. 
De algemene conclusie was dat de culturele infrastructuur in Groningen kwetsbaar is. Van de 
39 geëvalueerde instellingen beoordeelde de Kunstraad er 17 als financieel kwetsbaar tot zeer 
kwetsbaar. In de beeldende kunst- en erfgoedsector ging het om meer dan de helft van de 
instellingen. Het beëindigen van de gesubsidieerde arbeid, het wegvallen van de extra incidentele 
gelden met ingang van 2015 en de door de gemeente opgelegde extra bezuiniging van 10% trokken 
een grote wissel op de instellingen om het activiteitenpeil te behouden c.q. zich te handhaven. 
De Kunstraad oordeelde verder dat de samenwerking van de instellingen vaak vrijblijvend was en 
gewenste resultaten onvoldoende werden benoemd. De samenwerking kwam vooral strategisch en 
stedelijk moeizaam tot stand. 
De belangrijkste aanbevelingen betroffen het opstellen van een stedelijk podiumplan en de 
herijking van het gemeentelijk beleid op het gebied van cultuureducatie. Ook het verminderen 
van de regeldruk en het versterken van de samenwerking tussen gemeente en provincie werd 
aanbevolen.  
Het evaluatierapport is door de gemeente goed ontvangen en leidde er mede toe dat cultuur 
een prominente plek kreeg in het collegeprogramma 2014-2018. In oktober 2014 werd de 
evaluatie besproken in de commissie onderwijs en welzijn, waarna de gemeenteraad bij de 
begrotingsbehandeling extra middelen vrij maakte voor cultuur voor de jaren 2015 en 2016. 

3.2. advisering vrijdag 
De bevindingen van de Kunstraad over cultuurcentrum Vrijdag (voorheen Centrum voor de Kunsten 
Groningen) in de rapportage Evalueren en vooruit kijken waren voor de gemeente aanleiding om 
Vrijdag te vragen enkele nieuwe beleidsstukken aan te leveren. De gemeente vroeg de Kunstraad 
hierover te adviseren.  
In juli 2014 bracht de Kunstraad het advies uit over de beleidsvisie en het bedrijfsplan van Vrijdag. 
De Kunstraad constateerde hierin dat er een beleidsplan lag met ambitie maar dat het plan nog 
vroeg om een verdere uitwerking om helder te krijgen hoe de beoogde doelen zouden worden 
gerealiseerd en met welke concrete resultaten. Op verzoek van de gemeente legde Vrijdag ook 
het werkplan 2015 voor advies voor aan de Kunstraad. Ook hier constateerde de Kunstraad dat 
een verdere uitwerking naar concrete en meetbare resultaten nodig was. De opmerkingen van de 
Kunstraad zijn door Vrijdag verwerkt in het definitieve werkplan 2015. 
In oktober 2014 volgde het advies van de Kunstraad over het concept beleidsplan cultuuronderwijs 
Groningen Stad. Vrijdag had dit plan opgesteld samen met Museumhuis/Erfgoedpartners. De 
Kunstraad zag hierin interessante aanknopingspunten maar had bij dit plan ook nog verschillende 
vragen. De ontwikkeling van een concreet en kwalitatief stedelijk cultuurprogramma moest naar 
mening van de Kunstraad prioriteit krijgen bij de uitwerking van de plannen.  

3. Advisering over algemene cultuurzaken
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3.3. cultuureducatie Met kwaliteit  
Het samenwerkingsverband Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (IVAK, Kunstencentrum 
Groep, Kunststation C en Museumhuis) vroeg de Kunstraad in 2013 om in de periode 2013 tot en 
met 2016 te adviseren over het programma en een jaarlijkse visitatie uit te voeren.  
In 2013 en 2014 voerde de Kunstraad gesprekken met de samenwerkingspartners over het verloop 
van het programma en de advisering van de Kunstraad hierin. De Kunstraad uitte daarbij diverse 
kritiekpunten en miste fundamentele verbeteringen, waardoor de Kunstraad zich in juli 2014 
genoodzaakt zag de opdracht tot advisering op te schorten. De Kunstraad gaf aan bereid te zijn 
dit standpunt te heroverwegen indien de structuur van het programma ingrijpend zou worden 
veranderd en er een uitgewerkt en SMART geformuleerd plan werd overgelegd. Dit plan is niet 
gerealiseerd waarna de samenwerkende partijen in november 2014 besloten hun opdracht terug 
te geven aan het Fonds Cultuurparticipatie en de gemeente en provincie Groningen. In april 2015 
besloten de laatstgenoemde partijen de regie voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
Groningen op te dragen aan K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur. 

3.4. Cultuurnota’’’s 2017-2020 
Eind 2014 werden de eerste verkennende gesprekken gevoerd met gemeente en provincie over 
de cultuurnota’s 2017-2020. Hierin werden afspraken gemaakt over de planning en werkwijze. De 
Kunstraad is zeer verheugd dat gemeente en provincie de aanvraagprocedures voor de instellingen 
gelijk trekken.  
Op uitnodiging van gemeente en provincie nam de Kunstraad deel aan een bijeenkomst over 
de maatschappelijke waarde van cultuur, die in de aanloop naar de nieuwe kaderstelling werd 
georganiseerd. 

 

 

 

 Noord Nederlands Jeugd Orkest – Duo concert met Harmonie ’67.  
Foto: Arthur Kees.



14
Jaarverslag Kunstraad Groningen 2014 | Overige activiteiten

Naast de eigen activiteiten vervult de Kunstraad een rol als gesprekspartner en verbinder. In 
2014 is hieraan op verschillende manieren en binnen de mogelijkheden van het bureau invulling 
gegeven. 
 

4.1. crowdfunding 
De Kunstraad Groningen is in 2012 partner geworden van voordekunst.nl, een organisatie voor 
crowdfunding in de cultuursector. Doelstellingen van voordekunst zijn het ondernemerschap 
in de kunstsector te stimuleren en het maatschappelijk draagvlak voor kunst te vergroten. 
Crowdfunding is een manier om aanvullende financiering voor cultuuractiviteiten te realiseren 
met hulp van het publiek, de crowd. De samenwerking van de Kunstraad met voordekunst uit 
zich in een aparte webpagina voor projecten in Groningen in aanvulling op de landelijke website. 
Plaatsing gebeurt via voordekunst met een marginale toets door de Kunstraad op het Groningse 
aspect van de activiteit. Deze toets staat los van de beoordeling van subsidieaanvragen. Het portal 
is vooral een service van de Kunstraad aan het culturele veld en donateurs.  

In 2014 heeft voordekunst voor culturele ondernemers op het kantoor van de Kunstraad twee 
spreekuren gehouden (in juni en december). 21 mensen hebben gebruik gemaakt van het 
spreekuur om met een medewerker van voordekunst hun plan te bespreken en advies te krijgen. 
De spreekuren in Groningen werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Het spreekuur in juni 
werd gecombineerd met een informatiebijeenkomst voor crowdfunding voor de erfgoedsector bij 
het Museumhuis Groningen /Erfgoedpartners. Op 10 november 2014 sprak voordekunst tijdens 
de Popronde Groningen over crowdfunding en de mogelijkheden voor de muziekindustrie. In 
september 2014 nam de Kunstraad deel aan het landelijke partneroverleg op het kantoor van 
voordekunst in Amsterdam.

In 2014 werd in Groningen via voordekunst € 55.000 aan projectgelden opgehaald. Dit bedrag komt 
overeen met dat in 2013. Het aantal projecten in Groningen is vrij stabiel. Het slagingspercentage 
is echter lager dan gemiddeld. Dit ligt op 52% terwijl het landelijk gemiddelde 80% is. Voordekunst 
zet daarom in 2015 in op meer ontmoetingen met makers in Groningen. Daarnaast verwacht 
voordekunst dat de nieuwe website makers beter helpt bij de uitwerking van hun crowdfunding 
campagne.  

TABEL 8: projecten op voordekunst.nl/groningen in 2014  

landelijk provincie Groningen

aantal projecten 678 / 100% 25 / 4%

succesvol 494 / 80% 13 / 52%

gemiddeld doelbedrag € 5.224 € 4.288

4. overige activiteiten
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4.2. fondsenoverleg

Net als voorgaande jaren vond in 2014 maandelijks het zogenoemde Fondsenoverleg plaats. 
Deelnemers aan het overleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. 
Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation  
en de Stichting Beringer Hazewinkel. In 2014 heeft ook het VSB fonds besloten om aan te sluiten. 
Het fonds ziet alle plannen en is waar mogelijk bij de vergaderingen vertegenwoordigd.  
Het fondsenoverleg is vooral bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal 
idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak 
een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weten aanvragers snel bij 
welke fondsen zij voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen of hoe zij hun kansen op 
een bijdrage kunnen vergroten. Het fondsenoverleg wordt door potentiële subsidieaanvragers druk 
bezocht en gewaardeerd. In 2014 maakten 50 initiatiefnemers gebruik van het spreekuur.
Het fondsenoverleg is er ook voor afstemming tussen de fondsen onderling en het delen en 
vergaren van kennis over actuele ontwikkelingen in het kunstenveld. Sinds 2013 verzorgt de 
Kunstraad de coördinatie van het fondsenoverleg.  

4.3. noord-pool  
Met het doel culturele en bestuurlijke professionals uit  
Noord-Nederland zichtbaar te maken, zijn de Kunstraad, 
Keunstwurk en Kunst & Cultuur Drenthe in 2014 gestart  
met het opzetten van de online databank Noord-pool.  
Noord-pool wordt ontwikkeld in opdracht van en gefinancierd door het Noordelijk overleg 
cultuur, te weten de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de gemeenten Groningen en 
Leeuwarden. 
De openbare databank bevat een overzicht van professionals uit Drenthe, Friesland en Groningen 
die geïnteresseerd zijn in advies- of bestuursfuncties bij landelijke adviesraden en fondsen. 
Adviesraden en fondsen kunnen in de databank zoeken naar professionals en geschikte kandidaten 
benaderen. Er zijn verschillende zoektermen waarop gezocht kan worden zoals leeftijd, geslacht, 
ervaring en expertise. 
Ook kunnen adviesraden en fondsen vacatures bij Noord-pool melden zodat deze op de website 
worden geplaatst en de kandidaten in de databank op de vacatures worden geattendeerd. 
Noord-pool werd op 20 maart 2015 gelanceerd tijdens een bijeenkomst te Leeuwarden van de 
Noordelijke overheden met Tweede Kamerleden en het culturele veld.  
 

4.4. saMenwerken en verbinden  
Naast een adequate uitoefening van de kerntaken is het van belang een goede relatie te 
onderhouden met het culturele veld. Belangrijk doel is om op de hoogte te blijven van actuele 
ontwikkelingen. 
De Kunstraad nam in 2014 deel aan diverse bijeenkomsten en debatten zowel binnen als buiten 
Groningen, zoals de OCW conferentie Cultuur in Beeld. Verder werden individueel gesprekken 
gevoerd met diverse culturele instellingen waaronder het Groninger Forum, Eurosonic Noorderslag, 
Vera, Groninger Archieven, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Stadsschouwburg Oosterpoort 
en het Centrum Beeldende Kunst. De uitkomst van de gemeentelijke evaluatie was het centrale 
gespreksonderwerp.

Ook met collega raden in Amsterdam en Rotterdam vond regelmatig afstemming plaats. De 
secretaris van de Amsterdamse Kunstraad kwam in augustus 2014 naar Groningen voor het 
uitwisselen van informatie waarna gezamenlijk twee voorstellingen van Noorderzon werden 
bezocht.

Net als in 2013 sprak de Kunstraad met wethouders cultuur in de provincie Groningen. Door de 
Kunstraad is gewezen op de subsidiemogelijkheden en verteld over de advisering en evaluaties van 
meerjarig gesubsidieerde instellingen. 

Medewerkers van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân brachten op 28 april 2014 een 
werkbezoek aan de Kunstraad. De beide overheden beraden zich al enige tijd op de mogelijkheid 
voor het instellen van een gezamenlijk subsidieloket. Het gesprek kreeg een vervolg op 11 
november 2014 in Leeuwarden. Aansluitend sprak de directeur met de wethouder cultuur over 
Leeuwarden 2018 en de Noordelijke samenwerking op het gebied van cultuur. Ook heeft er in 2014 
een gesprek plaatsgevonden met de wethouder cultuur van de gemeente Assen. 

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2014 | Overige activiteiten
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De Kunstraad werd uitgenodigd door VNO NCW Noord om te praten over de ontwikkeling van een 
Noordelijk investeringsfonds cultuur. Dit betrof een brainstormsessie met Noordelijke ondernemers 
en culturele instellingen op 8 november en een verdiepingssessie in kleiner comité op 15 december 
2014. 
In dit kader vond ook een werkbezoek plaats bij het Cultuurfonds Brabant. De gesprekken over het 
investeringsfonds worden in 2015 voortgezet.  
 
Net als voorgaande jaren gaf de Kunstraad presentaties over het werk van de raad aan studenten 
van het Prins Claus Conservatorium en de opleiding Kunst, Cultuur en Media van de RUG. Het 
stimuleren van het eigen ondernemerschap komt daarbij ook uitgebreid aan bod. 

Gedurende het gehele jaar zijn door adviseurs, medewerkers en bestuur van de Kunstraad 
culturele activiteiten bezocht. 

4.5. coMMunicatie 
De Kunstraad onderhield in 2014 via website, nieuwsbrieven en twitter contact met 
subsidieaanvragers, de Groningse kunstinstellingen en de politiek. Op de website is alle informatie 
te vinden over de verschillende subsidiebudgetten en de wijze van aanvragen. Ook de door de 
Kunstraad uitgebrachte adviezen zijn via de website te downloaden. De website wordt veelvuldig 
bezocht en door gebruikers gewaardeerd vanwege de toegankelijkheid van de informatie. In 
2014 verschenen drie nieuwsbrieven. Naast het overzicht van de subsidietoekenningen waren de 
belangrijkste items de evaluatie van het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 
en de nieuwe adviseurs van de Kunstraad.  

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2014 | Overige activiteiten

Grand Theatre – Soundsofmusic 2014.
Foto: Willem Schwertmann.
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5.1. bestuur 
In 2014 is het bestuur niet gewijzigd. De volgende leden hadden zitting in het bestuur: 
•  Hans van Maanen, voorzitter (aangetreden oktober 2009, voorzitter vanaf 1 oktober 2010,  
 herbenoemd tot oktober 2016). Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen. 
•  Simone Lippens, plaatsvervangend voorzitter (aangetreden juni 2010, herbenoemd tot juni  
 2016). Projectleider en adviseur MT Pedagogische Academie, Hanzehogeschool Groningen.
•  Jaap Bos, penningmeester (aangetreden maart 2013, benoemd tot maart 2016). Voormalig  
 directeur Deutsche Bank Nederland.
•  Peter Vermeulen, lid (aangetreden 2010, herbenoemd tot oktober 2016). Voormalig vice-  
 president van de Groninger Rechtbank.
•  Rika Pot, lid (aangetreden 2010, herbenoemd tot oktober 2016). Burgemeester Appingedam.
Het bestuur kwam in 2014 in totaal negen keer bijeen. Belangrijke agendapunten waren de 
evaluatie van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016, en de advisering over Vrijdag. Het bestuur 
vergaderde verder over het jaarverslag en jaarrekening 2013 en nam besluiten over de incidentele 
subsidieaanvragen. 

5.2. adviseurs  
De adviezen over de aanvragen van het Incidenten- en amateurkunstbudget worden voorbereid en 
opgesteld door de kerncommissie, hierin bijgestaan door een groep extern adviseurs. 
Voor (on)gevraagde beleidsadviezen stelt het bestuur tijdelijke commissies samen. 
De adviseurs zijn niet in dienst bij de Kunstraad maar ontvangen een vacatievergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
Het aantrekken van adviseurs luistert nauw. Bij de samenstelling van de commissies en het 
aantrekken van adviseurs wordt een evenwicht gezocht tussen directe bekendheid met Groningse 
instellingen en een onafhankelijke opstelling ten opzichte van die instellingen. Evenzeer 
moet een evenwicht bestaan tussen specialisten in een bepaald facet van kunst en cultuur en 
generalisten die vanuit meerdere invalshoeken kijken naar de ontwikkelingen in de kunsten en 
in het cultuurbeleid. Adviseurs van de kerncommissie hebben in de regel drie jaar zitting met de 
mogelijkheid tot verlenging van nog een termijn. 
Eind 2013 is een openbare oproep geplaatst voor nieuwe adviseurs. Begin 2014 zijn hiervoor 
gesprekken gevoerd, die leidden tot nieuwe leden voor zowel de kerncommissie als de groep 
extern adviseurs.
 
Op 17 december 2014 vond een bijeenkomst plaats om kennis over het adviesproces te delen. 
De directeur van het Fonds Podiumkunsten en de lector new audiences van het Prins Claus 
Conservatorium waren gastspreker tijdens de bijeenkomst. 

Kerncommissie 
De kerncommissie bestond in 2014 uit:
•  Quirijn van den Hoogen, technisch voorzitter (aangetreden oktober 2010, herbenoemd tot  
 oktober 2016).
•  Toos Arends, beeldende kunst en vormgeving (aangetreden januari 2014)
•  Loes Heebink, beeldende kunst (aangetreden januari 2008, afgetreden januari 2014).
•  Henk Kraayenzank, theater, beeldende kunst (aangetreden januari 2008, afgetreden januari 
 2014).
•  Andrea Möller, beeldende kunst, film, theater (aangetreden januari 2009, herbenoemd tot 
 januari 2015).
•  Nina Thunnissen, theater, community art (aangetreden mei 2014)
•  Bert Oling, lichte en klassieke muziek, letteren (aangetreden september 2008, afgetreden 
 oktober 2014).
•  Harrie de Vries, lichte en klassieke muziek, film (aangetreden januari 2008, afgetreden januari 
 2014).
•  Jo Willems, theater, lichte en klassieke muziek, letteren (aangetreden december 2009, 
 herbenoemd tot december 2015).
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Extern adviseurs 
Extern adviseurs zijn op afroep beschikbaar. Afhankelijk van het aantal aanvragen in de discipline 
en beschikbaarheid worden ze meer of minder ingezet. Het aantal externen varieert naar behoefte 
en er is regelmatige doorstroming. In 2014 werden zes nieuwe externe adviseurs aangetrokken.

In 2014 deed de Kunstraad een beroep op de volgende externe adviseurs:
•  Benthe van Aalst, beeldende kunst en vormgeving, dans.
•  Sylvia van den Berg, theater.
•  Evert Bisschop Boele, lichte en klassieke muziek, wereldmuziek, cultuureducatie.
•  Bas de Bruijn, theater, amateurkunst.
•  Bert Heikema, muziek, lichte en klassieke muziek.
•  Rob Heiligers, theater.
•  Saskia Jeulink, film, theater.
•  Mare van Koningsveld, beeldende kunst en vormgeving.
•  Iris Offringa, lichte muziek, cultuureducatie.
•  Marjelle Over, beeldende kunst, amateurkunst.
•  Ron Overbeek, lichte muziek.
•  Arjo Passchier, beeldende kunst.
•  Annelies Propstra, beeldende kunst.
•  Peter Propstra, theater, letteren, klassieke muziek, dans.
•  Layla Radjab, theater.
•  Tia van der Velde, dans. 
•  Guy Weizman, dans, jeugdtheater.
•  Eeuwe Zijlstra, klassieke muziek, amateurkunst.
•  Floris Vermeulen, lichte en klassieke muziek.
 
Commissie evaluatie eerste jaar gemeentelijke cultuurnota  
De commissie bestond uit:
•  Gitta Luiten, voorzitter. Voorheen directeur Mondriaanfonds, voorzitter commissie beeldende 
 kunst advies cultuurnota 2013-2016 gemeente Groningen.
•  Jeffrey Meulman. Directeur Nederlands Theater Festival en Amsterdam Fringe Festival, 
 voorheen Festival aan de Werf en Stadsschouwburg Groningen.
•  Henk Scholten. Directeur Lucent Danstheater en Anton Philipszaal, Dox, voorheen directeur 
 Theaterinstituut en schouwburgdirecteur, Raad voor Cultuur.
Daarnaast stond Jaap Bos (penningmeester Kunstraad) de commissie terzijde als deskundige op 
het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Hij was beschikbaar voor de analyse van gegevens, 
overleg met de commissie en de gesprekken met de instellingen. Hij droeg tevens zorg voor de 
verbinding met het bestuur van de Kunstraad.

Voor de gesprekken met de focusinstellingen is de commissie aangevuld met de volgende externe 
adviseurs:
•  Suzy Blok, algemeen directeur Dansmakers Amsterdam.
•  Ellen Blom, adviseur Fonds Podiumkunsten, voorheen programmeur Stadsschouwburg Utrecht.
•  Heleen Buijs, directeur a.i. Museum voor Communicatie, voorheen Geldmuseum en 
 Gevangenismuseum, adviseur advies cultuurnota 2013-2016 provincie Groningen.
•  Rob Heiligers, theatermaker, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Wybrich Kaastra, directeur schouwburg Ogterop.
•  Wim Kamerman, consultant, voorheen procesmanager bibliotheekvernieuwing OCW.
•  Suzanne Leclaire-Noteborn, voorzitter commissie Flankerend beleid Fonds Cultuurparticipatie, 
 voorheen directeur Pier-K. 
•  Andrea Möller, adviseur Raad voor Cultuur, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Toine Tax, directeur poppodium Doornroosje.
 
Voor de gesprekken met de overige instellingen zijn de volgende adviseurs ingezet:
•  Ellen Blom, adviseur Fonds Podiumkunsten, voorheen programmeur Stadsschouwburg Utrecht.
•  Loes Heebink, beeldend kunstenaar, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Rob Heiligers, theatermaker, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Andrea Möller, adviseur Raad voor Cultuur, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Bert Oling, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Ron Overbeek, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Peter Propstra, adviseur Fonds Podiumkunsten, adviseur Kunstraad Groningen.
•  Eeuwe Zijlstra, adviseur Kunstraad Groningen.
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Commissie Cultuureducatie met Kwaliteit  
Voor de advisering aan het samenwerkingsverband Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen is in 
2013 een commissie samengesteld die in 2014 bestond uit:
•  Peter Propstra, voorzitter, beeldend kunstenaar, museumdocent, adviseur Fonds    
 Podiumkunsten.
•  Evert Bisschop Boele, coördinator ‘life long learning in Music’ Prins Claus Conservatorium.
•  Hanka Otte, promovendus RUG cultuurparticipatie en sociale cohesie.
•  Jimke Nicolai, onderwijskundige en pedagoog.
•  Iris Offringa, consulent CMK Overijssel, zelfstandig adviseur (ter vervanging van Hanka Otte).

5.3. bureau 
De Kunstraad beschikt over een bureau bestaande uit een directeur, een secretaris en een 
officemanager. In 2014 hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan. Het grootste deel van 
de werktijd werd besteed aan de afhandeling van de incidentele subsidieaanvragen, de evaluatie 
van het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota, het onderhouden van de contacten met het 
culturele veld en de afstemming met de beide overheden. 
 
Het hele jaar werkte een medewerker van de dienst OCSW van de gemeente Groningen een 
dagdeel per twee weken bij de Kunstraad ten behoeve van de archivering.  
 
Eind 2013 werden twee tijdelijke projectsecretarissen aangetrokken voor de evaluatie van het 
eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Deze secretarissen waren ook de eerste 
maanden van 2014 actief. 

Op het bureau waren werkzaam in 2014: 
•  Ebrien den Engelsman, directeur (0,6 fte).
•  Annette Steenhuisen, secretaris/beleidsmedewerker (1 fte), detachering gemeente Groningen.
•  Antje van der Meulen, officemanager (1 fte).
•  Theresia Verkerk, archivering (0,05 fte), detachering gemeente Groningen.
•  Mireille de Jong, projectsecretaris, vanaf 1 december 2013 tot 1 april 2014, deeltijdcontract.
•  Nina Thunnissen, projectsecretaris, vanaf 1 december 2013 tot 1 april 2014, deeltijdcontract.

Voor de kosten van het bureau en de adviseurs ontving de Kunstraad in 2014 een 
exploitatiesubsidie van € 152.500 van de gemeente en €135.900 van de provincie Groningen. De 
provinciale subsidie viel in 2014 lager uit dan in 2013 door het op 0% zetten van het accrès met 
nacalculatie over het jaar 2013. Hierdoor was sprake van een negatieve bijstelling van 1,1%. 
De gemeente Groningen verleende een aanvullende bijdrage voor de kosten van de evaluatie van 
het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 en de advisering over Vrijdag. 

In 2014 besteedde de Kunstraad aandacht aan het verbeteren van de interne processen. Ook 
is oriënterend gesproken over de introductie van een nieuw subsidieadministratiesysteem. Het 
contract van het oorspronkelijke systeem is per eind 2014 opgezegd. 

5.4. overleg Met de overheden 
Begin 2014 werd kennis gemaakt met de nieuwe gedeputeerde voor cultuur. Op 26 maart sprak 
het bestuur met de wethouder cultuur over het evaluatierapport Evalueren en vooruit kijken. Op 
1 september werd hierover verder gesproken met nieuwe wethouder cultuur. Laatstgenoemde 
sprak de wens uit om regelmatig bestuurlijk afstemming te zoeken en daarbij ook de provincie te 
betrekken. In 2014 heeft net als in 2013 geen gezamenlijk bestuurlijk overleg plaatsgevonden. 

Ambtelijk heeft dit gezamenlijk overleg wel plaatsgevonden, zowel in maart als in december 
2014. Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen waren de incidentele subsidies, het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit en crowdfunding. Ook de bezuinigingen op de incidentele 
subsidiebudgetten en de financiële situatie van de Kunstraad werden door de Kunstraad uitgebreid 
toegelicht. Daarnaast werden de eerste verkennende gesprekken gevoerd over het traject van de 
cultuurnota 2017-2020 en vond bilateraal overleg plaats met de gemeente over de evaluatie van 
het eerste jaar van de cultuurnota 2013-2016. 
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Dit is een uitgave van de Kunstraad Groningen (Groningen, mei 2015) 
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budget aanvrager activiteit  toegekend Het Verhaal 
van 
Groningen

2014/0007 Schaftkip Films De Ketelmannen  € 15.000 

2014/0008 Stichting Evenementen Winschoten Waterbei 2014  € 10.000 

2014/0011 Streekhistorisch Centum Witte Olifanten II  € 863 

2014/0012 Stichting Overmorgenland De Laatste Dag Van de Zomer  € 15.000 

2014/0017 Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2014  € 15.000 a

2014/0018 Grand Theatre Soundsofmusic 2014  € 10.000 

2014/0021 Stichting Jeugdcircus Santelli Mindfuck  € 5.000 

2014/0027 Stichting NTR DE STALEN EEUW  € 15.000 a

2014/0030 Stichting Liga '68 Happy Eend  € 15.000 a

2014/0033 Irene Wiersma Kleefval  € 5.000 

2014/0035 Stichting Peerd The Timbertown Follies  € 10.000 a

2014/0035 Stichting Peerd Tour The Timbertown Follies  € 7.500 a

2014/0037 Grand Theatre Space Dogs van Gerry Arling  € 12.500 

2014/0050 Femke de Vries Dictionary Dressings  € 6.979 

2014/0051 Stichting Hongerige Wolf Hongerige Wolf Festival  € 12.500 

2014/0054 Stichting Peter de Grote Festival Peter de Grote Festival 2014  € 26.000 

2014/0057 Stichting GremLem Blik naar Binnen  € 2.000 

2014/0062 Stichting op Verhaal Op verhaal in de Groninger 
Oosterparkwijk

 € 5.000 a

2014/0065 Stichting Musica Antiqua Nova Seizoensprogramma 2014-2015  € 15.000 

2014/0071 Stichting Der Aa-kerk Groningen Schnitgers Droom 2014  € 7.715 

2014/0072 Stichting Albarica Muziekproject Ariel Ramirez  € 5.000 

2014/0073 Stichting Altijd Watt Expeditie naar Mars  € 10.000 

2014/0077 Edan Gorlicki Unblocked  € 6.800 

2014/0078 Stichting Egidius Leidse Koorboeken Codex E 
'Beeldenstorm'

 € 2.500 

2014/0084 Stichting Jazz in Groningen Concertserie 2014  € 12.689 

2014/0086 Nederlandse Kring van Beeldhouwers Vleugels Verbeeld  € 4.000 

2014/0087 Stichting Kunst aan Huis Lauwersland Route Kunst aan Huis Lauwersland  € 1.500 

2014/0088 Stichting Luthers Bach Ensemble Seizoen 2014-2015  € 12.000 

2014/0089 Museum Wierdenland & SOGK INSPIRATIES: Henk Helmantel  € 7.500 a

2014/0090 Stichting Nacht van Electra De Nacht van Electra 2014  € 15.000 

2014/0091 Stichting Noord Houdt Woord Noord Houdt Woord 2014  € 1.500 

2014/0092 Stichting Noordpool Orkest Vasalis  € 12.500 

2014/0093 Passionate Bulkboek Write Now! 2014  € 4.000 

overzicht verstrekte subsidies 2014
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budget aanvrager activiteit  toegekend Het Verhaal 
van 
Groningen

2014/0097 Sije Kingma Sinus cyclus  € 8.000 

2014/0101 Stichting Terug naar het Begin Terug naar het Begin  € 15.000 a

2014/0103 Stichting Tschumipaviljoen Pneumatic Particle Accelerator  € 4.931 

2014/0106 Stichting Vertellus Verhalen van Toon Tellegen  € 6.000 

2014/0107 Visual Arts Der Fremde in Mir  € 828 

2014/0110 Stichting Wereld Pers Foto Clear Fotofestival  € 10.000 

2014/0111 Stichting Holle Vaten Aphrodite  € 6.500 

2014/0113 The Northern Consort De Ster van Bethlehem  € 2.500 

2014/0114 Random Collision Science moves  € 6.500 

2014/0115 Karlijn Kistemaker Mario's meisjes  € 15.000 a

2014/0119 Stichting Beeldlijn Symfonie voor de Veenkoloniën  € 7.500 a

2014/0122 Bart Art Box IMT1234G2  € 5.256 

2014/0124 Alex Pitstra Media Lukas aan Zee  € 7.500 a

2014/0125 Stichting Theatergroep WAARK Ik ga naar Tahiti  € 15.000 a

2014/0126 Stichting Folk Groningen Activiteitenplan 2014-2015  € 10.000 

2014/0130 Stichting Sign Verhalen Machines  € 4.000 

2014/0133 Joseph Wresinski Cultuur Stichting De Omdenkers  € 2.000 

2014/0138 Stichting House of Design DesignXPO Noord 2015  € 10.000 

2014/0139 Stichting Broersma WILD!  € 3.500 

2014/0163 Stichting Noordelijk Muziektheater Scènes uit Mozart's leven  € 5.000 

2014/0165 Stichting Kunst om de Vijvers 
Veendam

Kunst om de vijvers Veendam  € 1.000 

2014/0166 Stichting Landgoed Fraeylemaborg New Follies op Fraeylema  € 15.000 

2014/0167 Annemiek Vos Werkman in Pictura  € 1.000 a

2014/0169 Stichting Beeldlijn Minerva door de eeuwen heen  € 5.000 a

2014/0173 Museum Nienoord Otto Eerelman, schilder van aanzien  € 9.000 a

2014/0174 Stichting Diek Onder de weg en over de locht  € 10.000 a

2014/0176 Stichting Kunstbende Kunstbende Groningen 2015  € 7.500 

2014/0177 Stichting Iemandsland Iemandsland  € 15.000 a

2014/0181 Stichting Gedeelde Verhalen Zwembadverhalen  € 5.000 a

2014/0183 Stichting Global Art Company Klaai  € 6.000 a

2014/0184 Keren Levi Clubbing  € 7.500 

2014/0186 Stichting Kronkels door Fivelingo Jan Brons is Terug  € 12.000 a

2014/0190 Stichting Staged STAGED Open - John en Jen  € 3.600 

2014/0192 Klatwerk3 CD Tour  € 3.500 

2014/0193 Stichting Kunst te Gast Kunst te Gast 2015: Somethin' Else  € 6.000 

IN
CI

D
EN

TE
N

BU
D

G
ET

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2014 | Bijlage 1



23

budget aanvrager activiteit  toegekend Het Verhaal 
van 
Groningen

2014/0195 Stichting Boventoon Theater opstartkosten Andrew Lippa in 
Concert

 € 1.000 

2014/0198 Richard Bolhuis Sanctuary  € 11.350 a

2014/0201 Stichting Cross-linx Cross-linx 2015  € 8.000 

2014/0203 Stichting Culturele Projecten 
Hoogeland

AardappelWestern  € 9.000 a

2014/0207 Stichting Luthers Bach Ensemble Passie in de Provincie  € 2.500 

2014/0208 USVA Jaarplan 2014  € 6.000 

2014/0219 Stichting Kunst aan Huis Lauwersland Route Kunst aan Huis Lauwersland  € 1.500 a

2014/0235 Stichting Urban House Groningen Voet aan de grond voor Poetry Circle 
Groningen

 € 12.305 

2014/0238 Stichting Stukafest Studenten Kamer Festival 2015  € 2.000 

2014/0243 Vrijdag Ghetto  € 7.500 a

2014/0257 Stichting Veenkoloniaal Symfonie 
Orkest

Lustrumconcert  € 1.500 

2014/0259 Stichting Hinszorgel Leens Orgelconcert  € 350 

2014/0260 Het Toddler's Huis Muurschildering tunneldoorgang  € 2.500 

2014/0261 Stichting Concerten Nicolaïkerk Koorproject San Marco van Venetië  € 1.000 

2014/0298 Stichting Culturele Activiteiten TodN Groninger Orgel Estafette  € 5.000 a

2014/0302 Federatie Groninger Muziek Corpsen Aanschaf LED verlichting  € 1.000 

2014/0310 The Famondio Singers Close Harmony Festival 2014  € 1.000 

budget aanvrager activiteit  toegekend 

2014/0002 Stichting Kolder&Ko Flamenco Nightclub  € 2.209 

2014/0005 Chr. Harmoniegezelschap Patrimonium Pop Meets Rock in Harmony  € 1.500 

2014/0009 Stichting Taptoe Groningen 24e Taptoe Groningen  € 2.500 

2014/0010 Toonkunstkoor Bekker Oratoriumconcert  € 3.000 

2014/0042 Kamerkoor Erato Jubileumconcert  € 850 

2014/0043 Vrouwenkoor Mrs. Johnson Voor elck wat wils  € 1.714 

2014/0044 Gemengd Koor Kwajr Muziek ter ere van William & Mary  € 1.100 

2014/0047 GLV Idun Lang en Gelukkig  € 1.000 

2014/0052 Stichting Videoscoop Leven, Wonen en Werken in Stad en 
Ommelanden

 € 2.500 

2014/0075 Capella Groningen Proprietà delle Parole  € 750 

2014/0080 Gruno's Postharmonie Groningen Music & the Beast  € 4.068 

2014/0099 Nederland Studenten Kamer Orkest Lustrumtournee Nesko: Over de 
Grens

 € 1.000 

2014/0100 Stichting Groninger Studenten Toneel Who's afraid of Virginia Woolf?  € 1.500 
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budget aanvrager activiteit  toegekend 

2014/0102 Toonkunstkoor Bekker Gioacchino Rossini, Petit Messe 
Solennelle

 € 2.500 

2014/0104 Vals Alarm Urinetown  € 2.500 

2014/0105 Vereniging 4 Mei-Projekt Hoort iemand mij?  € 2.500 

2014/0136 Stichting Vocaal Ensemble A Capelli Via Crucis  € 1.000 

2014/0137 Maarten Schuchard Fotografie Stadsverlichting  € 2.500 

2014/0140 Noordelijk Vocaal Ensemble Full Fathom Five  € 625 

2014/0141 Noord Nederlands Jeugd Orkest Duo concert NNJO & Harmonie '67  € 1.000 

2014/0150 Stichting Noordelijk Orkestrale 
Manoeuvres

Muziek is uw brein  € 2.500 

2014/0152 Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2014  € 1.500 

2014/0155 Stichting Groninger Studenten Cabaret Groninger Studenten Cabaret Festival  € 2.000 

2014/0156 Projectkoor Unieke Renaissancemuziek Tallis & Des Prez  € 500 

2014/0157 Gereformeerde Bassband Groningen Jubileum 50 jaar GBG  € 1.000 

2014/0160 Kamerkoor Musica Retorica Vogelgeluiden  € 600 

2014/0162 Symfonieorkest De Harmonie Die Jahreszeiten van Haydn  € 1.135 

2014/0171 Vals Alarm Caleidoscoop  € 1.250 

2014/0172 Toonkunstkoor Bekker Georg Friedrich Händel, Messiah  € 2.500 

2014/0182 Stichting Nederlands Studenten 
Kamerkoor

Nirvana Dharma  € 800 

2014/0185 Vrijdag Heksen  € 3.500 

2014/0187 Stichting Theatergroep Raamwerk Antigone  € 2.340 

2014/0196 Centrum voor Oude Muziek & Dans Kaarst op 't Hoogelaand  € 3.750 

2014/0199 GSO Mira Concert GSO Mira & Daniel 
Wayenberg

 € 1.250 

2014/0202 Stichting Nederlands Studenten Jazz 
Orkest

Tournee  € 1.100 

budget aanvrager activiteit  toegekend 

2014/0071 Stichting Der Aa-kerk Groningen Schnitgers Droom 2014  € 2.285 

2014/0158 Stichting Groningen Orgelstad Orgelactiviteiten 2014  € 15.000 

2014/0309 Stichting Groningen Orgelstad Website Groningen Orgelstad 2014  € 715 O
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