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Nr. 1. Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM)
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst
BBM is een koepel van 386 muziek- en dansverenigingen (majorette / twirl), met meer dan 20.000
leden. BBM is een kennis- en netwerkorganisatie, met als doel het ondersteunen van de aangesloten
verenigingen en de innovatie van de amateursector door het investeren in de kwaliteit van
verenigingskader, dirigenten en muziekdocenten en het bevorderen van talentontwikkeling van met
name jeugdige Brabantse muzikanten en dansers. De BBM doet dit door middel van workshops,
concoursen en kennisdeling.
De adviescommissie Amateurkunsten heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage van de BBM aan de culturele
infrastructuur als zeer goed. [18 punten]
In de Brabantse culturele infrastructuur neemt de BBM met name door de belangenbehartiging van
twirling en majorette een unieke positie in. Door het grote aantal aangesloten verenigingen heeft de
koepel een groot bereik.
Samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is zeer goed. [13 punten]
De hoeveelheid contacten is indrukwekkend: de koepel behartigt de belangen van veel verenigingen
en geledingen. BBM werkt tevens aan kruisverbindingen met andere amateurkunst organisaties en
professionele instituten om kwaliteit en expertise te waarborgen.
Reflectie op de eigen ontwikkeling is goed [12 punten]
BBM vertaalt de opgedane ervaringen naar de toekomst en gebruikt het verleden om het huidige
functioneren af te stemmen op wensen van de achterban, provinciale en landelijke ontwikkelingen en
maatschappelijke opdrachten.
Artistiek inhoudelijke kwaliteit is zeer goed [13 punten]
Het activiteitenplan richt zich op het mogelijk maken van de artistieke ontwikkeling van de koepelleden (verenigingen).
De adviescommissie is van mening dat de cv’s van de betrokken bestuurders en uitvoerders getuigen
van (grote) artistiek-inhoudelijke expertise. Deze combinatie in relatie tot het specifiek uitgewerkte
activiteitenplan en het netwerk waarin de BBM zich beweegt geeft het vertrouwen in een koepel met
kennis van zaken.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed. [8 punten]
Het beleidsplan en activiteitenplan zijn gedetailleerd op elkaar afgestemd.
Het activiteitenplan is per commissie ingericht. Activiteiten hebben een heldere doelstelling en concrete
werkvorm en verhouden zich sterk tot missie en visie. De begrotingen per activiteit corresponderen met
de totale begroting. Dit getuigt van organisatiekracht. De begroting en bijbehorende toelichting zijn
inzichtelijk en getuigen van een groot aandeel inkomsten door contributies.

Het activiteitenplan laat zien dat wordt gewerkt aan koepel ontwikkeling ten behoeve van de
Brabantse georganiseerde amateurmuziek en -dans. Daarbij is zowel oog voor professionalisering en
talentontwikkeling als voor participatie.

De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als
voldoende. [6 punten]
Het communicatieplan vertaalt met professionele uitstraling de missie en visie naar
communicatiedoelgroepen en -doelstellingen. Eerdere successen worden uitgewerkt, zoals
bijvoorbeeld het structureren van de informele gesprekken. Digitale media worden onderzocht en
ingericht, zie ook het gebruik van Facebook als platform.
De commissie mist in het plan op welke wijze de BBM jongeren wil betrekken, ondanks het belang
dat de BBM hecht aan het vinden, binden en boeien van jeugdleden.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als zeer goed. [14 punten]
BBM heeft 2 bureau medewerkers en verschillende commissies ten behoeve van de verschillende
koepel-aspecten zoals commissies Blaasmuziek/ Show Mars Percussie/ Majorette & Twirl/ Jeugd &
Educatie/ Communicatie.
De adviescommissie vindt de samenstelling van het 9-koppige bestuur inclusief ondersteunende
medewerkers en subcommissies indrukwekkend.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 84 en plaats nummer 6 op de
ranking.

’s-Hertogenbosch , 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter.

Nr. 2 Emoves
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van de
subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Urban Culture Festival EMOVES is een presentatie- en showcasefestival dat de lokale en
provinciale Urban Culture & Sports kwaliteiten presenteert in de context van nationale en
internationale ontwikkelingen van Urban Culture.
Emoves organiseert het hele jaar door talentontwikkelingstrajecten op het gebied van
muziek, dans, kunst en urban sports die toe leiden naar een plek op het festival.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als voldoende. [12
punten]
Bij een deel van de activiteiten ligt de focus op de regio Eindhoven. Er wordt samengewerkt door
deelname aan het B5 urban platform, met name met Kings of Colors in Den Bosch en Hall of Fame in
Tilburg. Het festival vindt plaats in Eindhoven maar kent voorrondes en samenwerkingsverbanden die
reiken door heel Brabant, Nederland en zelfs internationaal.
De adviescommissie leest in de aanvraag wel waar de uitrol van het festival gaat plaatsvinden, maar
mist een toelichting op de wijze waarop het concept van het festival uitgerold kan worden over andere
steden. Uit de aanvraag blijkt onvoldoende op welke wijze de resultaten van de verschillende
projecten in het festival een plek krijgen.
Samenwerking met andere amateurkunst organisaties is uitstekend [15 punten]
De adviescommissie vindt de lijst van samenwerkingspartners indrukwekkend. De bekende namen en
organisaties vanuit de urban scene staan genoemd en er wordt goed samengewerkt met lokale
partners als Muziek op de Dommel, en met regionale en nationale samenwerkingspartners op
verschillende niveaus en vanuit verschillende disciplines.
Emoves zoekt de samenwerking niet alleen met de urban scene (Eindhoven en B5 steden), maar ook
met de sport-, cultuur- en welzijnssector en werkt samen met de Technologie-, Design- en
Kunstkrachten uit de Brainport regio.
De adviescommissie vindt het sterk dat Emoves voornamelijk werkt op vraag van de doelgroep en dus
samenwerkt met de kunstbeoefenaars zelf. De organisatie gaat in verschillende wijken van steden
langs om jonge deelnemers op een laagdrempelige manier te benaderen en te betrekken.
Reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als goed beoordeeld. [8 punten]
De zeer ruime ervaring van de organisatie wordt op een goede manier omgezet in een programma.
De organisatie is zich bewust van kansen en valkuilen, en heeft een SWOT analyse opgesteld. De
organisatie heeft de ambitie om zich meer te richten op lokaal talent, om niet te veel te concurreren
met andere urban festivals, maar wil tegelijkertijd ook groeien en heeft nationale en internationale
ambities (Eindhoven Urban Hoofdstad).

De artistiek inhoudelijke kwaliteit is goed [12 punten]
De visie is door de vele ambities en de veelheid aan aangeleverde documenten niet helder. De
organisatie wil innovatief zijn in een kruisbestuiving met lokale talenten. Maar de organisatie wil ook de
urban stad zijn van Brabant en een internationale programmering en bereik hebben. Het festival
omvat alle elementen van urban. Hierdoor is haast niet meer duidelijk wat nu het gezicht is of moet
zijn van Emoves. De commissie mist een prioriteitstelling.
Het festival begeeft zich op de grens van het amateurveld en het professionele veld. Omdat de opzet
van het festival met zich meebrengt dat alle niveaus aanwezig zullen zijn, van amateur tot
professional, vraagt de adviescommissie zich af in hoeverre het amateuraspect op de dag van het
festival zelf tot uitdrukking gaat komen.
Vakmanschap van de organisatie is goed. Alle betrokken partijen hebben zeer veel kennis in huis en
een goed netwerk. De zeer ruime ervaring van de organisatie wordt op een goede manier omgezet in
een programma. Ze maken ook goed gebruik van de rolmodellen en professionals in het circuit, en
betrekken de doelgroep zelf.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als voldoende [6 punten]
Naast de exploitatiesubsidie in het kader van de subsidieregeling Amateurkunst heeft Emoves voor
het project On the move to the next level subsidie bij Brabant C aangevraagd, ten behoeve van
verdere professionalisering en doorontwikkeling van het Urban Culture festival.
De aansluiting tussen begroting en activiteitenplan is niet duidelijk. De begroting is globaal en betreft
de totale exploitatiebegroting, inclusief de kosten van het project On the move.
Alle evenementen op EMOVES worden georganiseerd door de doelgroep zelf. EMOVES investeert in
jonge organisatoren en begeleidt hen in hun ontwikkeling. De inzet van stagiaires, vrijwilligers,
liefhebbers kan wel voor een zekere kwetsbaarheid zorgen. Er zal altijd een zekere spanning zijn
tussen het groeiproces van deze zelforganisaties ten aanzien van het eindresultaat (het leveren van
een geheel verzorgd Urban Festival.)
Voor de adviescommissie is de marketing- en communicatiestrategie onvoldoende. [4 punten]
In de Inhoudelijke Verantwoording 2016 wordt aandacht besteed aan pr en marketing en wordt
verwezen naar een communicatieplan 2017-2020. Dit plan maakt echter geen onderdeel uit van de
aanvraag.

Bestuurskracht goed. [12 punten]
Het festival Emoves bestaat al enige jaren. In 2016 is de coöperatieve vereniging Emoves opgericht.
Deze coöperatieve vereniging bestaat uit 5 Eindhovense urban culture en sports instellingen. De
samenstelling van het bestuur wordt niet nader omschreven. De adviescommissie heeft op grond van
aanwezige kennis en expertise vertrouwen in de organisatiekracht.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 69 en plaats nummer 23 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch , 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 3 Fotobond Afdeling Brabant West
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
De Fotobond ABW stimuleert en bevordert het actief beoefenen van de amateurfotografie.
Bij deze koepel zijn 50 fotoclubs aangesloten met in totaal 850 leden.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als voldoende
[12 punten].
De Fotobond Afdeling Brabant West stimuleert en bevordert het actief beoefenen van de
amateurfotografie, en streeft naar verhoging van het artistieke niveau. Uit de plannen van
de Fotobond ABW blijkt niet heel duidelijk welke bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem
wordt geleverd. De Fotobond positioneert zich met name ten opzichte van de
opleidingsketen van de landelijke Fotobond.
Omdat de aangesloten fotoclubs te klein zijn om zelfstandig adequate cursussen en
workshops voor hun leden te organiseren, vervult de koepel hierin een rol. In die zin levert
de Fotobond ABW een bijdrage aan het cultuursysteem.
Nu tegenwoordig feitelijk iedereen een fotograaf is, is het aantal leden –beoefenaars van de
Fotobond West-Brabant beperkt. Hierdoor is in kwantitatieve zin de bijdrage aan de
culturele infrastructuur gering.
Samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is ruim onvoldoende [5 punten].
De adviescommissie constateert dat de samenwerking met Fotobond Brabant Oost niet echt
van de grond komt. In de aanvraag wordt de Fotobond Brabant Oost slechts eenmaal
expliciet genoemd. De adviescommissie vindt de aanvraag van Fotobond Brabant-West
vooral activiteitgericht en naar binnen toe - op de eigen verenigingsinfrastructuur georiënteerd.
Een besturendag die in 2016 georganiseerd werd met als doel de contacten met de
aangesloten verenigingen te versterken had een opkomstpercentage van 40%. Voor een
besturendag getuigt dit (nog) niet van een intensieve (onderlinge) samenwerking. Er is wel
sprake van een stijging ten opzichte van eerdere jaren.
Reflectie op de eigen ontwikkeling is ruim onvoldoende [5 punten]
De bond is zich ervan bewust dat men vooral is gericht op oudere leden, die de inhaalslag
van het analoge doka-tijdperk naar het digitale tijdperk nog moesten maken. De bond wil
jongeren tussen 25 en 40 jaar nadrukkelijker aan zich binden. De verenigingen zouden meer
voor jongeren open moeten staan. Dit is de enige reflectie die uit de aanvraag blijkt.
De aanvraag bevat geen concrete aanpak om jongeren te binden. De commissie mist tevens
aandacht voor de doelgroep beneden de 25 jaar, terwijl de belangstelling voor fotografie al
op jonge leeftijd kan worden gewekt.

Artistiek inhoudelijke kwaliteit is zwak [8 punten].
In de aanvraag constateert de commissie een gebrek aan visie. Weliswaar is er een
wisselwerking tussen de koepel en de afzonderlijke verenigingen als het gaat om de artistiek
inhoudelijke kwaliteit. Een koepelorganisatie kan daarentegen wel fungeren als vliegwiel
voor vernieuwing en inspiratie.
De bond beoogt vernieuwing bij de verenigingen te realiseren met cursussen, workshops en
mentoraten. Het bestuur heeft in samenwerking met Fotobond afdeling Oost een
klankbordgroep in het leven geroepen. ter bevordering van de artistiek inhoudelijke
kwaliteit met enkele professionals. Twee bestuursleden hebben zich op het artistieke vlak
geschoold.
De commissie mist echter een vertaalslag van de ontwikkelingen in de fotografie naar de
activiteiten. De huidige tendens om weer terug te keren naar analoge fotografie als
artistieke ontwikkeling wordt bijvoorbeeld volkomen genegeerd. Daarmee is de
zeggingskracht gering.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [7
punten]
ABW is een vrijwilligersorganisatie, en heeft een toekomstplan gepresenteerd dat aan de
eisen voldoet. Het bevreemdt de commissie dat de ABW met name aan jongere
amateurfotografen de mogelijkheid biedt om lid te worden van de fotobond zonder lid te
zijn van een aangesloten vereniging. Hiermee loopt de koepelorganisatie het risico het
bestaansrecht van de aangesloten verenigingen te ondermijnen.
De aanvraag betreft 75 procent van de totale kosten. De commissie acht dit bijzonder
veel.
Marketing- en communicatiestrategie is zwak [5 punten]
De aanvraag gaat wel in op gebruikte communicatiemiddelen. Er is een website en een
digitaal tijdschrift, beide gemaakt door vrijwilligers. De adviescommissie mist echter een
visie op communicatie en marketing.

Bestuurskracht is ruim voldoende [10 punten]
Het bestuur is ruim, met in totaal 7 bestuursleden. De bestuursleden nemen alle
uitvoerende activiteiten van de koepel op zich. In de aanvraag ontbreekt informatie over de
bestuurlijke kwaliteiten van de bestuursleden. In ieder geval heeft het bestuur een
behoorlijk toekomstplan opgesteld. Ook geeft de aanvraag inzicht in de artistieke
kwaliteit van een aantal bestuursleden.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 52 en plaats nummer 32
op de ranking.
‘s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 4 Stichting Fotobond Afdeling Brabant Oost
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst,
Introductie
De Fotobond Afdeling Brabant Oost richt zich op de ontwikkeling van fotografie als creatieve
en artistieke vrijetijdsbesteding mede gericht op participatie van leden en toeschouwers en
samenwerking met andere cultuurdisciplines en organisaties. Talentontwikkeling,
kennisverbredingensamenwerkingen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van de
participatie.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als ruim
voldoende. (14 punten)
De commissie vindt dat de Fotobond Brabant Oost de komende jaren een substantiële
bijdrage levert aan het Brabants cultuursysteem. De bond heeft een heldere visie opgesteld
waarbij de behoeften van de achterban centraal zijn gesteld. Uit de visie blijkt ook de
ambitie van de fotobond op nieuwe doelgroepen te bereiken. Wel tekent de commissie aan
dat de achterban van de fotobond (nog) klein van omvang blijft. De bond heeft het belang
voor het Brabants cultuursysteem wel duidelijk verwoord; hoe ze een maatschappelijke en
artistieke rol in de provincie op het gebied van fotografie willen vervullen.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst organisaties
als ruim voldoende (10,5 punten)
De commissie vindt dat uit de aanvraag blijkt dat de bond provinciaal is georiënteerd. Zo zijn
er veel samenwerkingsverbanden in de aanvraag vermeld. De commissie vindt dat de bond
daarmee blijk geeft van hun betrokkenheid op andere spelers. Daarbij brengt de bond zijn
inhoudelijke meerwaarde in. De commissie signaleert dat er wordt samengewerkt met de
fotobond West Brabant en is benieuwd of dit in de toekomst geïntensiveerd gaat worden.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als ruim
voldoende (10,5 punten)
De commissie vindt dat het bestuur goed in de spiegel heeft gekeken. In de aanvraag is een
duidelijke reflectie opgenomen. Het resultaat daarvan is geweest is dat het bestuur heeft
uitgesproken het aantal bestuursleden uit te breiden en beter gecoördineerd wil gaan
werken. Deze voornemens zijn ook concreet uitgewerkt. Wel vindt de commissie dat de
reflectie iets uitgebreider moet zijn.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als ruim
voldoende (7 punten)

De commissie is tevreden over de plannen. De artistieke ontwikkeling die men nastreeft is
keurig verwoord. De vier pijlers talentontwikkeling, verbreding kennismaking met fotografie,
samenwerkingen en organisatorische versterking worden in het activiteitenplan van 2017
goed ingevuld. De commissie had graag eenzelfde invulling van activiteiten gezien over de
jaren 2018, 2019 en 2020.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende (7
punten)
Er worden diverse acties ondernomen ter verbetering van de eigen professionaliteit
In dat kader beoordeelt de commissie de opgerichte klankbordgroep als zinvol en passend
binnen de ambitie op dit terrein. De commissie mist nog wel wat ondernemerschap in de
aanvraag. In de optiek van de commissie liggen er ook kansen om bijvoorbeeld
samenwerking met fotospeciaalzaken te zoeken of met de fotobranche in zijn algemeenheid.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als ruim
voldoende (7 punten)
Er is sprake van een zeer uitgebreid organisatieplan en een gedegen communicatieplan. Als
de subsidie wordt toegekend, zal de Fotobond een communicatiespecialist inhuren. De
commissie beoordeelt dit voornemen als positief.
De bond wil voor jongeren beter zichtbaar worden, onder meer via Facebook. Dit
voornemen juicht de commissie toe. Het plan dat nu wordt gepresenteerd laat een
ontwikkelcomponent zien. Duidelijk is dat de bond hier op realistische manier wijze werk van
wil maken maar dit is nog niet SMART beschreven.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende (10,5 punten)
Het bestuur is uitgebreid en de taakverdeling is duidelijker. Het lijkt er bestuurlijk allemaal
beter uit te zien dan in het verleden. De commissie constateert dat de verbetering van de
artistiek-inhoudelijke kwaliteit ook is te danken aan gedegen bestuurskracht.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 70 en plaats nummer 22
op de ranking.
‘s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 6 Muziekvereniging Crescendo
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat is voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zeer slecht
[1 punt]
De regionale en provinciale spreiding is nihil, alle activiteiten vinden plaats in de gemeente
Dongen. Dit stemt overeen met de missie en visie die gericht zijn op Dongen. Uit het plan
blijkt niet dat op andere wijze een bijdrage aan het Brabants cultuursysteem wordt geleverd.
Dit laat onverlet dat de adviescommissie het een mooi plan vindt voor een lokale aanvraag.
Zeker omdat het voor het eerst is dat de vijf lokale muziekverenigingen met elkaar gaan
samenwerken ten behoeve van muziekeducatie voor de jeugd.
Samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is zwak [7 punten]
Er is sprake van een gezamenlijk projectplan, gebaseerd op de samenwerking van vijf
Dongense muziekverenigingen. De samenwerking met Kunstpodium is in een verklaring
vastgelegd. De adviescommissie twijfelt echter aan de wederkerigheid van deze
samenwerking. Op de website van Kunstpodium wordt het initiatief niet vermeld. In de
aanvraag is aangegeven dat met de BBM is gesproken en het concept met Kunstbalie wordt
gedeeld. Echter, er wordt niet aangegeven hoe dit verder ingevuld gaat worden.
Reflectie op de eigen ontwikkeling is onvoldoende [6 punten]
De commissie stelt vast dat reflectie ontbreekt. Er worden in hoofdstuk 10 enkele risico’s
opgesomd. Dit is als reflectie onvoldoende.
Artistiek inhoudelijke kwaliteit is ruim onvoldoende [5 punten]
De commissie stelt vast dat het plan blijk geeft van een sterk inhoudelijke aanpak, waarbij
uitgegaan wordt van de educatieve ontwikkelfases.
In de aanvraag wordt gesteld dat de voorgestelde vorm van samenwerking, in combinatie
met educatie, tot een win-winsituatie zou moeten leiden. Er wordt onvoldoende uitgewerkt
hoe dit tot stand komt. De adviescommissie ziet in de samenwerking het risico van een
zekere afhankelijkheid van Kunstpodium; hiermee wordt de eigen organisatie erg kwetsbaar.
De Cv’s van artistieke partners ontbreken.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als zwak [5 punten]
De gevraagde provinciale subsidie bedraagt vijftig procent van de totale kosten. De
commissie acht dit disproportioneel. Het ontbreken van een gemeentelijke subsidie is, gelet
op het lokale karakter van de aanvraag niet alleen onbegrijpelijk, maar eigenlijk ook niet
acceptabel.

De bijdrage van de muziekverenigingen is erg laag. De contributiebijdrage van JOD is redelijk.
Er worden geen overige inkomsten vermeld. De toelichting op de begroting is niet helder.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als zwak [5
punten]
De commissie vindt het marketingplan veel te summier en onvoldoende uitgewerkt. De
contacten tussen besturen, dirigent, ouders en verenigingen worden aangeduid, maar op
geen enkele manier wordt zichtbaar gemaakt hoe deze contacten invulling krijgen.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als slecht [2 punten]
Het is voor de adviescommissie onduidelijk of de oprichtingsfase is afgerond en de akte
inmiddels is gepasseerd. De bestuursleden zijn niet bij naam vermeld. Het lijkt alsof de
aanvraag prematuur is.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 31 en plaats nummer 40
op de ranking.
’s-Hertogenbosch,
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 8 Stichting NB’80
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
NB’80 is de Brabantse koepel van lokale organisaties van filmamateurs die beoogt de kennis
omtrent het maken van videoproducties op een hoger peil te brengen en te houden.
Daarvan kunnen andere amateurorganisaties profiteren door het aanvragen van een
videoproductie voor hun organisatie. Door samenwerking met lokale Tv-zenders worden
deze producties aan het publiek bekend gemaakt.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als voldoende
(11 punten)
NB’80 vervult in de opinie van de commissie een infrastructurele en faciliterende rol voor
het veld van de amateurkunst. De denkrichting van de koepel is daar ook zeer sterk op
gericht. De commissie constateert dat de vraag wat film vanuit artistiek oogpunt kan
betekenen voor de Brabantse kunst in de aanvraag nauwelijks wordt beantwoord. Het
ontbreken van een artistieke meerwaarde is echter een gemiste kans omdat door de
opkomst van social media het voor vrijwel iedere Brabander mogelijk is met film als
kunstvorm bezig te zijn. Dat zou voor NB 80 een interessant nieuw terrein zijn. Het is daarom
jammer dat NB ‘80 nauwelijks initiatieven hierin ontplooit. De koepel functioneert daardoor
niet als een ‘vliegwiel’ voor vernieuwing. Niettemin heeft de bond heeft het facilitair belang
voor het Brabants cultuursysteem wel goed verwoord.
Wel vraagt de commissie zich af in hoeverre de wensen en behoeften van de achterban
leidend zijn voor NB 80. Uit de aanvraag ontstaat hierover geen helder beeld.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als voldoende (9 punten)
Er is sprake van sterke samenwerking met andere takken van amateurfilm, zij het dat deze
samenwerking zich kenmerkt door een sterke lokale oriëntatie. Op provinciaal niveau heeft
NB 80 de juiste schaalgrootte om lokale initiatieven te faciliteren door middel van o.a. kennis
en apparatuur. De commissie vraagt zich wel af hoe NB 80 zich verhoudt tot de Nederlandse
Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA). Uit de aanvraag blijkt niet of er wordt
samengewerkt en op welke wijze. Daardoor is het de commissie niet duidelijk wat de
feitelijke meerwaarde van NB 80 is ten opzichte van het landelijk kader. Dat geldt ook voor
de relatie en samenwerking met de twee Brabantse fotobonden.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
onvoldoende (6 punten)

De commissie constateert dat weliswaar een SWOT aanwezig is. Deze is echter onvolledig.
Zo ontbreekt de analyse op basis waarvan zwaktes en sterktes zijn benoemd. Weliswaar
geeft NB 80 aan verjonging prioriteit en hiervoor is vrij recent een actie geïnitieerd. De
commissie begrijpt echter niet dat de resultaten pas over vier jaar zichtbaar zullen zijn.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als ruim
onvoldoende (5 punten)
De commissie constateert dat de visie is gebaseerd op festivals Brabants erfgoed.
De kanttekening hierbij is dat jongeren tegenwoordig alles vanuit hun woning kunnen doen.
De organisatie is op zoek naar jonge leden, maar de commissie vraagt zich af in hoeverre
jongeren zich voelen aangesproken door NB’80 als het digitale tijdperk veel laagdrempelige
mogelijkheden biedt.
De commissie erkent wel de zeggingskracht van festivals en ook de mogelijkheden die lokale
TV stations daarin kunnen hebben. Tegelijk mist de commissie in de aanvraag de artistieke
meerwaarde die amateurfilm kan hebben. Het registreren van een lokale voorstelling is
mooi, maar met de montage kan zoveel méér worden bereikt; dat ontbreekt echter in het
plan
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed (8 punten)
De commissie vindt dat er is sprake van een realistische begroting. De zakelijke kant
van NB’80 is goed georganiseerd. Wel wordt niet duidelijk wordt aangegeven wat er met de
inkomsten gebeurt.
Ook zijn de risico’s niet opgenomen in de begroting.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als voldoende (6
punten)
Van specifieke middelen om een jong publiek te bereiken, wordt weinig gebruik gemaakt.
Het is opmerkelijk dat de technische middelen waar de organisatie over beschikt weinig voor
dit doel worden ingezet.
De commissie vindt dat in het communicatieplan de verschillende doelgroepen niet worden
gesegmenteerd.

De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht twijfelachtig (7,5 punten)
De commissie constateert dat de namen van de bestuursleden worden in de aanvraag niet
worden genoemd.
De commissie in dit plan de bestuurlijke visie om een bijdrage te leveren aan het Brabants
cultuursysteem, om amateurkunstfilm op de kaart te kunnen zetten. Daardoor blijft de
meerwaarde die NB 80 in samenwerkingen kan bieden beperkt tot ondersteuning in
technische, faciliterende zin.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 52,5 en plaats nummer
31 op de ranking.
’s-Hertogenbosch,
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

9. Stichting Huis der Kunsten (Podium Bloos)
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Podium Bloos is een provinciale werk- en broedplaats voor ambitieuze amateurs en
professionele makers op het vlak van podiumkunsten. Voor jeugdige amateurs
podiumkunsten heeft Podium Bloos een platform 39Graden opgericht, met activiteiten door
het jaar heen, en een jaarlijks festival.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage van podium Bloos aan de culturele
infrastructuur als zeer goed [18 punten].
Het platform 39graden bezet een specifieke plaats in de keten voor theaterjongeren met
ambitie en jonge makers. De diverse activiteiten, op verschillende locaties in Brabant,
dragen bij aan talentontwikkeling en leiden tot dwarsverbanden in het Brabants
cultuursysteem. Podium Bloos is zich zeer bewust van de rol die het speelt ten aanzien van
ketenpartners. De organisatie heeft een provinciale en een landelijke uitstraling.
Kanttekening van de adviescommissie is dat de bijdrage aan de Brabantse culturele
infrastructuur groter zou zijn als aan de projectgroep ook jongeren van buiten Breda zouden
deelnemen.
Samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is zeer goed.[14 punten]
In de aanvraag is sprake van samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus en met
verschillende netwerken en organisaties: van lokaal tot internationaal. De opsomming van
samenwerkingen is indrukwekkend. De adviescommissie mist wel nadere informatie van een
groot deel van de samenwerkingspartners waar de samenwerking precies uit bestaat.
De commissie acht de aandacht voor internationale samenwerking positief, maar vindt dat
de focus primair op de Provincie Noord-Brabant zou moeten liggen.
De afstemming met ketenpartners is goed. Er wordt samengewerkt met scholen, waaronder
praktijkscholen. Voorts bestaat afstemming met het Zuidelijk Toneel, Kunstbende en diverse
andere partijen. Scouts verbonden aan deze instellingen zorgen voor de aanvoer van
talenten naar het festival. Talenten uit Brabant vinden een podium bij deze instellingen.
Reflectie op de eigen ontwikkeling is uitstekend [15 punten]
De reflectie wordt vertaald in concrete activiteiten in het plan 2017-2021. De commissie stelt
vast dat voorliggende aanvraag zich wat dit betreft positief onderscheidt.
De organisatie maakt op grond van de reflectie op de eigen ontwikkeling de expliciete keuze
voor een platform voor en door jongeren in een professionele context. Om zijn financiële
mogelijkheden te vergroten wil de organisatie een projectleider aanstellen.

Artistiek inhoudelijke kwaliteit is zeer goed [14 punten].
Uit de aanvraag spreekt een heldere visie. De activiteiten dragen bij aan missie en visie.
Met 39Graden wil Podium Bloos artistieke ambities van jonge amateurs structureel
ondersteunen. Uitgangspunt is dat talentontwikkeling is gebaat bij continuïteit en de
mogelijkheid van vallen en opstaan.
Er zijn weinig tot geen initiatieven als deze voor jongeren. Het voor en door jongeren
concept is al enige tijd bekend, maar wordt in de praktijk weinig vorm gegeven.
De aanvraag getuigt van vakmanschap, gezien het netwerk van Podium Bloos, de
samenwerkingspartners, en de manier van reflecteren. Het initiatief heeft zeggingskracht
doordat het publiek kan zien wat de jongeren gecreëerd hebben.
De adviescommissie mist het in beeld krijgen van het proces in de aanvraag. Hoe zijn de
jongeren tot een voorstelling gekomen en welke expertise is daarvoor nodig? Dit wordt naar
buiten toe te weinig zichtbaar gemaakt.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed [8 punten].
De aanvraag geeft de adviescommissie vertrouwen in de organisatiekracht van Podium
Bloos: de ontwikkeling van het festival wordt in de aanvraag aangetoond, evenals de groei
en kwaliteit van het netwerk waarmee wordt samengewerkt. De adviescommissie
constateert dat er sprake is van een professionele context, de organisatie is op orde.
De kosten die gemoeid zijn met de uitbreiding van de formatie met een projectleider vindt
de adviescommissie erg hoog. Eens te meer omdat een omschrijving van de gevraagde
competenties ontbreekt. De commissie ervaart dit als een gebrek in de aanvraag.
De commissie heeft er wel vertrouwen in dat een professionele projectleider een bijdrage
kan leveren aan de doorontwikkeling van de organisatie. Van de amateurs kan dit niet
verwacht worden.
Jongeren doen zoveel mogelijk zelf, op basis van een duidelijke rolverdeling tussen Podium
Bloos en de jongeren.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als ruim
voldoende [7 punten]
Het maken van onderscheid in de benadering van de diverse doelgroepen beoordeelt de
commissie als positief. Het marketing- en communicatieplan blijft echter beperkt tot een
beschrijving van doelgroepen, zonder de strategie weer te geven. Cijfers met betrekking tot
het publieksbereik ontbreken. In de aanvraag is sprake van een breed scala aan marketingen mediapartners.

Bestuurskracht is zeer goed [13 punten].
39 Graden vindt plaats onder artistieke en zakelijke verantwoordelijkheid van Podium Bloos,
in samenwerking met betrokken partijen. Het bestuur van de activiteit zelf wordt gevormd
door de jongeren zelf en de projectleider. De professionele bestuurders dienen de nietprofessionele bestuurders - zijnde de jongeren - wel te coachen. Dat aspect mist de
adviescommissie in de plannen.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 89 en plaats nummer 3
op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr.10 Stichting Asta Nielsen (Ad Parnassum)
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Doel van Ad Parnassum is het beoefenen en uitdragen van vocale muziek van hedendaagse
Nederlandse – in het bijzonder Brabantse en Vlaamse componisten. In 2020 wil Ad
Parnassum een professioneel niveau bereikt hebben, tot uiting komend in een groots
educatieproject.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als voldoende.
[12 punten]
Deze aanvraag onderscheidt zich door de aandacht voor talentontwikkeling en het delen van
talenten, maar ook vanwege de ambitie tot professionalisering, de samenwerking met
Fontys en ROC om studenten ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en de focus op
Nederlandse, Vlaamse en Brabantse componisten.
De compositieopdrachten zijn interessant. Punt van kritiek is dat in de aanvraag de namen
van de componisten, solisten en regisseurs – met name de Brabantse namen – ontbreken.
De commissie vindt dit een gemiste kans.
Samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is onvoldoende [6 punten]
De aanvrager streeft naar het behoud en uitbreiding van de samenwerkingsrelaties, maar dit
wordt zeer summier uitgewerkt. Er is een lijst bijgevoegd met ‘te benaderen partners’.
Een positionering van het koor naar amateurkunstpartners blijkt niet duidelijk uit het plan.
De adviescommissie heeft de indruk dat ‘de blik naar boven is gericht’ en de stichting niet
een serieuze ambitie heeft om het amateurveld en de lokale koren te betrekken.
In de aanvraag wordt niet toegelicht waarom deze aanvrager niet is aangesloten bij het
overleg dat ontstaan is na het wegvallen van Brabants Volkoren. De commissie mist in de
aanvraag informatie over de samenwerking met Brabant Koor.
Bij de ambitie om een groots educatieproject op te zetten, wordt niet aan gegeven hoe de
noodzakelijke expertise om hier vorm aan te geven, wordt geborgd. Het is niet duidelijk of
en met welke partners wordt samengewerkt, die wel over deze expertise beschikken.
Reflectie op de eigen ontwikkeling is voldoende [9 punten]
Positief is de uitwerking van de terugblik in een aantal aandachtspunten per genoemd
onderdeel, hetgeen inzichtelijke werkpunten oplevert.
Het jaarlijkse Requiem in Koningshoeven is een succes en wordt vaak vernoemd. Maar een
inhoudelijke programmering voor de komende vier jaar of een toelichting op het programma
ontbreekt.
De bijzondere samenwerking met kamp Sobibor wordt expliciet benoemd. De samenwerking
met Madame Manet en de ouderenmiddag had de commissie graag nader uitgewerkt

gezien. Uit de informatie blijkt nu niet wat de meerwaarde van deze samenwerking is.

Artistiek inhoudelijke kwaliteit is voldoende. [8 punten]
De commissie beoordeelt de kwaliteit van de artistieke leiding als uitmuntend. De artistieke
uitgangspunten zijn zeer helder. Focus op Nederlandse en Vlaamse componisten is een
interessante insteek, hoewel de echte grote namen ontbreken.
De plannen zijn zeer op hoofdlijnen uitgewerkt. Een korte toelichting op het programma, in
de vorm van titels van composities, bezetting van de koorwerken, rol van solisten en
instrumentalisten, ontbreekt.
Einddoel is een groots educatieproject in 2020. De visie op educatie lijkt vooral op de eigen
ontwikkeling gericht en niet op het bereiken van derden. Ook ontbreekt een plan van
aanpak. Het educatief project blijft in de aanvraag zeer onderbelicht, als het gaat om
doelgroep, doelstelling en repertoire.
De organisatie streeft er naar om in 2020 een professioneel gezelschap te zijn. De vraag in
dit verband is wat er wordt bedoeld met ‘professionaliteit’.
De begroting geeft aanleiding voor de interpretatie dat er met betaalde zangers wordt
gewerkt. De subsidieregeling is niet bedoeld om professionele zangers te kunnen
aantrekken. In de plannen wordt dit streven naar professionalisering niet nader uitgewerkt. .
De commissie heeft op basis van het plan vertrouwen in de kwaliteit en ambitie van het koor
om (semi)-prof te zijn en een plaats in te nemen binnen de top van amateurkoren binnen de
Provincie Noord-Brabant.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als onvoldoende [4 punten]
Het stichtingsbestuur bestaat uit zes personen, naast een artistieke leiding en diverse
commissies. De aanvrager draagt zelf actief bij aan financiering en oogt financieel gezond. De
adviescommissie beoordeelt de inzet van een projectmanager als positief. Een profielschets
van deze functie ontbreekt echter.
Het voornemen om in 2020 een grootschalig educatief project te organiseren, staat niet in
verhouding tot het percentage van één procent van de totale begroting, dat voor dit project
is geraamd. De commissie beoordeelt deze verhouding als buitenproportioneel vergeleken
bijvoorbeeld met de post reiskosten die weer bijzonder hoog is. De adviescommissie acht de
totale kosten van meer dan gemiddeld honderdduizend euro per jaar schrikbarend hoog,
gelet op het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd. De koorleden worden niet betaald.
De commissie beoordeelt het ondernemerschap, de begroting en het realisme ervan als
onvoldoende: de het aangevraagde subsidiebedrag is buitensporig; in de begroting worden
verkeerde accenten gelegd en een vertaling van de doelstellingen ontbreekt.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als voldoende [6
punten]
De marketing- en communicatiestrategie is goed uitgewerkt, in samenhang met missie en
visie, maar de educatieve component ontbreekt. De commissie heeft er vertrouwen in dat
dit een goed project is, maar een meetbare communicatiestrategie ontbreekt.
In de aanvraag mist de commissie tevens informatie over de wijze waarop nieuwe leden –
met name jongeren – worden aangetrokken.

Bestuurskracht is voldoende [9 punten]
De vereniging Kamerkoor Ad Parnassum wordt ondersteund door de Stichting Ad
Parnassum. De stichting heeft tot doel het realiseren van podium producties ten behoeve
van vereniging Kamerkoor Ad Parnassum. De stichting vaart op het beleid van het kamerkoor
maar heeft haar eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat over financiën. De
adviescommissie vindt deze constructie duidelijk en werkbaar.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 54 en plaats nummer 30
op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter.

Nr. 11 Stichting Bosse Nova Kunstbende
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Kunstbende biedt een vruchtbare voedingsbodem en helpt het talent te laten bloeien door middel van
scholing en het bieden van een podiumplek. Men gelooft door een uitdagend traject te bieden aan
deze doelgroep dat jongeren bewuster durven kiezen voor een beroep in de kunsten. Zo verkleint
Kunstbende de kloof tussen de professionele kunstwereld en jongeren. De kunstwereld vergrijst en het
aanbod voor jongeren wordt schraler. Er is een noodzaak om juist deze groep te blijven stimuleren en
jongeren vroegtijdig en buitenschools op weg te helpen. Investeren in jong talent is investeren in
de toekomst.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als
uitstekend [20 punten]
De manier waarop de Brabantse tak van Kunstbende de doelstellingen vormgeeft, vindt de commissie
typisch Brabants. De provinciale geleding is namelijk verankerd met diverse instituten die in Brabant
werkzaam zijn. Daarbij laat Kunstbende andere organisaties uit Brabant hun expertise inbrengen.
Ook dat is een belangrijk aspect in de manier waarop binnen het Brabantse cultuursysteem door
instellingen en andere partners met elkaar gewerkt moet worden.
De organisatie bereikt via en in samenwerking met partners veel jongeren, zijnde een uitdagende
doelgroep. De doelen worden goed verwoord
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als uitstekend. [15 punten]
Kunstbende slaagt in de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties. Daarnaast wordt veel
samengewerkt met professionele organisaties. Kunstbende slaagt erin om andere
amateurkunstorganisaties vanuit hun expertise te laten inzetten ten behoeve van een gedeeld belang,
namelijk talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Hiermee effent de organisatie wegen voor jongeren
en organisaties en kijkt zij zowel naar de versterking van het cultuursysteem, als naar de optimale
bijdrage aan een gedeeld belang.
Vakopleidingen, centra voor de kunsten, onderwijs, ambassadeurs en experts zijn beschikbaar voor
de doelgroep.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als ruim
voldoende [11 punten]
De reflectie is helder. De uitdaging blijft om de beschikbare financiële middelen maximaal ten goede
te laten komen aan activiteiten en voorts wegen te zoeken om dat op manieren te doen die jongeren
aanspreken. De commissie had dit graag nader gespecificeerd gezien.
Kunstbende geeft aan dat de zichtbaarheid is verdwenen nu ze financieel is gekort. De organisatie
richt zich daarom de komende jaren meer op externe financiers. De commissie had op dit punt graag
een nadere uitwerking gezien.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als zeer goed [13
punten]
De visie op de noodzaak tot talentontwikkeling en cultuurparticipatie voor jongeren is duidelijk
aanwezig en wordt consequent toegepast Er is sprake van een grote inzet op coaching en scouting.
De oorspronkelijkheid en vakmanschap die worden uitgedragen worden als zeer goed beoordeeld.
In relatie tot het aspect ‘zeggingskracht’ ontbreken concrete voorbeelden en resultaten.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed [8 punten]
Kunstbende is gekoppeld aan een landelijke organisatie en is bestuurlijk op orde. Er zijn twee
scenario’s begroot met een heldere duiding. De commissie constateert dat Kunstbende op een zeer
goede en constructieve manier samenwerkingsrelaties weet aan te gaan en politiek-bestuurlijk
draagvlak weet te creëren. Kunstbende is in staat om zich op een zakelijke en professionele manier te
positioneren.
Bij de aanvraag de Cv’s van bestuursleden en de artistieke leiding ontbreken. In bijlage 2 wordt
gerefereerd aan een organogram, maar dit ontbreekt in de aanvraag.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als zeer
goed [9 punten]
De commissie acht het positief dat wordt ingezet op mondelinge communicatie als voornaamste
middel, naast een andere mix op communicatiemiddelen.De aanvrager geeft meetbare doelen aan.
De doelstellingen worden positief beoordeeld.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als zeer goed [13 punten]
Het bestuur bestaat uit zes personen. Het netwerk wordt optimaal benut. Er wordt met een kleine
organisatie veel gedaan. De bestuursleden wonen verspreid over de provincie Noord-Brabant.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 89 en plaats nummer 5 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 12 Popsport
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Popsport levert in Brabant jaarlijks 6 talentvolle en gemotiveerde bands/muzikanten af die klaar zijn
om door te stromen naar het kunstvakonderwijs of een andere stap te zetten richting een professioneel
muzikaal bestaan. In het najaar start de werving, deels gevoed door het inzetten van het eigen
netwerk. Na de selectie middels kennismakingsgesprekken volgen de muzikanten, op basis van
specifieke leerdoelen en coachingsadviezen, een intensief traject van workshops op maat, studio
opname en optredens. Gedurende dit volle halfjaar werken alle deelnemers zowel inhoudelijk,
artistiek als promotioneel toe naar een afsluitende Showcase.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria

De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als
twijfelachtig [10 punten]
De commissie heeft waardering voor het initiatief maar beoordeelt de bijdrage aan het Brabants
cultuursysteem als beperkt. De worteling in de Provincie vindt de commissie mager. Dit mede gezien
het geringe aantal groepen dat meedoet. Verder is het aantal samenwerkingspartners minimaal en
komt uit een beperkt gebied (twee steden). Dit is tegenstrijdig met de rol die de organisatie zegt te
willen vervullen. De aanname in de aanvraag dat Popsport “nodig is om een leemte te vullen”, is op
zijn minst arbitrair. Er zijn meer instanties die mogelijkheden bieden voor bandjes.
Het is niet duidelijk hoe de ambities verder worden uitgewerkt. In ieder geval constateert de commissie
op basis van de aanvraag dat, in het kader van het buitenschoolse cultuureducatieprogramma, de
samenwerking met popmuziekscholen nog in de kinderschoenen staat en zich dus nog moet
uitkristalliseren.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als twijfelachtig [7 punten]
Naast de samenwerking met Kunstbende zijn er enkele andere samenwerkingsverbanden. Er worden
in 2017 wel nieuwe samenwerkingspartners gezocht, maar dit laatste is slechts een voornemen en niet
nader uitgewerkt. De commissie beoordeelt dit streven dan ook als te weinig ambitieus. De
samenwerkingen zijn sterk gericht op het zichtbaar maken van poptalenten. De samenwerking met
popscholen en andere vormen van naschoolse of cultuureducatietrajecten, om nieuwe bandjes binnen
te halen, blijft in de aanvraag onderbelicht.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
ruim voldoende [10,5 punten]
In de reflectie wordt helder aangegeven waar in 2016 op is ingezet en waar minder aandacht aan is
besteed. Aan de zichtbaarheid is minder aandacht besteed en daar wil de organisatie de komende
periode weer meer aan gaan werken, evenals aan de samenwerking op financieel gebied. Er wordt
echter niet concreet aangegeven hoe men dit denkt te bereiken.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als twijfelachtig
[7,5 punten]
De commissie beoordeelt de visie als goed, maar de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht worden
door de commissie niet herkend.
Niet duidelijk is hoe de organisatie ervoor wil gaan zorgen dat er meer groepen komen. De aanvraag
is gericht op het neerzetten van een showcase, maar het proces om dat doel te realiseren, blijft
onderbelicht.
De commissie constateert een overlap met de activiteiten van Kunstbende. Afgevraagd wordt of dit
project niet beter een coachingstraject had kunnen zijn van de muziekcomponent van Kunstbende.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als twijfelachtig [5
punten]
Het geringe aantal groepen dat meedoet, vindt de commissie een zwaarwegend kritiekpunt. Dit staat
totaal niet in verhouding tot het gevraagde subsidiebedrag. Zeker al dit wordt afgezet tegen de
landelijke middelen die beschikbaar zijn in de begroting, namelijk € 2.500, = per jaar.
Kritiekpunt van de commissie is ook de redelijk grote post in de begroting voor een projectleider. De
commissie zou het geld liever ergens anders aan besteed zien. Het draagt bij aan het beeld dat het
geld niet terecht komt bij de jongeren, waarvoor het is bedoeld.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als
voldoende [6 punten]
De commissie is van oordeel dat dit element te veel vanuit een aanbodgerichte houding is benaderd.
Uit de aanvraag wordt de indruk gewekt dat de organisatie zelf de bandjes op moet zoeken, maar
een bandje dat zichzelf goed vindt, weet deze instantie toch wel te vinden. De communicatiestrategie
dient hier op te worden aangepast en zich te bewerkstelligen dat deelnemers die zichzelf talentvol
vinden bereikt worden.
Het benoemen van de speerpunten van de communicatiedoelstellingen is in ieder geval positief. De
uitwerking hiervan is enigszins oppervlakkig, maar laat wel een richting zien.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als zeer goed [13 punten]
Het bestuur bestaat uit zes personen. Het netwerk wordt optimaal benut. Er wordt met een kleine
organisatie veel gedaan. De bestuursleden wonen verspreid over de provincie Noord-Brabant.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 59 en plaats nummer 26 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter.

Nr. 13 Stichting BrabantKoor
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Brabant Koor is een projectkoor dat zich tot doel heeft gesteld, om door het bijeenbrengen van
geselecteerde amateurzangers en -zangeressen, op hoog niveau werken ten uitvoer te brengen voor
koor en orkest
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria

De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed
[17 punten]
De commissie herkent de ambitie van het orkest om tot het topsegment van de Brabantse amateurkunst
te behoren. Dat komt vooral tot uiting in de repertoirekeuze en de toelatingseisen die het koor hanteert
om als koorlid toe te treden. Dat het koor zich richt op het bieden van kansen voor toptalenten is
daarom logisch.
Daarnaast deelt de commissie de ambitie van het koor, zoals in de aanvraag is weergegeven, om
meer energie te steken in bevordering van cultuurparticipatie in bredere zin. Naast het bieden van
kansen aan toptalenten, zijn er - volgens de commissie - ook andere werkvormen om het inspirerende
voorbeeld van het koor over te dragen aan het veld zodat in een bredere context kennis gemaakt kan
worden met corale muziek van hoog niveau en een ander publiek te inspireren en te enthousiasmeren
voor dit repertoire.
De commissie vindt dus dat het koor meer uit zijn comfortzone moet komen om dit te bewerkstelligen
en vindt de initiatieven die daarvoor in het plan zijn genoemd te defensief en te mager als het bijv.
gaat om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als ruim voldoende [11 punten]
Bij de lijst van samenwerkingsverbanden ontstaat bij de commissie een ‘ivoren toren gevoel’. Daarmee
bedoelt de commissie dat het zich beperken tot samenwerking met Kunstbalie, BKKC, Maestro etc. in
de ogen van de commissie niet een vanzelfsprekende weg is om bredere cultuurparticipatie te
bereiken. Er zal met een breder segment van het veldcontacten moeten worden gelegd waarbij
onorthodoxe samenwerkingen niet geschuwd moeten worden [bijv. met urban arts]
Dit alles laat onverlet dat de commissie van oordeel is dat BrabantKoor in de keten van organisaties,
gelet op zijn missie een waardevolle positie inneemt.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als ruim
voldoende [10 punten]
De afhankelijkheid van het Brabants Orkest was in het verleden een kritiekpunt. Er zijn in het verleden
bestuurlijke opmerkingen vanuit de Provincie gemaakt om een andere koers te gaan varen en daar is
voorliggend plan een eerste aanzet toe. De organisatie is overtuigd van de koers en de
ontwikkelkansen en de commissie wil, met de gemaakte kanttekeningen, BrabantKoor dat vertrouwen
geven.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als goed
[12 punten]
De commissie heeft vertrouwen in de artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Er is sprake van behoud van een
bepaalde vorm van erfgoed. De projectkoorformule, met ingekaderde projecten, beoordeelt de
commissie als sterk. Afgevraagd wordt of het koor de term ‘oorspronkelijk’ niet definieert in de meest
letterlijke zin van het woord, namelijk door teveel in de vertrouwde omgeving te blijven. Het zou een
verrijking zijn als het koor op andere platformen of plaatsen het erfgoed [het repertoire] zou kunnen
brengen. Dat is in het plan onderbelicht. De commissie vindt dit jammer.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [7
punten]
Organisatiekracht en ondernemerschap stroken met elkaar. Er is sprake van een realistische begroting.
In lijn met de beoordeling van de reflectie op de eigen ontwikkeling en op de artistiek inhoudelijke
kwaliteit, is de commissie van mening dat de zakelijke opstelling van de organisatie zich meer moet
gaan verhouden tot de nieuwe kansen Er is een veel sterkere proactieve houding nodig.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als goed [8
punten]
Er is een gedegen visie en strategie op marketing en communicatie geformuleerd. De wens bestaat om
dit te versterken ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen om nieuwe zangers aan te
werven en cultuurparticipatie verder te verbreden. De commissie mist nog de juiste proactiviteit in de
marketingstrategie. Ook hierin liggen wat de commissie betreft nog volop kansen
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als zeer goed [14 punten]
De commissie stelt dat het bestuur kennis van zaken heeft. De commissie vindt daarom dat het bestuur
ook de potentie heeft de geformuleerde ambities waar te maken.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 79 en plaats nummer 11 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 16 Stichting Carte Blanche
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst,
Al enkele jaren faciliteert de provincie initiatieven die het netwerk van amateurkunsten vergroten. Carte
Blanche deelt de doelstelling dat ieder mens in de gelegenheid moet kunnen zijn zich te ontwikkelen
binnen de kunsten.
Binnen het reguliere theateronderwijs is doorgaans geen plaats voor acteurs met een beperking. Om
hun talent tot volle wasdom te brengen, is meer tijd nodig, meer geduld en meer bereidheid om het
talent te (h)erkennen. Carte Blanche biedt naast het maken van voorstellingen de mogelijkheid tot
scholing. Dit gebeurt bij de Werkplaats, Theatergroep Hartenkoning en de Jeugdgroep. Hiermee
draagt Carte Blanche bij aan het vergroten van de participatie binnen de kunsten.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als
uitstekend (20 punten)
De commissie vindt dat het initiatief past binnen de ambitie van de Rijksoverheid en de Provincie om
mensen met een beperking volledig te laten participeren in de samenleving. Juist culturele activiteiten
kunnen daarbij prima helpen.
Kijkend naar het initiatief valt het de commissie op dat ook “zwaardere” toneelstukken staan
geprogrammeerd. De voorgenomen programmering is een ferme bijdrage aan het Brabants
cultuursysteem. De combinatie van mensen met een beperking en de mix van amateurs en
professionals maken Carte Blanche een voorbeeldgezelschap; ook de aanvraag op zich is
voorbeeldig te noemen. De commissie spreekt waardering uit voor de geformuleerde ambities. De
commissie complimenteert Carte Blanche met de wijze waarop opgedane ervaringen worden gedeeld
en de wijze waarop met andere theatergroepen en kunstinstellingen wordt samengewerkt.
.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als uitstekend (15 punten)
Er wordt veel samengewerkt met Theatergroep Gemert. Kwalitatief is dit een van de betere
amateurgroepen in de provincie Noord-Brabant. Ook andere spelers uit de regio worden betrokken
om de kwaliteit een extra impuls te leveren. Er wordt bewust naar passende kwaliteit gezocht.
Er wordt domein overstijgend gewerkt, met de werkvelden zorg en onderwijs, maar ook breed in
relatie tot de samenleving en andere groepen. Vooral de samenwerking met Tiuri vindt de commissie
positief omdat daardoor expertise en kennis binnen beide organisaties wordt gedeeld. Ook versterkt
dit de onderlinge samenwerking
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
zeer goed (13,5 punten)
Carte Blanche bestaat inmiddels zeventien jaar, maar beschouwt zichzelf nog steeds als een
organisatie in ontwikkeling. Deze houding leidt tot een constante reflectie op de eigen ontwikkeling. In
de aanvraag is dan ook een uitgebreide reflectie opgenomen met een SWOT analyse. Daarbij zijn
sterktes en zwaktes concreet genoemd die vervolgens worden vertaald in speerpunten.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als
uitstekend (15 punten)
Door de bewuste mix van acteurs met en zonder een beperking en de combinatie met professionele
acteurs, kunnen voorstellingen met hoge kwaliteit voor het voetlicht worden gebracht. De keuze van te
spelen stukken is hoogwaardig en veelzijdig. Met de goede artistieke begeleiding hebben alle spelers
– ongeacht hun achtergrond – een gelijkwaardig aandeel en voelt ook de amateurspeler en de
acteur met een beperking zich “een Topper”. De niet-professionele acteur “doet écht mee” en niet als
‘edelfigurant’.
Overall spreekt de commissie spreekt waardering uit voor de visie, de oorspronkelijkheid, het
vakmanschap en de zeggingskracht van Carte Blanche. Dit is overzichtelijk onderverdeeld in het
drieluik
1) maken van voorstellingen
2) scholing
3) het delen van kennis en vaardigheden.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als uitstekend (10
punten)
Doordat Persoonsgebonden Budgetten [zgn. PGB s] worden ingezet van acteurs met een
functiebeperking vindt nu ook financiering vanuit het sociale domein plaats. Carte Blanche is voor 33
procent afhankelijk van provinciale subsidie. Door diverse andere inkomsten is het gezelschap niet
meer volledig van de overheid afhankelijk. Hieruit blijkt het ondernemerschap van de organisatie.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als zeer
goed (9 punten)
De commissie stelt vast dat er een zeer uitgebreid communicatieplan voorligt met een overzichtelijke
SWOT-analyse. Hier vloeien concrete acties uit voort met duidelijke stappen naar de toekomst (2020).
De formulering betreffende de verbindingen tussen kunst, zorg en onderwijs, maar ook tussen
eenlingen, groepen en de samenleving is raak verwoord en leidt tot een goed beeld van de keten
Toch geeft het gezelschap aan dat hier niet echt de eigen kracht ligt. Vooral PR activiteiten vindt men
lastig. De commissie mist vervolgens wel de analyse waar de manco’s op dit terrein zitten.

De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als zeer goed (13 punten)
Er is een driekoppig bestuur dat zes maal per jaar met het team vergadert. Dat betekent dat veel
verantwoordelijkheden bij een klein aantal bestuursleden worden neergelegd. Dat maakt kwetsbaar.
Bestuursuitbreiding (naar vijf personen) en meer spreiding van bestuursverantwoordelijkheden lijkt
wenselijk om verbreding van deskundigheid en de bestuurlijke continuïteit te kunnen borgen. De
wenselijkheid van uitbreiding wordt erkend door Carte Blanche. Bovenstaande beoordeling leidt tot
een puntenaantal van in totaal 95,5 en plaats nummer 1 op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 17 Stichting Dansnest
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Dansnest brengt dansvoorstellingen op locatie, meestal in de publieke ruimte, vooral in
thuisstad Breda. De dansers zijn over het algemeen (young) professionals. Soms doen ook
amateurs mee. Door de locatiekeuzes in de openbare ruimte worden belangstellenden
buiten het reguliere dans- en theaterpubliek aangetrokken. In het komende jaar staan ook
voorstellingen buiten Breda geprogrammeerd; deels in andere provincies.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als ruim
voldoende (15 punten).
Stichting Dansnest omschrijft zichzelf als een broedplaats van talent, die de deelnemers de
mogelijkheid biedt om van elkaar te leren. De commissie ziet deze potentie van het
gezelschap. Vanwege de laagdrempeligheid is de bijdrage aan het cultuursysteem redelijk
groot. In de aanvraag is onduidelijk welke inspanning wordt gepleegd om amateurs te
betrekken. De commissie heeft niet de indruk dat de dansamateurs volledig worden
betrokken in de voorstelling.
Samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is ruim voldoende (10 punten).
In de wijken bestaan contacten met wijkcentra, jongerencentra, centra voor de kunst, de
Kunstbende etc. Er wordt samengewerkt met organisaties voor de toekomstige professionals
in de dansbeoefening. In het plan mist de commissie de samenwerking met
amateurorganisaties.
Reflectie op de eigen ontwikkeling is goed (11 punten).
Dansnest is een pionier voor dans op locatie. De ervaringen van de afgelopen vijftien jaar
komen tot uiting in de SWOT-analyse.
De adviescommissie vindt het opmerkelijk dat de combinatie van professionals met dansers
van een ander niveau als een bedreiging wordt genoemd. Het leidt tot een imago dat niet
altijd matcht met haar identiteit. In de reflectie mist de adviescommissie aandacht voor het
spanningsveld tussen professional en amateur, en wat dat kan opleveren.
Artistiek inhoudelijke kwaliteit is goed (12 punten).
De gerichtheid van dans op locatie, het opzoeken van het publiek en het loslaten van de
veiligheid van het theater is gedurfd. De commissie heeft respect voor de durf om dans te
presenteren op “de schurende plekken” in de steden, waarbij ook buurtbewoners actief in
het project worden betrokken.

Dansnest slaagt er in om performances van een goed artistiek niveau tot stand te brengen.
De hoge artistieke kwaliteit en de laagdrempeligheid worden door de commissie goed
beoordeeld.
Dansnest ziet de kwaliteit van dans als een middel om de participatie te verhogen. Om de
gewenste participatie te kunnen bereiken, moet een bepaalde kwaliteit van dans(ers)
worden geboden. Juist door op onverwachte plaatsen en momenten met kwalitatief
hoogwaardige dans in de publieke ruimte het publiek te verrassen, kan de interesse voor
dans als kunstuiting ontstaan en/of groeien.
De adviescommissie mist deze visie op amateurs in de artistiek inhoudelijke ambities,
bijvoorbeeld in de vorm van een concreet plan voor de doorstroom van amateurs naar
professionals.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als zwak (5 punten).
Er zijn twee artistiek leiders (choreografen) met incidenteel externe zakelijke ondersteuning.
Van de artistieke leiding zijn cv’s opgenomen in de vorm van een biografie.
Dansnest heeft de intentie tot versterking van de zakelijke ondersteuning en verdere
uitbouw van het cultureel ondernemerschap. Dit is nog niet uitgewerkt in concrete plannen.
De commissie heeft waardering voor de nadruk op het artistieke vlak, maar vraagt zich
tegelijkertijd af of twee artistiek leiders noodzakelijk zijn, juist vanwege de behoefte aan
meer evenwicht en versterking van de zakelijke ondersteuning.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als zwak (5
punten).
Vooral wanneer de performance in de (gratis toegankelijke) openbare ruimte is, bestaat het
publiek uit veelal niet geoefende danskijkers. Door deze werkvorm heeft Dansnest een
relatief groot publieksbereik. Daarbij is niet gezegd dat toeschouwers de hele performance
blijven bijwonen.
De adviescommissie vindt het huidige communicatieplan onvoldoende. Op geen enkele wijze
wordt aangegeven hoe de werving van potentiële deelnemers en publiek verloopt. Te veel
wordt ervan uitgegaan dat het publiek bestaat uit toevallige passanten. De commissie
onderschrijft de intentie om in de toekomst een communicatieprofessional in te schakelen.
Bestuurskracht is goed (12 punten).
Het driekoppige bestuur heeft voldoende vakinhoudelijke achtergrond. maar is door zijn
omvang kwetsbaar als het gaat om bestuurlijke continuïteit.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 71 en plaats nummer. 21
op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg (Voorzitter)

Nr. 18 Stichting Danspunt Brabant
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
De DansPunt is de koepelorganisatie voor amateurdans in Brabant. De organisatie zet zich in
voor de artistieke ontwikkeling van alle amateurdans in Brabant: danser, dansdocent en
dansscholen. Danspunt doet dat onder meer door middel van choreografietrajecten,
workshops en masterclasses, voor elke doelgroep, niveau, stijl en leeftijd.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed (17
punten).
Danspunt is de enige Brabantse koepelorganisatie voor de amateurdans in Brabant en speelt
een grote rol binnen het Brabantse cultuursysteem. De adviescommissie is van mening dat
Danspunt zich als een bewuste ketenpartner opstelt met een open blik voor alle dansstijlen,
alle leeftijden en alle (schaal)niveaus.
De adviescommissie ondersteunt de doelstelling om als koepel iedereen te willen bereiken,
maar acht die ambitie niet haalbaar. Ook gezien de veelheid aan organisaties in het
buitenschoolse vrijetijdscultuurveld zal het nooit mogelijk zijn om daadwerkelijk iedereen te
bereiken. Tegelijkertijd realiseert de commissie zich dat het voor de enige danskoepel voor
amateurkunst in Brabant ook niet wenselijk is om keuzes te maken en de ambitie te
beperken.
Danspunt zoekt altijd naar mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bereiken en doet een
zeer actieve poging om ook het urban dansveld te betrekken. De adviescommissie
onderschrijft dat dit ook in 2017 een ontwikkelpunt zal moeten zijn.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als zeer goed (13 punten)
De commissie beschouwt stichting Danspunt als een ketenpartner met een open blik, die
vanuit artistieke opvattingen op alle niveaus concrete oplossingen biedt voor vragen in het
veld. Zowel landelijk, als lokaal onderhoudt de stichting op goede wijze haar contacten.
De zichtbaarheid en vindbaarheid van de koepel groeit, maar is nog niet optimaal en moet
verder worden uitgewerkt.
De commissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als uitstekend (15 punten).
De SWOT-analyse, de introductie en het beleidsplan getuigen van inzicht in het eigen
functioneren.
Vanuit onderzoek en gesprekken met partners wordt de keuze voor bepaalde activiteiten en
ontwikkelstappen onderbouwd. Deze onderbouwing is helder en inzichtelijk.

Het behoefteonderzoek amateurkunst wordt ingezet om legitimiteit van de eigen rol te
onderbouwen én de keuze van de partners.
In de aanvraag is de aanpak van de zelfreflectie duidelijk verwoord. Zeker omdat de neiging
begrijpelijk is om zichzelf met positieve zaken te profileren, wordt de eerlijkheid op dit punt
als verrassend ervaren door de commissie en des te meer gewaardeerd.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als goed (12 punten)
Met ‘artistieke injecties’ wordt nagestreefd de ontwikkelingen van verenigingen te
stimuleren. Met behulp van ‘de tentakels in het veld’ signaleert Danspunt de behoefte van
het veld en handelt hiernaar, vanuit het streven om de artistieke ontwikkeling van het
dansveld naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen.
Danspunt doet dit zonder de absolute top als het enige en ultieme doel te ambiëren. De
adviescommissie vindt deze benadering waardevol omdat hiermee recht wordt gedaan aan
de verscheidenheid van het veld.
De adviescommissie is overtuigd van de visie en zeggingskracht van stichting Danspunt, maar
de koepel is afhankelijk van hetgeen de verenigingen op het podium laten zien. Danspunt
voorziet in de behoefte van het veld, door het bieden van een podium. Dit is een cruciale
stap in de keten, en een voorwaarde om vernieuwing te kunnen realiseren.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als zwak (5 punten).
De aanvraag bevat een volledige, gedetailleerde kloppende begroting. Het is wat verwarrend
dat in de tekst voor het bepalen van het subsidie percentage slechts van een deel van de
begroting wordt uitgegaan. De begroting leidt hiermee tot verschillen en
interpretatievragen.
De zeer grote financiële afhankelijkheid van één partij, zijnde de provincie Noord-Brabant, is
een zwak punt. In de SWOT analyse komt dit niet voor, evenmin als een voornemen tot
spreiding van inkomsten om de kwetsbaarheid te verminderen. De entreegelden zijn – zeker
in relatie tot de fondsen – gering te noemen.
Het is wel een sterk punt dat Danspunt via monitoring en evaluatie van bestuurders en
projectleiders de kwaliteiten in beeld heeft gebracht. Er is sprake van gecommitteerde
mensen.
Medewerkers worden echter niet volwaardig betaald. Het is ernstig dat het de organisatie
op dit punt aan visie ontbreekt. In de aanvraag is de ambitie verwoord “om over enkele
jaren een professionele organisatie te zijn”. De adviescommissie mist een groeimodel om de
professionaliteit van de projectleiders binnen vier jaar naar waarde te honoreren.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als zwak (5
punten)
De doelgroepen amateurdansers en dansdocenten worden benaderd via e-mail, Facebook
en posters, maar een ‘echt’ marketing- en communicatieplan ontbreekt. Er wordt niet
aangegeven op welke wijze de aanvrager (citaat) “de danscentra wil bereiken die op dit
moment bij ons nog niet bekend zijn”. Er bestaat behoefte aan professionele versterking op
het gebied van marketing- en communicatie.

De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende (10 punten)
Er is veel en veel verschillende expertise bestuurlijk vertegenwoordigd. Bij de zakelijk leider
is expliciet gekozen voor een persoon met bestuurlijke en economische expertise die niet
afkomstig is uit de danswereld.
Bestuurlijke professionalisering is als een van de doelstellingen aangemerkt door Danspunt.
De artistiek leider en de zakelijk leider maken deel uit van het dagelijks bestuur, resp. in de
functie als voorzitter en als penningmeester. De adviescommissie acht deze bestuurlijke
dubbelrollen niet wenselijk. Het gaat altijd ten koste van de bestuurskracht, door een gebrek
aan controle en toezicht. Een (schijn van) belangenverstrengeling kan op den duur tegen de
organisatie gaan werken.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 77 en plaats nummer 13
op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg (Voorzitter)

Nr. 19 Stichting Dukebox
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
De aanvraag is ingediend door stichting Dukebox. Doel van de stichting is het
promoten en professionaliseren van de Bossche urban cultuur. Dukebox is een
netwerkorganisatie en bestaat uit kerngroepleden uit Den Bosch, met vertegenwoordiging
uit Breda, Tilburg en Eindhoven. Namens het B5 Urban Platform is Dukebox penvoerder van
het Programma Uitvoering talentontwikkeling en versterking provinciaal netwerk (PUTVPN).
De activiteiten vinden plaats in de verschillende steden, deelnemers komen uit de hele
provincie.
1.

De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed (16
punten).
De stad ‘s-Hertogenbosch loopt achter als broedplaats in de urban scene. Met deze aanvraag
van Dukebox wordt hier goed op ingespeeld. Naar eigen zeggen is Dukebox gegroeid van een
bottom-up initiatief uit 's-Hertogenbosch naar een provincie breed netwerk. De
adviescommissie begrijpt de aanname dat een Bossche broedplaats nodig is om vervolgens
provinciaal in de urban scene te kunnen participeren. De adviescommissie had in de
aanvraag graag een nadere toelichting op dit proces gelezen.
De commissie erkent dat urban culture vooral een stadscultuur is (met aanzuigende werking
naar de omliggende dorpen) en weet daarom de samenwerking in de B5-steden (die
allemaal hun eigen urban culture hebben) zeer te waarderen. De bereidheid van Dukebox
om lokale kwaliteit en expertise te delen en uit te wisselen met de urban scene in de B5steden, acht de commissie sterk. Ook in de huidige fase levert de stichting al een actieve
bijdrage.
De commissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties als
goed (12 punten).
Er wordt samengewerkt met diverse partners in ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. De
samenstelling van de kerngroep, met vertegenwoordigers uit deze drie steden, maakt de
ambitie om een breder bereik tot stand te brengen realistischer.
De relatie met het B5 Urban Platform is opvallend en te waarderen. Dit getuigt van
professionaliteit, zeker gezien de jeugdigheid van de stichting en haar initiatiefnemers. Duke
Box durft de samenwerking op te zoeken en krachten te bundelen, in plaats van de
concurrentie aan te gaan. In de aanvraag wordt een groot aantal samenwerkingspartners
genoemd. Uit de aanvraag blijkt niet welke contactfrequentie is beoogd, wat de intenties zijn
in relatie tot het platform en projecten en wat dit betekent voor het bereik van Dukebox.

De commissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling is zeer goed (14 punten).
De commissie realiseert zich dat voor een dergelijke jonge stichting reflectie op de eigen
ontwikkeling wat prematuur is. Uit de SWOT-analyse blijkt echter een gezonde kijk op de
toekomst en toch ook al een zekere zelfreflectie: de stichting heeft een goed beeld van de
eigen rol in de Brabantse urban scene. De grootste bedreiging die de stichting aangeeft, is de
versnippering van de urban wereld, voortkomend uit het underground-karakter ervan. Er
wordt onvoldoende duidelijk gemaakt hoe men die underground-wereld in een bovengronds
organisatieschema wil persen.
De stichting erkent in de eigen aanvraag dat de huidige ad hoc werkwijze een zwak punt is,
Hierdoor hebben ze zich zelf organisatorisch minder scherp kunnen positioneren en is er
momenteel sprake van onvoldoende structuur en duurzaamheid. Daar wordt nu aan
gewerkt.
De commissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als zeer goed (13 punten).
De visie en de uitwerking daarvan aan de hand van de begrippen plek, platform, projecten
wordt door de adviescommissie positief beoordeeld. Op artistiek niveau is er veel expertise
en vakmanschap aanwezig. De zeggingskracht is inmiddels op diverse gebieden bewezen.
De commissie heeft een positieve verwachting van het overdragen van het programma aan
de doelgroep, zeker gezien de inhoudelijke expertise, het netwerk en het communicatieplan.
De commissie heeft veel waardering voor de ambitie om de vaak ongeschoolde urban
kunstenaar ruw te gaan ‘polijsten’. Deze ambitie moet nog verder uitwerking gaan krijgen.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als voldoende (6 punten).
Dukebox is een jonge stichting aan het begin van een groeiproces. De inrichting van de
organisatie is compleet. Er is voldoende menskracht, een realistische taakverdeling en
betrokkenen zijn deels adequaat hiertoe opgeleid, deels streetwise. Het is sterk dat de
aanvragers van plan zijn zich te gaan richten op de interne organisatie.
De adviescommissie vindt de afhankelijkheid van de provincie Noord-Brabant als enige
subsidient te groot. Dit maakt kwetsbaar. De kracht van de organisatie om intenties
overtuigend te presenteren wordt nog onvoldoende benut voor het verwerven van andere
geldstromen. Zeker met de sterke focus op ’s-Hertogenbosch acht de commissie
het opvallend dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch financieel niets bijdraagt.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als goed (8
punten).
Er ligt een goed communicatieplan voor, gerelateerd aan de doelgroepen die de stichting wil
bereiken. Het plan bevat meetbare communicatiedoelstellingen, en er zijn taken benoemd
voor zowel de artistiek leider als voor een professionele copywriter. Er wordt gebruik
gemaakt van de diverse PR vormen die jongeren en urban aantrekkelijk vinden. Opvallend is
dat een groot deel van de middelen (1/3) voor communicatie wordt aangewend.
Hoewel het communicatieplan zeer uitgebreid is, mist de commissie focus op de
doelgroep van de stakeholders. Op geen enkele wijze wordt bijvoorbeeld beschreven hoe de
organisatie denkt in contact te treden met mogelijke sponsoren. Met het oog op een meer
onafhankelijke subsidiepositie moet de communicatie ook juist binnen de doelgroep
stakeholders breed worden uitgevoerd.
1)

De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht is goed (12 punten).
Het bestuur van Dukebox is volledig afkomstig uit de urban scene. Er is geen sprake van
bestuurskracht van buiten de eigen wereld. De commissie vindt dit een gemiste kans.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 81 en plaats nummer 8
op de ranking.

’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg (Voorzitter)

Nr. 20 Stichting Euregio jeugdorkest
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst,
mei 2017.
Introductie
Het Euregio Jeugdorkest biedt een podium aan jeugdige, talentvolle musici. In augustus 1985 werd de
stichting Euregio Jeugdorkest met behulp van de provincie Noord-Brabant opgericht. Er wordt
grensoverschrijdend samengewerkt met muziekscholen in de provincie Noord-Brabant en
muziekacademies in het Vlaamse Gewest. De doelstelling is grensoverschrijdend symfonisch musiceren
op het hoogst haalbare artistieke niveau met talentvolle jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat er wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria.

De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zeer
goed (18 punten).
De adviescommissie vindt het Euregio Jeugdorkest een prachtig orkest met talentvolle jongeren dat een
hoge kwaliteit levert en een visitekaartje voor Brabant vormt. In Brabant heeft dit jeugdorkest een
unieke positie verworven met het bieden van een podium voor toptalenten. De commissie waardeert
dat de stichting het cultureel ondernemerschap vorm wil geven door het aanboren van meer private
middelen via het bedrijfsleven. Daarnaast is het positief dat de het orkest zich meer Brabant breed
gaat ontwikkelen. Scholieren en studenten worden rechtstreeks benaderd met uitnodigingen voor
concerten. De talentscouting en het binden van nieuw talent zou wel uitgebreider mogen worden
toegelicht.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als twijfelachtig/zwak (7,5 punten).
In de productie Carmina Burana wordt samengewerkt met Fontysstudenten, Muziek op de Dommel en
met Brabant Koor. Wat betreft de vermelde samenwerking met het onderwijs mist de commissie een
toelichting over de concretisering hiervan.
De commissie hecht er daarom aan dat actief wordt gezocht naar de wederkerigheid in
samenwerking en aangaan van nieuwe verbindingen, ook al zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt.
Waar sprake in het huidig plan is van samenwerking ontbreekt achterliggende informatie (visie,
doelstelling). De commissie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de klassieke presentatie van
de orkestcultuur en vindt het belangrijk dat de legitimiteit van klassieke muziek door en voor jeugd
overeind blijven. Het orkest moet voorkomen om in een geïsoleerde positie binnen de Brabantse
infrastructuur te komen. Het orkest moet wat de commissie betreft de ambitie hebben meer uit zijn
comfortzone te komen. Mogelijkheden daarvoor zijn een meer avontuurlijke programmering en het
aangaan van niet zo voor de hand liggende samenwerkingen [bijv. Urban, of samenwerking met
andere sectoren]. Hierdoor zou een nieuw [en jonger] publiek bereikt kunnen worden.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
goed (12 punten).
De aanvraag bevat een uitgebreide reflectie. Er wordt goed gereflecteerd op de concerten en er zijn

aandachtspunten voor de toekomst verwoord. Daarbij neemt de organisatie zich voor de komende
jaren aan deze punten aandacht te besteden bij het ontplooien van activiteiten.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als goed
(12 punten).
De kwaliteit is zeer goed en er is een goed, zij het traditioneel, publieksbereik. De commissie verwijst
hiervoor naar de eerder geformuleerde kritiekpunten in het advies.
De functie van het orkest in de toevoer naar professionele orkesten staat buiten kijf. De commissie is
overtuigd van het kunnen van het jeugdorkest, maar acht het zeer spijtig dat er geen programma
2019-2020 voorhanden is.
Tenslotte zou de commissie het een goede ontwikkeling vinden als het orkest ook een podium zou
bieden aan talentvolle, jonge gast dirigenten en aan talenten op het gebied van zakelijk management.
Dit zou expliciet een doelstelling in de komende jaren mogen zijn.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als voldoende (6
punten).
De begroting is sluitend, maar moet beter zichtbaar maken waaraan gelden in relatie tot
doelstellingen worden besteed. De aanzienlijke verschuivingen in de begroting wat betreft fondsen en
kaartverkoop van concerten worden door de aanvrager niet toegelicht/gemotiveerd en roepen
daarmee vragen op: enerzijds worden de uitkoopsommen voor concerten vergroot en anderzijds
worden de inkomsten hiervoor verlaagd.
Uit de begroting blijkt verder dat de sponsoring met 2/3 deel vermindert. Dit sluit niet aan op de
elders in de aanvraag geformuleerde ambitie om meer private middelen aan te boren.
De commissie sluit niet uit dat er redelijke verklaringen kunnen worden gegeven voor de
geconstateerde verschuivingen, maar het is niet aan de commissie om een verklaring te gaan zoeken
in informatie die geen deel van het plan uitmaakt. Bij deze mutaties past een heldere toelichting door
de aanvrager.
Verder valt het de commissie op dat er een lidmaatschapskorting wordt gehanteerd voor
conservatoriumstudenten ten opzichte van leden zonder die achtergrond. De commissie vraagt zich af
wat hiervan de achtergronden zijn.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als
onvoldoende (4 punten).
De eigen stelling dat sprake is van optimaal deelnemers- en publieksbereik is volstrekt onvoldoende.
De adviescommissie constateert dat een communicatieplan in de aanvraag ontbreekt. Passages over
communicatie in het plan zijn versnipperd en bovendien sporadisch. Er is voor de commissie dan ook
geen zicht op de marketing- en communicatiestrategie. In ieder geval is aan publieke bekendheid
meer cachet te halen door een slimme inzet van ambassadeurs van naam.
Het feit dat het hier een jeugdorkest betreft, maar ook de schaalgrootte van het jeugdorkest,
bemoeilijkt natuurlijk de mogelijkheden voor een brede zichtbaarheid vergeleken met bijvoorbeeld
een kamerkoor met volwassen leden. Deze zichtbaarheid is echter wel een belangrijk punt.
Het (trouwe) publiek is veelal via familiebanden verbonden aan het gezelschap. Omdat de
deelnemers het eigen publiek meebrengen lijkt er weinig behoefte om na te denken over de wijze van
communiceren met het publiek. Er wordt niet aangegeven op welke wijze het gezelschap het publiek
wil betrekken. Wél is aangegeven dat scholieren zullen worden uitgenodigd, maar niet hoe deze
groep vervolgens zal worden betrokken.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als zeer goed (13 punten).
De opbouw met een onafhankelijk van elkaar opererend Nederlands en Belgisch bestuur, dat op
specifieke onderwerpen en doelstellingen met elkaar samenwerkt, verdient waardering en ziet er

gedegen uit.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 72,5 en plaats nummer18 op de
ranking.
‘s-Hertogenbosch,
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 21 Stichting Facilitair Bedrijf
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Als samenwerkingsverband van ondersteunende stichtingen voor het amateurveld ondersteunt stichting
Facilitair bedrijf amateurproducties met eventequipment, decors, rekwisieten en techniek. Gezamenlijk
werken 120 vrijwilligers permanent aan de ondersteuning van amateurkunstproducties. Daarmee
vormt stichting Facilitair bedrijf als samenwerkingsverband een basis onder de culturele infrastructuur
van West- Brabant. Met het project co-creatie amateurkunst 2017-2020 wordt beoogd tot
verduurzaming van organisaties door:
· het vergroten van de slagkracht
· het in de bredere regio aanbieden van hun ondersteuning van multimedia implementaties
· te innoveren door duurzame en moderne technieken
· het verjongen van het vrijwilligers potentieel
· het kunnen inspelen op de regionaliseringskansen op evenementengebied.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zeer
slecht (4 punten).
De commissie beoordeelt de aanvraag in principe als een lokale aanvraag. Weliswaar werkt de
stichting in haar activiteiten ook in de richting van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht, het
accent van de stichting ligt in Bergen op Zoom. In het beleidsplan staat opgetekend dat “het facilitair
bedrijf zich hoofdzakelijk in de lokale evenementenmarkt begeeft”.
Er is sprake van een lokaal opererend faciliteiten / verhuurbedrijf. Voor instellingen in Bergen op
Zoom en directe omgeving zal deze dienstverlening ongetwijfeld meerwaarde hebben. De commissie
acht de bijdrage aan het Brabants cultuursysteem mede daardoor in omvang echter beperkt.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als voldoende (9 punten).
De commissie oordeelt dat er sprake is van een sterke samenwerking met andere instellingen, zij het
dat dit een lokaal karakter heeft. Deze connectie is formeel vastgelegd en het Facilitair Bedrijf fungeert
in de aanvraag in feite als penvoerder. Dit biedt wel een zekere helderheid. In de aanvraag wordt
echter niet duidelijk gemaakt wat de inhoudelijke visie op de samenwerking is. Ook blijft het gedeelde
belang daarbij onduidelijk
De samenwerking is feitelijk beperkt tot verhuur. In termen van de subsidieregeling valt verhuur niet
onder de noemer ‘samenwerking’. Het schort in de optiek van de commissie vooral aan
wederkerigheid anders dan de zakelijke transactie die uit verhuur(overeenkomst) voort vloeit.
Wel waardeert de commissie dat de samenwerkingsorganisatie een erkend leerbedrijf is en gelijktijdig
ook als reïntegratiebedrijf is aangemerkt. Dit heeft echter meer een sociale dan een culturele waarde
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
zeer onvoldoende (5 punten).
De reflectie op het eigen functioneren, blijft zeer beperkt en maakt eigenlijk onderdeel uit van het
beleidsplan 2014-2016 en is opgesteld in 2013. De reflectie is dus niet actueel. De commissie was
graag geïnformeerd over de sterktes en zwaktes anno 2017. Daarbij richt de reflectie zich met name
op specifiek organisatorische punten en niet op inhoudelijke aspecten. In relatie tot de aanvraag en

het subsidiekader is een dergelijke reflectie te eenzijdig.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als slecht
(3 punten).
Op basis van de aanvraag constateert de commissie dat de organisatie vooral gericht is op de
facilitaire dienstverlening; als er sprake is van inhoudelijke kwaliteit zal dit vooral in de uitvoering tot
uitdrukking moeten komen. Beleidsmatig is in de aanvraag niets terug te vinden ten aanzien van de
artistiek-inhoudelijke kwaliteit.
Verder wordt in de aanvraag weliswaar de relatie gelegd met talentontwikkeling, maar een
inhoudelijke argumentatie ontbreekt. Van talentontwikkeling is natuurlijk wel sprake omdat de stichting
ook als specifiek leerbedrijf en reïntegratiebedrijf functioneert maar deze talentontwikkeling is niet
zozeer cultureel maar vooral sociaal-economisch gericht. De talentontwikkeling zoals in aanmerking
komend voor de subsidie is de artistieke, waar onderbouwing in deze aanvraag voor ontbreekt.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende (7
punten).
Vanuit de zakelijke invalshoek is er sprake van een breed geformuleerde ambitie, waarbij de
motivering en verdere toelichting overigens ontbreken. Onduidelijk in dit kader is ook welke eigen
expertise men voornemens is hiertoe in te zetten om deze ambitie te realiseren. De onderbouwing van
de ambitie blijft wat de commissie betreft te onduidelijk.
Het activiteitenplan is ten aanzien van de subsidie duidelijk puntsgewijs en zakelijk sterk opgesteld.
Tegelijk constateert de commissie dat er een sluitende begroting aanwezig is maar hierin worden de
inkomsten van verhuur niet genoemd, terwijl dit wel als product wordt genoemd.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als slecht(2
punten).
De commissie constateert dat er is geen plan aan de aanvraag is toegevoegd. Voor marketing en
communicatie is wel een post in de begroting opgenomen Onduidelijk is echter waar deze middelen
precies voor worden aangewend omdat een toelichting hierop ontbreekt.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende (10 punten).
De commissie constateert ten aanzien van dit criterium dat de basis op orde is. Er is een
stichtingsbestuur en er liggen samenwerkingsovereenkomsten voor.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 40 en plaats nummer 35 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 22 Stichting Factorium Solo’s in Zuid
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie.
Solo’s in Zuid is een monologenwedstrijd voor de amateurtheaterspeler van 13 jaar en ouder. De
spelers worden uitgedaagd zich te bekwamen en te verdiepen in deze specifieke vorm van theater
maken en spelen. Solo’s in zuid kent voorrondes in heel Brabant en een finaledag in Tilburg
Toetsing subsidievereisten.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
wordt voldaan aan de beschreven eisen.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed
[15 punten].
.De waarde voor het cultuursysteem zit in de eigen voorbereiding, het zelf schrijven en presenteren
van een monoloog, wat toch een bijzondere discipline is. De commissie spreekt waardering uit voor
het ‘huiskamerwerk’ in deze aanvraag maar de commissie denkt dat de gezamenlijke centra voor de
kunsten/DOK-C eigenlijk een betere insteek is voor dit project.De ‘markt’ voor solopresentaties is
dusdanig klein dat door samenwerking dan in ieder geval schaalvoordeel wordt behaald. De
commissie erkent wel het artistieke belang van het initiatief omdat bij een auditie voor een
toneelschool een monoloog wordt gevraagd en de ontwikkeling van deze kunstvorm functioneel is
voor jongeren met theaterambitie. Het project hangt wellicht te sterk samen met Factorium maar
aangezien het idee van solo’s niet door een andere partij wordt opgepakt, wordt in ieder geval in een
leemte voorzien.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als twijfelachtig [8 punten].
In het plan worden weliswaar een aantal partners genoemd als Art-fact, Kunstbalie, CKE
Theaterschool in samenwerking met Kunstkwartier Helmond, Jeugdtheaterschool Zeeland, Nieuwe
Veste en Het Zuidelijk Toneel maar er wordt niet inzichtelijk gemaakt hoe de samenwerking eruit ziet
en hoe de partners worden betrokken. De commissie vindt de samenwerking dan ook onvoldoende
uitgewerkt.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
twijfelachtig [8 punten].
De herkomst van de deelnemers uit het verleden is niet duidelijk. De commissie constateert een lichte
terugval in deelnemersaantallen. Hieraan zou volgens de organisatie ook de onzekerheid voor de
toekomst van het initiatief meespelen. Ook de groei van particuliere theaterscholen, gericht op een
theaterproductie in plaats van scholing, is debet aan de geconstateerde terugloop.
Er is weliswaar een goede inhoudelijke analyse gemaakt, inclusief een SWOT-analyse, maar er wordt
niet aangegeven op welke wijze er op wordt ingezet om een kentering te bewerkstelligen. De
problematiek wordt echter wel gesignaleerd. Er ontbreekt echter een systematische, grondige aanpak
om tot verbetering te komen.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als ruim
voldoende [11 punten].
In dit licht erkent de commissie de bijzonderheid van dit project. De artistieke-inhoudelijke kwaliteit is
afkomstig van de deelnemers: solistische voorbereiding en zelfreflectie. Wat dit betreft, onderscheidt

dit project zich. Het traject om te kunnen coachen is beperkt vanwege de solistische voorbereiding.
Daardoor is een echte presentatiekwaliteit tevoren niet te garanderen Toch vindt de commissie dat dit
onderdeel inzichtelijker had moeten zijn. De aanvraag kan op dit punt vollediger.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als onvoldoende [4
punten].
De initiële kosten voor het opstellen van het plan, ad €9,7K, vindt de commissie erg hoog. Gezien de
beperkte kwaliteit van voorliggend plan is het alleszins gerechtvaardigd om serieus af te vragen waar
dit geld in is gaan zitten. De beperkte kwaliteit c.q. onvolledigheid van de aanvraag heeft de
commissieleden gedwongen om ten behoeve van het verkrijgen van een volledig beeld bijvoorbeeld
via internet aanvullende informatie te zoeken. Het is een omissie om de commissie onvolledig te
informeren en onvolledigheid dient zeker niet het belang van de aanvrager. Factorium is een
professionele organisatie en is op zich prima in staat om dit op te pakken. Tegelijkertijd roept de
werkwijze ook wel gedachten op aan het ‘rondpompen van subsidiegeld’.
Verder is het de of er een financiële bijdrage is verstrekt door andere Brabantse steden.
Uit de aanvraag is verder niet op te maken hoeveel deelnemers er zijn. Weliswaar is de commissie op
de hoogte van cijfers uit het verleden maar deze kunnen i de beoordeling van deze aanvraag niet
meegenomen worden. Een persoonlijke bijdrage van € 7,50 per deelnemer, wat de commissie heeft
herleid uit de beroting, vindt de commissie wel zeer minimaal.
Concluderend plaatst de commissie vraagtekens bij de financiële aspecten van de aanvraag.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als
voldoende [6 punten].
Opvallend is dat het persoonlijke contact niet is vermeld, terwijl theaterdocenten continu in persoonlijk
contact de deelnemers moeten aanspreken en stimuleren
Er is in ieder geval een marketing- en communicatieplan opgesteld, maar er ontbreekt een belangrijk
punt hierin. Er wordt geen inzicht gegeven in het publieksbereik per voorronde. Het communicatieplan
(v.a. pag. 10) is zo algemeen gestel dat dit voor elke organisatie zou kunnen worden toegepast.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende [10 punten].
De commissie heeft vertrouwen in de bestuurskracht van Factorium. Alleen is het spijtig te constateren
dat die kwaliteiten in deze aanvraag niet overtuigend naar voren komen. Kwalitatief is deze aanvraag
gewoon mager.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 62 en plaats nummer 25 op de
ranking
’s-Hertogenbosch ,
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 23 Stichting Factorium LINK
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
LINK is het Brabantse theaterfestival jongeren in de leeftijd van 11 – 18 jaar. LINK heeft als kerndoel
de kwaliteit en zichtbaarheid van bovenlokaal jongerentheater te vergroten.
Daartoe initieert LINK activiteiten waarbij Brabantse theatervoorstellingen uit worden gewisseld en zo
jongeren de kans te bieden hun theatrale blikveld en hun spelervaringen te verruimen en te verdiepen.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van
mening wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur
als goed [17 punten]
LINK heeft de intentie om schrijvers de opdracht te geven special voor het festival theaterteksten te
laten schrijven die minder dan de bestaande teksten voor jeugd- en jongerentheater uitgaan van de
beleveniswereld van jongeren, maar net iets meer bieden. Hierdoor worden de jongeren als het ware
uit hun comfortzone gehaald en getriggerd tot verdieping. De te verwachten leereffecten hiervan zijn
groter dan bij de al bestaande teksten. In de ogen van de commissie biedt LINK daarom een
waardevolle bijdrage aan het Brabantse cultuurlandschap, te meer daar die teksten later in een
bibliotheek beschikbaar blijven. De commissie vindt de gerichtheid op de kunstencentra erg groot en
vindt het in die zin ronduit jammer dat KABRA hier niet bij betrokken is.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als ruim voldoende [10 punten]
De samenwerking dient zich niet tot de centra voor de kunsten te beperken. De commissie vindt
dat een deel van het potentiële werkveld gemist, bijvoorbeeld VO scholen,
amateurtheaterverenigingen, jongerencentra et cetera.
Toptalenten ontstaan niet zomaar en de centra voor de kunsten vervullen wel degelijk een rol in het
stimuleren en scholen van toptalenten. De commissie weet dat de samenwerking tussen verenigingen
en de kunstencentra niet vanzelfsprekend is. Toch zou deze samenwerking wel degelijk functioneel en
van waarde zijn ondanks dat niet alle verenigingen over een professionele regisseur beschikken en
hier ook een drempel kan liggen. Als er een manier gevonden kan worden om het concept bij de
verenigingen levend te krijgen, zal dit naar verwachting (de samenwerking in) het veld versterken.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt
als ruim voldoende [10 punten]
Weliswaar erkent Factorium dat de gerichtheid op de kunstencentra tot nu toe groot is geweest, maar
stelt ook dat dit systeem nu wordt doorbroken. Wat dit betreft, wordt gewezen op de samenwerking
met Fontys. Echter, de commissie constateert dat door Fontys ‘slechts’ de jurering en de fysieke ruimte
voor de workshops worden ingevuld. Deze invulling biedt niet de verandering die door de commissie
wordt beoogd en is ook geen oplossing voor het gesignaleerde probleem.
De aanvrager spreekt weliswaar over de zwaktes binnen de sector van het jongerentheater, maar
verzuimt aandacht te schenken aan de eigen rol hierin. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat meer

diversiteit wenselijk is, maar er wordt niet aangegeven waarom de gewenste diversiteit niet is
gerealiseerd in voorgaande edities en hoe dit in toekomst wel zou kunnen lukken.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt
als uitstekend [15 punten]
Link geeft aan dat door de structuur van de vierjarige subsidieregeling er een basis ontstaat om verder
te professionaliseren. Dit gebeurt onder meer door toneelschrijvers de opdracht te geven nieuwe
teksten voor jeugdtheater te schrijven die verder gaan dan 'enkel aansluiten bij de leefwereld van
jongeren'. Er wordt een ambitie omschreven die enkel bij subsidiezekerheid over meerdere jaren
gerealiseerd kan worden. De commissie waardeert deze aanpak zeer.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit
als twijfelachtig [5 punten]
De adviescommissie oordeelt dat Factorium dit project goed in de vingers heeft. Het project is goed in
de organisatie ingebed. Tegelijk heeft de commissie forse kritiekpunten op de begroting
Zo is de besteding van de aangevraagde subsidiegelden niet goed inzichtelijk worden gemaakt. Hoe
wordt voorkomen dat deze provinciale gelden in de overhead van een gemeentelijke instelling
verdwijnen. Factorium vervult met dit project een provinciale taak. Financieel/administratief dient dit
beter zichtbaar worden gemaakt. Zo ontstaat, vindt de commissie, het beeld van rondpompen van
subsidies.
Zeker gezien de hoogte van het bedrag, mogen de incidentele kosten best nader worden toegelicht.
Het bedrag van €12K voor het opstellen van een plan en €10K voor het opzetten van
een al bestaande site, roept veel vragen op. Verder wordt voor het schrijven van het plan wordt 240
uur maal vijftig/veertig euro gerekend (zes weken werk) hetgeen wel heel erg veel is
Als er een inhoudelijke motivering bestaat om iets volstrekt nieuws te doen - wellicht het on line
platform / toegankelijk maken van de LINK-bibliotheek - is dit in ieder geval niet als zodanig
toegelicht.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en
communicatiestrategie als voldoende [6 punten]
De commissie mist In de communicatiemix de verenigingen gemist. De commissie neemt aan
dat Factorium toch wel een mailbestand van verenigingen zal hebben. De commissie betreurt deze
misser zeer. Het publiek mag ook veel meer nadruk krijgen in de communicatiedoelstellingen.

De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende [10 punten]
Er is sprake van een solide bestuur, dat ruimte voor professionals heeft vrijgemaakt om de
praktische organisatie op zich te nemen.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 73 en plaats nummer 16 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch,
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 24 Stichting Hall of Fame
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Hall of Fame uit Tilburg is een cultureel centrum met een indoor skateboardpark (Ladybird Skatepark),
een (pop)concertzaal en oefenruimtes voor dans en muziek. Deze aanvraag is ook namens de andere
indoor skateparken van Brabant: World Skate Center in Den Bosch, Pier15 in Breda en Area51 in
Eindhoven. Alle skateparken in Brabant hebben naast skateboarden een breed cultureel programma
met o.a. film, fotografie, graffiti, breakdance, rap, beatbox, etc. en heel veel muziek.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria

De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als ruim
voldoende [14 punten]
Stichting Hall of Fame is binnen de B5-steden prominent. Op basis van de aanvraag oordeelt de
commissie dat Hall of Fame in belangrijke mate bijdraagt aan het Brabants cultuursysteem. Toch lijkt
het initiatief verklonken aan Tilburg. De commissie vraagt zich af in hoeverre de samenwerking met
andere gemeenten realistisch is. In het plan is dit nog te veel geënt op aannames.
De commissie is gecharmeerd van de inzet van het Gildesysteem dat in het initiatief is uitgewerkt. De
commissie vindt dat dit als werkvorm navolging in het Brabantse cultuursysteem moet krijgen.
.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als voldoende [9 punten]
Er is weliswaar sprake van een mooi en uitgebreid plan, maar samenwerking met de lokale
amateurkunst wordt niet beschreven. De intentie om activiteiten over de andere B5 partners te
spreiden is zeker aanwezig maar het voorliggende plan het ziet er wel erg Tilburgs uit. Tegelijkertijd
worden ook specifieke Tilburgse cultuurorganisaties gemist. De commissie vindt het jammer dat niet
verder is gekeken om samen te werken dan de voor de hand liggende samenwerkingsrelaties in de
stad zelf. De blik had wat de commissie betreft nog wel breder mogen zijn zowel geografisch als wat
betreft andere disciplines binnen de amateurkunst.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
twijfelachtig [7 punten]
Het ambitieplan bevat een reflectie maar deze vindt de commissie te summier. Er ontbreekt
bijvoorbeeld een SWOT analyse. Ook is niet helder hoe de uitkomsten van de reflectie in de toekomst
worden opgepakt.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als
voldoende [9 punten]
Het plan is duidelijk met professionals opgesteld, leest prettig en ziet er professioneel uit. Dit geeft
vertrouwen in de professionele artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Voor de commissie blijft wel onduidelijk
wat er precies in gezamenlijkheid gaat gebeuren. Bovendien is de inhoud van de vermelde workshops
niet vermeld.

Uit de cv’s is duidelijk dat er een grote betrokkenheid bestaat.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [
6,5 punten]
De provinciale gevraagde bijdrage van €20K vormt 1/3 deel van de begroting. Deze sterke
financiële afhankelijkheid c.q. kwetsbaarheid vormt een aandachtspunt, rekening houdend met de
eventualiteit dat de provinciale subsidie zou wegvallen.
De commissie constateert dat er twee begrotingen zijn opgenomen en een meerjarenbegroting zonder
exploitatiegedeelte. De financiering is wel keurig verdeeld over de vier steden.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als
uitstekend [10 punten]
Er ligt een mooi communicatieplan, dat per doelgroep is uitgewerkt. Het bedrag van €2K voor
communicatie is klein, maar vermeerderd met de afzonderlijk vermelde €4K voor een
communicatiemedewerker wordt het geloofwaardiger
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende [11 punten]
Er ligt een zeer uitgebreid aantal cv’s in relatie tot de artistieke-inhoudelijke kwaliteit. Wel valt het de
commissie op dat de cv’s erg ‘wit’ zijn; gezien het streven naar diversiteit vindt de commissie dat dit
ook verankerd moet zijn in het bestuur. De cultuur van de instelling is nu eigenlijk onvoldoende
vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuur bevat ook kwaliteiten uit totaal andere kring, zoals de
burgemeester van Bernheze. Het is te waarderen dat het bestuur niet alleen uit het eigen gebruikelijke
kringetje afkomstig is.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 66,5 en plaats nummer 24 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch,
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

25. HTLO, Verrassende Ontmoetingen
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Doel van HTLO is talentvolle amateurorkesten een podium te bieden om zich aan het publiek
te kunnen presenteren in gerenommeerde accommodaties in Brabant.
De concertserie Verrassende Ontmoetingen omvat concerten uitgevoerd door 26
topamateurmuziekgezelschappen en 13 dirigenten per seizoen, in samenwerking met koren
en solisten uit het hele land. Subsidie wordt gevraagd voor uitbreiding van het aantal
orkesten dat deelneemt aan de concertreeks Verrassende Ontmoetingen, en voor
professionalisering van de organisatie.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als uitstekend
(19 punten).
Zeker vanwege het stimuleren van nieuw werk, vanwege de participatie door jeugd en het
bieden van een podium voor (leerlingen)orkesten draagt HTLO in grote mate bij aan het
Brabantse cultuursysteem. HTLO heeft oog voor talent en beperkt zich niet tot toptalent.
Elf van de dertien geplande concerten blijken echter in Tilburg plaats te vinden. De
commissie had graag meer spreiding gezien naar andere speelplaatsen, maar realiseert zich
dat deze intentie tot meer spreiding wel in de aanvraag is terug te vinden. De gezelschappen
zijn uit de hele provincie afkomstig.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als zeer goed (13 punten)
De concertserie wordt verzorgd door de topmuziekgezelschappen van de amateurkunst
samen met koren en solisten. De concertserie wordt samengesteld in samenwerking met
diverse conservatoria, muziekscholen en artistieke leiders van diverse orkesten.
Zeker voor gezelschappen die moeite hebben om zelfstandig een eigen podium te
organiseren, is deze samenwerking van grote waarde.
De aanvraag gaat niet in op mogelijke samenwerking met BBM, of met anderen, met het oog
op het opzetten van een jeugdorkest. De adviescommissie hecht belang aan een regionaal
jeugdorkest en mist afstemming met betrokken partijen als BBM en Orkest Orventus.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als voldoende (9
punten).
De adviescommissie vindt de SWOT-analyse mager en weinig zelfkritisch. Een beleidsmatige
vertaling van de zelfreflectie ontbreekt. Bijvoorbeeld kan worden afgevraagd hoe wordt
geborgd dat het aantal concertbezoekers hoog blijft, of de mate waarin HTLO na 25 jaar
bestaan subsidieafhankelijk zou moeten zijn.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als goed (12 punten)
Stichting HTLO stelt zich proactief op ten aanzien van het stimuleren van de artistieke
ontwikkeling. Middels gesprekken en voorstellen worden componisten of nieuwe werken
aangedragen. De commissie heeft zeer veel waardering voor het streven en de uitzonderlijke
moed om nieuwe werken te laten componeren.
De adviescommissie vindt de visie op talentontwikkeling en het belang van participatie
nauwelijks uitgewerkt. De aanvraag getuigt van oorspronkelijkheid, vakmanschap en
zeggingskracht. De programmering is telkens verrassend. maar volgt al jarenlang dezelfde
weg. Zonder vernieuwing ontstaan risico’s voor de continuïteit.
Plannen voor de komende jaren zijn in grote lijnen gemaakt. Er worden vele orkesten bij
naam genoemd maar exacte uitwerkingen ontbreken nog. Planning voor 2017/2018 is wel
rond.
Er zijn wel Cv’s van dirigenten opgenomen, maar dit zijn artistieke adviseurs. De artistieke
leiding wordt gevormd door een collectief.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit ruim voldoende (7 punten)
Er is sprake van een overzichtelijke begroting. De begroting is echter voor de komende vier
jaar identiek. Afgevraagd mag worden in hoeverre dit realistisch is.
De commissie had graag meer inzicht gekregen in de opbouw van het bedrag van € 45.300,=,
zijnde de kosten voor de orkesten. De uitgaven voor een jeugdorkest zijn niet in de begroting
opgenomen.
De begroting vertont een goede spreiding van inkomsten. De fondsenwerving blijft echter
beperkt. Vanuit zakelijk opzicht zou het voor de hand liggen dat er andere inkomsten vanuit
fondsen of bedrijfsleven worden gezocht.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als goed (7,5
punten)
Het communicatieplan lijkt vooral een beschrijving van werkvormen. Meetbare
doelstellingen ontbreken, maar er is sprake van een goede PR en een mooie verdeling van
diverse communicatiemiddelen. De komende jaren zal meer ingezet worden op social media.
HTLO vertrouwt op het huidige publiek. Er lijkt sprake van een vast, bekend patroon van
communicatie, waarbij vooral gezocht wordt naar de meest optimale wijze om dit te
organiseren. De adviescommissie mist een visie op publieksbereik op langere termijn, en een
bewustzijn van de gewijzigde communicatiebehoefte om nieuw publiek te kunnen bereiken.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende (10 punten)
Er is sprake van een voltallig en kundig bestuur met twee onafhankelijke artistieke adviseurs.
De bestuursleden zijn vooral artistiek geschoold en weinig financieel-bestuurlijk onderlegd.
De commissie mist aandacht voor de risico’s wat betreft de bestuurskracht, die te sterk aan
één individu lijkt te zijn opgehangen. Dit baart de commissie zorgen. Mogelijk is er sprake
van taakdelegatie met het oog op de continuïteit, maar in de aanvraag wordt daar geen
melding van gemaakt.

De commissie heeft waardering voor de inhuur van een projectleider en de voorgenomen
werkwijze om dankzij diens kennis het geheel meer body en continuïteit te kunnen bieden.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 77,5 en plaats nummer
12 op de ranking.
’s-Hertogenbosch,
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 26 Stichting Industriestrand (Eelt Theatercollectief)
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Eelt Theatercollectief is een professioneel kunstenaarscollectief dat op locatie projecten
uitvoert met amateurs, in de wijk of buurt. De vormen waarmee EELT werkt zijn zeer divers:
van straattoneel en dans tot opera.
2)

De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als uitstekend
[19 punten]
EELT maakt verrassend theater op veelal openbare en onverwachte plaatsen. Hierdoor
komen veel mensen ermee in aanraking, vooral mensen aan wie theater normaliter voorbij
gaat. Eelt betrekt mensen met een afstand tot kunst en cultuur op een nieuwe manier (met,
voor en door). Binnen EELT werken amateurs met professionals samen. Allochtoon,
autochtoon, jong, oud. Van de samenwerking in de projecten gaat een lerende werking uit.
Reguliere toneelverenigingen hebben het zwaar omdat amateurspelers zich steeds minder
voor een heel jaar aan een vereniging willen binden. Door kortlopende projecten als EELT
ontstaan er voor de spelers nieuwe mogelijkheden en als zodanig voorziet EELT in een grote
behoefte.
Gestart in en rondom Tilburg waaiert het initiatief langzaam maar zeker uit over de provincie
Stichting Industriestrand trekt met veel van haar projecten de wijken in, en dan vooral daar
waar het “schrijnt en schuurt”. Dit streven verdient alle lof. Bovendien worden grote
maatschappelijke thema's niet geschuwd. Door middel van de inzet van kunst en cultuur
wordt niet alleen een grote bijdrage geleverd aan het Brabants cultuursysteem, maar wordt
ook gewerkt aan de leefbaarheid en aan de sociale veerkracht.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als goed [12,5 punten]
Voor de komende vier jaar zijn er plannen voor samenwerking met onder meer
maatschappelijke organisaties als het buurt- en wijkwerk, kindercentra, scholen en
erfgoedorganisaties. Tot de doelgroep behoren amateurs van koren, ensembles en
verenigingen.
Veel genoemde personen zijn echter ‘Einzelgänger’, die voor één keer met een project
meedoen, zonder dat zij binding hebben met de achterliggende organisatie.
De Stichting Industriestrand gaat zelf heel nadrukkelijk op zoek naar samenwerkingspartners
en lokale betrokkenheid. Samenwerking met maatschappelijke organisaties wordt door de
stichting als noodzakelijk gezien om deelnemers te betrekken uit braakliggende gebieden in
cultuurland.

Uit de aanvraag wordt niet duidelijk of en hoe de expertise uit het veld optimaal wordt
benut. Er lijkt geen samenwerking en contact te zijn tussen organisaties in Noord-Brabant
die een soortgelijke doelstelling hebben.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als goed [12 punten]
De stichting kan goed aangegeven waar de sterke kanten van de organisatie liggen en waar
de zwaktes zitten. Zowel achterban, als experts worden betrokken bij de reflectie. De
adviescommissie ziet synergie tussen de terugblik, de SWOT en de doelen voor 2017-2020.
De zwakke punten en de bedreigingen worden wel gesignaleerd, maar er wordt niet
voldoende aangegeven hoe daarmee om te gaan. De aanvrager realiseert zich dat onderzoek
moet worden gedaan naar de versteviging van de eigen organisatie, voortvloeiend uit de
punten uit de SWOT.
2.

De Adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als uitstekend [15
punten]
De commissie heeft geen kritiekpunten ten aanzien van de artistiek-inhoudelijke kwaliteit
Eelt weet op een wonderbaarlijke manier artistieke inhoudelijkheid te koppelen aan
laagdrempelige projecten.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [7
punten]
Er is sprake van een heldere organisatiestructuur. De subsidieaanvraag betreft 46 procent
van de kosten. De adviescommissie vindt dit een hoog percentage, maar realiseert zich
tegelijkertijd dat het bij het spelen buiten het theater lastig is om (meer) eigen inkomsten in
de vorm van entreegelden te genereren. De stichting heeft bovendien een ondernemend
oog voor middelen uit andere domeinen en kansen vanuit kruisverbindingen, bijvoorbeeld
met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit .
Een kritische opmerking moet worden geplaatst bij het project Sibelius aan de voordeur dat
volgens de plannen in 2018 in Mexico zal plaats vinden en dat een flink deel van de
jaarbegroting opslokt
De stichting is zich bewust van de noodzaak de eigen organisatie verder door te ontwikkelen.
De adviescommissie onderschrijft dit. Gezien de hoogte van de aangevraagde subsidies is
een gedegen administratieve verwerking noodzakelijk.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als uitstekend
[10 punten]
De stichting Industriestrand weet in heldere bewoordingen een kort en krachtig
communicatieplan neer te zetten. Met name de werving van (meestal eenmalige)
deelnemers aan de projecten wordt als zeer arbeidsintensief beschreven, vooral omdat men
teruggrijpt op de meest elementaire vorm van communicatie: het één op één gesprek. Het is
te prijzen dat een gespecialiseerd bureau gevraagd is ondersteuning te bieden.

De adviescommissie beoordeelt de Bestuurskracht als goed [13 punten]
Stichting Industriestrand heeft een gedegen bestuur weten te formeren met daarin
kopstukken uit het maatschappelijk leven met een breed netwerk. De adviescommissie mist
iemand met gedegen zakelijke contacten, en een gedegen financiële achtergrond, van buiten
Tilburg.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 87,5 en plaats nummer 5
op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 27 Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van de
subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Het project Playground is gericht op talentontwikkeling bij jongeren van 10-18 jaar door middel van het
opzetten van een les- en ervaringsprogramma en het bieden van praktijk- en
podiumervaring. De ambitie van de stichting is om dit project in de komende jaren uit te werken zodat
andere organisaties in andere steden deze opzet kunnen implementeren.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zwak [10
punten]
Er bestaan bij de commissie vraagtekens ten aanzien van de overdraagbaarheid. In de aanvraag
wordt weliswaar gerefereerd aan workshops en workshopleiders, maar die moeten nog worden
aangetrokken. Het is niet duidelijk hoe, aan wie en door wie er wordt overgedragen.
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch is al vele jaren operationeel op lokaal niveau, maar is niet bekend
als provinciaal opererende partij. De commissie vraagt zich af of het initiatief wellicht te pril is. Volgens
de subsidieregeling dienen de activiteiten zich af te spelen in de periode 2017 – 2020. Uit het
activiteitenplan blijkt dat gedurende een groot deel van deze periode het programma een lokale
reikwijdte heeft. Pas in seizoen 2020-2021 vindt een expertmeeting plaats met muziekscholen en
gelijkgestemde organisaties voor de verspreiding van het concept.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties als
ruim onvoldoende [4 punten]
De samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is in de plannen onvoldoende uitgewerkt. Er
is vooralsnog geen sprake van daadwerkelijke samenwerking. Voorspelen in andere Brabantse
plaatsen om interesse te wekken en uiteindelijk overdracht te kunnen bewerkstelligen, acht de
commissie onvoldoende om op dit criterium voldoende te kunnen scoren.
De commissie vraagt zich af hoe de stichting Jazzwerkplaats de eigen plaats in de keten ziet,
bijvoorbeeld in relatie tot de Young Musicians Academy.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling is ruim onvoldoende [4
punten]
Zeker van een stichting die al 25 jaar bestaat, had mogen worden verwacht dat wordt gerefereerd aan
het functioneren van de stichting in het algemeen en aan stichtingsactiviteiten uit het verleden, maar
dit ontbreekt in de aanvraag.
In de aanvraag wordt verwezen naar succesvolle pilots, maar wat deze successen zijn wordt niet
genoemd, evenals de onderbouwing waarom op deze pilots zou moeten worden voortgeborduurd.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als zwak [7 punten]

De link naar het CV van de artistiek leider bleek niet te werken, maar is via internet uiteindelijk wel
gevonden. De betreffende persoon en met name diens ervaring geeft alle vertrouwen in de kwaliteit.
Deze informatie had echter in het plan opgenomen moeten zijn
De commissie vindt het jammer dat de opgebouwde expertise bij de aanvrager over de afgelopen 25
jaar niet in het plan is verwerkt.
Het groeimodel van de Junior Jazz Acadamy is helder uitgewerkt, maar omdat er nog geen
workshopleiders zijn aangetrokken, zet de commissie vraagtekens bij de kwaliteit.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als voldoende [6 punten]
De aanwezige expertise en de wijze waarop daar gebruik van kan worden gemaakt, wordt niet
duidelijk uit de aanvraag. De aanvraag is pril, maar de commissie ziet wel groeipotentie.
De onderzoeksopzet, gevolgd door een groeimodel is realistisch maar de context waarin en de relatie
met het veld is onvoldoende toegelicht om uit te kunnen gaan van borging van de gewenste kwaliteit.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als zeer slecht [1
punt]
Er is geen communicatieplan, wel de intentie een plan op te stellen. Er is recentelijk en
communicatiemedewerker aangesteld.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht is ruim voldoende [10 punten]
Het bestuur is compleet. De artistiek leider maakt tevens deel uit van het bestuur. De commissie is
kritisch ten aanzien van deze personele unie tussen de artistiek leider en het bestuur. Ervaring leert
dat dubbelfuncties een organisatie kwetsbaar maken.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 42 en plaats nummer 34 op de
ranking.

’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 28 Stichting KABRA
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4.
Introductie
KABRA is een platform voor verspreiding van kennis, het behartigen van belangen en ontwikkelen van
bovenlokale activiteiten voor het amateurtheaterveld in Brabant. De doelgroepen van KABRA zijn alle
amateurtheatergroepen, -verenigingen en projectverbanden die zich bezig houden met theater in de
breedste zin van het woord.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
wordt voldaan aan de beschreven eisen.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zeer
goed [18 punten]
De commissie waardeert de poging van de organisatie om een goede serviceverlenende koepel te
positioneren. De organisatie heeft eigenlijk in het tekort voorzien dat in het verleden is ontstaan door
bezuinigingen op cultuur. Dit vindt de commissie prijzenswaardig. Het werkterrein is de volledige
provincie Noord-Brabant, maar de activiteiten vinden vooral in Tilburg plaats. Vanuit logistiek oogpunt
is deze centrumplaats te rechtvaardigen, maar de commissie stelt zich voor dat een betere spreiding
van activiteiten over de hele provincie meer gewest is.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als ruim voldoende [11 punten]
De inzet die wordt gepleegd, is te waarderen, maar er zal gerichte inzet nodig zijn om de wereld van
amateurtheater van binnenuit te veranderen. Daar is in het plan geen beleid op geformuleerd. Er
worden zeer veel samenwerkingspartners genoemd. De verwachtingen van de samenwerkingen zijn
voorzichtig geformuleerd.
In 2020 zal het onderwerp ‘vaste en tijdelijke samenwerkingsverbanden’ een vaste rubriek van de
website vormen. Onduidelijk is aan welke partners en disciplines hierbij wordt gedacht.
De commissie stelt wel vraagtekens bij het plan om te komen tot een jaarlijks theaterfestival en ziet
liever dat aansluiting wordt gezocht bij al bestaande festivals op dit vlak (zoals Link, Solo's in Zuid en
39o festival
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als voldoende
[9 punten]
De organisatie staat in de startblokken en daarom is reflectie prematuur. Er zijn mooie
toekomstplannen geformuleerd, maar er wordt nauwelijks werk gemaakt van een inventarisatie om de
behoefte van de achterban in beeld te krijgen. Dit geeft de commissie nog niet het vertrouwen dat men
in staat is om kritisch naar de eigen organisatie te kijken. De SWOT geeft weliswaar aan, dat er te
weinig bekendheid bij theatergroepen bestaat, maar in de plannen wordt niet aangegeven hoe de
organisatie hierin een kentering wil bewerkstelligen. Er wordt gestreefd naar een deelnemersgroei van
vijftig procent. Er wordt echter niet aangegeven hoe de organisatie deze doelstelling wil realiseren.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als twijfelachtig
[8 punten]
De commissie heeft het als lastig ervaren om een totaaloverzicht te krijgen van de activiteiten.
Onduidelijk is hoe de groei en verbreding er per onderwerp uitziet. De teksten per jaar – in het

meerjarenplan – lijken sterk op elkaar, hetgeen tot onoverzichtelijkheid leidt.
Hierdoor lijkt de ambitie van KABRA op artistiek inhoudelijk niveau in het gedrang te komen. Een
heldere omschrijving zou wenselijk geweest zijn
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als voldoende [6
punten]
De organisatie kent de eigen zwakke punten en maakt gebruik van mogelijkheden om knowhow te
outsourcen. De commissie beoordeelt dit als een zakelijke professionaliteit en heeft waardering voor
de gemaakte keuze onder de omstandigheden De organisatie heeft geen achterliggend professioneel
bureau, zij het dat ze wel steun bij Kunstbalie vragen.
Het aangevraagde subsidiebedrag is erg hoog ten opzichte van de totale begroting. Dit is te
verklaren door de jonge geschiedenis van de organisatie. Men heeft nog geen fondsen kunnen
aanboren. Daar heeft de commissie begrip voor. Vanuit het groeimodel geredeneerd moet KABRA
wel gaan inzetten op financiering uit andere fondsen
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als ruim
voldoende [7 punten]
Hoewel de marketing en communicatiestrategie vaag is beschreven, heeft de commissie waardering
voor de wijze waarop in de monitoring meetbare doelen zijn beschreven Onderverdeeld in de
boodschap, welke middelen er ingezet gaan worden, met een planning, monitoring en evaluatie.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als uitstekend [15 punten]
Er is een stevig bestuur, bestaande uit acht personen. Er is sprake van een mooie regionale verdeling
en een mooie verdeling vanuit de geledingen. Uitsluitend de sterke onderlaag uit het amateurtheater is
vertegenwoordigd, wat de samenstelling minder divers maakt. De nodige expertise en gedrevenheid
zijn echter duidelijk aanwezig.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 74 en plaats nummer 15 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 29 Stichting Kings of Colors
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
De stichting Kings of Colors organiseert jaarlijks het Urban Arts and Food Festival Den Bosch.
Het biedt een platform voor urban arts kunstenaars die niet in het reguliere circuit
werkzaam zijn, zowel professionals als amateurs en semi-professionals. Accent ligt op graffiti
en street arts. De kids graffiti zone is een publiekstrekker. Het festival biedt veel participatie
mogelijkheden voor de bezoekers.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zwak [9
punten]
Het initiatief is erg lokaal gericht. De commissie vraagt zich af in hoeverre sprake is van een
Brabant breed bereik. Het festival kent een hoog bezoekersaantal. Echter, er is onvoldoende
uitgewerkt hoe dit hoge bezoekersaantal bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie
en hoe dit kan worden ingezet in het Brabants cultuursysteem.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als ruim onvoldoende [5 punten]
De organisatie spreekt de ambitie uit te willen groeien en te zoeken naar verbinding. Vraag is
of de organisatie daarbij kiest voor een focus op één artform van de urban scene, of een
breed urban culture festival nastreeft.
De organisatie is gespecialiseerd in graffiti, maar voor andere onderdelen is de organisatie
sterk afhankelijk van samenwerkingspartners.
Daarvoor zijn reeds enige
samenwerkingsverbanden aangegaan.
Samenwerking met Dukebox wordt vermeld, maar de aanvraag bevat hierover weinig
inhoudelijke informatie. De commissie is op grond van de aanvraag er niet van overtuigd dat
de stichting voldoende gewicht heeft om met de grote urban festivals te kunnen optrekken.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling is als onvoldoende
[6 punten]
Een artistieke-inhoudelijke reflectie ontbreekt als het gaat om de sterke positie die de
organisatie inneemt op het gebied van graffiti, of de samenwerking met andere urban
culture evenementen.
De reflectie is sterk gericht op de uiterlijkheden van het festival en niet zozeer op
visie, missie en doelstellingen of rol binnen het amateurkunstveld. De successen worden
vooral gerelateerd aan (toenemende) bezoekersaantallen.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit is ruim voldoende [10
punten]
De commissie is gecharmeerd van de visie ‘het podium is de straat’, zeker als het om graffiti
gaat. De commissie heeft er vertrouwen in dat de organisatie interesse en begrip kan
kweken voor Urban Arts.
Het vakmanschap op het vlak van graffiti is aanwezig. De commissie vraagt zich af op welke
wijze het festival zich onderscheidt van gelijksoortige festivals en bevraagt daarmee de
oorspronkelijkheid van de aanvraag. De commissie heeft de indruk dat de focus van het
bestaande Urban Festival gericht is op groei en minder op verdieping. Er is geen duidelijke
keuze gemaakt voor een artistiek-inhoudelijk, dan wel een commercieel evenement.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als onvoldoende [4 punten]
De begroting sluit met een overschot van ruim 25.000. Daarnaast is er een hoge post
onvoorzien (in totaal 21.000). Indien subsidie wordt verleend zal dit slechts zijn voor zover
noodzakelijk en adequaat in relatie tot doel van de subsidie (artikel 4.7 van de
subsidieregeling).
In de begroting is onvoldoende duidelijk hoe succesvolle projecten financieel gezien
uitpakken. Wat betreft commerciële sponsoring kan van deze partij worden geleerd.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als voldoende [6
punten]
De communicatie wordt zeer lokaal opgepakt. Er wordt gebruik gemaakt van de bekende,
traditionele communicatiemiddelen. Concrete doelstellingen ontbreken, evenals kengetallen
zoals hits website / likes festival. De commissie mist aandacht voor de mogelijkheden in het
Brabantse culturele veld om meer deelnemers te genereren, door aansluiting en versterking
te zoeken bij het amateurkunstveld. De plannen om ‘s avonds entree te gaan heffen komt de
laagdrempeligheid niet ten goede.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim onvoldoende [5 punten]
Het project draait op de twee initiatiefnemers en diverse samenwerkende partijen. Zij
nemen tevens deel aan het bestuur. Het is voor de adviescommissie hierdoor niet duidelijk
hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld. In het activiteitenplan wordt geen voorzitter,
zakelijk leider of penningmeester vermeld. Samenstelling van het bestuur blijkt uit statuten
en inschrijving KvK.

De intentie is aanwezig om de bestuurskracht te vergroten door aanpassing van deze
constructie. Kings of Colors zal de Code Cultural Governance implementeren en zo spoedig
mogelijk een scheiding aanbrengen tussen (de samenstelling van) het bestuur en de nog aan
te stellen artistieke leiding. Dit voornemen staat wel in het aanvraagformulier maar wordt in
het activiteitenplan niet vermeld.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 45 en plaats nummer 33
op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 30 Stichting Koorplein
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Stichting Koorplein zet zich in voor de ontwikkeling van het zingen bij kinderen, jeugd en jongeren in
Brabant tot 18 jaar. De organisatie richt zich hierbij op de ontwikkeling en instandhouding van kinderen jeugdkoren en het stimuleren van de kinderzang op basisscholen. Inhoud en kwaliteit zijn leidend
voor beide onderdelen.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als slecht
[4 punten]
De commissie constateert, op basis van de aanvraag, dat Koorplein zich niet verder ontwikkelt in de
goede richting. De commissie bedoelt daarmee dat onvoldoende wordt samengewerkt met andere
organisaties in het Brabantse en landelijke cultuursysteem en op het gebied van kinderkoorzang er te
weinig nieuwe initiatieven worden ontplooid.
Weliswaar aantal paar pilotprojecten in gang gezet waarmee wordt getracht een kinderkoor op te
richten met 123Zing; maar dit vindt de commissie in het licht van een vierjarige subsidietermijn te
mager. Koorplein laat teveel kansen onbenut in het kader van de impuls Muziekonderwijs. Hiervoor is
recent een manifest aangeboden aan de Raad voor Cultuur met belangrijke ambities. Koorplein is een
van de ondertekenaars en had als convenantpartner meer body kunnen geven aan samenwerking met
andere ondertekenaars. Daarvan blijkt niets uit de aanvraag. Sterker, het bevreemdt de commissie dat
er in de aanvraag niet naar het manifest wordt verwezen.
De commissie vraagt dan ook zich af, op basis van de aanvraag, aan welke behoefte koorplein nu
bijdraagt. Het algemene beeld van een muziekcentrum leidt tot de vraag of dit voldoende body heeft,
maar ook of het werkveld behoefte heeft aan een dergelijke koepel gelet op de magere
samenwerkingsverbanden.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als ruim onvoldoende [4,5 punten]
Weliswaar worden 123Zing en Maestro genoemd als samenwerkingsverbanden, maar de grote
namen uit het Manifest worden niet genoemd als samenwerkingspartner. In de ogen van de commissie
schiet Koorplein hierin dan ook tekort en draagt het bij aan de indruk dat de stichting dan ook vooral
op zichzelf is gericht.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
ruim onvoldoende [4 punten]
Er is een korte reflectie opgenomen maar deze is erg summier en getuigt van weinig nieuwe
initiatieven. Verder ontbreken verbeterpunten in de aanvraag.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als
onvoldoende [6 punten]
De commissie vindt dat de aanvraag onjuistheden bevat, zoals de constatering dat er nauwelijks nog
op basisscholen wordt gezongen. Uit onderzoek blijkt dat dit nog volop gebeurt, maar dat het schort
aan de kwaliteit van het zangonderwijs. Blijkbaar is de koepelorganisatie onvoldoende op de hoogte
van de realiteit.
De mogelijkheden voor het leggen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse
zanglessen ontbreken. De commissie acht dit een gemiste kans. Er wordt geacteerd op een gedateerd
beeld van de realiteit en onvoldoende aangesloten op de actualiteit.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als slecht [2 punten]
De commissie verbaast zich sterk over het feit dat opnieuw € 5.000, = wordt aangevraagd voor de
website, terwijl daarin door de Provincie al € 10.000, = is geïnvesteerd. Dit heeft echter niet geleid tot
de gewenste kwaliteit. Er wordt ook niet gereflecteerd op opmerkingen uit voorgaande jaren vanuit
deze commissie in het kader van de aanvragen op basis van de toenmalige [1 jarige] regeling. De
conclusie voor de commissie is dat ondernemerschap ontbreekt.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als slecht
[2 punten]
De website lijkt enigszins vernieuwd, maar er zijn veel dead links en er is sprake van onvolledig
uitgewerkte informatie. Er is sprake van een zeer beperkte uitwerking van de marketing- en
communicatiestrategie. Zeker wanneer wordt gewerkt met kinderen en jongeren dient social media
onderdeel te zijn van de plannen. Verder wordt de rol van de ouders niet in de plannen genoemd.
Er kan niet over een echt marketing en communicatieplan worden gesproken.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als slecht [3 punten]
Het bestuur is - strikt genomen - wel professioneel en gezien de persoonlijke achtergronden en
expertise zou je mogen verwachten dat dit bestuur de muzikale actualiteit kent. Dit blijkt echter niet uit
de aanvraag. Afgevraagd wordt waarom de aansluiting bij de realiteit en het heden ontbreekt. Dit
getuigt van onvoldoende bestuurskracht.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 25 en plaats nummer 39 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter.

Nr. 31 Stichting Krachtvoer Theater
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Krachtvoer Theater wil generaties met elkaar verbinden door middel van theaterprojecten,
om hiermee duurzame contacten te organiseren. Krachtvoer werkt in al haar projecten met
de combinatie van amateurs en (semi)professionals. Kunststudenten slaan een brug tussen
amateurtoneelspel en het professionele theater.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed (16
punten)
De commissie oordeelt dat de ambitie van Krachtvoer om amateurkunst te maken door
middel van producties op artistiek niveau, ondergeschikt lijkt te zijn aan de ambitie om
ouderen uit hun isolement te halen. De bijdrage aan het Brabants cultuursysteem lijkt van
ondergeschikt belang. Tegelijkertijd is kunst een cruciaal component van de projecten. De
opzet waarbij jong en oud (woonachtig in zorginstellingen) samen theater maken vormt
zeker een bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem. De intentie om ouderen door middel
van kunst met de jongste generatie in contact te brengen, komt zeer liefdevol over.
De adviescommissie beoordeelt Samenwerking met andere amateurkunstorganisaties is
voldoende (9 punten)
Er wordt samengewerkt met plaatselijke amateurverenigingen en zorginstellingen; in de
samenwerking zijn diverse leeftijdscategorieën in woonwijken betrokken samen met semiprofessionals (theaterstudenten en oud-studenten van de theateropleiding).
Er ontbreekt een duidelijke uitwerking van de plannen om daadwerkelijk tot samenwerking
te komen. De aanvraag vermeldt niet met welke amateurkunstorganisaties wordt
samengewerkt, zorginstellingen worden wel bij naam genoemd. Een verdere toelichting
ontbreekt. Er is geen vermelding van provinciale of landelijke amateurkunst organisaties.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als ruim voldoende
(10 punten)
De reflectie op de afgelopen vier jaar is uitermate positief. Uitsluitend de successen worden
beschreven. De terugblik gaat in op de organisatorische groei en de samenwerking met
amateurs en professionals. De aanvraag bevat een indrukwekkend overzicht van eerder
aangevraagde en gehonoreerde subsidies.
Zwaktes of bedreigingen worden echter onvoldoende genoemd. De commissie vindt dat een
te eenzijdige benadering, die van een weinig kritische houding getuigt.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit is ruim voldoende (10
punten)

De focus ligt in de aanvraag sterk op het sociale aspect en minder op het artistiekeinhoudelijke niveau. De doelgroep amateurs zijn de bewoners in de wijk, maar ook de
bewoners van de instelling. Mochten zij over talent beschikken en mocht dat worden
gesignaleerd, dan kunnen zij - indien mogelijk – ingezet worden in de voorstelling.
De inbreng van studenten van de theateropleiding (Fontys), kan bijdragen aan de artistiekinhoudelijke kwaliteit van de projecten. maar de commissie wijst erop dat het hier om
toekomstige professionals gaat en niet om amateurs in de eigenlijke zin van het woord. De
adviescommissie mist de samenwerking met amateurkunstorganisaties in de wijken.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed (7,5 punten)
Krachtvoer beschikt over goed opgeleide zakelijke leiding. In de aanvraag is sprake van een
zakelijke benadering aan de hand van business modellen.
De commissie spreekt waardering uit voor het feit dat slechts 29 procent van de begroting
hoeft te worden afgedekt via de provinciale subsidieregeling. De organisatie is financieel op
orde. De begroting vertoont een klein overschot. De deelnemersbijdragen zijn zoals is
toegelicht inderdaad erg laag. Een subsidie van de gemeente Den Bosch is nog onzeker.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als ruim
voldoende (7,0 punten)
De commissie is onder de indruk van de vormgeving van het communicatieplan, maar meent
dat het brede communicatieplan te sterk blijft hangen op theorie en modellen. Ook
ontbreken meetbare doelstellingen.
Als het over de uitvoering gaat, wordt te makkelijk uitgegaan van aannames. Zo wordt
gesteld dat flyers gebruikt worden om via scholen kinderen te bereiken, maar de vraag blijft
hangen of scholen aan die verspreiding wel mee willen werken.

De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als goed 12
Het bestuur bestaat uit drie professionals uit de theaterwereld en de zorg. De commissie
meent dat bestuurlijk uitbreiding met een financiële achtergrond verstandig kan zijn. Met de
huidige ambities is het zittende bestuur wellicht wat te klein.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 71,5 en plaats nummer
20 op de ranking.

’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg

32 Stichting Maestro
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst
Introductie
Maestro draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de vocale (amateur)muziek in Brabant en
ook aan de cultuurparticipatie en maatschappelijke cohesie. Bovendien wordt met de activiteiten voor
2017 - 2020 een impuls gegeven aan de kinderzang zowel binnen als buiten de school.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat er wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria

De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed
[ 16 punten]
De commissie oordeelt dat Maestro bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de vocale
amateurmuziek. Er wordt zowel binnenschools, als buitenschools een impuls gegeven aan de kwaliteit
van kinderzang. De kwaliteitsontwikkeling wordt tot stand gebracht door het scholen van dirigenten.
De dirigenten geven dit door binnen hun eigen koren. Deze manier van kennisoverdracht spreekt de
commissie zeer aan.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als ruim voldoende [11 punten]
Er wordt een mooi overzicht gegeven van regionale, provinciale en landelijke partners.
Het Manifest Zingen 2020 is door de organisatie duidelijk als leidraad genomen.
Op landelijk niveau kan: ‘Meer Muziek in de Klas’ ook een interessante partner zijn in de toekomst.
Dit wordt niet genoemd in de aanvraag. Wat dit betreft, ligt er nog een kans voor Maestro.
Het inzichtelijk maken van aangesloten koren had veel duidelijkheid kunnen verschaffen. Deze mist de
commissie nu.
In de tekst wordt vooral gesproken over partners en centra uit de B5, maar de samenwerking bevat
meer dan de B5. Daar zitten zeker nog ontwikkelpunten voor Maestro vindt de commissie
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als goed [12
punten]
De commissie vindt dat sprake is van een mooie reflectie met een SWOT en verbeterpunten voor de
eigen organisatie. Enerzijds blijft veel bij hetzelfde, maar bij een meerjarige opleiding is dat ook wel
logisch. Tegelijk realiseert de commissie zich dat want bij een meerjarige opleiding kan moeilijk een
grote innovatie worden verwacht. Ook omdat hierbij meer partijen betrokken zijn dan Maestro alleen.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als voldoende [9
punten]
Het meerjarenplan ziet er ambitieus en kundig uit. De hierin opgenomen pijlers zijn niet alleen
kwalitatief goed, maar ook inhoudelijk interessant te noemen. De commissie vraagt zich af of het
deelnemersaantal wel realistisch is. De haalbaarheid om jaarlijks maar liefst vijftig personen te kunnen
interesseren in training en bijscholing lijkt de commissie twijfelachtig.
De commissie vindt dat de ontwikkelkosten voor de groepszangactiviteit in het onderwijs niet in deze
aanvraag thuishoort, ook al gaat het om een klein bedrag. Omdat de Impulsregeling Muziekonderwijs
op dit moment zeer actueel is en er heel veel aanvragen worden gedaan, is het aanbod voor

deskundigheidsbevordering immers ook groot.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [ 7
punten]
Er is een duidelijke en overzichtelijke begroting. De commissie heeft vertrouwen in de
organisatiekracht van stichting Maestro. Zoals hierboven al aangegeven vraagt de commissie of de
deelnemersaantallen realistisch zijn. Het aangevraagde bedrag per deelnemer is wel erg hoog; dit
bedraagt immers bijna tweeduizend euro per deelnemer. Dat is wel een hoge drempel voor eventueel
belangstellenden de cursus te volgen.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als ruim
voldoende [6,5 punten]
Het is jammer dat de YouTube links niet werken in de aanvraag. Het opgenomen budget voor
marketing en communicatie vindt de commissie laag ten opzichte van het totale budget. Er liggen nog
kansen om Maestro zowel binnenschools, als buitenschools meer naamsbekendheid te geven. De
commissie had graag meer feedback vanuit de gebruiker gezien. Ook meer informatie over
aangetoond bereik was wenselijk geweest. De marketingboodschap is al met al niet helder.
De website wordt als interactief aangeduid, maar het interactieve heeft alleen betrekking op de
mogelijkheid om je voor een cursus aan te melden. De commissie vindt dat dit niet de naam interactief
mag hebben.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als uitstekend [15 punten]
De commissie heeft alle vertrouwen in de kundigheid van het bestuur. Er is sprake van een klein
bestuur, maar de commissie acht het niet noodzakelijk – gezien de aard van de organisatie – om het
bestuur te vergroten. De behoefte aan meer inzet op het gebied aan marketing wordt buiten het
bestuur ingevuld. Deze outsourcing is verstandig, ook gezien de bestuurs-omvang.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 76,5 en plaats nummer 14 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 33 Stichting Orkest Zuid
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Orkest Zuid is een symfonisch blaasorkest, dat topmuzikanten (ambitieuze amateurs,
studenten, semi professionals) de kans biedt samen te spelen op hoog artistiek niveau in
kwalitatief goede zalen. Het orkest richt zich op de talentontwikkeling van talentvolle musici.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed [16
punten]
Hoewel Orkest Zuid niet het enige orkest in Brabant is waar professionals en amateurs
samen spelen, vormt het orkest een waardevolle toevoeging aan de Brabantse culturele
infrastructuur. Amateurs met een professioneel niveau, die toch niet als professional kunnen
opereren kunnen bij Orkest Zuid terecht. Lokale amateurverenigingen bieden niet de
mogelijkheid om op dergelijk hoog niveau te spelen.
De belangstelling van musici voor de activiteit is groot. Orkest Zuid heeft een
deelnemersbestand van meer dan 250 musici, amateurs én professionele musici. Orkest Zuid
vervult daarmee een leemte in de infrastructuur voor amateurmuziekbeoefening.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als ruim voldoende [10,5 punten]
Orkest Zuid werkt stelselmatig samen met andere organisaties. Het orkest komt daarbij met
verrassende combinaties, bijvoorbeeld met wetenschappelijke lezingen en een
architectuurwandeling. Er wordt tevens samengewerkt met de Young Musicians Academy en
ander jong talent.
De adviescommissie constateert dat dit uitgangspunt niet goed in het plan verwoord wordt.
De commissie mist informatie over inhoud en intensiteit van de verschillende
samenwerkingsrelaties. Het verzorgen van een optreden bij een activiteit van derden
beschouwt de commissie niet als een activiteit die in de regeling is bedoeld onder de
noemer ‘samenwerking’.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als ruim voldoende
[10 punten]
Orkest Zuid heeft een realistische SWOT analyse opgesteld. Naar aanleiding van de reflectie
is de SWOT beperkt vertaald in nieuwe doelstellingen.
De commissie stelt vraagtekens bij de aanname dat het spelen in grotere zalen, in een
situatie waarin de interesse voor klassieke muziek terugloopt, daadwerkelijk nieuw publiek
zal aantrekken.
De inzet van social media voor IT en marketing waardeert de commissie als positief. De

financiën en de IT zijn reeds aandachtspunten bij de aanvrager.
De commissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als goed [12 punten]
De artistieke leiding ligt bij één dirigent bijgestaan door artistieke commissies. De Cv’s van de
artistieke leiding ontbreken. Een artistiek muzikaal collectief is niet eenvoudig in een CV
samen te vatten. Van de dirigent had het CV echter bijgevoegd kunnen worden.
De aanvraag maakt niet duidelijk waar Orkest Zuid inspiratie en expertise haalt en hoe de
expertise van de commissies geborgd wordt.
Authenticiteit en oorspronkelijkheid worden teruggezien in de bijzondere combinaties van
samenwerking. De commissie vindt dit onderscheidend en in lijn met missie en visie.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [6.5
punten]
De bescheiden aanvraag van €40.000 versus de totaalbegroting verdient complimenten. De
begroting is in lijn met de inhoud. Het ondernemerschap en de combinaties met wetenschap
e.d. had – wat betreft de commissie - meer op de voorgrond geplaatst mogen worden.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als voldoende [6
punten]
De commissie heeft weinig aan te merken op de marketing- en communicatiestrategie, al
spreekt er weinig ondernemerskracht uit. Er is een veilige strategie gekozen waar weinig
echte ambitie uit spreekt. De commissie mist oorspronkelijkheid in de marketing- en
communicatiestrategie, de strategie blijft wat steken in algemeenheden. De commissie vindt
het wel sterk dat er een klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als goed [12 punten]
Status quo: de stichting beschikt over een bestuur met een voorzitter, penningmeester en
secretaris en een Raad van Toezicht. Daarnaast is er een orkestmanager, die wordt
ondersteund door vrijwilligers. De artistiek leider (dirigent) is onafhankelijk en maakt geen
deel uit van het bestuur. De dirigent weet zich ondersteund door een artistieke commissie.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 73 en plaats nummer 17
op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter.

34. Stichting Orventus
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst
Introductie
Orventus richt zich op versterking van de top van de blaasmuzieksector in Brabant, met unieke en
originele programmeringen en uitvoeringen van een hoog niveau. Daarnaast wordt aandacht
geschonken aan het opleiden van nieuw talent.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat er wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als
uitstekend [20 punten]
Voor zowel de muzikale bezetting, als voor de concertlocaties beschikt de organisatie over een goed
netwerk in de gehele Provincie Noord-Brabant. Er is een vaste programmering van twee concertseries.
Er is sprake van een goede vertegenwoordiging van de blaasmuziek van hoog niveau. De commissie
beoordeelt dit als een zeer mooi initiatief. Het project levert een waardevolle bijdrage aan het
Brabants cultuursysteem. Onderscheidend is dat de organisatie pleitbezorger is van originele
blaasmuziek en niet kiest voor bewerkingen. Dit is een zeer waardevolle bijdrage aan de Brabantse
muziekcultuur. Er wordt daarin goed samengewerkt met de BBM, Fontys en plaatselijke centra voor de
kunsten.

De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als ruim voldoende [10 punten]
Nagestreefd wordt om elke concertserie te laten bestaan uit één concert in samenwerking met een
lokale muziekvereniging in een klein lokaal theater. Daarnaast vindt een concert plaats in een
kwalitatief betere concertzaal. De ambitie is om in 2020 400 bezoekers te ontvangen bij de
producties in de grotere concertzalen en vijftig bezoekers bij de lokale verenigingen. De commissie
beoordeelt dit als een mooie en realistische ambitie. Er vindt bestuurlijke uitwisseling plaats met Orkest
Zuid. Er wordt veel samengewerkt, onder meer met lokale centra voor de kunsten, Fontys en met
ZZP’ers voor de samenstelling van een opleidingsorkest. Er worden gerichte acties ondernomen
richting middelbare scholen voor CKV. Overigens zijn de aangedragen samenwerkingsrelaties in de
aanvraag niet allemaal geconcretiseerd.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
voldoende [9 punten]
Er is sprake van reflectie van de afgelopen vijf jaar. De stichting heeft een erg positieve zelfreflectie
opgesteld. Helaas zijn de bedreigingen en zwaktes, in de ogen van de commissie, hierin
onvoldoende naar voren gebracht.
Er is een SWOT opgenomen, waarin de leerpunten wel worden omgebogen en geïmplementeerd als
actiepunten voor de komende beleidsperiode. Dit beoordeelt de commissie als positief
De commissie vindt het uiterst pijnlijk dat de stichting, zelfs na zeven jaar, de dirigent nog geen
honorarium heeft kunnen bieden. In de reflectie wordt dit feit wel benoemd, maar er wordt nog geen
beleidsmatige vertaalslag aan gegeven zodat deze situatie kan worden omgebogen.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als goed [12
punten]
De commissie beoordeelt de artistieke-inhoudelijke kwaliteit als goed. De commissie vindt de ambitie
om de artisticiteit van het orkest te verbinden met het sociale domein positief. Vooral de benadering
op welke wijze een concert met en voor vluchtelingen kan bijdragen aan kennismaking met
wederzijdse muziekculturen waardeert de commissie.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [7
punten]
Er is een zeer duidelijke en overzichtelijke begroting aangeleverd. De organisatie is voor vijftig
procent afhankelijk van de provinciale subsidie, maar de aangeleverde begroting blijkt geen
totaalbegroting. Voor bepaalde onderdelen is elders subsidie aangevraagd, maar dit wordt niet
toegelicht in voorliggende aanvraag. De organisatie is ondernemend, maar laat dit onvoldoende zien
in de aanvraag. De dirigent ontvangt geen honorarium. De commissie acht deze omissie een groot
kritiekpunt. De bijdrage per lid per jaar (in de vorm van contributies) beoordeelt de commissie als
laag. Gerelateerd aan het aantal activiteiten is dit echter te onderbouwen.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als goed [8
punten]
In de externe communicatie en de promotie van concerten worden diverse kanalen gebruikt. Het
inzetten van het eigen netwerk en bestaande samenwerkingsverbanden is een belangrijke factor in de
communicatie- en marketingstrategie. Orventus is altijd goed zichtbaar en zorgt voor een goede
communicatie rondom de concerten. De stichting formuleert concreet meetbare doelstellingen. Deze
inspanningen waardeert de commissie.
Om de groeidoelstellingen te bereiken, wordt een aantal acties geformuleerd. Deze acties beoordeelt
de commissie niet als heel sterk, deze hadden meer onderbouwd mogen op welke wijze deze
behaald gaan worden.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als uitstekend [15 punten]
Orkest Orventus heeft een vierkoppig bestuur en een artistieke leiding Er is een uitgebreid CV
aanwezig van de dirigent.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 81 en plaats nummer 9 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 35 Stichting Passionele Projecten De Kempen
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Stichting Passionele projecten De Kempen is opgericht ten behoeve van de jaarlijkse
uitvoering van de Johannes Passion door het Kempisch Kamerkoor.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zwak [10
punten]
De aanvraag is uitsluitend gericht op regio De Kempen. De aanvrager vindt het belangrijk om
in te zetten op het behoud van de culturele infrastructuur in de Kempen. De commissie
betwijfelt of de Johannes Passion daar de juiste vorm voor is.
Met het scholenproject wordt een goede bijdrage geleverd aan de lokale culturele
infrastructuur.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
is ruim voldoende [10 punten]
Het programma wordt al een aantal jaren uitgevoerd in samenwerking met Concerto
Barocco,
professionals
en
onderwijs.
De
aanvraag
bevat
drie
samenwerkingsovereenkomsten, voor het concert en voor twee educatieve deelprojecten.
De vele aangedragen samenwerkingscontacten trekt de commissie in twijfel omdat deze erg
individueel gericht lijken te zijn. Het opvoeren van individuele leerlingen van scholen als
samenwerkingspartner zal betrokkenen strelen, maar stemt niet overeen met het begrip
samenwerking zoals dat in de subsidieregeling is bedoeld.
De commissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als zwak [8 punten]
De aanvraag bevat een reflectie op het Kempenkoor Johannes project.
De educatieve projecten lijken goed ingeburgerd te zijn en borduren voort op eerdere
successen.
Artistiek inhoudelijke kwaliteit is zwak [8 punten]
De commissie is overtuigd van de kwaliteit van het gezelschap. Het is een artistiek
hoogwaardig koor en een voortreffelijk orkest. De kwaliteit wordt gestuurd middels een
strenge auditieprocedure.
De commissie plaatst vraagtekens bij de zeggingskracht en oorspronkelijkheid.
De activiteiten zijn deels laagdrempelig en deels erudiet. De jaarlijkse herhaling van
activiteiten vindt de commissie een positief aspect. Het zou meerwaarde kunnen bieden
wanneer de productie in een bredere (Bach of Barok) setting wordt gezet.

De commissie beoordeelt de maatschappelijke projecten als positief, maar is van mening dat
er nog veel meer potentie in zit.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit ruim voldoende [7 punten]
Het projectteam is een stichting geworden met het oog op het financieren van de jaarlijkse
productie. Hiervoor vindt fondsenwerving plaats. Statutaire doelstelling is het jaarlijks
organiseren en traditioneel uitvoeren van de Johannes Passion van Johan Sebastian Bach
met het Kempisch Kamerkoor en haar dirigent.
De commissie benadrukt dat de provinciale subsidie niet bedoeld is als productiesubsidie.
Overigens zouden uitvoeringen van de Mattheus Passion en de Johannes Passion zichzelf –
gezien de belangstelling van een breed publiek - financieel moeten kunnen bedruipen.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als ruim
voldoende. [7 punten]
Er is een commissie van aanbeveling benoemd. Dit geldt als een klassiek
communicatiemiddel, maar de commissie waardeert dit in deze situatie als positief. Er wordt
gebruik gemaakt van traditionele digitale communicatiemiddelen. Per activiteit en doelgroep
zijn bereikdoelstellingen opgesteld.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als onvoldoende [6 punten]
De aanvraag is ingediend door de Stichting Passionele Projecten. Het bestuur heeft het
vereiste aantal leden. De dirigent is als adviseur aan het bestuur toegevoegd. Er zijn diverse
commissies.
De aanvraag bevat tevens de statuten en het beleidsplan van het Kempisch Kamerkoor. Het
is de commissie niet volledig duidelijk hoe de statuten en het beleidsplan zich tot elkaar
verhouden. De doelstelling van de stichting Passionele Projecten komt niet overeen met die
van het Kamerkoor.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 56 en plaats nummer 28
op de ranking.

’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 36 Stichting Pra
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
PRA maakt kwalitatief hoogwaardige dans- en muziekprojecten voor en met ouderen, in
samenwerking met kinderen en kunstvakstudenten. Dansstudenten van Fontys worden in
contact gebracht met nieuwe doelgroepen in de zorg, in de wijk en op de basisscholen. De
impact van actieve cultuurparticipatie wordt in beeld gebracht bij de kunstvakopleidingen,
de zorgsector en binnen het sociale domein.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als ruim
voldoende [14 punten]
De aanvrager is op veel locaties actief, in Zuid-Holland en in Brabant. De commissie is onder
de indruk van de plannen en beoordeelt deze als een goede bijdrage aan het Brabants
cultuursysteem.
De commissie heeft op basis van de aanvraag de indruk van een overwegend Amsterdamse
basis, waarbij veel kunstenaars vanuit Amsterdam worden betrokken. Er zouden meer
Brabantse kunstenaars mogen worden ingezet. Het inzetten van Brabantse kunstenaars
draagt eveneens bij aan de Brabantse culturele infrastructuur.
Door de samenwerking met Fontys worden jonge danstalenten in contact gebracht met de
nieuwe doelgroep, te weten ouderen.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
is zwak [8 punten]
Stichting Pra wil de komende jaren de relaties met de dansopleiding FHK (Fontys)
intensiveren.
De totaallijst met samenwerkingspartners (in Noord-Brabant, landelijk en zelfs
internationaal) is bijzonder groot. De samenwerkingsrelaties in het culturele domeinmoeten
zich nog wel ontwikkelen.
De commissie is positief over de samenwerking met de sector zorg en welzijn. Er bestaat bij
de commissie waardering voor de samenwerking met Movisie, als landelijk platform voor het
sociale domein.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling is uitstekend [15
punten]
Er is een duidelijk meerjarenplan waarin de ontwikkelingen helder zijn omschreven. De
reflectie, evenals de SWOT analyse en de ambities zijn helder verwoord.
Er wordt ingegaan op individuele ontplooiing, maatschappelijke gezondheid en welbevinden.
Pra wil de komende jaren haar toonaangevende functie blijven vervullen en een
voortrekkersrol vervullen.

De Stichting is innovatief en wil een impuls geven aan de verbetering van de kwaliteit van de
amateurkunst, gericht op de nieuwe amateur (waarschijnlijk de oudere).
De Stichting wil de samenwerking met lokale organisaties verduurzamen.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit is uitstekend [15
punten]
Pra richt zich op ouderen vanuit de visie dat actieve kunstbeleving iemands persoonlijke
gezondheid en welbevinden kan helpen verbeteren en het gevoel van identiteit en
eigenwaarde versterken.
Pra schetst de artistieke eigenheid van het werk door het intiem en eenvoudig karakter, de
hoge professionaliteit van de kunstenaars en het verhaal van de deelnemers dat voorop
staat. De komende vier jaar wil PRA deze signatuur versterken en verbeteren. PRA wil met
een grotere groep kunstenaars werken, die elk hun eigen, nieuwe input en dynamiek
meebrengen en haar voorstellingen verbreden met meer muziek, waaronder zang
(improvisatie).
De adviescommissie vindt dat de plannen overtuigend de oorspronkelijkheid, vakmanschap
en zeggingskracht van de organisatie aantonen.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed [8 punten]
Het plan is een schoolvoorbeeld van zakelijke professionaliteit. Stichting Pra is een kleine
organisatie die projectmatig handelt, hierdoor snel kan handelen en inzet pleegt op
hetgeen wat nodig. De adviescommissie vraagt zich wel af hoe het compacte bestuur en de
kleine organisatie zich verhouden tot de groeimogelijkheden en bestaande ambities.
De begroting is uitgebreid en realistisch. Het percentage publieksinkomsten is erg klein. Een
kritische vraag is of de provincie Zuid-Holland ook bijdraagt aan dit project.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als goed [8
punten]
De plannen zien er prachtig uit en bevatten ontroerend beeldmateriaal.
De communicatiestrategie is per doelgroep uitgewerkt. De werkwijze is dat de doelgroep
actief wordt opgezocht. Er is echter geen sprake van meetbare doelen.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als goed. [12 punten]
De stichting is gevestigd in Amsterdam, en is actief in zowel de provincie Zuid-Holland als
Noord-Brabant. De commissie hecht in bestuurlijk opzicht aan regionale worteling. Uit de
aanvraag blijkt niet of dit het geval is.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 80 en plaats nummer
10 op de ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 37 Stichting Prinses Christina Concours
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Het Prinses Christina Concours organiseert jaarlijks een regionaal concours klassiek voor kinderen van
12 t/m 19 jaar (21jaar voor zang) in de provincie Noord-Brabant. Locatie Avans Hogeschool in Den
Bosch. Alle kinderen die een instrument spelen mogen meedoen, ongeacht niveau. Winnaars van het
regionale concours mogen optreden in de Classic Express, de enige rijdende concertzaal ter wereld,
die langs basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de provincie rijdt.
Daarmee stimuleert het Prinses Christina kinderen om muziek te gaan maken en te laten zien wat ze
kunnen onder het motto: meedoen is belangrijker dan winnen.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat er wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria

De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zeer
goed (18 punten)
De commissie is zeer te spreken over de ambitie om door middel van de Classic Express alle kinderen
in Brabant kennis te laten maken met klassieke muziek en daarnaast met behulp van concoursen aan
talentontwikkeling te doen en een podium te bieden voor deze talenten. Vooral de combinatie van
deze activiteiten waardeert de commissie positief.
De commissie vindt dat er meer regionale spreiding van activiteiten mag plaatsvinden. Deze zijn nu te
veel beperkt tot alleen maar Den Bosch. Meer spreiding komt ten goede aan de toegankelijkheid voor
de gemiddelde scholier.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als goed (12 punten)
De commissie constateert dat de uitbouw van de activiteiten plaats vindt op basis van fondsenwerving
en het aangaan en onderhouden van een strategische samenwerking met partners als orkesten,
conservatoria, podia, docenten, muziekscholen op de middellange termijn
Als samenwerkingspartners worden scholen en contacten uit het eigen netwerk genoemd.
Samenwerking binnen Brabant had meer expliciet opgenomen mogen worden in de aanvraag. Dit
ervaart de commissie als een gemis en vindt dat men een bredere samenwerking moet zoeken in
Brabant.
.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
goed (12 punten)
De stukken bevatten geen expliciete reflectie, maar de commissie vindt dat er voldoende passages in
de aanvraag zijn opgenomen die reflecterend van karakter zijn. Toch ervaart de commissie het
ontbreken van meer expliciete reflectie als het missen van nuttige, aanvullende informatie.
Uit de aanvraag blijkt in ieder geval dat de belangstelling vanuit scholen voor de Classic Express zo
groot is, dat sprake is van een grote wachtlijst.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit wordt als

uitstekend (15 punten)
De commissie is onder de indruk van het feit dat de stichting al die jaren erin is geslaagd om te blijven
groeien zonder daarbij echter de kwaliteit uit het oog te verliezen. Dit project is een ultiem voorbeeld
hoe klassieke muziek onder aandacht van jeugdigen gebracht moet worden.
Dat heeft ook landelijk de aandacht getrokken. Het concours heeft in 2015 de NPO 4 prijs
gewonnen. Uit het juryrapport blijkt dat het concours kinderen en jongeren kennis laat maken met
muziek op een open, laagdrempelige en sympathieke wijze en er zo voor zorgt dat klassieke muziek
ook nieuwe generaties bereikt en raakt. Het concours vindt dat er een mooie balans is tussen
zorgvuldige talentontwikkeling en het enthousiast maken van kinderen en jongeren voor klassieke
muziek.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als uitstekend (10
punten)
De commissie vindt het indrukwekkend van hoeveel fondsen het concours een bijdrage krijgt.
Daarmee wordt ook aangegeven hoeveel fondsen e.d. dit een belangrijk en waardevol project
vinden. Het percentage van de subsidieaanvraag voor Brabant t.o.v. het totale bedrag van de
begroting is dan ook meer dan redelijk.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als
uitstekend (10 punten)
De commissie heeft geen enkel kritiekpunt hierbij en vindt dat het concours altijd zeer goed en
herkenbaar in beeld komt. Hierbij kunnen ze inderdaad goed meeliften op de landelijke publiciteit,
wat natuurlijk een enorm voordeel is. Laatst nog bij DWDD bijvoorbeeld.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht uitstekend (15 punten)
De stichting kent een bestuur, directeur en uitvoerende organisatie (ongeveer 8 FTe). De commissie
heeft alle vertrouwen in dit kundige team.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 92 en plaats nummer 2 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter.

Nr.38 Stichting Theater Orkest Brabant
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Stichting Theater Orkest heeft tot doel;
· Promotie van de amateurkunst in de Brabantse Theaters en Concertzalen
· Ondersteuning van musical- muziek en theaterverenigingen in geheel Brabant door middel van
een op een hoog niveau opererend ensemble.
Theater Orkest Brabant presenteert zichzelf als nieuw provinciaal initiatief waarbij op een innovatieve
manier betrokkenheid met Brabantse verenigingen voorop staat. De producties worden uitgevoerd met
Inwoners van de provincie Noord-Brabant vanuit onderwijs, muziek- theater- en toneelgezelschappen.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
dat wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria

De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als
onvoldoende [8 punten]
Afgaande op de informatie uit de aanvraag vindt de commissie dat niet concreet is aangetoond dat er
behoefte is aan een dergelijk orkest. In de aanvraag wordt die suggestie wel gewekt, maar de
behoefte is niet onderbouwd, noch geïnventariseerd door middel van cijfers.

De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als ruim onvoldoende [5 punten]
De commissie kan op basis van de aanvraag niet vinden met welke musical- en Hafabra verenigingen
concreet wordt samengewerkt. In de agenda voor het komende jaar staan enkele activiteiten gepland
maar onduidelijk blijft met wie en op welke wijze wordt samengewerkt.
Voor de verdere toekomst is slechts aangegeven dat er veel activiteiten nog gepland worden. Deze
informatie is voor de commissie echter te summier om tot goed inzicht te kunnen komen over de
concreetheid en de waarde van deze activiteiten. Te meer omdat het hier om een vierjarige
subsidieaanvraag gaat.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling wordt als
ruim onvoldoende [4 punten]
De reflectie ontbreekt. Als argument voor het ontbreken van een reflectie wordt gesteld dat de
organisatie pas sinds dit jaar actief is. De commissie had graag meer reflectie gezien op de eigen
visie en had graag geweten hoe de organisatie ertoe is gekomen om dit orkest op te richten met een
onderbouwing van de gesignaleerde behoefte.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als ruim
onvoldoende [4 punten]
In de aanvraag ontbreken gegevens over de artistieke achtergronden van muzikanten en muzikale
leiding. Daardoor is het voor de commissie niet mogelijk zich een verantwoord beeld te vormen van
de artistiek inhoudelijke kwaliteit.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim onvoldoende

[3 punten]
De commissie oordeelt dat de vierjarige begroting te sterk op hoofdlijnen is uitgewerkt. Er is behoefte
aan veel meer toelichting.
Programmatisch zijn er over een periode van vier jaar wel weinig concrete afspraken over optredens
gemaakt. Daarbij is sprake van ruim begrote bezoekersaantallen. Op geen enkele wijze worden
gegevens overlegd [ervaringscijfers of behoefteonderzoek] die de realiteit van deze aantallen
rechtvaardigen.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als zeer
slecht. (0 punten)
De marketing en communicatiestrategie ontbreken volledig. Wel wordt hiervoor in de begroting 5000
Euro voor vier jaar opgenomen. Totaal onduidelijk is op welke wijze en voor welke
communicatiemiddelen deze worden ingezet.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als twijfelachtig [7 punten]
De bestuurssamenstelling is formeel aanwezig. Er wordt aangegeven dat er een artistiek leider in
dienst is van de stichting, maar in de stukken kan de commissie niet terug vinden wie de artistiek leider.
Het curriculum vitae van deze persoon ontbreekt ook.
Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 31 en plaats nummer 37 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter.

Nr. 39 Stichting Theaterwerkplaats Tiuri
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het
kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Introductie
Theaterwerkplaats Tiuri vindt het, net als Provincie Noord-Brabant belangrijk, dat alle mensen vanuit
hun eigenheid en specifieke talent kunnen deelnemen aan de maatschappij. Tiuri realiseert dit op het
gebied van podiumkunsten voor mensen met een (verstandelijke) beperking en laat hen op een
actieve manier bijdragen aan het culturele en maatschappelijke leven.
Toetsing subsidievereisten
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door deze te
toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De adviescommissie is van mening
wordt voldaan aan de beschreven eisen. Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag
beoordeeld op basis van de in artikel 4.11 benoemde verdeelcriteria
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als goed
[15 punten]
De commissie stelt dat sprake is van een mooi initiatief dat past binnen overheidsambities. De
doelstelling van de stichting is om mensen met een functiebeperking – vaak verstandelijk – op een
artistiek hoog niveau toneel te laten spelen en hen op een actieve manier bij te laten dragen aan het
culturele en maatschappelijk leven. De commissie leidt hieruit af dat het gaat om amateurkunst,
gedragen door een professionele organisatie en door mensen met een professionele achtergrond. Er
wordt een extra samenwerkingsdriehoek getoond met samenwerkingspartners op het gebied van
zorg, cultuur en onderwijs. In dat kader is er sprake van een mooie samenwerking met Carte Blanche
waarmee kennis wordt gedeeld en uitgewisseld.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunst
organisaties als goed [12 punten]
De samenwerkingen met andere partners vindt de commissie overtuigend en concreet. Er wordt in het
bijzonder samengewerkt met amateurkunstorganisaties de in Roosendaal en Breda, terwijl de
doelgroep van Tiuri in heel West-Brabant aanwezig is. Aan de hand van een nader analyse van de
genoemde samenwerking, met als basis de begroting, vindt de commissie de samenwerkingen in
financiële vertaling wat schril afsteken ten opzichte van de grote projecten, nl. € 19.500 t.o.v. €
231.500. In hoeverre de samenwerking ook een plek krijgen in de grote producties en op welke
wijze vindt de commissie niet duidelijk terug in de aanvraag.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als zeer goed
[14 punten]
De commissie vindt dat er sprake is van een duidelijke en overzichtelijke reflectie van de periode
2013-2016. Met daarin opgenomen oorzaken en gevolgd door een uitgebreide SWOT-analyse. .

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als uitstekend [15
punten]
Tiuri zet in de voorstellingen mensen in met een beperking. Daarbij wordt het potentieel talent centraal
gesteld en verder ontwikkeld. De cv’s van creatieve begeleiding geven de commissie vertrouwen dat
de talentontwikkeling van de spelers in goede handen is, zodat talent optimaal benut wordt.

De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als ruim voldoende [7
punten]
Over het grote cijfermatig financiële verschil tussen samenwerking en grote projecten heeft de
commissie onder het criterium samenwerking al een kanttekening geplaatst.
Kijkend naar de begroting is de commissie met de organisatie van mening dat een grote
afhankelijkheid van de provinciale subsidie Tiuri kwetsbaar maakt. Niet voor niets is die kwetsbaarheid
opgenomen als bedreiging in de SWOT analyse. Daarom waardeert de commissie dat Tiuri een brug
naar het bedrijfsleven slaat [Tiuri Menukaart naar het bedrijfsleven] om op die manier cultureel
ondernemerschap te ontwikkelen. De eventuele resultaten hiervan staan echter niet als inkomsten in de
begroting vermeld.
De commissie kon op basis van aanvraag niet achterhalen of en in welke mate de gemeenten
Roosendaal en Bergen op Zoom Tiuri ondersteunen
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als ruim
voldoende [7 punten]
Tiuri maakt goed gebruik van social media en zet daarnaast ook in op de traditionele middelen.
Enerzijds zijn die middelen bedoeld om belanghebbenden (ouders, omwonenden) te informeren over
de voortgang van de activiteiten, anderzijds dienen ze om publiek te werven voor de voorstellingen.
Voor zover er bezoekerscijfers zijn opgenomen in de aanvraag viel het de commissie op dat die in
Roosendaal wat achterblijven. De commissie vindt dat de promotie van Tiuri er meer op gericht moet
zijn om uit een groter gebied bezoekerspotentieel aan te boren.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als zeer goed [12 punten]
Er is een volwaardig bestuur en er zijn vaste krachten. De continuïteit lijkt een punt van zorg. De
organisatie weet nog niet hoe het terugtreden van de centrale persoon (vanwege het bereiken van
diens pensioengerechtigde leeftijd) binnen Tiuri moet worden opgevangen. Er zal op tijd moeten
worden ingezet op interne vervanging.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 82 en plaats nummer 7 op de
ranking.
’s-Hertogenbosch, 19 juni 2017
Namens de adviescommissie Amateurkunst

M. Versteeg
Voorzitter

Nr. 40 Stichting Vocaal Talent Nederland
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Vocaal Talent Nederland (VTN) is een landelijk opererende organisatie die op 9 plaatsen
verspreid over het land speciale opleidingsplaatsen heeft voor kinderen met een (klassiek)
zangtalent. VTN heeft een eigen infrastructuur (talentenzuil), die loopt van pril jong
zangtalent vanaf 5 jaar tot semiprofessioneel ensemble-zanger.
Een van de (kleinere) lesplaatsen is Tilburg. De subsidie wordt gevraagd voor een uitbreiding
van de lesplaats in Tilburg en een tweede lesplaats elders in Brabant. Onderdeel van de
aanvraag is het educatieve project Talent verbindt.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de Brabantse culturele infrastructuur als
voldoende [11 punten]
VTN vervult een unieke plaats in de top van de piramide van de kinder- en jeugdkoorzang in
Nederland. Kinderen, jeugd en jongeren uit regionale koren kunnen via een auditie
doorstromen naar VTN om zich verder te ontwikkelen
Momenteel heeft VTN één lesplaats in de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd. Gelet op
het nationaal perspectief van VTN, vraagt de commissie zich af wat de meerwaarde is van
een tweede lesplaats in Noord-Brabant, terwijl Limburg bijvoorbeeld geen lesplaats heeft.
De commissie zou het waarderen wanneer de tweede lesplaats nadrukkelijker zou zijn
gericht op meer laagdrempeligheid.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als onvoldoende [6 punten]
Er zijn samenwerkingsverbanden op nationaal niveau, maar niet of nauwelijks op Brabants
niveau. Voornemens tot samenwerking ten behoeve van het educatieve project zijn weinig
concreet. Verbinding is een uitgangspunt, maar in het plan is niet opgenomen met hoeveel
scholen, steden of regio’s verbindingen worden gelegd. Er wordt momenteel gesproken met
“een partner in Brabant”. Een dergelijke tekst in de aanvraag is nog weinig concreet.
VTN streeft wel naar samenwerking met Kunstbalie en Fontys Hogeschool, maar dit zijn geen
amateurkunstorganisaties.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als goed [12 punten]
Er wordt kritisch naar het verleden gekeken. Er is een uitvoerige SWOT-analyse maar er is
onvoldoende uitgewerkt hoe knelpunten worden aangepakt. De inzet om naamsbekendheid
te genereren bij muziekscholen en ouders vindt de adviescommissie minimaal.

De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als zeer goed [14
punten]
Visie en vakmanschap worden door de commissie als uitmuntend beoordeeld. De muzikale
artisticiteit beoordeelt de commissie als hoog. Een traject waarin een excellente opleiding
wordt gecombineerd met podiumervaring op het hoogst mogelijke niveau. Er is sprake van
de Europese top en een eigentijdse aanpak
De commissie heeft echter twijfels over de zeggingskracht. De adviescommissie waardeert
de inzet van VTN op het bevorderen van culturele diversiteit. Met name in de top van de
piramide is een verbeterslag te maken in het bereiken van nieuwe doelgroepen.
De adviescommissie signaleert een mogelijke spanning tussen de gerichtheid op toptalent
van VTN en het streven naar meer culturele diversiteit. Als VTN puur gericht is op toptalent,
dan zou ook niet aan culturele diversiteit moeten worden gerefereerd.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed [8 punten]
Uitbreiding van het aantal lesplaatsen met één lesplaats voor twintig leerlingen komt
weliswaar neer op een hoog bedrag per leerling, maar de adviescommissie vindt dit
acceptabel aangezien het hier ook gaat om toptalent en een zeer hoog kwaliteitsniveau.
De begroting is helder. Kosten en baten zijn goed beschreven en realistisch. Op het landelijk
bureau van Vocaal Talent is een aantal personen belast met de zakelijke aspecten. Niet
duidelijk is hoe deze subsidieaanvraag zich verhoudt tot de landelijk organisatie. In de
meerjarenbegroting zijn de nationale baten niet gespecificeerd. De adviescommissie vraagt
zich af hoe de organisatie in Brabant is verankerd.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als voldoende [6
punten]
De adviescommissie acht de ambitie om het aantal lesplaatsen in drie jaar tijd in Brabant te
verdriedubbelen met de voorgestelde communicatiemix niet haalbaar. De commissie is niet
overtuigd van de aanpak om een nieuwe doelgroep te bereiken. Dit vraagt om een andere
manier van werven, met name via de scholen. Er wordt in de communicatie van alle bekende
hulpmiddelen gebruik gemaakt, maar het bereiken van de doelgroep ‘scholen’ is nauwelijks
uitgewerkt.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als uitstekend [15 punten]
De adviescommissie heeft geen kritiekpunten. De organisatie is prima in orde. Gezien de
specifieke deskundigheid die gevraagd wordt, kan met een driekoppig bestuur worden
volstaan. Er is een Raad van Toezicht, een Raad van Advies en een beschermheer.
In de aanvraag worden van de bestuursleden geen aandachtsvelden genoemd. Het
overleggen van de CV’s van de Raad van Toezicht is echter geen eis.

Bovenstaande beoordeling leidt tot een puntenaantal van in totaal 72 en plaats nummer 19
op de ranking.
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Nr. 43 Stichting Worstenbrood
Advies van de adviescommissie Amateurkunst over de subsidieaanvraag in het kader van
de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur, paragraaf 4 Amateurkunst.
Project Wijkevenementen.nl. is een platform (kennisportal) van stichting Worstenbrood voor
amateurs die een wijkevenement willen organiseren. Stichting Worstenbrood wil de
komende jaren haar kennis, expertise en netwerk delen voor de organisatie van culturele
wijkevenementen (door amateurs) in Noord-Brabant, en hiermee de cultuurparticipatie in
de wijk versterken en verduurzamen.
De adviescommissie Amateurkunst heeft de aanvraag op ontvankelijkheid beoordeeld door
deze te toetsen aan de subsidievereisten zoals weergegeven in artikel 4.6. De
adviescommissie is van mening dat wordt voldaan aan de beschreven eisen.
Vervolgens heeft de adviescommissie de aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 4.11
benoemde verdeelcriteria.
De adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de culturele infrastructuur als zwak [10
punten]
Er wordt een pilot gestart in Breda. Als deze succesvol is zal het project worden uitgerold
over een groter gebied. Vooralsnog lijkt de aanvraag puur op Breda gericht. De
veronderstelling is dat dit platform burgers ertoe verleidt zelf wijkevents te gaan
organiseren. Uit de aanvraag blijkt niet dat er een behoefteonderzoek aan het project ten
grondslag heeft gelegen.
De vraag is bovendien of een wijkevent altijd bijdraagt aan de amateurkunst, bevordering
van de cultuurparticipatie of aan het Brabants cultuursysteem. Deze garantie wordt niet
gegeven en er is geen bewaking of de kwaliteit van het event bijdraagt aan het Brabants
cultuursysteem.
De adviescommissie beoordeelt de samenwerking met andere amateurkunstorganisaties
als zwak [8 punten]
De organisatie lijkt goed in staat om samenwerkingspartners op wijkniveau te vinden. De
commissie betwijfelt echter of de samenwerkingscondities voldoende aantrekkelijk zijn om
inderdaad de gewenste samenwerking te kunnen bereiken. Er lijkt meer sprake van
‘uitrollen’ dan van samenwerking.
De adviescommissie vreest dat door de professionalisering die hiermee wordt ingezet,
wijkclubs zich op termijn zich zullen terugtrekken als organisatie voor een wijkevent. Juist
het idee dat een dergelijk event door en voor de wijk wordt georganiseerd, maakt het tot
een succes. Deskundigheid van buitenaf erbij halen zou wel eens averechts kunnen werken.
Mocht het platform daadwerkelijk door wijkbewoners gebruikt gaan worden, dan is het een
sterk middel waar mensen op een laagdrempelige manier elkaar kunnen vinden, expertise
kunnen wisselen en samenwerkingen kunnen aangaan.
De adviescommissie beoordeelt de reflectie op de eigen ontwikkeling als zwak [7 punten]
De aanvraag bevat een SWOT analyse maar deze bevat geen verdieping.
De organisatie kan bogen op mooie resultaten uit het verleden in West-Brabant, maar moet

nu de omslag naar een facilitair opererende organisatie maken.
De overstap naar een digitaal platform vindt de commissie opmerkelijk gelet op de
wijkinitiatieven en face-to-face learning, waar deze organisatie altijd zo op heeft ingezet.
De adviescommissie beoordeelt de artistiek inhoudelijke kwaliteit als zwak [7,5 punten]
Het platform draagt indirect bij aan de bevordering van amateurkunst. Dit is afhankelijk van
de initiatieven van wijkbewoners en de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de evenementen
die ze organiseren.
Het platform is weliswaar uniek, maar het kan ook zijn dat dit logisch voortvloeit uit het
ontbreken van een feitelijke behoefte.
Het vakmanschap beoordeelt de commissie als positief, maar ze vraagt zich af of de
zeggingskracht voldoende is om grote groepen burgers te bereiken.
De adviescommissie beoordeelt de zakelijke professionaliteit als goed [8 punten]
Er is sprake van een professionele organisatie. De begroting is realistisch. De commissie vindt
de post onvoorzien echter erg hoog en de kosten zijn weinig gespecificeerd.
De adviescommissie beoordeelt de marketing- en communicatiestrategie als voldoende
[5,5 punten]
De commissie stelt vast dat de behoefte aan wijkevents vooral in de meer kansarmere
wijken aanwezig zal zijn. De vraag is dan of het ingezette middel van een digitaal platform
niet een te hoge drempel vormt. Van wijkbewoners wordt verwacht dat ze zelf initiatief
nemen. Een directe c.q. meer persoonsgerichte aanpak lijkt de commissie effectiever.
De opsomming van traditionele digitale media lijkt overgeschreven uit een standaard
communicatiehandboek en is weinig toegespitst op de eigen organisatie. De commissie mist
het streven om meetbare doelen te bereiken.
De adviescommissie beoordeelt de bestuurskracht als ruim voldoende [10,5 punten]
Bestuurlijk zit de organisatie goed in elkaar. Stichting Worstenbrood bestaat uit een
onbezoldigd bestuur en een artistiek leider met een klein team en een flexibele schil
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