Beleidsplan 2017 – 2020 Stichting Kunst Rond de Venen
Stichting Kunst Rond de Venen* is een organisatie te behoeve van kunst- en cultuureducatie en
amateurkunst in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.
Missie
Stichting Kunst Rond de Venen faciliteert, organiseert en verbindt:
is een platform voor samenspraak en overleg met bestaande organisaties binnen de gemeente
ondersteunt amateurkunstverenigingen en individuele kunst- en cultuuraanbieders
ondersteunt en initieert samenwerkingsprojecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie
Uitgangspunt is alles omtrent kunst- en cultuureducatie en amateurkunst zichtbaar te maken, bij elkaar te
brengen, de kwaliteit te verbeteren, te adviseren, te stimuleren en te initiëren.
Visie
Stichting Kunst Rond de Venen investeert in de rol van intermediair, dat wil zeggen de rol van
projectorganisatie, kenniscentrum, makelaardij en belangenbehartiging, samengevat die van een
netwerkorganisatie.
Niet alleen kunstbeoefening om andere doelen zoals sociale cohesie, taalontwikkeling, vermaak,
ontspanning willen we realiseren, maar ook de kunstbeoefening als doel op zichzelf te ontwikkelen en te
verbreden.
Als specialist in kunsteducatie met een regionaal netwerk van kunstenaars scholen wij kinderen
en jongeren, afhankelijk van interesse en aanleg, in kunstzinnige vaardigheden.
We bewerkstelligen een nauwe samenwerking tussen scholen en de lokale kunstenaars in de
vorm van langlopende projecten. Deze projecten en kennismakingsactiviteiten kunnen een
opmaat zijn voor verdere verdieping in kunst in vrije tijd.
We organiseren inspirerende evenementen voor organisaties met een kunstaanbod en bieden
ondersteuning voor amateurverenigingen.
Activiteiten:
Onze activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende thema’s:
1. Kenniscentrum:
zichtbaar maken wat er op het gebied van kunst- en cultuureducatie
gebeurt
actuele ontwikkelingen delen
elkaar versterken en inspireren
2. Makelaardij en belangenbehartiging:
vraag en aanbod bij elkaar brengen
behartigen van gemeenschappelijke belangen door het creëren van
overlegvormen: voor het bespreken van activiteiten, het ontwikkelen van
projecten en het opzetten van een scholingsprogramma
deskundigheidsbevordering:
o ondersteuning bieden door scholing te faciliteren in projectmatig ondernemen
van individuele docenten, verenigingen en clubs, op het gebied van inhoudelijk
kennis en algemeen organisatorische vaardigheden
o HaFaBra praktijk en theorie examens: bevordering van de muzikale
vaardigheden van de leden van de verschillende muziekverenigingen. (KRDVNetwerk heeft hiervoor een regionale functie)

*Vanaf 1 oktober 2020 worden de activiteiten van Stichting Kunst Rond de Venen
gecontinueerd onder een nieuwe naam: Cultuurpunt Ronde Venen.
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3. Culturele projecten:
De algemene doelstelling van culturele projecten is mee werken aan de ontwikkeling
van een bloeiend cultureel leven in de gemeente De Ronde Venen. Betrokken docenten en organisaties
delen hun kennis op het gebied van organisatorische, educatieve en conceptuele vaardigheden, zodat
projecten vakkundigheid en geïnspireerd tot stand komen.
Meer specifiek:
projecten op en rondom school: kinderen en jeugd kennis laten maken met het lokale
cultuuraanbod, met als speerpunt mediakunst
organisatie van presentaties en optredens voor ouderen:
o activeren en laten genieten van ouderen
o ontmoeting en verbinding van leeftijdsgroepen d.m.v. cultuur
buurtactiviteiten: organiseren van laagdrempelige activiteiten in de vertrouwde buurt
samenwerkingsprojecten met andere culturele organisaties en initiatieven: elkaar versterken,
vergroten van publieksbereik, mogelijk maken van multidisciplinaire samenwerking
bandbrouwerij: jongeren de mogelijkheid geven samen muziek te maken, in een band te spelen, te
leren van elkaar o.l.v. een bandcoach
klink-klaar, tekst en muziek voor klein publiek: een podium bieden aan woord- en muziek
talenten; inwoners op een laagdrempelige manier kennis laten maken met deze talenten;
bekendheid creëren van de lokale talenten; uitwisseling en samenwerking bevorderen tussen
deze talenten
4. Cultuurhuis:
De doelstelling van het cultuurhuis is het culturele leven EN het uitgaansleven in De Ronde Venen een
nieuwe impuls te geven zodat iedereen, van jong tot oud het hele jaar door mogelijkheden heeft om mee te
doen, zowel actief als passief. Een cultuurhuis dat beoogt de ideale verzamelplek te zijn voor talloze
initiatieven waarin KRDV haar rol als netwerkorganisatie optimaal kan uitvoeren.
De activiteiten zijn bedoeld voor:
leerlingen van de basisscholen en voortgezet onderwijs
kinderen op de naschoolse opvang
buurtbewoners (laagdrempelige activiteiten)
jongeren (o.a. door aanbod van de bandbrouwerij)
ouderen (presentaties georganiseerd in samenwerking met welzijnsorganisatie Tympaan – De
Baat en zorginstellingen o.a. Careyn Maria Oord)
mensen met een beperking, die buiten hun leefomgeving mede door onze activiteiten een
sociaal verband aangaan
leden van muziekverenigingen (HaFaBra praktijk en theorie, deskundigheidsbevordering)
leden en betrokkenen van culturele organisaties en initiatieven zoals
bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, straattheaterfestival Mijdrecht, najaarsmarkt Wilnis,
dansscholen, koren, muziekensembles, muziekschool Soundcheck, ateliers beeldende kunst,
theater- en musicalclubs en individuele Kunsteducatiedocenten
Werkwijze en verantwoordelijkheid:
Voor de realisatie van de activiteiten is KRDV-Netwerk verantwoordelijk voor:
-

huisvesting van de projecten en hun organisatie
aantrekken en inspireren van culturele projectontwikkelaars
communicatie en publiciteit
het initiëren van werkgroepen per activiteit
afstemming van het projectaanbod in de verschillende kernen waarbij
de samenwerking met Cultuurhuis Abcoude en Kunst Centraal speciale
aandacht verdient
administratie en financiën: lopende rekeningen, jaarafrekening en
verantwoording, subsidie aanvragen en mogelijke sponsoring
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Naast het bestuur zijn er op reguliere basis drie mensen actief voor:
-

administratie, faciliteiten, muziek (bandbrouwerij en muziekpresentaties)
website, aanbod voor scholen (matchingregeling) en projecten
projectcoördinatie, evenementen en beleid

Daarnaast wordt er per project een werkgroep ingesteld, van drie tot vijf personen.

Samenwerking met andere organisaties
Als culturele netwerkorganisatie onderhouden we nauwe contacten met scholen, naschoolse opvang,
amateurverenigingen, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, de gemeente en de provincie.
We werken samen met andere partijen om onze doelstelling waar te maken. Deze samenwerking kan
variëren van informatie uitwisseling, afstemming tot partnerschap.
Het initiatief, beheer en organisatie van een koepeloverleg behoort tot kerndoelen.
Het koepeloverleg brengt vraag en aanbod in de meest ruime zin bij elkaar.
Samenwerking en uitwisseling met betrekking tot ontwikkelingen binnen de gemeente:
cultuurconsulent van De Ronde Venen, deze samenwerking is een pijler
onder de netwerkorganisatie
Cultuurhuis Abcoude
Samenwerking met betrekking tot netwerkactiviteiten:
basisscholen, voortgezet onderwijs en naschoolse opvang
Kunst Centraal: uitvoeren van onderdelen van het basisprogramma voor
scholen in de Ronde Venen, samenwerking m.b.t. project
instrumentencircuit, afstemming van het aanbod
zorginstellingen zoals Careyn Maria Oord, Gerardus Majella
welzijnsorganisatie Tympaan – De Baat
muziekverenigingen, koren, muziekensembles, individuele
kunsteducatiedocenten, ateliers, dansscholen en musical- en
theaterverenigingen
Samenwerking met betrekking tot promotionele doeleinden:
omroepen: RTV Ronde Venen, Midpoint FM
kranten: De Nieuwe Meerbode en De Groene Venen
straattheaterfestival De Ronde Venen
najaarsmarkt Wilnis
Promotie en publiciteit
De activiteiten worden bekend gemaakt via de volgende kanalen:
website: www.krdvnetwerk.nl*
facebook: www.facebook.com/kunstronddevenen
website: www.uitinderondevenen.nl
persberichten, redactionele stukken en advertenties in De Nieuwe Meerbode, Groene Venen en
Witte Weekblad
flyers en brochure
bij deelname aan evenementen binnen de gemeente De Ronde Venen
bij gezamenlijke activiteiten met andere organisaties binnen de Ronde Venen
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