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1. Vooraf, samenvattend 
 
In 2021 brak een nieuwe beleidsperiode Cultuur aan, met ook vanuit Cultuur19 
nieuwe ambities. Ons meerjarenbeleidsplan ‘Maken en meemaken in nieuw Utrecht’ 
bouwt voort op de decennia ervoor, met nog meer aandacht voor eigenaarschap van 
wijkbewoners, diversiteit & inclusie, en de verbindende kracht van kunst maken en 
meemaken. Aandacht voor de kwaliteit van kunst, en interactie tussen amateurkunst, 
professionele kunst, talentontwikkeling via educatie en projecten met het onderwijs, 
brengt verbinding, plezier en bezinning. 
 
De Corona-crisis tekende ook in 2021 de manieren waarop we wijkgericht culture 
commons faciliteerden. We stelden ons onverminderd ten doel om met kunst en 
cultuur stevig bij te dragen aan betekenisvolle verbinding in het nog steeds 
exponentieel snel groeiende stadsdeel. Dankzij creativiteit van team, wijkbewoners en 
vrijwilligers kunnen we trots zijn op onze resultaten. De gemeente Utrecht steunde 
ons en de sector hierin andermaal. 
 
We hebben met klem ingezet op uitbreiding van ons jongerenprogramma, in de 
overtuiging dat zij misschien wel de zwaarste klappen van de crisis op te vangen 
hadden. We leerden nieuwe en oude partners beter kennen via jongerenprogramma 
STRAAT. Dankzij het royale partnerschap met Utrecht Natuurlijk konden we meer dan 
3.300 bezoekers veilig ontvangen tijdens een zeer gedenkwaardige editie van het 
Leidsche Rijn Festival in gedeeltelijke lockdown. In dit tweede jaar van de COVID-
crisis wilden we makers, filmers en technici een hart onder de riem steken. Dat leidde 
tot een volledig cinematografische invulling van Zingende Beelden, waarbij online 
minstens evenveel mensen ons wisten te vinden als voorgaande jaren In Real Life. 
Met hulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie startten we met Nederlands-
Marokkaanse wijkbewoners een Fashion Design project. Met de Participatie Federatie 
schaften we livestream apparatuur aan en organiseerden we voor het eerst een 
succesvolle pitchdag, waarbij we nieuwe makers en nieuwe verhalen rugwind gaven. 
Met dank aan het onderzoek ‘Cultuur voor Iedereen’ van de Hogeschool Utrecht 
schoolden we ons als team verder in principes van de commoning arts. 
 
Niet alles lukte: het CampusFestival 2021 leidde van meerdere malen uitstel tot afstel. 
De CultuurCampus ging meerdere malen in lockdown en onze partners hadden het 
moeilijk; met teruglopende ledenaantallen bij gelijkblijvende huur. We maakten 
opnieuw scenario’s waarvan we vooraf wisten dat er een aantal voor niets zouden 
worden uitgewerkt en voorbereid. Het was een zwaar jaar, waarbij soms de balans 
tussen werk en privé zwaar belast werd en veel doorzettingsvermogen gevergd. 
 
Ik ben grote dank verschuldigd aan het team, vrijwilligers en Raad van Toezicht van 
Cultuur19 voor het werk dat zij hebben verzet. 
 
Kim Harsta 
Directeur – bestuurder Cultuur19 
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2. Visie, missie, hoofddoelstelling (uit het meerjarenplan 2021-

2024) 
 
Visie: Kunst en cultuur nabij zorgen voor maatschappelijke bloei, 
menselijke groei, zingeving en verbinding in de woonomgeving. 

 
Samen kunst maken en beleven levert een serieuze en duurzame bijdrage aan 
participatie, verbinding en het creatief vermogen van mensen en de stad. 
Professionele makers spelen bij deze ontwikkeling een essentiële rol in de 
garantie van artistieke kwaliteit, zeggingskracht en talentontwikkeling. In een 
inclusief wijkcultuurhuis is een pluriformiteit aan kunstvormen te vinden en 
werken professionals en wijkbewoners samen aan uiteenlopende 
maakprocessen.  

Nieuwgierigheid, creatieve en artistieke groei, verwondering, persoonlijke 
reflectie en wijkgerichte betrokkenheid zijn noodzakelijke bouwstenen om te 
komen tot persoonlijke en gemeenschappelijke ontwikkeling. Cultuur19 brengt 
in haar programma wijkbewoners, lokale amateurkunstenaars en professionele 
kunstenaars bij elkaar. In deze wijkgerichte artistieke samenwerking ontstaan 
hoogwaardige artistieke programma’s en mede-eigenaarschap: de stad wordt 
creatief domein, publiek en amateur worden mee-maker.  

 

Missie: Cultuur19 programmeert, produceert en faciliteert kunst voor 
en met bewoners van stadsdeel Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 
We maken samen met mensen in ons stadsdeel artistiek hoogwaardige 
cultuurprogramma’s en maken deze zichtbaar. We regisseren verbinding 
tussen amateurs en professionele makers en organiseren daarmee 
betekenisvolle artistieke verbindingen in de stad.  

 

Hoofddoelstelling: Met en voor bewoners van het stadsdeel Leidsche 
Rijn en Vleuten-De Meern maken we kunst van kwaliteit in alle 
mogelijke vormen.  

 

Voor een uitgebreide beschrijving van onze visie op artistieke kwaliteit, 
diversiteit & inclusie en eigenaarschap verwijzen we graag naar ons 
meerjarenbeleidsplan 'Maken en Meemaken in nieuw Utrecht'. 
 

https://www.cultuur19.nl/wp-content/uploads/2020/06/Cultuur19-Meerjarenplan-2021-2024.pdf
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3. Gerealiseerde activiteiten 

 
3.1 Festival: Het Leidsche Rijn Festival 

Het Leidsche Rijn Festival kent al langer een aantal voortrajecten op scholen, 
opdat telkens weer nieuwe gezinnen ons festival weten te vinden. Net als in 
2020 hebben we het aantal voortrajecten verplaatst naar de buurtspeeltuinen. 
Hiertoe werden we genoodzaakt omdat de scholen liever geen mensen van 
buiten ontvingen, maar het leverde als bijvangst ook nieuwe partners en 
contacten met ouders op. In de eerste week van de zomervakantie verzorgden 
we maar liefst 23 workshops en activiteiten in zes verschillende speeltuinen. In 
een van de speeltuinen sloten we aan bij de activiteiten van Brede School Het 
Zand (Zandhappen). De voortrajecten worden vormgegeven volgens ons 
concept De Maakplaats. Hierbij kunnen kinderen op hun eigen tempo, met 
eigen regie, aan de slag met bijzondere materialen en coaching van artistiek 
en pedagogisch inspirerende kunstenaars. De Maakplaats is gebaseerd op het 
concept van authentieke kunsteducatie. 

 

 

We konden wederom een festivalkrant produceren, niet als reclame maar met 
prachtig inhoudelijk programma verzorgd door o.a. het Huis van Betekenis. 
Deze konden we op 26.000 adressen laten bezorgen met dank aan de VAR. 
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Het Leidsche Rijn Festival zelf konden we dankzij Utrecht Natuurlijk 
organiseren op Steede Hoge Woerd, een zeer uitgestrekte doorstroomlocatie. 
We combineerden ons festival met hun Oogstfeest. Dankzij Podium Hoge 
Woerd als vertrouwde partner konden we theater met kwaliteit brengen in de 
theaterzaal. Het werd een gedenkwaardige editie, met meer dan 3.000 mensen 
die 1,5 meter afstand van elkaar hielden, zonder horeca maar met een speciaal 
oogstpakket om lokale ondernemers toch te steunen, een flinke hoeveelheid 
extra beveiligingspersoneel om alles in goede banen te leiden en veel 
kunstenaars voor veel kleine activiteiten, en dat alles buitengewoon 
harmonieus verlopend.  
 
Kunstenaars(collectieven) die programma verzorgden zijn onder anderen 
Theatergroep Yalla Yalla, Jasper Smit, Helweg & La Cruz, WoodenPlank 
Studio’s, Juan Garzon, Loket-Z, Tim Schouten, Joël Vegt, Het Huis van 
Betekenis, Firma Kluit, Mad Science en Torenhoog. 
 
Het LRF werd mede gefinancierd door: 
- Zawabas 
- VSB-fonds 
- OndernemersFonds Utrecht 
- Koko 
- BASF 
- Saartje 
- Postcode Loterij Buurtfonds 
- Spelenderwijs Utrecht  
- Wijkbureaus Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 
 

• Festival: Zingende Beelden 

Zingende Beelden viel in een periode waarin geen vergunningen werden 
uitgegeven. We wisten dat dansers gedurende de gehele crisis moeten blijven 
doortrainen, en wilden voor hen continuïteit van ons partnerschap bieden. 
Bovendien: een dansfilm maken, hoe doe je dat? En wat betekent dat voor de 
cameraman, de grip, de dansers, de choreografie, de productie, de 
communicatie? Het werd een leerzame en zeer succesvolle editie van het 
festival, waarbij we zes dansfilms van kwaliteit maakten. Twee keer bovendien 
speelde Dansatelier42 aanvullend hun voorstelling in verzorgingstehuis ‘De 
Drie Ringen’. De bewoners en personeel konden wel een artistieke oppepper 
gebruiken. De aanlooptrajecten van de voorstellingen met Amadeus Lyceum en 
KLUB19 (met medewerking van Academie Tien) konden In Real Life doorgang 
vinden omdat jongeren in groepsverband in deze periode via school mochten 
samenkomen. Voorstellingen werden begeleid of verzorgd door SHIFFT, 
Serióós Collectief, Nina van der Zouwen, Illusionary Rockaz Company, Sanne 
van Woudenberg (van NEVA), De Dansers. Filmer was Charlie Feld/ Picture 
Bridge. 
Het Festival is mede ondersteund door Utrecht Marketing. Zij zorgden voor de 
VR-brillen waarmee mensen toch naar het Maximápark toe geleid werden, en 
zij hielpen ons met de promotie. Door deze aanvulling was er een hybride (live 
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en digitaal) publieksprogramma mogelijk en leerden we elkaars kwaliteiten 
kennen. Tijdens de UITalage werden onze films ook vertoond in het centrum 
van Utrecht.  
 
Zingende Beelden werd mede gefinancierd door: 
- KF Hein Fonds 
- Prins Bernard Fonds 
- Elise Mathilde Fonds 
- Kees Eijrond Fonds 
- Private jaarlijks notariële gift wijkbewoner Van Beuningen 
- Utrecht Marketing 

 
• Festival: Campus Festival 

Het CampusFestival was al halverwege pre-productie toen we toch bleken te 
moeten uitstellen. Ook toen we in september en daarna oktober startklaar 
waren, moesten we annuleren vanwege de lockdown. We lieten kunstenaar 
Esther Hoogendijk al wel een concept ontwikkelen om met alle partners en 
wijkbewoners een gezamenlijk kunstwerk te maken. Dat concept blijft 
bruikbaar in 2022.  
Het concept voor het kunstwerk werd mede gefinancierd door Het 
OndernemersFonds. 
 
3.3 CultuurCampus 
De activiteiten in de CultuurCampus zijn gedurende het jaar af en aan 
onderworpen aan verschillende, elkaar opvolgende maatregelen. Dan weer 
moesten mondkapjes op, dan weer Corona-toegangsbewijzen getoond. Altijd 
zorgden we voor extra schoonmaak, triage en looproutes, en soms golden in 
verschillende ruimtes verschillende protocollen en maatregelen. 
theatervoorstellingen gingen vaak niet door en gedurende een aantal maanden 
waren we zelfs geheel gesloten.  

We onderscheiden drie categorieën programma: 
• Eigen programma 

 
Het jeugdfestival van Adezi moesten we uitstellen, net als het jaarlijkse concert 
met het Orkest van Utrecht en het Jeugdorkest van Utrecht. Het expo-
programma maken we in 2022 dubbel zo groot met het Huis van Betekenis en 
bleef in 2021 bij de voorbereiding daarvan. Ons communicatieprogramma -
onze website die we onderhouden voor ieder die in de CultuurCampus 
programmeert- stond wel voor ieder die ons advies wilde paraat.  

In vier dagen maken we tijdens kindervakantieprogramma InJeMakie met 
kinderen tussen de 8 en 14 jaar een bijzondere voorstelling, concert, 
theaterproductie. We koppelen hierbij makers die elkaar aanvullen en sturen 
op het experiment. We brengen die productie vervolgens in het theater op de 
CultuurCampus en op het Leidsche Rijn Festival. In 2021 maakten we een 
spannende QR-speurtocht met Tim Schouten en Joël Vegt. Deze is geopend 
tijdens het Leidsche Rijn Festival en blijvend te beleven in de wijk. InjeMakie 
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werd mede gefinancierd vanuit de regeling combinatiefuncties. 

Met De Zingende Toren hebben we een steeds nauwer wordende band. We 
hebben gezien hoe bijzonder het instrument is, en hoe mooi livestream werkt. 
In 2021 werkten we aan productionele samenwerking en versterkten we het 
bestuur. De Zingende Toren heeft eigen financiering. 
 

• Theater CultuurCampus 
Toch nog 37 voorstellingen vonden plek, soms in de grotere binnentuin van 
Amadeus Lyceum. Met twee bijzondere herinneringsconcerten konden we plek 
bieden aan gezamenlijk gedeeld verdriet bij afscheid, dat ook bij dit jaar 
hoorde. Er waren voorspeelavonden van onze amateurkunsteducatiepartners, 
workshops van Kunstbende en een jeugdkamp van Harmonie Orkest Vleuten. 
Ook boden we ruimte aan schoolmusicals en montage van professionele 
voorstellingen die juist bij ons de extra vierkante meters vonden die ze nodig 
hadden. Dit programma-onderdeel werd mede gefinancierd door de partners. 
 

• Lokalen CultuurCampus 
Veel van onze partners hadden het moeilijk. Ledenaantallen van verenigingen 
en amateurkunstaanbieders liepen terug, online lessen volgen bleek voor veel 
deelnemers minder bevredigend dan live. Ook zagen we een aantal partners 
niet terugkeren in het seizoen ‘20-‘21. Groepslessen konden gedurende het 
gehele jaar amper plaatsvinden. Maar: ook gedurende een aantal weken 
konden we dansactiviteiten op het plein voor de CultuurCampus helpen 
faciliteren, met dank aan buurtbewoners die de niet aflatende boombox-beats 
niet als geluidsoverlast maar als hoopvolle voorbode van versoepelingen wisten 
op te vatten. We boden aan al onze partners de gelegenheid om hun lessen 
online te streamen. Soms waren we open voor een enkele dansdocent, en 
gebruikten we onze tijd voor het opruimen en opknappen van de Campus. Dit 
programma-onderdeel werd mede gefinancierd door de partners. 
 
De partners die gedurende het jaar hun lessen of samenkomsten aanboden, 
waren in 2021:

• Dansatelier 42 
• Danscentrum Utrecht 
• De Saxschool  
• DUMS 
• Guilty Pleasures 
• HOV (7 orkesten) 
• Jeugdorkest Leidsche Rijn 

• Kyria Moves 
• Prestige Vocal Groups 
• Sesar Toneel 
• Simon Puxley 
• Starlight Boulevard 
• Theaterschool Utrecht 
• Vioolschool Amadeus

• Vocal Arts Academy

 
3.4 Jongerencultuur 
We maken sinds 2014 jongerenprogramma binnen KLUB19. In 2021 is ons 
jongerenprogramma het meest uitgebreide programma dat we maakten. 
Enerzijds omdat jongeren de grootste deelgroep is van alle bewonersgroepen 
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in het stadsdeel, anderzijds omdat we zagen hoe jongeren flinke klappen 
moesten opvangen tijdens deze crisis. In 2021 maken we ons programma niet 
meer vanuit een programmaraad met De Vrijstaat en Azotod maar geheel 
vanuit Cultuur19. De Vrijstaat heeft haar eigen jongerenprogramma, maar is 
nog betrokken bij sommige onderdelen van het KLUB19-programma (o.a. 
Podium Take Over en De finale van De Grote Prijs). Azotod is nog betrokken bij 
KLUB19 als een van de locatiepartners. Een uitgebreide rapportage over alle 
KLUB19-activiteiten is apart bij ons op te vragen. We geven hier een 
opsomming van het uitgebreide programma, dat geheel tot stand is gekomen 
in samenspraak en op mede-initiatief van jongeren.  
 
We leiden binnen KLUB19 talent op die ook in onze andere programma’s kan 
maken of meehelpen mogelijk maken. We hebben flink geïnvesteerd in 
livestream-apparatuur en het ermee leren omgaan ermee door jongeren. We 
worden in ons programma geholpen door de studenten van leerwerkplaats 
DURF! Deze leerwerkplaats is opgericht door de Hogeschool Utrecht, de 
wijkbureaus Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, en Cultuur19, en wordt 
inmiddels versterkt door DOCK en JoU. 
 
Kernwaarden van ons jongerenprogramma zijn: 

• eigenaarschap van jongeren,  
• diversiteit en ontmoeting, 
• kwaliteit. 

 
Dat doen we door: 

• nadruk op zowel maken als mede-mogelijkmaken,  
• peer-education,  
• samenwerking met aanbieders van amateurkunsteducatie in de wijk,  
• gebruikmaking van cultureel diverse en kwalitatief imposante 

rolmodellen, 
• inclusie door extra begeleiding 
• intensieve samenwerking met VO-scholen 

 
Ons programma bestond in 2021 uit: 

• Jaarrond jongerenbijeenkomsten 
• KLUB Wat Nou? i.s.m. De Wilg 
• SOEP! Theaterproject i.s.m. Abrona en IJSbeer (voortraject) met 

volwassen en jongeren 
• Jaarrond training en bijeenkomsten crew voor communicatie, techniek, 

live-streaming van alle activiteiten 
• Programma rond band- & rapcultuur: Grote Prijs van Leidsche Rijn  

o Jamsessies en Oefenruimtes 
o Studio Opnametraject 
o Bandcoaching Leidsche Rijn College (zie ok 4.5) 
o Livestream traject (trainingen) 
o Prijzentraject Grote Prijs (coaching, opnames, oefensessies dB’s) 
o Voorrondes en Finale De Grote Prijs van Leidsche Rijn: 

• Programma rond DJ-cultuur Battle of the Beats:  
o Battle of the Beats in school: Amadeus Lyceum en Extra Amadeus 
o Battle of the Beats in de wijk: de urban mix en Brede School 
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Vleuterweide 
• Programma rond dans:  

o Zingende Beelden: Eindeloos i.s.m. Sanne van Woudenberg 
o DC Warriors: o.l.v. Ginny Pauw, i.s.m. DURF  

• Podium Take-over:  
o Graffiti-programma Teenspot 
o Voortrajecten voortgezet onderwijs Amadeus, Academie Tien, 
o Voortrajecten i.s.m. HOV, Theaterschool Utrecht, Vocal Arts 

Academy, De Wilg, Possibilize, Tomas Sabatelli, DOX/Gary 
Gravenbeek, Mensja Collective/Isis Adriaens, DUMS, Podium Hoge 
Woerd, De Vrijstaat. 

 
De uiteindelijke Podium Take Over hielden we in januari 2022. Een deel van 
ons jongerenprogramma (zoals de urban mix) wordt uitgebreider beschreven 
bij 4.5 over partnerschappen Brede Scholen. 
 
Helaas kregen we binnen de toekenning van onze meerjarensubsidie niet de 
uitbreiding die we wensten voor opname van KLUB19 in ons vaste programma. 
Zo goed als het gehele jongerenprogramma is dan ook gefinancierd door 
andere fondsen dan de meerjarensubsidie. We noemen de regeling 
combinatiefuncties, het jongerenbudget van de wijkbureaus, de 
initiatievenfondsen van de wijkbureaus, de regeling perspectief voor jongeren, 
de impuls jongerencultuur Leidsche Rijn, co-financiering van partners (o.a. 
Azotod en Podium Hoge Woerd), co-financiering vanuit middelbare scholen en 
een bijdrage voor live-stream-apparatuur via De Participatie Federatie. 
 
 
3.5 Verse groepen 
We laden al onze festivals met formele en informele groepen (commons) uit 
het stadsdeel en met ‘verse groepen’ die we zelf initiëren en faciliteren. 
 

• Dress & More 
In 2021 begonnen we met het project Dress & More: een Lifestyle project met 
Nederlands-Marokkaanse dames en meiden uit Vleuterweide. We konden 
bogen op toekenning bij het Fonds voor CultuurParticipatie binnen de regeling 
‘Samen Cultuur Maken’. De aanvraag voor dit project schreven we in 
gezamenlijkheid met DOCK en sociaal ondernemer INESINO.  Dit project loopt 
tot en met 2023. 

• Jeugdorkest Leidsche Rijn 

Het Jeugdorkest Leidsche Rijn heeft met ingang van 2021 een zelfstandig 
ouderbestuur. Tot en met 2023 zal Cultuur19 in ieder geval de 
ledenadministratie verzorgen, helpen met producties, netwerkopbouw, 
bestuurs-ondersteuning en fondsenwerving. We hopen dat het orkest in 2022 
genoeg leden heeft om echt op eigen benen te staan, en verwachten veel van 
de samenwerking met HOV en hun project ‘Muziek Is De Basis’. Het 
jeugdorkest wordt mede gefinancierd door de deelnemers zelf. 
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• NUT 

Hoewel een gezamenlijk project en theatervoorstelling op zijn vroegst pas in 
2023 gaat lopen, verstevigden we in 2021 al de samenwerking door plaats te 
bieden aan de voorstelling ‘Toekomst van Werk’. Deze bijzondere voorstelling 
van het NUT over werk en niet-werk is tot stand gekomen na interviews met 
wijkbewoners. Wij mochten nieuwe wijkbewoners mee nemen (groep 
talentontwikkeling statushouders) naar de voorstelling in samenwerking met 
DOCK. Dit project is mede gefinancierd door het NUT. 

• Zwaluwkoor 
We troffen in 2021 de voorbereidingen voor de oprichting van een Zwaluw 
koor: koor van nieuwkomers en Utrechters. Het Zwaluwkoor is in Amsterdam 
speciaal opgericht wijkbewoners, vluchtelingen en expats met elkaar in contact 
te brengen. Leeftijden, nationaliteiten, culturen variëren en het repertoire is al 
even divers: Afrikaans, Arabisch, Nederlands, Zuid-Amerikaans en zelfs Latijn. 
In ons stadsdeel richten we i.s.m. Stichting Philomela een eigen koor op. Dit 
project is mede gefinancierd door een private gift en door stichting Philomela. 
Ook hebben we de bestemmingsfonds voor talentontwikkeling van 
statushouders hiervoor ingezet. 
 

• Theatergroep De Hangouderen 

Hoewel al een aantal jaren zelfstandig, hielpen we Theatergroep de 
Hangouderen met fondsenwerving, bestuurs-ondersteuning, communicatie en 
in hun zoektocht naar een nieuwe regisseur. De Hangouderen hadden het 
lastig dit jaar, en hadden onderling veel contact via mail maar durfden als 
kwetsbare groep niet vaak samen te komen. Toch vonden zij ruimte om in de 
zomer buiten te spelen en waren we met het team welkom als hooggeëerd 
publiek. Dit project wordt zelfstandig gefinancierd. 

 

3.6 Educatieve partnerschappen brede scholen  

De Brede Scholen zijn belangrijke partner in de wijk voor het behalen van onze 
doelen voor toeleiding naar cultuurparticipatie. Op de PO-scholen vinden we 
ouders, kinderen die niet zomaar aan kunst en cultuur deelnemen en 
betrokken leerkrachten. Centraal staat daar ons nauwe partnerschap met de 
Brede School-coördinatoren. Via de VO-scholen bereiken we alle jongeren, ook 
als zij niet zomaar in aanraking komen met cultuur. Met het Amadeus maken 
we met een zeldzaam partnerschap met minimale middelen het maximale waar 
in de wijk. Deze programma’s worden door alle partners samen gefinancierd en 
mede gefinancierd door de regeling combinatiefuncties. 

• Het Zand 

Binnen Brede School Het Zand maakten we programma tijdens De Duik in Het 
Zand, Zandhappen (vervangend programma voor De Dag van Natuur) en de 
Kinderboekenmarkt. Daarnaast zijn we vast lid van het kernteam, het 
talentteam en de werkgroep Dag van Natuur en Cultuur met partners DOCK, 
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obs Het Zand, Montessorischool Arcade, KoKo (nu Gro-Up) en BSO Saartje. De 
Duik werd van gezinsfestival omgebouwd tot huis-aan-huis-kunstkaartenactie. 
Tijdens Zandhappen waren we drie dagen aanwezig met allerhande actief 
cultureel programma.  

• Vleuterweide/ De Weide Wereld 

Binnen Brede School Vleuterweide werken we samen met DOCK, Sport 
Utrecht, JoU en natuurlijk de Brede School zelf. Vanuit de Focusgroep 10-14 
ontwikkelden we de vakantieprogrammering Urban Mix. Ten gevolge van 
terugval in toekenning van de regeling combinatiefuncties moesten we het 
overig programma in de Brede School Vleuterweide sterk terugschroeven. Wel 
bogen de urban-mix-programma’s op steeds meer deelnemers. We hebben in 
2021 veel ingezet op hip hop en andere urban dansstijlen, mede omdat de 
kinderen in deze wijk volgens de gemeentelijke monitor wat extra beweging 
goed kunnen gebruiken. 

• VO-scholen 

De samenwerking met de VO-scholen hebben we meer en meer geïntegreerd 
in de jongerenprogramma’s. Ze zijn genoemd in hoofdstuk 3.4. We beschrijven 
hier graag nog apart ons nauwe partnerschap met Amadeus Lyceum. In 2021 
zetten we een gezamenlijk wijkprogramma op, waarbij Amadeus trekker is 
binnen de school, maar waarbij jongeren van alle scholen welkom zijn in het 
buitenschoolse gedeelte. Ons partnerschap met Amadeus groeit hierin steeds 
meer naar dat van een brede (VO-)school. Voorbeelden zijn de opzet van onze 
gezamenlijke studio, de opzet van educatieve programma’s met De Zingende 
Toren, samenwerking binnen het event-team met ExtraAmadeus en DURF!, 
gebruikmaking van de lokalen buiten schooltijd voor oefensessies, de opzet 
van een live-streamteam en natuurlijk (last but not least) het bijzondere 
deelgebruik van de CultuurCampus en onze gezamenlijke inventaris. We 
vinden het bijna gewoon, maar zonder het intensieve partnerschap met het 
Amadeus Lyceum zou het leeuwendeel van ons programma in de 
CultuurCampus wegvallen.  
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4. Publieksbereik 
We maakten vooral veel kleinschalig programma. We noteren de geannuleerde 
programma’s enkel als we ze volledig voorbereidden. Voorbereiden doen we 
samen met partners, en behalve in de presentatie ligt daar ook onze 
toegevoegde waarde. Bovendien zijn deze programma’s op een later moment 
in te zetten. Voor het tweede jaar op rij werkten we aan digitale ontsluiting van 
ons programma. Het is moeilijk om digitaal een opgave van bereik te geven. 
Sommige kijkers kijken vaker, anderen kijken met het hele gezin of met 
vrienden. We noteren hier de weergaven. 
 

Inhoudelijk programma Cultuur19 

Datum Activiteit  Locatie Doelgroep Deeln. Bez. Weergaven  

20/01/21 Duik in het Zand  Het Zand AL 3000   

20/01/21 Duik in het Zand  Het Zand basisschool 300   

20/01/21 Duik in het Zand  Het Zand kinderopvang 300   

20/01/21 Duik in het Zand  Voorn AL 50   

30/01/21 Dive In BSTZ AL  3  

31/01/21 Dive In BSTZ AL  5  

20/01/21 Dive In FB    437 

20/01/21 Dive In Twitter    1213 

20/01/21 Dive In Instagram    329 

20/01/21 Dive In pers     

20/01/21 Dive In video mobile maken website C19    36 

1/04/21 Open repetitie Jeugdorkest Campus 
kind 8-12 
jaar    

6/05/21 Urban Mix meivakantie Vleuterweide 8 tot 17 60 30  

30/05/21 Zingende Beelden Maximapark 8+  550  

30/05/21 Zingende Beelden 3 ringen ouderen 4 50  

30/05/21 Zingende Beelden online 8+    

 Dans Atelier 42   2  376 

 Serióós Collectief   n.v.t.  327 

 Nina van der Zouwen   n.v.t.  506 

 IRC   n.v.t.  384 

 KLUB19    7  371 

 Amadeus en De Dansers   60  601 

 SHIFFT   n.v.t.  362 

 Aankondiging / promo     294 

 Aftermovie     77 

2/06/21 Dag van Natuur en Cultuur BSTZ kind    

15/06/21 Livestream Klub19 en Durf Azotod jongeren 7 n.v.t. 120 

24/06/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 8 n.v.t  

nntb Pracht van Leidsche Rijn nntb     

4/07/21 CampusFestival     Verplaatst 
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nntb Maakplaats speeltuin kind    

nntb Maakplaats  speeltuin kind    

nntb Maakplaats  speeltuin kind    

nntb Maakplaats  speeltuin kind    

7/07/21 Brugklasworkshops KLUB19 
Amadeus 
Lyceum jongeren 22 n.v.t.  

8/07/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 7 n.v.t.  

13/07/21 Jamsessie Azotod jongeren Cancel   
17 of 18 
juli Buurtcamping Steede Steede kind 0 0 cancel 

19/07/21 Voorprogramma LRF  Voorn kind 64   

19/07/21 Voorprogramma LRF  
Balije-
Helweg/Lacruz kind 30   

20/07/21 Voorprogramma LRF  
Albatros - 
Juan kind 10   

20/07/21 Zandhappen BSTZ kind 145   

20/07/21 Voorprogramma LRF De Hoef kind 70   

20/07/21 Voorprogramma LRF Voorn kind 40   

20/07/21 Voorprogramma LRF  Balije kind 52   

20/07/21 Voorprogramma LRF  Albatros  kind 19   

20/07/21 Livestream Workshop Azotod jongeren 1 n.v.t.  

21/07/21 Voorprogramma LRF  De Hoef kind 75   

21/07/21 Voorprogramma LRF  Voorn kind 28   

21/07/21 Voorprogramma LRF  Balije kind 10   

21/07/21 Voorprogramma LRF  Albatros kind 10   

21/07/21 Zandhappen  BSTZ kind 145   

22/07/21 Voorprogramma LRF  Voorn kind 30   

22/07/21 Voorprogramma LRF  De Hoef kind 40   

22/07/21 Voorprogramma LRF  Balije kind 33   

22/07/21 Voorprogramma LRF  Albatros kind 24   

22/07/21 Zandhappen BSTZ kind 148   

22/07/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 5 n.v.t  

23/07/21 Voorprogramma LRF  De Hoef Kind 139   

23/07/21 Voorprogramma LRF  Voorn Kind 26   

23/07/21 Voorprogramma LRF  Balije Kind 17   

23/07/21 Voorprogramma LRF  Albatros kind 30   

24/07/21 Voorprogramma LRF  Bosspeeltuin kind 102   

27/07/21 Jamsessie Azotod jongeren Cancel   

28/07/21 Graffitiworkshop Teenspot  jongeren 12   

29/07/21 Graffitiworkshop Teenspot  jongeren 14   

30/07/21 Graffitiworkshop Teenspot  jongeren 14   

29/07/21 Livestream Workshop Azotod jongeren 2 n.v.t.  

5/08/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 5 n.v.t.  

10/08/21 Jamsessie Azotod jongeren 12 n.v.t.  

12/08/21 Livestream Workshop Azotod jongeren 7 n.v.t. 123 

19/08/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 5 n.v.t.  

24/08/21 Jamsessie Azotod jongeren 9 n.v.t.  

24/08/21 In Je Makie Campus 
kind 8-12 
jaar 8   

25/08/21 In Je Makie Campus 
kind 8-12 
jaar 8   
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26/08/21 In Je Makie Campus 
kind 8-12 
jaar 8   

26/08/21 Livestream Workshop Azotod jongeren Cancel   

27/08/21 In Je Makie Campus 
kind 8-12 
jaar 8 22  

28/08/21 Vrijspraak Festival Vrijstaat jongeren 18 80  

2/09/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 8 n.v.t.  

2/09/21 Livestream Workshop Azotod jongeren verplaatst   

5/09/21 In Je Makie presentatie LRF     

5/09/21 Leidsche Rijn Festival Castellum  kind  3333  

  aftermovie    208 

7/09/21 Jamsessie Azotod jongeren 17 n.v.t.  

7/09/21 Livestream Workshop Azotod jongeren Cancel   

9/09/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen 8 5  

16/09/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 8 n.v.t. 203 

16/09/21 Livestream Workshop Azotod jongeren 3 n.v.t.  

23/09/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen 12   

24/09/21 UITalage 
Centrum 
Utrecht volwassenen n.v.t. 10  

25/09/21 UITalage 
Centrum 
Utrecht volwassenen n.v.t. 10  

26/09/21 UITalage 
Centrum 
Utrecht volwassenen n.v.t. 10  

30/09/21 Battle of the Beats Workshop Azotod jongeren 25 12 135 

30/09/21 Livestream Workshop Azotod jongeren 3  ' 

6/10/21 
audioboek Kinderboekenmarkt (periode: 
okt) BSTZ kind 6   

7/10/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen 12 3  

7/10/21 
workshop Vol Verhalen Kinderboekenmarkt 
(periode: okt) BSTZ kind 2   

9/10/21 
workshop Vol Verhalen Kinderboekenmarkt 
(periode: okt) Voorn kind 6 4  

11/10/21 Dress and More - meiden Vleuterweide 
10-14, 
jongeren 7   

11/10/21 audioboek Kinderboekenmarkt  BSTZ kind 2   

12/10/21 audioboek Kinderboekenmarkt  BSTZ kind 2   

13/10/21 audioboek Kinderboekenmarkt  Voorn kind 1   

14/10/21 audioboek Kinderboekenmarkt  BSTZ kind 0   

17/10/21 workshop Vol Verhalen Kinderboekenmarkt Voorn kind 3   

21/10/21 Urban Mix herfstvakantie Vleuterweide 10 tot 14 60   

25/10/21 Dress and More - meiden Vleuterweide 
10-14, 
jongeren 8   

27/10/21 workshop Klub19 Podium Takeover PHW Jongeren 10   

28/10/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen 3   

8/11/21 Dress and More - meiden Vleuterweide 
10-14, 
jongeren 8   

10/11/21 workshop Klub19 Podium Takeover PHW Jongeren 10   

11/11/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen 5   

17/11/21 Klub19 Podium Takeover PHW Jongeren 10   

19/11/21 GPLR voorronde 1  Azotod Jongeren 27 103 1956 

20/11/21 Selectiedag KLUB19 Podium Takeover Campus Jongeren 8   

22/11/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen 7   

25/11/21 Dress and More - meiden Vleuterweide 
10-14, 
jongeren 4   

25/11/21 GPLR voorronde 2 CC Jongeren 31 100 2177 
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26/11/21 GPLR voorronde 3 CC Jongeren 24 110 1975 

1/12/21 Klub19 Podium Takeover PHW Jongeren cancel   

4/12/21 Klub19 Podium Takeover Campus jongeren 13   

6/12/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen 7   

9/12/21 Dress and More - meiden Vleuterweide 
10-14, 
jongeren 5   

8/12/21 Klub19 Podium Takeover PHW Jongeren cancel   

12/12/21 Klub19 Podium Takeover Campus jongeren 3   

15/12/21 Klub19 Podium Takeover PHW Jongeren cancel   

17/12/21 Finale GPLR (live stream) Campus jongeren 38 10 3363 

20/12/21 Dress and More - vrouwen Vleuterweide volwassenen geannuleerd  

23/12/21 Dress and More - meiden Vleuterweide 
10-14, 
jongeren geannuleerd  

19/12/21 Klub19 Podium Takeover PHW jongeren 2   

27/12/21 kerstconcert OvU en Jeugdorkest LR Campus familie    

12/01/22 Klub19 Podium Takeover PHW  cancel   

19/01/22 Klub19 Podium Takeover PHW  cancel   

22/01/22 Klub19 Podium Takeover PHW Jongeren 21 21  

totalen       5.679 4.471 15.573 

 
 
 

Eenmalige activiteiten theaterzaal CultuurCampus 
  

Datum Activiteit (per dag invullen s.v.p.) Deelnemers Bezoekers 

5/06/21 Accademia Filarmonica 30 20 

5/06/21 Vioolschool Amadeus 30 0 

12/06/21 Da42 101 0 

13/06/21 Da42 65 0 

19/06/21 Jeugdorkest 15 35 

2/07/21 Sesartoneel 20 0 

3/07/21 MusicaLOS, jongeren 39 140 

4/07/21 MusicaLOS, kids 40 132 

6/07/21 De Krullevaar, eindmusical 32 66 

10/07/21 Sesartoneel 60 200 

11/07/21 Sesartoneel 60 200 

12/07/21 Edwin ter Berg voorspeelavond 14 50 

13/07/21 Kees Valkenstein eindmusical 32 66 

11/09/21 Try Out Nau  40 

12/09/21 Kunstbende 2 0 

18/09/21 Stichting vierkant 60 0 

19/09/21 De Bazuin 38 116 

25/09/21 Queer Arcana 20 25 

2/10/21 Accademia Filarmonica 30 50 

3/10/21 Kamp HOV D 20 40 

5/10/21 Saxschool voorspeelavond 10 55 

9/10/21 Vioolschool Amadeus 30 55 

10/10/21 HOV Studiedag 20  
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12/10/21 VOL  40 

17/10/21 Stadsdiner 30  
24/10/21 HOV Melodietje 15 55 

6/11/21 Accademia Filarmonica 10 60 

7/11/21 Accademia Filarmonica 10 70 

13/11/21 Cécile Ickenroth 15 66 

20/11/21 Vioolschool Amadeus 30 55 

21/11/21 Orkest van Utrecht 60 50 

23/11/21 Dums voorspeelavond 15 30 

27/11/21 NUT 2 50 

28/11/21 NUT 2 50 

4/12/21 Accademia Filarmonica 30 26 

11/12/21 Dance act 35 60 

18/11/21 Vioolschool Amadeus 15 55 
Totaal 

  1037 1957 
 
 
 
Wekelijkse activiteiten CultuurCampus (lockdown weken niet 
meegeteld) 
  

Activiteit (wekelijks) 
Aantal 
weken Deelnemers per week 

Deeln. Per 
jaar 

HOV 26 120 3120 

Saxschool 26 30 780 

DA42 26 100 2600 

Sesartoneel 25 75 1875 

Kyria Moves 26 15 1950 

Trombone 26 4 104 

Jeugdorkest LR 26 12 312 

VAA 26 15 390 

Theaterschool Utrecht 26 45 1170 

Prestige Vocal Groups 23 100 2300 

Dums 26 150 3900 

Danscentrum Utrecht 26 50 1300 

Starlight Boulevard 26 20 520 

Guilty pleasures 27 30 810 

Vioolschool Amadeus 26 20 520 

Totaal   786 21.651 
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5. Organisatiestructuur 

Cultuur19 zette in 2021 6,4 fte (inclusief oproepuren) in: een kleine, wendbare 
organisatie met een hoge productie. In lijn met de Wet Arbeidsmarkt in Balans 
kregen onze oproepkrachten na een jaarcontract de gelegenheid om voor een 
vast aantal uren op contract te komen, en ieder koos daarvoor. Het aantal 
uren voor beheer lag lager dan normaal omdat we te maken hadden met lock-
downs. Normaliter groeit de organisatieomvang tijdens grotere producties fors; 
dit jaar is veel gedaan met eigen inzet. We hebben zo veel mogelijk personeel 
ingezet in andere taken en ons kleinschalige programma.  
 
Normaliter steunen we op zo’n 60 vrijwilligers maar bij het uitblijven van grote 
evenementen is dit jaar atypisch wat dat betreft. We verloren daarmee ook 
contact met vrijwilligers. De komende jaren zullen we aandacht moeten 
besteden aan heropbouw van deze banden. 
 
Raad van Commissarissent (incl. hoofd- en nevenfuncties) 

 
Laurens Teuben (voorzitter), toegetreden 4 juli 2019,    

- IT Engineering Lead ABN AMRO 
 

Mariëlle Versteeg, toegetreden 1 oktober 2016, afgetreden 1 november 2021 
- Ontwerp, projectmanagement en -advisering in de openbare ruimte 
- Algemeen bestuurslid bij Wijnsociëteit West Nederland 

 
Nicole Vroomans, toegetreden 1 oktober 2016 

- Corporate communicatie adviseur ProRail 
 

Yvonne Veldhuizen, toegetreden 10 oktober 2017 
- Senior projectleider Unilever 

 
John Bessems, toegetreden 12 januari 2018 

- Trompettist Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
- Trompetdocent docentencollectief MDT Hilvarenbeek 

     
De leden van de RvC komen uit LR/VdM. Ze voelen zich persoonlijk verbonden 
met de doelstellingen en mobiliseren hun netwerk om deze doelstellingen te 
verwezenlijken. De RvC komt vijf keer per jaar bijeen. Het lidmaatschap en de 
werkzaamheden van de RvC zijn onbezoldigd. De RvC benoemt de directeur 
die zitting heeft in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit één 
persoon en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. 
 
Raad van Bestuur 
Directeur    Kim Harsta    1 fte 
        
Nevenfuncties:     

- Voorzitter bestuur Stichting De Zingende Toren (onbezoldigd) 
- Voorzitter bestuur Stichting De Leidsche Rijn Connectie (onbezoldigd) 
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Medewerkers 
Marketing en communicatie  Claudia van Swelm  0,89 fte 
Programma     Leonie Langenhuijsen  0,89 fte 
Coördinatie /productie   Ineke Brouwer   0,89 fte 
Cultuurcoach /productie  Laura Machielse   0,66 fte 
Coördinatie jongerenprogramma Boris van Lieshout  0,22 fte 
Financiële administratie  Marjanka de Groot  0,55 fte 
Beheer / cultuurcoach   Mercedes Montes de Oca  0,11 fte 
Beheer     Anne-Marie Hozee  0,11 fte 
Beheer & verhuur   Laurent Meijlink   0,66 fte 
Beheer     Kevin van Rossum  oproep 
 
 
Controlling en de jaarrekening zijn uitbesteed bij Force Finance. Kamphuis & 
Berghuizen Accountants is verantwoordelijk voor onze accountantscontrole. 
 
In 2021 besteedden we aandacht aan HR- en organisatiebeleid. Naast de 
eerder genoemde invoering van de WAB maakten we onze organisatie in lijn 
met de WBTR, ontwikkelden we ons personeelsbeleid door, sloten we ons aan 
bij arbodienst Arbo Content en startten we een RI&E-traject (Risico-
Inventarisatie en Evaluatie) op. We voerden met hulp van Force Finance een 
efficiëntie-slag in het steeds meer zelf uitvoeren van onze backoffice. 
 
Er wordt in lijn met de code ‘Cultural Governance’ (Governance Code Cultuur) 
gehandeld, en zoveel mogelijk vanuit Fair Practice. Cultuur19 is een kleine, 
overzichtelijke organisatie met een duidelijke bestuurlijke structuur en een 
transparante verantwoordingslijn naar de Raad van Commissarissen, zowel 
inhoudelijk als zakelijk. 
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6. Financiën  

Cultuur19 kende in 2021 een totaal aan opbrengsten van € 806.392 en een 
positief resultaat van € 4.878. De bestemmingsreserve uit 2020 groot € 
16.353 is volledig conform bestemming ‘Risicovol ondernemen/ Corona-
uitgaven’ besteed, evenals het bestemmingsfonds ‘KOZ talentontwikkeling 
statushouders’ van € 1.660. Deze bestemmingsreserve, dit bestemmingsfonds 
en de egalisatiereserve uit de vorige meerjarenperiode zijn via 
resultaatbestemming aan de algemene reserves toegevoegd. In lijn met de 
beschikking 2021-2024 doteren wij € 3.466 in het ‘bestemmingsfonds 
gemeente Utrecht- Cultuurnota 2021-2024’ en € 1.412 aan de algemene 
reserve. De dotering in het bestemmingsfonds is naar rato van het aandeel 
meerjarensubsidie in de totale baten. 
 
Cultuur19 heeft 2021 financieel positief kunnen afsluiten. We zijn blij zijn dat 
de gemeentelijke regels voor egalisatie binnen de meerjarenperiode enigszins 
zijn aangepast. De opbouw van eigen vermogen is noodzakelijk voor gezond 
ondernemen en fair practice. In lijn met deze nieuwe regels noteren we de uit 
eerdere meerjarenperiodes opgebouwde reserves als algemene reserves. 
Helaas zien we in dit jaar nog geen gelegenheid om toe te groeien naar die 
gezonde basis, gezien de pandemie en de maatregelen geen verrassing. Toch 
hebben we geen noodsteun aan hoeven vragen, mede dankzij succesvolle 
fondsenwerving. 
 
We konden in 2021 programma maken met bijdragen van: 

- Initiatievenfondsen (i.s.m. wijkbewoners) GU 
- Regeling Combinatiefuncties Utrecht GU 
- Jongerenbudget wijkbureaus Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern GU 
- Corona- bijdrage wijkbureaus Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern GU 
- Perspectief budget jongeren Utrecht GU 
- Impuls Jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern GU 
- Ondernemersfondsen Utrecht 
- KF Hein Fonds 
- Prins Bernard Fonds 
- Elise Mathilde Fonds 
- Kees Eijrond Fonds 
- Jaarlijkse notariële gift wijkbewoner Van Beuningen 
- Zawabas 
- VSB-fonds 
- Koko 
- BASF 
- Saartje 
- Postcode Loterij Buurtfonds 
- ‘Erven’ Spelenderwijs Utrecht  
- BIS gelden landelijk via de Participatie Federatie 
- Fonds voor CultuurParticipatie 

 
Met het oog op de toekomst maken we ons op financieel gebied zorgen over 
ontwikkelingen ten gevolge van mondiale ontwikkelingen en inflatie. We 
verwachten nog niet in 2023 te maken te krijgen met hogere energieprijzen 
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vanwege een vast contract tot en met eind 2023, maar wel daarna.  
In 2022 verwachten we een substantiële private gift. Deze gift kan niet worden 
ingezet voor eventuele tekorten in de exploitatie noch voor activiteiten die 
worden gefinancierd uit de meerjarensubsidie. Wel kent ze een doelbesteding 
passend bij de doelstellingen van de stichting, en werkt ze versterkend voor 
alle lopende programma’s. We zetten met deze gift in 2022, 2023 en 2024 in 
op consolidatie van ons jongerenprogramma, versterking van onze 
programma’s gericht op inclusie en in herinvoering van een peuterprogramma. 
Verder wierven we in 2021 al fondsen voor programma’s die we afronden of 
uitvoeren in 2022 en 2023, te weten: 
 

- Programmeringssubsidie voor samenwerking met Het Huis van Betekenis 
- Projectfinanciering Dress & More 
- Projectfinanciering voor afronding van programma STRAAT binnen 

KLUB19 
- Regeling Combinatiefuncties 2021 en 2022 

 
Voor meer financiële informatie over 2021 verwijzen we naar de jaarrekening 
en de verkorte balans. 
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7. Ondernemerschap en strategie 
 

2021 daagde Cultuur19 wederom uit in haar kijk op ondernemerschap in het 
publieke domein. De CultuurCampus biedt vanwege haar bijzondere 
constructie met het Amadeus Lyceum geen plek voor horeca of reguliere 
publieksprogrammering. Vanwege onze rol in toeleiding van publieksgroepen 
en minder vermogende wijkbewoners kiezen we er nog steeds voor om een 
groot deel van ons publieksprogramma gratis aan te bieden. Het feit dat we 
onze programma in grote mate samen met bewoners maken draagt aan deze 
keuze ook bij: de rollen van deelnemers, bezoekers en partners lopen 
voortdurend door elkaar heen. Het leeuwendeel van aanvullende financiering 
kwam dan ook van fondsen. De inzet van onze partners kapitaliseren we niet in 
onze jaarrekening, maar vormt wel degelijk het fundament van ons 
businessmodel. We kiezen ervoor om de meerjarensubsidie als basis voor co-
financiering voor fondsenwerving in te zetten. Dit jaar konden we voor het 
eerst landelijke gelden gebruiken voor ons programma: vanuit de regeling  
Samen Cultuur Maken van het Fonds CultuurParticipatie en vanuit de BIS via 
de Participatie Federatie. 
 
Door succesvolle fondsenwerving maar ook omdat we door onze bedrijfsmodel 
weinig afhankelijk zijn van publieksinkomsten, hebben we geen beroep hoeven 
doen op de noodsteun van de gemeente Utrecht. Hierbij noemen we graag de 
nieuwe fondsmogelijkheden die er voor jongerencultuur waren en de trouwe 
steun van partners in het Leidsche Rijn Festival, ook al was dat dit jaar 
bescheidener van opzet. 
 
In 2021 lieten we opnieuw een quickscan doen om te kijken of we nog terecht 
BTW-vrijgesteld zijn; we zouden immers graag BTW terug vragen voor alle 
afgenomen diensten en inkoop. Omdat onze afdracht minimaal zou zijn, 
kunnen we echter terecht geen BTW terugvragen: de quickscan (uitgevoerd 
door Force Finance) sluit aan bij die we in 2020 lieten doen door Kamphuis en 
Berghuizen. 
 
Cultuur19 pakt haar rol als wijkpartner en programmamaker in de 
CultuurCampus breder op dan van een verhuurder; we sturen sterk op 
samenwerking en inhoudelijke cross-overs. Dit tweede pandemie-jaar testte 
verhoudingen en partnerschappen. We konden vanuit eigen reserves een 
(beperkte) generieke huurkorting aanbieden en een extra korting voor 
aanbieders van groepslessen, zanglessen en voor koren. In 2021 konden we 
tevens huurkorting van de gemeente aanbieden als uitvoerder van een 
huurkortingsregeling broedplaatsen. Momenteel loopt hier nog een aanvraag 
voor om met een van onze grote huurders overeenstemming te vinden over 
huurinning tijdens de lockdown. De combinatie van de invoering van de WAB 
en de noodzakelijke sluiting van de CultuurCampus was vanuit fair-practise 
gedachte en goed werkgeverschap, hoewel duur voor de stichting, een 
fortuinlijke. De exploitatie van de CultuurCampus sloot 2021 mede hierdoor af 
met een klein verlies, maar we konden behoud van banen voor medewerkers 
garanderen. Dit gold helaas niet voor onze flexibele schil van technici. 
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Vijf partners noemen we graag als partners bij uitstek. We bouwen onze 
successen in de CultuurCampus op het partnerschap met Amadeus Lyceum. 
Het Harmonie Orkest Vleuten ontwikkelde zich van huisgenoot uit tot 
kernpartner, met schier onuitputtelijke inzet, onbetaalbaar netwerk aan 
vrijwilligers, ambitie en betrokkenheid. Dankzij Utrecht Natuurlijk kon ons 
Leidsche Rijn Festival toch doorgaan, en hoe. Dankzij Podium Hoge Woerd 
en Azotod maakten we op allerlei plekken in het stadsdeel kwalitatief goed 
jongerenprogramma, ook bij slecht weer.  
 
We spelen een actieve rol in verschillende gremia die de culturele 
infrastructuur inclusiever en sterker maken. Doen gaat hier voor vergaderen: 

 
- Wijkcultuurhuizenoverleg:   lid 
- Leidsche Rijn Connectie:   lid en bestuur 
- Brede School Het Zand:   kernpartner 
- de Participatie Federatie:   lid en medeoprichter 
- werkgroep Leidsche Rijn Marketing:  lid  
- Stichting De Zingen de Toren:  bestuur 
- Programmeringsgroep Maximapark: lid 
- Pact Utrecht:     aanjager 
- Actiecoalitie Inclusie & Toegankelijkheid: aanjager en medeoprichter. 

 
Cultuur19 is overtuigd van de kracht van samenwerking. Niet doen wat een 
ander beter kan, afstemmen en je tot elkaar verhouden zodat er flow in de 
keten van talentontwikkeling mogelijk is. Samenwerkingspartners in het 
programma van 2021 zijn:

 
Abrona 
Academie Tien 
Amadeus Lyceum 
Anafora 
Azotod 
Bibliotheek Utrecht 
Bijlmerparktheater 
BOKS Cultuurhuis 
Brede School Het Zand 
Café Theaterfestival 
SUB speeltuinen 
De Vrijstaat 
CultuurOnderwijs Utrecht 
Dansatelier 42 
Danscentrum Utrecht 
Danscentrum Utrecht 
De Nieuwe Regentes 
De Saxschool  
De Vaillant 
De Wilg 
DOCK 

DURF! 
Firma Kluit 
Foto-En-Zo 
Guilty Pleasures 
Hann-photography & Schuch 
Photography 
Herman Brood Academie 
Het NUT 
Het Wilde Westen 
HKU 
Hogeschool Utrecht 
HOV  
Huis van Betekenis 
De Utrechtse Muziekschool  
Harmonie Orkest Vleuten  
Dansatelier42 
Het NUT 
De Saxschool 
PM Dance 
Kunstencentrum Nieuwe Vaart 
Stichting Freedom 
Kunstbende  
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Illusionary Rockaz Company 
Db’s 
Jeugdorkest Leidsche Rijn 
JoU 
Sport Utrecht 
Brede School Vleuterweide 
Kunstencentrum Nieuwe Vaart 
Kyria Moves 
Laaktheater Den Haag 
Metaal Kathedraal 
Vocal Arts Academy 
Montessorischool Arcade 

OBS Het Zand 
Orkest van Utrecht 
Podium Hoge Woerd 
Prestige Vocal Groups 
Sesar Toneel 
SHIFFT 
Simon Puxley 
Special Heroes Nederland 
Starlight Boulevard 
Stichting de Bosspeeltuin 
Stichting De Zingende Toren

Stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn 
Stichting Philomela 
Studio De Bakkerij  
Studio Moskou  
Theater Dakota  
Theatergroep De Hangouderen 

Theaterschool Utrecht 
Tivoli Vredenburg 
Utrecht Marketing 
Vioolschool Amadeus 
Vioolschool Amadeus

Vocal Arts Academy 
VOLT 
Vrienden van het Maximapark 

X11 
ZIMIHC Wittevrouwen, Zuilen, 
Overvecht en Maatwerk 
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8.  Tot slot en vooruitblikkend 
 
De waarde van cultuur ligt in de ontmoeting van verhalen. In dit tweede jaar 
van de COVID-pandemie konden we elkaar nog steeds ontmoeten, al was het 
mager. Cultuur19 kon wendbaar opereren en succesvol omdenken maar aan 
het eind van het jaar waren we ook moe van al het improviseren. We zullen de 
komende jaren hard met elkaar moeten werken aan herstel van de sector. We 
missen weggelekte kennis van technici en zien dat personeelstekorten 
nijpender worden.  
 
De enorme groei van de bevolking in de wijken 9 en 10 vergt specifiek beleid, 
dat culturele voorzieningen laat meegroeien. Met name voor jongeren is ons 
grote stadsdeel rijp voor nog veel meer te beleven, in een cultureel 
vlekkenplan waarin zij zelf de regie hebben. We zijn blij met de kadernota 
Cultuurparticipatie die in 2022 het licht zag. We zien ons en onze visie op 
samenwerking en deelgebruik van gemeentelijk vastgoed bovendien gesteund 
in de Uitvoeringsnota huisvesting culturele sector. 
 
De opbrengst van ons werk laat zich niet meten in bezoekcijfers maar merken 
in verbinding, bezinning en plezier. Dáárom stellen we ons ten doel groepen 
cultuur makende wijkbewoners te faciliteren. We werken met steeds meer 
verschillende wijkbewoners, hoewel deze diversiteit nog veel meer aandacht 
verdient. Culturele diversiteit en deelname aan cultuur door mensen met een 
beperking en / of een smalle beurs is niet vanzelfsprekend. Met de groei van 
de stad is juist het in diverse groepen met elkaar maken en samenleven 
belangrijker dan ooit. Wijkgericht en dialooggericht werken is daarvoor de 
passende werkwijze.  
 
Het onderzoek ‘Cultuur voor Iedereen’ van de Hogeschool Utrecht geeft ons in 
ons streven voeding, idioom, bevestiging en uitwisseling. In dit onderzoek 
staat de vraag centraal hoe we als Utrechtse wijkcultuurhuizen kunnen 
bijdragen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, tot zijn recht 
komt en zich veilig voelt. In het licht van zowel stedelijke als mondiale 
gebeurtenissen een gelaagde vraag, waarmee we opnieuw een ongewisse tijd 
in gaan. 
 
Het moois dat we maken laat zich hier niet verwoorden, daarvoor verwijzen we 
naar zelf meemaken en eventueel terugkijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur19/2022 
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