
 
Iedereen kunst en cultuur! 
 
Kunst en cultuurdeelname is van onschatbare waarde voor een gemeenschap. Een meervoudige waarde die tot 
uitdrukking komt omdat een samenleving tot leven komt door de ontmoeting, de beleving en de culturele 
ontwikkeling hierin. Het creëert identiteit bij haar inwoners en brengt diversiteit in balans. Je verbonden voelen 
met je woon- en leefomgeving wordt versterkt door kunst- en cultuurdeelname vanuit onderwijs, amateurkunst, 
projecten en festivals. Deze verbondenheid maakt betrokken en verrijkt individueel en collectief.  

 
Stichting Cultuurhuis Abcoude (SCA) heeft daarom tot doelstelling zoveel mogelijk mensen in aanraking te 
brengen met kunst en cultuur van goede kwaliteit en doet dit door:  
 
1. Het professioneel vertalen van landelijk, regionaal en lokaal beleid naar concrete programma’s waar zoveel 
mogelijk mensen uit verschillende doelgroepen aan kunnen deelnemen. Hierdoor kan onze regio ook profiteren 
van actuele programma’s, beleid en de bijbehorende budgetten en wordt de kloof met de steden niet te groot.  
2. Het borgen van kunstonderwijs door een lange termijn visie te vertalen in jaarlijks terugkerende programma’s 
op en in samenwerking met basisscholen. 
3. Het stimuleren van de participatie aan de lokale culturele sector, door aanbieders een platform te bieden om 
zichzelf te laten zien aan een breed publiek. Voor dit publiek worden de drempels voor kunstdeelname verlaagd. 
4. Een verdiepings- en verbredingsimpuls te bieden aan de amateurkunsten door hen een kruisbestuiving aan te 
laten gaan met andere disciplines en professionals.   
5. Het faciliteren van een ‘huis’ voor kunst en cultuur. 

Deze stimulerende en verbindende werkwijze is uniek in onze lokale omgeving en de aanpak is succesvol gezien 
de resultaten:  

Ø De samenwerking met landelijke fondsen onderschrijft de inhoudelijke kwaliteit van onze programma’s.  
Ø Het is gelukt de gemeentesubsidie te vermenigvuldigen met factor 4. Een unieke financieringsmix met 

de provincie Utrecht, landelijke fondsen als VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds voor 
Cultuurparticipatie, sponsoren als de Rabobank en particulieren.  

Ø Onze lokale culturele evenementen hebben het grootste bereik onder inwoners.  
Ø Alle culturele aanbieders nemen deel aan één of meerdere programma’s van CHA als platform voor 

promotie, verbinding of verrijking. 
Ø Onze educatieprogramma’s op de basisscholen bereiken alle kinderen uit Abcoude en Baambrugge en 

staan structureel op het rooster en in het curriculum van basisscholen. Sinds 2017 besteden de scholen 
hiermee veel meer aandacht aan kunstonderwijs.   

Ø De structurele samenwerking met vele partijen maakt onze organisatie en haar programma’s stevig en 
vruchtbaar.  
 

 
 
 
 



 
 
Culturele klimaat Abcoude en Baambrugge 
Abcoude en Baambrugge kennen een rijk cultureel klimaat met een indrukwekkend structureel aanbod van 
professionele podiumkunsten, amateurkunsten en amateurkunstprojecten: projecten die tot doel hebben de 
amateurkunsten op het podium of locatie te zetten. Cultuurhuis Abcoude biedt een platform om dit aanbod 
zichtbaar te maken, mensen hiermee in aanraking te laten komen en verder te ontwikkelen. Bovendien voegt zij 
programma’s van goede kwaliteit toe voor speciale doelgroepen die minder snel in aanraking kunnen of willen 
komen met kunst en cultuur. 

 
In 2016 gingen de projecten van SCA van start om ook de kleine samenlevingen buiten de steden te kunnen 
laten profiteren van een stevig cultuurbeleid. De bovengenoemde resultaten laten zien dat deze missie tot nu toe 
is geslaagd en de organisatie is uitgegroeid als een onmisbare schakel. De programma’s die zorgvuldig zijn 
opgebouwd verdienen een voedingsbodem met een lang toekomstperspectief. 
 
Onder het motto iedereen inclusief is Cultuurhuis Abcoude ook in 2021 de aanjager, promotor, facilitator en 
verbinder voor lokale cultuureducatie en – participatie in Abcoude en Baambrugge, met als belangrijkste 
doelgroep de lokale gemeenschap. Het komende jaar heeft de jeugd (11-21 jaar) een belangrijke focus.  
 

Aanjager 
 
A. Jongerencultuurlab #art-live   
Het jongerencultuurlab #art-live is geïnitieerd om jongeren/ jeugd (11-21 jaar) te stimuleren actief met elkaar deel 
te nemen aan kunst en cultuur. Kunst- en cultuurdeelname stimuleert de ontmoeting, geeft ruimte aan 
ontspanning en stressverlaging en zorgt voor veel plezier. Tijdens de deelname aan #art-live komen zij in contact 
met elkaar en is er interactie. #artlive daagt de jongeren uit om zelf concepten te creëren en begeleidt ze in het 
maakproces. De SCA faciliteert en begeleidt dit proces door ze van (lokale) professionele coaching, materialen 
en andere benodigdheden te voorzien. DJ/VJ, graffity en film, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. De #art-
live trajecten monden uit in een eindpresentatie in de vorm van een evenement, expositie en/of feest. Deze zijn 
onderdeel van het programma van de Zomertuin, het culturele hoogtepunt van het jaar. 

A. Dorpstheaterproject @home 
Om drempels voor kunst- en cultuurdeelname te verlagen en lokale culturele aanbieders van amateurkunsten 
een verdiepings- en verbredings impuls te bieden, is @home ontstaan. SCA initieert een discipline overstijgende 
openlucht voorstelling waarin generaties: ouderen en jongeren, en de disciplines: toneel, muziek, dans en 
vormgeving een interactie met elkaar aangaan tijdens een creatieproces van een paar maanden. Met hulp van 
gastdocenten en onder leiding van een professionele eindregisseur wordt er gewerkt aan kwaliteit en betekenis. 
Alle aanbieders van amateurkunsten krijgen de gelegenheid mee te doen. Tevens wordt de uitnodiging gedaan 
aan inwoners die normaal niet actief deelnemen aan kunst en cultuur om te participeren.  

 

 
 
 



 
A. Kunsteducatie en –onderwijs op basisscholen 
Cultuurhuis Abcoude voert als expertise bureau voortdurend de dialoog met basisscholen om behoeften op het 
gebied van kunsteducatie te peilen. Ook is zij continue op de hoogte van landelijke en regionale trends en 
regelingen, zodat deze scholen lokaal kunnen meeprofiteren van cultuurbeleid. Deze wisselwerking heeft geleid 
tot een duurzame samenwerking op maat met de scholen, versterkend en aanvullend op de provinciale 
programma’s van Kunstcentraal. Hiermee hebben de scholen in Abcoude en Baambrugge twee duidelijke 
aanspreekpunten voor kunsteducatie, te weten: Kunstcentraal (provinciaal basisprogramma) en Cultuurhuis 
Abcoude (lokaal programma op maat). Iedere school heeft nu haar eigen geborgde multidisciplinaire SCA 
meerjaren kunsteducatieprogramma op het rooster staan. Op het gebied van onder andere muziekonderwijs, 
eigen omgeving/ lokaal erfgoed en/ of onderwijsmethode Blink. Voor de programma’s worden zoveel mogelijk 
goede lokale kunstvakdocenten ingezet.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
A. Zomertuin 
De Zomertuin is het culturele hoogtepunt van het seizoen en hét lokale culturele evenement met het grootste 
bereik aan deelnemers en publiek. SCA creëert hierbij de verbinding en interactie tussen cultuur, ondernemers, 
scholen en inwoners. Tijdens de Zomertuin komen de bovengenoemde educatie- en participatieprojecten voor 
speciale doelgroepen tot een eindpresentatie (expositie of voorstelling) en worden zij getoond aan een breed 
publiek. Daarnaast worden door lage prijzen, het brengen van voorstellingen op locatie en de sfeer met terrasjes 
en eet- en drinkgelegenheid, de drempels verlaagd om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Een beleving 
voor iedereen, van jong tot oud.  

A. Wintertuin  
De Wintertuin is de kerstmarkt en een cultureel evenement in één. SCA ziet het als een echt ‘dorps’ evenement, 
waarbij de gedachte van het dorp, voor het dorp en met het dorp, staat centraal. Het programma, de promotie en 
de samenwerking met lokale organisaties zorgen ervoor dat kwetsbare of moeilijk te bereiken doelgroepen met 
de rest van het dorp mee kunnen genieten van een culturele beleving in winterse sferen. Ook de Wintertuin kent 
een groot bereik.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A. Cultuurhuis Zomerdagen 
De SCA zorgt tijdens De Cultuurhuis Zomerdagen dat er in en rondom het Piet Mondriaan gebouw (Kindcentrum, 
Harmonie en Cultuurhuis Zalen) in de zomervakantie culturele workshops gegeven worden door lokale 
aanbieders en vakdocenten voor kinderen met toneel, dans, musical, muziek, tekenen en schilderen. Deelname 
is voor één of meerdere dagen, voor een musicalweek of voor een theaterkamp. SCA ambieert de mogelijkheid 
jongeren zich ook aan te laten melden via Stichting Jongeren Actief.  

 
Promotor  

P. Uitplanner Abcoude Baambrugge 
Voor de promotie van alle culturele activiteiten en cursussen is de Uitplanner ontstaan. In plaats van alle losse 
papieren is het totale aanbod gebundeld in één kalender. Met ieder jaar een aansprekend lokaal thema in de 
vormgeving, is de uitgave een prachtig bewaarexemplaar. Het aanbod krijgt zo de aandacht die het verdient en 
de ontvangers hebben een overzicht van activiteiten.  

 

P. Zomertuin 
Tijdens de Zomertuin krijgen alle culturele aanbieders de gelegenheid zich te laten zien als bij een Uitmarkt. Door 
deel te nemen aan het CHA programma of door aanwezig te zijn met een kraam/ promotiemateriaal kunnen zij 
zich zichtbaar maken aan een breed publiek.  

 

 

 

 



 

P. Wintertuin  
De Wintertuin is een lokaal evenement tijdens welke de gedachte van elkaar, voor elkaar centraal staat. Culturele 
aanbieders krijgen de kans vanuit deze gedachte met een podiumprogramma deel te nemen voor een groot 
publiek. 

 
P. Expositie en zichtbaarheid lokaal cultureel erfgoed 
SCA geeft een boost aan de kennis en bekendheid van het lokale culturele erfgoed. Ieder jaar kiest zij een lokaal 
thema dat centraal staat in haar programma’s (bijv. forten en buitenplaatsen). Dit thema is de rode draad in het 
kunsteducatieprogramma eigen omgeving op basisscholen, de campagne van het culturele festival De 
Zomertuin, het Dorpstheaterproject @home en het Jongerencultuurlab #art-live. Het themajaar wordt ingeleid 
door een straatexpositie, een galerij van beelden in de Hoogstraat (hoofdstraat) van Abcoude. Deze expositie 
loopt tot en met de Zomertuin. Tijdens de Zomertuin worden er guided tours georganiseerd langs dit erfgoed. 
Ook publiceerde SCA eerder (fiets-)routes, kaarten met informatie, waar nog steeds gebruik van wordt gemaakt. 

P. A-0 affichekasten  
Cultuurhuis Abcoude beheert 3 A-0 affichekasten in Abcoude voor de culturele (non-profit) sector. Alle 
aanbieders van activiteiten kunnen hun affiches aanleveren hiervoor. 

Facilitor 
F. Cultuurhuis Zalen 
Met deze zalen faciliteert SCA een plek voor activiteiten en cursussen voor een cultureel huurtarief. 

F. Lokaal aanspreekpunt en adviesbureau kunst- en cultuureducatie en –participatie 
Cultuurhuis Abcoude is het lokale aanspreekpunt voor kunst- en cultuureducatie en participatie voor (culturele) 
organisaties, scholen en beleidsmakers. Zij onderhoudt nauw contact met de gemeente, andere subsidienten en 
fondsen, de cultuurconsulent, Kunstcentraal en Kunst Rond de Venen. Daarnaast fungeert SCA als adviseur voor 
een breed pakket aan vragen, zoals bijvoorbeeld over een concept of financiering.  
 
F. Netwerkbijeenkomsten 
Minimaal 1 keer per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd met het culturele veld en haar 
omgeving van scholen, ondernemers en subsidienten en fondsen.  

 
 
 



 
Verbinder 
 
De verbinding tussen vele partijen binnen en buiten het culturele veld in al onze programma’s zetten onze 
doelstellingen extra kracht bij. Inmiddels hebben wij een structurele samenwerking met lokale, regionale en 
landelijke partijen zoals: culturele aanbieders, basisscholen, ondernemers, inwoners, welzijnsorganisaties, 
verenigingen, fondsen en subsidienten.  
 

 
Samenwerking lokale horeca 
SCA prijst zich gelukkig met de samenwerking met lokale horecaondernemers zoals met name Café-Restaurant 
de Eendracht en Hotel-Restaurant De Witte Dame. Zij bieden een locatie aan en sponsoren de evenementen 
Zomertuin en Wintertuin. Landelijke gesubsidieerde festivals dienen hierbij als voorbeeld. De lokale horeca heeft 
profijt van de het publiek dat op de been is voor een evenement en laat dat als sponsoring terugvloeien aan het 
evenement. Helaas leveren de investeringen die de horeca doet nog geen winsten op voor deze bedrijven.  
 
Gemeente de Ronde Venen 
Het werkgebied van SCA is Abcoude en Baambrugge. Tegelijkertijd vindt SCA het belangrijk de verbinding aan 
te gaan met de rest van de gemeente. Daarom brengen wij onze programma’s onder de aandacht van de hele 
gemeente tijdens onze campagnes. Bovendien hebben wij een structurele overlegconstructie met de 
cultuurconsulent en Kunst Rond de Venen om kennis te delen en af te stemmen.  
 

Meerwaarde 
 
De gemeente: krijgt een uniek grote output voor een minimale bijdrage. SCA vermenigvuldigt de bijdragen van 
de gemeente (cultureel ondernemerschap) met factor 4 en zorgt dat de kloof met steden en andere gemeenten 
niet te groot wordt. Beleid en budget worden de lokale samenleving ingebracht.  
Inwoners/ bezoekers: krijgen de kans om deel te nemen aan kunst- en cultuurprojecten van hoge kwaliteit, met 
de visie dat kunst- en cultuurdeelname van groot belang is voor een gezonde samenleving:  
‘wat geweldig dat jullie afgelopen zomer de Cultuurhuis Zomerdagen hebben georganiseerd. Fay, die vooral 
sport in haar vrije tijd, kon zo naar hartenlust dansen en zingen en ze vond het het einde. De ideale vakantie 
besteding!’, moeder van Fay 
 
De lokale culturele sector: krijgt de kans deel te nemen aan verschillende programma’s waarbinnen zich 
kunnen laten zien aan een breed publiek. Bovendien krijgen de lokale amateurkunsten de mogelijkheid zich 
verder te ontwikkelen. Lokale kunstvakdocenten worden ingezet in onze programma’s, onder andere op 
basisscholen.  
“Sinds de start van het Cultuurhuis waait er een nieuwe wind door het dorp. De evenementen waar mijn dansers 
en alle andere amateurs aan mee doen, zijn in kwaliteit heel erg verbeterd. Het is geweldig om met alle lokale 
amateurs, op te treden voor buren, klasgenoten en de rest van het dorp. En een ster te zijn in een goed 
georganiseerd en goed doordacht programma.” Sunnie Maier, dansstudio Sundance.  
“Het Cultuurhuis vertaalt haar rol als culture instelling voornamelijk als kwaliteitsverbinder en pionier tussen de 
verschillende aanbieders. Dit doet zij voor het amateurveld door multidisciplinaire projecten te initiëren zoals het 
dorpstheaterproject, waarbij professionals (kunstenaars en docenten) en amateurgezelschappen samen 
optrekken om zodoende in de voorstelling of presentatie de kwaliteit zichtbaar te verhogen. Ik kan zeggen dat 
alle deelnemende partijen, waaronder ik zelf als docent, maar juist ook het publiek van deze krachtenbundeling 
profiteren.” Sandy Zitman, docent beeldend. 
 



 
Basisscholen: krijgen de gelegenheid om samen met een expertisebureau een langdurige samenwerking op 
maat vorm te geven. Zij kunnen daarnaast met allerhande vragen en verzoeken zich melden bij SCA. 
- “‘Wij doen graag mee aan de collectieve programma’s van Kunstcentraal, maar om kinderen echt compleet 
kunstonderwijs te bieden, is de samenwerking met Cultuurhuis Abcoude noodzakelijk. Sinds 2017 is er een lange 
leerlijn op maat met hen ontwikkeld op het gebied van muziekonderwijs. Zij komen jaarlijks met meerdaagse 
programma’s naar school, waarvan de meerjaren afspraken nu al zijn gemaakt. Wij zien als school de noodzaak 
van het combineren van de cognitieve met de expressieve kant. Wij zijn enorm blij dat het Cultuurhuis ons hierbij 
faciliteert en zorgt dat er structureel een aanbod is dat past bij de onderwerpen die we in school behandelen. Zo 
voelt het echt als geïntegreerd onderwijs wat recht doet aan het onderwijs van de toekomst.” Lynn d’Huy, 
directeur CNS Abcoude. 
 
Ondernemers: krijgen de kans om samen met de culturele sector voor een levendige samenleving met inhoud. 
Dit zal de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van een lokale omgeving vergroten, waar ondernemers op 
lange termijn van zullen profiteren.  
“De ondernemersvereniging zet zich in voor een ondernemend en levendig Abcoude. Abcoude is van oudsher 
een creatief en cultureel dorp. Om dit vast te houden en naar een hoger niveau te tillen is het nodig om innovatief 
te zijn. Om dit te verwezenlijken is een samenwerking met Cultuurhuis Abcoude noodzakelijk. De aanwezigheid 
van een goede professionele lokale culturele organisatie zorgt voor beleving en diepgang voor inwoners, 
ondernemers, bezoekers en toeristen, waar wij allen op lange termijn van profiteren. Eerder lieten inwoners 
weten dat zij vonden dat de braderieën met amateurkunst aan vernieuwing toe waren. Inmiddels zijn er twee 
terugkerende culturele evenementen ontstaan die passen in deze tijd en waar wij trots op zijn: de Zomertuin en 
de Wintertuin." José Boesten, voorzitter OVAB. 
 
Amateurkunstprojecten: Inmiddels is het duidelijk dat Abcoude en Baambrugge beschikken over een rijk 
aanbod van amateurkunstprojecten die amateurkunst op locatie laten zien, zoals bijvoorbeeld terugkerende 
mooie initiatieven zoals het korenfestival BeKoorlijk, Halloween met optredens in het dorp en losse optredens van 
diversen tijdens bijvoorbeeld Sinterklaas, de avondvierdaagse en de Feestweek. SCA kan dit aanbod 
ondersteunen door het te promoten en van advies te voorzien. Wij signaleren dat deze initiatiefnemers vaak op 
zoek zijn naar budget of overhead voor hun projecten. Voor het aanvragen van budgetten hiervoor zijn zij 
aangewezen op de eenmalige evenementen subsidiepot van de gemeente.  
 

Publiciteit 
 
Cultuurhuis Abcoude heeft de doelstelling geformuleerd zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met 
kunst en cultuur van goede kwaliteit. Actieve deelname hieraan wordt gestimuleerd. De programma’s die worden 
opgezet hebben steeds één of meerdere doelgroepen, zodat uiteindelijk alle doelgroepen aan een aansprekend 
programma zouden kunnen deelnemen. Om de mensen daadwerkelijk te bereiken is in eerste instantie een 
stevige samenwerking aangegaan met organisaties die zich bezighouden met verschillende doelgroepen, zoals 
basisscholen, Open Jongeren Centrum Abcoude/ Tumult, Tympaan de Baat en de Ouderen Belangen 
Vereniging. Deze organisaties werken mee aan de totstandkoming van onze programma’s en de betrokkenheid 
en het enthousiasme zijn groot. Zij informeren hun achterban, ieder op hun eigen wijze. Dit doen zij bijvoorbeeld 
via een boekje, een nieuwsbrief of digitale middelen. Op die manier krijgt SCA de kans haar deelnemers via deze 
organisaties te werven. 
Daarnaast ontwikkelen wij voor ieder programma heldere informatie die op een aantrekkelijke en duidelijke 
manier naar buiten wordt gebracht. Via flyers, posters en programmaboekjes, die breed worden verspreid in onze 
gemeente. In de lokale pers wordt meerdere keren per jaar aandacht besteed aan onze programma’s. En 
uiteraard worden onze eigen social media en website ingezet.  
De Uitplanner Abcoude Baambrugge (en ook de A0 posterkassen) is zelf een marketinginstrumentmirj waarmee 
wij (non-profit) organisaties de mogelijkheid geven zichzelf zichtbaar te maken, naast de zichtbaarheid die de 
evenementen en hun publiciteit aan promotie genereren.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Financiën 
 
SCA werkt met een ademende begroting. Doordat zij veelal afhankelijk is van projectbijdragen, wordt het pas 
tijdens het seizoen duidelijk of projecten door kunnen gaan. Daarom wordt er veel gewerkt met free-lancers en 
vrijwilligers. Een klein team is in vaste dienst van de stichting. Sinds 2017 is het door deze werkwijze gelukt om 
de programma’s tot nu toe structureel terug te laten komen. De Cultuurhuis Zalen en de Cultuurhuis 
Programma’s kennen een eigen financiële afdeling. 
De begroting van de Cultuurhuis Programma’s bestond de afgelopen jaren uit ongeveer € 85.000, met een 
structurele bijdrage van € 15.000 van gemeente De Ronde Venen (percentage eigen inkomsten 82 %). Dit is 
samen met de bijdragen van Vrienden en Partners (rond de € 4500) de structuur onder onze organisatie. Het is 
de basis waar vanuit wij opereren en wij kunnen hiermee het kunsteducatieprogramma op scholen garanderen. 
Wij hebben deze basis tot nu toe kunnen vermenigvuldigen met factor vier door een financieringsmix van 
projectbijdragen van sponsoren en fondsen. Bij een verlaging van de structurele middelen zullen wij met een 
bedrag dat vier keer zo groot is moeten bezuinigen. Bij verhoging kunnen wij een grotere output en meer 
programma’s garanderen (iedere basisinvestering wordt verder vermenigvuldigd). In relatie tot onze ambities 
wordt ieder jaar twee keer zoveel aangevraagd. Wij blijven ambitieus en zullen ook dit jaar meer aanvragen. Bij 
een lagere toekenning willen wij graag in de begeleidende tekst laten opnemen dat wij de mogelijkheid hebben 
om met onze programma’s een projectaanvraag in te dienen.  
De begroting van de Cultuurhuis Zalen bestond de afgelopen jaren uit ongeveer € 110.000 met een percentage 
aan eigen inkomsten 73 %. Door deze bijdrage kunnen wij de culturele sector een plek bieden tegen lage 
huurkosten. De begroting van de Cultuurhuis Zalen valt buiten deze aanvraag en de bijbehorende begroting.  

Organisatie 
 
De organisatie kent vele experts die bereid zijn om geheel of gedeeltelijk onbezoldigd tijd te investeren in de 
doelstellingen van Stichting Cultuurhuis Abcoude. Bestuur: Carla van Lier (VZ, communicatie psycholoog), 
Mirjam Bach (S, bestuurssecretaris SER), Evert van Os (algemeen directeur Singer Laren), Cees de Jong (lokale 
ondernemer, bestuur Stichting Feestelijkheden Abcoude) en Michelle Meijerink (PM, fondsenwerver Leerorkest 
Amsterdam). Kunstcommissie: Dirk Beets (muziek educatie), Sandy Zitman (docent beeldend en 
educatiespecialist) en Sharon Varekamp (theaterdocent en regisseur). Organisatie: Jikke Beek (dagelijkse 
leiding, ervaren cultureel manager), Chris Elandt (beheermedewerker), Michelle Dekkers (publiciteit/vormgeving 
FL), Stephanie Dommanschet (administratie vw) en horecamedewerkers. 
Het team wordt aangevuld met freelancers en oproepkrachten indien de middelen het toelaten en vele 
vrijwilligers.  


