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Missie, visie en strategie Stichting Kunst Rond de Venen 
 

  Missie 
De stichting Kunst Rond de Venen, ofwel KRDV-Netwerk faciliteert, organiseert en verbindt.   

KRDV- Netwerk: 

- ondersteunt amateurkunstverenigingen en individuele kunst- en cultuuraanbieders, 

- ondersteunt en initieert samenwerkingsprojecten op het gebied van kunst- en   

cultuureducatie 

- is een platform voor samenspraak en overleg met bestaande organisaties binnen de  

gemeente 

 

  KRDV- Netwerk investeert in de rol van intermediair, dat wil zeggen de rol van    

  projectorganisatie, kenniscentrum, makelaardij en belangenbehartiging. Samengevat: die  

  van een netwerkorganisatie.  We beogen hierbij niet alleen om de kunstbeoefening voor andere 

  doelen zoals sociale cohesie, talentontwikkeling, ontspanning te realiseren,    

  maar ook om kunstbeoefening als doel op zichzelf verder tot ontwikkeling te brengen.  

 

  Visie 
Als specialist in kunsteducatie met een regionaal netwerk van kunstenaars, streven wij ernaar om 

zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met kunst- en 

cultuureducatie. Afhankelijk van interesse en aanleg kan dit zowel actief, receptief en/of 

reflectief.  

 

We bewerkstelligen een nauwe samenwerking tussen scholen en de lokale kunstenaars in de 

vorm van langlopende projecten.  Deze projecten alsook 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 aan amateurverenigingen.  

 

Er ligt op lokaal gemeentelijk niveau een verantwoordelijkheid om recht te doen aan de noodzaak 

te verbinden. De uitgestrektheid van de gemeente maakt het noodzakelijk een 

samenwerkingsverband voor overleg te vormen: ontwikkeling van plannen en de uitvoering 

daarvan, zowel voor educatieve projecten als voor evenementen. Middels overleg met diverse 

partijen (docenten en uitvoerende kunstenaars, dans- en muziekscholen, basisscholen en het 

voortgezet onderwijs, maar ook de cultuurconsulent, Cultuurhuis Abcoude en Kunst Centraal), zijn 

we bezig dit vorm te geven.  
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  Strategie 
De Stichting Kunst Rond de Venen is ingericht om bovenstaande missie en visie vorm te geven.  

                De stichting draagt zorg voor: 

- huisvesting en faciliteiten, 

- een basisorganisatie van administratie, financiën en projectorganisatie, 

- kennisdeling en gezamenlijke promotie, 

- koepeloverleg en communicatie met scholen en provinciale organisaties,  

- gemeenschappelijke activiteiten en evenementen. 

  De basisorganisatie bestaat uit:  
- Een bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Zij vergaderen eens in de twee maanden samen 

met de medewerker administratie/coördinatie en projectcoördinator.  

- Naast het bestuur zijn er op reguliere basis drie mensen actief voor  

o administratie, faciliteiten, muziek (bandbrouwerij en muziekpresentaties) 

o website, aanbod voor scholen (matchingregeling) en projecten 

o projectcoördinatie, evenementen en beleid 

- Op projectbasis zijn meerdere mensen betrokken 

  Zichtbaarheid, naam en logo: 
  Middels een evaluatie over onze zichtbaarheid eind 2019, werken we aan een verbeterplan op dit 
  punt. Onderdeel van het verbeterplan is het voorgenomen om in 2020 onze naam en ook ons logo 
  te wijzigen. Onze naam KRDV-Netwerk blijkt lastig vindbaar en blijft voor verwarring zorgen ten 
  opzichte van andere initiatieven zoals Kunst Ronde Venen en het docentencollectief KRDV.  
   

  Kenniscentrum voor cultuureducatie  
 

  Website 
De website van de Netwerkorganisatie is online: www.krdvnetwerk.nl. De website vermeldt de 

lessen, het aanbod voor de scholen, projecten, repetitie-, expositie- en presentatie-locaties alsook 

de amateurverenigingen in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en De Hoef. Daarnaast worden 

activiteiten en presentaties in de agenda opgenomen.  

  Projectformulier 
Op de website staat tevens het projectformulier wat men kan downloaden voor het indienen van 

een projectaanvraag. Een projectaanvraag kan door eenieder ingediend worden en moet voldoen 

aan de volgende criteria: 

o Aanvrager staat ingeschreven bij de KvK als ondernemer op het gebied van kunst en/of 

cultuur, 

o Financiële bijdrage richt zich op podiumkunsten en/of beeldende kunsten, 

o Financiële bijdrage wordt besteed aan kunst- en/of cultuureducatie voor amateurs, 

o Financiële bijdrage wordt besteed ten gunste aan de inwoners van Mijdrecht, Wilnis, 

Vinkeveen, De Hoef en/of Waverveen, 

http://www.krdvnetwerk.nl/
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o Er mag geen sprake zijn van directe financiële ondersteuning van de gemeente, 

o Er is bij voorkeur sprake van co-financiering of een ander soort verdienmodel 

(kaartverkoop of iets dergelijks),  

o Er is bij voorkeur sprake van samenwerking met meerdere kunst- en cultuuraanbieders, 

o Het volledige projectformulier moet uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project 

ingediend worden, 

o Na afloop wordt gevraagd naar een kort verslag en een aantal foto’s van de activiteit, 

o Betaling geschiedt achteraf op basis van een factuur, voorschotten zijn in overleg 

mogelijk. 

  Matchingregeling scholen 
Voor scholen is het formulier voor de Matchingregeling te downloaden van de website. De 

Matchingregeling kan alleen ingevuld en ingediend  worden door een school en heeft betrekking 

op: 

- lokaal, gemeente-breed aanbod, 

- kunst- en cultuureducatie op de school gedurende één seizoen voor lokaal aanbod, 

- de matching van het ingelegde bedrag van de school door Kunst Rond de Venen (vult 

hetzelfde bedrag aan),  

- de minimum inleg van de school op jaarbasis € 500 tot de maximum inleg op jaarbasis  

€ 2.000, 

- afstemming van wensen van de school voor aanbod op maat. KRDV-Netwerk gaat met de 

school om tafel en maakt in overleg een aanbod op maat, op basis van wensen en financiële 

mogelijkheden van de school.  

  Koepeloverleg, makelaardij en belangenbehartiging 
  Koepeloverleg 

In november vindt overleg plaats met amateurkunstorganisaties en kunst- en cultuuraanbieders.  
De behoefte aan uitwisseling, afstemming van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van het 
belang voor kunst- en cultuureducatie is groot. In dit overleg wordt het volgende besproken:   
-      Informatie uitwisseling,  
- Aanbod scholen, 
- Website KRDV-Netwerk, 
- 75 jaar bevrijding.  

 

  Afstemming kunst- en cultuuraanbod scholen met de Cultuurcoördinator, Kunst Centraal 

  en Cultuurhuis Abcoude 
  Overleg en afstemming met betrekking tot het kunst- en cultuuraanbod voor de scholen vond  
  in 2019 op een structurele wijze plaats. Doel van het overleg was om het aanbod van de drie  
  gesubsidieerde organisaties Kunst Centraal, Cultuurhuis Abcoude en KRDV-Netwerk zo goed  
  mogelijk op elkaar af te stemmen en op een zo helder mogelijke wijze aan de gemeente, scholen 
  en cultuuraanbieders te presenteren. Dit heeft geresulteerd in het volgende:   
  -      verspreiden van een gezamenlijke flyer, 
  -      afspraken omtrent de te hanteren tarieven voor betaling van de cultuuraanbieders, 

 -      uitwisseling van workshopkandidaten, 
 -      gezamenlijke afspraak met de wethouder en cultuurambtenaar over de activiteiten.  
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  Deelname lokaal overleg: werkgroep 75 jaar bevrijding  
  De gemeente De Ronde Venen heeft na de zomer, onder leiding van Gertjan de Boer, de  

  werkgroep ’75 jaar bevrijding’ in het leven geroepen. Met als doel om in 2020 een breed scala van 

  activiteiten rondom het onderwerp van 75 jaar bevrijding in De Ronde Venen te laten plaats  

  vinden. KRDV-Netwerk neemt vanaf oktober 2020 deel aan deze werkgroep. Het streven is om                                

  een bijdrage te leveren aan de bevrijdings-maaltijden en het bevrijdingsfestival in Wilnis.  

   Behoefte aan een gemeenschappelijk Cultuurgebouw blijft bestaan 
  Vanaf februari 2019 vinden de muzieklessen van het docentencollectief Kunst Rond de Venen  

  plaats op de locaties van Vios en Viribus Unitis en op de St. Jozefschool in Vinkeveen.  De  

  dansactiviteiten vinden al geruime tijd plaats in de Willisstee. KRDV-Netwerk heeft een postadres, 

  maar geen eigen kantoor-of activiteitenruimte. Voor overleg en activiteiten wordt gebruik  

  gemaakt van de huisvesting van Vios, Viribus Unitis, de bibliotheek in Mijdrecht, Het Oude  

  Parochiehuis of er wordt uitgeweken naar de N201 in Aalsmeer. Het gemis van   

  gemeenschappelijke ruimten voor kantoor, overleg en activiteiten is enorm en de behoefte aan 

  een gezamenlijk Cultuurgebouw groeit des te sterker.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Contact over eventuele huisvestingsmogelijkheden in De Rank 

  Als gevolg van de activiteit Klink-Klaar, welke op 3 november 2019 ten dele gehouden is in het  

  Irene gebouw van de St. Janskerk , is contact gelegd met de kerkraad van de protestantse  

  gemeente. Vanuit de kerkgemeenschap is besloten om het gebouw de Rank open te   

  stellen voor cultureel- en sociaal maatschappelijke doelstellingen. De kerkraad  staat open voor 

  partijen, dus ook voor KRDV- Netwerk,  om activiteiten in het gebouw te gaan ontplooien. Het  

  idee van openstelling van de verschillende ruimten is in ontwikkeling, dat wil zeggen dat de  

  kerkraad zich nog aan het beraden is over hoe zij alles willen gaan organiseren en financieren. De 

  kerkraad bestaat uit vrijwilligers. Als de ruimten op reguliere basis verhuurd gaan worden, zal hier 

  een beheerder voor aangesteld moeten worden. Daarnaast zullen er aanpassingen in   

  het gebouw nodig zijn.  Afgesproken wordt met elkaar in overleg te blijven en ernaar te streven in 

  het najaar van 2020 een aantal activiteiten van KRDV-Netwerk, waaronder Klink-Klaar,  in  

  De Rank te laten plaats vinden.  

 

Naast de website van KRDV-Netwerk, dient er ook een fysieke locatie te zijn voor een cursus, 
workshop, evenement, repetitie of gewoon voor een kopje koffie. Het gemis van een 
gemeenschappelijk accommodatie, waar cultuuraanbod beschikbaar is tegen lage kosten, maakt 
dat KRDV als netwerkorganisatie niet optimaal kan functioneren.  
    
De doelstelling van een cultuurhuis is om het culturele leven en het uitgaansleven in De Ronde 

Venen een nieuwe impuls te geven. Hierdoor krijgt iedereen, jong tot oud het hele jaar door, de 

mogelijkheid  om ergens aan mee te doen. Een cultuurhuis vormt de ideale verzamelplek voor de 

vele initiatieven waarin KRDV een rol speelt als netwerkorganisatie.  
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  Culturele Projecten 
 

  HaFaBra theorie en praktijkexamens 
  De muziekdocenten van Kunst Rond de Venen verzorgden de theorie- en praktijkexamens voor de 

  HaFaBra. Kunst Rond de Venen heeft hierbij een regionale functie. Er werd samengewerkt met 

  verschillende muziekverenigingen uit De Ronde Venen. In maart werd gestart met de lessen en in 

  juni vonden de examens plaats. Tweeëntwintig leerlingen deden mee aan deze examens.  

  Activiteiten Basisscholen 
Activiteiten op basisscholen vonden in 2019 plaats: 

-  Vanuit de samenwerking met Kunst Centraal in het kader van hun project 

 Instrumentencircuit. Door muziekdocenten uit de Ronde Venen werden in maart 

 2019 kennismakingslessen blaas- en slagwerk gegeven aan de groepen 5 en 6 van de  

 St. Jozefschool, Pijlstaartschool en de Schakel. 

-      Op basis van de matchingregeling vonden op de Hoflandschool verschillende activiteiten                 

 plaats. In het najaar van 2018 kregen de kinderen van groep 3 t/m 8 kennismakingslessen 

 dans, theater en zang. In januari en februari 2019 kregen zij van dezelfde docenten 

 vervolglessen dans, theater en zang. In deze vervolglessen werd dieper ingegaan op de 

 vaardigheden van de disciplines, hetgeen resulteerde in een presentatie van de kinderen 

 aan elkaar. Voor de kleuters werd er een apart programma kleutermime, alle kleuters 

 kregen vijf lessen in deze discipline. Het totaalpakket van activiteiten was in 

 samenspraak met de Hoflandschool tot stand gekomen.  

- Op basis van de matchingregeling organiseerden de ICC’ers van de Willispoort hun 

 kunstateliers. Vier keer per schooljaar werd de hele school omgetoverd tot een 

 kunstatelier. Alle groepen kregen op zo’n dag bijzondere workshops van de eigen 

 leerkrachten of van specialisten. In het voorjaar van 2019 waren hierbij betrokken: De 

 Dorpsacademie Mus en Muzen (beeldende kunst), Maarten Rongen (slagwerk), Karin 

 Dieters (dans en zang) en Brassband Concordia  (muziek). De lessen vonden plaats op de 

 school, De Dorpsacademie Mus en Muzen en in de Willisstee.  

- De basisschool De Windroos had voor het schooljaar 2019 – 2020 aangegeven af te zien 

 van het aanbod van Kunst Centraal. De school wilde graag een cultuuraanbod 

 samenstellen dat meer op maat gemaakt werd en daardoor in kon gaan op thema en 

 ontwikkelingen van de school. In samenspraak met KRDV-Netwerk werd een plan 

 gemaakt voor vier kunstweken, één in het najaar van 2019 (oktober 2019) en drie in 2020 

 (januari, februari en mei). Deze kunstweken bestonden uit een variëteit van workshops in 

 muziek, beeldende kunst, dans, drama en rap. De school maakte hierbij gebruik van de 

 matchingregeling.  
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  Specifieke Projecten en Presentaties 
Projecten en presentaties zijn onlosmakelijk verbonden met kunst- en cultuureducatie. Binnen 

projecten is het mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan om van elkaar te leren, 

maar ook om elkaar te inspireren. Presenteren is de interactie met het publiek, daarin komt kunst 

tot leven. Optreden is een grote uitdaging voor amateurs, om hun ervaring te delen met het 

publiek. Het is tevens een vitaal onderdeel van het beoefenen van kunst.  

In 2019 werden verschillende projecten en presentaties gegeven, waarbij sprake was van een 

samenwerking.  

  Nooit Uitgeblazen 

  Het project Nooit Uitgeblazen werd geïnitieerd door Dick Hesselink. Doel van het project was  

  om volwassenen, die nooit een instrument hebben leren spelen, uit te dagen hieraan te gaan  

  beginnen. Hiervoor werd een speciaal programma gemaakt, bestaande uit 20 individuele lessen 

  en 10 samenspelsessies. Het project zal worden afgesloten met een presentatie met een  

  partnerorkest in 2020.  

  Voor dit project is de samenwerking gezocht met de muziekverenigingen in De Ronde Venen:  

  Vios, Viribus Unitis, Triviant, Brassband Concordia en de bigband Fort Night Swing. Zij gaven  

  allen aan mee te willen werken aan dit project door het aanleveren van instrumenten, het 

  beschikbaar stellen van hun repetitieruimten en/of mee te denken en te werken aan de  

  afsluitende presentatie. Tevens hebben zij aangegeven de deelnemers de    

  mogelijkheid te geven een keer mee te spelen bij de muziekvereniging.  

  Na een wervingscampagne via de lokale pers en sociale media is het project na de zomer in 2019 

  van start gegaan met zeven kandidaten.  

  Klink-Klaar, tekst en muziek voor klein publiek 

  Op initiatief van Jessica Erdtsieck werd begin januari 2019 een werkgroep in het leven   
  geroepen om vorm te geven aan een ‘huiskamerproject’ begin november 2019. De werkgroep  
  bestond uit Jessica Erdtsieck, Greetje de Haan, Elza Vis en Aino Merits. Doel van het project was: 
  - Bekendheid creëren van de lokale talenten uit de Ronde Venen in woord en muziek, 
  - Een podium bieden aan kleinkunstenaars c.q. woord- en muziek talenten:    

  verhalenvertellers, solisten zang of instrument, stand-up comedians, cabaretiers, koren, 
  bandjes of andere muziekgroepen, 

  - Inwoners op een laagdrempelige manier kennis laten maken met deze talenten, 
  -  Uitwisseling en samenwerking bevorderen tussen amateurs en/of semi-professionals (uit 

  de Ronde Venen). 
  Gedurende de tien maanden voorbereiding kreeg het project vorm, vijftien locaties en vijftien 

 talenten,  zowel individuele artiesten alsook groepen, zeiden hun medewerking toe. Op zondag 
 3 november 2019 konden de inwoners van De Ronde Venen gratis een bezoek brengen aan 
 drie verschillende optredens op verschillende locaties in Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen om 12.30 
 uur; om 14.00 uur en om 15.30 uur. Het evenement werd afgesloten met een bijeenkomst in het 
 Irenegebouw in Mijdrecht, waar de verschillende artiesten elkaar ontmoetten en nog een extra 
 optreden verzorgden. Het project werd zeer positief en enthousiast ontvangen, zowel door de 
 bezoekers, de gastheren/gastdames van de locaties en de artiesten. Dit initiatief vraagt om 
 herhaling.  
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  Bandbrouwerij 

  Sinds het najaar van 2017 organiseert KRDV-Netwerk de Bandbrouwerij in Mijdrecht.   

  Ook in het voorjaar van 2019 vonden vanaf 15 februari 2019 zeven sessies plaats in ’t Oude  

  Parochiehuis. Doel van dit project was popmuzikanten bij elkaar te brengen en    

  gelegenheidsbandjes te vormen onder begeleiding van een bandcoach. Samen leren muziek  

  maken, concerten organiseren voor publiek en om gaandeweg het lokale muziekcircuit nieuw  

  leven in te blazen.  

  In de periode van 2018 tot de zomer 2019 was er een kern van terugkerende muzikanten  

  gevormd. Het waren vooral de wat oudere muzikanten, die de kern vormden.  Om meer jongeren 

  te trekken werd besloten de groep te splitsen. De ‘oudere muzikanten’ kregen een eigen plek in 

  N201 in Aalsmeer om daar met elkaar te kunnen repeteren. In Mijdrecht werd na de zomer een 

  nieuwe start gemaakt met de Bandbrouwerij bij de muziekvereniging Vios, specifiek voor  

  muzikanten in de leeftijd van 15 t/m 35 jaar.  

 

  Overige projecten/presentaties 

 

  Projecten/Presentaties: 

- 25 en 26 mei:     tijdens de Atelierroute georganiseerd door Kunst Ronde Venen, verzorgt 

   KRDV-Netwerk de muzikale omlijsting op diverse locaties in De Ronde  

   Venen. 

- 30 juni:        een gezamenlijke voorspeelavond van o.a. blazers, gitaar en   

   zang vindt plaats in ’t Oude Parochiehuis. Een avond die vraagt om  

   herhaling, ‘dat moeten we vaker doen’ 

 

  Deelname aan lokale projecten: 

  -       16 juni:    dansoptredens tijdens straattheaterfestival Mijdrecht  

  -       26 en 29 augustus: workshops beeldende kunst, zang en theater tijdens de   

     vakantiespeelweek in De Boei in Vinkeveen  

  -       14 sep:  deelname Najaarsmarkt Wilnis door docentencollectief  

 

   

  De Ronde Venen, 29 april 2020 

 

  Mw. J.J. Erdtsieck   Mw. A.M. Stokkel   Dhr. J.M. van Breukelen 

  Bestuur    Bestuur     Penningmeester 

 


