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2020 is het eerste jaar na overgangsjaar 2019, 
waarin we geworden zijn van incidenteel aan-
jaagfonds naar structureel stimuleringsfonds. 
Het wordt vanwege de pandemie een heel 
vreemd en uitdagend jaar, maar wel één waarin 
we de kans krijgen om te laten zien dat we onze 
positie recht toe doen. En dat lukt, vooral dankzij 
de inzet van Jan-Melle, Sanne en onze cultuurs-
couts.

Het jaar begint goed, met een nieuw College dat in 
haar akkoord heeft vastgelegd dat er 400k voor Al-
meerse cultuur naar de Floriade moet, en dat ons 
fonds dat gaat beheren; topnieuws!
De maanden daarna worden vooral overheersd 
door de pandemie; we moeten er allemaal even 
aan wennen en vooral de cultuursector wordt hard 
geraakt. Maar het lukt ons om deze uitdaging om 
te zetten naar en kans; het snel opgerichte Coro-
na Impuls pakket werd met de helft overvraagd en 
het Fonds en de Almeerse makers blijken flexibeler 
dan ooit.

En ondertussen gaan we door met ondernemen. 
Jan-Melle krijgt een loondienstverband en de eer-
ste bestuurswissel dient zich aan; Jos van Bussel, 
onze fenomenale secretaris van het eerste uur, 
gaat ons verlaten. Die man heeft zulk goed werk 
geleverd de afgelopen vijf jaar, dat hij onvervang-
baar lijkt. En dat blijkt hij ook te zijn. Maar waar een 
deur dicht gaat, gaat een andere open. We ver-
welkomen na een intensieve sollicitatie procedure 
Monique van den Berg als nieuw bestuurslid, en 
daar zijn we erg blij mee!; met haar willen we vooral 
de zakelijke werking van het fonds in Almere gaan 
uitdiepen en dat blijkt haar wel toevertrouwd.

Die vijf jaar van Van Bussel staan natuurlijk niet op 
zich. Die betekenen ook dat er wat te vieren valt. 
Een jubileum! En dat vieren we, en niet zomaar. Dat 
vieren we met een nieuwe website; een website 
die nog toegankelijker, duidelijker en mooier is dan 
de vorige. Die het stimuleren nóg makkelijker en 
toegankelijker maakt. En die meer transparantie in 
de processen geeft. Het resultaat is verbluffend en 
aan ‘de achterkant’ merken we het verschil direct; 
ook voor ons is dit veel beter werken.

We vieren ons jubileum midden in de tweede en 
aanstormende derde lockdown. En ondanks deze 
moeilijkheden wordt het een groot online succes. 
De onzekerheden om ons heen stapelen zich op 

en toch kunnen wij maar een ding; doorgaan en 
door-ondernemen. Wat we in een jaar gerealiseerd 
hebben zou al indrukwekkend zijn in een normaal 
jaar. Maar dit was geen normaal jaar, dit was een 
bijzonder moeilijk jaar. Veel sterker, flexibeler en 
werkzamer kan je niet worden.

Een groot compliment aan Jan-Melle, Sanne en alle 
cultuurscouts die dit mogelijk hebben gemaakt!

Bas ten Brinke
Voorzitter

Inhoud
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Cultuurfonds Almere is een cultureel stimuleringsfonds, opgericht in 2015 om het leven in Al-
mere te verrijken door de Almeerse cultuursector structureel te versterken. Het fonds fungeert 
als aanjager van een sterkere cultuursector met een brede basis. Dat doet het cultuurfonds op 
verschillende manieren. Enerzijds door sectorvorming en samenwerking te bevorderen, ander-
zijds door te investeren in ondernemerschap, innovatie, talent en creativiteit.

Cultuurfonds Almere zet zich in om:
• De (structuur van de) cultuursector te versterken
• Cultureel ondernemerschap te stimuleren
• Een onderscheidend cultuuraanbod aan te jagen
• Het makersklimaat te bevorderen
• Samenwerking met andere sectoren te bevorderen
• Extra financiering voor kunst en cultuur beschikbaar te maken

Cultuurfonds Almere is geen cultuurfonds in de klassieke zin van het woord. We werken niet
als stille financier beginnend met een aanvraagformulier, maar staan als partner naast de 
cultuurmakers. Onze aanpak is persoonlijk en laagdrempelig. Wij gaan ondernemend te werk, 
zoeken actief de samenwerking op en nemen een voortrekkersrol op ons. We zijn er voor Al-
meerse cultuurmakers en (potentiële) stakeholders in de regio.

Het uitgangspunt in onze contacten met cultuurmakers is om de vraag achter de vraag te ach-
terhalen en te kijken naar de grote droom die zij hebben voor de toekomst. Hierdoor worden 
individuele en collectieve kansen, behoefte en uitdagingen sneller gesignaleerd en kunnen we 
effectiever bijdragen aan een structureel en duurzaam effect in de cultuursector.

In het contact met cultuurmakers spelen de cultuurscouts een grote rol. In elk van de vijf Al-
meerse stadsdelen is een cultuurscout actief. Zij vormen de oren en ogen voor cultuur in de 
wijk. Hun belangrijkste taak is het vinden van kunstenaars, culturele organisaties en andere 
initiatiefnemers die voor het Cultuurfonds nog onbekend zijn en hen te wijzen op kansen en 
samenwerkingsmogelijkheden. Ook begeleiden ze makers bij het ontwikkelen van plannen en 
in de voorbereiding tot een aanvraag. De cultuurscouts wonen of werken zelf in het betreffen-
de stadsdeel en zijn goed bekend met de ter plekke heersende identiteit, dynamiek, wensen 
en behoeften. Hierdoor heeft het fonds een specifieke kijk op de onderling sterk verschillende 
stadsdelen en behoudt het met de cultuurmakelaar het overzicht over stadsbrede en regiona-
le ontwikkelingen. 

Makers en organisaties worden door het Cultuurfonds op twee manieren ondersteund: inhou-
delijk en financieel. Inhoudelijke ondersteuning gebeurt onder meer door het actief verbinden 
van netwerken, te adviseren, het aanbieden van coaching en begeleiding, het organiseren van 
workshops en bijeenkomsten en door op te treden als ambassadeur van cultuur in Almere 
voor diverse potentiële stakeholders buiten de sector. Financieel gebeurt dit via directe (co)
financieringen, leningen, crowdfunding, waarborgsommen en garantstellingen.

Wanneer er een financieringsbehoefte is, gaat het team allereerst met de aanvrager in ge-
sprek. Hierdoor ontstaat al op voorhand duidelijkheid over de kans op toewijzing. Wanneer 
dit oriënterende gesprek positief uitvalt, ontvangt de cultuurmaker een aanvraagformulier. 
Daarnaast dient de cultureel ondernemer duidelijk te maken wat het voorstel inhoudt, wat het 
beoogde resultaat is, of het project zichzelf op termijn kan gaan bedruipen en wat de Almeer-
se bevolking eraan heeft. Belangrijk is dat het voorstel is uitgewerkt in een gedegen onder-
nemings- of projectplan met een realistische begroting. De besluitvorming vindt vervolgens 
plaats binnen de bestuursvergadering.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt niet alleen gekeken naar aspecten als impact, kwa-
liteit, cofinanciering, marketing, het eindresultaat en het structurele effect, maar bijvoorbeeld 
ook naar het evenwicht tussen de gevestigde orde in het culturele landschap, nieuwe toetre-
ders en de diversiteit aan projecten. Het Cultuurfonds vraagt een eigen bijdrage van minimaal 
50 procent en verstrekt in principe geen hogere bijdrage dan € 50.000. Financiële bijdragen 
zijn in beginsel eenmalig en beslaan geen meerdere jaren. We verwachten van de cultuurma-
kers die wij ondersteunen een correcte en tijdige verantwoording, zowel inhoudelijk als financi-
eel. Het stimuleringsfonds weegt aanvragen zorgvuldig, maar speelt niet op 100 procent zeker. 
Succes valt niet bij voorbaat te garanderen en juist in culturele projecten verdient het experi-
ment ruimte. Immers: wie durft te vernieuwen en te verrassen, kan ook onderuitgaan.

Dankzij onze persoonlijke benadering ontvangen we met regelmaat feedback van cultuurma-
kers en belanghebbenden, waardoor wij onze werkzaamheden beter kunnen afstemmen op 
de behoefte. Een ander effect van deze werkwijze is dat voorheen onbekende makers zich 
bij ons melden, enkel om kennis te maken of om te sparren over een idee, zonder dat zij een 
directe financieringsbehoefte hebben. Hierdoor ontstaat een steeds completer zicht op de 
Almeerse cultuursector en kunnen wij steeds beter inzetten op sectorvorming.

Doelstellingen

Werkwijze
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Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmalige mogelijkheid
tot herbenoeming voor een periode van vier jaar. De maximale zittingstermijn is dus acht jaar. 
Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter gedurende of na een herbenoemings-
periode, geldt een extra termijn van vier jaar. Derhalve geldt alleen in dit geval een maximale 
zittingstermijn van twaalf jaar.

In 2020 heeft de eerste bestuurswissel plaatsgevonden. Secretaris Jos van Bussel is als eerste 
teruggetreden uit het bestuur en opgevolgd door Monique van den Berg. Om de continuiteit te 
bewaken in de turbulente coronaperiode is hij drie maanden langer aangebleven, tot 1 oktober 
2020. Op dat moment was er zicht op een geschikte kandidaat voor zijn opvolging en heeft hij 
zijn taken neergelegd. Nieuwe bestuurslid-kandidaten worden geselecteerd door de voorzitter 
en de directeur/cultuurmakelaar, na het bijwonen van een vergadering maakt het bestuur een 
keuze. Het nieuwe bestuurslid krijgt vervolgens de nodige stukken en wordt inhoudelijk bijge-
praat door het bestuur en de directeur/cultuurmakelaar. 

In 2020 is het bestuur zes keer bij elkaar geweest met de cultuurmakelaar voor reguliere ver-
gaderingen, een keer voor een beleidsdag en drie keer voor bestuurlijk overleg met de wet-
houder. Hiernaast is het bestuur een keer zonder de cultuurmakelaar samengekomen ten 
behoeve van de evaluatie van het bestuur, evenals het functioneren van de cultuurmakelaar. 

Benoeming bestuur
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Bedrijfsvoering
Gezien de omvang van en de dynamiek in de organisatie is er bij de oprichting voor gekozen
om te fungeren als stichting met een bestuur, aangevoerd door een directeur/cultuurma-
kelaar. Er is duidelijke scheiding in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die zijn 
vastgelegd in de statuten, reglementen, mandaten en beleidsstukken. De gemaakte keuzes 
worden ten minste iedere vier jaar besproken en indien nodig aangepast.

De directeur/cultuurmakelaar is belast met de dagelijkse leiding van het bureau en is ver-
antwoordelijk voor de organisatie en dagelijkse gang van zaken conform de beleidslijnen van 
het bestuur. Hiertoe is een opdracht voor het gehele jaar verstrekt aan Cultureel Management 
Liscaljet. Deze opdracht is per 1 juni 2020 omgezet naar een vast loondienstverband. De ver-
goeding van de directeur valt binnen de WNT-norm.

De stichting beschikt over onbezoldigd bestuur, bestaande uit drie vrijwillige bestuursleden.
Niettemin wordt er een stevig beroep op hen gedaan. Zij ontvangen hiervoor elk een vrijwilli-
gersvergoeding van € 1.700 per persoon per jaar. Het bestuur houdt actief, kritisch en op sti-
mulerende wijze toezicht door betrokken te blijven, kritisch vragen te stellen, kansen te signa-
leren, (on)gevraagd te adviseren en ruimte te geven. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn het 
beleid, de strategie, identiteit en continuïteit van het fonds.

Tijdens het bestuurlijk overleg, dat meermaals per jaar plaatsvindt, wordt het bestuur geïnfor-
meerd over lopende interne en externe zaken. Hiernaast is er regelmatig contact over specifie-
ke (functie gerelateerde) zaken en heeft het bestuur toegang tot alle bestanden en overzich-
ten met betrekking tot aanvragen. Het bestuur evalueert jaarlijks buiten aanwezigheid van de 
directeur/cultuurmakelaar zijn functioneren en het eigen functioneren, alsmede de onderlinge 
samenwerking. Ten tijde van een vacature of een nieuwe beleidsperiode worden de profiel-
schetsen herijkt op basis van de actuele strategische koers.

Nieuw bestuurslid Monique van den Berg



(Neven)functies
De organisatie kent een open, informele en integere cultuur, waarbinnen iedereen elkaar kan 
aanspreken. Er is duidelijkheid over de (neven)functies van alle betrokken mensen in de or-
ganisatie. Wanneer er bij een aanvraag sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling en 
(potentieel) tegenstrijdig belang, dan wordt dit direct kenbaar gemaakt. De desbetreffende 
persoon onthoudt zich verder van het proces. In 2020 is dit het geval geweest bij de Drive-in 
Almere, die volledig behandeld is door het bestuur in afwezigheid van de cultuurmakelaar.

Bas ten Brinke  
Eigenaar 70F Architecture
Voorzitter Welstandscommissie Almere (tot nov. 2020)

Jos van Bussel 
Eigenaar Opa vertelt
Voorzitter Vereniging Broodfonds Almere
Lid Kascommissie Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen

Hasib Moukaddim
Directeur Onderwijs Windesheim Almere 
Lid Raad van Toezicht NTR
Lid Raad van Toezicht iHub 
Lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland 

Monique van den Berg
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Amstelland
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Gewoon Speciaal 
Lid Raad van Toezicht gezondheidscentrum De Roerdomp 
Voorzitter VVD Almere
   
Jan-Melle Liscaljet  
Directeur Stichting Cultuurfonds Almere (per juni 2020)
Eigenaar Cultureel Management Liscaljet
Directeur Stichting Loods4 (tot juni 2020)
Bestuurslid Stichting Agora Theater, Bioscoop & Congrescentrum 
Lid Mediaraad Almere Easy FM en KIJK Almere TV (per sept. 2020)

De freelancemedewerkers van het Cultuurfonds zijn allemaal zelfstandigen die op locatie wer-
ken en hiervoor een passende vergoeding ontvangen. De lijnen tussen het bestuur en andere 
medewerkers van het fonds zijn direct en kunnen plaatsvinden buiten de directeur/cultuur-
makelaar om. Bestuursleden zijn per mail en telefonisch bereikbaar voor hen en de gehele 
organisatie komt een à twee keer per jaar samen. Hoewel dit een motiverend doel heeft, kun-
nen medewerkers zo ook misstanden en/of onregelmatigheden melden, zonder risico voor 
hun positie. Bij hun aanstelling wordt dit ook nadrukkelijk meegedeeld aan de medewerkers. 
In 2020 is er in samenspraak met het hele team een interne gedragscode opgesteld en gepu-
bliceerd op de website. Gezien de omvang van de organisatie en de arbeidsrelaties is ervoor 
gekozen om geen los medezeggenschapsorgaan op te richten. 
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Cultuurfonds Almere stimuleert ontwikkeling in de cultuursector, zo ook in de eigen organisa-
tie. Zo worden er onder meer voor de cultuurscouts intern trainingen georganiseerd en geza-
menlijk project(aanvrag)en geanalyseerd om hen verder toe te rusten op hun taken.

Met de stakeholders wordt periodiek contact onderhouden. Zowel het bestuur als het uitvoe-
rende team staan onder andere tijdens externe gelegenheden in contact met cultuurmakers, 
culturele instellingen en andere stakeholders in de stad, onder meer over het realiseren van 
de doelstellingen van het fonds. Voornaamste stakeholder voor het bestuur is de gemeente 
Almere.

De organisatie werkt aan de hand van het door het bestuur vastgestelde financieel beleid, 
waarin de nodige aandacht is besteed aan financiële risicobeheersing en interne controle. Dit 
uit zich onder meer in interne kwartaalrapportages en externe accountantscontrole. Het be-
stuur benoemt, mede op advies van de directeur/cultuurmakelaar, de externe accountant, 
telkens voor een periode van maximaal vier jaar. Voor de periode 2020-2023 is de externe 
accountant, IFAA, herbenoemd. De gecontroleerde jaarstukken worden besproken met de 
penningmeester en de directeur/cultuurmakelaar. De penningmeester doet hier verslag van 
tijdens de bestuursvergadering. 

Cultuurfonds Almere is een onafhankelijke stichting. Wij zijn ons ervan bewust dat het werken 
met publieke middelen in het maatschappelijk belang een morele verantwoordelijkheid met 
zich meebrengt. Daarom past het Cultuurfonds de principes en aanbevelingen van de Gover-
nance Code Cultuur toe. Daarnaast onderschrijven we de principes van de culturele codes Fair 
Practice en Diversiteit & Inclusie en verwerken we de principes uit de drie codes ook in ons 
financieringsbeleid. 

Deze codes zijn niet alleen een handreiking voor onze eigen organisatie en werkzaamheden, 
maar leggen we ook in redelijkheid op bij de partijen die wij (financieel) ondersteunen. Te den-
ken valt aan voorwaarden als goed bestuur, eerlijke vergoedingen voor makers en diversiteit 
in aanbod en publiek. Inhoudelijk bieden we hiervoor ook handreikingen, waarmee we samen 
optrekken met de gemeente. Bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren, die dieper 
ingaat op de codes en hoe deze door te voeren in de organisatie.

Freelancemedewerkers

Training en ontwikkeling

Contacten met stakeholders

Externe accountantscontrole

Culturele codes



Ailyne Stein initieerde in 2020 het project ‘Van 
hart naar hart’, met als doel om kinderen hun 
persoonlijke coronaverhalen te laten vastleggen 
in een schilderij. Ze ontving hiervoor een 
financiële	bijdrage	van	Cultuurfonds	Almere.

‘Ik ben altijd al heel creatief geweest. Ik ben gebo-
ren en opgegroeid op Curaçao, waar ik altijd graag 
met houtskool tekende. Op mijn elfde kwam ik 
naar Nederland, maar ik ben pas enkele jaren 
geleden serieus begonnen met schilderen. Ik 
woonde net in Almere Poort en was vanwege een 
meniscusoperatie aan huis gekluisterd. Omdat ik 
niks anders kon doen, maakte ik een paar schilde-
rijen. Tot mijn verbazing was iedereen enthousiast. 
Mensen zeiden: “Hier moet je meer mee gaan 
doen, het is zo tof wat je maakt!” Waarom ook 
niet, dacht ik. Naast mijn werk als pedagogisch 
medewerkster kon ik wel wat extra inkomsten 
gebruiken. Ik had alleen geen idee waar ik moest 
beginnen. 

In Almere Deze Week las ik over Cultuurfonds 
Almere. Er was een bijeenkomst in de bibliotheek 
en daar ben ik met acht schilderijen naartoe ge-
gaan. Zo ontmoette ik cultuurscout Mira Ticheler. 
Zij regelde dat ik in de bieb mocht exposeren en 
in Café op 2 in Almere Stad. Niet lang daarna had 
ik zomaar vier schilderijen verkocht! Dat maakte 
me nog enthousiaster en ik begon te experimen-
teren met andere technieken. Ik ben een autodi-
dact, vind het heerlijk om alles zelf uit te zoeken. 
Schilderen is voor mij de ultieme vorm van ont-
spanning. In de stilte van schilderen vind ik veel 
antwoorden. 

Zo is het balletje gaan rollen. Een tijdje later mocht 
ik exposeren in het stadhuis van Almere. En op 
een dag ben ik met een paar schilderijen naar 
Martens Art Gallery gestapt, een chique atelier 
in Bussum. Zij hebben me gestimuleerd om nog 
grotere werken te maken en met professionele 
materialen te gaan werken. Inmiddels heb ik via 
hen al twee schilderijen verkocht. Verder ben ik 
tijdens de coronapandemie begonnen met het 
beschilderen van potten met afbeeldingen van 
zwarte vrouwen. Ik mocht ze bij onze lokale bloe-
mist verkopen. 

In diezelfde periode kwam ik op het idee voor 
het project ‘Van hart naar hart’. De scholen waren 
dicht, kinderen zaten thuis, hun hele wereld stond 
stil. Als moeder van twee zoons zag ik hoe moeilijk 
dit was. Ieder kind heeft deze periode op zijn ei-
gen manier beleefd. Toen de scholen na lange tijd 
weer opengingen, leek het me mooi om kinderen 
hun persoonlijke coronaverhaal te laten vertellen. 

Door ze, in samenwerking met de Almeerse basis-
scholen, allemaal een minidoekje te laten beschil-
deren, en die vervolgens samen te stellen tot één 
groot schilderij.

Om het project van de grond te krijgen, heb ik een 
financiering aangevraagd bij Cultuurfonds Almere. 
Als cultuurscout heeft Mira mij intensief begeleid 
bij het aanvraagproces. Zij geloofde in het project, 
maar kwam ook met kritische vragen. Ik beschouw 
haar echt als mijn leercoach. Het Cultuurfonds 
heeft me vaak nét dat extra zetje gegeven. Ook 
als ik af en toe onzeker ben, zijn ze er voor me.

Helaas heeft het project vertraging opgelopen, 
want door corona verloor ik iemand die me heel 
dierbaar was. Onlangs heb ik het toch weer op-
gepakt, nu met een iets andere insteek. In plaats 
van de kinderen te laten schilderen hoe zij de 
coronatijd hebben ervaren, wil ik ze nu vragen wat 
ze hopen te zien als corona achter de rug is. Zo 
worden al die kleine schilderijtjes straks één groot 
schilderij van hoop. Mijn wens is dat niet alleen 
veel Almeerse basisscholen gaan meedoen, maar 
bijvoorbeeld ook kinderdagverblijven, woonzorg-
centra, instellingen voor gehandicaptenzorg en 
ziekenhuizen. Na afloop wil ik de grote schilderijen 
gaan veilen, met als doel dat de deelnemende 
instanties het geld kunnen gebruiken voor kunst 
en cultuur.

Al lange tijd droom ik van een eigen atelier in 
Almere Poort, gecombineerd met naschoolse 
opvang. En mede dankzij Cultuurfonds Almere 
gaat dat er nu ook echt vanaf september 2021 van 
komen! Mira heeft een stichting opgericht om het 
pand waar haar atelier is gevestigd meer culturele 
invulling te geven. Binnenkort komt er daar voor 
mij een plekje beschikbaar. Daar ga ik Atelier Aily-
ne beginnen, waar ik kinderen alles kan leren over 
kunst en cultuur. Dit is mijn passie, hier komt alles 
samen. En voor de verre toekomst? Mijn grootste 
droom is om zélf ooit cultuurscout te worden bij 
Cultuurfonds Almere. Hoe leuk zou het zijn als 
ik daar als eerste zwarte vrouw mijn intrede kan 
doen?’

“Cultuurfonds Almere heeft me 
nét dat extra zetje gegeven”

Interview met 
Ailyne Stein
Project van Hart naar Hart

9 10



2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Het was vooral een jaar dat werd getekend door 
corona. Ook werd dit jaar de culturele stelselherziening door Gemeente Almere doorgevoerd. 
Mede als gevolg daarvan heeft Cultuurfonds Almere er, evenals in 2019, voor gekozen om 
ook dit jaar pas op de plaats te maken. Zo werd 2020 een extra overgangsjaar naar het nieuwe 
cultuurplan 2020-2024, de positie in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur en de structurele 
financiering voor de periode 2021-2024. Naast al onze reguliere werkzaamheden, die zoveel 
mogelijk bleven doorlopen, hebben we ons in 2020 ook ingezet om de door de coronacrisis 
zwaar getroffen Almeerse cultuursector te ondersteunen en perspectief te bieden. Ten slotte 
vierden wij in november, in aangepaste vorm vanwege de coronapandemie, ons vijfjarig jubile-
um. Een mooie mijlpaal in een bijzonder jaar!

Het jaar 2020 ging voortvarend van start, totdat in maart de coronacrisis losbarstte. Het virus 
en de maatregelen van de overheid hadden een enorme impact op onze samenleving. Ook de 
cultuursector werd hard geraakt. Van de ene op de andere dag stond het culturele en creatie-
ve leven stil. Kunstenaars en cultuurmakers zagen hun inkomsten drastisch teruglopen of zelfs 
geheel wegvallen en konden hun publiek niet meer ontvangen. Al snel na het ingaan van de 
eerste lockdown in maart is Cultuurfonds Almere, in nauwe samenwerking met de gemeente 
Almere, gestart met het inventariseren van de gevolgen en het verzamelen van ideeën om tot 
een adequaat steunpakket voor Almeerse cultuursector te komen. 

Via een versnelde procedure konden we uit eigen middelen een budget van € 100.000 vrijma-
ken. Zo konden we al in april de eerste corona-impuls lanceren. Het budget was bestemd voor 
nieuwe en vernieuwende projecten en initiatieven, die direct gerelateerd waren aan de coron-
acrisis. Per project was een maximale bijdrage mogelijk van € 20.000. Het Cultuurfonds droeg 
maximaal 75% bij. De urgentie was hoog; aanvragen werden binnen twee weken beoordeeld 
en er werd gretig gebruikgemaakt van dit snelloket. Binnen een maand tijd werd de impulsre-
geling met 50% overvraagd. 

2020 in vogelvlucht
Vanwege corona konden het Uitfestival Almere en de Pitch Battle helaas niet doorgaan en 
is Culturele Zaken na een pauze in een digitale vorm verdergegaan. Waar dat mogelijk was, 
zijn we digitaal gaan werken. De spreekuren van Cultuurfonds Almere On Tour vonden online 
plaats. Hierdoor bleef het Cultuurfonds laagdrempelig toegankelijk, goed geïnformeerd over 
de wensen en behoefte op wijkniveau en konden we snel blijven schakelen. En net als in de 
rest van Nederland deed ook bij Cultuurfonds Almere het thuiswerken zijn intrede. De Kunst-
linie, waarin ons kantoor is gevestigd, was lange tijd niet toegankelijk. In de loop van het jaar 
hebben we een aantal nieuwe digitale bijeenkomsten gelanceerd, waaronder online webinars, 
een fondsenavond met meerdere (rijks)cultuurfondsen en de Stedelijke Cultuurtafel, die we in 
samenwerking met de gemeente organiseerden. De online meetings werden goed bezocht, 
er was duidelijk veel behoefte aan. Een mooi bijkomend voordeel was dat we met deze bijeen-
komsten ook een ander, nieuw publiek trokken. 

We zijn blijven doorgaan met advisering. Ook voor andere gemeentes, met wie wij graag onze 
ervaringen en good practices delen. Wat het Cultuurfonds in Almere doet is waardevol, en dat 
wordt ook ver buiten onze gemeentegrenzen gesignaleerd. 

In april heeft het College van B&W ingestemd met de wijziging van het subsidiestelsel voor 
cultuur. Vanaf dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor de culturele basisinfrastruc-
tuur door meerjarige subsidieverlening, terwijl Cultuurfonds Almere zorgdraagt voor de inci-
dentele en projectmatige financiering van culturele initiatieven. Het Cultuurfonds is hiermee 
getransformeerd van aanjaag- naar stimuleringsfonds. Met deze nieuwe verdeling wil de ge-
meente meer duidelijkheid geven aan alle makers uit de stad, en zorgen we er samen met de 
sector voor dat cultuur in Almere nog meer gaat bruisen.

De veranderende positie van het fonds en het nieuwe toekomstperspectief had ook de nodige 
gevolgen voor het fonds zelf. In het kader van continuïteit voor de organisatie is cultuurmake-
laar/directeur Jan-Melle Liscaljet per 1 juni in dienst getreden. Hij is daarmee de eerste me-
dewerker op de loonlijst van Stichting Cultuurfonds Almere. Ook was het noodzakelijk om de 
meeste beleidsdocumenten aan te scherpen, of zoals in het geval van de gedragscode toe te 
voegen. 
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Ook extern waren de uitingen, waaronder de website toe aan een opfrisbeurt. De nieuwe 
website van Cultuurfonds Almere is meer aanvraagvriendelijk. De site laat duidelijk zien wat 
de mogelijkheden zijn, bevat de nodige handreikingen en voldoet aan de huidige wetgeving. 
Door het aanvraagproces deels via de website te automatiseren, wordt dit proces niet alleen 
efficiënter en beter volgbaar, maar verkrijgen we ook meer inzicht in eventuele blinde vlekken 
en kunnen we kennis intern beter beschikbaar maken. Tevens is dit essentieel om ook onze 
nieuwe financierende taken efficiënt en effectief uit te voeren, en de kosten van de organisatie 
relatief laag te houden. 

Op 20 november vierden we ons vijfjarig bestaan, vanwege corona in digitale vorm. Via een 
feestelijke livestream blikte vertrekkend secretaris Jos van Bussel terug op de resultaten van 
de afgelopen vijf jaar. Vervolgens werd zijn opvolger Monique van den Berg geïntroduceerd.
Daarna keken we samen met wethouder Hilde van Garderen vooruit naar de toekomst. Ook 
werden er deze middag een aantal nieuwe financieringsmogelijkheden voor Almeerse cultuur-
makers gepresenteerd, waaronder het Floriadebudget. Dit extra budget is beschikbaar voor 
culturele projecten op en rond de Floriade, voorafgaand en tijdens het evenement. 
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In de vijf jaar van haar bestaan heeft Cultuurfonds Almere zich sterk verankerd in de Almeerse 
samenleving. Het fonds wordt goed gevonden door organisaties en cultuurmakers van zowel 
binnen als buiten de stad. Steeds meer resultaten worden zichtbaar van organisaties en pro-
jecten, die dankzij de inzet van het Cultuurfonds hun plek in Almere structureel hebben inge-
nomen. Dat heeft geresulteerd in een uitgebreider, breder en beter aanbod van eigen kunst en 
cultuur, waardoor Almere levendiger, leuker en leefbaarder is geworden. 

De afgelopen jaren is er duidelijk meer energie in de Almeerse cultuursector gaan zitten. Het 
aantal culturele projecten is sterk toegenomen. Er is meer te doen, producties zijn zichtbaar-
der geworden en cultuurmakers nemen nog beter hun plek in vanuit de waarde die zij aan de 
stad toevoegen. Dit heeft, mede dankzij de inzet van de gemeente, Almere City Marketing en 
natuurlijk de culturele organisaties zelf, geleid tot een verbetering van de culturele identiteit 
en het culturele imago van Almere. Onder meer door Uit In Almere en Uitfestival Almere. Een 
effect dat op zijn beurt weer extra aantrekkingskracht oplevert. Dat zien we niet alleen terug in 
de toestroom van nieuwe cultuurmakers die zich in Almere vestigen, maar ook in het groeiend 
aantal organisaties en makers van buiten de stad dat hier graag projecten wil realiseren. 

Vijf jaar geleden gebeurde er in Almere bijvoorbeeld nog weinig op het gebied van film. Dat is 
inmiddels veranderd. Via kleine initiatieven van onderaf, zoals de Avond van de Almeerse Film 
en crowdfunding via CineCrowd, maar ook dankzij grotere producties in samenwerking met 
partners in de stad, is het imago van Almere onder filmmakers sterk verbeterd. Steeds meer 
jonge filmmakers – zowel lokaal als van buiten de stad – melden zich en willen hier filmen. Zo 
kwam productiemaatschappij NewBe afgelopen jaar naar Almere voor meerdere speelfilms 
en series. Als Cultuurfonds kunnen wij daar dan op onze beurt weer talentvolle filmmakers aan 
koppelen.

We hebben extra aandacht besteed om onze spreiding over de stad te verbeteren. We steu-
nen projecten in alle stadsdelen en de aanvragersgroep is meer divers geworden. Ongeveer 
een derde van de projecten is gericht op mensen met een niet-westerse achtergrond. Een 
mooie stap vooruit, al streven wij ernaar om de door ons ondersteunde projecten nog beter 
een afspiegeling te laten zijn van de lokale samenleving. 

Hiernaast is de sfeer rondom het verdelen van de beschikbare middelen in positieve zin veran-
derd. Tot 2015 kwamen voornamelijk de grote instellingen en bewezen talenten in aanmerking, 
terwijl bijdragen nu goed bereikbaar zijn voor iedereen met een goed idee en ambitie. Hierdoor 
lopen de projecten ook in omvang en uitstraling zeer uiteen. Van kleine, hyperlokaal gerichte 
projecten zoals Van Hart naar Hart, tot aan projecten met (inter)nationaal bereik zoals Knitwear 
Lab Summerschool en Meskina.

Effecten
Ook de ontwikkeling van nieuwe, laagdrempelige maak- en presentatieplekken, zoals Kunst is 
Leuk in Almere Centrum en het Buitenhuis in Almere Buiten, draagt bij aan het versterken van 
de identiteit van de stad en/of het desbetreffende stadsdeel. Bovendien hebben deze plekken 
een positief effect op gebiedsontwikkeling. Met de ontwikkelingen die gaande zijn in Almere 
Stad, Buiten en Haven, richten we onze blik nu richting Almere Poort en Hout. De twee jong-
ste stadsdelen waar de behoefte voor mogelijke nieuwe maak- en prestentatieplekken sterk 
toeneemt. 

Om tot nieuw en uniek aanbod te komen, is het bevorderen van het makersklimaat essentieel. 
Naast de inzet op meer betaalbare werkruimtes en presentatiemogelijkheden doen we dit 
ook door het verbinden van makers, het financieren van experimenten en het stimuleren van 
talentontwikkeling. Dit hebben we onder meer gedaan voor het project Urban Sketchers Al-
mere. Daarnaast bieden we als onafhankelijke organisatie een waardevolle klankbordfunctie; 
zowel voor beginnende makers en amateurs als voor professionals. In verband met corona is 
er besloten om de Pitch Battle in 2020 niet te organiseren. Om de cultuurmakers te ondersteu-
nen hebben we binnen een maand na de start van de pandemie een corona-impuls geïntrodu-
ceerd. Met deze impuls hebben we verschillende makers en organisaties de ruimte gegeven 
om zich verder te ontwikkelen, te reageren of reflecteren op de situatie en nieuw passend 
aanbod te creëren. 

Cultuurfonds Almere speelt een cruciale rol in de verdere ontwikkeling van de culturele infra-
structuur van Almere. Zo stimuleren we onderlinge verbinding op projectniveau tussen nieuwe 
en amateurmakers en gearriveerde professionele makers en instanties,
We merken dat kunstenaars en cultuurmakers elkaar anno 2020 veel beter weten te vinden 
dan voorheen. Ook werken ze daadwerkelijk vaker met elkaar samen. Zo krijgen Nieuw Podium 
Klassiek Almere en dirigent Cyrille van Poucke bijvoorbeeld een rol in het muziekfestival Gro-
wing Music Oosterwold. Dit jaar hebben we ook nauw samengewerkt met de gemeente om 
de Almeerse cultuurmakers en organisatie zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen 
tijdens de uitzonderlijke coronaperiode.

Naast het stimuleren van meer samenwerking binnen de cultuursector, draagt het Cultuur-
fonds ook bij aan de verbinding met bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in andere 
sectoren zoals sport, onderwijs, zorg, welzijn en toerisme. Zo ondersteunden we meerdere 
projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen in samenwerking met sociaal-maat-
schappelijke partners, zoals What’s Next en De Nestvlieder. En hebben we het kunstwerk 
Landmarkering Zichtlijnen Pampushout mede mogelijk gemaakt, dat een reactie is op de hui-
dige stedenbouwkundige vraagstukken in Almere Pampus. Ook zetten we ons in om organi-
saties te verbinden aan potentiële partners uit het bedrijfsleven, of voor het vinden van nieuwe 
bestuurders uit het lokale bedrijfsleven voor culturele organisaties.

Verbetering culturele identiteit en imago

Meer divers cultuuranbod

Verbeterd makersklimaat

Nieuwe en nauwere samenwerkingen

Verbinding bedrijven en organisaties

Ontwikkeling maak- en 
presentatieplekken
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In 2020 hebben we gemiddeld 24,5% bijgedragen aan de projecten. Dit komt onder meer door 
toename van kleine (amateur)projecten en de corona impuls met een hogere procentuele 
bijdrage. Met onze bijdrage van €343.708 heeft de sector ruim €1,4 miljoen opgehaald voor 
culturele projecten in Almere. Hiernaast hebben onze samenwerkingen met de crowdfunding-
platforms Voordekunst en CineCrowd geleid tot een verdere toename van succesvol gecrowd-
funde cultuurprojecten uit Almere.

Onze samenwerkingen met de crowdfundingplatforms Voordekunst en CineCrowd hebben 
geleid tot een toename van succesvol gecrowdfunde cultuurprojecten uit Almere. Maar ook 
met de samenwerking met Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur-Financiering, waarmee de 
Cultuurlening Almere is geïnitieerd, hebben we extra financiering voor de lokale cultuursector 
mogelijk gemaakt. 

Daarnaast financieren we samen met DOCA en ACM allen een derde van de totale kosten 
(ruim € 90.000) van het promotieplatform Uit In Almere, dat toegankelijk is voor alle Almeerse 
cultuurmakers. En voor Uitfestival Almere hebben we een financiële partner gevonden in de 
Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, die ruim € 100.000 bijdraagt aan de realisatie 
van dit weekend.

Ook verwijst het Cultuurfonds makers door naar andere fondsen en koppelt de aanvragers aan 
potentiële partners. De financiële bijdrage van het Cultuurfonds kan daarbij als vliegwiel die-
nen en extra financiering beter toegankelijk maken.

Cultuurfonds Almere zet zich actief in voor de versterking van het cultureel ondernemerschap 
binnen de sector. In de gesprekken met de cultuurmakelaar en cultuurscouts worden cultuur-
makers aangespoord om door te denken over het structurele effect en lange termijnpotentie 
van hun project. We stimuleren cultuurmakers om op een meer zakelijke manier naar hun 
eigen diensten te kijken en te werken aan een goed projectplan inclusief marketingplan.
Onder de noemer Culturele Zaken ondersteunen we makers ook door middel van workshops 
omtrent onderwerpen zoals cultureel ondernemerschap, financiering en marketing. Daarnaast 
bieden we advies, coaching en begeleiding door externe professionals en financieren we ont-
wikkelingsprojecten die het ondernemerschap van organisaties versterken, zoals voor Toneel-
groep Sterrenstof. Hierdoor krijgt de kwaliteit van de projecten een impuls.

Mede dankzij de inzet van de cultuurscouts hebben we goed zicht op de cultuurmakers en 
organisaties in de stad en alle maak- en presentatieplekken. Dit maakt duidelijk welke kansen 
en behoeften er zijn en waar in het aanbod en de infrastructuur nog gaten zitten.
Met de cultuurscouts in de stadsdelen heeft kunst en cultuur in Almere nóg meer een gezicht 
gekregen, vooral in ondersteunende zin. De scouts fungeren immers als soort van lokale ‘Eer-
ste Hulp Bij Culturele Activiteiten’-post. Tegelijkertijd zit hierin een risico op het wekken van te 
hoge verwachtingen. De scouts kunnen tenslotte niet alles weten over alle actuele regelingen 
van alle andere fondsen. Daarnaast is het gelet op de beperkt beschikbare uren voor hen on-
mogelijk om makers uitvoerig te ondersteunen in de opzet van een project.

Cultureel ondernemerschap

Goed zicht op kunst en cultuur

Extra	financiering	voor	kunst	en	cultuur
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Het Epos Ensemble is een klassiek blaaskwintet 
–	bestaande	uit	dwarsfluit,	hobo,	klarinet,	fagot	
en hoorn – dat muzikale vertelvoorstellingen 
maakt	voor	kinderen.	Mede	dankzij	een	financi-
ele bijdrage van Cultuurfonds Almere kon het 
ensemble in 2020 een professionaliseringsslag 
maken. Fluitiste Annemieke Hereijgers vertelt 
erover.

‘In onze voorstellingen verweven wij verhalen 
en klassieke muziek tot één geheel. Onze vorige 
voorstelling, Joris en de geheimzinnige toverdrank 
(naar het boek van Roald Dahl), bestond bijvoor-
beeld uit een combinatie van klassieke muziek-
fragmenten, een verhalenverteller die passages 
uit het boek voorlas, en een lied dat iedereen kon 
meezingen. Zo proberen we kinderen actief bij 
onze voorstellingen te betrekken.

Toen ik mij als Almeerse fluitiste in 2019 bij het 
Epos Ensemble aansloot, viel het me op dat 
het ensemble vooral veel optrad in Utrecht en 
Noord-Holland, en nog helemaal niet in Flevoland. 
Terwijl ik het idee had dat er in deze provincie 
juist veel behoefte is aan dit soort voorstellingen. 
Ik kwam in contact met Collage Almere, dat in 
opdracht van de gemeente uitvoering geeft aan 
het kunst- en cultuuronderwijs in Almere. En ook 
zij verzekerden mij ervan dat er op de Almeerse 
scholen behoefte was aan klassieke muziekedu-
catie. Zo werd het mijn missie om onze optredens 
ook naar Flevoland te halen.

Met het Epos Ensemble willen we een brede 
doelgroep bereiken, ook kinderen voor wie een 
concertbezoek niet vanzelfsprekend is. Voor onze 
nieuwe voorstelling wilden we het bovendien wat 
professioneler aanpakken dan bij onze eerdere 
voorstellingen, waarbij we bijna alles zelf hadden 
gedaan. We wilden graag nieuwe samenwerkin-
gen vinden. Omdat we op wisselende locaties 
optreden, werken we met een draagbaar decor en 
we wilden dit keer  professionele handen inzetten 
voor het uitdenken en maken van onze ideeën. 
We besloten op zoek te gaan naar fondsen die 
ons hierbij konden ondersteunen.

Mijn vriend, die beeldend kunstenaar is, raadde 
me aan om eens te gaan praten met Cultuurfonds 
Almere. Mijn eerste contact had ik cultuurscout 
Noortje Braats en vervolgens met Anke Portier. Zij 
gaf ons meteen al verschillende tips voor interes-
sante connecties in de stad. Daarna volgde een 
afspraak met Anke en cultuurmakelaar Jan-Melle 
Liscaljet om de mogelijkheden voor een financiële 
bijdrage te bespreken. Wat ik vooral fijn vond was 
dat zij alle drie echt met ons meedachten. 

We kregen tips om onze aanvraag verder aan te 
scherpen en ze stelden ons de nodige kritische 
vragen. 

Als musici zijn wij opgeleid om te creëren. Het 
doorlopen van een traject als dit is iets heel an-
ders. En dan is het prettig als je een laagdrem-
pelig fonds treft, dat zo goed met je meedenkt. 
Stap voor stap kwamen we zo tot de uiteindelijke 
aanvraag. En natuurlijk waren we enorm blij toen 
we hoorden dat de bijdrage werd toegekend!

Ondertussen hadden we via het initiatief Maker 
zoekt Maker van de Keep an Eye Foundation een 
mooie samenwerking gevonden met scenograaf 
Nynke Koopmans. Samen wonnen we de eerste 
Maker zoekt Maker-prijs. Mede hierdoor, én dank-
zij de ondersteuning door Cultuurfonds Almere, 
enkele andere fondsen en een crowdfundingsac-
tie, hadden we voldoende budget om voor onze 
nieuwe voorstelling ‘De Wraak van Lorre’ een 
opvouwbaar decor, een set kostuums te laten 
maken en het maakproces van de voorstelling te 
financieren. 

Door corona hebben we flink wat vertraging opge-
lopen: onze eerste try-out werd een halfjaar later 
gespeeld dan gepland. Maar het is ons gelukt 
en we zijn supertrots op het resultaat. Inmiddels 
staan we met ons aanbod voor scholen ook op 
de Collage-website. In maart 2022 staan we met 
twee voorstellingen in de Kunstlinie in Almere en 
we gaan ook in andere plaatsen optreden. Zonder 
extra financiering hadden we dit project nooit van 
de grond gekregen. Cultuurfonds Almere heeft 
daar een belangrijke rol bij gespeeld.

Wij zijn altijd bezig met ‘hoe verder?’ Zo hopen we 
over twee jaar weer een nieuwe grote voorstelling 
te maken. We blijven in het hele land spelen, maar 
de connectie met Collage Almere willen we heel 
graag in stand houden. Omdat niet elke locatie 
geschikt is voor een groot ensemble, hebben we 
nu ook een voorstelling gemaakt met twee spe-
lers. Deze voorstelling, ‘Olifantje in het bos’, is spe-
ciaal voor kleuters en we mogen op twee scholen 
try-outs verzorgen. Verder zouden we in de toe-
komst ook graag iets willen doen voor ouderen en 
de samenwerking zoeken met andere Almeerse 
kunstenaars. Eigenlijk staan we overal voor open.’

Interview met 
Annemieke Hereijgers
Project Epos Ensemble

“Fijn dat ze bij
Cultuurfonds Almere zo
goed met ons meedachten”
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Cultuurfonds Almere is als culturele instelling 
opgenomen in de Almeerse Basisinfrastruc-
tuur Cultuur en ontvangt een meerjarige sub-
sidie voor de periode 2021-2024. De subsidie 
wordt inclusief loon- en prijsstijging jaarlijks 
beschikbaar gesteld door Gemeente Almere. 
In 2019 ontving het fonds €659.259. In het 
subsidiebesluit is opgenomen dat binnen dit 
bedrag €400.000 wordt ingezet voor een fi-
nancieringsbudget van (nieuw) cultuuraanbod 
en (nieuwe) initiatieven die de cultuursector 
duurzaam versterken. 

Het financieringsbudget is evenredig verdeeld 
per kwartaal en in meerdere categorieën. Om 
te kunnen reageren op ontwikkelingen en 
kansen, is er tevens een deel van het bud-
get gereserveerd om extra in te zetten daar 
waar nodig. Deze werkwijze zorgt ervoor dat 
het Cultuurfonds bij toewijzing niet alleen 
rekening houdt met voldoende diversiteit in 
projecten, maar ook dat aanvragers gelijke 
kansen hebben over het jaar zonder dat het 
budget voortijdig uitgeput raakt. Vanwege de 
corona en de beperkende maatregelen zijn 
een aantal geplande activiteiten niet doorge-
gaan. In reactie op de ontstane situatie is er 
besloten om het hiermee gemoeide budget 
in te zetten om cultuurmakers te steunen 
middels een corona impuls. Ondanks de 
budgettaire verschuivingen is er voldaan aan 
de financiële prestatie-eis en €407,407 fi-
nancieringsbudget ingezet. Corona heeft ook 
invloed gehad op het budget Versterking van 
de sector. De besparing van ruim €30.000 is 
ingezet om de Algemene weerstandsreserve 
weer op peil te brengen. 

Per 1 juni 2020 is J. Liscaljet als directeur in 
loondienst getreden bij Cultuurfonds Almere. 
De vaste cultuurmakelaarslasten vallen hier-
mee lager uit dan begroot, met uitzondering 
van een eenmalige extra vergoeding voor een 
deel van het meerwerk ten gevolge van co-
rona en de corona impuls, conform afspraak 
met het bestuur. De indiensttreding heeft 
verder ten gevolg gehad, dat er aanvullen-
de kantoorbenodigdheden moesten worden 

aangeschaft. Desondanks is er een kleine be-
sparing aan apparaatkosten van circa €1.000 
gerealiseerd, die is toegevoegd aan de be-
stemmingsreserve Apparaatkosten om extra 
aanschafkosten te dekken in verband met de 
verhuizing naar een nieuwe kantoorlocatie in 
2021.

Mede door corona zijn er meerdere projecten 
uit eerdere jaren niet (volledig) uitgevoerd. 
Hierdoor is €126.781 vrijgevallen uit de be-
stemmingsreserve Projectfinanciering. In 
overeenstemming met Gemeente Almere 
mag dit budget in als bestemmingsreserve 
‘Heropening van de cultuursector’ worden 
opgenomen en volgens het ingediende plan 
in 2021 worden ingezet. 

In aanvulling op de werkingssubsidie ontving 
Cultuurfonds Almere in 2020 een aanvullende 
subsidie om culturele projecten gerelateerd 
aan de Floriade mede mogelijk te maken. 
Doordat deze regeling in november 2020 is 
gepresenteerd, is hier nog geen aanspraak 
opgemaakt en is het volledige bedrag als be-
stemmingsreserve opgenomen. 

Het Cultuurfonds werkt met omvangrijke bud-
getten. We zijn ons ervan bewust dat dit geld 
oorspronkelijk gemeenschapsgeld is, en dat 
stelt extra eisen aan beheer en verantwoor-
ding. De administratieve organisatie is daarop 
ingericht. De cultuurmakelaar doet alle voor-
bereidende werkzaamheden. Hij onderhoudt 
het contact met de boekhouder (Idos B.V. te 
Almere) en overhandigt alle bonnen en de-
claraties. Eens per maand legt hij de admi-
nistratie voor aan de penningmeester. Deze 
controleert de uitgaven en de rechtmatigheid 
daarvan en draagt zorg voor de betalingen. 
De penningmeester licht de actuele financi-
ele stand van zaken toe in de bestuursverga-
dering. Declaraties van de penningmeester 
worden geaccordeerd door de voorzitter. Ten 
behoeve van de financiële verslaglegging 
aan de gemeente stelt IFAA Accountants een 
rapport op. 

Financiën
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Cultuurfonds Almere is getransformeerd van een aanjaagfonds naar een structureel stimule-
ringsfonds, dat zich inzet voor de verdere ontwikkeling en versterking van de Almeerse cul-
tuursector. Sinds april 2020 is het Cultuurfonds verantwoordelijk voor de inzet van alle inci-
dentele en projectmatige cultuurgelden, terwijl Gemeente Almere verantwoordelijk blijft voor 
de structurele (meerjarige) financiering. Deze nieuwe verdeling biedt niet alleen duidelijkheid, 
maar past ook goed bij een volwassen, grote stad. 

Het uitgangspunt en de werking van het fonds blijven hetzelfde. Een cultuurfonds dat er is 
voor iedereen, ontwikkeling en vernieuwing stimuleert en structureel effect aanjaagt. We 
werken flexibel en in het contact; in de haarvaten van de stad. Deze manier van werken maakt 
ons efficiënt én effectief. Dit gaan we de komende jaren doen aan de hand van onze vier pijlers: 
Versterken, Verbreden, Verbinden en Vooruitgaan.

Versterken
We versterken de culturele (infra)structuur van Almere, door vanuit ons overzicht gaten te 
signaleren en organisaties te stimuleren om deze te vervullen of verschillende netwerken aan 
elkaar te knopen. Per stadsdeel kijken we naar de behoeften en we adviseren de gemeente 
over doorstroom van organisaties met betrekking tot de structurele subsidie en stadsdeel ge-
bonden plan van aanpak.

Verbreden
We verbreden en verbeteren het aanbod, door ruimte en kansen te geven aan nieuwe makers, 
nieuwe projecten, nieuwe stijlen, cross-overs en het experiment. Om (ver)nieuwe(nde) initiatie-
ven een goede kans te geven om zich te ontwikkelen en voldoende draagvlak te creëren, in-
troduceren we een afbouwfinanciering van maximaal drie jaar. Hiernaast zetten we ook andere 
vormen van financiering in, zoals crowdfunding, lening en garantstelling.

Verbinden
Vanuit onze schakelpositie verbinden wij makers en organisaties met elkaar, de overheid en 
aan andere sectoren. En we verbinden vraag en aanbod meer door Almeerse cultuurmakers 
beter zichtbaar te maken via initiatieven zoals Uit In Almere en het Uitfestival Almere.

Vooruitgaan
We stimuleren ondernemerschap en vooruitgang en ondersteunen hierbij organisaties om zich 
verder te ontwikkelen en professionaliseren. We hebben nadrukkelijk aandacht voor ontwikke-
ling op de lange(re) termijn en het structureel effect. Als ambassadeur en kennisinstituut zetten 
wij onze kennis en ons netwerk in, geven (on)gevraagd advies, signaleren belemmeringen en 
ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Dit doen wij onder meer door vouchers voor 
coaching aan te bieden en tijdens onze inloopspreekuren.

Waar de cultuurscouts oorspronkelijk de taak hadden om te vinden en te verbinden, hebben 
de cultuurscouts ondertussen een bredere en meer prominente rol gekregen. Ze besteden 
extra aandacht aan nieuwe makers en wijk- en stadsdeelgebonden projecten, begeleiden hen 
meer tijdens de aanvraag en onderhouden daarna ook persoonlijk contact. Ook is hun advies-
functie uitgebreid. Om hen goed toe te rusten voor deze nieuwe rol, zodat zij de Almeerse 
cultuurmakers nog beter kunnen ondersteunen, bieden we interne trainingen aan gericht op 
versterking van hun kennis en vaardigheden.

Vooruitblik
Het digitale aanvraagproces, waarmee we in 2020 zijn gestart, gaan we in 2021 verder profes-
sionaliseren. Op deze manier kunnen makers en organisaties, nadat ze hun plannen hebben 
besproken met een van onze cultuurscouts, hun aanvraag eenvoudig via een beveiligde om-
geving op onze nieuwe website indienen. Dit maakt het aanvraagproces niet alleen efficiën-
ter en beter toegankelijk, maar het biedt ons ook meer inzicht in eventuele blinde vlekken en 
waarmee we kennis intern beter beschikbaar kunnen maken. Dit komt onze continuïteit sterk 
ten goede. Bovendien is het essentieel om met onze veranderende rol en taak efficiënt en ef-
fectief te blijven, en de kosten van de organisatie relatief laag te houden.

Om de door de coronacrisis zwaar getroffen Almeerse cultuursector te ondersteunen en 
perspectief te bieden, hebben we in december 2020 een tweede impulsregeling Cultuur in 
Coronatijd aangekondigd. Via een versnelde procedure hebben we in samenwerking met de 
gemeente Almere extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Er is een totaalbudget van € 
165.000 beschikbaar met een maximale bijdrage van € 20.000 per project. De regeling wordt 
in februari 2021 geactiveerd. Daarna start er iedere twee weken een nieuwe beoordelings-
ronde. Ook kunnen zelfstandige cultuurondernemers een bijdrage vragen voor een ontwik-
keltraject. Daarmee stimuleren we hun professionele ontwikkeling binnen de cultuursector. 
Te denken valt hierbij aan versterking van het ondernemerschap, inhoudelijke verdieping en 
bijscholing.
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De succesvolle themabijeenkomsten ‘Culturele Zaken’, gericht op professionalisering, onder-
nemerschap en marketing in de cultuursector, gaan we in een nieuw jasje steken.  Hiermee 
willen we initiatiefnemers nog meer dan voorheen de mogelijkheid bieden om de nodige ken-
nis, tools en inspiratie op te doen.

Voor 2021 hebben we de ambitie om een tweede editie te organiseren van het Uitfestival 
Almere. Dit festival vond voor het eerst plaats in september 2019. Helaas kon de tweede editie 
vanwege corona niet doorgaan. Het festival biedt Almeerse culturele organisaties, zowel ama-
teur als professioneel, de mogelijkheid een voorproefje van hun seizoen te geven. Ook is het 
de bedoeling om in 2021 een Almeers cultuurcongres te organiseren. 

In sommige gevallen is het nodig om meer specialistische kennis of intensievere begeleiding 
aan te bieden, dan dat er vanuit de organisatie zelf mogelijk is. Om de ontwikkeling van cul-
tuurmakers en organisaties verder te stimuleren, middels externe coaching en begeleiding 
door onze partner Cultuur+Ondernemen, stellen wij in een à twee rondes per jaar vouchers 
beschikbaar ter waarde van maximaal € 2.000.

Per 2020 is de subsidieregeling amateurkunst van Gemeente Almere komen te vervallen. Voor 
bijzondere amateurkunstinitiatieven die een financiële bijdrage vragen tot € 7.500, hebben wij 
daarom onze maximale bijdrage verruimd tot 75% van het totale budget. Wij zien het belang en 
de grote waarde van amateurkunst voor een jonge gemeente als Almere, maar ook de uitda-
gingen om voor de kleine, bijzondere en/of terugkerende amateurkunstprojecten de dekking 
te realiseren. Door deze verruiming kunnen we dergelijke initiatieven op een passende manier 
ondersteunen om bij te dragen aan levendig cultureel klimaat in de stad.

Voor de ontwikkeling van bijzondere, culturele projecten en initiatieven gerelateerd aan 
de Floriade is van augustus 2020 tot en met juni 2022 een extra budget beschikbaar van € 
400.000. Zowel Almeerse amateurs als professionals kunnen een beroep doen op deze bijdra-
ge. Voorwaarde is dat de projecten worden gepresenteerd in aanloop naar en tijdens de Flori-
ade. Dit mag op het evenemententerrein van de Floriade en daarbuiten. De projecten leveren 
een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de cultuursector, profilering van Almere als cul-
tuurstad, de verbinding met de ambitie Growing Green City van de Floriade en in het verleng-
de daarvan aan de duurzaamheidsagenda van Almere. Ook de culturele organisaties die een 
structurele subsidierelatie hebben met de gemeente kunnen aanspraak doen op een bijdrage

.

Beeldende kunst in de openbare ruimte heeft een onmiskenbare toevoeging aan de visuele 
en sociale kwaliteit van de openbare ruimte en het stadsbeeld. De realisatie van nieuwe beel-
dende kunstwerken in de openbare ruimte steunen we met een bijdrage van maximaal 25% 
van het totale budget, waarbij een gedegen onderhoudsplan als extra voorwaarde geldt.

Tevens blijven we de mogelijkheden onderzoeken om een meer structurele verbinding te cre-
eren tussen cultuurmakers en culturele organisaties enerzijds, en bedrijven en organisaties uit 
andere sectoren anderzijds. Dit willen we onderzoeken samen met bijvoorbeeld de Ledenraad 
van de Rabobank en de VBA, waarbij we kijken naar waar het gemeenschappelijk belang en de 
optimale wisselwerking ligt. Voor de cultuursector ligt dit onder andere in kennis en financiële 
middelen. 
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Als secretaris maakte Jos van Bussel vanaf de 
oprichting van Cultuurfonds Almere deel uit van 
het bestuur van de stichting. In november 2020 
droeg hij het stokje over aan zijn opvolger Moni-
que van den Berg. ‘Met het cultuurfonds hebben 
we een prachtig instrument in de stad, dat we 
vooral moeten blijven benutten.’

‘De eerste keer dat we als kersvers bestuur bij 
elkaar kwamen, herinner ik me nog goed. Het was 
mei 2015. We kenden elkaar nog niet, maar we 
hadden allemaal een duidelijk beeld van wat er 
moest gebeuren. Ter plekke hebben we de taken 
verdeeld. We waren er snel uit, iedereen had een 
eigen voorkeur voor een positie. Voor mij was dat 
secretaris. In die rol voel ik me op mijn plek, ik wil 
dingen graag goed regelen.

Frits Huis, destijds wethouder van cultuur, had bij 
de coalitieonderhandelingen een extra miljoen 
voor cultuur binnen weten te slepen en bedacht 
dat er een cultuurfonds moest komen. Daarna 
was er op het stadhuis een jaar lang over gepraat. 
Maar tot onze verrassing was er nog helemaal 
niets geregeld, terwijl we in september volop 
operationeel moesten zijn. Het fonds moest nog 
opgericht worden, er waren nog geen statuten, 
geen programma, geen criteria voor toekenning: 
helemaal niets. Ik kon dus meteen aan de bak.

Lange tijd ben ik plaatsvervangend directeur ge-
weest bij Kunstconnectie, de branchevereniging 
voor kunsteducatie en kunstbeoefening. Toen ik 
daar in 2011 vertrok, zag ik hoe zwaar de bezuini-
gingen op kunst en cultuur de sector onder druk 
zetten. Daarom ben ik organisaties gaan adviseren 
hoe zij in deze sterk veranderende omstandighe-
den cultuur toch overeind kunnen houden, op een 
wat meer zakelijke manier. Ik wil graag het verschil 
maken. Dat is mijn persoonlijke missie. Door mijn 
achtergrond was ik voor de gemeente een logi-
sche keuze voor het cultuurfonds.

Wat ik vooral sterk vind, is dat Cultuurfonds Al-
mere zich expliciet verbindt met de humuslaag 
van cultuurmakers in de stad, en daarbij onderne-
merschap centraal stelt. Makers een zetje geven 
is prima, maar ze moeten wel de potentie hebben 
om als ondernemer verder te gaan. En natuurlijk 
mag een experiment ook mislukken, maar er moet 
wel over nagedacht zijn. Deze insteek is inmiddels 
al voor een groot aantal andere gemeenten een 
voorbeeld geweest. 

Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar denk ik dat 
we best trots mogen zijn dat we in zo’n korte tijd 
een zo goed werkend cultuurfonds uit de grond 
hebben weten te stampen. Bij mijn afscheid heb ik 

de beide cultuurwethouders alle lof toegezwaaid. 
Voormalig wethouder Frits Huis voor zijn idee om 
op deze manier een cultuurfonds op te zetten. 
Want cultuur stimuleer je niet door in stenen te 
investeren, maar in mensen. En de huidige wet-
houder Hilde van Garderen voor het feit dat zij 
Cultuurfonds Almere tot structureel onderdeel 
heeft gemaakt van de culturele basisinfrastruc-
tuur van Almere. Met aan de ene kant de grotere 
culturele instellingen, die nu bediend worden door 
de gemeente met meerjarige subsidiëring. En aan 
de andere die humuslaag van nieuwe initiatieven 
en projecten, die ondersteund worden door het 
Cultuurfonds. Waardoor zij zich verder kunnen 
ontwikkelen en mogelijk in een volgende periode 
in de basisinfrastructuur opgenomen worden. 

Nu het Cultuurfonds in Almere een vaste plek 
heeft ingenomen, is het tijd voor de volgende 
fase: het zoeken naar extra financieringsbronnen. 
We werken al samen met bijvoorbeeld het Prins 
Bernhard Cultuurfonds of Cultuur+Ondernemen. 
Daarnaast liggen er mogelijkheden in het beter 
benutten van schenkingen en legaten. En ook de 
samenwerking met het bedrijfsleven kan nieuwe 
kansen bieden. 

Wat ik persoonlijk betreur, is dat je als cultuurma-
ker alleen in aanmerking komt voor overheids-
subsidie wanneer je een stichting of vereniging 
hebt. Dat was ooit begrijpelijk, het gaat immers om 
gemeenschapsgeld. Maar aan de andere kant vin-
den we cultureel ondernemerschap tegenwoordig 
essentieel. Dan moet je het ook accepteren als die 
culturele ondernemer uiteindelijk als pensioen-
voorziening zijn cultuurbedrijf te gelde wil maken. 
Ik ben er dan ook een vurig pleitbezorger van dat 
gemeentes, provincies en andere overheidsor-
ganen ook niet-verenigingen en niet-stichtingen 
gaan subsidiëren.’

“Cultuur stimuleer je 
niet door te

investeren in stenen,
maar in mensen”

“
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Overzicht bijdrage per project

Toelichting per project
Niké-Tempel in het Homeruspark
Voor het Homeruspark in Almere Poort ontwierp kunstenaar en buurtbewoner Kees de Kloet een eigen 
variant van een tempel voor Nikè, de godin van de kracht, de snelheid en de overwinning. Uitgaande 
van de plattegrond van de Nikè-tempel op de Acropolis in Athene, heeft De Kloet alle zuilen en muren 
op zithoogte “afgesneden”; als betonnen elementen vormen deze, in een eigen bedding met nog een 
rand eromheen, een plek waar buurtbewoners en anderen elkaar kunnen ontmoeten en er kleinschali-
ge (sociaal-)culturele activiteiten kunnen organiseren. Het kunstwerk zal een bescheiden plaats inne-
men in de verder ongerepte parkomgeving op de archeologische vindplaats, ook bekend als de “Grote 
Green” -  een terp waar 8000 jaar geleden al mensen leefden.

What’s Next!? En Professionaliseren van Toneelgroep
Het verhaal van What’s Next!?is een mix van waargebeurde verhalen van Almeerse jongeren in de pu-
berteit. (Moderne) sub-thema’s zoals groepsdruk, de verslavende werking van social media en vluchten 
uit je thuissituatie staan centraal in het stuk. Het verhaal speelt zich af in Almere en gaat over Luna (21), 
Sanne (15) en Thijs (27) die stuk voor stuk kampen met de belangrijke levensvragen, situaties en emo-
ties die je tegenkomt in de puberteit. In de kleine studentenkamer van Luna staan de personageslijn-
recht tegenover elkaar, ieder met hetzelfde doel: geliefd en gelukkig worden. Dat is moeilijker dan het 
lijkt. Zeker als ambities, verlangens en angst in het spel komen. What’s Next!?laat zien hoe universeel 
deze angsten zijn en dat je deze zelf moet overwinnen. Naarmate het stuk vordert gaan de personages 
steeds meer inzien dat angst je niet helpt bij het bereiken wat je wilt en dat je soms de sprong in het 
diepe moet wagen. ‘Samen kom je verder dan alleen’ en ‘vertrouw op je eigen authenticiteit’ blijkt uit de 
climax. De voorstelling nodigt jongeren uit om hier zelf mee aan de slag te gaan. Omdat het verhaal in 
co-creatie wordt gemaakt, zal het de komende tijd nog meer verdieping krijgen door de feedback van 
jongeren en de theatrale uitwerking van de cast.

Kunst Voedselbos
In de Sieradenbuurt (Almere Buiten) op de grens met de Oostvaardersplassen lag in 2014 een braaklig-
gend stuk grond van bijna 5,5 ha. Circa vijf jaar geleden ontstonden de eerste ideeën om daar een 
voedselbos te creëren. De Stichting Bewonersplatform Sieradenbuurt heeft hierin het voortouw geno-
men. Besprekingen met de gemeente Almere als grondeigenaar waren nodig om de neuzen één kant 
op te krijgen. De gemeente had geen ervaring met zoveel burgerparticipatie in de aanleg van een bos 
en was aanvankelijk terughoudend. Goede gesprekken tussen het bestuur van onze Stichting en de 
gemeente vormden de basis van een prettige samenwerking. Daar komt bij dat de Stichting
bewonersplatform Sieradenbuurt al een paar jaar “wilgen knotten” aan de andere zijde van de Siera-
denbuurt organiseert. Dit verloopt erg goed. Ook hierdoor heeft de gemeente vertrouwen in de samen-
werking gekregen. Er werd een budget toegezegd voor workshops permacultuur met de bewoners van 
de Sieradenbuurt onder leiding van een specialist op dit gebied, afgestudeerd bij de
Universiteit Wageningen. Vele avonden hebben de bewoners besteed aan het vergaren van kennis 
over verschillende bomen- en plantensoorten, de grondgesteldheid en de invloed op elkaar, alsme-
de de invloed en de werking van meststoffen op de plantengroei. Bij permacultuur is het van juist van 
belang de beplanting zo op elkaar af te stemmen dat er geen kunstmatige toevoegingen meer nodig 
zijn. Tijdens de workshops is samen met een landschapsarchitect het plan voor het voedselbos vorm 
gegeven. Inmiddels het voedselbos in een paar jaar tijd gerealiseerd. Hierna volgt een toelichting op dit 
proces.

Urban Sketchers in Almere
Urban sketching is een wereldwijde beweging die erop gericht is je omgeving op een andere manier te 
zien en beleven waardoor de waardering en trots daarvoor groeit. Wij vinden dat onze bijzondere stad 
urban sketching verdient en willen dat graag op een professionele manier opzetten. Om Almeerders 
de schoonheid van de stad te laten zien, maar ook om nationale en internationale gasten met Almere 
kennis te laten maken.
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Casa Casla in Beweging
Casa Casla ontwaakt! Met korte prikkelende projecten van kunst en cultuur toont het gastvrije gebouw 
Casa Casla haar ware gezicht aan Almere: een hotspot waar mooie evenementen plaatsvinden in 
aanloop naar het grote project Almere 100 jaar. Almere schreef geschiedenis met haar buitengewone 
stedenbouwkundig ontwerp en stevige innovatieve houding in haar verdere ontwikkeling. Met tentoon-
stellingen en workshops over kunst, fotografie en architectuur baant Casa Casla de weg naar presen-
taties en ontwerpateliers over de wording en de toekomst van Almere. Casla in Beweging concentreert 
zich op het werk van kunstenaars, architecten, fotografen en andere creatieve makers uit onze eigen 
stad en van betrokkenen uit de omgeving met een speciale visie. 

Kunst is Leuk
Kunst is Leuk is een laagdrempelige en bijzondere ervaring met kwalitatieve kunst in het Stadshart van 
Almere. Een gratis toegankelijke expositie, waar je rondom verrassende kunstwerken kan lopen. De 
expositie bevindt zich in een gebruiken.) leegstaand winkelpand, en is een ongedwongen ontmoetings-
plek tussen mens en kunst, waarbij een bijzondere ervaring centraal staat. In 2019 is Kunst is Leuk een 
succes geweest en deze expositie vroeg om een jaarlijks terugkerend evenement. Voor 2021 hebben 
we subsidie aangevraagd bij de gemeente Almere, maar het jaar 2020 willen we ons momentum niet 
kwijt.

Van hart naar hart
In deze tijd waarin corona heerst, zitten heel veel kinderen thuis. Het zijn niet alleen de ouders die 
abrupt uit hun ritme zijn gehaald, maar vooral ook kinderen. De scholen gaan deeltijds weer beginnen 
en bijna alle kinderen kunnen hun klasgenoten eindelijk weer eens zien. Elk kind heeft zijn of haar ver-
haal klaar om aan de groep of klas te vertellen. Het kunnen mooie verhalen zijn maar ook minder mooie 
verhalen, die zij graag met hun klasgenoten willen delen. Deze persoonlijke verhalen wil ik, in samen-
werking met scholen in heel Almere, door de kinderen in een schilderij laten vastleggen. Het is een 
vreemde tijd die we allen waarschijnlijk nooit zullen vergeten, maar die we ons op deze door midden 
van kunst ook op een fijne manier kunnen blijven herinneren. 

De Nestvlieder
Studio Tinus streeft ernaar om kunst en maatschappij met elkaar te verbinden door middel van film. 
Met het project De Nestvlieder wordt er een film gemaakt over mantelzorg in Almere. De film wordt ge-
maakt door talentvolle jonge filmmakers uit Rotterdam en Almere. Na de première mag de film worden 
ingezet op bijeenkomsten van stichting VMCA en op middelbare scholen bij vakken zoals maatschap-
pijleer. Ook is de film inzetbaar bij creatieve vakken zoals CKV. We geloven erin dat het goed is wanneer 
scholen creatief omgaan met maatschappelijke thematiek.

Corona Seizoensacademie
Vanuit de Seizoensacademie bieden we een intensief leertraject aan. Het is geen vrijblijvende creati-
viteitsles of workshop, maar een traject waarbij de studenten steeds meer verdieping kunnen krijgen. 
We leren mensen kijken en luisteren en nemen ze mee in verschillende aspecten van de kunstwereld. 
Het is een persoonlijk leerschool, waarbij Lenny Schroder, Mira Ticheler en de gastdocenten allemaal 
iets anders toevoegen vanuit hun eigen achtergrond. Allen zijn professioneel geschoold en hebben de 
nodige praktijkervaring om vanuit hun eigen discipline les te geven. Zo worden ook de kunsthistorische 
kant belicht en leer je over vorm, klank, kleur, de kracht van verbeelding, vormgeven, goede vragen 
stellen en keuzes maken. En er is aandacht voor zowel de inhoudelijke als de technische kant. Daar-
naast leren de studenten ook hun eigen drijfveren kennen en kunnen zij zichzelf als persoon dooront-
wikkelen. Onze gastdocenten geven aanvullende lessen o.a. op het gebied van beeldhouwen, land-art, 
fotografie of kunstbeschouwing

De wraak van Lorre
Een huisdier hebben is leuk, maar een prachtig opera-zingende papegaai als huisdier hebben is hele-
maal fantastisch! Jop is dan ook helemaal in de wolken als Lorre bij hem komt wonen en hij kan al gauw 
niet meer zonder het lieve beestje. Maar helaas is Jop niet de enige die wat in Lorre ziet: ook meneer 
Panini wil hem graag hebben om héél veel geld aan hem te verdienen in de grote operazalen wereld-
wijd. De geniepige Panini haalt de raarste streken uit om Lorre van Jop af te pakken, maar dát laten Jop 
en zijn vrienden niet zo maar op zich zitten... 

In deze voorstelling duizelt het je van alle papegaaien, operamuziek en wervelende klanken van de 
blaasinstrumenten. Een spannend, knotsgek verhaal dat door verteller Benjamin Murck helemaal tot 
leven gewekt wordt. 
Tosca Menten schreef het verhaal waarop de voorstelling gebaseerd is, en het ensemble maakte er 
een eigenzinnige versie van vol theatrale en interactieve elementen. Ook de kinderen zelf zullen aan 
het zingen gezet worden! 

Look. The art is present
De installatie ‘Look. The Art is Present’ bestaat uit een opstelling van 100 spierwitte stoelen, anderhalve 
meter uit elkaar, op een gemarkeerde plek aan de Gooimeerdijk West te Almere Haven. Daarop nemen 
100 deelnemers plaats, die in absolute stilte hun blik geconcentreerd richten op het Gooimeer. Er ont-
staat een verhoogd bewustzijn, de zintuigen staan op scherp. Het uitzicht verandert in een bewegend 
beeld, waarin elke verandering wordt opgemerkt. Alles krijgt een verhevigde aanwezigheid. Ik laat de 
deelnemers de omgeving als alomtegenwoordig kunstwerk ervaren. 

Livestream coronaconcerten in Almere
Het idee is om een reeks van 10 klassieke concerten te organiseren in het Missie centrum ‘De Wegwij-
zer’ in Almere met het doel om betaalde werkgelegenheid te creëren voor musici, die woonachtig in 
Almere zijn. Ze zullen ook online gestreamd worden en vervolgens uitgroeien tot een reguliere serie 
genaamd: Nieuw Podium Klassiek Almere. Het is ook de bedoeling om het publiek in Almere kennis te 
laten maken met de uitstekende musici die in de buurt wonen. Tijdens de concerten zal Igor Ruhadze, 
de artistiek leider, met de musici in gesprek gaan en laat ze hun vertaal vertellen. Na alk concert zal er 
een borrel verzorgd worden door de locatie, als de maatregelen het toestaan. Tijdens de borrel kan het 
publiek nader kennis maken met de musici en dat zorgt voor een meer persoonlijke relatie. Een mooi 
begin van het weekend: dit wordt niet alleen een muzikaal, maar ook een sociaal-gastronomische erva-
ring!

Kamermuziekdag
Een hele dag werken aan Kamermuziek! Amateurensembles, die het heerlijk vinden om samen te spe-
len, worden uitgenodigd om mee te doen aan deze dag. In klein gezelschap en met voldoende onder-
linge afstand. En een masterclass voor alle groepen. Publiek wordt van harte uitgenodigd om hen ‘aan 
te moedigen’.  Als afsluiting van de KamermuziekDag is er een Matineeconcert door het Almeerse duo 
Vera Laporeva en Thomas Herrmann, viool en piano.  
De dag wordt georganiseerd door Goede Rede Concerten i.s.m. CKV Almere.

Van stotteraar tot woordkunstenaar
Sulayman el Mathari maakt in de leeftijd van 13 jaar een traumatische gebeurtenis mee, waardoor hij 
geen woord meer uit zijn mond krijgen. Hij valt letterlijk stil. Het altijd vrolijk babbelende jochie veran-
dert in een teruggetrokken tiener. Uiteindelijk lukt het hem om te spreken, maar de woorden komen er 
niet meer vloeiend uit. Door het stotteren daalt zijn zelfvertrouwen tot een dieptepunt. Tot hij op een 
dag besluit de Koran te lezen. Inmiddels is hij begenadigd spreker, dichter en werkt hij als arts in het 
AMC.  Van stotteraar tot woordkunstenaar is een documentaire van de Flevolandse regisseur Elisabeth 
van Leeuwen over een succesvolle Almeerder van Marokkaanse afkomst. De documentaire wordt 
uitgezonden bij Omroep Flevoland en tevens online aangeboden en op verschillende plaatsen ingezet 
als discussiestarter. Met de inzet van deze documentaire, denken de makers een positieve bijdrage te 
leveren aan de te eenzijdige beeldvorming rond Nederlandse jongeren van Marokkaanse afkomst.

The Codes
THE CODES is een live performance event annex expositie[*], gepland voor februari of maart 2021. Het 
is een logische vervolgstap op/uitvloeisel van het project SCALES dat afgelopen 18 januari live werd 
uitgevoerd in De Glasbak.
THE CODES behelst het volledig verzorgen van een ‘avondvullend’ programma voor een grotendeels 
Almeers publiek… ‘een ouderwets avondje uit’. Gedurende het programma willen wij het publiek op een 
aangename, verrassende wijze kennis laten maken met een bonte variatie aan (beeldende) kunst en 
creativiteit.
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Het programma zal bestaan uit een mix van live perfomances (dans, beweging, improvisatie), spoken 
word, (speciaal voor dit project gecomponeerde) muziek/sound, beeldende en ambachtelijke kunst[*], 
video-art en fotografie.
Het gehele programma is opgesplitst in een aantal acts, met halverwege een pauze. Nieuw in dit pro-
ject – ten opzichte van SCALES – is dat, voorafgaand aan de start van het livegedeelte en in de vorm 
van een kleine expositie, het publiek kennis kan maken met verschillende uitingen van beeldende 
kunst van een aantal Almeerders. Ook in de pauze en/of gedurende de aftertalk kan men de kunstwer-
ken bekijken.

Wie wij zijn, wie zijn wij
Door corona gaan we letterlijk en figuurlijk naar ‘binnen’.
We moeten binnen blijven en we zijn meer op onszelf aangewezen.
Een tijd waarin we door middel van vragen aan onszelf de balans op kunnen maken. “Vragen verklaren 
weinig, maar verschuiven het blikveld”. Almeerders worden uitgedaagd om in de winter 20 dagen lang 
hun filosofische vragen in te sturen. Beginnend in de Poëzieweek wordt er elke dag één vraag uitge-
kozen waar beeldend kunstenaar Ninette Koning en schrijver Maria van Daalen op reageren met een 
kunstwerk en een  gedicht. Zij doen dit binnen één tot twee dagen. In de bibliotheek in Almere Stad en 
in het Erfgoedhuis Almere Buiten worden de gedichten en kunstwerken tentoongesteld. Je krijgt niet 
letterlijk een antwoord op je vraag, maar een reflectie! De winnende vraag wordt elke ochtend bekend 
gemaakt en de persoon achter de winnende vraag mag na de expositie het gedicht en het kunstwerk 
in ontvangst nemen tijdens een feestelijke afsluiting. 

De Verhalentafel
VINDplaats Zenit is een oorspronkelijk anoniem stukje Almere Buiten om te vormen tot een waardevol-
le ontmoetingsplek voor jong en oud, waarin ruimte is voor spelen, recreëren, ontmoeten, leren over 
archeologie, stadslandbouw, ondernemen, zorg en re-integratie. Dat was vanaf 2014 het doel van het 
bestuur van stichting VINDplaats Zenit en alle Zamen Zenit vrijwilligers. En dat is gelukt! Bijna…..Want 
we zijn toe aan het ontwikkelen van het allerlaatste deelgebied van VINDplaats Zenit: De Cultuurplaats. 
De Cultuurplaats vormt de hoofdentree, direct zichtbaar vanaf de Evenaar, tussen de woontoren en het 
woongebouw van zorginstelling Philadelphia. Hier realiseren we het kunstwerk “De Verhalentafel”. Een 
bijzonder kunstwerk, want het wordt een kunstwerk, podium en spel. 
Ooit hebben mensen elkaar via inscripties op gesteente boodschappen overgebracht. Met de plaatsing 
van “De Verhalentafel” symboliseren we dat mensen elkaar altijd verhalen hebben verteld en dit altijd 
zullen blijven doen. Dit wordt dé ontmoetingsplek van Almere Buiten: een ware belevenis op VIND-
plaats Zenit met diverse mogelijkheden voor kunst, cultuur en educatie. 

Landmarkering Zichtlijn Paumpushout
Pampushout is een gebied dat in de toekomst bebouwd zal worden. Hoe doe je dat in samenhang met 
het bestaande landschap? Het landschap kenmerkt zich door lange zichtlijnen welke telkens uitkomen 
op de Oostvaardersdijk. De zichtlijnen kunnen worden beschouwd als onderdeelvan de jonge Almeerse 
cultuurhistorie. Het herinnert ons aan de ooit nog open polder en de ingenieurs die het hebben ont-
worpen en ingericht. Het kilometers ver kunnen kijken moet mogelijk blijven binnen de toekomstige 
stadsontwikkeling. Om voor voorbijgangers dit netwerk van zichtlijnen te doen opvallen markeert de 
sculptuur de richting, volume en vorm van één van die zichtlijnen. De vorm verwijst het gebruik van 
landmarkeringen die tijdens de inpoldering ingezet werden om richting te geven aan het bouwen van 
land en stad. De sculptuur laat de schoonheid van de zíchtlijnen zien, verbindt verleden, heden en toe-
komst en heeft tegelijkertijd als doel om één of meer zichtlijnen op te nemen in de toekomstige stede-
lijke bebouwing.

Knitwearlab Summerschool
Knitwear Lab summerschool wil een internationale uitwisseling mogelijk maken tussen alle toonaange-
vende modeopleidingen in de wereld. Almere als het verbindend creatieve kenniscentrum op gebied 
van industrieel breien!
Knitwear Lab in Almere zet een 10 daagse summerschool op waarin (mode-) professionals en afstu-
deerders leren hoe te ontwerpen voor industrieel breien, hoe je duurzaam kan breien en dit meeneemt 
in je ontwerp en waar je als ontwerper innovaties in breitechniek kan maken.

Wij zien dat er qua duurzaamheid en creatieve innovatie nog veel te winnen valt binnen het industrieel 
breien. Op het moment gebeurt hier internationaal nog te weinig mee omdat ontwerpers een gebrek 
aan technische breikennis hebben in hun ontwerp. Knitwear Lab summerschool geeft ze de gereed-
schappen zodat ze fashionable en innovatieve breisels kunnen ontwerpen die bijdragen aan een duur-
zamere productie en creatieve ontwerpen in de textielindustrie.

Sound	of	Songs	festival	|	Tipies	to	campfires	‘20
‘Eens per jaar wordt ‘Natuurcamping de Kemphaan’ een heus feestje met een muziekprogramma van 
akoestische, folk en wereldmuziek, lokaal gebrouwen dranken, foodtrucks, veganistisch eten, een 
avond vol verhalen, liederen rond het
kampvuur en meer. Een stukje cultuur in de natuur van Almere. Op 28 augustus ’20 is het weer zo ver 
en kun je weer een weekend komen kamperen en genieten!’

Drive in Almere
Drive-in Almere is een samenkomen zonder daadwerkelijk contact met elkaar te hebben, waar we toch 
met een breed publiek dezelfde ervaring delen. Films, optredens en zwaaien naar je buurman die in 
zijn auto geniet van hetzelfde als jij. 

Voer voor Thuis
Creative Artlabs Almere maakt het voor alle culturele makers mogelijk om te experimenteren. De re-
sultaten van deze experimenten laten zij zien door middel van oa Muziek / Theater / Dans / Spoken 
Word / Fotografie en beeldende kunst. Bij Creative Artlabs Almere ontstaan telkens nieuwe verhalen 
en unieke combinaties van kunst waarbij verschillende kunstvormen met elkaar samenwerken. Voor 
het publiek, en ook voor de makers onderling, valt er met ieder project telkens iets nieuws te zien en te 
beleven. Uitvoeringen van experimenten gaan wij nu ook online laten zien en vormgeven.

KLEURinCULTUUR TV
Op KLEURinCULTUUR TV komen veel uiteenlopende kunstdisciplines langs, waaronder dans, theater, 
muziek en beeldende kunst. Ook kun je goocheltrucs leren en komen er muziekdocenten van Leer-
orkest Almere langs om te laten zien hoe goed zij op hun muziekinstrument kunnen spelen. KLEURin-
CULTUUR TV wordt opgenomen in of rondom onze iconische gele Kunstbus, die ieder keer op een 
andere plek in Almere zal neerstrijken. We maken hierbij gebruik van locaties waar vaak wijkgerichte 
activiteiten programmeren, bijvoorbeeld op de Cruyff Courts. Zo ontwikkelen we KLEURinCULTUUR TV 
door tot een concept waar onze doelgroep ook na de coronacrisis baat bij heeft, tot iets dat beter past 
bij onze wijkgerichte aanpak en waarmee we onze zichtbaarheid ook na de crisis mee vergroten.

The Sky is the Limit
ALLYBLIJFTBINNEN organiseert na de eerste succesvolle optredens op het dak van het WTC met Ko-
ningsnacht een tweede editie. Naast muziek wordt er een lichtshow gegeven door de hele stad.

Dansproject SMOA
Dit is niet So you think you can dance, dit is eerder so you dance all you can! Gedurende vijf weken 
trekken onze dansers door de Almeerse wijken om dance workshops te geven aan kinderen en jonge-
ren. Vanwege de huidige coronacrisis komt hier wel een interessante opgave bij, namelijk dansen met 
de anderhalve meter in het achterhoofd. 

Quarantaine portretten
In de rubriek Quarantaine Portretten bij Almere Deze Week lezen we hoe verschillend Almeerders rea-
geren op deze bijzondere corona-crisis. De een ziet deze periode als een kans, de ander wordt terug-
geworpen op zichzelf. De een kan op deze manier vertellen over de onderneming, de ander kan ver-
tellen over zijn of haar gevoel. In 15 weken lezen we 15 verhalen. De portretten, geschreven door Hein 
Walter, worden verlucht met tekeningen van verschillende Almeerse kunstenaars.

Lancering nieuwe culturele broedplaats Almere
Doordat mijn optredens als pianist in de zorg sterk zijn teruggelopen door de coronacrisis, heb ik ge-
keken wat er nodig is om mijn diensten als Zorgpianist op (buiten)locaties corona-proof te maken. Door 
middel van een verrijdbare installatie kan ik snel en flexibel op diverse plekken binnen één locatie op-
treden en kan ik meer cliënten bereiken dan andere artiesten. 
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Met professionele apparatuur wil ik ook online interactieve concerten gaan verzorgen voor de zorg-
centra en soortgelijke instellingen, maar ook voor particulieren. Daarnaast ben ik trotse eigenaar van 
“Het Flapjeshuis” in Almere Poort, met daarin gevestigd “Studio MK Music”: een grote multifunctionele 
ruimte, geschikt als concertzaal en expositieruimte, waar ik tot 50 gasten kan ontvangen. Ik wil deze 
studio in gaan zetten als een nieuwe culturele broedplaats waar ik ook andere (Almeerse) artiesten en 
creatievelingen een podium kan bieden. Met behulp van enkele professionele bedrijfsfilms wil ik deze 
activiteiten optimaal bekendheid geven. 

Growing Music
GROWING MUSIC is een muziekfestival in Oosterwold waar klassiek, jazz en wereldmuziek naast elkaar 
staan. Vanwege de coronacrisis splitst GROWING MUSIC dit jaar haar programma op in 4 momenten 
op 4 achtereenvolgende zondagen vanaf 30 augustus. Op het programma staan drie fenomenen uit de 
moderne Nederlandse muziek; Calefax, Nieuw Amsterdams Peil en The Troupe. Daarnaast presenteren 
Oosterwoldse musici zich in een uniek nieuw ensemble; het FlevoEnsemble.

Snoeck Expo
Sinds het ontstaan van Almere is veel aandacht besteed aan de verfraaiing van de openbare ruimte. 
In de beginjaren was het vooral de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (RIJP), later waren het de ge-
meente, woningcorporaties, pensioenfondsen, particulieren, (bouw)bedrijven, kunstinstellingen en 
bewoners die kunstwerken hebben gerealiseerd. Zo ontstond er een buitencollectie van meer dan 150 
kunstwerken. Het eerste kunstwerk van Almere staat op de Markt in Haven. ‘Het Gezin’ van kunstenaar 
Jan Snoeck werd door de Havenaren gekozen uit drie kunstwerken. Kunstambassadeur Hans Jan Dürr 
is een kenner en verzamelaar van zijn werk. Als architect heeft hij veel met Snoeck samenge-werkt. 
Dürr heeft ca. 70 objecten in zijn collectie die geëxposeerd kunnen worden. Het zijn kleine beelden en 
voor-werpen die in vitrines en op tafels geplaatst kunnen worden. Ook zijn er schilderijen en grafiek 
voor aan de wand.
Nu het Havenfestival dit jaar niet doorgaat vanwege het coronavirus, willen we de Almeerders en spe-
ciaal de Havenaren een vrolijke zomerexpositie over Jan Snoeck aanbieden. Leuk voor onze stadge-
noten, maar ook voor de Nederlanders die niet in het buitenland op vakantie gaan dit jaar en als toerist 
Almere zullen bezoeken.

Meskina
In Meskina is Leyla (Maryam Hassouni) de dertig gepasseerd en moet haar eigen weg zien te vinden 
tussen alle verwachtingen die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk. Ondertussen heeft 
ze geen man, geen kind, geen carrière en wordt bestempeld als ‘Meskina’ (zieligerd). Ze probeert uit te 
vogelen wat haar echt gelukkig maakt. Cultuurfonds Almere gaf Almeerse (film)makers de mogelijkheid 
om de set te bezoeken en met elkaar te netwerken waardoor meer ruimte kwam voor jong Almeers 
talent. De regisseur van Meskina gaat bij De avond van de Almeerse film een workshop geven waarbij 
Almeerse filmmakers aanwezig kunnen zijn. 

Misfit	de	serie
De Misfits gaan een te gek jaar tegemoet. De vriendengroep werkt namelijk aan een vette musical. Ter-
wijl ze druk bezig zijn met het maken van muziek en het verzinnen van de choreografieën, krijgen ze te 
horen dat de musical onverwachts wordt verboden. De nieuwe schooldirectrice Agnes (Georgina Ver-
baan) wil dat de focus ligt op discipline, hoge cijfers en heel veel studeren. Maar daar laat Julia (Djamila) 
het niet bij zitten. Samen met de Misfits en nieuwe vrienden werken ze in het geheim aan de musical 
om het nieuwe schoolsysteem te saboteren. Gaat het de vriendengroep lukken om hun droommusi-
cal op te voeren? Voor Misfit de serie wordt een door Cultuurfonds Almere gefaciliteerde behind the 
scenes documentaire gemaakt door Almeerse filmmakers. Deze documentaire serie wordt eind 2021 
uitgezonden via Omroep Flevoland. 
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Ter ondersteuning van de werkzaamheden en om de doelstellingen te behalen, heeft Cultuur-
fonds Almere de mogelijkheid om eigen projecten te initiëren om de Almeerse cultuursector 
verder te versterken. Initiatieven waar de markt (nog) niet in voorziet of die slecht bereikbaar 
zijn voor de Almeerse makers. Hieronder volgt een korte opsomming.

Cultuurscouts Almere
Inmiddels hebben alle Almeerse stadsdelen (Haven, Stad, Buiten, Poort en Hout) een eigen 
cultuurscout. De cultuurscouts speuren in elk stadsdeel naar voor ons nog onbekende cultuur-
makers en informeren initiatiefnemers over de samenwerkingsmogelijkheden van het Cultuur-
fonds. Zij leggen contact met kunstenaars, culturele instellingen en andere initiatiefnemers en 
begeleiden hen waar nodig bij het aanvraagproces. Daarnaast brengen de scouts Cultuurfonds 
Almere op de hoogte van de culturele ontwikkelingen en behoeften in hun stadsdeel, zodat 
de organisatie hier beter op kan inspelen.

Cultuurfonds Almere On Tour
In samenwerking met De nieuwe bibliotheek heeft Cultuurfonds Almere in 2016 het maande-
lijkse inloopspreekuur Almere On Tour opgezet. Cultuurmakers en andere geïnteresseerden 
zijn welkom voor een vrijblijvend gesprek met de cultuurmakelaar in een van de vestigingen 
van de bibliotheek. Om kennis te maken, te sparren over een project of dit direct te pitchen 
voor ondersteuning. Het spreekuur maakt het Cultuurfonds toegankelijker voor kleine makers 
en organisaties. Het werd in 2020 grotendeels online gehouden en wederom druk bezocht.

Uit In Almere
Uit In Almere is dé culturele uitagenda van Almere. Het platform biedt een overzicht van voor-
stellingen en evenementen in de stad, van zowel onbekende als reeds gevestigde cultuurma-
kers, amateur en professioneel. Uit In Almere is een unieke samenwerking tussen Cultuurfonds 
Almere, Directieoverleg culturele instellingen in Almere en Almere City Marketing.

Uitfestival Almere
De eerste editie van het hernieuwde Uitfestival Almere vond plaats in september 2019. Het 
succesvolle evenement moest in 2020 vanwege corona helaas worden geannuleerd. Voor 
2021 staat deze tweede editie vooralsnog op de planning.

Cultuurlening Almere
Voor zelfstandig werkende kunstenaars, creatieven en culturele organisaties, die willen in-
vesteren in hun beroepsmatige activiteiten, in hun bedrijf, of die projecten willen voorfinan-
cieren bieden we in samenwerking met Fonds Cultuur+Financiering de Cultuurlening Almere 
aan. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om € 1.000 tot € 40.000 te lenen tegen 3% rente. Uit 
gesprekken met Fonds Cultuur+Financiering blijkt dat het leenprincipe landelijk in de culturele 
sector nog steeds veel uitleg behoeft en makers terughoudend zijn in het afsluiten van een 
lening. Een mogelijke recessie en de hierbij komende onzekerheid heeft waarschijnlijk geen 
positief effect hierop. We zijn daarom in gesprek om deze optie anders onder de aandacht te 
brengen en het gebruik hiervan te stimuleren.

Crowdfunding
Ook blijven we projecten middels crowdfunding ondersteunen in samenwerking met onze 
partners Voordekunst en CineCrowd. Naast hun platforms en bereik brengen zij ook hun kennis 
en begeleiding in om maximaal effect uit de campagnes te halen en handvatten om dit voor 
een langere termijn uit te nutten. Publieksgerichte, artistieke projecten met een direct Almeers 
belang kunnen een maximale bijdrage krijgen van 40% van het streefbedrag. Deze manier van 

Versterking van de sector
projecten financieren wint gestaag aan bekendheid in Almere. Van elf succesvol gecrowdfun-
de projecten in 2019 naar zestien in 2020.

Culturele Zaken
Om professionalisering en ondernemerschap in de cultuursector verder te stimuleren, organi-
seert Cultuurfonds Almere geregeld workshops en bijeenkomsten onder de noemer Culturele 
Zaken. Daarnaast bieden externe professionals van onder meer Cultuur+Ondernemen cultuur-
makers advies, coaching en begeleiding. De kwaliteit van de projecten krijgt hierdoor een im-
puls. Vanwege corona konden de regulier geplande workshops in 2020 helaas niet doorgaan. 
In de tweede helft van het jaar zijn er twee digitale Culturele Zaken georganiseerd.

Pitch Battle
Culturele ondernemers en kunstenaars kunnen jaarlijks deelnemen aan de Pitch Battle, die
Cultuurfonds Almere organiseert. Deelnemers worden hierbij uitgedaagd om hun initiatief,
na een training, te pitchen voor een jury. De winnaar ontvangt een geldbedrag om het idee te 
realiseren. Ook de Pitch Battle kon in 2020 vanwege corona niet doorgaan. 

Sectorvorming
Stimuleren van sectorvorming blijft een belangrijk aandachtspunt. Dat doen we onder meer
door het aanjagen van en het participeren in overleggremia. Daarnaast krijgen we een steeds 
beter zicht op de cultuurmakers en organisaties in de stad en alle maak- en presentatieplek-
ken.
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2020 in cijfers

39 40

Aantal gesproken makers      ±500
Aantal makers inhoudelijk geholpen     ±150
 
Aantal aanvragen voor financiering    43
Aantal aanvragen nog in behandeling    3
Aantal aanvragen afgewezen     5
Aantal aanvragen teruggetrokken    6
 
Aantal aanvragen goedgekeurd     29
€0 - €2.500        4
€2.500 - €10.000       15
€10.000 - €25.000       8
€25.000 - €50.000       2
 
Totaalbudget aangevraagd     €467.174
Totaalbudget projecten aangevraagd    €2.216.482
Totaalbudget toegewezen     €343.708
Totaalbudget projecten toegewezen    €1.403.980
Cofinanciering       24,5%
Gemiddelde behandelingstermijn    2 maanden
 
Totaalbudget projecten toegewezen    €1.403.980
Financiering CFA       €343.708
Financiering extern       €1.060.273
 
Totaal financiering 2020 (incl crowdfunding)   €396.488
Totaalbudget 2020 (incl crowdfunding)    €1.537.284
Totaal cofinanciering 2020 (incl crowdfunding)  25,8%
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