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Verslag Online CultuurCafé gemeente Groningen (08 april 2021) 

 
Aanwezig 
Gemeente Groningen: Annemarie van der Molen (beleidsambtenaar cultuur) 
Culturele veld: Trijnie Brunt (Thalia Muziektheater Haren), Hannelore Duynstee (projectleider 
VRIJDAG in de Buurt), Margot Jeronimus (Kamerkoor Dualis), Sjoerd Nijland (POPgroningen), Wilfred 
Reneman (Koordirigent), Herman Vogt (Karrekoor) 
KultuurLoket: Inez van de Kimmenade (programmamanager)  
 
Aanleiding 
De beleidsmedewerker cultuur van de  gemeente Groningen en de medewerkers van het 
KultuurLoket willen graag met mensen uit het amateurkunstveld in contact blijven om elkaar te 
kunnen informeren over wat er zoal speelt.  
Vanavond worden specifieke corona - steunmaatregelen voor de amateurkunst belicht.  
 
Mededelingen 

Inez vraagt de aanwezigen of het goed is dat voor de verslaglegging een opname van de bijeenkomst 

wordt gemaakt. Allen zijn akkoord. 

Introductie aanwezigen 

Er volgt een voorstelronde waarbij de aanwezigen kunnen aangeven wat er bij hen speelt in 

coronatijd. 

• Het Karrekoor doet mee aan een online collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

• Muziektheater Thalia Haren heeft uitgestelde musical Petticoat nu gepland voor maart 2022, 

maar kan alleen doorgaan als in september 2021 weer gestart kan worden met repeteren. 

 

Toelichting specifieke corona steunmaatregelen voor amateurkunstverenigingen 

Annemarie van der Molen geeft uitleg bij de specifieke steunmaatregelen voor de 

amateurkunstverenigingen. Voor de amateurkunst is een bedrag van € 200.000 vrijgemaakt, dat 

bedrag wordt in drie sporen verdeeld. De invulling van de regeling is gemaakt n.a.v. de input vanuit 

het CultuurCafé van 21 januari 2021. De drie sporen zijn: 

 

1. Plusregeling (via de Kunstraad):  deze regeling wordt al jaren uitgevoerd en is bedoeld voor 

amateurkunstverenigingen die een project willen doen, anders dan de reguliere projecten 

(specifiekere projecten met een andere partij) i.h.k.v. een bepaald thema. Normaal krijg je 

dan 1/3 gesubsidieerd, voor dit jaar wordt er voor 2/3 gesubsidieerd. Een bedrag van max. 

       € 15.000 kan worden aangevraagd.  

• Sjoerd: kan een individueel persoon een beroep doen op de ‘plusregeling’, of kunnen 

aanvragen alleen worden gedaan door een stichting of vereniging? Voor creatieve 

popmuzikanten kan nl. een laagdrempelige toegang tot een regeling, zoals onlangs het door 

de cultuurpijlers geïnitieerde snelloket, een uitkomst zijn. Annemarie zegt dat de 

‘plusregeling’ niet het instrument is voor individuele aanvragen. Een ‘snelloket’ is voor 

genoemde doelgroep inderdaad een mooi middel en als het kan is dat het heroverwegen 

waard. 
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2. Eénmalige subsidie i.v.m. coronamaatregelen (uitgevoerd door de gemeente): een beroep op 

deze regeling kan worden gedaan als je tegen specifieke kosten aanloopt. Kosten voor bijv. 

extra publiciteitskosten, of hogere kosten voor een grotere zaal, of ter compensatie van 

gederfde inkomsten. Deze regeling kan dit jaar twee keer worden aangevraagd, vóór 1 juni 

en vóór 1 oktober. Volgende week wordt de regeling gepubliceerd op mijnoverheid.nl. De 

informatie wordt door de gemeente ook specifiek met het LuktuurLoket gedeeld, zodat het 

helder wordt waar je de aanvragen kunt doen.  Aan de éénmalige subsidie 

coronamaatregelen is een bedrag van € 120.000 gekoppeld, met een maximum van € 5.000 

per aanvraag. 

• Margot: er zijn twee aanvraagmomenten, maar wat als de € 120.000 al voor 1 oktober is 

vergeven? Annemarie kan zich niet voorstellen dat het gebeurt, maar in theorie is het 

mogelijk. 

• Wilfred: geldt deze regeling ook in andere provincies? Annemarie geeft aan dat het om een 

gemeentelijke regeling gaat. Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt ook mogelijkheden voor 

amateurkunst in andere provincies. 

• Inez: geldt deze regeling voor projecten in de toekomst of ook voor evenementen met 

terugwerkende kracht? Annemarie legt uit dat deze regeling ook geldt ter compensatie voor 

gederfde inkomsten veroorzaakt door de coronamaatregelen, maar dat deze regeling ook 

bedoeld is voor bijv. het opstarten van je reguliere activiteiten. Als er straks weer wat meer 

kan en je moet extra kosten maken dan biedt deze regeling ook mogelijkheden. 

• Herman: het Karrekoor betaalt nog steeds de zaalhuur door om het recht op deze zaal maar 

niet kwijt te zijn na corona. Verder zijn een aantal leden gestopt. De vraag is worden deze 

kosten ook vergoed door de regeling? Annemarie antwoord instemmend. 

• Margot: het Kamerkoor Dualis heeft door de coronamaatregelen in een veel grotere zaal 

moeten repeteren, daar stond de dirigent verder van het koor af. Een headset is aangeschaft, 

zodat iedereen de dirigent kon verstaan. Verder is een laptop gekocht om de repetitie 

digitaal bij te kunnen wonen. Margot vraagt of deze regeling genoemde kosten ook 

vergoedt? Annemarie geeft aan dat deze kosten daar ook onder vallen.  

• Margot: de dirigent krijgt nu minder salaris, zou inkomensderving ook onder de regeling 

vallen? Annemarie antwoord dat deze vraag niet gehonoreerd kan worden, omdat de 

regeling niet bedoeld is voor inkomensondersteuning. Er bestaat echter niet een uitgebreide 

lijst wat wel/niet onder de regeling valt, de aanvragen zijn maatwerk.  

 

3. Subsidie voor grotere evenementen: er wordt een extra bedrag van € 40.000 gereserveerd 

voor grotere evenementen. Voor bijv. een gezamenlijk optreden door koren en orkesten op 

de Grote Markt om de ‘corona’ weg te blazen, zoals genoemd in het overleg van 21 januari. 

• Margot: een paar weken geleden heeft Margot van een regeling gehoord, dat als je na 1 juli 

een evenement plant waar risico’s aan kleven, deze regeling het risico zal opvangen. Haar 

vraag is of je dan aanspraak zou kunnen maken op deze subsidie voor grotere evenementen?  

Uitgelegd wordt dat daar een landelijk garantiefonds mee wordt bedoeld en dat het dan 

geldt voor grote festivals met 3000 of meer verkochte tickets.  
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Annemarie geeft nogmaals aan dat de nieuwe steunmaatregelen vanaf volgende week worden 

gepubliceerd en van kracht zullen worden. Annemarie zal er voor zorgen dat er vanaf dat moment bij 

het KultuurLoket een link terug te vinden is naar de Kunstraad voor de ‘plusregeling’ en een link naar 

de gemeentelijke regeling wegens corona. Inez geeft aan dat het mooie specifieke regelingen zijn.  

Hannelore geeft als tip om ook praktische zaken, zoals bgn. vragen, bij de éénmalige regeling te 

vermelden. 

 

Rondvraag 

Wilfred: Wilfred vraagt wat de ‘ode aan de vrijheid’ van Reinout Douma en het Noordpool Orkest 

precies inhoudt. Inez antwoord dat het KultuurLoket hierover bij hem zal komen. 

Trijnie: Trijnie vraagt of van het vorig online CultuurCafé ook notulen zijn rondgestuurd? Inez 

antwoord bevestigend en vertelt dat alle aanwezigen het verslag hebben gekregen. De verslagen 

staan ook op de website van het KultuurLoket (https://kultuurloket.nl/verbinding/cultuurplatform-

gemeente-groningen/ ).  

Margot: Margot vraagt of men op de nieuwe website van het KultuurLoket al kan checken bij welke 

fondsen je kunt aanschuiven voor een groot project. Inez antwoord dat het KultuurLoket al jaren 

deze service biedt. Het KultuurLoket hoopt dat met de nieuwe website het voor meer mensen helder 

wordt wat het KultuurLoket doet. Er komen veel mooie projecten langs waar het KultuurLoket in 

meedenkt, bijv. over het projectplan, de inhoud en de begroting. Er wordt meegedacht hoe je met 

een goed projectplan voor de juiste subsidie in aanmerking kan komen. Vragen in deze kunnen 

gesteld worden en dat geldt ook voor vragen over coronamaatregelen.  

Margot: Margot vraagt of, zodra er minder coronamaatregelen gelden, ook locaties bekend zijn waar 

in de buitenlucht gerepeteerd kan worden. Annemarie geeft aan dat daar vorig jaar ook met collega’s 

over gesproken is. Er zijn echter geen speciale locaties aan te wijzen. Wel moet je onder normale 

omstandigheden altijd een vergunning aanvragen voor een optreden in de buitenlucht, maar vorig 

jaar was een melding daarvan maken voldoende.  Voor nu eerst afwachten wanneer wat weer wat 

mogelijk is. Annemarie en Inez houden hierover contact. 

Trijnie: Trijnie geeft aan dat zij een grote oprit heeft waar eventueel de algemene ledenvergadering 

gehouden kan worden. Er wordt aangegeven dat het momenteel niet mogelijk is i.v.m. de één-

persoon-bezoekregeling. 

 

Sluiting 

Inez bedankt de mensen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen nog een fijne avond. 
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