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Inleiding  
Heropening Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen provincie Utrecht 

Tot en met 1 maart 2021 konden cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht een 

aanvraag indienen ter compensatie van de geleden netto schade in de periode 15 maart - 15 

september 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen. Voor deze heropening van de 

Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen heeft de Provincie Utrecht € 808.000,00 

beschikbaar gesteld, met een maximumbedrag van € 200.000 per aanvraag. In totaal zijn er in deze 

ronde 22 aanvragen ingediend. Alle aanvragen zijn van zogenaamde secundaire instellingen. Deze 

instellingen konden maximaal 75% van de geleden netto schade aanvragen.  

De regeling is bedoeld voor cultuur- en erfgoedinstellingen die met hun activiteitenaanbod 

aantoonbaar thuishoren in één van de negen categorieën, zoals ‘(film)theater’ of ‘kunstencentrum’. 

Indien de commissie van oordeel was, dat de aanvrager in geen van de door de provincie 

vastgestelde categorieën behoorde, volgde er direct een afwijzing.  

De commissie heeft de opgegeven geleden netto schades per instelling bij gelegenheid van de 

heropening van de regeling wederom kritisch beschouwd op herleidbaarheid en rechtmatigheid. In 

enkele gevallen is het Subsidieloket van de provincie gevraagd om aanvragen nogmaals te 

controleren op rechtmatigheid.  

Op twee gevallen na heeft de provincie geconstateerd dat het aangevraagde subsidiebedrag al werd 

gedekt door een subsidie van de eigen gemeente. Deze twee aanvragers zijn door de provincie 

afgewezen. Tevens heeft het Subsidieloket in het voortraject alle aanvragen op volledigheid en 

ontvankelijkheid gecontroleerd.  

In deze tweede ronde heeft de provincie zich extra ingezet om (kleine) instellingen uitleg te geven 

over de aanvraagprocedure. Dit heeft erin geresulteerd dat er geen instellingen zijn afgewezen 

omdat zij incompleet waren. Instellingen die in de eerste ronde om die reden afgewezen moesten 

worden, hebben – gelukkig zo vindt de commissie – opnieuw een aanvraag gedaan. Opvallend vond 

de commissie de goede kwaliteit van aanvragen van enkele kleinere instellingen die veelal werken 

met vrijwilligers. Minder positief was de commissie over de kwaliteit van aanvragen van een aantal 

instellingen ‘van formaat’, die soms uiterst rommelige aanvragen indienden.  

Uniek cultureel erfgoed 

De provincie Utrecht kent uniek varend erfgoed in de haven van Spakenburg. Al in de eerste ronde 

van deze regeling vroegen verschillende stichtingen, die zich inzetten voor beheer en behoud van 

botters, steun aan. De meesten werden toen afgewezen omdat de aangeleverde documenten niet 

volledig waren en/of er documenten ontbraken. De commissie spreekt haar waardering uit over de 

inzet van de stichtingen en hun vrijwilligers om de bruine vloot blijvend te onderhouden en 

restaureren. Onderhoud en restauratie zijn noodzakelijk om dit erfgoed te kunnen blijven beleven en 

in te kunnen zetten voor publieksactiviteiten, zoals het varen in het seizoen. De kosten die 

samenhangen met onderhoud en restauratie zijn aanzienlijk en drukken zwaar op de begrotingen van 

de individuele stichtingen. Voor de langere termijn ziet de commissie hier een probleem met de 

financiering bij meerdere stichtingen. Een gezamenlijke aanpak van de stichtingen opgesteld en 

uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Bunschoten-Spakenburg en de provincie Utrecht, lijkt 

in de ogen van de commissie de enige oplossing voor het behouden van het varend erfgoed voor 

toekomstige generaties.  
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Herstel van de culturele sector 

Het is duidelijk dat de coronacrisis grote impact heeft op de culturele sector. Hoe langer de crisis 

duurt, hoe langer ook het herstel zal duren. Het publiek moet de weg weer vinden naar de 

instellingen. De eigen inkomsten van instellingen, zoals publieksinkomsten en horeca, zullen niet 

direct weer op het niveau van 2019 zijn. De rijksmiddelen die de gemeenten hebben ontvangen, mits 

bestemd en uitgekeerd, zullen in belangrijke mate bijdragen aan de instandhouding van de lokale 

culturele infrastructuur. Natuurlijk heeft de commissie begrip voor de grote opgave die, op andere 

beleidsterreinen, op het bordje van de gemeenten ligt.  De commissie vindt dat de provincie Utrecht 

grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid heeft getoond voor de culturele sector in de provincie. 

Met de middelen van het Rijk, uitgekeerd via het gemeentefonds, ligt die eerste 

verantwoordelijkheid wat de commissie betreft nu weer bij de gemeenten.  

Samenwerking  

Als laatste opmerking spreekt de commissie de wens uit dat culturele instellingen, hoe ingewikkeld 

het soms ook is in crisistijd, actief de samenwerking op zoeken om ook samen te bouwen aan herstel 

van de sector in deze provincie. En daarbij, juist nu, te blijven streven naar vernieuwing van inzichten, 

te zoeken naar andere invalshoeken en een brede blik op samenwerking binnen de culturele sector 

in de provincie Utrecht te houden. Samenwerking en kennisdeling tussen culturele instellingen en 

initiatieven maar ook tussen de sector, overheden en maatschappelijke instellingen is, naast 

financiële steun van overheden, vormen een belangrijke sleutel tot herstel voor de culturele sector 

op korte en lange termijn.  

Werkwijze commissie  

Het College van Gedeputeerde Staten besluit over de toekenning op basis van het advies van de 

adviescommissie. Behalve dat een aanvrager moet passen binnen een categorie, beoordeelt de 

adviescommissie een aanvraag op inhoudelijke en bedrijfseconomische criteria conform de door de 

provincie vastgestelde regeling. In de (digitale) vergaderingen is de adviescommissie na uitvoerig 

overleg tot een beoordeling van alle afzonderlijke aanvragen gekomen, dat wil zeggen een expliciet 

gemotiveerde toekenning dan wel afwijzing van iedere aanvraag. De aanvragen die door de provincie 

zijn aangemerkt als niet-subsidiabel, zijn niet beoordeeld door de commissie. De adviescommissie 

heeft, conform de Tender-procedure die ook weer van toepassing was op de heropening van de 

Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen, haar oordeel telkens gebaseerd op de 

aangeleverde documenten. Vervolgens is in de slotvergadering gereflecteerd op alle aanvragen en 

beoordelingen in  totaliteit.    

Samenstelling commissie 

Voorzitter: mevrouw M.C. (Mirjam) Barendregt, Leden: mevrouw E. (Erna) van de Ven, de heer R. 

(Remco) Mol, mevrouw M. (Marian) van Dijk, de heer O. (Oscar) Wibaut, de heer A. (Arthur) van Dijk, 

Secretaris: mevrouw N. (Nicolle) van Lith.  

Wijze van beoordeling  

Alle 22 aanvragen zijn ontvankelijk verklaard. Twintig aanvragen zijn door de commissie beoordeeld. 

De twee niet beoordeelde aanvragen zijn op voorhand door de provincie afgewezen. De resterende 

20 aanvragen zijn individueel en los van elkaar beoordeeld op bedrijfseconomische en inhoudelijke 

criteria door de commissieleden, 18 aanvragen zijn door de commissie van een positief advies 

voorzien en 2 aanvragen zijn afgewezen. De inhoudelijke criteria verschilden vanzelfsprekend per 

categorie. Ieder commissielid heeft zijn of haar beoordeling gemotiveerd. Deze individuele 
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beoordeling en motivatie vormde de input voor de gezamenlijke bespreking van de aanvraag. In alle 

gevallen is tot een eensluidend en gemotiveerd oordeel gekomen. Als voorbeeld schetsen we hier de 

gehanteerde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria voor de categorie (film)theaters binnen de 

secundaire instellingen. 

Bedrijfseconomische criteria 

i: de instelling zet de algemene reserve waar mogelijk in voor het opvangen van de netto schade 
waarbij na deze inzet de algemene reserve maximaal 7,5% van de omzet* bedraagt;    
ii: de cultuur- of erfgoedinstelling was op 31 december 2019 financieel gezond, te toetsen aan de 
hand van de jaarrekeningen 2018 en 2019; 
iii: de instelling is toekomstbestendig, heeft een ondernemende houding en een naar 
omstandigheden gezonde bedrijfsvoering, hetgeen blijkt uit een financieel plan voor de periode 
2020 en 2021, zoals nader beschreven in artikel 4, tweede lid, onder c, waarmee tevens wordt 
aangetoond: 
a) op welke meerjarige subsidies en andere meerjarige toezeggingen de instelling in de periode 
2020 en 2021 aanspraak kan maken, zoals door vriendenacties of sponsoring en b) dat de instelling 
voldoende solvabel is voor de periode van het vierde kwartaal 2020 tot en met 31 december 2021. 

Inhoudelijke criteria 

i: de instelling vervult ten minste 7 maanden per jaar een actieve en substantiële rol; te toetsen 
aan de omvang of frequentie van de activiteiten zoals aantal voorstellingen, aantal producties en 
randprogrammering; 
ii: de instelling had een aantoonbaar bovenlokaal publieksbereik in 2019; te toetsen aan het aantal 
(boven)lokale bezoekers, in combinatie met de capaciteit zoals aantal stoelen of plaatsen; 
iii: de instelling speelt een bewezen regionale rol in de culturele keten; te toetsen aan het 
percentage eigen productie/ coproductie, de bijdrage aan educatie en talentontwikkeling en de 
samenwerking met andere culturele organisaties;  

 

Tot slot 

Een woord van dank gaat uit naar de gedeputeerde Cultuur de heer Rob van Muilekom en Provinciale 

Staten van Utrecht voor het vertrouwen en het initiatief tot het heropenen van deze regeling. Wij 

danken ook het team van beleidsadviseurs van de provincie Utrecht voor de ondersteuning aan ons 

als commissie en aan de sector door o.a. het organiseren van een informatiesessie voorafgaand aan 

de heropening van deze regeling. Ook bedank ik de gehele commissie die wederom zonder elkaar 

fysiek te hebben ontmoet in staat was vanuit een intrinsieke motivatie, een sterke verbinding met 

elkaar en onder een hoge tijdsdruk te adviseren over de aanvragen.   

 

Mirjam Barendregt 

Voorzitter commissie overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen provincie Utrecht 

16 april 2021 
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Varend erfgoed 

Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg 
Categorie: Varend erfgoed 
Aangevraagd bedrag: € 19.670,00 
Geadviseerd bedrag: € 19.670,00 
 
Inleiding  

De Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg heeft als doel om de Museumhaven van 

Spakenburg, gevuld met historische vissersschepen, in haar levendigheid en ongeschondenheid te 

behouden voor de toekomst. Het publiek betreft de inwoners van Spakenburg en toeristen die de 

museumhaven bezoeken. De stichting zet samenwerkingen op tussen en met lokale partijen. Ook 

sluit de instelling aan bij initiatieven op regionaal, nationaal en internationaal niveau om 

gezamenlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Naast het belang als cultureel 

erfgoed voor de gemeente en de provincie Utrecht, dragen de activiteiten van de stichting ook bij 

aan de vitaliteit en economie van het centrumgebied van Spakenburg en de instandhouding van de 

haven. De stichting beheert twee botters: BU 33 en HK 10. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat de vermindering van de inkomsten in 2020 met name wordt 

veroorzaakt door een afname van de hoeveelheid giften ten opzichte van 2019. Hoewel er geen 

acute financiële nood lijkt te zijn, komen onderhoud en renovatie van botters als snel in het gedrang 

als voldoende middelen ontbreken.  Omdat de stichting met ingang van 2022 structureel 

gesubsidieerd wordt door de gemeente Bunschoten, oordeelt de commissie positief over de 

toekomstbestendigheid van de instelling. 

Inhoudelijk 

De commissie oordeelt dat de instelling minstens zeven maanden per jaar actief is en actueel aanbod 

heeft, gebonden aan de historie van visserij en varend erfgoed. Het beleid is gebaseerd op promotie 

en behoud van de Museumhaven met daarbij de vragen en noden vanuit de bruine vloot, de werf en 

de culturele behoeften. De verschillende werkgroepen van de instelling zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van dit beleid. De botters worden als ensemble, in combinatie met het museum, als 

aantrekkelijk en waardevol beschouwd door de adviescommissie.  

Hoewel de adviescommissie positief is over het ensemble van botters in de historische haven en het 

behoud van de individuele botters waardevol acht, constateert de adviescommissie dat er 

verbetering noodzakelijk is in het opleiden van vrijwilligers voor het onderhoud van de botters en het 

uitvoeren van marketing. Ook raadt de commissie aan te onderzoeken hoe een 

professionaliseringslag gemaakt kan worden en is het advies om de onderlinge samenwerking tussen 

de diverse stichtingen te versterken. Hierin schuilt volgens de adviescommissie een grote 

toegevoegde waarde en mogelijke culturele en economische spin-off. De commissieleden achten de 

stichting belangrijk voor het behoud van de botters en daarmee van vitaal belang voor het beheer en 

behoud van het varend erfgoed in de provincie. Het masterplan uit 2015, dat als leidraad dient, is aan 

herziening toe.  
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Conclusie: De commissie is van oordeel dat Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg netto 

schade heeft geleden in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. 

De aanvrager voldoet in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke 

criteria. De commissie adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 19.670,00.  

 

Stichting Bunschoten Botter BU 210 

Categorie: varend erfgoed 
Aangevraagd bedrag: € 5.934,00 
Geadviseerd bedrag: € 5.934,00 
 

Inleiding  

De stichting Bunschoten Botter BU 210 is verantwoordelijk voor de laatst gebouwde botter van 

Nederland die wordt gebruikt voor bottertochten, rondvaarten en educatieve programma´s voor 

jongeren. De botter BU 210 ligt afgemeerd in het hart van Spakenburg, de zogenaamde 

'Hongdehemel'. Het museum Spakenburg ligt direct tegenover de ligplaats van de botter BU 210. 

Tijdens de coronacrisis lag de botter op de kade voor onderhoud, maar ten tijde van de 

versoepelingen van de maatregelen gedurende de zomermaanden zijn enige vaarten met kleine 

groepen mogelijk gemaakt.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat de stichting een redelijk gezonde financiële status heeft en een 

realistische begroting. De stichting ontvangt sponsorgelden van verschillende lokale en regionale 

bedrijven. Echter, de adviescommissie neemt pessimisme waar ten opzichte van de prognose voor 

2021. Ook wordt het als bijzonder ervaren dat de gemeente geen van de botterstichtingen steunt, 

behalve door middel van korting op het havengeld. Wel steunt de gemeente de botterstichtingen 

indirect via de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg. Toch oordeelt de adviescommissie 

positief over de toekomstbestendigheid van de instelling. De adviescommissie oordeelt dan ook 

positief over het voldoen aan de bedrijfseconomische criteria. 

Inhoudelijk 

Op de botters is bij een bottertocht beperkt plek voor publiek, aangezien de boten niet heel groot 

zijn. Het directe publieksbereik per botter is daarmee beperkt. Het publieksbereik moet in 

samenhang gezien worden met de haven, de helling, het museum, het ensemble aan botters en de 

publieksactiviteiten die gedurende het seizoen plaatsvinden. Hoewel de adviescommissie positief is 

over het ensemble van botters in de historische haven en het behoud van de individuele botters 

waardevol acht, constateert de adviescommissie dat er verbetering noodzakelijk is in het opleiden 

van vrijwilligers voor het onderhoud van de botters en het uitvoeren van marketing. Ook raadt de 

commissie aan te onderzoeken hoe een professionaliseringslag gemaakt kan worden en is het advies 

om de onderlinge samenwerking tussen de verschillende stichtingen te versterken.  Hierin schuilt 

volgens de adviescommissie een grote toegevoegde waarde en mogelijke culturele en economische 

spin-off. De commissieleden achten de stichting belangrijk voor het behoud van de botters en 

daarmee van vitaal belang voor het beheer en behoud van het varend erfgoed in de provincie. Het 

masterplan uit 2015, dat als leidraad dient, is aan herziening toe.  
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Conclusie: De commissie is van oordeel dat Stichting Bunschoten Botter BU 210 netto schade heeft 

geleden in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager 

voldoet in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De 

commissie adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 5.934,00. 

 

Stichting De Oude Haven  
Categorie: Varend erfgoed 
Aangevraagd bedrag: € 22.775,00 
Geadviseerd bedrag: € 22.775,00 
 

Inleiding  

Stichting De Oude Haven heeft meer dan veertig jaar ervaring met het organiseren van 

botterzeiltochten en werkt daarom samen met een veelheid aan partners uit de toeristische sector 

en het bedrijfsleven. Verder bestaan de activiteiten uit het onderhoud en de restauratie van de 

botters en het promoten van het belang van het behoud van de Bottervloot. Voor bezoekers is er een 

ruime keuze aan standaard arrangementen of bedrijfsevenementen. De stichting heeft vier 

historische zeilschepen BU 16, BU 8, UK 67 en HK 60.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat de stichting financieel gezond is en over voldoende reserve beschikt. 

De stichting laat voldoende ondernemerschap zien in het werven van inkomsten. Hoewel de 

commissie verwacht dat professionalisering en steungelden van de overheid nodig zullen zijn in de 

toekomst, acht de commissie Stichting De Oude Haven op middellange termijn toekomstbestendig. 

Inhoudelijk 

Op de botters is tijdens een bottertocht beperkt plek voor publiek, aangezien de boten niet heel 

groot zijn. Het directe publieksbereik per botter is daarmee beperkt. Het publieksbereik moet in 

samenhang gezien worden met de haven, de helling, het museum, het ensemble aan botters en de 

publieksactiviteiten die gedurende het seizoen plaatsvinden. De adviescommissie is van mening dat 

de stichting in voldoende mate voldoet aan de gestelde inhoudelijke criteria. De botters zijn met 

name in de zomermaanden actief op het water. In de winterperiode wordt gewerkt aan onderhoud 

en restauratie. De commissie merkt op dat het publiek dat meevaart op de botters van de stichting 

voornamelijk lokaal is en adviseert om te zoeken naar een bredere groep bezoekers (ook) uit de 

regio. Het bredere publiek geniet vooral van het ensemble van de botters in de haven en tijdens de 

grotere evenementen in Spakenburg en andere voormalige Zuiderzeehavens. 

Hoewel de adviescommissie positief is over het ensemble van botters in de historische haven en het 

behoud van de individuele botters waardevol acht, constateert de adviescommissie dat er 

verbetering noodzakelijk is in het opleiden van vrijwilligers voor het onderhoud van de botters en het 

uitvoeren van marketing. Ook raadt de commissie aan te onderzoeken hoe een 

professionaliseringslag gemaakt kan worden en is het advies om de onderlinge samenwerking tussen 

de verschillende stichtingen te versterken.  Hierin schuilt volgens de adviescommissie een grote 

toegevoegde waarde en mogelijke culturele en economische spin-off. De commissieleden achten de 
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stichting belangrijk voor het behoud van de botters en daarmee van vitaal belang voor het beheer en 

behoud van het varend erfgoed in de provincie Utrecht. 

Conclusie: De commissie is van oordeel  dat stichting De Oude Haven netto schade heeft geleden in 

de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 

voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 22.775,00.  

 

Stichting tot Behoud botter HK89 

Categorie: Varend erfgoed 
Aangevraagd bedrag: € 2.429,00 
Geadviseerd bedrag: € 2.429,00 
 

Inleiding  

De botter HK89 van de stichting tot Behoud botter HK89 heeft als primaire activiteiten het behouden 

en exploiteren van de botter. Hoewel het van origine een visserijschip is, wordt de botter al geruime 

tijd ingezet voor recreatiedoeleinden. Ook wordt de botter gebruikt als oefenschip voor vrijwilligers 

in het behoud van botterschepen. De HK89 geeft gedurende een normaal vaarseizoen ‘acte de 

presence’ bij veel landelijke evenementen zoals de Oostwal botterwedstrijden in Kampen en Zuidwal 

in Spakenburg. Ook neemt de HK 89 eens in de vijf jaar deel aan SAIL. Dit evenement heeft door 

corona niet kunnen plaatsvinden. Het behoud en de overdracht van de oude ambachten zijn ook 

onderdeel van de doelstelling van stichting. Dit doet de stichting bijvoorbeeld door deel te nemen 

aan demonstraties tijdens georganiseerde visserijdagen zoals bij de Visserijdagen in Spakenburg en 

Enkhuizen.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De adviescommissie constateert dat de stichting financieel gezond is en voldoende eigen vermogen 

heeft. In de afgelopen jaren is de botter uitgebreid onderhouden en gerestaureerd, waardoor er 

weinig reserves zijn opgebouwd. Het is duidelijk dat de afname van publieksinkomsten een gevolg is 

van de COVID-19 crisis. Onder andere het publieksevenement Sail kon niet plaatsvinden waardoor de 

stichting deze bezoekersaantallen en inkomsten is misgelopen. 

Inhoudelijk 

Op de botters is bij een bottertocht beperkt plek voor publiek, aangezien de boten niet heel groot 

zijn. Het directe publieksbereik per botter is daarmee beperkt. Het publieksbereik moet in 

samenhang gezien worden met de haven, de helling, het museum, het ensemble aan botters en de 

publieksactiviteiten die gedurende het seizoen plaatsvinden. De commissie oordeelt dat de stichting 

tot Behoud botter HK89 een maatschappelijke functie en een aantrekkelijk aanbod heeft waarbij 

studenten betrokken worden. Er is een duidelijk en genuanceerd beeld over het publiek dat bereikt 

wordt. De commissie heeft vertrouwen in deze ontwikkeling, maar merkt op dat de uitbreiding van 

kennis van het veld, zoals het inzetten van studenten voor onderzoek, kansen kan bieden met 

betrekking tot restauraties.  

Hoewel de adviescommissie positief is over het ensemble van botters in de historische haven en het 

behoud van de individuele botters waardevol acht, constateert de adviescommissie dat er 
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verbetering noodzakelijk is in het opleiden van vrijwilligers voor het onderhoud van de botters en het 

uitvoeren van marketing. Ook raadt de commissie aan te onderzoeken hoe een 

professionaliseringslag gemaakt kan worden en is het advies om de onderlinge samenwerking tussen 

de verschillende stichtingen te versterken.  Hierin schuilt volgens de adviescommissie een grote 

toegevoegde waarde en mogelijke culturele en economische spin-off. De commissieleden achten de 

stichting belangrijk voor het behoud van de botters en daarmee van vitaal belang voor het beheer en 

behoud van het varend erfgoed in de provincie Utrecht.  

Conclusie: De commissie is van oordeel dat Stichting tot Behoud botter HK89 netto schade heeft 

geleden in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager 

voldoet in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De 

commissie adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 2.429,00. 

 

Stichting tot behoud van de botter BU 59 

Categorie: Varend erfgoed 
Aangevraagd bedrag: € 7.490,00  
Geadviseerd bedrag: € 7.490,00 
 

Inleiding  

De BU 59 is een ijzeren geklonken botter, waarschijnlijk de enige overgeblevene in originele staat. 

Het was samen met de BU 58 de laatste visbotter die tot 1966 het vissen nog origineel onder zeil 

uitvoerde. In de week voorafgaand aan de Spakenburgse Visserijdag, is de BU 59 altijd nog een paar 

nachten op de oorspronkelijke wijze aan het vissen op het Markermeer. 

De stichting heeft als doel het behoud van de BU 59 en expliciet het verwerven, in standhouden en 

exploiteren van botter BU59 en het bevorderen van de belangstelling voor geschiedenis en cultuur 

van de zuiderzeevisserij.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat de stichting voldoende financieel gezond is. Op te merken is dat de 

reserve minimaal is door de krappe exploitatie. De jaarcijfers 2019 laten een beeld zien van relatief 

hoge inkomsten, wat de commissie het vertrouwen geeft dat de stichting in de normale situatie weer 

snel kan opveren. 

Inhoudelijk 

Op de botters is bij een bottertocht beperkt plek voor publiek, aangezien de boten niet heel groot 

zijn. Het directe publieksbereik per botter is daarmee beperkt. Het publieksbereik moet in 

samenhang gezien worden met de haven, de helling, het museum, het ensemble aan botters en de 

publieksactiviteiten die gedurende het seizoen plaatsvinden. De stichting heeft jaarlijks een 

publieksbereik van 300 bezoekers, de commissie constateert dat dit weliswaar een relatief laag 

aantal is maar dat dit aantal past bij de mogelijkheden van het varend erfgoed en de inspanningen 

van de vrijwilligersorganisatie. De commissie oordeelt dat het aantal vaarten (22) die per seizoen 

worden uitgevoerd voor het type botter en de binnen de mogelijkheden van de organisatie 

voldoende zijn. Zodra activiteiten weer mogelijk zijn, worden door de commissie op het gebied van 

publieksbereik in de toekomst hoopgevende resultaten verwacht. De commissie oordeelt dat de 
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stichting een belangrijke rol vervult in het bevorderen van de belangstelling voor de Zuiderzee en de 

promotie van Bunschoten-Spakenburg en dat de stichting een relevante bijdrage levert aan de 

instandhouding van het unieke cultuurhistorische geheel van Bunschoten-Spakenburg.  

Hoewel de adviescommissie positief is over het ensemble van botters in de historische haven en 

daarmee het behoud van de individuele botters waardevol acht, merkt de adviescommissie op dat  

verbetering noodzakelijk is in het opleiden van vrijwilligers voor het onderhoud van de botters en het 

uitvoeren van marketing. Ook adviseert de commissie te onderzoeken hoe een 

professionaliseringslag gemaakt kan worden en onderlinge samenwerking tussen de verschillende 

stichtingen kan worden versterkt. Hierin schuilt volgens de adviescommissie een grote toegevoegde 

waarde en mogelijke culturele en economische spin-off. De commissieleden achten de stichting 

belangrijk voor het behoud van de botters en daarmee van vitaal belang voor het beheer en behoud 

van het varend erfgoed in de provincie.  

Conclusie: De commissie is van oordeel dat Stichting tot behoud van de botter BU 59 netto schade 

heeft geleden in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De 

aanvrager voldoet in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. 

De commissie adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 7.490,00. 

 

Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort   
Categorie: Varend erfgoed 
Aangevraagd bedrag: € 5.916,00 
Geadviseerd bedrag: € 5.916,00 
 

Inleiding  

De botter BU2 is het eigendom van de stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort en 

wordt ingezet voor vormingskampen en zeildagen. Sinds de inbedding van het vormingswerk in 

regionale opleidingscentra wordt met leerlingen van niveau 1 van ROC Midden Nederland gevaren. 

Daarnaast is de botter reeds veertien jaar lang in gebruik voor zeildagen met De Baander, een 

regionale onderwijsinstelling voor praktijkonderwijs te Amersfoort. Jaarlijks vaart de botter minimaal 

30 dagen met leerlingen van deze school, en in voorbereiding op het zeilseizoen assisteren leerlingen 

van De Baander in de maanden maart en april bij het onderhoud.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat de stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort financieel 

gezond is. Er is aantoonbaar sprake van schade ten gevolge van de coronacrisis- en maatregelen. 

Verder zijn er verschillende inkomstenbronnen en ook educatieve projecten van de stichting worden 

gesteund door het Johan J. Smit Fonds.  

Ten behoeve van de toekomst, adviseert de commissie om de samenwerking met andere 

botterstichtingen te verstevigen, in overleg met de gemeente en de provincie Utrecht. Wegens hoge 

onderhoudskosten, verwacht de adviescommissie dat de huidige structuur niet toekomstbestendig 

is. Ook moet er worden onderzocht hoe de stichting steun kan ontvangen van educatie-instellingen 

waarmee wordt samengewerkt.  
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Inhoudelijk 

Op de botters is bij een bottertocht beperkt plek voor publiek, aangezien de boten niet heel groot 

zijn. Het directe publieksbereik per botter is daarmee beperkt. Het publieksbereik moet in 

samenhang gezien worden met de haven, de helling, het museum, het ensemble aan botters en de 

publieksactiviteiten die gedurende het seizoen plaatsvinden. De stichting heeft jaarlijks een 

bovenlokaal publieksbereik. Hoewel de botter BU2 geen toegang geeft tot grote groepen, acht de 

adviescommissie de doelgroepen in de stukken duidelijk gedefinieerd. De commissie adviseert om de 

educatierichting uit te bouwen via een erfgoedweg. 

Hoewel de adviescommissie positief is over het ensemble van botters in de historische haven en het 

behoud van de individuele botters waardevol acht, constateert de adviescommissie dat er 

verbetering noodzakelijk is in het opleiden van vrijwilligers voor het onderhoud van de botters en het 

uitvoeren van marketing. Ook raadt de commissie aan te onderzoeken hoe een 

professionaliseringslag gemaakt kan worden en is het advies om de onderlinge samenwerking tussen 

de verschillende stichtingen te versterken.  Hierin schuilt volgens de adviescommissie een grote 

toegevoegde waarde en mogelijke culturele en economische spin-off. De commissieleden 

constateert dat de stichting belangrijk is voor het behoud van de botters en daarmee van vitaal 

belang is voor het beheer en behoud van het varend erfgoed in de provincie.  

Conclusie: De commissie is van oordeel dat Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort 

netto schade heeft geleden in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de 

coronacrisis. De aanvrager voldoet in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en 

inhoudelijke criteria. De commissie adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 

5.916,00. 

 

‘t Schippershuys 
Categorie: Varend Erfgoed 
Aangevraagd bedrag: € 30.300,00 
Geadviseerd bedrag: € 30.300,00 
 
Inleiding  

‘T Schippershuys is een onderneming met twee panden in de haven (café-restaurants) en vijf botters 

in de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Naast een uitgebreid terras met horeca, kan men met een 

drankje aan de bar een duik nemen in de geschiedenis van Spakenburg met historische boeken en 

documenten. ‘T Schippershuys heeft een functie voor de ontvangst van de bottergasten en ook voor 

bezoekers aan Spakenburg. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat ’t Schippershuys voldoende financieel gezond is omdat beide vennoten 

garant staan en vermogen inbrengen. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat de exploitatie lastig is en 

er tekorten zijn. De ondernemende instelling, blijkend uit de aangeleverde stukken, , en de financiële 

schets voor de toekomst, geven de commissie voldoende vertrouwen. Op grond van bovenstaande 

constateringen, oordeelt de commissie positief over de financiële gezondheid en 

toekomstbestendigheid van ’t Schippershuys.  
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Inhoudelijk 

De commissie is ervan overtuigd dat ’t Schipperhuys bijdraagt aan de promotie en behoud van de 

bruine vloot en twee havenpanden, en de culturele behoeften in Spakenburg. In 2019 hebben de 

bottervaarten 4200 bezoekers getrokken. De commissie ziet graag dat ’t Schippershuys ook 

educatieve taken inzake varend erfgoed op zich te neemt.  

Hoewel de adviescommissie positief is over het ensemble van botters in de historische haven en het 

behoud van de individuele botters waardevol acht, constateert de adviescommissie dat er 

verbetering noodzakelijk is in het opleiden van vrijwilligers voor het onderhoud van de botters en het 

uitvoeren van marketing. Ook raadt de commissie aan te onderzoeken hoe een 

professionaliseringslag gemaakt kan worden en is het advies om de onderlinge samenwerking tussen 

de verschillende stichtingen te versterken. Hierin schuilt volgens de adviescommissie een grote 

toegevoegde waarde en mogelijke culturele en economische spin-off. De commissieleden achten de 

organisatie belangrijk voor het behoud van de botters en daarmee van vitaal belang voor het beheer 

en behoud van het varend erfgoed in de provincie.  

Conclusie: De commissie is van oordeel dat ‘t Schippershuys netto schade heeft geleden in de periode 

15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in voldoende 

mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie adviseert de 

aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 30.300,00. 

 

Musea 
Streekmuseum Vredegoed 
Categorie: Museum   
Aangevraagd bedrag: € 3.872,00 
Geadviseerd bedrag: € 3.872,00 
 

Inleiding  

Streekmuseum Vredegoed, gevestigd in Tienhoven, laat bezoekers kennismaken met het verleden 

van de dorpen en boerderijen rondom het veengebied omstreeks 1900 tot 1950. Op het erf staan 

tevens een nog uit die periode stammende wagenschuur en ijzeren toegangshek.  

In de vaste tentoonstelling wordt een indruk gegeven van het boerenleven in de Vechtstreek. 

Streekmuseum Vredegoed heeft als doel om een bijzondere collectie plattelands- en 

boerenvoorwerpen onder de aandacht te brengen en tentoon te stellen voor een breed publiek. 

Jaarlijks zijn er wisselende exposities te zien op de hooizolder. Het kleinschalige museum wordt 

gerund door enthousiaste vrijwilligers. Verder is de instelling aanjager van het beleven van de unieke 

natuur te voet, per fiets of fluisterboot. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat Streekmuseum Vredegoed financieel gezond is door de gedegen 

strategie met voldoende eigen vermogen. De commissie acht de stichting, mede door de 

reservepositie, voldoende toekomstbestendig. Ook oordeelt de commissie positief over de goede 

relatie met de gemeente Stichtse Vecht, die heeft toegezegd om de subsidie te matchen. Dit draagt 
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in hoge mate bij aan de toekomstbestendigheid van de stichting. De commissie adviseert het 

museum werk te maken van de verjonging van de vrijwilligerspoule, aangezien dit een groter risico 

vormt dan de financiële gezondheid. 

Inhoudelijk 

De commissie oordeelt dat het museum in voldoende mate voldoet aan de gestelde inhoudelijke 

criteria. Het museum maakt een verzorgde en toegankelijke indruk en heeft een relevante collectie. 

In samenwerking met Kunst Centraal organiseert de instelling een workshop Jet & Jan voor 

basisschoolleerlingen uit groep 5. Door de gunstige ligging op een knooppunt voor fietsers en 

wandelaars, bezoeken veel passanten het museum. Dit draagt in grote mate bij aan het 

laagdrempelige karakter van het museum. Ook erkent de commissie de belangrijke erfgoedfunctie 

van het museum met de instandhouding van de oude boerderij. Er wordt veel waarde gezien in het 

feit dat Streekmuseum Vredegoed publiek aantrekt dat normaliter niet naar een museum gaat. 

Conclusie: De commissie is overtuigd dat Streekmuseum Vredegoed netto schade heeft geleden in de 

periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 

voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 3.872,00.  

 

Stichting Heksenwaag Oudewater 
Categorie: Museum  
Aangevraagd bedrag: € 4.198,00 
Geadviseerd bedrag: € 4.198,00 
 

Inleiding  

Museum de Heksenwaag vertelt het verhaal van de heksenachtervolgingen in de 16e en 17e eeuw in 

Europa. Bezoekers kunnen de weegtest op de originele weegschaal uit 1482 ondergaan en 

ontvangen hiervoor het beroemde certificaat. Museum De Heksenwaag is toegankelijk voor een 

brede doelgroep, te weten individuele bezoekers maar ook voor groepen zoals scholen en zakelijke 

of feestelijke bijeenkomsten. In de afgelopen jaren heeft er een herinrichting plaatsgevonden, met 

steun van onder andere Gemeente Oudewater, Provincie Utrecht, Bouwfonds Cultuurfonds, Prins 

Bernhard Cultuurfonds en Stichting K.F. Hein Fonds. In 2016 is de stichting officieel erkend als 

museum. Het museum de Heksenwaag is onderdeel van de Canon van Nederland. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat Stichting Heksenwaag Oudewater voldoet aan de bedrijfseconomische 

criteria. Hoewel in 2019 verlies is geleden, kan op basis van de cijfers uit 2017 en 2018 worden 

vastgesteld dat de organisatie financieel voldoende gezond is.  

De hoogte van het eigen vermogen beoordeelt de commissie als voldoende met in achtneming van 

het onderhoud en de restauratie van het gebouw. Wel vindt de commissie het opvallend dat de 

donatie van € 20.000 in de reserve geen duidelijk bestemmingsplan heeft. 

Met betrekking tot de toekomstbestendigheid oordeelt de commissie positief. De financiële risico’s 

zijn te overzien. De stichting heeft gebruik kunnen maken van de TOGs en voor een deel van de 
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NOW- en TVL-subsidieregelingen met de toevoeging van geoormerkte bijdragen van de gemeente 

Oudewater. Het is voor de adviescommissie aantoonbaar dat het museum financiële schade heeft 

geleden door de coronacrisis.  

Inhoudelijk 

Normaal gesproken is het museum het gehele jaar geopend. In de winterperiode is het museum in 

het weekend en tijdens de schoolvakanties geopend. Gemiddeld ontvangt het museum 15.000 

bezoekers per jaar. Het publiek is afkomstig uit verschillende regio’s, ook komt 30% van de bezoekers 

uit het buitenland mogelijk veroorzaakt door de samenwerking met het NBTC. De commissie ziet veel 

potentieel in het museum, met name door de bijzondere Nederlandse en Europese geschiedenis van 

de hekserij en het daarmee samenhangende materiele en immateriële erfgoed.  Deze indruk wordt 

versterkt door de ondersteuning van het bedrijfsleven en de wellicht op termijn te behalen plek op 

de werelderfgoedlijst. Maar de commissie signaleert ook ruimte voor verbeteringen betreffende de 

onderwijsprogramma’s en digitale activiteiten. De commissie adviseert om samen met de gemeente 

Oudewater en de provincie Utrecht in gesprek te gaan om dit erfgoed fysiek en online sterker onder 

de aandacht te brengen om daarmee de culturele waarde nog verder te vergroten.  

Conclusie: De commissie is overtuigd dat Stichting Heksenwaag Oudewater netto schade heeft 

geleden in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager 

voldoet in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De 

commissie adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 4.198,00. 

 

Productiehuis voor talentontwikkeling 

Jori Hermsen Producties   
Categorie: Productiehuis voor talentontwikkeling 
Aangevraagd bedrag: € 5.450,00  
Geadviseerd bedrag: € 5.450,00 
 

Inleiding  

De stichting Jori Hermsen Producties te Amersfoort heeft als doel het ondersteunen en bevorderen 

van (theater)producties en het zoeken naar nieuwe manieren van produceren, financieren en 

samenwerken, zonder de traditionele vorm van een toneelgezelschap. De stichting kent drie pijlers, 

te weten theaterproducties voor het professionele circuit, toneelvoorstellingen voor en door 

amateurs en talentontwikkeling van jonge acteurs en actrices middels de theatervooropleiding. 

Recent is de stichting verbonden aan het nieuwe collectief -De Makers- van Amersfoort, waarbij ook 

organisaties als Kosmik, De Stad Speelt, Samenwerkplaats en De WAR zijn aangesloten. Daarnaast 

heeft de stichting een samenwerkingsverband met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

Op basis van de aangeleverde stukken lijkt de stichting financieel gezond te zijn. Echter, het valt de 

adviescommissie op dat de financiering met name uit projectsubsidies bestaat, waarmee een 

structurele basis ontbreekt. Eveneens wordt in de begroting beperkt inzicht gegeven in de financiële 

schade, terwijl de weggevallen inkomsten uit de ticketverkoop duidelijk een gevolg zijn van de 

coronapandemie- en maatregelen. 
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De commissie acht de stichting toekomstbestendig omdat er geen sprake is van een structureel 

financieel risico. In de stukken leest de adviescommissie dat het creëren van continuïteit voor 

personeel en productievorming een belangrijk doel is van een productiehuis. De adviescommissie 

adviseert de stichting hier in de toekomst stappen in te nemen ter verduurzaming van de stichting.   

Inhoudelijk 

De adviescommissie constateert dat het productiehuis met weinig middelen veel bereikt. Ook ziet de 

commissie dat de producties en in het bijzonder de theatervooropleiding zorgen voor een goede 

doorstroom van jonge theatertalenten naar het professionele circuit. Hiermee vervult het 

productiehuis een wezenlijke rol in de keten van talentontwikkeling. 

De commissie is positief gestemd over de bovenregionale en (wat de vooropleiding betreft) 

landelijke functie die het productiehuis vervult. De producties zijn op veel plekken in de provincie 

Utrecht te zien en ook fungeert de Theater Vooropleiding Amersfoort als springplank naar het 

regionaal theateronderwijs. De dagopleiding cursussen trekken veel participanten aan. De 

adviescommissie verwacht dan ook een positieve ontwikkeling ten aanzien van de 

bezoekersaantallen wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden. Ook de gemeente 

Amersfoort is positief over de rol van de instelling in de regio. 

Conclusie: De commissie is overtuigd dat Jori Hermsen Producties netto schade heeft geleden in de 

periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 

voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 5.450,00. 

 

Stichting Amersfoorts Jeugd Symfonie Orkest 
Categorie: Productiehuis voor talentontwikkeling 
Gevraagd bedrag: € 12.985,00 
Geadviseerd bedrag: 0 
 

Inleiding  

Het Amersfoorts Jeugd Symfonie Orkest is een van de vele jeugdorkesten die Nederland rijk is. Het 
orkest heeft een volledige symfonische bezetting en heeft ongeveer 70 jonge orkestleden, in leeftijd 
variërend van 13 tot 24 jaar. Het orkest kan zich rekenen tot de betere regionale jeugdorkesten van 
Nederland. De instelling is gevestigd in Amersfoort.  De musici voornamelijk afkomstig uit Amersfoort 
en omgeving zijn lid van de vereniging, betalen contributie en repeteren doorgaans eenmaal per 
week in Amersfoort.  
 

Beoordeling 

Deze stichting heeft ook tijdens de eerste ronde een aanvraag gedaan die destijds behandeld en 

afgewezen is. Afwijzing in de eerste ronde was vanwege het niet kunnen aantonen van de schade. Er 

is toen niet expliciet stilgestaan bij de bepaling van de categorie. De commissie constateert dat 

Stichting Amersfoorts Jeugd Symfonie Orkest naar de letter noch naar de geest in de provinciale 

overbruggingsregeling past. Hoewel ze tot de top van de jeugdorkesten in Nederland behoort kan de 

instelling niet geïdentificeerd worden als productiehuis. De instelling past dan ook in geen enkele 

categorie. De commissie erkent daarbij overigens dat jeugdorkesten een belangrijke schakel zijn in 

muziekeducatie voor de jeugd, zeker waar het gaat om het samenspel. 
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Conclusie: De overbruggingsregeling van de provincie Utrecht laat voor de commissie geen ruimte 

om Stichting Amersfoort Jeugd Symfonie Orkest positief te honoreren omdat de stichting in geen 

enkele categorie is onder te brengen. De commissie adviseert de instelling in gesprek te gaan met de 

gemeente Amersfoort om te bezien of er mogelijkheden zijn om op een andere wijze financiële 

ondersteuning te vinden. De commissie denkt dan aan de rijksmiddelen die de gemeente heeft 

ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. 

 

Kunstencentrum 

Stichting House of Circles 
Categorie: Kunstencentrum 
Aangevraagd bedrag: € 16.915,00 
Geadviseerd bedrag: € 16.915,00 
 

Inleiding  

Stichting Taïkoschool House of Circles, gevestigd in Montfoort, laat publiek en deelnemers de 

Japanse trommelkunst ervaren. Ook kan er gedrumd worden op de grootste Japanse drums van 

Europa en is training onder leiding van spelers van de Nederlandse slagwerkgroep Circle Percussion 

een unieke mogelijkheid.  

Categorie: De stichting voert activiteiten uit die, naar het oordeel van de commissie, deels passen 

binnen de categorie Productiehuis voor talentontwikkeling en deels binnen de categorie 

Kunstencentrum. Primair acht de commissie het een kunstencentrum en secundair productiehuis.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat House of Circles een financieel gezonde instelling is met verschillende 

inkomstenbronnen. Door investeringen is er in 2019 een verlies geleden waardoor het eigen 

vermogen sterk is geslonken. Met de toegezegde bijdrage van de gemeente in het achterhoofd, 

oordeelt de commissie positief over het voldoen van de instelling aan de gestelde 

bedrijfseconomische criteria. 

Inhoudelijk 

De commissie is zeer positief over het unieke activiteitenaanbod en het voldoen aan de gestelde 

inhoudelijke criteria. House of Circles is een nichespeler met nationale en zelfs internationale 

uitstraling en activiteiten. De activiteiten overstijgen de regio en vinden  door het hele land plaats. De 

instelling organiseert normaliter veel concerten en workshops (in de thuisbasis Montfoort) met hoge 

deelnemersaantallen. Als samenwerkingspartner in muziektheater en verbinder met andere 

disciplines, vervult de stichting in de context van de genoemde niche een belangrijke rol in de 

regionale en landelijke culturele infrastructuur. Ook is de adviescommissie positief over de  

educatieve projecten  

Conclusie: De commissie is overtuigd dat Stichting House of Circles netto schade heeft geleden in de 

periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 
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voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 16,915.00. 

(Pop)podia 

Stichting de Beaufort  
Categorie: (Pop)podia  
Aangevraagd bedrag: € 57.750,00 
Geadviseerd bedrag: € 57.750,00 
 
Inleiding  

Stichting de Beaufort is een kleinschalig muziek- en theaterpodium in Austerlitz, gemeente Zeist. Het 

podium beschikt eveneens over een theatercafé en huist in een gemeentelijk monument. De 

instelling spant zich in voor culturele diversiteit, zowel op het podium als in de samenstelling van het 

publiek. Met de programmering van concerten en culturele activiteiten presenteert de stichting een 

laagdrempelig, cultureel divers en kwalitatief hoogstaand aanbod. De unieke ligging buiten de 

woonkernen van Zeist biedt de stichting de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te treden.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

Op basis van de exploitatie, een stijging van de publieksinkomsten en positieve resultaten in 2018 en 

2019, constateert de commissie dat Stichting de Beaufort financieel voldoende gezond is. De 

adviescommissie vraagt aandacht voor het meerjarenperspectief en de verhouding tussen de 

programmering en horeca. De balans tussen de activiteiten en de renovatie en behoud van het 

monument wordt positief beoordeeld door de commissie. Verder neemt de adviescommissie 

positieve ontwikkelingen waar ten aanzien van de professionalisering van de stichting, en daarmee 

ook de toekomstbestendigheid. De commissie merkt voorts op dat de prognose voor 2021, op het 

moment van indienen van de aanvraag, met de kennis van nu te rooskleurig is. Desalniettemin 

oordeelt de adviescommissie dat de stichting voldoende scoort op bedrijfseconomische criteria.  

Inhoudelijk 

Stichting de Beaufort verzorgt een actueel aanbod en is zonder twijfel minimaal zeven maanden per 

jaar geopend. De commissie is met name positief gestemd over de programmering en de 

talentontwikkelingsactiviteiten. Deze zijn van grote toegevoegde waarde ten opzichte van het 

mainstream aanbod. Ook erkent de adviescommissie dat de instelling een centrale ligging heeft, 

benaderbaar is en dat ze hun nek durven uitsteken. Met een publieksbereik van 65% buiten Zeist, is 

aantoonbaar gemaakt dat de instelling een bovenlokale functie vervult. Bovendien heeft de 

gemeente Zeist de stichting een voortrekkersrol gegeven met betrekking tot multiculturaliteit. Als 

verbeterpunt geeft de commissie mee dat in de aangeleverde documenten het educatief aanbod niet 

voldoende aan bod komt.  

Conclusie: De commissie is overtuigd dat Stichting de Beaufort netto schade heeft geleden in de 

periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 

voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 57,750.00. 
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Stichting de Partner 
Categorie: (Pop)podia 
Aangevraagd bedrag: € 2.905,00 
Geadviseerd bedrag: 0 
 

Inleiding 

Stichting de Partner is een stichting met een gebouw in Nieuwegein. Het gebouw en de activiteiten 

worden gerund door vrijwilligers en richt zich voornamelijk op de wijk waarin het pand gelegen is. 

Beoordeling 

De commissie constateert, na bestudering van alle aangeleverde stukken, dat Stichting de Partner 

niet past in de categorie (pop)Podia of in een van de andere categorieën in deze regeling. De 

stichting voldoet niet aan de criteria van enige categorie binnen de regeling. Daarmee kan de 

aanvraag van de stichting niet door de commissie in behandeling genomen worden en moet deze 

worden afgewezen. Deze afwijzing zegt niets over het belang van de stichting voor Nieuwegein, de 

bezoekers en andere betrokkenen of dat de geleden schade niet aanwezig zou zijn. 

Dat de stichting niet voldoet aan de gestelde criteria, waarbij de commissie de criteria van de 

categorie (pop)podia heeft genomen, heeft de commissie in haar bespreking geconstateerd. De 

adviescommissie stelt dat de stichting eerder de functie heeft van gemeenschapshuis met diverse, 

merendeels sociale maar ook culturele, activiteiten.  Ruimtes worden gehuurd door onder andere 

particulieren voor feestjes, maar ook als vergader- en trainingslocatie. Het heeft een rol in de 

amateurkunst in Nieuwegein, maar niet in de keten of in het professionele circuit gezien het niet 

betalen van honoraria aan optredende artiesten. De omvang en frequentie van de activiteiten, 

optredens en randprogrammering, is niet zoals van een cultureel (pop)podium verwacht mag 

worden. Het is dan ook logisch dat een lokaal publiek wordt bediend. 

Conclusie: De commissie vindt niet dat Stichting de Partner in één van de categorieën van de 

Overbruggingsregeling past. Op basis van dit oordeel kan de commissie de aanvraag niet positief 

adviseren. De commissie adviseert de stichting om met de gemeente in gesprek te gaan over de 

rijksmiddelen die de gemeente heeft ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele 

infrastructuur. 

 

dB’s BV 
Categorie: Poppodia 
Aangevraagd bedrag: € 36.543,00 
Geadviseerd bedrag: € 36.543,00 
 

Inleiding  

dB's Utrecht is een muzikale broedplaats in de wijk Zuilen met zeventien ingerichte oefenstudio's, 

een concertzaal waar jaarlijks meer dan honderd uitvoeringen plaatsvinden, een opnamestudio en 

een muziekcafé. dB’s is een podium voor niet-mainstream muziek waar het publiek nieuwe bands uit 

binnen- en buitenland kan ontdekken. Ook vinden er op regelmatige basis andersoortige 

evenementen plaats. Denk bijvoorbeeld aan hiphop en dansfeesten. Het verhuren van oefenruimte 
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aan (beginnende) bandjes is een kernfunctie. De instelling is gehuisvest in het CAB-gebouw dat als 

industrieel erfgoed wordt beschouwd en ook als gemeentelijk monument is aangemerkt. Dit gebouw 

krijgt een centrale rol in de nieuwe plannen rondom de culturele identiteit van Utrecht West. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat dB’s al vele jaren bestaat en zonder overheidssubsidie functioneert. De 

organisatie vervult in de ogen van de commissie een belangrijke functie in de culturele popketen van 

de stad Utrecht en omliggende plaatsen. De commissie oordeelt dat er netto schade is geleden in 

2020 wegens het missen van inkomsten uit verhuur van oefenstudio’s en daaruit voorkomende 

horeca.  

Ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de instelling oordeelt de commissie positief omdat 

de gemeente Utrecht  in de ondersteunende verklaring aangeeft dat dB’s -onder het voorbehoud van 

bestuurlijke vaststelling van de nadere regel -een aanvraag voor noodsteun kan indienen binnen de 

“Nadere regel ‘subsidie noodsteun cultuur-en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht’. Daarmee 

kunnen de financiële tekorten die voor 2021 worden verwacht gedekt worden door een bijdrage van 

de gemeente Utrecht. Ook heeft de gemeente Utrecht dB’s meegenomen in de ruimtelijke plannen 

voor het gebied. De commissie spreekt de wens uit dat de gemeente Utrecht zich samen met dB’s en 

ontwikkelaars inspant om het voortbestaan van dB’s voor de stad Utrecht en de popcultuur te 

waarborgen.  

Inhoudelijk 

De commissie waardeert de actieve opstelling van dB’s waarmee het een waardevolle bijdrage levert 

aan het culturele veld in Utrecht, met name voor beginnende bandjes. In de zomerperiode van 2020 

werden activiteiten georganiseerd, die zoveel opleverden dat geen beroep gedaan kon worden op 

NOW2 en TVL. Hieruit blijkt een ondernemende houding, die tevens belangrijk is voor de keten en 

het publiek. Verder oordeelt de commissie positief over de mate waarin dB’s voldoet aan de 

inhoudelijke criteria, ook vanwege de nauwe samenwerking met het ROC (Nederlandse 

Popacademie). Ook is de commissie positief over het actuele muziekaanbod en de jaarlijkse 

bezoekerscijfers. Er is sprake van een bovenlokale werking aangezien bands uit de bredere regio 

worden aangetrokken, waarbij de verbindingen met het openbaar vervoer een goede toegang geven. 

De instelling heeft zijn doelgroep scherp in beeld en de verwachting is dat dB’s in de toekomst kan 

groeien als instelling.  

Conclusie: De commissie is overtuigd dat dB’s netto schade heeft geleden in de periode 15 maart- 15 

september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in voldoende mate aan de 

gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie adviseert de aanvraag toe te 

kennen voor een bedrag van € 36.543,00 en spreekt de wens uit dat dB’s haar stevige en cultureel 

belangrijke plek behoudt binnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.   
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Stichting Fort 33 Cultuurpodium Leusden 
Categorie: Poppodia 
Aangevraagd bedrag: € 26.000,00 
Geadviseerd bedrag: € 26.000,00 
 

Inleiding  

Cultuurpodium Fort 33 heeft als doel om te voorzien in de culturele behoefte van de inwoners van 

Leusden en omstreken, met een focus op muziek en jongeren. De instelling wil een plek zijn waar 

bezoekers voor een relatief laag bedrag een gezellige avond beleven met muziek als hoofdactiviteit. 

De programmering bestaat uit lokaal en regionaal talent. Fort 33 wil zich graag verder ontwikkelen 

tot een cultuurcentrum met een sterk ontwikkelde ontmoetingsfunctie en het maken van cultuur.  

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie is positief gestemd over de financiële gezondheid en toekomstbestendigheid van de 

instelling onder andere door de structurele steun van de gemeente. Hoewel de commissie 

vraagtekens zette bij de hoogte van de schade en het aangevraagde bedrag, heeft zij geconstateerd 

dat de instelling voldoet aan de gestelde bedrijfseconomische criteria als bewijsgrond voor een 

positieve beoordeling. 

Inhoudelijk 

Met betrekking tot het voldoen van de instelling aan de gestelde inhoudelijke criteria, constateert de 

adviescommissie dat de instelling duidelijk van groot belang is voor de inwoners van de gemeente 

Leusden en omliggende kleinere gemeenten, echter minder groot voor bezoekers uit de verdere 

regio. Dit is inherent aan de programmering, die overigens wel van substantieel niveau is voor de 

grootte van het podium. Het belang voor Leusden is er ook vanwege de verhuurmogelijkheden. 

Daarnaast werkt de instelling samen met Scholen in de Kunst en andere partijen om bij te dragen aan 

cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. 

De commissie constateert dat het cultuurpodium en de opnamestudio’s kunnen fungeren als een 

springplank voor jonge en beginnende makers. De regelmatige popconcerten die plaatsvonden vóór 

de uitbraak van het coronavirus, doen ook een positief toekomstperspectief verwachten voor de 

instelling. 

Conclusie: De commissie is van oordeel dat Stichting Fort 33 Cultuurpodium Leusden netto schade 

heeft geleden in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De 

aanvrager voldoet in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. 

De commissie adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 26.000,00. 
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Bibliotheken 

Stichting de Bibliotheek Utrecht   
Categorie: Bibliotheken 
Aangevraagd bedrag: € 62.059,00 
Geadviseerd bedrag: € 62.059,00 
 

Inleiding  

Bibliotheek Utrecht ontwikkelt activiteiten voor de inwoners van de stad Utrecht. De bibliotheek 

heeft zich ten doel gesteld leesbevordering te stimuleren en biedt ook activiteiten en cursussen aan 

op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast stimuleert de bibliotheek actieve deelname 

aan de samenleving. De wijkvestigingen spelen hierin een belangrijke rol en kunnen makkelijker 

kwetsbare groepen benaderen. Deze participatieprogramma’s richten zich onder andere op het 

(voor)lezen, het bieden van informatie voor de wijk en speelsgewijs leren. Daarnaast onderhoudt de 

bibliotheek ook nauwe banden met andere culturele instellingen. Zo is de bibliotheek jaarlijks 

podium voor films van het Nederlands Film Festival en draagt het bij aan de programmering van 

festivals zoals Internationaal Literatuur Festival Utrecht, KetiKoti en het Kinderboekenfeest. De 

Bibliotheek kent veel samenwerkingspartners zowel op maatschappelijk, educatief, onderwijs als ook 

op cultureel vlak.   

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie is positief over de financiële positie en toekomstbestendigheid van de bibliotheek. Er is 

voldoende algemene reserve om tegenslagen op te kunnen vangen. De instelling geeft voldoende 

inzicht in hoe zij zich, ondanks de coronacrisis, verder kan ontwikkelen in de toekomst, met de 

nieuwe subsidierelatie in acht genomen. De commissie constateert dat de kwaliteit van de 

risicoanalyse en financieel plan voor de toekomst onvoldoende zijn. . Gezien de omvang van de 

instelling spreekt de commissie haar teleurstelling uit over het gebrek aan deze informatie. Het is 

voor de adviescommissie echter aantoonbaar dat de Bibliotheek Utrecht financiële schade heeft 

geleden door de coronacrisis. 

Inhoudelijk 

De Bibliotheek Utrecht is, met uitzondering van feestdagen, het hele jaar geopend. Er is een centrale 

bibliotheek in het centrum met daarnaast 12 vestigingen in de wijken. Op jaarbasis ontvangt de 

bibliotheek 1,3 miljoen bezoeken en worden er 2,2 miljoen boeken en media uitgeleend.  Er is een 

uitgebreide programmering met meer dan 3000 educatieve, sociale en culturele activiteiten voor 

jong en oud met ruim 50.000 deelnemers per jaar. De adviescommissie is positief over het bereik van 

al deze activiteiten en uitleningen in verhouding tot de omvang van de organisatie. De commissie 

oordeelt dat de bibliotheek een brede lokale functie vervult, ook gelet op de vestigingen in de wijken 

en de veelheid aan activiteiten die hier worden georganiseerd. Bovendien is de adviescommissie te 

spreken over de stappen die de nieuwe directeur inzet ten aanzien van het vergroten van het 

maatschappelijk belang en de nieuwe verbindingen die in de stad worden opgezocht.  

Conclusie: De commissie is overtuigd dat Stichting de Bibliotheek Utrecht netto schade heeft geleden 

in de periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet 

in voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 62,059.00. 



Vastgesteld advies cie 16-4-2021  

23 
 

RegioCultuurCentrum Idea   
Categorie: Openbare bibliotheken 
Aangevraagd bedrag: € 48.991,00 
Geadviseerd bedrag: € 48.991,00 
 

Inleiding  

RegioCultuurCentrum Idea bestaat uit zes bibliotheken, een kunstencentrum, een theater, een 

cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en 

Zeist. Er zijn 80 medewerkers bij Idea in dienst, aangevuld met ZZP'ers. Ook zijn er ruim 180 

vrijwilligers aan Idea verbonden. Idea stelt zich ten doel om alle inwoners toegang te bieden tot de 

moderne kennis- en informatiesamenleving. De instelling werkt samen met een veelheid aan 

partners op het gebied van cultuur, onderwijs, zorg en welzijn. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat RegioCultuurCentrum Idea een relatief gezonde financiële status heeft. 

Het eigen vermogen en de algemene reserve worden als voldoende beoordeeld door de commissie. 

Dankzij de bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds kon de organisatie zich aanpassen aan de 

anderhalve meter situatie en dankzij de structurele subsidies van de gemeenten oordeelt de 

adviescommissie dat de instelling voldoende toekomstbestendig is. De commissie miste echter een 

risicoanalyse voor de periode 2021 – 2024 vanwege de verwachte subsidieverlagingen. 

Inhoudelijk 

De instelling is vrijwel het gehele jaar geopend. De bezoekersaantallen van 600.000 bezoeken per 

jaar verspreid over zes bibliotheekvestigingen duiden op een regionaal publieksbereik, zeker in 

vergelijking met andere (stedelijke) bibliotheken. Een kanttekening is dat uit de aangeleverde 

documenten beperkt valt op te maken welke doelgroepen bereikt worden. De commissie had hierin 

meer duidelijkheid verwacht.  

De commissie oordeelt dat de instelling onmiskenbaar een brede culturele voorziening is die 

samenwerking met andere culturele organisaties en disciplines niet schuwt. De commissie oordeelt 

dat Idea voldoet aan de inhoudelijke criteria. 

Conclusie: De commissie is overtuigd dat RegioCultuurCentrum Idea netto schade heeft geleden in de 

periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 

voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 48.991,00. 
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(Film)theaters 

Theater Lampegiet 
Categorie: (film)theaters 
Aangevraagd bedrag: € 49.426,00 
Geadviseerd bedrag: € 49.426,00 
 

Inleiding  

Theater Lampegiet, onderdeel van Stichting Theater De Lampegiet, verwelkomt publiek vanuit haar 

centrale locatie in het centrum van Veenendaal. Jaarlijks programmeert het theater 130 

voorstellingen en biedt het een breed scala aan activiteiten, waaronder 35 amateurvoorstellingen en 

diverse verhuringen aan professionele gezelschappen en commerciële activiteiten. Het theater zorgt 

voor culturele ontmoetingen in Veenendaal en omgeving. De stichting maakt gebruik van een 

jongerenpanel dat voorstellingen programmeert voor hun leeftijdsgenoten en laat met Stichting Vier 

Het Leven ouderen onbezorgd genieten van theater. De Werkgroep Educatieve 

Theatervoorstellingen (WET) zorgt elk jaar voor een afwisselend aanbod van professionele 

schoolvoorstellingen voor de groepen 1 tot en met 8. Door de coronacrisis heeft het theater in 2020 

veel voorstellingen moeten annuleren, maar via de website wordt het publiek gewezen op online te 

bekijken voorstellingen. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat Theater Lampegiet onder gefinancierd is in vergelijking tot de 

hoeveelheid activiteiten. Omdat er een substantieel hogere structurele financiële bijdrage van de 

gemeente aangekondigd is, verwacht de commissie dat het theater in de nabije toekomst in de plus 

zal komen. Vooralsnog geven de aangeleverde scenario’s een achterhaald en pessimistisch beeld 

over de toekomst van Theater Lampegiet. De commissie is dan ook verheugd om te lezen dat 

gemeente Veenendaal een groot belang aan de instelling toekent. Tot slot wil de commissie 

opmerken dat beoordeling van de aanvraag werd bemoeilijkt door de gebroken boekjaren en de 

kwaliteit van de aangeleverde documenten. Hierdoor was het gecompliceerd (het kostte de 

commissie veel tijd) een goed beeld te vormen over de exacte schade, de toekomstbestendigheid en 

de algemene financiële status van het theater. 

Inhoudelijk 

De commissie oordeelt dat de instelling voldoet aan de gestelde inhoudelijke criteria. De instelling 

wordt door de commissie gewaardeerd als zijnde een culturele basisvoorziening voor Veenendaal 

met een regionaal publieksbereik. De commissie is positief over de initiatieven om de wijken actief te 

betrekken bij de programmering. De bezoekersaantallen zijn voldoende, onder andere door de 

gunstige ligging en het grote aanbod voor de jeugd. Gezien de omvang van de instelling en de 

betekenis voor de (zuidoosthoek van de) provincie, is de commissie positief gestemd over Theater 

Lampegiet. 

Conclusie: De commissie is van oordeel dat Theater de Lampegiet netto schade heeft geleden in de 

periode 15 maart - 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 

voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 49.426,00. 
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Stichting Werftheater 
Categorie: (film)theaters 
Aangevraagd bedrag: € 9.374,00 
Geadviseerd bedrag: € 9.374,00 
 

Inleiding  

Het Werftheater is een kleinschalig theater gevestigd in een werfkelder aan de Utrechtse 

Oudegracht. Sinds 1978 staan hier zowel beginnende artiesten als gevestigde namen op het podium. 

Het is een platform voor cabaret en kleinkunst, stand-up comedy en impro-theater. De vlakke vloer 

zaal biedt plaats aan 100 bezoekers. Het Werftheater ontvangt een kleine subsidie van de stad 

Utrecht en draait in belangrijke mate op vrijwilligers. 

Beoordeling 

Bedrijfseconomisch 

De commissie constateert dat Stichting Werftheater financieel voldoende gezond is mede door de 

professionele bedrijfsvoering. In 2019 is het vermogen substantieel toegenomen waardoor een 

financiële buffer is ontstaan. De commissie is positief over de toekomstbestendigheid van de 

instelling vanwege een gedegen exploitatie en adequaat risicobeheer. De commissie constateert dat 

in de zomerperiode van 2020 weinig activiteiten zijn ondernomen, ondanks versoepelingen van de 

coronamaatregelen. 

Inhoudelijk 

De instelling voldoet aan de gestelde inhoudelijke criteria naar het oordeel van de commissie. Gezien 

de omvang van het theater worden er veel voorstellingen gespeeld. Ook heeft de adviescommissie 

waardering voor de essentiële rol die het Werftheater speelt in de keten van talentontwikkeling voor 

makers. Lokaal talent kan hier meters maken voordat ze naar grote podia gaan. Aan de hand van de 

aangeleverde lijst van makers die in het theater hebben opgetreden, stelt de commissie vast dat het 

publieksbereik zeker niet alleen lokaal is. De commissie zou graag zien dat de stichting nog meer dan 

ze al is, een aanjager van nieuwe makers in het genre cabaret en kleinkunst zou worden voor stad en 

provincie. 

Conclusie: De commissie is overtuigd dat Stichting Werftheater netto schade heeft geleden in de 

periode 15 maart – 15 september 2020 ten gevolge van de coronacrisis. De aanvrager voldoet in 

voldoende mate aan de gestelde bedrijfseconomische en inhoudelijke criteria. De commissie 

adviseert de aanvraag toe te kennen voor een bedrag van € 9.374,00. 

 

 

 

 


