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Inleiding
2017 was het eerste jaar van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2017-2020. Voor het
culturele veld was het een jaar waarin afspraken nader werden vastgelegd en samenwerking
verder verkend. Het was ook het jaar waarin het gesprek alweer startte over het culturele bestel
na 2020. Zo kwam de Raad voor Cultuur met een verkenning naar de rol van stedelijke regio’s in
het cultuurbeleid en een analyse over de muzieksector, de eerste in een reeks sectoranalyses. De
Noordelijke overheden organiseerden een conferentie rond het thema kwaliteit in context. De
Kunstraad vindt de analyses en het debat heel waardevol en onderstreept het belang van meer
afstemming in de opdracht aan culturele instellingen naast het stellen van heldere en realistische
inhoudelijke voorwaarden.
In opdracht van gemeente en provincie werd de Kunstraad in 2017 door onderzoeksbureau DSP
geëvalueerd. DSP concludeerde dat het ‘merk’ Kunstraad Groningen en de onafhankelijkheid die
daarmee gepaard gaat een belangrijke waarde vertegenwoordigt in de provincie en de gemeente
en daarom behouden moet blijven. Voor 2017 en 2018 veranderde er vooralsnog niets in de
opdracht aan de Kunstraad. Het gesprek over de opdracht na 2018 loopt nog.
De Kunstraad behandelde in 2017 weer een groot aantal subsidieaanvragen op het gebied van de
professionele kunsten, amateurkunst en orgelbespeling. Veel van de aanvragers waren nieuwe
aanvragers. De gehonoreerde activiteiten vonden verspreid over de stad en de provincie Groningen
plaats en diverse activiteiten droegen op een actieve en eigentijdse manier bij aan Het Verhaal
van Groningen. Nieuw in 2017 was de regeling voor het ondersteunen van cultuurparticipatie
voor ouderen. Dit leverde interessante projecten op zoals het project ‘Dichten met oma’ van de
Stichting Literaire Activiteiten Groningen. De regeling maakt onderdeel uit van het programma
Een leven lang kunst dat gecoördineerd wordt door Vrijdag en de Hanzehogeschool met financiële
steun van het Fonds Cultuurparticipatie en de gemeente en provincie Groningen.
Met genoegen constateert de Kunstraad dat de spreekuren en workshops in Groningen over
crowdfunding, ondernemerschap en loopbaanbegeleiding wederom goed werden bezocht. Ook de
belangstelling en waardering voor het fondsenoverleg dat de Kunstraad coördineert, bleef in 2017
onverminderd hoog.
De Kunstraad dankt iedereen die via advies, gesprek of anderszins, een bijdrage heeft geleverd
aan het functioneren van de Kunstraad in 2017.
Ebrien den Engelsman,
directeur Kunstraad Groningen.
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De in dit jaarverslag opgenomen foto’s hebben betrekking op projecten die dit jaar mede door
subsidie van de Kunstraad Groningen zijn gerealiseerd.
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1. Missie en kerntaken
De Kunstraad heeft (sinds 2006) van gemeente en provincie Groningen de opdracht het deskundig
oordeel over de inhoud van kunst te organiseren. De Kunstraad is als adviesorgaan uniek omdat er
twee overheden worden bediend. In de advisering houdt de Kunstraad rekening met de eigenheid
van zowel stad als regio.
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.
De Kunstraad zoekt in de uitoefening van zijn taken naar een goede balans tussen autonomie
en betrokkenheid. Autonomie is nodig voor een onafhankelijke advisering. Betrokkenheid bij de
culturele sector is er op het vlak van kennisuitwisseling, deelname aan het actuele debat en het
stimuleren van aanvragen.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de Kunstraad zijn missie in 2017 tot uitvoering bracht.

Sound of Silence (eigen foto)
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2. Incidentele subsidies
2.1. Algemeen
Het adviseren en beschikken over incidentele subsidiebudgetten, rekening houdend met de
doelstellingen die gemeente en/of provincie daaraan hebben verbonden, is één van de kerntaken
van de Kunstraad.
De Kunstraad kreeg in 2017 van zowel gemeente als provincie een budget voor het ondersteunen
van professionele kunsten, opgeteld een bedrag van € 527.100. Daarnaast ontving de Kunstraad
van de gemeente een bijdrage voor de stimulering van amateurkunst van € 80.000 en een budget
voor orgelbespeling van € 18.000. Nieuw in 2017 was een budget voor het ondersteunen van
cultuurparticipatie door ouderen, het zogenaamde Pronkjewailfonds. De Kunstraad kreeg voor dit
doel € 70.000 van gemeente en provincie te besteden in 2017 en 2018.
De Kunstraad ontving in 2017 in totaal 199 aanvragen voor een totaal gevraagd bedrag van
€ 1.251.346. Van de aanvragen werden er 144 toegekend voor een bedrag van € 729.964,
46 afgewezen en 9 ingetrokken. Van de aanvragen die zijn afgewezen zijn 12 aanvragen afgewezen
op formele gronden (te laat, buiten Groningen), 28 op inhoudelijke gronden en 2 op budgettaire
gronden. Bij 5 toekenningen met een A-status is vanwege het gebrek aan voldoende middelen
procentueel gekort, daarnaast zijn twee positief beoordeelde aanvragen met een B-status
(toewijzen bij voldoende middelen) afgewezen op budgettaire gronden. Hiermee was een bedrag
gemoeid van in totaal € 33.250.
Door het meerjarig aanvullen van het subsidiebudget vanuit de reserves heeft de Kunstraad
ondanks bezuinigingen kunnen bijdragen aan het zo goed mogelijk handhaven van een hoogwaardig
en aanvullend cultureel aanbod in Groningen. Hiermee kon het dynamische karakter van het
Groninger kunstenveld op een hoog niveau worden gehouden. De Kunstraad benadrukt echter dat
deze extra ondersteuning uit de subsidiereserves op termijn niet meer mogelijk is.
In 2017 dienden weer veel nieuwe aanvragers een aanvraag in. Het aantal nieuwe aanvragers dit
jaar was 40 %. Het aandeel nieuwe aanvragers toont aan dat jaarlijks nieuwe initiatieven ontstaan.
Overigens gaat het bij aanvragers die al eerder een beroep deden op de Kunstraad, ook telkens om
nieuwe projectactiviteiten als concertseries of festivaledities.
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.
De Kunstraad wil de toegang tot het aanvragen van subsidie zo laagdrempelig mogelijk maken.
Naast een website met informatie over de subsidiebudgetten, deadlines en het opstellen van
een subsidieaanvraag, kunnen aanvragers bij de Kunstraad terecht voor telefonisch advies of
een adviesgesprek op kantoor. Nieuw in 2017 was een maandelijks spreekuur voor aanvragers
die nog niet eerder bij de Kunstraad subsidie aanvroegen. Zo begeleidde de Kunstraad 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 en het
gezamenlijke spreekuur voor initiatiefnemers, zijn hierbij van grote waarde.
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2.2. Incidentenbudget

professionele kunsten

Het Incidentenbudget is ingesteld door gemeente en provincie en is bestemd voor professionele
kunstprojecten waarbij artistieke en organisatorische kwaliteit centraal staat naast aanvulling op
het aanbod en maatschappelijke relevantie.
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 aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door twee adviseurs, waarvan ten minste
één kerncommissielid. Deze treden waar nodig 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.
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.
Bestedingen Incidentenbudget
Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het Incidentenbudget lag in 2017 bijna gelijk aan het
aantal in 2016 (respectievelijk 134 en 140). Het aantal gehonoreerde aanvragen was in 2017 iets
lager dan in 2016 (91 versus 98). Onderstaande tabellen geven het overzicht van de beschikbare
en bestede middelen gevolgd door het aantal toegekende en afgewezen aanvragen per discipline
in 2017.
Tabel 1: Incidentenbudget 2017, 2016, 2015 en 2014

Beschikbaar

2017

2016

2015

2014

Incidentenbudget gemeente

€ 260.500

€ 270.000

€ 266.400

€ 411.900

Incidentenbudget provincie

€ 266.600

€ 240.000

€ 245.700

€ 220.500

€ 50.000

€ 50.000

€ 30.000

-

€ 577.100

€ 560.000

€ 542.100

€ 632.350

134

140

122

155

€ 577.178

€ 561.555

€ 542.040

€ 631.666

91

98

62

84

Toevoeging bestemmingsreserve
Totaal
Binnengekomen aanvragen
Toegekend

Tabel 2: toegekende en afgewezen aanvragen professionele kunst per discipline in 2017

(in aantallen)

toegekend

afgewezen

totaal

lichte muziek

11

2

13

klassieke muziek

20

6

26

theater

14

14

28

dans

0

1

1

film

9

1

10

letteren

2

2

4

beeldende kunst

20

8

28

multidisciplinair

15

9

24

totaal

91

43

134
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In onderstaande tabel is weergegeven hoe bij de toegekende aanvragen de verdeling is over de
disciplines.
Tabel 3: verdeling over de disciplines op basis van toegekende subsidieaanvragen
Lichte muziek
10%
12%

17%
22%

2%

Klassieke muziek

0%
21%

4%
3%10%
2%21%

22%

Theater
BKV
Film

14%
22%
10%

Dans

18%
15%

Letteren
Multi

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

16%

1%
0%

11%

7%

20%

13%

19%

16%

Lichte muziek

€ 62.260

Klassieke muziek

€ 115.003

Theater

€ 90.550

BKV

€ 114.020

Film

€ 75.200

Dans

€

0

Letteren

€

6.300

Multi

€ 107.845

In vergelijking met 2017 steeg vooral het aantal aanvragen op het gebied van de beeldende kunst
en vormgeving, film en multidisciplinaire activiteiten. Ook in de verdeling van het budget werden
in vergelijking met het voorgaande jaar meer middelen besteed in deze disciplines. Het aandeel
voor theater en lichte muziek nam af.
Spreiding, Het Verhaal van Groningen en herkomst
De Kunstraad keek bij de aanvragen ook 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.
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De Kunstraad bracht de subsidiemogelijkheden actief onder de aandacht van culturele ondernemers
en andere belanghebbenden in de provincie. Ook ging de Kunstraad in gesprek met aanvragers om
te stimuleren dat activiteiten, voor zover mogelijk, meer gespreid in de provincie plaatsvinden.
Van de activiteiten die in 2017 werden gesubsidieerd uit het Incidentenbudget voor professionele
kunsten vond 52% plaats in de gemeente Groningen (49% in 2016), 23% elders in de provincie
(28% in 2016), 15% in zowel stad als provincie Groningen (15% in 2016) en bij 10% is de locatie
niet van toepassing (7% in 2016). Onder deze laatste categorie vallen films, documentaires en
boekuitgaven.

Lauwersland

Hoogeland

Westerkwartier
Groningen (stad)

Oldambt

Veenkoloniën
Westerwolde

Van de 91 toegekende aanvragen hadden er net als in het voorgaande jaar 16 activiteiten direct
betrekking op de culturele biografie Groningen/Het Verhaal van Groningen. In de bijlage
verstrekte subsidies is aangegeven welke aanvragen dat zijn.
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. Specifieke publieksgegevens zijn, voor zover mogelijk en gemeld, terug
te vinden in de activiteitenverslagen.
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2.3. Amateurkunstbudget
Naast de Basisregeling amateurkunst (BAK) voor de ondersteuning van amateurkunstverenigingen
die door de gemeente wordt uitgevoerd, verleent de Kunstraad subsidie vanuit de Plusregeling
amateurkunst. De Plusregeling is bedoeld voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die
een project willen uitvoeren gericht op samenwerking en/of deskundigheidsbevordering (zoals
scholing, workshops en trainingen). Amateurkunstprojecten in de provincie met een bovenlokaal
karakter konden een beroep doen op het provinciale Incidenteel cultuurbudget.
De advisering over de aanvragen loopt parallel met de subsidierondes en procedure voor aanvragen
professionele kunsten.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de beschikbare en bestede middelen gevolgd door
het aantal toegekende en afgewezen aanvragen per discipline in 2017.
Tabel 5: amateurkunstbudget 2017, 2016, 2015 en 2014

Beschikbaar
Amateurkunst gemeente
Restant BAK gemeente
Totaal
Binnengekomen aanvragen
Toegekend

2017

2016

2015

2014

€ 80.000

€ 80.000

€ 79.000

€ 61.500

-

-

€ 22.996

-

€ 80.000

€ 80.000

€ 101.996

€ 61.500

50

45

62

50

€ 80.036

€ 79.185

€ 101.981

€ 62.041

42

38

52

35

Tabel 6: toegekende en afgewezen aanvragen amateurkunst per discipline in 2017

(in aantallen)
lichte muziek

toegekend

afgewezen

totaal

4

4

8

klassieke muziek

26

2

28

theater

10

0

10

2

2

4

42

8

50

multidisciplinair
totaal

In vergelijking met 2016 werden er meer aanvragen voor de plusregeling ingediend. Bij de
toekenningen kwamen de aanvragers net als voorgaande jaren voor het merendeel uit de klassieke
muziek, gevolgd door de groep aanvragers theater en lichte muziek. Er kwamen in 2017 geen
aanvragen voor de Plusregeling amateurkunst binnen op het gebied van dans, film, letteren en
beeldende kunst.
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Tabel 7: verdeling over de disciplines op basis van toegekende aanvragen

5%

9%
10%

22%
23%
21%
3%
2%

Lichte muziek
Klassieke muziek
Theater

14%

63%
18%

Multi

10%

Naast de Basisregeling amateurkunst (BAK) voor de ondersteuning van amateurkunstverenigingen
die door de gemeente wordt uitgevoerd, verleent de Kunstraad subsidie vanuit de Plusregeling
amateurkunst.

“Als Huis van de Amateurkunst voor Groningen zijn we erg blij met
de Kunstraad als samenwerkingspartner. In onze werkpraktijk merken
we dat niet alleen wij maar ook het amateurveld de Kunstraad als
een deskundige en betrokken partij ervaart die dicht bij de (amateur)
kunstenaars staat en die vanuit die positie verenigingen en initiatieven
verbindt en op een prettige en adequate manier adviseert en steunt.
De Kunstraad vervult zo een niet weg te denken rol in het Groninger
kunstenveld.”
Geert Oude Weernink, Team Amateurkunstondersteuning VRIJDAG.
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2.4. Orgelbudget
Groningen is het Orgelland bij uitstek met de stad Groningen als middelpunt. Het grote aantal
historische en goed bewaard gebleven orgels in Groningen -- stad en provincie -- is uniek in
de wereld en vormt een belangrijk cultuurbezit. De Kunstraad is als onafhankelijke partij het
zogenoemde orgelbudget toevertrouwd ter grootte van € 18.000 om de bespeling van de orgels in
de stad Groningen te stimuleren en onder de aandacht van het publiek te brengen.
Tabel 8: budget 2017, 2016 en 2015

Beschikbaar

2017

2016

2015

Beschikbaar gemeente

€ 18.000

€ 18.000

€ 18.000

Gevraagd

€ 18.000

€ 24.593

€ 21.000

1

4

2

€ 18.000

€ 18.593

€ 18.000

1

4

2

Binnengekomen aanvragen
Toegekend

Het orgelbudget 2017 is besteed aan het Schnitgerfestival en aan concerten in de diverse kerken in
de stad Groningen. Het festival vierde dit jaar het eerste lustrum met tal van activiteiten waarbij
het orgel centraal stond in combinatie met poëzie, toneel, film, theater en popmuziek. In de
opzet van 2017 is het programma verbreed en zijn er tal van samenwerkingsverbanden aangegaan.
Dit heeft geresulteerd in een verdubbeling van het aantal bezoekers.
Op de website www.groningen-orgelstad.nl, die vanuit het orgelbudget wordt bekostigd, worden
de orgelactiviteiten in de stad Groningen vermeld.
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2.5. Pronkjewailfonds
Het Pronkjewailfonds is onderdeel van het programma ‘Een leven lang kunst’
dat uitgevoerd wordt door Vrijdag en de Hanzehogeschool. Het programma richt
zich op de cultuurparticipatie van ouderen en wordt gefinancierd door het Fonds
Cultuurparticipatie en de gemeente en provincie Groningen. De subsidieregeling
van het programma wordt beheerd door de Kunstraad.
Aanvragen die bij de Kunstraad worden ingediend, worden ter beoordeling voorgelegd aan een
onafhankelijke commissie van deskundigen. Deze deskundigen behoren zelf ook tot de doelgroep
ouderen en zijn afkomstig uit de verschillende domeinen zorg, welzijn en cultuur. De aanvragen
worden in subsidierondes beoordeeld op met name actieve cultuurparticipatie en duurzaamheid.
Zowel particulieren als organisaties konden subsidie
aanvragen voor culturele activiteiten waarbij
ouderen actief participeren in de activiteit. Het betreft
activiteiten op het gebied van de amateurkunst (muziek,
beeldende kunst, theater, literatuur, dans, film/nieuwe
media) en erfgoed. Combinaties hierin zijn ook mogelijk.
, moet aantoonbaar bijdragen aan
De culturele activiteit
healthy ageing, aanvullend zijn op regulier bestaand
aanbod en zich richten op de specifieke doelgroepen
kwetsbare ouderen, zorgbehoevende ouderen of ouderen
met een andere culturele achtergrond. Vitale ouderen
kunnen hier alleen onderdeel van uitmaken in combinatie
met een van de hiervoor genoemde specifieke doelgroepen.

Stichting WelZINN – Care Clowns
(foto door Jongensvanlucht)

In totaal werden er 15 aanvragen ingediend, waarvan er 11 zijn gehonoreerd. Van de toegekende
aanvragen waren 3 aanvragen afkomstig van particulieren en 8 van organisaties. Er was sprake van
projecten uit alle disciplines gericht op alle verschillende doelgroepen, zoals het project ‘Dichten
met Oma’ van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen, een schilderproject rondom De
Ploeg voor Alzheimer patiënten in het Groninger Museum en een mediaproject voor, door en met
ouderen van Samen in beeld TV in Uithuizen. Het totale overzicht van toegekende projecten is te
vinden in de bijlage.
Tabel 9: Pronkjewailfonds

Beschikbaar

2017 en 2018

Bijdrage gemeente

€ 35.000

Bijdrage provincie

€ 35.000

Totaal

€ 70.000

Binnengekomen aanvragen

15
€ 54.750

Toegekend

11
Voor de tweede ronde in 2018 resteert een budget van € 15.250 uit 2017 aangevuld met een extra
bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie van € 10.000.

2.6. Juridisch

kader

De subsidieaanvragen werden getoetst aan de beleidscriteria van zowel de gemeente als de
provincie Groningen. Formeel werden de subsidieaanvragen 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 2017 is één bezwaarschrift
ingediend. Op basis van heroverweging is besloten een bijdrage van € 5.700 toe te kennen.
Ondanks het feit dat bij met name de aanvragen professionele kunsten een groot deel van de
aanvragen wordt afgewezen, is het minieme aantal bezwaarschriften een teken dat de Kunstraad
helder communiceert richting aanvragers en de beschikkingen goed onderbouwt.
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3. Advisering over algemene cultuurzaken
De tweede kerntaak van de Kunstraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over algemene en
specifieke cultuurzaken. Naast de evaluatie van de Kunstraad en het gesprek over een optimale
adviesstructuur voor gemeente en provincie, speelden in 2017 de volgende zaken.

3.1. Advies Museum Nienoord

en

Historisch Museum Groningen

Op verzoek van de provincie Groningen bracht de Kunstraad advies uit over het nieuwe
meerjarenplan van Museum Nienoord. De provincie verleende het museum een subsidie voor 2017
in afwachting van een nieuw meerjarenplan voor de periode 2018-2020.
Op basis van het nieuwe meerjarenplan en een verdiepend gesprek sprak de Kunstraad vertrouwen
uit in de plannen van Museum Nienoord. De Kunstraad was positief over de presentatie van de
borg en zijn bewoners in relatie tot zijn omgeving. Wel adviseerde de Kunstraad het museum om
nog een inhoudelijke en vooral bedrijfsmatige verdiepingsslag te maken. Deze verdiepingsslag
moet zijn beslag krijgen in de jaarplannen waarin de presentaties en andere activiteiten in
duur, bereik en promotie worden geconcretiseerd. De verdiepingsslag zal naar mening van de
Kunstraad het profiel van Museum Nienoord naar buiten toe versterken als ook de organisatie een
scherpere bedrijfsmatige koers geven. Het goed monitoren van de jaarprogramma’s is gelet op de
ontwikkelingen in de afgelopen jaren belangrijk.
“Het gesprek met de Kunstraad diende om tot een oordeel te
komen of de aangevraagde subsidie door het museum binnen het
provinciale beleid verantwoord wordt besteed. De adviseurs van de
Kunstraad houden ons als deskundigen met ruime ervaring in het
werkgebied, hierin scherp. Wat moet je wel en niet willen, wat is
verder nog haalbaar en hoe.”
Geert Pruiksma, directeur Museum Nienoord.

De provincie vroeg de Kunstraad ook advies uit te brengen over een nieuw plan van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum in de ontwikkeling naar een historisch museum. Naar later bleek was dit
plan in 2017 nog onvoldoende uitgewerkt om ter advisering voor te leggen. Gelet op het kritische
advies 2017-2020 en de evaluatie 2014 verwacht de Kunstraad de plannen alsnog te krijgen en
hierover te kunnen adviseren.

3.2. Cultuurpijlers
Nieuw in het cultuurbeleid van gemeente en provincie is het instrument van cultuurpijler. Met de
cultuurpijlers willen de overheden kwaliteit borgen in de Groninger cultuursector en verbindingen
bevorderen, binnen en buiten de sector. Het Groninger Museum, het Noord Nederlands Orkest,
Stichting Literaire Activiteiten Groningen, Eurosonic Noorderslag, Club Guy & Roni / het Noord
Nederlands Toneel, Het Houten Huis en Noorderzon zijn aangewezen als cultuurpijlers. De
Kunstraad heeft in 2017 met alle cultuurpijlers een individueel gesprek gevoerd over de invulling
van deze functie, gevolgd door een gezamenlijk gesprek op 13 november 2017. De Kunstraad is
voornemens om in 2018 een beschouwende notitie op te stellen over dit nieuwe beleidsinstrument.
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3.3. Cultuurbestel 2021

en verder

De inkt van de cultuurnota’s 2017-2020 was nog maar net opgedroogd of de discussie barstte al
los over het culturele bestel na 2020. De Raad voor Cultuur kwam als eerste met de verkenning
‘Cultuur voor stad, land en regio. De rol van de stedelijke regio’s in het cultuurbestel.’ Gevolgd
door een sectoranalyse muziek, de eerste in een reeks analyses vanuit de verschillende
kunstdisciplines.
De Kunstraad was positief over de verkenning van de Raad voor Cultuur en de reactie hierop vanuit
We The North dat op zichzelf al een goed voorbeeld is van voortvarende samenwerking binnen een
regio. Wel viel de Kunstraad de volgende zaken op.
De verkenning legt de focus op structuren, bevoegdheden en beoordeling, waarbij vooral gedacht
wordt vanuit het bestaande en aan de rol van de overheden. De Kunstraad mist de inbreng van
het culturele veld in het proces van totstandkoming van vernieuwingen in het bestel en roept op
culturele spelers ruimte te geven om als toekomstige gebruikers van dit beleid actief daarover mee
te praten. Denk daarbij niet alleen aan bestaande culturele instituten maar ook aan nieuwe vormen
van artistieke organisaties en cultureel burgerschap.
Het onderscheid tussen een landelijke Basisinfrastructuur (BIS) en een regionale basisinfrastructuur
(RIS) moet geen valkuil worden vanuit structuur-denken. In de visie van de Kunstraad is er sprake
van één samenhangende infrastructuur waarin instellingen op basis van het eigen profiel zich
inzetten voor hun ´publiek´ in de stad, regio, Nederland of het buitenland. In alle gevallen zijn zij
geworteld op een plek. Dit onderdeel vraagt in de komende tijd nog een zorgvuldige discussie en
uitwerking.
Ondanks genoemde aandachtspunten is de Kunstraad Groningen blij met de discussie die door
de Raad voor Cultuur in opdracht van de minister voor cultuur is gestart. Het belang van meer
afstemming in de opdracht aan culturele instellingen én het stellen van heldere en realistische
inhoudelijke voorwaarden is immers van grote waarde voor de culturele sector.

3.4. Toekomstige

adviesstructuur

Groningen

Onderzoeksbureau DSP voerde in opdracht van de gemeente en de provincie Groningen een
evaluatie uit naar het functioneren van de Kunstraad en heeft tevens een advies uitgebracht over
een optimale adviesstructuur. De evaluatie was aangekondigd in het gemeentelijk en provinciaal
Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 (zomer 2016) en moet richting geven aan de opdracht aan
de Kunstraad voor de komende jaren.
DSP concludeerde dat het ‘merk’ Kunstraad Groningen en de onafhankelijkheid die daarmee
gepaard gaat een belangrijke waarde vertegenwoordigt in de provincie en de gemeente en
daarom behoud hiervan van belang acht. DSP adviseerde gemeente en provincie duidelijkheid te
verschaffen of de Kunstraad alleen ingezet wordt voor inhoudelijke advisering of ook breder voor
het advies over sector en ontwikkeling.
Bestuurlijk spraken gemeente, provincie en Kunstraad af geen wijzigingen door te voeren in de
opdracht voor 2017 en 2018. De eerste helft van 2018 wordt gebruikt om scherp te stellen welke
opdracht c.q. welke taken de Kunstraad precies krijgt voor de jaren daarna. Hierbij zal ook de
inhoudelijke monitoring worden betrokken. Zoals in het jaarplan 2017 werd aangegeven kan
de Kunstraad zich voorstellen dat gemeente, provincie en Kunstraad het monitorgesprek
gezamenlijk voeren met het culturele veld. De overheden en de Kunstraad kunnen zo in
samenhang artistiek-inhoudelijke, financieel-organisatorisch en maatschappelijke aspecten
beoordelen. Met een vorm van zelfevaluatie door de instellingen, kan een tijdrovender en
afstandelijker visitatietraject en onnodige bureaucratie op deze wijze worden voorkomen.

Naast de gesprekken tussen gemeente, provincie en Kunstraad wordt ook het culturele veld in het
traject naar een nieuwe taakopdracht geconsulteerd. Het rapport geeft verder aanbevelingen voor
beide partijen. Zo is het belangrijk dat bij de start van een adviesopdracht duidelijkheid is over de
verwachtingen. Ook goede wederzijdse communicatie is van groot belang.”

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2017 | Advisering over algemene cultuurzaken

14

4. overige activiteiten
Naast de eigen activiteiten vervult de Kunstraad een rol als gesprekspartner en verbinder voor het
culturele veld. In 2017 is hieraan op de volgende manier invulling gegeven.

4.1. Crowdfunding

en matchfunding

Sinds 2012 is de Kunstraad Groningen partner 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. Het portal is vooral een service van de Kunstraad aan het culturele veld en
donateurs in Groningen.
Via matchfunding draagt de provincie Groningen met ingang van juni 2017 bij aan culturele
projecten die gebruikmaken van crowdfunding via voordekunst.nl. Met de extra bijdrage wil de
provincie kunstenaars en culturele instellingen stimuleren om gebruik te maken van deze manier
van fondsenwerving en particulieren oproepen om hieraan bij te dragen.
Voorwaarde voor de bijdrage van de provincie is dat het gaat om projecten van Groningse
initiatiefnemers of projecten die plaatsvinden in Groningen. De projecten mogen niet al op
een andere manier van de provincie Groningen subsidie hebben ontvangen. De provincie draagt
maximaal 25 procent van het benodigde bedrag bij. Samen met de provincie toetst de Kunstraad
of de projecten van voordekunst voldoen aan de voorwaarden.
In 2017 organiseerde voordekunst voor culturele ondernemers op het kantoor van de Kunstraad
twee spreekuren (mei en december). Op basis van een openbare oproep in het netwerk van de
Kunstraad namen 20 creatieven deel aan een workshop crowdfunding van voordekunst op 15
december 2017 in de Machinefabriek te Groningen. De activiteiten in Groningen werden door de
deelnemers zeer gewaardeerd.
Zelf nam de Kunstraad deel aan de landelijke partnerdag van voordekunst in Amsterdam.
In 2017 werd in Groningen via voordekunst € 83.302 aan projectgelden opgehaald. Er werden 11
projecten met een aanvullende matchfunding ondersteund.
Het gemiddelde doelbedrag en het slagingspercentage zijn flink gestegen ten opzichte van 2016.
Het lijkt erop dat de aanvullende matchfunding van de provincie op een positieve wijze bijdraagt.
Tabel 10: projecten in Groningen op voordekunst in 2017 en voorgaande jaren
2017

2016

2015

2014

Aantal projecten

22

19

21

12

Grootste discipline

muziek

film/muziek

muziek

theater

Totaal opgehaald

€ 83.302

€ 52.307

€ 64.985

€ 36.761

Gemiddeld doelbedrag

€ 4.589

€ 2.906

€ 3.094

€ 3.063

Aantal donateurs

1317

715

1181

409

Slagingspercentage

91%

61%

64%

55%

4.2. Ondernemerschap
De Kunstraad organiseerde in 2017 ook spreekuren voor kunstenaars, creatieve ondernemers
en culturele organisaties met vragen op het gebied van financieren, loopbaanbegeleiding,
samenwerking en governance. Drie adviseurs van Cultuur+Ondernemen verzorgden op 23 juni 2017
een spreekuur op het kantoor van de Kunstraad, waarvan 11 mensen gebruik maakten.
Met CultuurPaktNoord en Wijzer Werven organiseerde de Kunstraad in juni 2017 een kennissessie
over fundraising en friendraising.
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4.3. Regiomakelaar

en matchmaker

Vanuit de landelijke cultuurfondsen was er behoefte om zichtbaarder en actiever te zijn in
de regio. In dit kader is door het Mondriaanfonds in 2017 de regiomakelaar geïntroduceerd.
De regiomakelaars die vooralsnog voor een periode van een jaar zijn aangesteld, hebben een
onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers
en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele
ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds benoemde
Andrea Möller als regiomakelaar voor de regio Noord (Drenthe, Friesland en Groningen).
Het Fonds Podiumkunsten, het Fonds Cultuurparticipatie en het VSBfonds stelden eind 2017 in
acht middelgrote steden zogenaamde matchmakers aan. De matchmaker geeft informatie over
de regelingen van de fondsen, maar kan ook wijzen op andere initiatieven die er al bestaan.
Zij zien in steden nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk zijn verbonden met de
stedelijk dynamiek. De acht nieuwe matchmakers gaan deze initiatieven verbinden aan de
subsidiemogelijkheden van de fondsen. In Groningen vervult Joachim de Vries de functie van
matchmaker.
De Kunstraad zorgde zoals gebruikelijk voor een goede uitwisseling tussen en verbinding met de
intermediairs van de landelijke fondsen en de culturele sector. Zo hield regiomakelaar Andrea
Möller een spreekuur op kantoor van de Kunstraad en nam zij deel aan het fondsenoverleg.

“Toen ik in 2017 begon als regiomakelaar Noord voor het
Mondriaan Fonds, was de Kunstraad een belangrijke
gesprekspartner bij de eerste verkenning van wat er speelt
in Groningen. Zowel inhoudelijk als praktisch kreeg en krijg
ik goede steun bij het opzetten van activiteiten. Zo heb ik
intussen tientallen spreekuren met kunstenaars, instellingen
en projectinitiatieven gevoerd. De Kunstraad ondersteunt de
spreekuren door er actief pr voor de voeren via social media,
nieuwsbrieven en gerichte uitnodigingen. Ook kan ik voor de
gesprekken terecht op kantoor van de Kunstraad. Dit helpt mij
zeer om het mobiele werk in het Noorden in een professionele
setting te kunnen doen.
Als regiomakelaar schuif ik incidenteel aan bij het Groninger fondsenoverleg. Dat is een
interessant initiatief dat in andere regio’s in het Noorden ongekend is. De mogelijkheid
voor kunstenaars en andere aanvragers om hun ideeën direct en tegelijkertijd te pitchen
bij lokale en landelijke fondsen is een uitstekend aanbod, vooral voor degenen die
artistiek sterk zijn, maar schriftelijk minder sterk. Ook de korte lijnen tussen de fondsen
zijn efficiënt. Het fondsenoverleg is een model dat ook vanuit andere regio’s goed
bekeken mag en doorontwikkeld mag worden.
Ook de Kunstraad als organisatie is een voorbeeld waar vanuit andere
regio’s naar gekeken wordt. Het is uniek hoe lokale en regionale
overheid in Groningen middelen beschikbaar stellen en de verdeling
daarvan toevertrouwen aan inhoudsdeskundigen uit het veld. Het
multidisciplinaire karakter van de kerncommissie zorgt ervoor dat
projectvoorstellen uit de volle breedte van de culturele sector
met elkaar vergeleken worden waardoor er zorgvuldige integrale
overwegingen plaats kunnen vinden. Daarbij wordt de kwaliteit bewaakt
door de specifiek inhoudsdeskundigen per discipline. Voor aanvragers
is de Kunstraad bijzonder laagdrempelig door de geringe vormeisen en
de mogelijkheid om te allen tijde persoonlijk overleg te voeren met de
medewerkers op kantoor en de extern adviseurs.
Andrea Möller, Regiomakelaar Noord Mondriaan Fonds.
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4.4. Fondsenoverleg
Net als voorgaande jaren vond in 2017 maandelijks het zogenoemde Fondsenoverleg plaats dat
gecoördineerd wordt door de Kunstraad. 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, de Stichting Beringer Hazewinkel, het VSBfonds, het
Leefbaarheidfonds van de NAM en de Kunstraad.
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 2017 maakten 35 initiatiefnemers (47 in 2016) 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.
“Het is interessant om met diverse fondsen om tafel te zitten en te adviseren over de
vaak prachtige initiatieven die aanvragers ons voorleggen. Elk fonds kan bijdragen, soms
in advies, soms in een bijdrage. De onderlinge lijnen zijn kort en de samenwerking en
afstemming is voor aanvragers heel prettig.”
Marianne Harmsen, secretaris Prins Bernhard Cultuurfonds
Afdeling Groningen

4.5. Noord -pool
Op verzoek van de Noordelijke overheden zetten Keunstwurk Friesland, Kunst & Cultuur Drenthe
en de Kunstraad Groningen in 2014 Noord-pool op. Noord-pool is een openbare databank met
een overzicht van professionals uit de culturele sector uit Drenthe, Friesland en Groningen. Doel
van de databank was enerzijds het inzichtelijk maken welke professionals vanuit het Noorden
beschikbaar zijn en anderzijds om kandidaten uit het Noorden te stimuleren om als adviseur of
bestuurder/toezichthouder deel te nemen in een fonds, adviesraad of bestuur in de cultuursector
(elders) in Nederland. De databank is als een project gestart. Na een tussentijdse evaluatie
in 2016 is medio 2017 een eindrapportage opgesteld met een voorstel voor het vervolg (zie
uitkomsten in de bijlage).
Op basis van de ervaringen adviseerden de drie samenwerkingspartners de Noordelijke overheden
om:
- de website Noord-pool ook de komende jaren in de lucht te houden als databank voor het
zichtbaar maken van Noordelijk talent alsmede het plaatsen van landelijke én Noordelijke
vacatures;
- de resterende middelen uit de startfase in te zetten voor de web-kosten voor de komende 3
jaar;
- de zichtbaarheid van de databank verder te vergroten en het bestand van kandidaten uit te
breiden naar andere terreinen;
- passend bij de steunfunctie amateurkunst Vrijdag te benaderen als Groninger partner ter
vervanging van de Kunstraad Groningen (de Kunstraad zal wel het eigen netwerk en media
benutten om Noord-pool onder de aandacht te brengen);
- de deelnemende partners te vragen uren in te zetten voor het actueel houden van de databank
(dekking binnen de eigen begroting);
- de coördinatie van Noord-pool te beleggen bij K&C en de afspraken over de taken per instelling
vast te leggen.
De Noordelijke overheden hebben nog geen besluit genomen over het vervolg van Noord-pool.
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4.6. Samenwerken

en verbinden

In januari 2017 startte de Raad voor Cultuur zijn kennistour door Nederland in Groningen. De
Kunstraad vulde een deel van het programma. Zo was er een open spreekuur op het kantoor van
de Kunstraad (27 deelnemers) en een diner met jonge makers uit alle disciplines. Zowel de Raad
voor Cultuur als de makers waren enthousiast over de informatie die zij op deze manier konden
uitwisselen.

Still videoverslag Raad voor Cultuur bij de Kunstraad Groningen
“Moment: open repetitie Club Guy & Roni in De Machinefabriek.”
(YouTube - https://youtu.be/2PPWVq9J58k)

De netwerksessies van de Noordelijke overheden rond het programma We the North en het
symposium Kwaliteit in Context, vervulden voor een belangrijk deel de in het werkplan 2017
benoemde behoefte van de Kunstraad aan netwerkbijeenkomsten rond specifieke thema’s als
adviessystematiek en gebiedsgerichte samenwerking. De bijeenkomsten zorgen voor uitwisseling
van informatie en stimuleren van debat.
Naast de activiteiten van We the North nam de Kunstraad deel aan de bijeenkomst van het
Mondriaanfonds op locatie in het Groninger Museum, het congres Zintuigen over cultuur en
ouderen in Emmen, de ondertekening van het gemeentelijk convenant muziekeducatie in
Groningen en feestelijke momenten als de uitreiking van de Belcampoprijs en de VSB poëzieprijs.
Ook in de provincie nam de Kunstraad deel aan bijeenkomsten waaronder het cultureel café
Westerwolde en deed de Vereniging Groninger Gemeenten een beroep op de kennis en expertise
van de Kunstraad.
Op verzoek van het ministerie nam de Kunstraad deel aan een regionale bijeenkomst van de
ministeries van OCW en I&M over de relatie tussen cultuur en economie.
In Amsterdam was de Kunstraad bij het debat van de KNAW Akademie voor Kunsten over de
vermeende spanning tussen artistiek en zakelijk leiderschap. In Groningen discussieerde de
Kunstraad met Katherine Watson directeur van Europeon Cultural Foundation en verbonden aan
de RUG, over cultureel leiderschap en de functie van commons in het cultuurbeleid. Ook de
verdediging van Leo Delfgauw van zijn proefschrift over de positie van oudere kunstenaars werd
bijgewoond.
Er vonden ook vele individuele gesprekken met instellingen plaats. Zo sprak de Kunstraad met
Erfgoedpartners over de strategische agenda voor steuninstellingen en vond een gesprek plaats
met Lambert Zwiers van VNO NCW Noord over de relatie tussen erfgoed en economie.
Net als voorgaande jaren gaf de Kunstraad presentaties over het werk van de raad aan studenten
van het Prins Claus Conservatorium. Het stimuleren van het eigen ondernemerschap komt daarbij
uitgebreid aan bod. Daarnaast is deelgenomen aan werkbezoeken van studenten van de Academie
voor Popcultuur aan het Suikerunieterrein in Groningen en Worm in Rotterdam.
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4.7. Collegiaal

overleg

Gedurende het jaar was er uitwisseling met de Raad voor Cultuur over de verkenning over de
regionalisering van het cultuurbeleid en de sectoranalyses.
Daarnaast was er regelmatig overleg met de collega-raden in Amsterdam (AKR) en Rotterdam
(RRKC) alsmede het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK).
Op verzoek van de provincie Drenthe vond in Assen een uitwisseling plaats met de provinciale
adviescommissie in Drenthe.
Verder werd in 2017 een werkbezoek gebracht aan het Fonds Cultuurparticipatie in Utrecht
waarbij er een uitwisseling was zowel op strategische thema’s met de directie als op operationele
zaken met de stafafdelingen.

4.8. Communicatie
De Kunstraad communiceerde in 2017 met subsidieaanvragers, de Groningse kunstinstellingen
en de politiek. Dit gebeurt naast mondeling contact en mail, via de website, nieuwsbrieven
en twitter. De in 2017 geïntroduceerde maandelijkse spreekuren op kantoor voor de Kunstraad
vormen met name voor nieuwe aanvragers een laagdrempelige toegang tot informatie en advies.
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 2017 is een communicatieplan opgesteld waarbij het moderniseren van de
website als prioriteit is benoemd.
In 2017 verschenen vier nieuwsbrieven. Naast het overzicht van informatiebijeenkomsten,
spreekuren en subsidietoekenningen waren de belangrijkste items de nieuwe regelingen voor
ouderenparticipatie en cultuur Pronkjewail en matchfunding.

Stichting Facilities – Bourtange, Anatevka in Oost Groningen, “Ritueel in de Mikwe”
(fragment uit de trailer van Marten van Holten)
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5. Organisatie en overleg
5.1. Bestuur
Vanwege het reglementair aftreden van Hans van Maanen als voorzitter werd op basis van een
openbare oproep aangevuld met een zoekopdracht vanuit Cultuur+Ondernemen Erik Akkermans
voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Kunstraad. De benoeming werd bekrachtigd door
het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Groningen en gedeputeerde
staten van de provincie Groningen. Erik Akkermans studeerde politieke wetenschappen en
massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was directeur van de Federatie
van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland, kunstvakonderwijs Groningen
(Academie Minerva / Conservatorium) en het Utrechts Conservatorium. Vanaf 2001 tot 2011 was
Erik Akkermans aan bureau BMC verbonden als consultant en interim-manager. Sedert 2011 is hij
zelfstandig adviseur. Erik Akkermans vervulde diverse bestuursfuncties van landelijke organisaties,
onder meer als voorzitter van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, World Wide Video Festival,
het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur en de Federatie Cultuur, de brancheorganisatie voor
kunst en cultuur.
Johan Kolsteeg is toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid en is werkzaam
als universitair docent Cultureel Ondernemerschap bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarvoor was hij lector bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Johan Kolsteeg heeft
muziekwetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar ‘Strategy formation in
cultural en creative organisations’. Daarnaast was hij ook actief als bestuurs- en commissielid in
de culturele sector. Zo was hij betrokken bij de Amsterdamse Kunstraad, de Stichting Gaudeamus
en het Nederlands Kamerkoor.
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden:
• Hans van Maanen, voorzitter (tot oktober 2017). Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit 		
Groningen.
• Erik Akkermans, voorzitter (vanaf oktober 2017). Zelfstandig adviseur, voormalig voorzitter van
de Federatie Cultuur, het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, World Wide Video Festival en het
Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur.
• Jaap Bos, penningmeester. Voormalig directeur Deutsche Bank Nederland.
• Myriam Jansen, bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter. Organisatie- en 			
communicatieadviseur, voormalig wethouder cultuur gemeente Meppel.
• Johan Kolsteeg, bestuurslid. Universitair docent Cultureel Ondernemerschap Rijksuniversiteit
Groningen, voormalig lector Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
• Hanka Otte, bestuurslid. Postdoc onderzoeker Universiteit Antwerpen, onderzoeksdocent Prins
Claus Conservatorium, voormalig beleidsmedewerker cultuur.
• Rika Pot, lid (aangetreden 2010, afgetreden maart 2017). Burgemeester Appingedam.
Het bestuur kwam in 2017 in totaal acht keer bijeen. Naast de reguliere taken als de incidentele
subsidieadviezen en spreekuren waren de belangrijkste agendapunten de uitvoeringsprogramma’s
cultuur 2017-2020 van gemeente en provincie, de evaluatie en toekomstige taakopdracht van de
Kunstraad inclusief het overleg met de wethouder en gedeputeerde. Daarnaast sprak het bestuur
over verkenning van de Raad voor Cultuur inzake de regionalisering van het cultuurbeleid en het
programma We the North.
Bestuursleden ontvangen een bijdrage van € 90 per vergadering en reiskostenvergoeding. Met de
nieuwe voorzitter zijn afspraken gemaakt over een extra vergoeding voor zijn inzet. De afspraken
worden in 2018 geëvalueerd. Bij het besluit over de inzet van de nieuwe voorzitter wees het
bestuur Myriam Jansen aan als plaatsvervangend voorzitter.

Op 19 oktober 2017 werd afscheid
genomen van Hans van Maanen en
Erik Akkermans gepresenteerd als
nieuwe voorzitter. Bij het afscheid
overhandigde Hans van Maanen aan
gedeputeerde Gräper en wethouder
De Rook de publicatie “Kunst in
de kop van de koopman. Beknopt
verslag van twintig jaar klagen over
Nederlandse cultuurpolitiek.”
Still videoverslag afscheid van Hans van Maanen als voorzitter van de Kunstraad Groningen
(YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=1aIiiHaoyjA)
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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 het
Pronkjewailfonds werd in 2017 een aparte adviescommissie samengesteld met deskundigen uit de
doelgroep en de verschillende werkvelden (cultuur, welzijn en zorg).
Indien er sprake is van (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.
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.
Op 18 april 2017 vond een werksessie plaats met adviseurs, bureau en bestuur. Hierin werd het
traject van de advisering 2017-2020 geëvalueerd alsmede gesproken over de positie en taken van
de Kunstraad in de periode 2018 en verder.
Kerncommissie
Adviseurs van de kerncommissie hebben in de regel drie jaar zitting met de mogelijkheid tot
verlenging van nog een termijn. De kerncommissie bestond in 2017 uit:
• Wout Brinkhuis, technisch voorzitter.
• Toos Arends, beeldende kunst en vormgeving.
• Thuur Caris, nieuwe kunstvormen, multidisciplinaire projecten c.q. crossovers.
• Remco de Haan, muziek.
• Nina Thunnissen, theater, community art.
• Saskia Jeulink, film, theater.
Extern adviseurs
De groep van extern adviseurs is in feite een kaartenbak van deskundigen waarop bij het
beoordelen van de aanvragen een beroep kan worden gedaan. Deze adviseurs zijn niet vast
verbonden aan de Kunstraad maar zijn op afroep beschikbaar. Het betreft deskundigen in alle
disciplines. Er is regelmatig nieuwe aanwas van adviseurs. In bijlage 2 is het overzicht opgenomen
van adviseurs die in 2017 zijn ingezet.
Pronkjewailfonds
Voor de advisering over de aanvragen voor het Pronkjewailfonds deed de Kunstraad in 2017 een
beroep op de volgende adviseurs:
• Betty Meyboom–de Jong (voormalig huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde. Van 2008-2016
voorzitter van het Nationale Programma Ouderenzorg).
• Hugo Klomp (voormalig dean van School of Arts van de Hanzehogeschool Groningen en diverse
functies bekleed bij het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Nu actief als bestuurslid bij
verschillende culturele stichtingen).
• Peter Molter (voormalig projectontwikkelaar en projectleider bij verschillende culturele 		
initiatieven in de provincie Groningen. Tevens oprichter en voorzitter van de stichting MMC).
Overige advisering
Voor de advisering over de plannen van Museum Nienoord werden de volgende adviseurs ingezet:
• Gerda Brethouwer, projectleider Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, directeur 		
Aaltense musea/VVV Aalten, procesbegeleider participatietrajecten Amsterdam, eigenaar
Bureau Ruimtegebruik.
• Daniëlle Lokin, eigenaar Lokin MCMC, interimmanager collectiebeheer Stedelijk Museum,
directeur Museum Kinderwereld, lid RvT Museum Kranenburgh, voorheen voorzitter 		
Nederlandse Museumvereniging en directeur Gemeentemusea Delft.

Jaarverslag Kunstraad Groningen 2017 | Organisatie en overleg

21

5.3. Bureau
De Kunstraad beschikt over een bureau bestaande uit een directeur, een secretaris en een
officemanager. In 2017 hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan. Het grootste deel van
de werktijd werd besteed aan de afhandeling van de incidentele subsidieaanvragen, informatieen kennisuitwisseling onder meer via spreekuren en het onderhouden van de contacten met
het culturele veld. Daarnaast lag de focus op het gesprek over de inhoudelijke thema’s als de
regionalisering van het cultuurbeleid en de taakopdracht van de Kunstraad Groningen.
Evenals voorgaande jaren werkte een medewerker van de gemeente Groningen een dagdeel per
twee weken bij de Kunstraad ten behoeve van de archivering. Met de gemeentelijk en provinciaal
archiefinspecteur zijn nadere afspraken gemaakt over de afvoer van archiefstukken.
Op het bureau waren werkzaam in 2017:
• 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.
Voor de kosten van het bureau en de adviseurs ontving de Kunstraad in 2017 een
exploitatiesubsidie van € 154.000 van de gemeente en € 140.000 van de provincie Groningen.
Sinds 2016 is een nieuw subsidieadministratiesysteem actief. Gelet op de evaluatie van de
Kunstraad zijn geen verdere voorbereidingen getroffen voor het digitaal aanvragen van subsidie.
Wel kunnen subsidieaanvragen met ingang van 2018 zowel per post als per mail worden ingediend.
Alle openstaande subsidiedossiers uit voorgaande jaren zijn bijgewerkt, waarvan het overzicht is
verwerkt in de jaarrekening 2017.

5.4. Overleg

met de overheden

In 2017 was er drie keer bestuurlijk overleg met gemeente en provincie waarin het
evaluatierapport van DSP en de taakopdracht voor volgende jaren centraal stond. Daarnaast was
er afstemming over de voorzitterswisseling. Ook op ambtelijk niveau ging de meeste aandacht uit
naar de positie en rol van de Kunstraad na 2018. Vanaf de kant van de Kunstraad is er behoefte om
frequent overleg te hebben om wederzijds zorg te dragen voor informatie-uitwisseling over zowel
inhoudelijke onderwerpen als procedurele zaken.
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colofon
Dit is een uitgave van de Kunstraad Groningen (Groningen, maart 2018)
Kunstraad Groningen
St. Jansstraat 2g
9712 JN Groningen
050-3600637
Tekst:
Ebrien den Engelsman, Annette Steenhuisen
Eindredactie en productie:
Antje van der Meulen
Vormgeving:
Wienos
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Bijlage 1

Overzicht

verstrekte subsidies

INCIDENTENBUDGET INCL. ORGELBUDGET

budget

2017

aanvrager

activiteit

2017/0006

St. Plakband

Doodgewoon

€ 8.000

2017/0007

St. ArtWorlds

Water ZomerExpo 2017

€ 4.000

2017/0009

St. Provinciale Brassband
Groningen

Nieuwjaarsconcert 2017

€ 1.500

2017/0010

St. Terug naar het begin

Terug naar het begin 2017

€ 13.791

2017/0012

St. Musica Antiqua Nova

Seizoensprogramma 2017-2018

€ 15.000

2017/0013

Jazzjam@smederij

Jazzconserts@smederij

€ 2.000

2017/0016

St. Erfgoedpartners

Boerderij in Beeld

€ 5.000

2017/0017

Coöperatie TAAK/St. Behoud
Groene Hortus

Verloren en Hervonden

€ 13.000

2017/0018

St. Art of Clash

Clash

€ 12.500

2017/0019

St. NP3

MARKER

€ 5.000

2017/0020

St. Jazz in Groningen

Concertserie 2017

€ 10.000

2017/0023

St. Luthers Bach Ensemble

Seizoen 2017-2018

€ 17.500

2017/0025

St. The Northern Consort

De Jonge Mattheus Passion

€ 5.000

2017/0026

St. de Oranjerie

La Bohème

€ 5.000

2017/0027

St. GOOV Muziektheater

Buitenspel

€ 15.000

2017/0028

St. Fagot Festival

Fagot centraal in Groningen

€ 5.000

2017/0041

St. Prinses Christina Concours

Prinses Christina Concours Noord
2017

€ 15.000

2017/0042

St. Metafora

Wie doodde Tresling

€ 2.750

a

2017/0043

St. Museum Wierdenland

Weelderige Wierde, Tuinschilderijen

€ 5.000

a

2017/0045

St. Samenwerkende
Muziekdocenten N-N

Groninger Pianofestival 2017

€ 212

2017/0047

St. Theater De Steeg

De Laatste Reis

€ 5.000

2017/0049

St. Buro05

Literaturia

€ 4.000

2017/0050

St. Streekhistorisch Centrum

Witte Olifanten V

€ 3.500

2017/0051

Antonia Rehnen

Memories wrapped in paperplanes

€ 3.200

2017/0060

St. Sign

De Onkruidenier

€ 3.000

2017/0061

St. Popwaarts

Popronde 2017

€ 7.500

2017/0064

St. Bewogen Aarde

Rondom Waalkens

€ 5.000

2017/0065

Richard Bolhuis

Northern Sky

€ 3.000

2017/0068

St. Z&S

Zienemaan & Sterren 2017

€ 10.000

2017/0069

St. ZomerJazzFietsTour

ZJFT 2017

€ 15.000

2017/0070

St. Toyisme Kunstbeweging

Toyisme Takes Over

€ 5.700

2017/0071

St. The Northern Consort

Riepe-muziek uit de 18e eeuw

€ 4.000
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INCIDENTENBUDGET INCL. ORGELBUDGET

budget

aanvrager

activiteit

2017/0077

St. When Art Meets Science

WAMS#2: Data Rush

€ 10.000

2017/0078

Ecological Space Engineering / Jos
Volkers

Bioremediating Missile

€ 7.500

2017/0079

St. House of Design

Wonen in Groningen

€ 10.000

2017/0080

St. Passionate Bulkboek

Write Now! Groningen 2017

€ 2.300

2017/0081

St. MF050

Maak Festival

€ 5.595

2017/0087

Ver. Muziekgezelschap De
Eendracht Ezinge

Eendracht met Eric Vloeimans

€ 1.160

2017/0091

Federatie van Groninger Muziek
Corpsen

FGMC Kerstconcert 2017

€ 1.500

2017/0092

St. TalentWeb Groningen

Rumbling Earth Festival

€ 2.500

2017/0093

St. Hortus Kamermuziekfestival

HortusFestival 2017

€ 1.500

2017/0094

St. Groningen Orgelstad

Jaarprogramma + Schnitgerfestival
2017

€ 18.000

2017/0096

St. Dutch Guitar Foundation

The European Guitar Concerto
Competition & Festival

€ 10.000

2017/0097

St. Facilities

Bourtange, Anatevka in Oost
Groningen

€ 3.500

2017/0098

St. Kompagnie Kistemaker

Missie Marquez 7, 8, 9

€ 13.000

2017/0100

St. SHELFISH Productions

1 MILLION PEOPLE

€ 10.000

2017/0101

St. Folk Groningen

Activiteitenplan 2017-2018

€ 9.000

2017/0102

St. Sign

N/OM

€ 2.500

2017/0103

St. LUDWIG

Brainwave #3 Muziek en de
Toekomst

€ 5.000

2017/0104

St. Pandeon

Veur Aaltied

€ 15.000

2017/0105

St. NNT

Jongerentheatervoorstelling

€ 2.000

2017/0109

St. Wereld Pers Foto Groningen

World Press Photo tentoonstelling

€ 15.000

2017/0113

Sander Blom Films

Woods

€ 10.000

2017/0114

St. LaKaserna

Het gezicht van Oost Groningen

€ 10.000

2017/0116

St. Tschumipaviljoen

CHARLEWORLDDDD in the
Tschumipaviljoen

€ 3.500

2017/0118

St. Vrienden Musica Antiqua Nova

Pianoforte festival

€ 2.500

2017/0119

St. Bart Art Box Foundation

Portretten

€ 2.200

2017/0128

St. Family Affair Films

KIND

€ 15.000

2017/0139

St. Prime

The Ballad of the Salt Water

€ 5.000

2017/0151

St. Collegium Musicum Loppersum

Jubileumconcert

€ 1.000

2017/0157

St. Activiteiten Muziekbond
Groningen en Drenthe

Muziekfestival Borkum

€ 2.500

2017/0158

Ben Smit

Begeleiding 10
afstudeervoorstellingen

€ 5.000

2017/0160

St. Koorplein Noord Nederland

ZingZing! 2018

€ 15.000

2017/0161

St. Uit de Kunst

Buitendijks

€ 4.500
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INCIDENTENBUDGET INCL. ORGELBUDGET

budget

aanvrager

activiteit

2017/0162

St. Peerd

Op Drift

€ 8.000

2017/0164

St. Theatro Tomato / Vreemd
Hoofd

De Kracht van De Nacht

€ 5.000

2017/0165

St. The Northern Consort

STELLING 96

€ 6.000

2017/0168

St. ABOUT:BLANK

traject: 1

€ 7.500

2017/0169

Andrea Stultiens

Unfixing Histories

€ 8.250

2017/0172

St. Bierumer School

Bierumer Art Movie (BAM)

€ 2.750

2017/0173

St. Beeldlijn

Common Senses: portret van De
jazz musicus Gerard Ammerlaan

€ 15.000

2017/0174

St. Kamerorkest van het Noorden

Don Quichotte, tussen droom en
werkelijkheid

€ 2.500

2017/0175

St. Prime

17/17: de kerstvloed in Groningen

€ 5.000

2017/0176

Rim Lucassen

LENiN17

€ 3.000

2017/0178

St. Illustere Figuren

Mannen naar Mars

€ 7.500

2017/0180

St. Kunstbende Groningen

Kunstbende Groningen 2018

€ 12.500

2017/0181

Sander Blom Films

De Man in de Kerk

€ 2.000

2017/0184

St. Jonge Sla

Jonge Sla en De Oude Dame

€ 15.000

2017/0185

St. Taartrovers Festival

Taartrovers Film Festival Groningen
2018

€ 12.000

2017/0186

St. Concerten Nicolaïkerk

Weihnachtsoratorium J.S. Bach

€ 2.500

2017/0192

Ver. Vocaal Ensemble Ten Toon!

Hope, Faith, Live, Love <…>

€ 1.000

2017/0193

Werkmanschot

Bladkunst

€ 500

2017/0197

Kunstenaarscollectief Sound of
Silence

No one LIKE you

€ 2.000

2017/0200

St. Op Verhaal

Polle de Orgeljongen

€ 1.000

2017/0203

St. Streekhistorisch Centrum

De 7 plagen: A in Wonderland

€ 2.500

2017/0204

Plaatselijke Commissie Zuurdijk
SOGK

Gamba op het Hogeland

€ 500

2017/0206

St. Jeugdtheaterschool
Wonderboom

Level up/Just be me

€ 3.000

2017/0207

Grieg Stichting Nederland

Grieg Kamermuziek Festival

€ 1.500

2017/0208

St. Internationaal Accordeon
Festival

Accordeonfestival

€ 1.600

2017/0209

St. Buurtcentra in Beijum

Buitengalerie, van saai naar fraai

€ 3.370

2017/0210

St. tgEntropy

CLIMAX

€ 10.000
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PLUSREGELING AMATEURKUNST

budget

aanvrager

activiteit

2017/0029

St. Stukafest Groningen

Stukafest 2017

€ 2.000

2017/0030

Ver. 4 Mei-Projekt

Chains of Hope

€ 2.370

2017/0032

St. het Nederlands Studenten Orkest

Beleef NSO 2017

€ 1.500

2017/0033

M.F.V. Panacea

Aïda - a timeless love story

€ 1.842

2017/0035

St. Harmonie '67

West Side Story

€ 3.150

2017/0036

St. Groninger Studenten Toneel

Woyzeck

€ 900

2017/0037

Ver. Vrouwenkoor Mrs Johnson

De Passie van Mrs Johnson

€ 750

2017/0038

St. Nederlands Studenten Kamerorkest

Nesko 2017 vliegt uit!

€ 1.125

2017/0039

St. Capella Groningen

Musikalische Exequien

€ 1.000

2017/0040

St. TKK Bekker i.s.m. Gruno's Postharmonie

Twee concerten rond Sint Cecilia Mis

€ 5.000

2017/0046

St. Noordelijk Bach Consort

Dresden

€ 1.774

2017/0053

St. NOM / KamerFilharmonie Der Aa

En Voyage!

€ 2.500

2017/0057

St. Grof Volkoren

Grof Volkoren Varieté

€ 2.000

2017/0059

St. Kamerkoor Tiraña

Matthaus Passion van Schutz

€ 440

2017/0062

St. Gereformeerd Groninger Mannenkoor

Jubileumconcert

€ 1.000

2017/0072

St. GLV Idun

Diplodocus Deks

€ 750

2017/0073

St. Groninger Studenten Toneel

Midzomernachtsdroom

€ 850

2017/0074

St. Harmonie Patrimonium

Samenwerking met OpSterkWater

€ 2.000

2017/0075

St. Vocaal Ensemble A Capelli

Ein feste Berg ist unser Gott

€ 1.000

2017/0084

St. Taptoe Groningen

27e editie Taptoe Groningen

€ 3.500

2017/0090

St. Haydn Muziek Festival

Haydn Muziek Festival 2017

€ 1.500

2017/0095

St. A-Way Theatre Productions

Slaughterhouse-Five

€ 200

2017/0112

St. Koorkracht

ICE!

€ 1.500

2017/0122

St. Noordelijk Bach Consort

Trost und Zuflucht

€ 2.055

2017/0123

St. Groningen Studenten Cabaret

31e GSCF

€ 2.500

2017/0124

St. Koninklijk Mannenkoor Gruno

Gezamenlijk concert de Zingerij

€ 1.297

2017/0125

St. FlauweCult Collectief

FlauweCultUur

€ 2.230

2017/0133

St. Ensemble 17-18

Concert Telemann-jaar

€ 578

2017/0137

St. NOM / KamerFilharmonie Der Aa

Variaties op de Reformatie

€ 2.500

2017/0152

Ver. Noord Nederlands Opera en Operettekoor 70 jarig jubileum concert

2017/0154

St. Capella Groningen

Sint Nicolaas

€ 1.000

2017/0155

St. Theatergroep Raamwerk

Achter mijn deur…

€ 1.000

2017/0159

St. VRIJDAG

VRIJDAG muziekweken

€ 4.000

2017/0163

St. Toonkunstkoor Bekker

Najaarsconcert

€ 2.500

2017/0187

St. FlauweCult Collectief

Drie maak raak

€ 3.000

2017/0188

Ver. Vrouwenkoor Mrs. Johnson

Het het nog nooit zo donker west

€ 2.225

2017/0189

St. Nederlands Studenten Jazz Orkest

NSJO 2017: Building Bridges

€ 1.500

2017/0190

St. Vocaal Ensemble A Capelli

O Nata Lux

€ 1.000

2017/0191

St. NOM / KamerFilharmonie Der Aa

Bruckners Achtste

€ 4.000

2017/0196

Ver. G.S.M.G. Bragi

Decemberconcert: Gustavs Kerst

€ 2.500

2018/0205

St. Toonkunstkoor Bekker

Matthäus Passion 2018

€ 5.000
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PRONKJEWAILFONDS

budget

aanvrager

activiteit

2017/0127

St. Groningen Plus

Samen kunst verkennen

€ 2.500

2017/0129

St. Samen in Beeld SiBTV

Samen in Beeld

€ 15.000

2017/0131

Maud van Maarseveen

Senioren maken met Marjolein Rover
Zomaar Radio

€ 1.000

2017/0132

St. WelZINN

Alzheimerpatiënten in het Groninger
Museum

€ 1.750

2017/0135

St. WelZINN

Optredens Care Clowns

€ 2.500

2017/0136

St. Laway Arts

Dansproject Courage

€ 3.500

2017/0147

Thecla Brakel

Easy Rock 'n Roll & Happy Solodance

€ 1.000

2017/0148

St. Vrienden Lutherse Kerk Groningen

Meezingdag

€ 1.500

2017/0149

St. Literaire Activiteiten Groningen

Dichten met oma

€ 5.000

2017/0150

St. Hanzehogeschool Groningen

Kijk dit zie ik

€ 20.000

2017/0199

Jeanet Landman

Klankverhaal

€ 1.000
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Bijlage 2

Uitkomsten

evaluatie databank

Noord -pool

Werkwijze
Vullen databank
Per provincie is gekeken welke professionals geschikt zouden zijn voor opname in de databank.
Hiervoor is gebruik gemaakt van de door de initiatiefnemers van Noord-pool (Erik Akkermans,
Mirjam de Meijer en Nynke Stellingsma) opgestelde lijst en er is gekeken in het eigen netwerk.
De kandidaten zijn schriftelijk en mondeling gewezen op noord-pool.nl met de vraag zich op de
site te registreren. Daarnaast zijn er ook openbare oproepen geplaatst via de eigen websites,
nieuwsbrieven en sociale media (twitter, linked-in). Verder zijn mailingen uitgegaan naar
kunstenaars, creatieven, culturele instellingen, onderwijs e.a.
Medio 2017 stonden 93 personen ingeschreven (52 eind 2015, streefaantal bij aanvang 100).
Drenthe heeft in vergelijking met Friesland en Groningen minder kandidaten in de databank
vertegenwoordigd.
Het vullen van de databank kost tijd maar het aantal kandidaten groeit gestaag.

Vacatures
Vanwege de behoefte uit het culturele veld als de kandidaten uit de databank is de website eind
2016 ook opengesteld voor vacatures van culturele instellingen in Noord-Nederland die op zoek
zijn naar een bestuurslid, lid voor de Raad van Toezicht of adviseur. Dit heeft geleid tot een
toename van het aantal vacatures op de site.
Er zijn in totaal 43 vacatures geplaatst waarvan 19 in 2017 (11 landelijke en 8 noordelijke
vacatures). De vacatures zijn door de samenwerkende organisaties verzameld. De vacatures zijn
via een direct mail (voor wie zich daarvoor had aangemeld) onder de aandacht gebracht bij de
geregistreerde kandidaten op noord-pool.nl.
Contact landelijke fondsen
De Kunstraad Groningen heeft de website frequent onder de aandacht gebracht bij haar collega
adviesraden en landelijke fondsen. Dit is gebeurd per brief bij de lancering van de website, via
mondelinge contacten en via persoonlijk overleg bij vacatures. Ook de andere partners hebben
de databank gepromoot in het eigen netwerk via sociale media en nieuwsbrieven. In 2017 is de
databank toegelicht aan Birgit Donker van het Mondriaanfonds tijdens het bezoek van het fonds
op locatie in Groningen.

Ervaringen
Positief
De website is goed ontvangen door de kandidaten en werkt technisch goed. Met name in de
beginperiode waren er veel aanmeldingen na de promotie-acties.
Via de databank kunnen landelijke raden en fondsen makkelijk adviseurs/bestuurders zoeken en
benaderen. In de databank kan gezocht worden op de zoektermen expertise, ervaring, leeftijd en
geslacht.

Negatief
Professionals die zijn benaderd om zich in te schrijven in de databank gaven aan dat ze al op meer
platforms actief zijn (zoals Linked-in) en hadden reserves om zich ook in te schrijven op Noordpool. Ook werd door sommige professionals aangegeven dat men wel op een ‘papieren namenlijst’
wil staan maar niet op een openbare website.
Het aantal vacatures voor functies bij landelijke adviesraden en fondsen (waarvoor de website
is bedoeld) is beperkt. Hierdoor is er weinig actie op de site en wordt de databank niet optimaal
benut. Dit is wel verbeterd met de introductie van Noordelijke vacatures op de site.
Er zijn andere vacaturesites die bekender zijn zoals culturelevacatures.nl en boardroommatch.nl.
Daarnaast brengen de landelijke fondsen en adviesraden hun vacatures ook zelf actief onder de
aandacht via nieuwsbrieven en sociale media.
Wat mist
Er is nog te weinig zicht op de resultaten van het onder de aandacht brengen van de vacatures bij
de geregistreerde kandidaten op Noord-pool.
De kandidaten in de databank komen uit de culturele sector. Een uitbreiding van kandidaten
met kennis van andere zaken (bijvoorbeeld op het gebied van financiën, marketing, personele of
juridische zaken) is gewenst. Een poging om dit via het netwerk van VNO NCW Noord te realiseren
heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
De databank levert los van de vacatures weinig op voor de geregistreerde kandidaten. De
organisatie van een bijeenkomst of deelname aan symposia elders in Nederland kan hiervoor
wellicht een oplossing bieden.
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Bijlage 3

Rooster

van aan - en aftreden

Bestuur
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot
herbenoeming voor een periode van nog eens 3 jaar.
Naam

Functie

Aantreden

Aftreden

Hans van Maanen

Voorzitter

Oktober 2009 als bestuurslid,
Oktober 2010 als voorzitter

Oktober 2017

Erik Akkermans

Voorzitter

Oktober 2017

Oktober 2020

Jaap Bos

Penningmeester

Maart 2013

Herbenoemd tot
maart 2019

Myriam Jansen

Algemeen bestuurslid
en Plaatsvervangend
voorzitter

Maart 2016

Maart 2019

Johan Kolsteeg

Algemeen bestuurslid

Januari 2017

Januari 2020

Hanka Otte

Algemeen bestuurslid

Maart 2016

Maart 2019

Rika Pot

Algemeen bestuurslid

Oktober 2010

Maart 2017

Kerncommissie
De leden van de kerncommissie worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid
tot herbenoeming voor een periode van nog eens 3 jaar.
Naam

Functie

Aantreden

Aftreden

Wout Brinkhuis

Technisch voorzitter

Januari 2017

Januari 2020

Toos Arends

Lid

Januari 2014

Herbenoemd tot januari 2020

Thuur Caris

Lid

Januari 2017

Januari 2020

Remco de Haan

Lid

Maart 2015

Maart 2018

Saskia Jeulink

Lid

Januari 2015

Januari 2018

Nina Thunnissen

Lid

Mei 2014

Herbenoemd tot mei 2020

Extern adviseurs
De groep van extern adviseurs is in feite een kaartenbak van deskundigen waarop bij het
beoordelen van de subsidieaanvragen een beroep kan worden gedaan. Deze adviseurs zijn niet
vast verbonden aan de Kunstraad maar zijn op afroep beschikbaar. Het betreft deskundigen in alle
disciplines.

In 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

deed de Kunstraad een beroep op de volgende extern adviseurs:
Benthe van Aalst, beeldende kunst en vormgeving.
Romy Akkerman, community-art, theater.
Paul Bezuijen, foto en film.
Bas de Bruijn, theater, amateurkunst.
Ype van Gorkum, film, fotografie.
Loes Heebink, beeldende kunst.
Bert Heikema, muziek, festivals.
Rob Heiligers, theater.
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Extern adviseurs (vervolg)
• Marit Juliette Jongsma, beeldende kunst en vormgeving.
• Mare van Koningsveld, beeldende kunst en vormgeving.
• Henk Kraayenzank, theater, beeldende kunst.
• Albert Meijer, film, dans.
• Andrea Möller, film, theater en beeldende kunst.
• Bert Oling, lichte en klassieke muziek, letteren.
• Ron Overbeek, lichte muziek.
• Arjo Passchier, beeldende kunst.
• Annelies Propstra, beeldende kunst.
• Peter Propstra, theater, letteren, festivals.
• Harrie de Vries, lichte en klassieke muziek, film.
• Jo Willems, theater, lichte en klassieke muziek, letteren.
• Eeuwe Zijlstra, klassieke muziek, amateurkunst.
Pronkjewailfonds
De leden zijn vooralsnog benoemd voor een periode van twee jaar, de looptijd van het programma
Een leven lang Kunst. De commissie bestaat uit:
• Betty Meyboom–de Jong (voormalig huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde.
Van 2008-2016 voorzitter van het Nationale Programma Ouderenzorg).
• Hugo Klomp (voormalig dean van School of Arts van de Hanzehogeschool Groningen en
diverse functies bekleed bij het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Nu actief als
bestuurslid bij verschillende culturele stichtingen).
• Peter Molter (voormalig projectontwikkelaar en projectleider bij verschillende culturele
initiatieven in de provincie Groningen. Tevens oprichter en voorzitter van de stichting
MMC).

De commissie van het Pronkjewailfonds
(v.l.n.r. Hugo Klomp, Betty Meyboom – de Jong en Peter Molter)
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Bijlage 4

Interview Hans

van

Maanen

en

Erik Akkermans

Dagblad van het Noorden - 13-10-2017
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