
     
Verslag Online CultuurCafé gemeente Groningen (21 januari 2021) 

 
Aanwezig 
Gemeente Groningen: Annemarie van der Molen (beleidsambtenaar cultuur) 
Kunstraad Groningen: Annette Steenhuisen (secretaris-beleidsmedewerker)  
Culturele veld: Anita Ros (theatermaker/Ros Theater en Musical School Drenthe), Anna Vellinga 
(GOOV Muziektheater/LAB Groningen), Anne van der Pol (Karrekoor), Arjen Wassink (Martini 
Brassband/Harmonie Patrimonium/dirigent), Bonno Blaauw (fotograaf/kunstenaar), Bregje Hoed 
(Bathroom Scenario), Frank Antens (pianostudio Frank Antens), Frits ten Bloemendal (Gruno’s 
Postharmonie), Harrie Vos (NNOOK), Herman Bos (Let’s Swing), Herman Vogt (Karrekoor), Isolde van 
Meerwijk (ZZP-er koordirigent/Jong van Hart/zangeres/organisator Meezingcafé), Jan Tjeerd 
Groenewoud (Santelli), Jannie van der Deure (Gruno’s Postharmonie), Jarick Bruinsma (Luthers Bach 
Ensemble), Kitty Teuben (K&M producties), Koen Brummel (Vals Alarm Musicaltheater), Lien Verwer 
(Focus Vocaal), Marjan de Vreugt (ZZP productieleider/K&M producties) en Philippien Bos (Jonge 
Sla), Hannelore Duynstee (projectleider VRIJDAG in de Buurt) 
KultuurLoket: Inez van de Kimmenade (programmamanager), Paula Mulder (projectleider), Geert 
Oude Weernink (projectleider), Leonie Zuidema (projectmedewerker)  
 
Aanleiding 
De beleidsmedewerker cultuur van de gemeente Groningen en de projectleiders van het 
KultuurLoket vinden het van belang om te horen wat er nu leeft bij het amateurkunstveld. De 
afgelopen periode zien wij ook dat er een grote zorg is: hoe houd je je vereniging levend? Wat 
betekent dit voor de toekomst? De gemeente werkt aan een steunpakket voor de culturele sector, 
gericht op grote instellingen, zzp’ers, subsidieregelingen en opdrachtverlengingen. Ze kijken ook zeer 
zeker naar de amateurkunst en zijn benieuwd wat de gemeente voor het culturele veld kan doen.  
Dat gaat natuurlijk over de komende tijd, de periode dat je nog vrij weinig kunt, maar ook voor de 
periode daarna. Welke knelpunten worden voorzien als de verenigingen weer mogen repeteren en 
optreden? Zijn er al (nieuwe) ideeën voor concerten, voorstellingen en projecten?  
 
Repteren / optreden 

Mag je zomaar buiten repeteren? 

• Officieel moet je daar een vergunning voor vragen, tenzij je op privé gebied gaat staan 
(bijvoorbeeld een schoolplein). Annemarie geeft aan dat medewerkers van de gemeente 
(afdeling vergunningen) van de zomer hebben aangegeven dat een melding voldoende was. 

 
Ons repetitiegebouw is sterk verouderd, met name als het gaat om de ventilatie. Kan de gemeente 
onderzoeken wat de staat van gebouwen is om er zeker van te zijn dat er in een veilige omgeving 
gerepeteerd kan worden? 

• Annemarie gaat overleggen met haar collega’s van de afdeling maatschappelijk vastgoed of 
er vanuit de gemeente iets mogelijk is (keurmerk o.i.d.) 

• Er zijn speciale subsidies die eigenaren van panden kunnen aanvragen voor het verbeteren 
van de kwaliteit van hun gebouw 

• Het KultuurLoket heeft vorig jaar de actie ‘Ruimte voor Cultuur’ opgezet. Op de site is een 
overzicht te zien met beschikbare locaties in de provincie Groningen. Dit betreft niet alleen 
de reguliere ruimtes zoals buurthuizen en culturele instellingen, maar ook sportzalen, 
bedrijfsruimtes (zoals een kantine), zalencentra, kerken etc. 

 
Tip: repeteren (koor en orkesten) via Jamulus. 

https://kultuurloket.nl/advies/ruimte-voor-cultuur/


     
Kijk ook voor tips, informatie en voorbeelden op de advies tijdens corona pagina van het 
KultuurLoket. 
 
Het KultuurLoket onderzoekt i.s.m. Stichting Koorplein Noord-Nederland de mogelijkheden om te 
investeren in een PA-installatie voor ongeveer 30 personen. Hiermee kunnen wellicht ruimtes die 
daar op zichzelf niet geschikt voor zijn toch gebruikt worden voor optredens. Ook kan de PA wellicht 
buiten gebruikt worden. Dit initiatief leverde enthousiaste reacties op bij enkele verenigingen. 
 
Het KultuurLoket onderzoekt of één of meer locaties van VRIJDAG voorzien kan worden van goede 
streaming opties, zodat er toch voorstellingen gegeven kunnen worden. 

• Gevraagd wordt om ook de mogelijkheid hierbij mee te nemen om ook opnames te kunnen 
maken, zodat er eerst gemonteerd kan worden alvorens het uitgezonden gaat worden. Dit 
neemt het team van het KultuurLoket mee. 

 
Steunmaatregeling vanuit de gemeente Groningen 

Wat voor ideeën zijn er om de verengingen en zzp-ers te kunnen helpen op de korte en lange(re) 
termijn? 

• Voldoende financiële middelen om de repetitieruimtes en de professionals (dirigent, 
regisseur, pianist) te kunnen (blijven) betalen, zodat deze personen betrokken blijven bij de 
vereniging 

• Een garantiebudget zodat we toch een concert kunnen organiseren en dat je verzekerd bent 
van een dekking van (een deel van) de kosten. De marge om een tekort uit eigen middelen 
aan te vullen is er niet meer. Je kan geen risico’s meer nemen. Als je dat doet dan heb je de 
misschien de coronatijd overleefd, maar dan overleef je het jaar daarna niet.  

• Budget om de huur van de locatie (repetitie / optreden) te kunnen betalen. Deze organisaties 
hebben toch ook hun inkomsten nodig. Betaal je niet door, dan ben je in het slechtste geval 
definitief je oefenruimte kwijt. 

• Budget voor de extra kosten die het herzien van een productie die voor 2020 was gepland 
met zich meebrengt (nieuwe kostuums voor nieuwe leden, extra repetities, enz.) 

 
Tip: Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft de richtlijnen verruimd. Op het moment dat je een 
aanvraag doet, kun je ook een bijdrage krijgen voor alle extra benodigdheden vanwege de corona.  
 
Annemarie licht toe waar de gemeente aan denkt:  

- Een soort regeling zoals het Prins Bernard Cultuurfonds waarbij een financiële garantie wordt 
gegeven. Bijvoorbeeld een percentrage van de kosten of het tekort aan inkomsten dat 
gedekt wordt.  

- We kennen natuurlijk de BAK: gericht op een aantal reguliere kosten. Een idee is dat de 
gemeente de BAK voor dit jaar eenmalig ophoogt waardoor er meer budget komt om extra 
kosten in de organisatie te kunnen blijven betalen 

- Ondersteunen van initiatieven waarin het culturele veld zichzelf weer kan laten zien, zowel 
financieel als logistiek zoals het (snel) verlenen van vergunningen.  

- De gemeente kijkt ook naar de culturele zzp-er (ook bijvoorbeeld de lichttechnici die niet 
verbonden is aan een culturele organisatie). Deze groep valt nu tussen wal en schip.  

De gemeente werkt aan een breed steunpakket voor de gemeente Groningen. Dit wordt 
waarschijnlijk eind maart gepubliceerd en wordt onder andere door het KultuurLoket kenbaar 
gemaakt aan het culturele veld. 

https://kultuurloket.nl/advies/advies-tijdens-corona/
https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/groningen/nieuwsbericht/tijdelijke-verruiming-richtlijnen-van-cultuurfonds-groningen


     
Tip: schrijf je in voor de nieuwsbrief van het KultuurLoket, dan blijf je vanzelf op de hoogte van deze 
ontwikkelingen 
 
Het KultuurLoket vult aan: de provincie werkt ook aan een regeling voor zzp-ers in de culturele 
sector. Als daar meer over bekend is melden we dat ook in onze nieuwsbrief 
 
Verenigingen maken zich ook zorgen over de toekomst op langere termijn. Als er voorlopig geen 
inkomsten komen doordat er geen concerten en voorstellingen gegeven worden of de inkomsten zijn 
heel laag omdat er maar weinig bezoekers in de zaal mogen, dan kunnen de reguliere activiteiten in 
de problemen komen. Hoe zorgen we ervoor dat we met zijn allen blijven bestaan?  

• Dit is een zorg die de gemeente en het KultuurLoket delen en waar nog geen antwoord op 
gegeven is in het Cultuurcafé 

 
 
Nieuw idee voor een festival/evenement na corona  

Verschillende aanwezigen vertellen over de wens dat er, als er weer activiteiten georganiseerd 
kunnen worden, een festival / evenement komt waarbij meerdere koren, orkesten of 
theatergezelschappen zichzelf kunnen presenteren. 
In het najaar was er al ‘Het Verbond’ waarbij verschillende theatergroepen op diverse locaties in de 
stad een wandelroute met voorstellingen organiseerden. Een mooi initiatief dat smaakt naar meer. 

• Voor de koren en orkesten wordt er gedacht aan een groot gezamenlijk optreden op de 
Grote Markt  om de corona weg te blazen. In samenwerking met het NNO of een bekende 
Groninger als publiekstrekker. 

• Dit idee geeft perspectief, een stip op de horizon en geeft alle verenigingen de mogelijkheid 
zichzelf te presenteren. 

• Hiervoor is het noodzakelijk dat er afstemming en coördinatie komt  
De gemeente en het KultuurLoket vinden dit idee ook goed en werken hier graag aan mee. Ook de 
Kunstraad wil hierin meedenken. Annette geeft aan dat er weinig aanvragen binnenkomen van 
amateurverenigingen en dat ze graag meedenkt over een financiële aanvulling vanuit de Kunstraad 
 
Isolde is in gesprek met City Central ook vooral nieuwe Groningers van buiten de stad of buiten 
Nederland bij activiteiten te betrekken. Mocht je meer willen weten, dan kun je contact opnemen 
met Isolde (mailadres is bij KultuurLoket bekend).  
 
Vervolg 

• Er is veel behoefte om in contact te komen / blijven met elkaar, ook met mensen die niet 
aanwezig waren. Het KultuurLoket zal binnenkort weer een Cultuurcafé organiseren en kijkt 
naar een aparte editie voor de zzp-ers. 

• Dit contact is ook noodzakelijk voor afstemming voor de activiteiten die uiteindelijk weer 
georganiseerd gaan worden zodat niet alle activiteiten op hetzelfde moment plaatsvinden. 
Het KultuurLoket kan ook hier een rol in spelen 

 
Annemarie en Inez geven aan dat ze heel blij zijn met de input van deze avond. 
Iedereen krijgt dit verslag en via de nieuwsbrief en aparte mailingen voor het culturele veld van de 
gemeente Groningen wordt een ieder op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen of 
bijeenkomsten. 
Heb je vragen / opmerkingen / ideeen? Mail het naar hallo@kultuurloket 

https://kultuurloket.nl/
mailto:hallo@kultuurloket.nl

