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een wezenlijke bijdrage te leveren in kennis, netwerk en ontwikkeling. 
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➔ laat 

 
 
 
 
Het jaar 2018 was een jaar waarin het Huis duidelijk zijn veerkracht heeft laten zien. Het betrof een jaar waarin de organisatiestructuur van het Huis een 
aantal wijzigingen onderging. Zo was directeur-bestuurder van het Huis het merendeel van het jaar wegens ziekte niet aanwezig en werd deze 
waargenomen door ondergetekende. Daarnaast werden binnen het team een aantal posten anders verdeeld of nieuw ingevuld. Ook binnen de Raad van 
Toezicht vonden wijzigingen plaats. De raad werd deels vernieuwd en verjongd. De personele wijzigingen in de organisatie hebben hier en daar geschuurd, 
maar uiteindelijk ook tot mooie resultaten geleid! 
 
In 2018 is ook flink geïnvesteerd in de modernisering en digitalisering van onze dienstverlening. Er zijn voorbereidingen getroffen om het Huis online en 
offline beter te profileren. De contacten met partners binnen en buiten het Huis zijn verstevigd. Inhoudelijk gezien we meer ingezet op discipline-
overstijgend werken, zowel wat thema’s en projecten betreft als de inzet van consulenten. We hebben een goede ondersteuning geboden aan het culturele 
veld in Limburg.  
 
Het Huis heeft (veelal in samenwerking met de bonden en andere partners in het veld) ook in 2018 vele projecten gerealiseerd, ondersteund en mede 
mogelijk gemaakt. Extra noemenswaardig is dat we vanaf 1 september 2018 cultuureducatie (inclusief DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg) 
steviger hebben kunnen verankeren in onze organisatie. Afspraken die we in 2018 hebben kunnen maken met de founding fathers van het Huis; de 
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, Toneelhuis LFA en Verbindend Netwerk Koorzang – Limburg, aangaande 
het pilotproject ‘verenigingsondersteuning’ geven de verbindingskracht van het Huis eens te meer aan. Die verbindingskracht deed zich ook voor op het 
gebied van erfgoed, o.a. door het ontwikkelen van een beleidsplan samen met de Erfgoed Coöperatie Limburg en het gezamenlijk zorgdragen voor een 
officieel bestuur voor de Coöperatie. 
 
Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te spreken voor de wijze waarop het team van het Huis voor de Kunsten 
Limburg zich het afgelopen jaar heeft ingezet om middels kennisdeling, netwerk en ontwikkeling een wezenlijke bijdrage te leveren aan cultureel Limburg.  
 
Roermond, juni 2019 
Bas Thomissen, waarnemend directeur/bestuurder   

Voorwoord directeur-bestuurder 



     

6 

Jaarverslag 2018 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                                                   

 

➔ laat 

 
 
 
 

In de steigers 

Ook voor de Raad van Toezicht geldt dat 2018 de boeken in kan gaan als een bewogen jaar. De afwezigheid van de Directeur-Bestuurder, de nieuwe 

werkwijze voor de consulten en de invloed daarvan op de dienstverlening aan onze ‘klanten’, de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht – er was 

sprake van beweging op meerdere fronten. Dat leidde er enerzijds tot enige onrust, en anderzijds tot de gelegenheid om het Huis anders in te richten. Naar 

de mening van de Raad zijn medewerkers van het Huis onder leiding van de waarnemend directeur-bestuurder erin geslaagd om een aanvang te maken met 

het verder uitbouwen van het Huis. Zo heeft het dak kappellen gekregen waardoor het uitzicht weidser is geworden. De deur staat wat verder open. We 

hebben er alle vertrouwen in dat de frisse wind verder door zal waaien. 

Wij danken de Provincie Limburg en de Gedeputeerde van Cultuur – de heer Koopmans – in het bijzonder voor de prettige samenwerking in 2018. 

 

Maastricht, juni 2019 

Karlijn van der Graaf, voorzitter Raad van Toezicht.  

Voorwoord Raad van Toezicht 
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In het ‘Jaarverslag 2018’ staan de werkzaamheden opgesomd die het Huis voor de Kunsten Limburg heeft verricht in 2018. Ook is de financiële stand van 
zaken van het Huis per 31 december 2018 in kaart gebracht. In onderdeel A (autonome deel) van het Jaarverslag staan de resultaten en werkzaamheden die 
door het Huis zijn verricht, in onderdeel B de werkzaamheden die we voor de aangesloten organisaties hebben verricht op basis van het 
ondersteuningsaanbod 2018.  
 
In onderdeel A van het Jaarverslag geven we telkens een overzicht per discipline. In de linker kolom (resultaten) vindt u de resultaten die wij per 31 
december 2018 beoogden te bereiken. In de middelste kolom (inzet) worden de werkzaamheden opgesomd die wij daarvoor moesten verrichten. De 
resultaten en de inzet komen overeen met het Werkplan 2018 van het Huis voor de Kunsten Limburg. In de rechter kolom (verrichte werkzaamheden & 
opmerkingen) vindt u de werkzaamheden die wij in 2018 daadwerkelijk hebben uitgevoerd, eventueel aangevuld met opmerkingen. Het ‘Jaarverslag 2018’ 
borduurt voort op de twee tussentijdse verslagen die wij in respectievelijk juni en oktober 2018 hebben ingediend bij de Provincie Limburg. Activiteiten en 
werkzaamheden die wij gedurende het jaar hebben uitgevoerd, maar die niet vermeld stonden in het werkplan 2018, hebben wij in de schema’s toegevoegd 
onder het kopje ‘aanvullend’.  
  

Leeswijzer 
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Governance  
Het Huis volgt de Governance Code Cultuur – Goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 
 
In de eerste helft van 2018 heeft de selectieprocedure plaatsgevonden voor de invulling van een tweetal vacatures in de Raad van Toezicht van het Huis. 
Deze waren ontstaan door het vertrek van Mevrouw Mirjam Clermonts en de heer Lodewijk Imkamp vanwege het verstrijken van de maximale 
zittingstermijn. Wij danken hen voor de grote betrokkenheid en de inhoudelijke inbreng die zij leverden, waardoor het fundament van het Huis verder 
verstevigd kon worden. Een vertegenwoordiging van drie personen uit de Deelnemersraad heeft deel uitgemaakt van de selectiecommissie, te weten de 
heer Jos Bessems en de dames Manon Pelzer en Christine van Basten-Bodin. De commissie bestond verder uit de zittende leden Jan Loonen en Karlijn van 
der Graaf. Tijdens de procedure is besloten om te kiezen voor een aanvulling met drie personen, waardoor het ledenaantal van de Raad van Toezicht op vijf 
is gkeomen. Per 1 juli 2018 is de Raad van Toezicht uitgebreid met mevrouw Godelieve Stratermans, de heer Leo Niessen en de heer Harm Wiertz. De 
namen van het drietal zijn voorgelegd aan de Provincie Limburg, die op haar beurt met de voordracht heeft ingestemd.  
 
Samenstelling en functieverdeling Raad van Toezicht per 1 juli 2018: 
 
Karlijn van de Graaf   -   Voorzitter / Remuneratiecommissie 
Leo Niessen   -  Vice-voorzitter / Remuneratiecommissie 
Godelieve Stratermans  -  Lid  / Auditcommissie 
Jan Loonen   -  Lid   
Harm Wiertz   -  Lid  / Auditcommissie 
 
 
In het kader van de ontwikkelingen in de Raad van Toezicht en de ziekmelding van de directeur heeft een herprioritering  plaatsgevonden. In dat kader is 
besloten om de invoering van de statutenwijziging van het Huis uit te stellen.  

1. Governance, Personeel, Facilitaire   
Zaken, ICT, Website en   
Ondernemingsplan 2017-2020  
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Personeel 
Wegens ziekte van de directeur-bestuurder heeft Bas Thomissen in het eerste half jaar diens vervanging op zich genomen. Na een nieuwe ziekmelding van 
de directeur-bestuurder halverwege juli is Bas officieel benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder voor de periode dat de directeur ziek is. Deze 
vervanging heeft de rest van het jaar geduurd. Tevens hebben wij voor adequate vervanging/aanvulling gezorgd voor de gedeeltelijk zieke controller.  
 
Eind juni hebben wij officieel afscheid genomen van onze medewerkers die werkzaam zijn voor St. Popmuziek Limburg (SPL). Tevens hebben we afscheid 
genomen van de projectmedewerker dans.  
 
Per 1 september hebben wij op basis van incidentele subsidie voor 0,6 FTE een coördinator cultuureducatie kunnen aanstellen.  
 
Vanwege de vervanging van de directeur door de directiesecretaris zijn de taken van hem verdeeld over de drie (nieuw) aangewezen coördinatoren: 
erfgoedcoördinator, kunstencoördinator en coördinator cultuureducatie. De organisatiestructuur ziet er daarom als volgt uit: 
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Website 
Begin 2018 hebben wij Bètawerk de opdracht gegeven om een nieuwe website voor ons te ontwikkelen. Het betreft een website die in belangrijke mate de 
beleidsmatige, ontwikkelingsgerichte en verbindende rol van het Huis moet uitdragen en ondersteunen. Een nieuwe website zal met name ten goede 
kunnen komen aan het verder ontwikkelen van de rol van het Huis als proactief kenniscentrum, waarbij kennisoverdracht aan burgers, verenigingen en 
instellingen centraal staat. De oplevering van de techniek heeft inmiddels plaatsgevonden. De lancering van de website, inclusief social media campagne, zal 
in januari 2019 plaatsvinden. 
 
Facilitaire zaken 
In 2018 zouden wij uitsluitsel krijgen over het aanbestedingstraject van de Provincie Limburg inzake (mobiele) telefonie. Eind 2018 was dit helaas nog niet 
het geval. Gezien de relatief hoge kostenpost die de telefonie op dit moment nog voor onze organisatie oplevert, willen wij hier in 2019 zo snel als mogelijk 
een besluit over nemen. Hopelijk kunnen we in ons besluit ook het aanbod van de Provincie Limburg meenemen.  
 
ICT 
In samenwerking met de bij ons aangesloten organisaties hebben we onze ondersteuning op het gebied van de financiële dienstverlening aangepast. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering komt bij de bonden te liggen. Het Huis heeft een professioneel boekhoudpakket aangeboden en is met de bonden 
in overleg getreden in hoeverre en hoe hier gebruik van gemaakt kan worden. Dit proces heeft ertoe geleid dat per 31 december 2018 alle bonden ofwel 
overgestapt zijn naar het door ons aangeboden digitale pakket ofwel de administratie zelfstandig uitvoeren.  
 
Het Huis heeft in samenspraak met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen een insignetool ontwikkeld waarvan aangesloten organisaties gebruik 
kunnen maken. Met deze tool wordt de aanvraag van insignes gedigitaliseerd. 
 
In mei 2018 heeft het Huis, in samenspraak met de Monumentenwacht Limburg, definitief besloten om gezamenlijk ICT infrastructuur en –ondersteuning in 
te kopen. Na een constructieve en prettige samenwerking met de Provincie Limburg in dit kader is uiteindelijk gebleken dat een aanbod uit de markt beter 
aansloot bij onze (financiële) behoeften en mogelijkheden. De oplevering van de nieuwe infrastructuur is door externe factoren niet meer in 2018 
gerealiseerd. De verwachting is dat de implementatie in de eerste maanden van 2019 zal plaatsvinden. 
 
Ondernemingsplan 2017-2020 
Het Ondernemingsplan 2017-2020 is geactualiseerd en als separaat document voor 15 oktober 2018 bij Gedeputeerde Staten ingeleverd. 
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Het jaar 2018 stond voor de afdeling financiën met name in het teken van wegwerken van achterstanden en verder automatiseren.  
 
In de cijfers is de ziekmelding van de directeur terug te zien. Er is besloten om geen externe waarnemend directeur aan te trekken, maar deze waarneming 
intern op te lossen. Dit heeft wel tot gevolg gehad dat de advieskosten hoger zijn dan begroot. Vanwege de ziekmelding van de directeur in combinatie met 
meerdere (structurele) ziektegevallen en wisselende vervangingen op de afdeling financiën, zijn begrijpelijkerwijze achterstanden ontstaan. Dit gegeven, in 
combinatie met de bewuste keuze voor een versnelde invoering van een aantal onderdelen van het transitietraject, heeft ons doen besluiten een aantal 
extra investeringen te doen. Gezien onze vermogenspositie was dit een verantwoorde keuze.  
 
De extra investering bestond onder meer uit het aantrekken van een controller, die de achterstanden op de financiële afdeling zoveel mogelijk kon inhalen. 
Daarnaast hebben we extra geïnvesteerd in de modernisering en digitalisering van administratieve processen. Vanaf 2019 worden de financiële 
administraties ofwel door de aangesloten organisaties zelf gedaan ofwel met behulp van het door ons (voordelig) aangeboden boekhoudprogramma. 
Uiteraard hebben we de aangesloten organisaties waar nodig ondersteund bij de keuze en inrichting van de boekhouding. De uitvoering van de 
boekhouding gebeurt nu nagenoeg volledig door de aangesloten organisaties zelf. De effectuering hiervan zal bij de start van het nieuwe boekjaar 2019 
plaatsvinden. 

 

 
  

2. Financiën 
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In dit deel van het Jaarverslag worden de werkzaamheden en projecten uitgelicht, die het Huis discipline overstijgend heeft verricht. De projecten zijn 
onderverdeeld in de thema’s Kennisdeling, Cultuurparticipatie in de vrije tijd, Cultuureducatie, Talentontwikkeling, Cultuurbeleid, Euregionale culturele 
samenwerking en (project)advies & financiering.  
 

 
 
 

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

 
Er zijn cultuurbeoefenaars (culturele stichtingen 
en verenigingen en ZZP’ers) bijgeschoold en 
gecoacht op diverse thema’s.  
 
 
 
 
 
 

1. Het peilen van de behoeften van 
cultuurbeoefenaars   
2. Het organiseren van workshops, lezingen, 
bijeenkomsten en spreekuren en het voeren van 
adviesgesprekken om de kennis van besturen, 
organisaties, verenigingen en culturele ZZP’ers op 
diverse gebieden (bijv. fondsenwerving, cultural 
governance, ledenwerving, nieuwe privacy 
wetgeving, etc.) te vergroten.  
3. Het werven van professionals die de workshops 
kunnen verzorgen. 
4. Het evalueren van de workshops en het al dan 
niet organiseren van vervolgworkshops etc.  

1. Het peilen van de behoeften gebeurde in de 
vorm van uitgebreide evaluaties onder de 
deelnemers aan de workshops ‘Wijzer in Cultuur’ 
2017. In die evaluaties werd ook gevraagd of er 
behoefte was aan extra verdieping of mogelijke 
andere workshopthema’s. Bij het vaststellen van 
de workshops voor 2018 hebben we ook via de 
consulenten (organisatiebreed) geïnventariseerd 
welke ondersteuningsbehoefte er was onder de 
(amateur)kunstbeoefenaars. Op basis van beide 
inventarisaties ontwikkelden we ons  
scholingsaanbod.  
2 en 3. Op basis van bovenstaande behoefte-
inventarisaties organiseerden wij: 
 
een masterclass Cultural Governance voor 
directeur/bestuurders van culturele instellingen 
en stichtingen.  
 

>> Algemeen  

>> Kennisdeling 
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I.h.k.v. de AVG maakten wij culturele stichtingen 
en verenigingen bewust van de gevolgen van deze 
nieuwe wetgeving en hen voorzagen hen van 
informatie en advies door een aantal 
bijeenkomsten te organiseren. Zo verzorgden wij 
o.a. een lezing over de nieuwe AVG waar zo’n 120 
personen aan deelnamen. Daarnaast adviseerden  
we de aangesloten organisaties over het opstellen 
van documenten i.h.k.v. de nieuwe 
privacywetgeving.  
 
Daarnaast organiseerden wij verspreid over het 
jaar workshops, masterclasses en spreekuren over 
de thema’s: crowdfunden, subsidie- en 
fondsenwerving, projectplan schrijven, 
storytelling, samenwerken en fuseren, 
boekhouden, privacy en data, auteursrecht, 
beleidszaken, financiering, PR & communicatie en 
de nieuwe Governance Code Cultuur (i.s.m. 
Cultuur + Ondernemen). Per keer namen tussen 
de 10 en 20 personen deel aan de workshops, 
uiteenlopend van bestuursleden van culturele 
stichtingen en verenigingen tot medewerkers van 
culturele instellingen en creatieve ZZP’ers. De 
workshops werden gegeven door externe 
professionals. De workshop rondom subsidies 
werd gegeven in samenwerking met een 
consulent die in subsidies is gespecialiseerd. Voor 
de opvolging (reageren op subsidieplannen etc.) 
was dit heel waardevol.  
 
In de verslagperiode organiseerden wij tevens de 
spreekuren ‘PR & Communicatie’, ‘Financiering’ 
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en ‘Samenwerking en vernieuwing’. Hierbij 
werden culturele organisaties door een team van 
twee consulenten geadviseerd over de 
betreffende thema’s. 
 
4. Dit gebeurde na afloop van iedere workshop, 
lezing etc. Op basis van de evaluatie en grote 
belangstelling voor de lezing over de AVG, hebben 
we besloten om in juni een tweede (meer 
verdiepende) lezing over dit onderwerp aan te 
bieden.  

 
Er zijn overlegstructuren geïnitieerd en het Huis 
heeft deelgenomen aan diverse overleggen met 
partners uit het culturele veld, overheden etc. 
op provinciaal, landelijk en Euregionaal niveau 
(LKCA, Raad van Twaalf, Kunstbalie, Kulturraum 
Niederrhein etc.).   

1. Het deelnemen aan en initiëren van overleggen 
met partners uit het culturele veld over diverse 
discipline overstijgende thema’s (bijv. 
cultuureducatie, cultuurparticipatie in de vrije tijd) 
2. Het vertalen van en uitzetten van  
programmalijnen, campagnes, methodes etc. naar 
de werkpraktijk in Limburg. 

1.1 Wij namen, samen andere provinciale 
steunfuncties en grootstedelijke organisaties deel 
aan de strategische overleggen en werksessies 
van het LKCA inzake ‘cultuurparticipatie in de vrije 
tijd’.  
1.2 Wij hebben deelgenomen aan de 
bijeenkomsten van de Raad van Twaalf (landelijk 
overleg provinciale steunfuncties), o.a. over het 
thema cultuureducatie (uitvoering CMK-regeling 
en ‘Meer muziek in de Klas’) 
2.1 Zie hoofdstuk ‘Cultuurparticipatie in de vrije 
tijd’ verderop in het verslag.  

  
Het Huis heeft zich sterker geprofileerd als 
zijnde het provinciale kenniscentrum voor 
kunst, cultuur en erfgoed in Limburg.  

1. Het opstellen van een nieuw communicatiebeleid 
en –strategie.  
2. Het ontwikkelen van een online platform 
(website) van het Huis waarmee het 
cultuurlandschap in Limburg, het netwerk van het 
Huis, ons aanbod en onze kennis en diensten beter 
voor het voetlicht worden gebracht.    

1. We ontwikkelden een nieuw 
communicatiebeleid en daaruit voortkomende 
communicatie-uitingen. In het eerste kwartaal 
focusten we ons op het doorvoeren van onze 
nieuw ontwikkelde missie-statement en de opzet 
van de nieuwe website van het Huis.  
2. In het eerste kwartaal zijn offertes aangevraagd 
bij drie mogelijke websitebouwers. Uiteindelijk is 
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de opdracht voor de nieuwe website verleend aan 
Betawerk. Samen met hen is besproken hoe we 
onze steunfunctie, kerntaken etc. beter voor het 
voetlicht kunnen brengen. In het tweede, derde 
en vierde kwartaal kregen de nieuwe website en 
onze (online) communicatiestrategie vorm in 
aanloop naar de lancering in januari 2019. Ook 
werd in het vierde kwartaal een online campagne 
rondom de lancering van de nieuwe website 
voorbereid.  

 
Er heeft een conferentie of cultuurmarkt van 
het Huis plaatsgevonden waarbij het Huis zich 
heeft gepresenteerd als de provinciale 
steunfunctie voor kunst en cultuur, inzicht heeft 
gegeven in het cultuurlandschap in Limburg en 
waarbij kennis is gedeeld met het culturele veld.  

1. Het samenstellen van een programma voor de 
Huisconferentie (of cultuurmarkt).  
2. Het organiseren van de Huisconferentie.  
3. Het verzorgen van de PR & Communicatie 
omtrent de Huisconferentie. 
4. Het evalueren van de Huisconferentie. 

1. Samen met de consulenten van het Huis is 
gebrainstormd over de opzet van de conferentie 
(Huisdag) en zijn onder het mom van netwerken, 
kennisdelen en inspireren de inhoudelijke thema’s 
vastgesteld. De Huisdag zou in eerste instantie 
plaatsvinden op 16 november 2018, maar is 
uiteindelijk verplaatst naar 17 mei 2019.  
2. In het najaar van 2018 zijn we start gegaan met 
de daadwerkelijke organisatie van de Huisdag.  
3 t/m 4. Worden in 2019 uitgevoerd.  

 
A. Er is een provinciaal netwerk/platform 
opgezet bestaande uit regionale en provinciale 
ondersteuningsinitiatieven, partners uit het 
culturele en sociale domein en 
verenigingscoaches met als doel de 
toekomstbestendigheid van 
(cultuur)verenigingen te vergroten. Binnen dat 
netwerk is kennis uitgewisseld en vanuit het 
netwerk zijn coachingstrajecten, kennissessies 
etc. georganiseerd voor verenigingen.  

A1. Het maken van een inventarisatie van reeds 
bestaande initiatieven, stakeholders, 
verenigingscoaches  en regelingen etc. (landelijk, 
provinciaal en regionaal) op het gebied van 
verenigingsondersteuning en het ontsluiten van 
deze info op een online platform. 
A2. Het initiëren en bijwonen van overleggen en 
werksessies met diverse stakeholders (o.a. 
NOC*NSF, Huis voor de Sport, Rabobank, LBT, LBM, 
Fonds Sociale Instellingen (FSI),Fonds voor 
Cultuurparticipatie, LKCA) waarbij diverse 

A1. We hebben een inventarisatie gemaakt (en 
blijven dat doen) van actuele projecten, partners 
en stakeholders op het gebied van 
verenigingsondersteuning, allereerst in Limburg.  
A2.1 Wij hebben met diverse organisaties 
gesprekken gevoerd over het thema 
‘verenigingsondersteuning’ (Huis voor de Sport 
Limburg, Fonds Sociale Instellingen, Rabobank 
Centraal-Zuid-Limburg, Fonds voor 
Cultuurparticipatie). Tijdens de gesprekken 
hebben we besproken wat de uitgangspunten van 
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B. Tevens is een samenwerkingsverband 
opgezet met de founding fathers van het Huis 
als het gaat om verenigingsondersteuning van 
muziek- en toneelverenigingen en koren.  

ondersteuningstrajecten voor verenigingen worden 
besproken en geïnitieerd. Daar waar mogelijk 
leggen we verbindingen tussen initiatieven, spelers 
in het veld etc.  
A3. Het delen van kennis (d.m.v. workshops en 
coachingstrajecten etc.) over thema’s als 
samenwerken en fuseren, besturen, jeugdbeleid 
etc.  
A4. Het leveren van een bijdrage aan de 
‘Verenigingsmonitor 2018’ van het LKCA, het delen 
van de resultaten met het culturele veld in Limburg 
en het vertalen van de resultaten naar de 
werkpraktijk.  
 
B1. Het opzetten en uitvoeren van een 
samenwerkingsverband met de founding fathers 
van het Huis i.h.k.v. verenigingsondersteuning.  
 

de afzonderlijke stakeholders etc. in kwestie zijn 
en partijen met elkaar verbonden of inhoudelijk 
ondersteund.   
 
Met Rabobank Centraal-Zuid-Limburg en Huis 
voor de Sport Limburg zijn we een intensief traject 
(Rabo Versterkt) gestart, waarbij zowel sport- als 
cultuurverenigingen een pitch kunnen indienen en 
in aanmerking kunnen komen voor een langdurig 
coachingstraject op maat over thema’s als 
duurzaamheid, financiën, samenwerken en 
besturen. Wij hebben het project mede 
vormgegeven, een informatiebijeenkomst over 
het project voor verenigingen in Zuid-Limburg 
medegeorganiseerd en de ingestuurde pitches 
van cultuur- en sportverenigingen beoordeeld (en 
een selectie gemaakt van verenigingen die voor 
een coachingstraject in aanmerking komen).   
 
Met Fonds Sociale Instellingen is afgesproken dat 
vanuit het Huis een consulent zitting neemt in de 
denktank om projecten inhoudelijk te beoordelen.  
   
A2.3 We hebben met het Huis voor de Sport 
Limburg en Rien Hommes van Nederland Risk 
Management Services gesproken over de nieuwe 
privacywetgeving (AVG) en de wijze waarop we 
verenigingen daarover kunnen informeren.   
A3.1 We hebben de bevindingen uit deze 
overleggen hebben wij o.a. gedeeld met de 
muziekbonden die bij ons zijn aangesloten 
(merendeel van de culturele verenigingen in 
Limburg betreft immers muziekverenigingen). 
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A3.2 Mede op basis van de gesprekken die we 
gevoerd hebben met andere stakeholders en de 
opbrengst van de informatiebijeenkomst hebben 
we spreekuren (op locatie en nadien in Huis) 
geïnitieerd en georganiseerd voor o.a. 
verenigingsbesturen over de thema’s: 
samenwerken en vernieuwen, beleidszaken, 
projectplan schrijven en fondsenwerven.  
A3.3 De gesprekken over de AVG hebben geleid 
tot het organiseren van een lezing over de AVG en 
het toegankelijk maken van de ‘AVG vouchers’ 
van het Huis voor de Sport en de Provincie 
Limburg voor culturele verenigingen.  
A4. Wij leverden input voor de vragenlijst van de 
‘Verenigingsmonitor’ van het LKCA. Het betreft 
een onderzoek naar de stand van het 
verenigingsleven in Nederland dat vanaf juni 2018 
zal worden uitgezet. De monitor werd door ons 
onder de aandacht gebracht van 
koepelorganisaties en culturele verenigingen in 
Limburg. De resultaten van de Verenigingsmonitor 
van het LKCA zijn in het najaar van 2018 
gepubliceerd. Wij gebruikten de output als basis 
voor ons eigen beleid op het gebied van 
verenigingsondersteuning, bij het ontwikkelen van 
activiteiten en workshops en tijdens 
adviesgesprekken (met verenigingen en lokale 
overheden). Wij gaven het LKCA de opdracht om 
uit de Verenigingsmonitor de cijfers voor Limburg 
te halen. Deze resultaten worden in 2019 
verwacht.   
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B1. Wij hebben gesprekken gevoerd met de 
founding fathers van het Huis om tot een 
integrale aanpak van het thema 
verenigingsondersteuning te komen waarbij het 
Huis de loketfunctie vervuld. Eind 2018 hebben 
wij in dat kader een projectplan opgesteld waarin 
we de loketfunctie toelichten en onze werkwijze 
beschrijven. Binnen de contouren van het 
projectplan hebben we tevens een plan gemaakt 
voor de besteding van de extra beschikbaar 
gestelde middelen (€ 25.000,-) van de Provincie 
Limburg aan het Huis om i.s.m. de founding 
fathers invulling te geven aan het thema 
‘verenigingsondersteuning’. De gelden worden 
door het Huis ingezet voor een 
stimuleringsregeling voor lidverenigingen van de 
founding fathers. Zij kunnen aanspraak maken op 
een vergoeding voor externe coaching op het 
gebied van bestuurskracht, organisatie, beleid etc. 
De regeling wordt in 2019 opengesteld, gedeeld 
met het veld en uitgevoerd door het Huis.   
Vanuit onze loketfunctie zetten we ons in om 
(nog) beter zicht te krijgen op de behoeften en 
(maatschappelijke) ontwikkelingen, uitdagingen 
en kansen waar culturele verenigingen mee te 
maken hebben nu en in de toekomst; brengen we 
de ondersteuningsmogelijkheden en 
ondersteunende organisaties/instanties in kaart, 
geven we verenigingen een passend advies op 
basis van een hulpvraag die zij hebben, brengen 
we hulpvragen in kaart en stemmen we ons 
cursusaanbod en communicatie-uitingen daarop 
af, voeren we de stimuleringsregeling uit, 



     

19 

Jaarverslag 2018 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                                                   

klankborden we met de founding fathers over de 
voortgang van het gesprek en monitoren de reeds 
bestaande programma’s. Er worden in dat kader 
verbindingen gelegd met reeds bestaande 
activiteiten en samenwerkingsverbanden onder 
punt A. Eind 2018 is een eerste aanzet gemaakt 
van bovenstaande.  

 
A. Er is uitvoering gegeven aan het Limburgs 
Festival Platform. Het platform transformeert 
van een op een mediacampagnegericht 
platform naar een kennisplatform. 
 
B. Er is een festivalkaart Limburg ontwikkeld 
(online platform) waarop culturele festivals in 
de provincie Limburg gebundeld worden en 
informatie te vinden is over de festivals in 
kwestie.   

A1. Het opzetten van een nieuw plan voor het 
kennisplatform (financiën). 
A2. Het invulling geven aan het ambtelijk 
secretariaat. 
A3. Het organiseren van twee bijeenkomsten per 
jaar. 
A4. Het uitvoeren van de bijeenkomsten twee keer 
per jaar. 
A5. Na de transformatie de toegevoegde waarde 
herzien van de website www.festivalslimburg.nl en 
Facebookpagina 
www.facebook.com/cultuurfestivalsinlimburg 
A6. Het evalueren van de transformatie. 
 
B1. Het ontwikkelen van de festivalkaart Limburg.  

A1. Naar aanleiding van de wensen voortkomend 

uit de evaluatie van 2017 en een enquête onder 

de festivals, hebben wij een nieuw plan 

betreffende de inhoud en financiën van het 

platform vormgegeven. We hebben besloten 

verder te gaan als kennisplatform. 2018 zagen wij 

als pilotjaar om het vernieuwde platform vorm te 

geven.  

A2. We hebben met de festivals over en weer 

gecommuniceerd over de nieuwe vorm van het 

platform. We hebben nieuwe facturen opgesteld 

en verzonden. De financiële administratie hebben 

wij verzorgd.  

A3. We hebben besloten jaarlijks i.h.k.v. 

kennisdeling drie workshops met diverse thema’s 

te organiseren. In 2018 waren dat de workshops:  

Customer Journey o.l.v. Teun den Dekker van LAB 

Service & Experience design uit Venlo, Storytelling 

o.l.v. Tom Janssen en Lars Ickenroth, Projectplan 

schrijven & fondsen o.l.v. Marvin Chirino van 

TRIAS subsidiebureau. Deze thema’s zijn gekozen 

op basis van de behoefte die festivals hebben. De 

workshops vonden plaats in mei en oktober 2018. 

Wij hebben workshopleiders benaderd, 

http://www.festivalslimburg.nl/
http://www.facebook.com/cultuurfestivalsinlimburg
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gecontracteerd en gebriefd, de locaties vastgelegd 

en de communicatie richting de festivals verzorgd.  

A4. De meeste festivals binnen het platform 

hebben deelgenomen aan één of meerdere 

workshops, in wisselde samenstelling. 

Specialiseerde workshopleiders hebben hun 

expertise gedeeld met de groep. 

A5. We hebben besloten de website vooralsnog 

online te houden. De Facebookpagina is 

verwijderd omdat deze geen functie meer 

vervulde.  
A6. Middels evaluatieformulieren is het pilotjaar 
in het najaar van 2018 geëvalueerd. De resultaten 
van de evaluatie worden meegenomen bij de 
doorontwikkeling van het platform, zowel op 
inhoud (programma) als formatie/samenstelling 
van het platform. 
 
B1. In juni 2018 voerden wij gesprekken met de 
Provincie Limburg en Bètawerk over het 
ontwikkelen van een Festivalkaart en maakten wij 
een online overzicht van de festivals in Limburg. 
Wij ontwikkelden de Festivalkaart gelijktijdig met 
de nieuwe Huis-website. Tot aan de oplevering is 
er regelmatig contact geweest tussen het Huis en 
de Provincie over de vordering en invulling van de 
kaart. De oplevering van de kaart vindt plaats in 
januari 2019. 
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Er is advies gegeven en ondersteuning geboden 
aan culturele organisaties, verenigingen en 
individuen die (multidisciplinaire) projecten 
organiseren waarbij (podium)presentatie en 
regie een belangrijke rol spelen. Middels deze 
advisering en ondersteuning zijn projecten in 
hun uitvoering geprofessionaliseerd.  

1. Het beantwoorden van vragen en het geven van 
advies (middels werkbezoeken, repetities en 
adviesgesprekken) aan culturele organisaties, 
verenigingen en individuen op het gebied van o.a. 
(podium)presentatie en programmering i.h.k.v. 
interdisciplinaire projecten/uitvoeringen. 
2. Het vervullen van de eindregie van projecten (als 
uitvoerend regisseur). 
3. Het zoeken naar regiemogelijkheden voor 
derden.  

1.1 Wij hebben advies gegeven aan Stichting 

Rondzien over de eindpresentatie van het project 

Rondom Water, een interregionaal 

multidisciplinair kunstproject.  

1.2 In het kader van een filmdocumentaireproject 

van Bart Coenders heeft de consulent toneel 

advies gegeven over de spelregie en spelcoaching 

van de (amateur)acteurs.  

1.3 Wij hebben Stichting Baron Frits uit Kessel 

geadviseerd over een theaterspektakel in de 

Ruïne van Kessel.  

2. Wij zijn uitvoerend regisseur geweest voor het 

project Rondom Water (theaterspektakel in 

poppodium Grenswerk op 23 maart). 

3. Wij hebben meerdere malen naar geschikte 

regisseurs gezocht voor verschillende 

theatergroepen in Limburg, onder meer voor 

Jeugdgroep Reuver en de Stichting Zet Door uit 

Venlo. 

AANVULLEND    

 
Er zijn onder de noemer ‘Tussen cultuur en 
factuur’ en i.s.m. het LKCA en Limburgse 
kunstencentra bijenkomsten georganiseerd voor 
zelfstandige artiesten, ondernemers en 
creatievelingen in de culturele en educatieve 
sector.  
 
 

1. Het organiseren van bijeenkomsten in de regio.  1. In samenwerking met het LKCA en ECI 
Cultuurfabriek, Cultura Venray en Kumulus 
organiseerden wij drie bijeenkomsten voor 
zelfstandige artiesten, ondernemers en 
creatievelingen in de culturele en educatieve 
sector. Per bijeenkomst werden ook lokale 
potentiële opdrachtgevers uit zorg, welzijn en 
onderwijs uitgenodigd, om zo vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen. De bijeenkomsten werden 
gepresenteerd en begeleid door Bart Temme en 
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Alvin Scheepers, twee ervaren ZZP’ers. De 
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen 
leverde voor de aanwezige ZZP’ers veel tips en 
resultaten op. Ook was er een goede eerste 
kennismaking tussen opdrachtgevers en ZZP’ers. 
Momenteel denken we samen met het LKCA en 
de kunstencentra na over eventuele 
vervolgstappen, rondom o.a. communityvorming 
van creatieve ZZP’ers op lokaal niveau en op het 
gebied van scholing. 

 
 
 

 

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 
 

Er is (i.s.m. het LKCA en provinciale en 
grootstedelijke cultuurorganisaties) een 
inhoudelijke bijdrage geleverd aan het 
opstellen van een landelijk 
actieprogramma en bijbehorende 
actiepunten rondom het thema 
‘cultuurparticipatie in de vrije tijd’. Het 
actieprogramma is tevens vertaald naar de 
werkpraktijk in Limburg.   

1. Het bijwonen van landelijke bijeenkomsten en 
werksessies over het thema ‘cultuurparticipatie in 
de vrije tijd’. 
2. Het leveren van input voor het landelijke 
actieprogramma ‘cultuurparticipatie in de vrije 
tijd’. 
3. Het delen van het actieprogramma 
‘cultuurparticipatie in de vrije tijd’ met het 
culturele veld in Limburg.  
4. Het vertalen van het actieprogramma naar de 
werkpraktijk in Limburg.  
 

1. Wij namen deel aan de strategische overleggen 
van het LKCA inzake ‘cultuurparticipatie in de vrije 
tijd’.  
2. Samen met andere provinciale steunfuncties en 
grootstedelijke cultuurorganisaties leverden wij 
input voor het landelijke actieprogramma 
‘cultuurparticipatie in de vrije tijd’ en werkten we 
de gezamenlijke ambities voor de toekomst uit op 
het gebied van cultuurparticipatie. Ook namen we 
deel aan netwerkbijeenkomsten van het LKCA over 
cultuurparticipatie in de vrije tijd.  
3 & 4. De speerpunten en ambities uit het visiestuk 
cultuurparticipatie van het LKCA worden 
teruggekoppeld en besproken met de consulenten, 
die de uitkomsten vertalen naar de werkpraktijk en 
delen met hun achterban.  

>> Cultuurparticipatie in de vrije tijd 
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Er is advies uitgebracht en ondersteuning 
geboden aan IBA Parkstad en haar 
stakeholders over de opzet en 
implementatie van een cultuurprogramma 
i.h.k.v. IBA. Daarmee wordt niet alleen een 
krachtige impuls gegeven aan de 
economie, ruimte en samenleving in 
Parkstad, maar ook aan de cultuursector in 
die regio.  
 

1. Het delen van de bevindingen en aanbevelingen 
met IBA Parkstad en culturele instellingen in 
Parkstad.  
2. Het (indien nodig) ondersteunen en adviseren 
van IBA Parkstad bij de uitvoering van het 
cultuurprogramma.  
3. Het deelnemen aan reguliere overleggen met 
cultuurpartners uit de regio i.h.k.v. het IBA 
Parkstadcultuurprogramma. 

1. Wij hebben onze bevindingen en aanbevelingen 
inzake de cultuurprogrammering van IBA Parkstad 
(opgetekend in een praatstuk) tijdens een overleg 
teruggekoppeld naar en besproken met 
vertegenwoordigers van IBA Parkstad en de zes 
culturele instellingen in Heerlen die we in 2017 
geïnterviewd hebben (Nieuwe Nor, SCHUNCK*, 
Parkstad Limburg Theaters, Cultura Nova en 
Betawerk) i.h.k.v. IBA Parkstad.  
2. Wij hebben advies uitgebracht aan IBA Parkstad 
middels het praatstuk dat we hebben opgesteld 
n.a.v. de reeks interviews met culturele 
instellingen in Heerlen en middels 
adviesgesprekken. Onze ondersteuning en 
advisering had in de verslagperiode met name 
betrekking op het informeren van culturele 
instellingen en verenigingen in Parkstad over IBA 
en het leggen van verbindingen tussen 
cultuurmakers en IBA.  
3. Wij hebben meerdere overleggen bijgewoond 
van IBA Parkstad en met culturele instellingen uit 
Parkstad. Tijdens deze overleggen werden plannen 
besproken rondom het culturele programma van 
IBA. In maart hebben we de IBA Parkstad - 
Cultuurmarkt bijgewoond, een 
netwerkbijeenkomst waarbij het bedrijfsleven, 
partners uit het culturele veld en beleidsmakers 
werden samengebracht.    

 
Er is een projectformat (‘Wensfabriek’) ter 
bevordering van de sociale cohesie in 
diverse wijken/regio’s in Limburg onder de 
aandacht gebracht en gedeeld met diverse 

1. Het onderzoeken van de mogelijkheden om het 
format van het project uit te rollen naar andere 
steden en regio’s in Limburg. 
2. Het benaderen en samenbrengen van culturele 
partners en welzijnsinstanties in diverse regio’s in 

1. Wij hebben, samen met de andere 
projectpartners, de mogelijkheden onderzocht om 
het projectformat onder de aandacht te brengen 
van andere (regionale) kunstencentra en 
welzijnsorganisaties in Limburg. Dat hebben we 
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culturele instanties en welzijnsorganisaties 
in Limburg.   
 

Limburg en het delen van het projectformat en 
best practices.   
 

gedaan binnen het netwerk DCKL 
(Directeurenoverleg Kunstencentra Limburg).    
2. We hebben deelgenomen aan de provinciale 
netwerkbijeenkomst ‘Spil in de Wijk’ in juni 2018 
en onder grote belangstelling een presentatie 
verzorgd over het projectformat en de behaalde 
resultaten. Bij deze bijeenkomst waren 
vertegenwoordigers van diverse 
welzijnsorganisaties, beleidsmedewerkers en 
initiatiefnemers van burgerparticipatieprojecten 
etc. uit de hele provincie vertegenwoordigd.  

Er is aandacht gegenereerd voor de 
participatie van mensen met een 
beperking aan culturele activiteiten.  
 

A. Er is in dat kader een 
netwerkbijeenkomst georganiseerd 
waarbij regionale (culturele) organisaties, 
bedrijven en particulieren met elkaar in 
contact zijn gebracht en 
geënthousiasmeerd zijn om activiteiten te 
organiseren i.h.k.v. de landelijke 
Prokkelweek. Daarnaast is advies gegeven 
aan initiatiefnemers uit de regio die 
activiteiten willen organiseren i.h.k.v. de 
Prokkelweek. 
 

B. Er is tevens een partnerschap 
aangegaan met het ‘UWV met 
Perspectief’, waarbij creatieven met een 
arbeidsbeperking/  
arbeidsongeschiktheidsuitkering die 
beeldende kunst beoefenen, de 
mogelijkheid krijgen om te netwerken, 

A1. Het facilitairen van de regionale Prokkel-
netwerkbijeenkomst in Limburg. 
A2. Het uitnodigen van culturele organisaties etc. 
voor deze bijeenkomst.  
A3. Het promoten van de bijeenkomst via de PR-
uitingen van het Huis.  
A4. Het stimuleren van culturele organisaties en 
kunstenaars om activiteiten te organiseren i.h.k.v. 
de Prokkelweek 2018 en daarbuiten.  
A5. Het geven van advies aan initiatiefnemers uit 
de regio die activiteiten willen organiseren i.h.k.v. 
de Prokkelweek. 
 
A1. Het bijwonen van het jaarlijkse regionale 

‘kunstcongres met perspectief van het UWV’ en 
programmaonderdeel voor creatieven met een 
arbeidsbeperking.  
 

A1. Wij hebben de netwerkbijeenkomst in Limburg 
gefaciliteerd. De bijeenkomst vond plaats op 18 
januari jl. bij het Huis. In totaal namen 34 
vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties, waaronder de Gemeenten Vaals en 
Nederweert, de kunstencentra RICK en Artamuse, 
SCHUNCK* en zorginstellingen Koraal-gastenhof en 
Philadelphia zorg, deel aan de bijeenkomst. Zij 
wisselden onderling best-practices uit en maakten 
plannen voor de Prokkelweek 2018. 
A2. Wij hebben de netwerkbijeenkomst onder de 
aandacht gebracht van het culturele veld en 
welzijnsinstanties via direct mailing.  
A3. Wij hebben de netwerkbijeenkomst onder de 
aandacht gebracht van het culturele veld via de 
communicatie-uitingen van het Huis. 
A4. Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn de 
vertegenwoordigers van de verschillende 
organisaties middels interactieve werksessies aan 
elkaar gekoppeld. Dit heeft geleid tot nieuwe 
initiatieven tijdens de Prokkelweek 2018 (o.a. 
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professionaliseren en hun talenten 
(door)ontwikkelen. Ook zijn er 
toekomstige samenwerkingsplannen 
gemaakt met de landelijke stichting 
‘Special Arts’ voor InBeeld 2019.    
 
 
 

tussen Cliënten van Philadelphia Hoensbroek met 
medewerkers van Coöperatie DELA). 
A5. Wij hebben initiatiefnemers uit de provincie 
Limburg geattendeerd op de werkzaamheden en 
ondersteuningsmogelijkheden van het Huis. 
Daarnaast hebben wij verschillende 
initiatiefnemers op het gebied van kunst en cultuur 
geadviseerd bij het organiseren van 
prokkelactiviteiten. 
 
B1. Wij hebben voor de tweede maal als 
samenwerkingspartner deelgenomen aan het 
kunstcongres met perspectief regio zuid en 
deelnemers geattendeerd op de 
ondersteuningsmogelijkheden van het Huis.  

 
Er is uitvoering gegeven aan de functie van  
provinciale backoffice voor het 
Jeugdcultuurfonds (JFC) Limburg voor o.a. 
intermediairs, culturele instanties, ouders, 
winkels, jeugdzorg, maatschappelijke 
organisaties, verenigingen, gemeenten en 
andere subsidieverstrekkers. Middels het 
Jeugdcultuurfonds Limburg wordt de 
cultuurparticipatie van kinderen (4 t/m 18 
jaar) uit gezinnen waar weinig geld is, 
vergroot. 
 

1. Het fungeren als loket en de penvoerder van het 
Jeugdcultuurfonds Limburg. 
2. Het beantwoorden van administratieve, 
ambtelijke en financiële vragen m.b.t. JCF Limburg. 
3. Het afhandelen van aanvragen die in het kader 
van het JCF Limburg worden ingediend.  
4. Het bijwonen van overleggen met o.a. 
Jeugdsportfonds (JSF) Limburg, gemeenten, 
Stichting Leergeld Limburg etc.  
5. Het onderzoeken van een mogelijke juridische 
fusie van het JCF Limburg en het JSP Limburg en 
(indien de mogelijkheden er zijn) het ondernemen 
van stappen om tot een juridische fusie te komen.  
6. Het in gesprek gaan met het bestuur van het JCF 
Limburg om nadere afspraken te maken over de 
ondersteuning van het fonds door het Huis.  
7. Het (i.s.m. het Jeugdfonds Cultuur Limburg, 
Jeugdfonds Sport Limburg en St. Leergeld Limburg) 

1. Wij hebben gefungeerd als loket en penvoerder 
voor het Jeugdcultuurfonds Limburg. Wij gaven in 
dat kader continu uitvoering de front- en 
backoffice werkzaamheden.  
2. Wij hebben ambtelijke en financiële vragen 
m.b.t. het JCF Limburg beantwoord.   
3. Wij hebben aanvragen afgehandeld die i.h.k.v. 
het JCF Limburg werden ingediend.  
4. Wij hebben overleggen bijgewoond met o.a. de 
acht Parkstad-gemeenten en de Gemeenten 
Sittard-Geleen, Beesel en Horst aan de Maas. Wij 
hebben tevens deelgenomen aan gemeentelijke 
Armoede Platforms en provinciale 
netwerkbijeenkomsten.  
5. Wij hebben onderzoek gedaan naar een 
mogelijke juridische fusie van het JCF Limburg en 
het JSP Limburg. De besturen van zowel JFC als JFS 
hebben ingestemd met een samenwerking op 
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opstellen van het projectplan ‘Meedoen in 
Limburg’ waarmee o.a. naschoolse 
cultuurparticipatieprojecten voor jeugd op 
wijkniveau kunnen worden uitgevoerd.  
 

back-office gebied. Beide fondsen blijven hun 
naam behouden. 
6. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen 
het Huis en het bestuur van het JFC. Vanaf 2019 
wordt met het JFC omgegaan als zijnde een bij het 
Huis aangesloten organisatie.  
7. Wij hebben gezamenlijk gebrainstormd over de 
inhoud van het projectplan en naar aanleiding 
daarvan projectideeën aangeleverd. Het 
projectplan is eind 2018 gerealiseerd en 
goedgekeurd door de Provincie. Stichting Leergeld 
Limburg, Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds 
Cultuur Limburg gaan het plan in gezamenlijkheid 
uitvoeren. 
 
Het JFC heeft in 2018 een bijdrage gekregen van de 
Provincie voor iedere gemeente die in 2018 
aansluit bij het Fonds. In 2018 zijn uiteindelijk 30 
van de 31 gemeenten aangesloten bij het 
Jeugdfonds Cultuur Limburg. De Gemeente Venlo 
heeft een eigen Stedelijk Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. De gemeente Echt-Susteren is als enige 
Limburgse gemeente nog niet aangesloten (bij 
zowel JFS als JFC).  

 
Er is een fundamentele bijdrage geleverd 
aan het oprichten van een community arts 
platform (participatieve kunstpraktijk, 
culturele projecten die burgerkracht 

vergroten) en het inzichtelijk maken van 
community arts initiatieven in de provincie 
(en Euregio Maas-Rijn).  
 

1. Het initiëren en bijwonen van werkoverleggen 
met o.a. Burgerkracht Limburg en andere partners 
om tot een bovenregionale aanpak te komen als 
het gaat om het zichtbaar maken van community 
arts projecten, creëren van een loketfunctie, delen 
van kennis en werkmethodes.   
2. Het mede-uitvoeren van een quickscan 
waarmee  community arts initiatieven op 

1. Wij hebben overleggen bijgewoond met 
Burgerkracht Limburg en Buurttheater Mariaberg 
(goed voorbeeld van lokaal community art 
initiatief) om tot een bovenregionale aanpak te 
komen als het gaat om het zichtbaar maken van 
community art initiatieven in de provincie het 
opzetten van een loketfunctie etc.  
2. Wij hebben besloten om samen met 
Burgerkracht Limburg onderzoek te doen naar 
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provinciaal en Euregionaal (Euregio Maas-Rijn) 
niveau inzichtelijk worden gemaakt.  
3. Het (mede)initiëren van een bijeenkomst over 
community arts met spelers uit Limburg en de 
Euregio Maas-Rijn. Doel van de bijeenkomst is het 
delen van kennis en best practices, het initiëren 
van gezamenlijke community arts projecten en/of 
het leggen van verbindingen tussen diverse 
initiatieven etc. 
4. Het zichtbaar maken (ontsluiten) van de 
initiatieven die er zijn (naar voorbeeld van 
Community Arts Brabant)   
 

community art-initiatieven in de provincie 
Limburg.  
Wij hebben samen met de Universiteit Maastricht 
(FaSoS) en Burgerkracht Limburg gespard over het 
onderzoeksvoorstel rondom community arts in 
Limburg. Doel van het onderzoek is het in kaart 
brengen van succesvolle community arts projecten 
en spelers in het veld (cultuur en welzijn), 
sleutelfactoren die een project succesvol maken en 
eventuele hiaten. Het onderzoek wordt in 2019 
gestart.  
3 & 4. Worden in 2019 uitgevoerd, zodra het 
onderzoek naar community art is afgerond.     
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

 

Het Huis heeft haar positie en rol bepaald 

op het gebied van cultuureducatie in 

Limburg. 

1. Het in gesprek gaan met de penvoerders van 

CMK-Limburg over de mogelijke rol van het Huis op 

het gebied van cultuureducatie in Limburg. 

2. Het onderbrengen van DOOR! Masterplan 

Muziekonderwijs Limburg bij het Huis.    

1. Een aantal consulenten heeft actief deelgenomen 

aan de bijeenkomsten van het Platform 

Cultuureducatie Limburg. Hierin zijn 

vertegenwoordigd: de penvoerders, het culturele 

veld, onderwijs en overheid. De consulenten 

brengen expertise in, adviseren en verwijzen door. 

2. Door het ‘in Huis’ halen van DOOR! Masterplan 

Muziekonderwijs Limburg, dat een integraal 

onderdeel is van cultuureducatie, is de weg 

vrijgemaakt om cultuureducatie te gaan integreren 

in de diverse werkterreinen van het Huis. De 

ambitie van het Huis is om de aanwezige expertise 

binnen de consulentschappen te verbinden met de 

regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. 

 

Er is (meer) inzicht in het aanbod en de 

aanbieders van cultuureducatie in Limburg. 

1. Het per discipline en discipline overstijgend 

inzichtelijk maken van het aanbod en aanbieders 

van cultuureducatie in Limburg.  

2. Het delen van kennis en aanbod  met het 

platform Cultuureducatie met Kwaliteit Limburg. 

1. Het aanbod en aanbieders binnen de discipline 

muziek zijn in beeld. In 2018 is een eerste aanzet 

gemaakt betreffende de sector theater. De andere 

disciplines komen in 2019 aan bod.  

2. Binnen het platform Cultuureducatie met 

Kwaliteit Limburg hebben wij onze kennis gedeeld 

en ondersteuningsmogelijkheden besproken. 

>> Cultuureducatie 
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Er is een sterkere verbinding gemaakt  

tussen het culturele veld en het platform 

CMK-Limburg.   

 

 

1. Cultuuraanbieders (nog meer) op de hoogte 

brengen van de CMK-regeling.  

2. Het fungeren als schakel tussen het culturele veld 

en de penvoerders van de CMK-regeling.  

 

1. Wij hebben cultuuraanbieders (o.a. filmfestival 

Docfest) tijdens adviesgesprekken gewezen op de 

CMK-regeling en hen in contact gebracht met 

penvoerders.  

2. Het fungeren als schakel  tussen het culturele 

veld en de penvoerders van de CMK-Limburg 

regeling gebeurde o.a. bij het informeren van 

cultuuraanbieders over de CMK-Limburg regeling en 

de verschillende penvoerders, het (op projectbasis) 

leggen van de eerste contacten met penvoerders  

en het bijwonen van gesprekken met penvoerders 

en cultuuraanbieders (o.a. tussen Docfest en PIT 

Heerlen). Het bijwonen van werksessies van CMK-

penvoerders, bedoeld voor centra voor de kunsten, 

creatieve ondernemers en scholen, waarbij de 

voortgang wordt besproken en de koers wordt 

bepaald (gezamenlijk aandragen van 

verbeterpunten) voor de nabije toekomst. 

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

 

Er is (per discipline) een stevig(er) 

fundament gelegd voor talentontwikkeling 

in Limburg.   

1. Het per discipline in kaart brengen en ontsluiten 

van het talentontwikkelingslandschap en de hiaten 

binnen de talentontwikkelingspiramides.   

2. Het (beter) uitdragen van de werkzaamheden, 

projecten en initiatieven van het Huis (en culturele 

partners) op het gebied van talentontwikkeling.  

3. Het samenwerken met Talent & Co om zowel 

Limburgse talenten als de diverse 

1. We hebben tijdens een Huissessie in januari per 

discipline alle bestaande initiatieven rondom 

talentontwikkeling besproken op basis van  

talentontwikkelingspiramides. Door de overzichten 

per discipline naast elkaar te leggen, kwamen we 

ook tot gemeenschappelijke bevindingen, met 

name als het gaat om de kansen die er nog liggen 

op het gebied van structureel cultuureducatie-

>> Talentontwikkeling 
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talentontwikkelingslandschappen in Limburg 

inzichtelijk te maken voor het brede publiek.   

aanbod op scholen, het begeleiden van  

pasafgestudeerde makers en het bevorderen van 

hun ondernemerschap en het versterken van de 

schakels tussen de diverse opleidingen.  

2. Middels onze rubriek ‘Talent in beeld’ in 

cultureel maandblad Zuiderlucht en op 

www.hklimburg.nl/talent brachten we talenten uit 

de Limburgse cultuursector in beeld. Dit deden we 

in relatie tot onze eigen activiteiten op het gebied 

van onder andere talentontwikkeling (waar we 

i.h.k.v. ‘Talent in beeld’ op onze website en social 

media ook nadrukkelijk aandacht voor vroegen). 
3. Voor het ‘talentlandschap’ op 
www.talentenco.tv leverden wij informatie aan 
over Limburgse (voor)opleidingen voor dans-, 
muziek- en toneel.  
 
 
 

AANVULLEND   

 

Er is i.s.m. Kunstbende Limburg een 

actieplan ontwikkeld voor een structurele, 

eenduidige en stevigere samenwerking op 

het gebied van talentontwikkeling van 

jonge makers in de leeftijd van 13 t/m 18 

jaar.   

1. Het ontwikkelen van een discipline-overstijgend 

actieplan op het gebied van talentontwikkeling 

waarbij ieders kerntaken beter worden benut. 

2. Het vertalen van het actieplan naar concrete 

samenwerkingsvormen, coachingstrajecten etc.   

 

1. In nauw overleg met Kunstbende Limburg 

hebben wij een actieplan opgesteld waarbij de 

huidige samenwerking wordt aangepast en 

toekomstbestendiger wordt gemaakt. Momenteel 

wordt er samen met de andere consulenten van 

het Huis een gezamenlijke strategie bepaald als 

het gaat om het coachen en begeleiden van jonge 

talenten in aanloop naar en na afloop van 

Kunstbende Limburg.  

2. Wij hebben het actieplan nog niet vertaald naar 

concrete samenwerkingsvormen en 

coachingstrajecten. Wel is in de verslagperiode de 

http://www.hklimburg.nl/talent
http://www.talentenco.tv/
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intentie uitgesproken om in 2019 de 

samenwerking vorm te geven zoals omschreven in 

het actieplan.  

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

 

Er is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de 

ketenverkenningen en het opstellen van het beleidsstuk 

(Pact van Zuid) in het kader van de Stedelijke 

Cultuurregio Zuid.  

1. Het actief bijwonen van bijeenkomsten en 

werksessies die in het kader van de Stedelijke 

Cultuurregio Zuid worden georganiseerd.  

2. Het geven van advies en het leveren van een 

inhoudelijke bijdrage aan de ketenverkenningen 

en het beleidsstuk Pact van Zuid die in het kader 

van de  Stedelijke Cultuurregio Zuid gemaakt 

worden.  

1. Wij hebben deelgenomen aan 
werkbijeenkomsten die plaatsvonden 
i.h.k.v. de SCRZ en een actieve bijdrage 
geleverd tijdens werksessies.  
2. We hebben feedback gegeven op 
alle  ketenverkenningen en advies 
uitgebracht over het conceptrapport 
van de Stedelijke Cultuurregio Zuid. 

Er is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het 

Actieprogramma Kunst en Cultuur Noord-Limburg.  

 

1. Het bijwonen van bijeenkomsten en 

werksessies die in het kader van het 

Actieprogramma Kunst en Cultuur Noord-Limburg 

worden georganiseerd. 

2. Het geven van advies en het leveren van een 

inhoudelijke bijdrage aan de het Actieprogramma  

Kunst en Cultuur Noord-Limburg 

1. Er heeft in het eerste kwartaal een 
oriënterend gesprek plaatsgevonden 
tussen de consulenten van het Huis en 
beleidsmedewerkers van vijf Noord-
Limburgse gemeenten.  
2. Tijdens het overleg is advies gegeven 
over een mogelijke aanpak om tot een 
Actieprogramma te komen. Ook zijn 
enkele inhoudelijke thema’s en 
speerpunten aangedragen. 

>> Cultuurbeleid 
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

 
Er is kennis gedeeld en advies op maat 
gegeven over de opzet van een 
projectplan, de begroting en financiering 
van een project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Het voeren van oriënterende gesprekken om te 
onderzoeken op welk punt de partij zich bevindt in 
de projectplanning, welke vragen/behoefte aan 
ondersteuning er is bij de projectleiding. Afhankelijk 
van de vragen/behoeften wordt advies gegeven 
over: de algemene inhoud en opbouw van het 
projectplan, inhoud en opbouw van de begroting, 
potentiële fondsen en/of subsidieregelingen, de te 
zetten stappen in een fondswervingstraject,  
interessante sparringpartners en/of 
samenwerkingspartners in het netwerk van Huis die 
het project kunnen versterken. Dit advies is 
afgestemd op de behoefte, eerdere ervaring met 
fondswerving en vragen die er spelen bij de 
culturele partij al dan niet aangevuld met 
inhoudelijke advies van een consulent. 
2. Het verzorgen van presentaties, lezingen en 
workshop over fondsenwerving en het 
fondsenwervingstraject voor cultuurbeoefenaars. 
3. Het onderhouden van contacten met diverse 
fondsen op  lokaal, regionaal, provinciaal en 
landelijk niveau.  
4. Het communiceren over ontwikkelingen bij 
fondsen (aankondigen nieuwe regelingen; 
wijzigingen in het ondersteuningsbeleid van 
fondsen; deadlines regelingen, e.d.). 
5. Het starten van een samenwerking met het VSB 
Fonds i.h.k.v. ‘Donatie op locatie’ in Limburg.   

1. Tijdens de periode januari-december 2018 

klopten in totaal 58 culturele partijen bij ons aan 

voor advies op het gebied van fondswerving. Het 

ging hier over het algemeen om niet-reguliere 

projecten in zowel de podiumkunsten als erfgoed. 

Er werden individuele adviestrajecten opgestart. 

Daarnaast was er ook nog informele advisering 

tijdens contactmomenten met het veld. 
2. In deze periode gaven wij externe presentaties en  
externe workshops.  Wij verzorgden workshops op 
maat over het thema fondswerving voor personen 
die niet/nauwelijks ervaring hebben met 
fondswerving. Wij verzorgden tijdens deze periode 
één workshop in samenwerking met 
Fondswervingbureau TRIAS (Venlo) en twee 
workshops op locatie tijdens bijeenkomsten voor 
vrijwilligers die actief zijn in het culturele veld. 
We organiseerden een spreekuur dat verzorgd werd 
door HKL-consulenten waarbij culturele partijen 
konden inlopen met vragen over financiering. Wij 
beantwoordden vragen en gaven projectadvies. 
Afhankelijk van de casus werd vervolgens een 1-op-
1 adviesgesprek ingepland.  
3. Wij onderhielden contacten met diverse fondsen,  
meestal naar aanleiding van gerichte casussen (zie 
1). Tevens woonden we presentaties bij van deze 
fondsen om vragen en behoeften op te halen in het 

>> (Project)advies & financiering 
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culturele veld.   
4. Wij deelden intern (met consulenten) en extern 
informatie over ontwikkelingen bij fondsen etc. De 
afdeling communicatie bracht relevante informatie 
onder de aandacht van het veld middels onze eigen 
mediakanalen. 
5. We startten een samenwerking met het VSB 
Fonds onder de noemer: ‘Donatie op Locatie’. Wij 
zijn officiële adviespartner voor het VSB Fonds voor 
regio Limburg. Wij bieden 
lokale/regionale/provinciale context aan de VSB-
adviseurs aan, zodat zij aanvragen beter kunnen 
beoordelen. 

 
Er is kennis gedeeld over crowdfunding en 
er is advies op maat gegeven aan culturele 
instanties en initiatiefnemers over het 
opstarten van een crowdfundcampagne.  

1. Het verzorgen van presentaties en workshops 
over crowdfunding. 
2. Het geven van advies op maat over (het 
opstarten van) een crowdfundcampagne.  

1. Wij hebben diverse presentaties verzorgd over 
crowdfunding. Daarnaast hebben wij een 
informatief stuk over crowdfunding geschreven en 
deze gedeeld via onze website.   
2. Wij gaven verschillende instanties en kunstenaars 
advies op maat over (het opstarten) van 
crowdfundcampagnes. Wij coachten o.a. twee 
initiatiefnemers bij het maken van hun eigen 
crowdfundingcampagne: Talent&co (kunsten) en de 
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit 
Maastricht (erfgoed).  
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Euregionale culturele 

samenwerking 

 

InBeeld – De prijs voor alle werkgebieden 

binnen de beeldende amateurkunst, is 

doorontwikkeld en uitgebreid naar de 

Euregio voor de tweede editie in 2019.   

1. Het leggen van nieuwe contacten met 

organisaties van binnen én buiten de 

cultuursector en nieuwe samenwerkingspartners 

en locaties in de Euregio. 

2. Het verbinden van betrokken partijen met 

elkaar en het eventueel uitbreiden van de 

projectwerkgroep. 

3. Het vertalen van de projectnota naar het Duits 

en Frans om een bredere doelgroep te kunnen 

benaderen en bereiken.  

4. Het besteden van extra aandacht aan het 

bereiken en behouden van nieuwe en (met name) 

kwetsbare doelgroepen voor de tweede editie van 

InBeeld.  

1. We hebben verbindingen gelegd met het Forum 

voor de Amateurkunsten Vlaanderen, Kunstwerkt en 

de overkoepelende vereniging van de academies voor 

beeldende kunsten en media in Belgisch Limburg 

(Vebem). Daarnaast zijn er concrete 

samenwerkingsafspraken gemaakt voor InBeeld 2019 

met het Pentagoon in Tongeren. Het leggen en 

versterken van Euregionale contacten betreft een 

continu proces.  

2. De werkgroep voor de InBeeld prijs is uitgebreid met 

een vertegenwoordiger van Cultura Venray en het 

Pentagoon.  

3. De focus lag in 2018 op het onder de aandacht 

brengen van de InBeeld prijs bij partners in Belgisch-

Limburg. Het vertalen van de projectnota in het Duits 

en het Frans wordt daarom uitgesteld tot de volgende 

editie (2021).   

4. Met Stichting Special Arts, de landelijke stichting ter 

bevordering van kunstbeoefening voor mensen met 

een beperking, hebben we afspraken gemaakt over het 

bereiken van nieuwe doelgroepen voor de InBeeld 

editie van 2019. Daarnaast hebben we plannen 

ontwikkeld om de 2019-editie toegankelijker te maken 

voor kwetsbare doelgroepen. Zo werken we nauw 

samen met creatieve dagopvang/dagbestedingen zoals 

Stichting Daelzicht en KunstWerkPlaats Venray.  
 

>> BEELDENDE  KUNST  
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Thema: Talentontwikkeling & 

Kennisdeling 

 

Er heeft een netwerk-, inspiratie- en 

workshopdag plaatsgevonden voor de 

beeldende kunst, gericht op het 

bevorderen en versterken van de 

artistieke, creatieve en ondernemende 

vaardigheden van amateur beeldende 

kunstenaars (zowel beginners als 

gevorderden) in de provincie Limburg.  

1. Het initiëren en organiseren van de jaarlijkse 

netwerkbijeenkomst waarbij de ontmoeting, maar 

met name de ontwikkeling van artistieke, 

creatieve en ondernemende vaardigheden, 

centraal staan. 

2. Het verbinden van amateurs onderling en met 

professionals uit het werkveld. 

3. Het aanbieden van workshop- en 

inspiratiesessies.  

4. Het benaderen van samenwerkingspartners uit 

het culturele veld. 

5. Het verzorgen van de communicatie en 

promotie omtrent het project. 

6. Het evalueren van de InBeeld netwerkdag en 

het verduurzamen van het initiatief.  

1. In samenwerking met de InBeeld werkgroep en 

SCHUNCK* organiseerden wij op 4 november 2018 de 

InBeeld Netwerkdag. De bijeenkomst vond plaats in 

SCHUNCK* in Heerlen. Tijdens de bijeenkomst werd de 

ontmoeting met andere kunstenaars en de 

ontwikkeling van artistieke, creatieve en 

ondernemende vaardigheden van kunstenaars 

gestimuleerd door middel van netwerkmomenten, 

lezingen en workshops. Er namen ongeveer 225 

personen deel aan de Netwerkdag.    

2. Door middel van Art Talks (lezingen en 

dialoogsessies), kunstenaarsconsulten en een 

informatiemarkt met professionals uit het werkveld, 

droegen wij bij aan de kennisuitwisseling tussen 

amateurs en professionals.  

3. De deelnemende centra voor de Kunsten hebben 

zorggedragen voor het workshopaanbod van de 

netwerkdag. Het aanbod was met name gericht op het 

bevorderen van ondernemende en artistieke 

vaardigheden. Wij hebben de coördinatie van het 

programma voor onze rekening genomen en de 

kwaliteit van het workshopaanbod gewaarborgd.  

4. Voor de InBeeld netwerkdag benaderden wij de 

volgende partners: het BBK (Beroepsvereniging 

Beeldend Kunstenaars), de Kunstcollega’s, Werkplaats 

K, ABKM-Maastricht, stichting Schunck, LKCA, de 

Centra voor de Kunsten (werkgroep InBeeld). Zij 

leverden allemaal een bijdrage aan de dag.  

5. Wij verzorgden de overall communicatie van de 

InBeeld netwerkdag en zetten de oproep uit via de 

pers, eerdere deelnemers van Alphons Winters Prijs en 

InBeeld en de netwerken van de werkgroep InBeeld.  
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6. Het initiatief is met alle samenwerkingspartners 

geëvalueerd. Op basis van de zeer positieve reacties is 

een nieuwe InBeeld-dag gepland op 7 november 2021 

waarbij de nadruk naast netwerken en 

professionalisering ook zal liggen op het zichtbaar 

maken van de kunstbeoefening van de deelnemers.  

Thema: Talentontwikkeling 

 

Het onderdeel ‘expo’ van Kunstbende is 

versterkt en gekoppeld aan andere 

beeldende kunst initiatieven.  

1. Het initiëren en organiseren van een coachings- 

en inspiratietraject in samenwerking met 

professionals uit de culturele sector. 
2. Het zoeken naar en vastleggen van een 
geschikte ruimte en coaches t.b.v. het 
coachingstraject.  

3. Het implementeren van 

expositiemogelijkheden voor de deelnemers na 

het Kunstbende traject.  

1. Op zondag 4 februari en 18 november organiseerden 

wij i.s.m. Kunstbende Limburg een workshop i.h.k.v. de 

Kunstbende categorie Expo.  

2. Voor wat betreft de coaches hebben wij concrete 

afspraken gemaakt met de docentenopleiding (FADE) 

van de kunstacademie Maastricht (voor het inzetten 

van de studenten als coaches). Daarnaast is de InBeeld 

werkgroep (kunstencentra) benaderd om ruimte 

beschikbaar te stellen voor toekomstige workshops en 

coachingsdagen.  

3. Voor de Kunstbende-editie van 2019 hebben de 

VaZOM en Kunstencentrum Venlo ons toegezegd om 

exposities te organiseren voor de Kunstbende 

deelnemers.  

Thema: Talentontwikkeling 

 

Er is een talentontwikkelingstraject 

(door)ontwikkeld gericht op artistiek en 

cultureel ondernemerschap voor jonge en 

startende beeldende kunstenaars. 

1. Het conceptualiseren en ontwikkelen van een 

talentontwikkelingstraject gericht op de 

ondernemende vaardigheden in de beeldende 

kunst. 

2. Het initiëren van samenwerkingen tussen 

partners uit het culturele veld (werkzaam op het 

(door)ontwikkelen van bovenstaande 

vaardigheden) en jonge/startende beeldende 

kunstenaars in samenwerking met de Maastricht 

Academy of Fine Arts and Design. 

1. Wij hebben een blauwdruk opgesteld voor een 

masterclassprogramma voor autonome beeldende 

kunstenaars in de provincie Limburg. Het programma is 

gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en 

cultureel ondernemerschap.  

2. Voor het initiatief hebben we de samenwerking 

opgezocht met verschillende (Eu)regionale partners, 

waaronder B32, MAFAD, Jan van Eyck en HKU). Deze 

partners fungeren ook als redactiegroep.  

3. Wordt uitgevoerd nadat het masterclassprogramma 

is afgerond en uitgevoerd met beeldende kunstenaars.  
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3. Het onderzoeken van de mogelijkheid om het 

masterclassprogramma (de blauwdruk) ook 

toegankelijk te maken voor andere disciplines.    

Thema: Kennisdeling 

 

Er zijn (vernieuwende) beeldende 

kunstprojecten/initiatieven van derden 

ondersteund, er zijn verbindingen gelegd 

tussen kunstenaars en beeldende 

kunstinitiatieven en er is advies gegeven 

over de ontwikkeling etc. van diverse 

beeldende kunst projecten in Limburg.  

 

(Dit onderdeel behelst een groot deel van 

onze werkzaamheden op het gebied van 

beeldende kunst) 

1. Het verbinden van en het bemiddelen tussen 

organisaties.  

2. Het adviseren bij de initiëring, ontwikkeling en 

totstandkoming van beeldende kunstprojecten. 

3. Het adviseren bij de plaatsing van kunst in de 

openbare ruimte. 

4. Het bevorderen van de zichtbaarheid en het 

promoten van beeldende kunst (initiatieven) in de 

provincie Limburg. 

5. Het geven van advies over (alternatieve) 

financieringsmogelijkheden bij beeldende 

kunstprojecten. 

6. Het verbinden van organisaties met beeldende 

kunstenaars. 
7. Het bijwonen van landelijke, regionale en 
euregionale bijeenkomsten etc. voor de creatieve 
sector.  

8. Het up-to-date houden van kennis rondom de 

beeldende kunst en aanverwante ontwikkelingen. 

 

1. Wij hebben bij de totstandkoming van projecten van 

derden of ter versteviging van die projecten, 

verschillende organisaties met elkaar verbonden. O.a. 

in het kader van Prokkel 2018, Kunstcongres met 

perspectief, POST- en Kunstbende Limburg.  

2. Wij hebben derden geadviseerd bij de initiëring, 

ontwikkeling en totstandkoming van diverse projecten, 

waaronder o.a. St-Joris dag Beesel, IASD 

dromenconventie, SCHUNCK*, Werkplaats K, Post-. ECI 

live en de IMC Basis weekendschool. Wij hebben 

verschillende werkgroepen begeleid, initiators op weg 

geholpen en verbonden met relevante partners en 

partijen uit het veld en hen gedurende de uitwerking 

van het project van advies voorzien.   

3. Wij hebben gemeentes (o.a. de Gemeente Leudal, 

Horst aan de Maas, Kerkrade en Meerssen) 

geadviseerd over o.a. de plaatsing, uitvoering en 

regelgeving m.b.t. projecten en kunstwerken in de 

openbare ruimte.  

4. Wij hebben bijzondere projecten en initiatieven van 

derden gepromoot via onze social media, digitale 

nieuwsbrief en website.  

5. Voor projecten en initiatieven van derden die niet in 

aanmerking kwamen voor een bijdrage van het Huis of 

een tekort hadden in de begroting, hebben wij advies 

gegeven met betrekking tot het benaderen van andere 

financieringsbronnen en/of subsidieverstrekkers (o.a. 

Crowdfunding, cultuur&ondernemen en 

Mondriaanfonds).  
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6. Voor initiatieven van derden (o.a. Nationale 

Kunstdagen 2018 en het project Copy-paste/remix) 

hebben wij actief beeldende kunstenaars benaderd 

voor o.a. deelname aan (groeps)exposities en ontwerp- 

en beeldende kunst wedstrijden. Daarnaast hebben wij 

ons netwerk en onze communicatie uitingen 

beschikbaar gesteld voor open oproepen, symposia of 

persberichten van eenzelfde karakter (o.a. Project 

Rondom Water). 

7. Wij hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond 

i.h.k.v. de beeldende kunst (o.a. The rooftop project 

Heerlen en PIT-Cultuureducatie). 

8. Wij hebben diverse bijeenkomsten, lezingen en 

workshop bijgewoond i.h.k.v. nieuwe ontwikkelingen 

in de beeldende kunst (o.a. LKCA, Kunsten 92, BKKC, 

Dag van de cultuureducatie). Het signaleren van 

nieuwe projecten/initiatieven in de provincie (o.a. 

stichting 4ArtAlways en jonge eksters) en het 

onderhouden van bestaande contacten was hier een 

belangrijk onderdeel van.   
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Er heeft onder de noemer ‘Dance Date’ een 

samenwerking plaatsgevonden met Holland 

Dance waarbij geselecteerde Limburgse 

amateurdansers, onder leiding van een 

gerenommeerd choreograaf, op 

verschillende podia hebben gestaan tijdens 

het Holland Dance festival. 

  

1. Het op de hoogte brengen van Limburgse 
dansscholen over Dance Date en hen uitnodigen en 
stimuleren om audities te doen.  
2. Het onder de loep nemen van de samenwerking 
met het Holland Dance Festival en het onderzoeken 
van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. 
 

1. Bij voorgaande edities van ‘Dance Date’ hebben 
wij de Limburgse dansscholen op de hoogte 
gebracht van de activiteit en hen uitgenodigd voor 
de audities. In 2018 heeft ‘Dance Date’ niet 
plaatsgevonden en hebben wij het event (de 
audities) ook niet onder de aandacht hoeven 
brengen van dansscholen.  
2. Begin 2019 wordt de samenwerking met het 
Holland Dance Festival onder de loep genomen en 
worden nieuwe/nauwere samenwerkingsvormen 
(ook op het gebied van programmering) onderzocht. 

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er heeft, i.h.k.v. van de provinciale en 
landelijke wedstrijd van Kunstbende, een 
coachingstraject plaatsgevonden voor 
getalenteerde, Limburgse amateurdansers 
in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar.  

 

1. Het op de hoogte brengen en uitnodigen van 
Limburgse dansers (13 t/m 18 jaar)  
voor de danscoaching ter voorbereiding op de 
wedstrijd van Kunstbende (dans).  
2. Het zoeken naar en vastleggen van een geschikte 
ruimte en coaches (dansprofessionals) t.b.v. het 
coachingstraject.  
3. Het uitvoeren van de coaching i.s.m. andere 
professionals.  
4. Het maken van een inhoudelijk en financieel 
eindverslag.  
 

1. Kunstbende heeft dit jaar zelf jonge dansers (13 
t/m 18 jaar) op de hoogte gebracht en uitgenodigd 
voor een danscoaching tijdens het Open Podium. Dit 
ter voorbereiding op provinciale finale van 
Kunstbende Limburg. Wij hebben daar dit jaar dus 
geen actieve rol in gespeeld.  
2. Kunstbende Limburg verzorgde dit jaar (in 
tegenstelling tot voorgaande edities) zelf de ruimte 
en locatie voor het Open Podium (en dus de 
danscoaching). Wij hebben danser en choreograaf 
Joost Vrouenraets  (GOTRA|Joost Vrouenraets) 
benaderd als danscoach voor het Open Podium van 
Kunstbende. 
3. Het Open Podium van Kunstbende Limburg heeft 
uiteindelijk niet plaatsgevonden wegens te weinig 
deelnemers. We hebben speciaal voor de 

>> DANS 
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dansdeelnemers die zich hadden aangemeld een 
extra ingelaste dansworkshop georganiseerd. De 
workshop werd verzorgd door Jody Geijsendorpher.  
4. Wij hebben in april een inhoudelijk en financieel 
eindverslag gemaakt en het voortraject Kunstbende 
(het verzorgen van de dansworkshop), voor dit jaar 
afgerond.  

Thema: Euregionale Culturele 
samenwerking 
 
Er is een bijdrage geleverd aan een 
grensoverschrijdend samenwerkingsproject 
en een dansvoorstelling onder de naam 
‘Collaboration, ‘Schrit_tmacher - 
Generation 2’ voor jonge (amateur)dansers 
uit Limburg en Duitsland.  
 

1. Het brainstormen over de ideeën en de aanpak. 
i.s.m. de Nederlandse en Duitse projectpartners van 
Schrit_tmacher.  
2. Het intensiveren en uitbreiden van de 
samenwerking met het Duitse danscircuit in de 
Euregio.  
3. Het inhoudelijk vormgeven van het project.  
4. Het promoten van het project in Limburg. 
5. Het selecteren en vastleggen van geschikte 
docenten voor de dansworkshops.  
6. Het maken van een rooster en draaiboek. 
7. Het mede-organiseren en -leiden van het project.  
8. Het ontvangen van docenten en deelnemers 
tijdens het evenement.  
9. Het zorgdragen voor de productionele 
werkzaamheden.  
10. Het evalueren van het evenement op basis van 
het inhoudelijke en financiële  eindverslag. 
 

1. Wij hebben met de samenwerkingspartners uit 
Duitsland en Nederland de editie van 2017   
geëvalueerd op basis van het inhoudelijk en 
financieel eindverslag. Uit de evaluatie bleek dat er 
behoefte was aan één productieleider die namens 
het team het project in goede banen zou moeten 
leiden. De projectmedewerker dans van het Huis 
nam die taak in 2018 op zich. Tijdens de evaluatie 
werden ook enkele inhoudelijke speerpunten 
geformuleerd voor de 2018 editie van 
Collaboration. Eén van die speerpunten is het 
vergroten van het publieksbereik voor de 
dansvoorstelling in (regio) Heerlen en Nordrhein 
Westfalen. Een ander speerpunt voor de toekomst 
(in het kader van talentontwikkeling) is het 
versterken van de verbinding tussen 
amateurdansers, semi-professionals en 
professionals en het meer betrekken van deze drie 
doelgroepen bij het project.  
2. Wij hebben de samenwerking met het Duitse 
danscircuit verder uitgebreid. De samenwerking 
heeft inhoudelijk meer diepgang gekregen door de 
cross-over tussen twee disciplines (video en dans) 
die wij bewerkstelligden. Dat deden wij door de 
Nederlandse choreograaf Hans Tuerlings en de 
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Duitse video artist Kai Gusseck te betrekken bij het 
project.  
3. Wij hebben wederom het artistieke team 
samengesteld en begeleid bij het inhoudelijk 
vormgeven van het project. Op basis van de 
evaluatie van de editie van 2017 is besloten om het 
dansproject uit te breiden van één naar drie 
onderdelen. Zo ontstaat een avondvullend 
dansprogramma, hetgeen het heeft publieksbereik 
vergroot. Daarnaast hebben we 85 amateurdansers 
en (semi)professionals betrokken bij en verbonden 
aan het project door (i.s.m. VIAZUID) 
vooropleidingen dans en amateurdansscholen in 
Aken en Limburg te koppelen aan jonge dansmakers 
en –docenten uit Heerlen en/of Aken.  
4. Wij hebben het project in Limburg gepromoot 
vanaf het moment van de audities tot het moment 
van de premières (4 maart in Kerkrade en 11 maart 
in Aken).  
5. Wij hebben het artistieke team voor de drie 
onderdelen van de dansvoorstelling benaderd en 
samengesteld: choreograaf Hans Tuerlings en video-
artist Kai Gusseck, de drie jonge dansmakers Mami 
Izumi, Roshanak Morrowatian en Annemijn Rijk 
(i.s.m. VIA ZUID) en Olga Wiens.  
6. Wij hebben een rooster en draaiboek gemaakt 
voor de repetities en dansvoorstelling.  
7. Wij hebben het project mede-georganiseerd en  
-geleid. 
8. Wij hebben het artistieke team en de dansers 
begeleid tijdens de premières van 4 en 11 maart in 
respectievelijk Kerkrade en Aken. 
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9. Wij hebben de productionele werkzaamheden 
verzorgd. 
10. Wordt later dit jaar uitgevoerd.  
10. Er heeft een evaluatie van het evenement 
plaatsgevonden op basis van het inhoudelijke en 
financiële  eindverslag.  

Thema: Euregionale Culturele 
samenwerking 

 

Er is organisatorische en inhoudelijke 

medewerking verleend aan het project 

‘Rondom water, Rund ums Wasser, Autour 

de l’eau’. Het betreft een project waarbij 

dansers, beeldend kunstenaars, dichters, 

schrijvers en muzikanten samenwerken en 

de aandacht vestigen op 

klimaatverandering en de schaarste en de 

overvloed van water.  

 

1. Het brainstormen over de ideeën en aanpak i.s.m. 
projectpartners Kunstenaarsstichting Rondzien 
(Venlo), kunstenaarsorganisatie l’Association 
Horizon Bleu des Arts Plastiques uit Agadir (Zuid-
Marokko) en kunstenaars uit Noordrijn-Westfalen 
(NRW) in Duitsland. 
2. Het inhoudelijk vormgeven van het project.  
3. Het promoten van het project in Limburg, zodat 
projectvoorstellen worden ingediend. De 
projectleiding van ‘Rondom water, Rund ums 
Wasser, Autour de l’eau’ wil niet zelf de inhoud van 
het eindresultaat bepalen, maar wil graag gebruik 
maken van de creativiteit en ideeën van 
kunstenaars uit de diverse betrokken disciplines. 
Daarom nodigen wij kunstenaars uit Noord-
Limburg, Mittlerer Niederrhein en regio Sous in 
Marokko uit.  
4. Het selecteren en vastleggen van de geschikte 
projectvoorstellen.  
5. Het maken van een rooster en draaiboek. 
6. Het mede-organiseren en -leiden van het project.  
7. Het mede zorgdragen voor de inhoudelijke en 
productionele werkzaamheden.  
8. Het evalueren van het project en het maken van 
een inhoudelijke en financieel eindverslag. 
 

1. We hebben gebrainstormd over de ideeën en 
aanpak van het project ‘Rondom Water’ i.s.m. 
projectpartners Kunstenaarsstichting Rondzien 
(Venlo), kunstenaarsorganisatie l’Association 
Horizon Bleu des Arts Plastiques uit Agadir (Zuid-
Marokko) en kunstenaars uit Noordrijn-Westfalen 
(NRW) in Duitsland. 
2. We hebben het project (samen met de 
projectpartners) inhoudelijk vormgegeven en 
verzorgden de regie en choreografieën van het 
theaterspektakel.  
3. Het project en de mogelijkheid tot het indienen 
van projectvoorstellen werd voornamelijk 
gepromoot door projectinitiator stichting Rondzien 
in Venlo. Wij kondigden het project aan via onze 
communicatie-uitingen.  
4. Er werden een groot aantal projectvoorstellen uit 
Nederland, Duitsland en Marokko ingediend. 
Gezamenlijk selecteerden wij een aantal 
projectvoorstellen die de basis vormden voor het 
theaterspektakel op 23 maart in poppodium 
Grenswerk in Venlo. Enkele projectvoorstellen 
werden samengevoegd tot een multidisciplinair 
project(onderdeel).   
5. Het rooster werd gemaakt door projectinitiator 
stichting Rondzien. Het draaiboek voor de 
voorstelling werd door ons gemaakt. De vijf door 
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ons ontwikkelde danschoreografieën vormden 
daarbij de basis. 
6. Wij mede-organiseerden het project en werkten 
in dat kader samen met stichting Rondzien (initiator 
en hoofdorganisator), 11 Nederlandse, Duitse en 
Marokkaanse beeldend kunstenaars, Poppodium 
Grenswerk en creatieve ZZP’ers. Wij maakten een 
choreografie met vijf groepen amateurdansers (100 
kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar) en 
verzorgden de algehele coördinatie en de regie van 
het theaterspektakel. 
7. Wij hebben mede-zorggedragen voor de 
inhoudelijke en productionele werkzaamheden. 
8. Het evalueren van het project en het maken van 
een inhoudelijke en financieel eindverslag. Het 
project heeft aangetoond dat middels kunst 
verschillende culturen kunnen worden 
samengebracht en er gezamenlijk aandacht kan 
worden gegenereerd voor een groot 
maatschappelijk probleem als klimaatverandering. 

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er zijn twee Dansdagen georganiseerd op 
twee verschillende locaties in Limburg. 
Daarbij is samengewerkt met verschillende 
dansscholen en -groepen uit de betreffende 
regio’s.  

1. Het overleggen met samenwerkingspartners 
2. Het opzetten en uitvoeren van een PR-campagne 
rondom het event. 
3. Het zoeken naar geschikte professionals voor de 
dansworkshops.  
4. Het maken van een draaiboek, dansroosters etc.   
5. Het afstemmen van alle facilitaire zaken 
(ticketing, techniek etc.) op de locatie. 
6. Het verwerken van de inschrijvingen.  
7. Het verantwoordelijk zijn voor de hele organisatie 
van het event.  
8. Het zorgdragen voor de productionele 
werkzaamheden.  

1. Wij hebben overleg gehad met de organisatie van 
Cultuurhuis Heerlen om de Dansdag Heerlen aldaar 
te organiseren op 18 maart 2018 en met de 
organisatie van de ECI Cultuurfabriek Roermond 
voor Dansdag Roermond op 2 december. Daarnaast 
hebben wij intensief contact gehad met de 
choreografen die betrokken waren bij Co-Laboration 
(Schrit_tmacher festival) om de mogelijkheden te 
bekijken om hun werk te tonen op de Dansdag 
Heerlen. 
2. Wij hebben, middels onze communicatie-uitingen 
en direct mailing, dansers en dansscholen benaderd 
om deel te namen aan de beide Dansdagen en 
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9. Het ontvangen van de docenten en deelnemers 
tijdens het event.  
10. Het bewaken van de kwaliteit (inhoudelijk en 
facilitair) van het festival. 
11. Het maken van een  
inhoudelijk en financieel  eindverslag en het 
evalueren van het festival met alle betrokken 
samenwerkingspartners.  

dansstukken aan te dragen.  
3. Wij hebben dansprofessionals Joshua Trebi en 
Lotte Dekkers benaderd voor het verzorgen van de 
dansworkshops tijdens de Dansdag Heerlen en 
Tommie Janssens en Andrea Beugger voor de 
Dansdag Roermond. 
4 t/m 11. Hebben niet plaatsgevonden m.b.t. 
Dansdag Heerlen. We waren uiteindelijk 
genoodzaakt om de Dansdag Heerlen te cancelen. 
De geplande datum bleek niet gunstig te zijn 
vanwege de vele andere dansactiviteiten die in 
dezelfde periode plaatsvonden in de regio. De 
Dansdag zal verplaatst worden naar 14 april 2019.  
4 t/m 11. Deze activiteiten hebben wel 
plaatsgevonden i.h.k.v. de Dansdag Roermond. Deze 
Dansdag vond plaats op 2 december 2018.  

Thema: Talentontwikkeling 

 

Er hebben binnen het jongerenwerk 

danscoachingstrajecten plaatsgevonden in 

Heerlen, Vaals en Gulpen. Daarbij hebben 

jonge lesgevers (autodidacten van 14-22 

jaar uit het Urban jongerencircuit in 

Limburg) hun didactische vaardigheden 

verbeterd. 

1. Het leggen van contacten met welzijnsorganisatie 
Trajekt en HFC studio (dansstudio). 
2. Het verwerken van de inschrijvingen. 
3. Het verrichten van kennismakingsbezoeken.  
4. Het coachen van de jongeren (één keer per 
maand).  
5. Het maken en evalueren van een inhoudelijk en 
financieel eindverslag. 

1. We hebben contact gelegd met 
welzijnsorganisatie Trajekt (Heuvelland) en HFC 
studio (dansstudio). We zijn voornemens om een 
groot aantal danscoachingstrajecten te laten 
verzorgen door deelnemers uit hun werkveld die 
over de benodigde didactische vaardigheden, 
ervaring en opleiding beschikken. Een dansschool 
uit Vaals heeft bij Trajekt te kennen gegeven in 2019  
graag gebruik te willen maken van coaching door 
een professional. De HFC studio is geïnteresseerd en 
zou dit traject graag in 2019 willen opzetten. 
2 t/m 5. Worden in 2019 uitgevoerd.  

Thema: Euregionale Culturele 
Samenwerking & Talentontwikkeling 
 
Er heeft een breakdance event 
plaatsgevonden op verschillende locaties in 

1. Het organiseren van het breakdance event i.s.m. 
HFC dansstudio: scouten van locaties, benaderen 
van o.a. hosts, gastoptredens, DJ’s en juryleden, het 
regelen van facilitaire zaken.  

1. Wij organiseerden samen met 
vertegenwoordigers uit de Breakdance-scène in 
Heerlen een voorevent voor het IBE (Block Jam 
Breakdance); een internationale ontmoeting tussen 
verschillende crews uit de breakdance-scène. Het 
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het centrum van Heerlen waarbij de 
ontmoeting tussen (Eu)regionale 
breakdancers en crews centraal staat. Het 
event dient als opstapje voor het IBE 
(International Breakdance Event) in 
Heerlen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Het verzorgen van de PR & communicatie van het 
event.  
3. Het samenwerken met IBE om beginnende jonge 
breakdancers te kunnen laten doorstromen naar (in 
contact te brengen met) het IBE. 
4. Het benaderen van ervaren breakdancers. 
5. Het maken van een rooster en draaiboek. 
6. Het verwerken van de inschrijvingen. 
7. Het mede-organiseren en -leiden van het project. 
8. Het ontvangen van docenten en deelnemers. 
9. Het zorgdragen voor de productionele 
werkzaamheden.  
10. Het evalueren van het evenement op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële  
eindverslag. 
 

scouten van locaties, benaderen van o.a. hosts, 
gastoptredens, DJ’s en juryleden en het regelen van 
facilitaire zaken werd niet door ons, maar door HFC 
dansstudio verzorgd. 
2. Wij hebben de PR & communicatie verzorgd van 
het event.  
3. Wij hebben met IBE samengewerkt om 
beginnende jonge breakdancers te kunnen laten 
doorstromen naar (in contact te brengen met) het 
IBE. 
4. Wij hebben ervaren breakdancers benaderd 
i.h.k.v. het project. 
5. Wij hebben een rooster en draaiboek gemaakt. 
6. Het verwerken van de inschrijvingen is gebeurd 
door HFC Dansstudio. 
7. Wij hebben het project mede-georganiseerd. De 
projectleiding op de dag zelf was in handen van HFC 
dansstudio. 
8. Het ontvangen van docenten en deelnemers is 
gebeurd door HFC 
9. HFC Dansstudio heeft zorgdragen voor de 
productionele werkzaamheden heeft 
plaatsgevonden.  
10. Het evalueren van het evenement op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële  eindverslag 
heeft plaatsgevonden. Gebleken is dat er een goede 
samenwerking is, waarbij de praktische uitvoering 
van het event bij HFC ligt. Naar aanleiding van dit 
project (eerste samenwerking), is het idee 
besproken om in 2019 gedurende een periode van 
een paar maanden (onder de noemer ‘Behind the 
Breaks’) i.s.m. onder andere ViaZuid te werken aan 
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een Breakdance-performance die af is als Cultura 
Nova start en aldaar getoond kan worden.  

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is, onder de naam ‘STEP FORWARD!’, een 
zomerdansproject gerealiseerd i.s.m. 
GOTRA (professioneel dansgezelschap in 
Limburg) waarbij jonge talentvolle 
(amateur)dansers en dansdocenten een 
intensieve training hebben gekregen en zich 
konden voorbereiden op het nieuwe 
dansseizoen.  

1. Het brainstormen over ideeën en aanpak van het 
project i.s.m. de project partners.  
2. Het inhoudelijk vormgeven van het project.  
3. Het opzetten en uitvoeren van een PR-campagne. 
4. Het benaderen van dansdocenten. 
5. Het maken van een rooster en draaiboek. 
6. Het verwerken van de inschrijvingen. 
7. Het mede-organiseren en -leiden van het project. 
8. Het ontvangen van docenten en deelnemers. 
9. Het zorgdragen voor de productionele 
werkzaamheden.  
10. Het evalueren van het evenement op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële  
eindverslag. 

1 t/m 3. Wij hebben gebrainstormd over de aanpak 
etc., het project inhoudelijke mede vormgegeven en 
een bijdrage geleverd aan de PR-campagne.  
4 t/m 9. Zijn verzorgd door GOTRA. 
10. Het evalueren van het evenement op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële eindverslag 
moet nog gebeuren.  
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Thema: Kennisdeling 
 
Er is kennis uitgewisseld, er zijn netwerken 
versterkt en uitgebreid en er zijn 
dansinitiatieven gepresenteerd en 
besproken i.h.k.v. de ‘Dansdocenten 
Inspiratiedag’. 

1. Het aankondigen van de Dansdocenten 
Inspiratiedag. 
2. Het peilen van de behoefte van dansdocenten 
rondom bijscholing. 
3. Het maken van een rooster en draaiboek. 
4. Het opstellen van een begroting.  
5. Het verwerken van de inschrijvingen. 
6. Het zoeken naar en vastleggen van een geschikte 
locatie. 
7. Het leiden van de dag en het geven van 
begeleiding waar nodig. 
8. Het leiden van de bijeenkomsten en de 
workshops voor dansdocenten en getalenteerde 
dansers.  
9. Het zorgdragen voor de productionele 
werkzaamheden. 
10. Het maken van een inhoudelijk en financieel  
eindverslag en het evalueren van het festival. 

1. De Dansdocenten Inspiratiedag vond plaats op 3 
juni 2018 in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Wij 
hebben dansdocenten uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Inspiratiedag.  
2. De stagiaire dans van het Huis heeft middels een 
digitaal onderzoek de behoeften aan bijscholing van 
de dansdocenten in Limburg geïnventariseerd. Op 
basis daarvan werd het artistieke programma van 
de dag bepaald (verzorgd door Dansgezelschap 
LeineRoebana) en verzorgde fysiotherapeut en 
danser Marcel Witte een lezing over 
blessurepreventie.  
3 t/m 9. Hebben wij verzorgd. 
10. Wij hebben een inhoudelijk en financieel  
eindverslag gemaakt en de ‘Dansdocenten 
Inspiratie-dag’ geëvalueerd. Uit de evaluatie is 
gebleken dat men ook in 2019 graag met 
dansgezelschap LeineRoebana wil werken om zo 
meer verdieping te krijgen.  

Er is een samenwerking tot stand gekomen 

tussen amateurdansscholen uit Limburg en 

professioneel dansgezelschap Panama 

Pictures uit Brabant, hetgeen resulteert in 

een nieuwe dansvoorstelling, die in zowel 

Limburg als Brabant te zien is.   

 

1. Het brainstormen over de ideeën en aanpak in 
samenwerking met de projectpartner. 
2. Het intensiveren en uitbreiden van de 
samenwerking met het Brabantse danscircuit. 
3. Het inhoudelijk vormgeven van het project.  
4. Het promoten van het project in Limburg. 
5. Het selecteren en vastleggen van geschikte 
dansers en choreografen van Panama Pictures voor 
het geven van workshops. Doel van de workshops is 
het creëren van een voorstelling die verzorgd wordt 
door Limburgse dansscholen. 
6. Het maken van een rooster en draaiboek. 
7. Het mede organiseren en -leiden van het project.  

1 t/m 4. Zijn door ons uitgevoerd.  
5. Andrea Beugger van Panama Pictures heeft de 
workshops verzorgd. Er is een voorstelling 
gecreëerd met Danshuis Venray. De voorstelling is 
getoond op 2 december in ECI Cultuurfabriek 
Roermond. In april 2019 wordt met Dansschool 
Martine uit Well een traject gestart. Het resultaat 
zal te zien zijn op 9 juni 2019 tijdens de 
eindvoorstelling in schouwburg Cuijk.   
6 t/m 9. Zijn door ons uitgevoerd.  
10. Wij hebben het project geëvalueerd op basis van 
het inhoudelijke en financiële eindverslag.  
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8. Het ontvangen van dansmakers en dansers 
tijdens het evenement.  
9. Het zorgdragen voor de productionele 
werkzaamheden.  
10. Het evalueren van het evenement op basis van 
het inhoudelijke en financiële  eindverslag.   

Thema: Kennisdeling 
 
Er is een eerste aangezet gemaakt voor een 
‘Dansplatform Limburg’ (overlegstructuur). 
Doel van het platform is het samenbrengen 
van professionele dansgezelschappen,  
-opleidingen, -scholen, -docenten, -groepen 
en dansers (verschillende leeftijden,  
dansvormen, niveaus en achtergronden) 
om de uitwisseling van ervaringen en het 
delen van kennis te stimuleren, behoeftes 
te peilen en het danslandschap in Limburg 
in kaart te brengen.   

 

1. Het leggen van contacten en het voeren van 
overleggen met professionele dansgezelschappen,  
-opleidingen, -scholen, -docenten, -groepen, 
individuele dansers etc. 
2. Het betrekken van Welzijnsstichtingen bij het 
project om jonge amateurdansers uit de wijk te 
betrekken bij het platform. 
3. Het verwerken van de reacties, interesses en 
behoeftes van betrokkenen en het opstellen van 
speerpunten voor toekomstig beleid en 
activiteitenaanbod op het gebied van dans.   
4. Het opzetten en uitvoeren van een PR-campagne 
rondom het platform. 
6. Het bewaken van de kwaliteit van het platform. 
7. Het maken van een inhoudelijk en financieel  
eindverslag en het evalueren van het platform. 
 
 

1. We hebben contact gelegd en gesprekken 
gevoerd met enkele professionele 
dansgezelschappen, -opleidingen, -scholen, -
docenten, -groepen en individuele dansers.  
2 t/m 7. Worden in 2019 uitgevoerd. 

AANVULLEND   

 
Er is door de stagiaire dans van het Huis en  
i.s.m. Fontys Dansacademie en studenten 
van het MBO-dans (CIOS) een 
choreografieproject gerealiseerd i.h.k.v. de 
MBO CIOS DEMO DAG.  
 

1. Het intensief begeleiden van de stagiaire dans 
van het Huis bij het maken van de choreografie en 
het geven van organisatorisch, artistiek en 
financieel advies wat betreft de organisatie en 
uitvoering van het project.  
2. Het toezien op en bewaken van de kwaliteit van 
de uitvoering van het project.  
3. Het evalueren van het project. 

1. Wij hebben overleg gehad met de stagiaire en de 
stagebegeleider over het stageproject (maken van 
een choreografie) en de stagiaire begeleid. Wij 
hebben de stagiaire geadviseerd over de 
organisatie, artistieke invulling en financiën van het 
project. Onder onze toezicht en met onze 
begeleiding heeft de stagiaire overleg gepleegd met 
samenwerkingspartners (dansstudio’s), dansers van 
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het CIOS geworven en inschrijvingen verwerkt, een 
rooster en draaiboek gemaakt voor de 
voorstellingsdag, alle facilitaire zaken afgestemd op 
de locatie, de choreografie gemaakt, de 
productionele werkzaamheden verricht, dansers 
ontvangen en begeleid tijdens de voorstellingsdag. 
2. Door de stagiaire bij bovenstaande 
werkzaamheden te begeleiden en te adviseren, 
hebben wij kunnen toezien op de kwaliteit van de 
uitvoering van het project.  
3. Het project is geëvalueerd en wij kijken met 
tevredenheid terug naar de samenwerking met het 
CIOS. De samenwerking zal dan ook worden 
geïntensiveerd. Op 4 december hebben wij de 
eerste voorbereidingen getroffen voor een nieuw 
talentontwikkelingsproject. In dat kader organiseren 
wij in de periode januari t/m 2019 workshops en 
repetities o.l.v. danser Tommie Janssens. Dit zal  
resulteren in een uitvoering op 29 maart 2019 
tijdens de DEMO MBO DANSDAG in schouwburg De 
Domijnen in Sittard-Geleen. 

Thema:  
Euregionale Culturele Samenwerking  
 
Wij selecteerden en begeleidden Limburgse 
(afgestudeerde of afstuderende) dansers 
van de dansacademie die een choreografie 
dansten van het Spaanse gezelschap La Fura 
dels Baus: ‘Carmina Burana’. een 
voorstelling die tijdens Cultura Nova 2018 
in première ging.  

1. Het brainstormen over de ideeën en de aanpak 
om Limburgse dansers te integreren in het 
theaterstuk ‘Carmina Burana’. 
2. Het benaderen en selecteren van dansers. 
3. Het mede-organiseren van het project.  
4. Het zorgdragen voor de productionele 
danswerkzaamheden. 
5. Het evalueren van het evenement op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële  
eindverslag. 
 

1. Wij werkten i.h.k.v. project samen met Cultura 
Nova, Parkstad Limburg Theaters, Philharmonie 
Zuid-Nederland, Opera Zuid en Sinfonischer Chor 
Aken. Gezamenlijk brainstormden we over de 
ideeën en de aanpak om 12 dansers te integreren in 
het totaaltheaterstuk ‘Carmina Burana’ van het 
Spaanse gezelschap La Fura dels Baus. 
2. Wij benaderden en selecteerden 12 zeer 
talentvolle dansers voor het stuk.  
3. Wij organiseerden het project mede en droegen 
met name zorg voor de dansrepetities. 
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5. Wij droegen zorg voor de productionele 
werkzaamheden rondom de danschoreografie.  
6. Het evalueren van het evenement op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële eindverslag 
heeft plaatsgevonden. De partijen waren zeer te 
spreken over de motivatie en kwaliteit van de 
dansers en de inzet van het Huis. De uitvoeringen 
van ‘Carmina Burana’ op 25 en 26 augustus waren 
een groot succes (twee maal uitverkocht en veel 
belangstelling van pers en publiek). In het voorjaar 
van 2019 zal Cultura Nova opnieuw samenwerking 
zoeken met het Huis voor het festival van 2019. 

Thema: Talentontwikkeling 
 
Wij bevorderden de talentontwikkeling van 
jonge dansers van de vooropleiding dans in 
Venlo middels een 
danschoreografieproject.  
 
 
 

1. Het brainstormen over de ideeën en de aanpak 
om binnen het reguliere studieprogramma een 
choreografie te ontwikkelen voor leerlingen van de 
vooropleiding dans in Venlo.  
2. Het zorgdragen voor de productionele 
werkzaamheden van de choreograaf. 
3. Het evalueren van het evenement op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële  
eindverslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wij hebben gebrainstormd over de ideeën en de 
aanpak om binnen het reguliere studieprogramma 
een choreografie te ontwikkelen voor twee casts 
leerlingen van de vooropleiding dans in Venlo. Wij  
hebben choreograaf Jack Gallagher uitgenodigd om 
de choreografie te creëren. Dit resulteerde in een 
voorstelling die 19 keer werd uitgevoerd in 
schooljaar 2018-2019 om met name jongeren 
kennis te laten maken met dans. Middels dit project 
bevorderden wij de talentontwikkeling van jonge 
dansers.  
2. Wij hebben zorggedragen voor de productionele 
werkzaamheden van de choreograaf.  
3. Wij hebben het evenement geëvalueerd op basis 
van het gemaakte inhoudelijke en financiële  
eindverslag.  

 
De zichtbaarheid en toegankelijkheid voor 
dans is vergroot in de regio Roermond. Dit 

1. Het samen met de ECI Cultuurfabriek in 
Roermond brainstormen over de ideeën en de 
aanpak om meer publiek naar het theater te 
trekken voor dansvoorstellingen. 

1 &2. Wij hebben gezamenlijk gebrainstormd over 
de wijze waarop we het publieksbereik voor 
dansvoorstellingen kunnen vergroten. Om dat te 
bereiken hebben we ervoor gekozen om 
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heeft tot een grotere publieksbereik geleid 
voor dansactiviteiten.  
 
 

 

2. Het inhoudelijk vormgeven van het gezamenlijke 
initiatief.  
3. Het leggen van contacten en het voeren van 
overleggen met professionele dansgezelschappen,  
-opleidingen, -scholen, -docenten, -groepen uit 
Roermond. 
4. Het verwerken van de reacties, interesses en 
behoeftes van betrokkenen.  
5. Het geven van input voor het maken van een 
voorprogramma dans.   
6. Het inzetten van amateurdansscholen om  
voorprogramma’s te verzorgen. 
7. Het toezien op en bewaken van de kwaliteit van 
de uitvoering van het project.  
8. Het opzetten en uitvoeren van een PR-campagne 
9. Het adviseren en ondersteunen van de ECI 
Cultuurfabriek over dansprogrammering 2019-2020. 
10. Het evalueren van het project op basis van het 
gemaakte inhoudelijke en financiële  eindverslag. 

voorprogramma’s dans te ontwikkelen waarbij werd 
ingezet op de samenwerking tussen 
dansgezelschappen en het amateurdansveld.  
3 & 4. Hebben we uitgevoerd.  
5 & 6. Wij hebben het voorprogramma mede 
ontwikkeld. In dat kader hebben we één van de 
dansers van het professionele dansgezelschap 
workshops laten verzorgen amateurdansscholen in 
Roermond. Aan de hand van deze workshops 
kregen de dansscholen inspiratie en input voor het 
creëren van een korte dansvoorstelling als 
voorprogramma. 
7. We hebben de kwaliteit van het project bewaakt. 
8. Wij hebben de PR-campagne mee opgezet. We 
hebben ervoor gekozen om alle dansvoorstellingen 
op één poster te plaatsen, te adverteren in de krant 
en korting-tickets met 50% korting te regelen voor 
alle dansers van dansscholen in Roermond.  
9. Wij hebben de ECI Cultuurfabriek geadviseerd 
over de dansprogrammering 2019-2020.  
10. Wij hebben het project geëvalueerd op basis van 
het gemaakte inhoudelijke en financiële 
eindverslag.  De geprogrammeerde 
dansvoorstellingen (van SALLY, Gotra, De Chatel en 
KORZO Dansclick) in de ECI Cultuurfabriek trokken 
(middels de voorprogramma’s en de kortingsactie) 
meer publiek dan anders. Voor 2019 werd het 
vergroten en verbeteren van de dans-
programmering bij de ECI Cultuurfabriek ten doel 
gesteld. De ervaringen en opzet worden gedeeld 
met andere podia in Limburg. 
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De ontwikkeling van een Limburgse erfgoedcoöperatie is in het laatste kwartaal van 2017 in een stroomversnelling geraakt. Op 23 november 2017 is de 
intentieovereenkomst inzake coöperatieve samenwerking in het Limburgse erfgoedveld door 27 instellingen ondertekend. Op 22 januari 2018 is er tussen 
de deelnemers aan het Erfgoedplatform Limburg overeenstemming bereikt over de inhoud van de statuten van de Coöperatie Erfgoed Limburg i.o. De 
juridische vertaling heeft sindsdien aandacht gevraagd. Op 9 mei 2018 is de oprichtingsakte van de Coöperatie Erfgoed Limburg gepasseerd. Vanaf dat 
moment is een startbestuur aan het werk gegaan met de verdere inrichting van de organisaties. Reeds in december 2017 zijn de vier werkgroepen van de 
coöperatie ingesteld en (deels) met hun werkzaamheden begonnen. Het Huis ondersteunde in het overleg van de coöperatie (zowel het startbestuur als de 
werkgroepen (publieksbereik, servicepunt) vanuit onze beleidsmatige, coördinerende ontwikkelende en verbindende positie. Bij deze samenwerking van 
erfgoedinstellingen is de mate waarin de deelnemers participeren van essentieel belang. De coöperatie is immers georganiseerd als een netwerk, waarin de 
samenwerking plaatsvindt met inzet van mensen en middelen van de leden en partners. Met ingang van 2019 maakt de betrokkenheid van ons Huis bij de 
Coöperatie deel uit van onderdeel B van ons werkplan. 
 

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen  

Er is bijgedragen aan de oprichting van 

de Coöperatie Erfgoed Limburg én 

daarbinnen aan het ontwikkelen van de 

coöperatieproducten (waaronder het 

Erfgoed Servicepunt). 

1. Fungeren als coördinator van de inrichting 

en vormgeving van de erfgoedcoöperatie en 

haar werkgroepen. 

2. Fungeren, binnen uitgangspunten van het 

BOV-consulentschap, als beoogde 

ondersteuningsinstelling. 

1 & 2. In het eerste kwartaal is binnen het Erfgoed 

Platform Limburg (EPL) definitieve overeenstemming 

bereikt over de statuten van de op te richten Coöperatie 

Erfgoed Limburg u.A. De oprichtingsakte passeerde op 9 

mei 2018 bij de notaris.  

 

De startgroep is daarna omgevormd tot een startbestuur 

dat de organisatie van de Coöperatie verder heeft 

ingericht in de periode tot 1 januari 2019. De startgroep 

en het startbestuur kwamen gedurende het jaar 

meerdere malen bij elkaar.  

Plenair overleg van de EPL-leden heeft plaatsgevonden 

op 22 januari en 29 maart 2018. Op 17 september 2018 

>> COÖPERATIE ERFGOED LIMBURG 

>> ERFGOED   
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heeft de eerste ledenvergadering van de coöperatie 

plaatsgevonden. 

 

Wij hebben het Erfgoed Platform Limburg en (vanaf 9 

mei 2018) de Coöperatie Erfgoed Limburg ondersteund 

bij de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden en de 

opstart van de werkgroepen geïnitieerd. Er zijn vier 

werkgroepen ingericht (publieksbereik, servicepunt, 

verhalenwebsite, erfgoedzorg) en in gang gezet.   

 

De werkgroep erfgoedzorg (belangenbehartiging) wordt 

gevormd door het bestuur. De activiteiten op dit gebied 

waren in 2018 gericht op de bevordering van het 

ontstaan van de Limburgcollectie 2.0. HKL is hierbij in 

2018  steeds inhoudelijk betrokken geweest. 

 

De werkgroepen zijn - met uitzondering van de 

werkgroep publieksbereik - onder aansturing gekomen 

van bestuursleden. De werkgroep publieksbereik is in 

2018 geleid door Huis voor de Kunsten Limburg vanwege 

langdurige ziekte van de beoogde werkgroeptrekker. In 

maart 2019 komt deze werkgroep definitief onder 

aansturing van het Sociaal Historisch Centrum voor 

Limburg. De werkgroep is in 2018 13 keer bij elkaar 

gekomen.  

 

De werkgroep verhalenwebsite is een samenwerking van 

Limburgs Museum, LGOG en RHCL, die zonder 

ondersteuning van het Huis functioneert. 
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De betrokkenheid van de leden, partners en adviseurs bij 

de werkgroepen is in 2018 in zijn algemeenheid 

aanzienlijk geweest. 

       

Op 30 april is de Facebookpagina ‘Erfgoedagenda 

Limburg’ online gezet, waarvoor elke erfgoedinstelling 

binnen het samenwerkingsverband een contactpersoon 

levert. 

       

In de eerste helft van 2018 is het besluit genomen dat de 

Coöperatie i.o. de website www.limburgserfgoed.nl van 

de provincie zal overnemen, ondermeer als digitaal 

thuisadres van het servicepunt en ontsluiting van de 

verhalenwebsite. Deze overname, migratie en 

inhoudelijke aanpassing heeft vanaf begin juli 2018 

plaatsgevonden, waarbij het Huis de werkgroep 

servicepunt heeft ondersteund. Deze werkgroep heeft in 

2018 10 keer vergaderd.  

 

In samenwerking met enkele andere leden/partners van 

CEL heeft het Huis in 2018 ook de hoofdlijnen bepaald 

voor de communicatie rondom de Coöperatie Erfgoed 

Limburg onder de noemer ‘Limburgs Erfgoed’. Ook heeft 

het Huis de ontwikkeling van een logo voor CEL begeleid.  

 

Dankzij de financiële en organisatorische inzet van met 

name de Stichting het Limburgs Landschap is in de 

werkgroep publieksbereik in 2018 het concept van de 

maandelijkse Erfgoedweekenden ontwikkeld en 

gerealiseerd voor het volledige coöperatienetwerk. 

 

http://www.limburgserfgoed.nl/
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In het kader van de Maand van de Geschiedenis is de 

gezamenlijke voorbereiding van de betrokken 

instellingen voor het eerst onder de hoede van de 

werkgroep publieksbereik gekomen. Wij hebben dit 

mede gefaciliteerd. 

De werkgroep publieksbereik heeft met ondersteuning 

van het Huis een logo met huisstijl voor de coöperatie 

ontwikkeld. 

 

Tijdens het overleg van 20 september 2018 tussen de 

voorzitter van het startbestuur en gedeputeerde 

Koopmans heeft laatstgenoemde de mogelijkheid 

geboden om voor 1 december 2018 een werkplan in te 

dienen voor het jaar 2019, waarvoor incidenteel € 

80.000,00 beschikbaar werd gesteld. Wij hebben dit 

werkplan, in nauwe afstemming met bestuur, 

werkgroepen, leden en partners opgesteld. Hierin is 

aangegeven welke activiteiten gezamenlijk worden 

ondernomen, met specificatie (waar mogelijk) van de 

eigen inbreng van uren en middelen van de leden / 

partners. Dit leidt in 2019 tot een totale 

exploitatieomvang van  

€ 250.000,00 euro. Hiervoor hebben wij een aanzienlijke, 

in het werkplan 2018 niet voorziene, inspanning 

geleverd. 

 

Onderdelen van dit werkplan zijn tijdens de 

startbijeenkomst van de coöperatie op 25 januari 2019 

gepresenteerd. Wij hebben in 2018 deelgenomen aan de 

voorbereidingen van deze startbijeenkomst. 
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Op 6 december 2018 heeft de Adviescommissie Limburgs 

Digitaal Erfgoed haar Adviesbrief 2019 ten behoeve van 

het College van Gedeputeerde Staten gepresenteerd. 

Aan deze Adviescommissie neemt, op persoonlijke titel, 

de museumconsulent van het Huis deel. De coöperatie 

heeft nog in december op de inhoud van de adviesbrief 

gereageerd, wij hebben deze reactie inhoudelijk 

voorbereid. De Adviesbrief bevordert het gebruik van 

een zogenoemd gedistribueerd model voor de digitale 

presentatie van roerende erfgoedcollecties en zal van 

invloed zijn op zowel de werkzaamheden van ons als de 

coöperatie vanaf april 2019. 
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is uitvoering gegeven aan het convenant 
van het Ministerie van OC&W en IPO in de 
provincie Limburg inzake de ondersteuning 
van gemeenten bij de uitvoering van hun 
wettelijke erfgoedtaken. 

1. Het delen van kennis middels het uitvoeren van de  
helpdeskfunctie voor gemeenten en eigenaren op 
het gebied van archeologische en gebouwde 
monumentenzorg, voor gemeenten desgewenst op 
de gemeentelijke werkplek bij de uitvoering van de 
wettelijke gemeentelijke taken op het terrein van 
cultureel erfgoed. 
2. Het beantwoorden van vragen van andere partijen 
dan gemeenten en eigenaren op het gebied van 
archeologie, gebouwde monumentenzorg en 
cultuurhistorie. 
3. Het beheren en actualiseren van de website 
www.sam-limburg.nl ten behoeve van 
informatievoorziening aan gemeenten, eigenaren en 
andere belangstellenden (beleid, wet- en regelgeving 
bij overheden) én het beheren van een besloten 
sitedeel voor kennisuitwisseling binnen het 
Beleidsplatform Erfgoed Limburg. 
4. Het organiseren van halfjaarlijkse 
informatiebijeenkomsten voor gemeenteambtenaren 
over actuele ontwikkelingen in de erfgoedsector. 
5. Het in samenwerking met de Erfgoedacademie / 
Nationaal Restauratie Fonds (NRF) organiseren van 
de cursus Actualiteiten en Ontwikkelingen (A&O) ten 
behoeve van stakeholders. 

1 t/m 3. De helpdesk- en vraagbaakfunctie, het 
websitebeheer en de ondersteuning op de 
werkplek hebben wij volgens plan uitgevoerd. 
Ondersteuning op de werkplek is geboden aan 
de gemeenten Voerendaal, Sittard-Geleen en 
Schinnen, Nuth en Heerlen. Ook Twitter is benut 
voor het verspreiden van nieuws m.b.t. 
archeologie, cultuurhistorie en 
monumentenzorg. 
4. Op 31 mei 2018 hebben wij in samenwerking 
met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
de Landelijke Steunpunten Cultureel Erfgoed een 
netwerkbijeenkomst georganiseerd met als 
thema: Erfgoed in de Omgevingsvisie. 
Op 14 december hebben wij de bijpraatsessie 
Omgevingswet in Amersfoort bijgewoond. 
5. Wij hebben de voorbereiding en organisatie 
verzorgd van de A&O-dag in `De Vondst’ te 
Heerlen op 6 november 2018. Hiervoor zijn 
contacten onderhouden met de 
Erfgoedacademie, de Provincie Limburg, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 
gemeente Heerlen. 
6. Wij hebben 12 planoverleggen georganiseerd 
en bijgewoond in Roermond en op locatie op 
verschillende plekken in de provincie.  

>> STEUNPUNT ARCHEOLOGIE & MONUMENTENZORG 
   (SAM-) LIMBURG 
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6. Het organiseren van een maandelijks planoverleg 
ten behoeve van gemeenten en 
eigenaren/initiatiefnemers, waarin de gelegenheid 
wordt geboden bouwplannen en ruimtelijke plannen 
m.b.t. erfgoedwaarden in een zo vroeg mogelijk 
stadium van ontwikkeling te bespreken met de 
wettelijke adviseurs  (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Provincie Limburg, gemeentelijke 
monumentencommissies). 
7. Het organiseren van een beleidsoverleg met 
Provincie Limburg en Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, mede over actuele beleidsontwikkelingen in 
het erfgoedveld. 
8. Het vier keer per jaar ambtelijk afstemmen met de 
medewerkers van het cluster erfgoed van de 
provincie Limburg. 
9. Het structureel deelnemen aan en het verzorgen 
van de verslaglegging van de bijeenkomsten van het 
Beleidsplatform Erfgoed Limburg (BEL): overleg van 
erfgoedambtenaren in Noord-, Midden- en Zuid-
Limburg; 
10. Het mede-organiseren van de jaarlijkse Limburgse 
Archeologie Dag. 
11. Het structureel deelnemen aan het landelijk 
overleg van de 12 provinciale steunpunten (EOS) en 
het overleg tussen EOS en de rijksoverheid 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 
12. Het leveren van bijdragen aan de PR voor de 
cursus Restauratietechniek in Maastricht. 
13. Het meedenken met de nationale 
Erfgoedacademie over het organiseren van de 
erfgoedcursus. 

7. In 2018 heeft geen gezamenlijk beleidsoverleg 
tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
de Provincie Limburg en het Steunpunt 
Archeologie & Monumentenzorg Limburg 
plaatsgevonden. 
8. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de 
Provincie op 9 januari 2018. Op 13 maart heeft 
een speciaal overleg plaatsgevonden met de 
Provincie over het werkplan van het Huis. Op 4 
september heeft het reguliere overleg weer 
plaatsgevonden, net als op 21 augustus 2018. 
9. Onze deelname aan de regionale 
beleidsplatforms is volgens plan verlopen. Er 
waren bijeenkomsten van Regio Midden op 9 
januari, 17 april en 30 augustus; van Regio 
Noord op 8 januari, 16 april, 3 september en 19 
november; en van Regio Zuid op 11 januari en 19 
april 2018.  
10. Onze bijdrage aan de Limburgse Archeologie 
Dag (LAD) op zaterdag 7 april 2018 is volgens 
planning geleverd. Het thema was dit jaar 
‘Toekomst van de archeologie’ en ‘Archeologisch 
onderzoek zonder te graven’. Op zondag 8 april 
heeft het Limburgs Museum een ‘Scherf- en 
Schatdag’ georganiseerd. Ook daaraan heeft het 
Steunpunt zijn bijdrage geleverd. 
11. Wij hebben volgens plan deelgenomen aan 
de overleggen (LOS/EOS) op 8 februari 
(gecombineerd met bezoek aan Nationaal 
Restauratie Fonds), 6 september (Opening Open 
Monumentendag in Den Haag), 4 oktober 
(LOS/EOS), 7 november (Heidag Leeuwarden) en 
13 december 2018. 
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14. Het (in voorkomende gevallen  en in 
samenwerking met derden) doen van onderzoek naar 
erfgoedrelevante vraagstukken. 
15. Het vergaren en verspreiden van kennis met het 
oog op de invoering van de Omgevingswet in 2019. 
16. Het deelnemen aan het provinciaal comité/ 
platform voor de Archeologiedagen en  meedenken 
met de Limburgse erfgoedorganisaties en gemeenten 
over de invulling van het programma van de 
Nationale Archeologiedagen 2018. 
17. Het inzetten van onze expertise op het gebied 
van archeologie en monumentenzorg bij 
bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van de Cultuur 
Historische Waardenkaart voor de Provincie Limburg. 
18. Het op verzoek van de Provincie Limburg 
meewerken aan de organisatie van het 
Erfgoedfestival ‘Over grenzen van Limburg’ in het 
gebied van het voormalig Overkwartier in Limburg. 
19. Meewerken aan de RCE-rapportage `Behoeften 
Kennisprodukten Archeologie’. 
20. Meewerken aan de totstandkoming van de 
website “Wegwijzer advies gebouwde en groene 
rijkdmonumenten”. 
21. Deelnemen aan diverse symposia en congressen 
m.b.t. erfgoed: archeologie, cultuurhistorie en 
monumentenzorg. En het informeren van 
gemeenteambtenaren en het verzorgen van 
publiciteit hierover. 

12 t/m 14. N.v.t. in de verslagperiode 
15. Zie organisatie van netwerkbijeenkomst op 
31 mei 2018 met als thema: Erfgoed in de 
Omgevingsvisie. 
16. Wij hebben het organisatiecomité Nationale 
Archeologiedagen de mogelijkheid geboden om 
presentatie te geven op een bijeenkomst van het 
Beleidsplatform Erfgoed Regio Noord. Op 4 juli 
2018 hebben we de Inspiratiebijeenkomst 
Archeologiedagen 2018 Limburg bezocht. 
17. Wij hebben vijf keer deelgenomen aan een 
sessie voor de ontwikkeling van een Cultuur 
Historische Waardenkaart voor Limburg. Op 5 
juli vond er een speciale informatiebijeenkomst 
voor wethouders plaats op kasteeltje Buggenum 
met als onderwerp: ‘Cultuurhistorische 
Waardenkaart voor Limburgs Erfgoed’. In het 
najaar hebben wij drie keer deelgenomen aan 
bijeenkomsten voor de (hernoemde) 
Erfgoedkaart.  
18. Wij hebben adressen aangeleverd t.b.v. 
inspiratiemiddag Erfgoed Gelderland op 27 
januari en de inspiratiemiddag bezocht. 
Daarnaast hebben we PR- en 
informatiemateriaal verspreid voor organisatie 
Erfgoedfestival ‘Over grenzen van Limburg’. 
19. Gesprek met Roel Lauwerier (Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed), samen met Jacob 
Schotten (gemeente Venlo) over de `Behoeften 
Kennisproducten Archeologie’ op 4 september 
2019 te Roermond. Hier is een eindrapportage 
van gemaakt. 
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20. Op 26 november is meegewerkt aan de 
Liveconsultatie wegwijzer Erfgoed, een website 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
over vergunningverlening bij rijksmonumenten. 
21. In dit kader zijn de bijeenkomst 
Energiebesparing bij Monumenten te Heerlen 
(verspreiding van de Energiewaaier), de 
vuursteenmijn te Rijckholt, de Tweede 
Limburgse Dag van de Limburgse 
Landschapsgeschiedenis, het SIKB-congres te 
Den Bosch, de opening provinciaal depot `De 
Vondst’ in Heerlen, de Reuvensdagen in 
Vlaardingen, een Socratische dialoog over 
originaliteit en authenticiteit in Amersfoort en 
de Startbijeenkomst van de Veldcommissie 
Limburgs Digitaal Erfgoed te Heerlen 
bijgewoond. 
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De ontwikkeling van het Erfgoedplatform Limburg is gestart in 2014. Sinds het najaar van 2016 is dit Erfgoedplatform Limburg, in combinatie met het 
Geschiedenisplatform Limburg, hoofdzakelijk gericht op de ontwikkeling van een coöperatieve samenwerkingsvorm. in deze coöperatieve samenwerking 
hebben de activiteiten / doelstellingen van zowel het Erfgoedplatform Limburg als het Geschiedenisplatform Limburg een plaats krijgen (werkgroepen). Het 
Erfgoedplatform Limburg is ophouden te bestaan vanaf het moment van de formele oprichting van de Coöperatie Erfgoed Limburg in 2018.   

Resultaat Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling 

 

Er is ondersteuning geboden aan de 

activiteiten van het Erfgoedplatform 

Limburg, voor zover dit platform (binnen of 

naast de Coöperatie Erfgoed Limburg) blijft 

functioneren. 

1. Het uitvoeren van de centrale loketfunctie voor 

het Erfgoedplatform Limburg. 

2. Het ondersteunen van de voorzitter bij de 

voorbereiding van de plenaire vergaderingen. 

3. Het adviseren over, ontwikkelen en mede-

realiseren van gezamenlijke initiatieven en 

activiteiten van het Erfgoedplatform Limburg. 

4. Het bijdragen aan de kennis- en 

informatieoverdracht over actuele ontwikkelingen 

in het erfgoedveld. 

5. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten 

van leden van het Erfgoedplatform, ter bevordering 

van de onderlinge samenwerking. 

1 t/m 5. De voorgenomen inzet is volgens plan door 

ons geleverd. In het eerste kwartaal van 2018 is 

binnen het Erfgoed Platform Limburg (EPL) 

definitieve overeenstemming bereikt over de 

statuten van de op te richten Coöperatie Erfgoed 

Limburg u.A. en over de werkgroepen waarin de 

samenwerking tussen erfgoedorganisaties 

plaatsvindt. De oprichtingsakte passeerde op 9 mei 

2018 bij de notaris. Vanaf dat moment was er geen 

sprake meer van het ‘Erfgoedplatform Limburg’, en 

werd onze inzet ten behoeve van dit platform 

‘overgeheveld’ naar de Coöperatie Erfgoed Limburg 

u.A. 

Er is gevraagd en ongevraagd advies 

gegeven aan het Erfgoedplatform over (de 

uitvoering van aspecten van) het 

provinciale erfgoedbeleid en het 

erfgoedplatform is een bestendig 

functionerend overleg.  

1. Het delen van kennis met de leden van het 

Erfgoedplatform.  

2. Het behartigen van de gezamenlijke belangen van 

de leden van het Erfgoedplatform. 

3. Het op projectbasis stimuleren van de 

samenwerking tussen de deelnemers van het 

platform. 

 

Het Erfgoedplatform Limburg (EPL) werd per 9 mei 

2018 ‘opgevolgd’ door de Coöperatie Erfgoed 

Limburg u.A. 

 

1. Bij de opbouw van de Coöperatie Erfgoed 

Limburg u.A. (CEL) was met het daarna aangetreden 

bestuur en de werkgroepen van CEL, sprake van 

intensief contact en kennisdeling door en met ons 

op het gebied van de interne organisatie en inzake 

beleidsactualiteiten (werkgroepen, projecten en 

>> ERFGOEDPLATFORM LIMBURG 
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producten van de leden van EPL / CEL zelf, de 

Omgevingswet, beleidsbrief Erfgoed Telt etc.). 

Bestuur en werkgroepen hebben een structurele 

overlegstructuur. 

2. Belangenbehartiging voor de leden van EPL / CEL 

is een expliciete statutaire doelstelling. Het bestuur 

van CEL heeft bijvoorbeeld besloten zich in te zetten 

voor de continuïteit van de Limburgensencollectie, 

waarover wij ten behoeve van EPL/CEL afstemming 

hadden met stakeholders. 

3. EPL / CEL heeft vier werkgroepen gevormd 

(werkgroep publieksbereik, servicepunt, 

verhalenwebsite en 

erfgoedzorg/belangenbehartiging). Wij namen 

actief deel aan drie van deze vier werkgroepen ter 

bevordering van de samenwerking en leverden een 

aandeel in de realisatie van de afspraken. Deze 

samenwerking richtte zich op de gezamenlijke FB-

pagina Erfgoedagenda Limburg, de overname van 

de website www.limburgserfgoed.nl, de Maand van 

de Geschiedenis 2018, activiteiten in het kader van 

75 jaar bevrijding in 2019-2020, een ontwikkelplan 

voor een verhalenwebsite en belangenbehartiging 

voor de Limburgensencollectie. 

AANVULLEND   

 

De beleidsmatige en cultuurhistorische 

kennis van de werkgroep over 

werelderfgoed is vergroot en de 

verbindingen tussen  de werkgroep en 

relevante erfgoedpartijen is versterkt.  

1. Het leveren van kennis over de werkwijze en het 

beleid van UNESCO  en kennis over de waarden die 

ten grondslag kunnen liggen aan een voordracht. 

2. Het voordragen van personen en instellingen die 

een structurele bijdrage kunnen leveren aan de 

1 & 2. Wij zijn sedert januari 2018 actief betrokken 
bij de door VVV Zuid-Limburg geformeerde 
werkgroep inzake de UNESCO-status voor het 
Heuvelland. Wij verzamelden en brachten in dat 
kader kennis in en legden verbindingen met 
(kennis)instellingen en erfgoedorganisaties in de 
activiteiten van deze werkgroep. 

http://www.limburgserfgoed.nl/
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 vergroting van de kennis en het netwerk van de 

werkgroep. 

 

Er is inhoudelijke kennis aangeleverd over 

de restauratieprojecten op de shortlist van 

de ‘Prins Bernhard Cultuurfonds 

Inspiratieprijs 2018 – Monumenten’ en er is 

verbinding bevorderd tussen overheden en 

instellingen uit de erfgoedsector ten 

behoeve van voordrachten. 

 

1. Het deelnemen aan de vergadering van de 

werkgroep/jury. 

2. Het verspreiden van de oproep om voordrachten 

onder erfgoedmedewerkers, overheden en 

erfgoedorganisaties in Limburg. 

3. Het schrijven van inhoudelijke motivering bij het 

samenstellen van de checklist. 

4. Het hebben van contact met eigenaren en 

initiatiefnemers over hun plaatsing op de shortlist. 

 

1. Wij namen deel aan de organisatie van de PBCF 
Inspiratieprijs 2018 Monumenten. In dat kader 
woonden wij vergaderingen bij, hebben wij onze 
kennis ingezet en activeerden wij het 
erfgoednetwerk in Limburg.  
2. Wij hebben de oproep om voordrachten 
verspreid onder erfgoedmedewerkers en –
organisaties en overheden in Limburg.  
3. Wij hebben de inhoudelijke motivering 
geschreven bij het samenstellen van de checklist.  
4. Wij hebben contact gelegd met eigenaren en 
initiatiefnemers over hun plaatsing op de shortlist.  

 

Er zijn  watermolenlandschappen 

opgenomen in de provinciale 

beheersplannen van Natura2000-gebieden 

zonder een aan natuurdoelen verbonden 

vergunningplicht voor watermolens. 

 

1. Het inbrengen van kennis in ambtelijke 

werkgroep(en) voor Natura 2000-gebied Geuldal, 

gebaseerd op de in de afgelopen jaren ontwikkelde 

molenpaspoorten op initiatief van Huis. 

2. Het afstemmen met de medewerkers van het 

provinciale cluster monumenten over de inbreng 

van kennis over erfgoedbelangen in dit 

voorbereidingsproces van de beheersplannen. 

3. Het uitbrengen van advies aan het bestuur van de 

Molenstichting Limburg  en hun werkgroep 

molenlandschappen over het nemen van 

initiatieven ter realisatie van het gewenste 

resultaat. 

1 & 2. Wij namen deel aan het overleg van de 
Provincie Limburg / Arcadis inzake de voorbereiding 
van de beheersplannen van de Natura2000-
gebieden en droegen in dit kader kennis over inzake 
het erfgoed in dergelijke gebieden, in het bijzonder 
het watermolenerfgoed. 
3. Wij hebben advies uitgebracht aan het bestuur 
van de Molenstichting Limburg en de werkgroep 
molenlandschappen over het nemen van 
initiatieven ter realisatie van het gewenste 
resultaat. De Molenstichting heeft het advies 
overgenomen. 
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De inbreng van Limburgse 

erfgoedinstellingen bij de uitvoering van het 

onderzoek door Gelders Genootschap in 

opdracht van Provincie Limburg is 

verzekerd.  

 

1. Het organiseren van een werkbijeenkomst met  

Limburgse (erfgoed)instellingen en de 

projectorganisatie. 

2. Het leveren van kennis over onderwerpen die 

relevant zijn voor het onderzoek.   

 

1. Wij organiseerden een werkbijeenkomst en 
brachten de projectgroep in verbinding met 
relevante erfgoedorganisaties (zowel professionele 
als vrijwilligersorganisaties.  
2. Wij brachten kennis in bij het onderzoek naar 
mogelijke oplossingen voor leegstaand 
monumentaal erfgoed in Nationaal Landschap 
Heuvelland.  

 

Het duurzaam gebruik van monumentale 

Kalkovens in Zuid-Limburg is bevorderd. 

 

1. Het leveren van kennis aan de (voor dit project 

ingestelde) werkgroep van de Monumentenwacht 

Limburg. 

1. Wij brachten kennis in bij het onderzoek van de 
Monumentenwacht Limburg naar 
gebruiksmogelijkheden voor monumentale 
kalkovens. 
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>> FILM & FOTOGRAFIE       
 
 

 

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema’s: Talentontwikkeling & 
Euregionale culturele samenwerking 
 
Het 5de Euregionaal Jeugdfilmfestival (EJFF), 
hét filmfestival voor jonge makers uit de 
Euregio Maas-Rijn in de leeftijd van 10 t/m 
19 jaar,  heeft plaatsgevonden in Eupen 
(BE). Jonge filmmakers hebben i.h.k.v. het 
festival een podium gekregen en zijn 
gestimuleerd en begeleid in hun 
ontwikkeling als filmmaker. Daarnaast is de 
samenwerking tussen de Euregionale 
(film)projectpartners versterkt.  
 
 

1. Het nader uitwerken van de 
festivalprogrammering van de vijfde festivaleditie 
i.s.m. de projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn.  
2. Het op reguliere basis bijwonen van 
teamoverleggen met alle betrokken partners. 
3. Het opzetten en uitrollen van de Nederlandstalige 
PR-campagne via (online) media, scholen, 
kunstencentra etc. en het netwerk van het Huis en 
andere projectpartners om het festival te promoten.  
4. Het treffen van voorbereidingen voor de jurering 
van alle inzendingen, het werven van Nederlandse 
juryleden en het begeleiden van de jurering.  
5. Het coördineren van het festival ten tijde van het 
event.   
6. Het evalueren van het festival met alle 
projectpartners. 
 

1. Wij hebben, i.s.m. de andere projectpartners 
(Medienzentrum Eupen en Bleiberger Fabrik 
Aachen), de festivalprogrammering uitgewerkt. 
Naast de vertoning van alle 60 ingezonden films en 
de prijsuitreiking, stelden wij een programma 
samen met filmworkhops (o.a. interviewtechnieken 
en grimeren), -demonstraties (o.a. camera en -
stuntdemonstraties) en -activiteiten (o.a. filmposter 
maken, green-screen filmshoot en gesprekken met 
acteurs) die werden verzorgd door lokale 
filmprofessionals. De workshops etc. gaven de jonge 
filmmakers een kijkje achter de schermen bij de 
totstandkoming van een film.   
2. Wij hebben diverse teamoverleggen bijgewoond. 
Tijdens die overleggen werden de 
festivalvoorbereidingen getroffen.  
3. Wij verzorgden de Nederlandstalige 
communicatie en publiciteit omtrent het project, 
waren verantwoordelijk voor de werving van 
Nederlandse deelnemers aan het festival en 
onderhielden het contact met de Nederlandstalige 
filmmakers/inzenders.  
4. Wij stelden de richtlijnen op voor de filmjurering, 
benaderden een Nederlandstalig jurylid en 
coördineerden de jurymeeting waarbij alle 
ingezonden films werden besproken etc.    
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5. Tijdens het festival verzorgden wij, i.s.m. de 
andere projectpartners, de festivalcoördinatie. 
6. Wij hebben de vijfde editie van het festival, 
samen met de andere projectpartners, geëvalueerd. 
Aandachtspunten voor een volgende editie, zijn:  

• Het onderzoeken van een mogelijke 
samenwerking met het Euregion Shorts 
Filmfestival, waardoor een nieuw 
festivalformat kan ontstaan dat inzet op de 
ontwikkeling van en interactie tussen jonge, 
beginnende makers (doelgroep EJFF), 
filmstudenten en professionals (doelgroep 
Euregion Shorts Filmfestival). Voordeel 
hiervan is dat de doelgroep van het EJFF nog 
meer in contact kan komen met 
professionals en meer kansen krijgt om zich 
door te ontwikkelen.   

• Het nog sterker inzetten/verder uitbreiden 
op samenwerking met partners uit andere 
regio’s binnen de Euregio Maas-Rijn 
(Luik/Wallonië en Belgisch-Limburg), 
waardoor we een groter doelgroep kunnen 
bereiken en de hele Euregio Maas-Rijn 
kunnen betrekken bij het project.  

• Het aanscherpen van het festivalconcept 
waarbij de nadruk nog meer zal komen te 
liggen op coaching van jonge filmmakers 
(zowel binnen- als buitenschools).  

Thema: Kennisdeling en Euregionale 
Culturele Samenwerking 
 
Er zijn (in diverse samenstellingen en 
verbanden) overleggen geïnitieerd en 

1. Het (mede)organiseren en bijwonen van 
overleggen over film in de grensstreek, zowel met 
partners in Limburg (waaronder CineSud, 
beleidsmedewerkers, regionale filmhuizen, 
audiovisuele opleidingen) als met partners over de 

1. Wij hebben twee overleggen bijgewoond met 
Belgisch-Limburgse partners waarin werd besproken 
hoe de ontstane filminfrastructuur in Nederlands-
Limburg als voorbeeld zou kunnen dienen voor 
Belgisch-Limburg. In dat kader werden ‘best-
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bijgewoond over film in de Euregio met 
filmmakers en -partners uit de Euregio. 
Bevindingen, aanbevelingen en gemaakte 
afspraken omtrent diverse, actuele thema’s 
(bijv. filmeducatie,  
-promotie, -talentontwikkeling en  
-faciliteiten) zijn gebundeld en de 
bijeenkomsten hebben geresulteerd in een 
structurelere samenwerking tussen 
filmpartners  op diverse gebieden waardoor 
het filmklimaat in de Euregio is versterkt.  

grens (waaronder C-Mine Crib, Luca School of Arts, 
MOOOV, Villa Basta, Centre Audiovisuel de Liège, 
Bleiberger Fabrik) om op de hoogte te blijven van 
elkaars projecten en speerpunten, in te spelen op 
recente ontwikkelingen en de filminfrastructuur in 
de regio te versterken door krachten te bundelen en 
actief samen te werken.  
2. Het uitdragen van en delen van de bevindingen 
uit de overleggen met ‘het veld’ middels notities, 
online communicatie, adviesgesprekken etc.   
3. Het leggen van verbindingen met instanties en 
initiatieven over de grens en het stimuleren, 
(mede)organiseren en aanscherpen van 
filminitiatieven die de infrastructuur en 
samenwerking op bijv. het gebied van 
talentontwikkeling in de regio versterken.  

practices’ uitgewisseld. Ook werd besproken hoe we 
in Nederlands-Limburg zouden kunnen aanhaken 
aan filminitiatieven in Belgisch-Limburg en vice 
versa. Concreet resultaat van de overlegstructuur 
tot nu toe is een samenwerking i.h.k.v. Euregion 
Shorts Filmfestival van CineSud, waarbij docenten 
en studenten van Luca School of Arts in Genk actief 
betrokken worden bij het festival en een lezing 
verzorgen, hun filmplannen pitchen, (in lesverband) 
deelnemen aan de filmconferentie en masterclasses 
etc. Belgische filmstudenten worden op die manier 
in contact gebracht met professionals uit Nederland 
en vice versa en kunnen hun kennis, werkpraktijk en 
horizon verbreden.   
2. De overleggen focuste zich in 2018 met name op 
praktische samenwerkingsverbanden en het 
verbinden van reeds bestaande filminitiatieven (van 
CineSud en C-Mine). Er werden geen zaken 
besproken die vertaald konden worden in notities 
etc.   
3. Tijdens de overleggen werd de samenwerking 
tussen het Euregionaal Jeugdfilmfestival (van het 
Huis en de Bleiberger Fabrik), Euregion Shorts 
(CineSud), C-Mine, MOOOV en LUCA School of Arts 
besproken en onderzocht. Uiteindelijk werd ingezet 
op de samenwerking zoals bij punt 1 omschreven.  

Thema: Cultuureducatie 
 
Er is een inventarisatie gemaakt van het 
aanbod van filmeducatie en mediawijsheid 
in Limburg en de behoefte van Limburgse 
scholen op dat vlak. Op basis van de 
inventarisatie zijn speerpunten voor een 

1. Het inventariseren van het filmeducatie en 
mediawijsheid aanbod dat provinciaal en landelijk 
voor handen is.  
2. Het (i.s.m. platform CMK-Limburg) inventariseren 
van de behoefte van scholen in Limburg op het 
gebied van filmeducatie en mediawijsheid. 

1 t/m 7. Dit project is doorgeschoven naar 2019.  
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beleid op het gebied van filmeducatie- en 
mediawijsheid geformuleerd en zijn acties 
ondernomen om het beleid uit te voeren en 
het provinciale aanbod op één plek te 
ontsluiten.  
 
 
 
 

3. Het initiëren, organiseren en bijwonen van een 
overleg met regionale filmpartners (Limburgse 
filmhuizen, CineLOVA, CineSud, provinciale 
filmfestivals) en het platform (penvoerders) CMK-
Limburg om ieders rol, kerntaken en ambities op het 
gebied van filmeducatie en mediawijsheid 
inzichtelijk te krijgen en gezamenlijk speerpunten te 
bepalen. 
4. Het schrijven van een notitie ‘filmeducatie en 
mediawijsheid’ en het delen van de notitie met het 
veld en de Provincie Limburg.  
5. Het initiëren en bijwonen van overleggen met de 
andere consulenten van het Huis en andere 
instanties die werkzaam zijn op het gebied van 
cultuureducatie (waaronder LKCA, Kunstbalie etc.) 
om kennis uit te wisselen op het gebied van 
cultuureducatie en mediawijsheid en trends en 
ontwikkelingen op die gebieden te volgen.  
6. Het ontsluiten van alle aanbod etc. op één 
(digitale) plek. 
7. Het (mede)uitvoeren van de speerpunten in de 
notitie.     

Thema: Talentontwikkeling 
 

Er heeft een filmcoachingstraject voor 

jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar 

plaatsgevonden in de vorm van een 

meerdaags filmkamp. Doel van het kamp is 

om jonge, beginnende makers intensief te 

begeleiden bij het maken van een 

kwalitatief goede film. Hierbij wordt 

samengewerkt met (of gebruik gemaakt van 

de expertise en het netwerk van) 

1. Het opzetten en organiseren van een meerdaags 

filmkamp met diverse workshops etc. waarbij jonge 

filmmakers gecoacht worden bij het maken van een 

film (van A tot Z).   
2. Het benaderen en inhuren van filmprofessionals 
en ervaren amateurfilmers die de workshops tijdens 
het filmkamp kunnen verzorgen. 
3. Het ten tijde van het filmkamp coördineren van 
het event.  
4. Het na afloop van het filmkamp begeleiden van 
(talentvolle) jongeren bij het maken van een 

1 t/m 7. Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden in 

2018. 
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Kunstbende Limburg (FILM), CineSud, 

CineLOVA etc.  

volgende stap in hun ontwikkeling als filmmaker 
door ze actief te wijzen op andere filminitiatieven, 
workshops, coachingstrajecten etc. in de regio 
waaronder Kunstbende Limburg.  

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is i.s.m. CineLOVA (platform voor 
amateurfilmers), CineSud (platform voor 
mediaprofessionals) een tweede editie van 
CineFest (filmevent) georganiseerd voor 
beginnende filmprofessionals en 
amateurfilmers in Limburg met een 
programma waarbij samenwerking en 
kennisoverdracht (over het 
productieproces) tussen beiden wordt 
gestimuleerd.  
 

1. Het brainstormen over en opzetten van een 
filmfestival voor filmprofessionals en 
amateurfilmers waarbij de nadruk ligt op 
kennisoverdracht en de interactie tussen amateur 
en prof.  
2. Het organiseren en bijwonen van 
werkoverleggen.  
3. Het organiseren van het filmfestival i.s.m. de 
andere projectpartners.  
4. Het verzorgen van de PR & communicatie 
omtrent het project. 
5. Het werven van deelnemers.  
6. Het coördineren van het festival ten tijde van het 
event.    

7. Het evalueren van het festival met alle partners. 

1 t/m 7. Dit event is niet georganiseerd. Er is 
ingestoken op een andere vorm van samenwerking 
tussen CineLOVA en Cinesud. Deze samenwerking 
(en de rol van het Huis daarbij) is te lezen in 
onderdeel B van het werkplan 
(ondersteuningsaanbod CineLOVA).   

Thema: Euregionale culturele 
samenwerking 
 
Er heeft n.a.v. de Euregionale Fotowedstrijd 
2017 een foto expo plaatsgevonden in  
Nordhrein en Belgisch- en Nederlands-
Limburg met geselecteerd werk van 
vrijetijdsfotografen afkomstig uit de Euregio 
Maas-Rijn. Vrijetijdsfotografen hebben een 
Euregionaal) podium aangeboden gekregen 
en de samenwerking met 
fotografiepartners over de grens is 
versterkt.  
 

1. Het organiseren en bijwonen van diverse 
werkoverleggen met de projectpartners: Fotobond 
Limburg, het Verbond van Limburgse Fotokringen 
vzw en Deutscher Verband für Fotografie e.V. 
waarbij de voortgang etc. wordt besproken.  
2. Het treffen van voorbereidingen voor de foto 
expositie in het Limburgs Museum in Venlo.  
3. Het uitrollen van een PR-campagne waarin de 
expositie in Nederland wordt aangekondigd.  
4. Het evalueren van de Euregionale Fotowedstrijd 
en –exposities (2017-2018) met alle projectpartners. 
5. Het maken van eerste plannen voor de 
Euregionale Fotowedstrijd en -expositie 2019.   

1. Vanwege de goede voortgang van het project, 
hebben i.h.k.v. de Euregionale Fotowedstrijd 2017 
geen werkoverleggen meer plaatsgevonden met het 
voltallige projectteam. Wel vonden er overleggen 
plaats met het Limburgs Museum en de Fotobond 
Limburg i.h.k.v. de Nederlandse foto expositie in het 
Limburgs Museum.   
2. Wij troffen samen met de Fotobond Limburg en 
het Limburgs Museum de voorbereidingen voor de 
Nederlandse foto expositie. Wij coördineerden het 
proces en stemden alles af met de betreffende 
partners.    
3. Wij verzorgden, samen met het Limburgs 
Museum en in nauwe afstemming de Fotobond 
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Limburg, de publiciteit omtrent de Nederlandse 
expositie.   
4. Wij hebben, samen met de andere 
projectpartners, de Euregionale Fotowedstrijd 2017 
en de bijbehorende exposities geëvalueerd.  
5. Wij hebben (samen met de andere drie 
projectpartners) voorbereidingen getroffen voor de 
volgende editie van de Euregionale Fotowedstrijd in 
2019. Het concept van het project (Euregionale 
fotowedstrijd en -expositie  voor vrijetijdsfotografen 
uit de Euregio), de doelstelling (o.a. belichten van 
een actueel maatschappelijk thema d.m.v. 
fotografie) en de samenwerkingsvorm blijven 
hetzelfde. Er worden wel praktische (eigentijdse) 
verbeteringen doorgevoerd wat betreft het 
inzenden, jureren en afdrukken van foto’s. In 2018 
voerden wij de coördinatie uit van de 
wedstrijdeditie van 2019 en initieerden wij 
overleggen met het projectteam.   

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is i.s.m. fotografiepartners in de regio 
(bijv. Fotobond Limburg, Forum Beeldtaal, 
kunstencentra, Fotovakschool) en 
professionele fotografen een 
fotografieproject ontwikkeld voor 
vrijetijdsfotografen in de leeftijd tot 20 jaar 
dat focust op educatie en 
talentontwikkeling.   
 

1. Het doen van onderzoek naar de behoeften van 
jonge fotografen op het gebied van educatie, 
talentontwikkeling, exposeren etc.  
2. Het in gezamenlijkheid brainstormen over en het 
opzetten van een fotografieproject voor jonge 
fotografen i.s.m. en in onderlinge afstemming met 
partners en instanties uit het veld.  

1 en 2. Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden. 

Thema: Kennisdeling  
 

1. Het brainstormen over de opzet van de 
bijeenkomst (met bijv. korte pitches  van of 
‘speeddate’ sessies met instanties en AV-makers 

1 t/m 5. Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden.  
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Er heeft een ‘AV-lunch’ plaatsgevonden 
waarbij organisaties die werkzaam zijn op 
het gebied van audiovisuele media 
(amateur en professionele circuit), 
creatieve ondernemers, filmers, fotografen, 
beleidsmedewerkers cultuur etc. uit 
Limburg bijeen zijn gekomen om kennis te 
maken met elkaar en hun werk, ervaringen 
te delen, inspiratie op te doen en mogelijke 
samenwerkingsprojecten te initiëren.  
 

en/of discussies over vooraf vastgestelde thema’s 
die relevant zijn voor AV-sector)  
2. Het organiseren van de bijeenkomst. 
3. Het uitnodigen van AV-organisaties, creatieve 
ondernemers, filmers, fotografen  etc.  
4. Het begeleiden van de bijeenkomst. 
5. Het evalueren van de bijeenkomst, het bundelen 
van de resultaten, het monitoren van projecten en 
samenwerkingsverbanden etc. die voortkomen uit 
deze bijeenkomst.    

Thema: Kennisdeling 
 
Het Huis heeft gefungeerd als loket en spin 
in het web voor film en fotografie in 
Limburg.  
 
 
 

1. Het ‘up to date’ blijven van ontwikkelingen en 
initiatieven in het film- en fotografieveld in Limburg 
door regelmatig met belangrijke stakeholders aan 
tafel te zitten en beleidsstukken etc. te lezen. 
2. Het fungeren als vraagbaak voor filmmakers, 
fotografen en instanties die een film- of 
fotografieproject willen initiëren. 
3. Het bijwonen van landelijke, regionale en 
euregionale bijeenkomsten etc. voor de creatieve, 
audiovisuele sector.  
4. Het actief delen van kennis, bevindingen etc. met 
het veld en relevante partners etc. via de diverse 
uitingen van het Huis en het netwerk van de 
consulent.   
 

1. Door middel van adviesgesprekken, 
afstemmingsoverleggen, het lezen van 
beleidsstukken, het bijwonen van landelijke en 
regionale bijeenkomsten en het bezoeken van film- 
en fotografieactiviteiten in de (Eu)regio, bleven wij 
tijdens de verslagperiode op de hoogte van 
ontwikkelingen en initiatieven in het film en 
fotografieveld.  
2. Wij hebben studenten van de MAMDT advies 
gegeven over de financiering en uitvoering van hun 
filmprojecten, wij hebben diverse filmers en 
fotografen gekoppeld aan organisatoren van diverse 
culturele events in Limburg en advies gegeven aan 
diverse audiovisuele organisaties (waaronder de bij 
het Huis aangesloten organisaties) en 
beleidsmedewerkers.  
3. Wij hebben de cross-border filmconferentie van 
het Euregion Shorts Filmfestival van CineSud 
bijgewoond, bijeenkomsten in het kader van de 
proeftuin film van de Stedelijke Cultuurregio Zuid.   
4.  Wij hebben we audiovisuele makers en 
organisaties in de (Eu)regio regelmatig op de hoogte 
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gebracht van bovenregionale activiteiten, 
initiatieven ontwikkelmogelijkheden middels mails, 
adviesgesprekken en onze online communicatie 
uitingen.  
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling & Talentonwikkeling 
 
Er is advies gegeven aan het Letterkundig 
Centrum Limburg (LCL) over het organiseren 
van een literaire manifestatie.  

1. Het geven van advies aan het LCL over het  
organiseren van een literaire manifestatie.  
2. Het inventariseren van de mogelijkheden voor een 
literaire manifestatie gebaseerd op de ervaringen 
die zijn opgedaan tijdens Schrijf, Schrijver, Schrijfst 
en de Literaire Lunch.  
3. Het doen van onderzoek naar andere 
samenwerkingsvormen en -partners voor het LCL.  

1. Wij adviseerden het LCL bij het organiseren van de 
literaire manifestatie ‘Hoe lees ik?’ o.l.v. Lidewijde 
Paris en Kila van der Starre in samenwerking met 
stadsbibliotheek Venlo. De productionele 
werkzaamheden werden verdeeld tussen het Huis 
en bibliotheek Venlo. 
2. Wij adviseerden het LCL en de bibliotheek bij het 
opstellen van een conceptplan voor het nieuwe 
project.  
3. De consulent onderzocht samen met het LCL 
mogelijkheden om samen te blijven werken met 
bibliotheken en de Universiteit Maastricht (Studium 
Generale) middels een tour onder de werktitel 
‘Biebtour’, die vanaf het najaar van 2019 zal 
plaatsvinden. Ingezet wordt op meer inhoudelijke 
samenwerkingen met de verschillende partijen. 

Thema: Kennisdeling 
 
Het samenwerkingsplatform TaLeP (Taal- en 
Letterenplatform Limburg) is verder 
ondersteund in haar werkzaamheden, 
daarbij is ook ondersteuning geboden bij 
het organiseren van taalfestival ‘Sjiek’ dat in 
januari 2018 plaatsvindt.  
 

1. Het organiseren van bijeenkomsten met 
betrokken partijen. 
2. Het beleidsmatig ondersteunen van het 
samenwerkingsplatform. 
3. Het ondersteunen van Festival Sjiek en haar 
stuurgroep. 

1. Het Taal- en Letterenplatform kwam op 
regelmatige basis bijeen bij het Huis voor de Kunsten 
Limburg. Wij woonden de overleggen bij.  

2. De TaLeP-vergaderingen werden bijgewoond door 

de streektaalfunctionaris en de consulent literatuur. 

Zij boden inhoudelijke ondersteuning aan TaLeP en 

onderhielden het contact met de Provincie Limburg. 
3. Wij adviseerden en ondersteunden TaLeP bij het 
opstellen van het projectplan voor Festival Sjiek 
middels het geven van gerichte feedback. De 

>> LITERATUUR 
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voorbereidingen voor Festival Sjiek zijn na 
goedkeuring van de subsidieaanvraag in december 
2018 in sneltreinvaart voortgezet, zodat het festival 
in januari 2019 kon plaatsvinden. 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is advies gegeven aan 
(project)organisaties en initiatieven op het 
gebied van lezen en schrijven in Limburg. 
 

1. Het up-to-date houden van kennis rondom 
literatuur en aanverwante ontwikkelingen. 
2. Het volgen van nationale, provinciale en 
euregionale beleidsontwikkelingen.  

1. Via de website gaven wij regelmatig updates over 
ontwikkelingen op het gebied van literatuur binnen 
de provincie of ontwikkelingen gerelateerd aan de 
provincie.  
2. Wij volgden en bezochten literaire en landelijke 
initiatieven. Daarnaast werkten we aan een visiestuk 
literatuur als reactie op de nieuwe landelijke cultuur- 
en erfgoedvisie ‘Cultuur in een open samenleving’ 
en de landelijke literaire ontwikkelingen die gaan 
over (culturele) inclusiviteit en het effect en functie 
van literatuur op de samenleving. In navolging op de 
eerste literatuursessie, die in augustus 2018 
plaatsvond, heeft in december de eerste 
verdiepingssessie plaatsgevonden. Die ging over het 
literatuurimago in Limburg. Er zullen in januari en 
februari 2019 nog drie literatuursessies 
plaatsvinden.  

Thema: Kennisdeling 
 
Er is promotie gemaakt voor het aanbod aan 
literatuur uit Limburg (nieuwe boeken 
Limburgse schrijvers, literaire activiteiten, 
schrijfcursussen etc.) via de website van het 
Huis.  

1. Het onderhouden en inzetten van contacten en 
netwerken om alles dat met literatuur in en uit 
Limburg te maken heeft in kaart te hebben en dus te 
kunnen ontsluiten.  
2. Het verrichten van redactionele werkzaamheden  
en het onderhouden van de literatuurwebsite van 
het Huis.   

1. Hier werd continu op ingezet.  
2. Wij verrichtten diverse redactionele 
werkzaamheden en onderhielden de 
literatuurwebsite.  

Thema: Talentontwikkeling 
 

Er is een nieuw (literair/cultureel) platform 

opgezet voor het ontdekken en stimuleren 

van jong en oud(er) talent. Het platform 

1. Er wordt een medium (platform) ontwikkeld voor 
talentvolle schrijvers en kunstenaars die o.a. een 
podium krijgen aangeboden, gemotiveerd worden 
om te schrijven en op de hoogte worden gehouden 
van activiteiten. Het platform werkt dus enerzijds als 

1 & 2. De naam voor het nieuwe platform is Krå. In 
juni werd de eerste fysieke publicatie samengesteld 
op basis van de inhoud van het weblog. Wij 
coördineerden dat en verzorgden de eindredactie.    
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gaat in op de volgende fases van 

talentontwikkeling: 

 

I. Kennismaking met literatuur, 

proza en poëzie; 

II. Het oefenen van de vaardigheid 

doormiddel van (online) 

feedback op het platform; 

III. Het op de hoogte brengen van 

de doelgroep en de talenten van 

evenementen, bijeenkomsten 

etc. middels het platform 

(doorverwijzen); 

IV. Het ondersteunen en helpen 

excelleren van (top)talenten 

door meer specifieke workshops 

of podiummomenten te bieden 

via het platform.  

 

signaleringsmiddel. Anderzijds dient het platform als 
middel om de talenten in het vizier te krijgen en ze 
gerichter te helpen met het versterken van hun 
talent. Dit platform wordt tot stand gebracht 
middels het samenvoegen van twee bestaande 
platforms: Literair tijdschrift Ochtendlicht en 
YoungPoets, hetgeen leidt tot een nieuw platform.   
2. Het bedenken van een naam voor het nieuwe 
platform en de bijbehorende uitingen (waaronder 
een nieuw literair tijdschrift) middels een oproep in 
één van de laatste edities van ‘Ochtendlicht’ en via 
social media. 
3. Het bedenken van een nieuwe huisstijl voor het 
nieuwe platform. 
4. Het ontwikkelen van een nieuw platform met 
behoud van de sterke punten van de twee 
voorgaande platforms. Het nieuwe platform wordt 
breder opgezet en krijgt een interdisciplinair 
karakter.   

5. Het laten kennis maken van bezoekers met 

literatuur, proza en poëzie d.m.v. het 

internetgedeelte van het platform (wat nu nog 

YoungPoets is) en een gedrukt tijdschrift gebaseerd 

op de input van de website. 

6. Het oefenen van de vaardigheid d.m.v. het bieden 

van (online) feedback op het platform en het up to 

date houden van het overzicht van het bestaande 

aanbod van schrijfcursussen, workshops en 

wedstrijden.  

7. Het op de hoogte brengen van de doelgroep en 

talenten van evenementen, bijeenkomsten etc. 

middels het platform (doorverwijzen). 

3. Wij hebben de huisstijl voor het nieuwe platform 
ontwikkeld.  
4 t/m 7. Het platform (vernieuwde website) is eind 
2018 online gegaan. 
8. Via de (voormalige) platforms Young Poets en 
Ochtendlicht en (nadien) Krå hielden wij jongeren op 
de hoogte van wedstijden zoals Kunstbende 
Limburg, Write Now! en workshops die vanuit het 
Huis voor de Kunsten Limburg of Letterkundig 
Centrum Limburg werden georganiseerd. Medio 
2018 is een gastcurator aangesteld voor Krå: 
Marjolein van der Loo. Zij heeft een groot netwerk 
op de Academie voor Beeldende Kunsten in 
Maastricht en heeft daardoor voeling met de 
doelgroep. Door middel van wekelijkse overleggen 
met we de gastcurator bleven we het platform 
updaten. 
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8. Het ondersteunen en helpen excelleren van 

(top)talenten door meer specifieke workshops of 

podiummomenten te bieden via het platform. Hier 

worden koppelingen gemaakt met het bestaande 

aanbod en samenwerkingen aangegaan met het 

veld.  

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er zijn Limburgse schrijftalenten 
gestimuleerd in hun ontwikkeling.  

1. Het maken van een opzet voor jaarlijks 
terugkerende schrijfworkshops in verschillende 
steden voor jong en oud in samenwerking met 
schrijvers, dichters en schrijfdocenten. 
2. Het organiseren van extra workshops met 
Kunstbende, Write Now! en het Letterkundig 
Centrum Limburg die bijdragen aan de kwaliteit van 
de inzendingen voor de wedstrijd van Kunstbende. 
3. Het bieden van redactionele begeleiding aan de 
redactie van het nieuwe platform.  
4. Het actueel houden van de website en social 
media YoungPoets (onder de nieuwe naam), het 
delen van tips en activiteiten en het organiseren van 
een schrijfwedstrijd.  
5. Het organiseren van de prijsuitreiking van Write 
Now! 
 

1. Wij hebben nog geen opzet gemaakt voor de 
jaarlijks terugkerende schrijfworkshops die wij 
organiseren. Deze opzet zal voortkomen uit de 
actiepunten van de literatuurvisie.  

2. Schrijver, dichter en literator Daan Doesborgh 

leidde voor Kunstbende in opdracht van het 

Letterkundig Centrum Limburg een 

inspiratieworkshop voor beginnende schrijvers. Het 

Huis gaf feedback op deze workshop en heeft de 

bevindingen vanuit de workshop meegenomen in de 

overleggen met Kunstbende om de samenwerking 

met Kunstbende in de toekomst verder vorm te 

geven. Wij traden op als mediator tussen het LCL en 

Kunstbende. 
3. Het platform is eind 2018 gelanceerd.  
4. Young Poets werd bijgehouden door een 
gastcurator.  
5. De prijsuitreiking van Write Now! wordt sinds 
vorig jaar alleen nog maar financieel ondersteund 
door het Letterkundig Centum Limburg. De opzet 
van de avond is ingeperkt tot louter de prijsuitreiking 
zoals dat in andere provincies ook gebeurt. De 
organisatie ligt in handen van Passionate Bulkbook 
en Literair Station Venlo. 
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Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is een podium gestart dat dient als een 
fysieke ontmoetingsplek voor zowel jong 
talent als ook voor gevestigde namen 
binnen de cultuurkringen in Roermond (en 
daarbuiten). Het accent ligt daarbij op 
woordkunst. Het podium kan gezien worden 
als een laagdrempelige opstap om kennis te 
maken met de culturele- en literaire kringen 
binnen en buiten Roermond en als 
terugkerende netwerkbijeenkomst. 

1. Het organiseren van een piloteditie van een 
literair podium i.s.m. schrijver en dichter Danny 
Danker.  
2. Het evalueren van de piloteditie en beoordelen of 
het podium voldoende draagkracht heeft om 
voortgezet te worden. 
3. Het onderzoeken van de mogelijkheid om een 
format te ontwikkelen voor open podia vanuit de 
kennis en ervaringen van de organisatie van het 
open podium in Roermond.  

1 t/m 3. Er wordt (op dit moment) geen nieuw 
literair podium in Roermond of elders in Limburg 
gestart door of i.s.m. Danny. Vanuit deze casus en op 
basis van de resultaten van de literatuursessies 
constateren we wel dat nieuwe, laagdrempelige 
(open) podia gewenst zijn. 

Thema: Cultuureducatie 
 
Er zijn verbindingen gelegd met het 
middelbaar- en basisonderwijs om meer 
aandacht te genereren voor het schrijven en 
lezen van proza en poëzie onder kinderen 
en jongeren.   

1. Het uitbreiden van de contacten met docenten en 
scholieren. 
2. Het inventariseren van de mogelijkheden en 
behoeften van docenten en scholieren. 
3. Het organiseren van activiteit(en) bij voldoende 
vraag. 
4. Het leggen van verbindingen met reeds bestaande 
initiatieven voor kinderen en jongeren. 
 

1. Er hebben verschillende schoolbezoeken 
plaatsgevonden in het kader van (schrijf)behoeften 
van jongeren en leerlingen. We gingen regelmatig 
langs op basis- en middelbare scholen om erachter 
te komen wat jongeren willen schrijven en op welke 
manier docenten hierop inspelen. 
2. We hebben samen met docenten de 
mogelijkheden voor activiteiten onderzocht.  
3. Er ligt van een school de vraag of een tijdschrift 
dat zij uitbrengen ondersteund kan 
worden. Mochten er activiteiten gepland worden 
dan wil het Huis hierin ondersteunen.  
4. Na advies en schoolbezoeken van het Huis 
hebben leerlingen van verschillende scholen Write 
Now bezocht, ingezonden voor Young Poets en 
interesse getoond in Krå.  

Er zijn verbindingen gelegd met andere 
disciplines, o.a. om het publieksbereik / de 
participatie voor literaire activiteiten te 
vergroten.  

1. Het zoeken naar cross-over mogelijkheden.  
2. Het opzetten van cross-over projecten samen met 
partners. 
3. Het doorontwikkelen van cross-over projecten 
gebaseerd op eerdere ervaringen. 

1 t/m 3. Krå is een voorbeeld van een project, 

opgezet door het Huis, waarbij zowel 

talentontwikkeling en multidisciplinair werken 

samenkomen in de vorm van een weblog en een 

tweejaarlijks krantje. Verder is DALLE (Digitaal 
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 Archief Limburgs Literair Erfgoed) een voorbeeld 

waarbij literatuur en erfgoed samenkomen. 

DALLE staat nu weer op stop. Samen met de Martijn 

Hermans en Egid van Houtem wordt gekeken hoe dit 

project in de toekomst verder opgepakt kan worden. 

 

Thema: Euregionale culturele 
samenwerking 
 
Er zijn verbindingen gelegd met 
taalorganisaties in Belgisch-Limburg en 
Nordrhein-Westfalen om lezen en schrijven 
bij jongeren te stimuleren en te promoten.  
De Euregionale samenwerking heeft als doel 
de horizon van deelnemers en 
organisatoren te verbreden op het gebied 
van (taal)cultuur en om nieuwe 
samenwerkingen tot stand te brengen.  

1. Het verder realiseren en aanscherpen van 
samenwerkingsmogelijkheden voor het stimuleren 
en promoten van literatuur in de Euregio i.s.m. 
Oliver Vogt van o.a. ‘De Euregio Leest’.  

1. De Euregionale, literaire projecten NXT TXT en De 
Euregio Leest zijn ook dit jaar met succes 
georganiseerd. Wij hebben ondersteuning geboden 
bij de organisatie van beide projecten. 
Mogelijkheden voor koppelingen met reeds 
bestaande projecten als Krå, Write Now en 
Kunstbende worden op dit moment nog onderzocht.  
 
 

AANVULLEND   

 
Er is gestart met het ontwikkelen van een 
nieuwe literatuurvisie met als werktitel een 
visie voor een Limburgse basisinfrastructuur 
voor literatuur en taalkunst op basis van een 
viertal literatuursessies en een 
inventarisatiesessie.  
 

1. Het organiseren van vier literatuursessies op basis 
van vier thema’s. 
2. Het uitwerken van de bevindingen die uit de 
sessies voortkomen 
3. Het opstellen van een visie op literatuur in 
Limburg (en later een concreet plan) op basis van de 
speerpunten en thema’s die voortkomen uit de 
sessies.  

1. De sessie die gaat over imago is reeds geweest op 
14 december. In januari en begin februari 2019 
zullen de andere drie sessies over breed, nieuw en 
jong publiek, multidisciplinariteit en het realiseren 
van een productiehuis, plaatsvinden. 
2. De bevindingen rondom de imagosessie zijn reeds 
uitgewerkt. 
3. Staat gepland voor maart – april 2019. 
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Resultaten  Inzet Voortgang & opmerkingen 

Thema’s: Kennisdeling 

 

Het Kennisnetwerk voor Limburgse Musea is 

verder uitgebouwd en versterkt met diverse 

partners en eventueel andere (commerciële) 

partijen. In dat kader worden o.a. cursussen, 

workshops en studie- en discussiemiddagen (in 

eerste instantie) ontwikkeld en georganiseerd 

voor museummedewerkers en 

museumvrijwilligers ter bevordering van hun 

deskundigheid, samenwerking, 

collectiemobiliteit, educatie, publieksbereik en 

cultureel ondernemerschap.  
 

1. Het doorontwikkelen van een terugkerend 
programma i.s.m. het museale veld en diverse 
partners.  
2. Het (waar nodig) inhuren van externe 
deskundigen voor de workshops etc.  
3. Het verankeren van de spilpositie in het 
Kennisnetwerk en de uitvoering van de diverse 
activiteiten i.h.k.v. het netwerk.  
4. Het up to date houden van de musea-website 
van het Huis en deze voorzien van relevante 
informatie m.b.t. de museale praktijk (bijv. 
verwijzingen naar websites en publicaties van 
derden, zoals RCE, LCM, provinciale 
erfgoedhuizen en andere instellingen).  
5. Het verzorgen van de PR en communicatie 
omtrent het netwerk (o.a. middels de website  
van het Huis).  
6. Het beantwoorden (of doorwijzen naar andere 
instellingen/externe experts) van vragen en 
verbinden van museale instellingen m.b.t. onder 
andere collecties, museaal bedrijf, crowdfunding, 
toekomstbestendigheid, Nederlands 
Museumregister, cultureel ondernemerschap en 
publiek & educatie. 
7. (Waar nodig) het adviseren en begeleiden van 
(nieuwe) musea m.b.t. diverse trajecten op het 
gebied van collecties (o.a. behoud en beheer, 

1.1 Wij hebben gesprekken gevoerd met het 
Limburgs Museum en een panel van deskundigen 
uit het museale veld (zowel professionals als 
vrijwilligers). Daarmee is een start gemaakt met de 
concretisering van het document ‘Blauwdruk voor 
het Kennisnetwerk. Een document in 
ontwikkeling’. 
1.2 Wij hebben na een periode van onderzoek en 
het voeren van veel gesprekken met Limburgse 
musea en experts binnen en buiten de provincie 
een ‘Blauwdruk voor het Kennisnetwerk voor 
Musea’ geschreven. Het betreft een structureel 
netwerk waarin medewerkers en vrijwilligers 
nieuwe vaardigheden kunnen opdoen, kennis 
kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ontmoeten. 
De volgende stap is het gesprek aangaan met 
provinciale musea en SRAL m.b.t de concrete 
invulling van de bijdragen van deze instellingen en 
het programma voor 2019.  
1.3 Op 18 juni 2018 organiseerden wij het eerste 
‘rondetafelgesprek’ (pilot) binnen het 
Kennisnetwerk voor Musea in Limburg. Deze 
eerste bijeenkomst werd bijgewoond door 20 
deelnemers. Het thema van dit gesprek was 
‘specialistische kennisborging binnen musea’. Deze 
pilot was succesvol en werd vervolgd door een 

>> MUSEA 



     

80 

Jaarverslag 2018 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                                                   

afstoten), (museum)beleid, veiligheid, 
publieksbereik, crowdfunding en andere 
aspecten van het cultureel ondernemerschap etc.  

8. Het leggen van verbindingen in het kader 

van euregionale samenwerking, bijvoorbeeld het 

bemiddelen bij en bekendheid geven 

aan Euregionale projecten. 
 

tweede ‘rondetafelgesprek’ voor 
collectiebeheerders en registrars van musea.  
1.4 Wij werkten samen met animatoren van 
Kijklijn aan het opzetten van een pilotproject 
‘crowdbuilding’. Wij willen de methode die bij 
crowdfunding hoort ook gebruiken voor de opzet 
van (gezamenlijke) publieksprojecten. Het 
pilotproject is door grote belangstelling uitgebreid 
van vijf naar tien musea. Samen met het Huis en 
Kijklijn gaan zij aan de slag gaan om ‘onze 
Limburgse schatten te laten stralen’ tijdens een 
gezamenlijke online promotiecampagne via sociale 
media en de eigen website van het Huis. Hiervoor 
hebben wij een projectplan en een begroting 
gemaakt. De campagne kan alleen slagen als de 
musea nauw met elkaar samenwerken en 
daarmee wordt o.a. een samenhorigheidsgevoel 
gecreëerd en wordt er een meer divers (en 
mogelijk nieuw) publiek aangesproken. De 
campagne zal in maart 2019 van start gaan onder 
de naam #museumsjtuk2019.  
1.5 Wij hebben geëxperimenteerd met een nieuw 
onderdeel: ‘Expert aan het woord’. Voor dit 
onderdeel zijn Martijn Hermans (Betawerk) en 
Annette Gaalman (Erfgoed Brabant, LCM en NDE) 
geïnterviewd over digitalisering in de 
erfgoedsector. De eerste ‘Expert aan het Woord’ is 
in het najaar gepubliceerd op onze website.  
1.6 samen met de FML hebben wij een mogelijke 
samenwerking verkend met de VVV Zuid-Limburg 
m.b.t. gezamenlijke promotie van musea. Dit heeft 
geresulteerd in een aanbod richting aangesloten 
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musea en versterking van de relatie tussen Huis, 
VVV en de FML. 
2.1 Wij hebben overleg gehad met Jolijn 
Rietbergen (Stip en Lijn) en Ben Bregman (adviseur 
Erfgoed en Onderwijs Erfgoed Gelderland) over 
het geven van een lezing en/of workshop voor de 
‘Toekomst voor Erfgoededucatie!’ activiteit in mei. 
Deze dag werd door ons georganiseerd en zal 
plaatsvinden in het Limburgs Museum. Wij hebben 
deze dag vervolgd met een ‘doe-het-zelf’ ochtend 
voor museum- en erfgoedvrijwilligers. Waarbij 
deelnemers zelf een aantal verschillende 
educatieve activiteiten en lessen voor scholieren 
konden volgen. Het Limburgs Museum verzorgde 
de inhoud, wij verzorgden de organisatie en 
uitvoering.  
2.2 Wij hebben Raadsaam Erfgoedprojecten 
gevraagd om een workshop ‘Waarderen van 
collecties’ te ontwikkelen voor de activiteit 
‘Waardeer Limburgs Erfgoed!’. Wij hebben 
Marieke van Meer (manager collecties Limburgs 
Museum) gevraagd een lezing te houden over hun 
ervaringen met het instrument ‘de museale 
weegschaal’. Deze dag (een vervolg op het 
symposium ‘Analoog erfgoed in een digitale 
wereld’ van september 2017) is door ons 
georganiseerd i.s.m. het Limburgs Museum en de 
Federatie van Musea in Limburg.  
2.3 Wij hebben overleg gehad met Ingrid van der 
Sterren (van der Sterren marketing) over het 
ontwikkelen van een workshop 'Kies je nieuwe 
natuurlijke doelgroepen’. Deze workshop heeft 
plaatsgevonden in mei.  
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2.4 Wij hebben overleg gehad met Tom Janssen 
(The Mediadepartment) i.h.k.v. een workshop 
Storytelling. De workshop werd in het najaar 
aangeboden aan onze doelgroep.   
2.5 Wij hebben overleg gehad met 
Museamarketing over een workshop ‘Google ad 
Grants’ voor kleine musea. Deze workshop stond 
gepland voor de najaarsledendag van de Federatie 
van Musea in Limburg, maar is niet door gegaan. 
Musea zijn op de ledendag wel geïnformeerd over 
Google Ad Grants.  
3. Wij hebben onze spilfunctie verder verankerd 
door het concretiseren van projecten, het voeren 
van gesprekken met potentiële partners en het 
museale veld en het delen van informatie via de 
website van het Huis. We bekijken de komende 
periode hoe het netwerk (dat de naam ‘Wijzer in 
Erfgoed’ heeft gekregen) ‘een merk’ kan worden in 
de sector.  
4. Wij hebben de website van het Huis aangevuld 
met relevante weblinks en publicaties en het 
financieringsoverzicht is geüpdatet. Daarnaast 
hebben wij de presentaties en het verslag van 
‘Waardeer Limburgs Erfgoed!’ op de website 
geplaatst.   
5. Wij informeerden het museale veld regelmatig 
over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Dit 
gebeurde in overleg met de PR- en 
communicatiemedewerkers andere consulenten 
van het Huis. 
6 & 7. Wij beantwoordden bijna dagelijks vragen 
van musea, stuurden vakinhoudelijke informatie 
door of verwezen musea door naar andere 
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instellingen of experts. Daarnaast bezochten we 
wekelijks musea om hen te helpen 
professionaliseren en toekomstbestendig te 
worden. In 2018 begeleidden wij  de volgende 
musea met een individueel, op maat gemaakt 
traject: Botanische Tuin Kerkrade (vanwege 
inloting steekproef Museumregister), 
Grafitimuseum Megapool Heerlen, Trees Ruijs 
Huijs, Museum de Locht, Schatkamer ’t Stift 
Susteren (toevoegen museale functie, 
herinrichting schatkamer), Schatkamer 
Lambertuskerk Horst (toevoegen museale functie, 
inrichten schatkamer), Nederlands Golfmuseum, 
Museum de Kopermolen, Maasbinnenvaart 
Museum Maasbracht, Museum Romeinse 
Katakomben, SHCL (post-crowdfunding en 
ontwikkeling van een vervolgactivtiteit op de 
Vroedvrouwenschool & ik). In het kader van de 
erfgoededucatie spraken wij met Historisch Goud 
en Rick Weert. 
 
Wij hebben overleg gehad met de Universiteit 
Bibliotheek van de Universiteit Maastricht over 
het voeren van een crowdfundingcampagne en 
hebben het campagneteam vervolgens succesvol 
begeleid in het ontwikkelen van de campagne.  
 
Wij hebben informatie gedeeld over crowdfunding 
met de consulenten in een ‘Huissessie’, middels 
het beschikbaar stellen van documenten voor hun 
achterban en delen van informatie op de website 
van het Huis.  
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Wij hebben ook informatie over crowdfunding 
gedeeld met DOOR! Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg en met Stichting Beelden in Beweging 
Roermond en met Stichting Mijn Heerlen.   
 
Wij hebben vragen vanuit diverse makers en 
disciplines beantwoord. Wij hebben succesvol het 
campagneteam van Talent & co begeleid bij het 
ontwikkelen van hun crowdfundingcampagne.  
 
Wij maken deel uit van een werkgroep die werkt 
aan een vernieuwing van de publicatie 
‘Handreiking voor het schrijven van een 
collectieplan’. Wij doen dit samen met de 
Museumvereniging, RCE en FARO. Wij maken 
onderdeel uit van de werkgroep ‘Evaluatie 
Museumnorm 2020’. Wij doen dit samen met de 
Museumvereniging (en het Museumregister 
Nederland op de achtergrond). Deelname aan 
deze werkgroepen voeren wij uit in het kader van 
ons lidmaatschap van het Landelijk Contact van 
Museumconsulenten (LCM).  
 
8. Wij hebben een overleg gehad met Dr. Ingrid 
Misterek (Kulturraum Niederrhein) en de Federatie 
van Musea in Limburg over het promoten van het 
Duitse ‘Klassen ins Museum’ project en de 
ontwikkeling van een VR-museum. Wij hebben 
onze internationale contacten uitgebreid met 
diverse experts verbonden aan FARO. Dit omdat 
de regionale museumconsulenten in België zijn 
opgeheven en deels bij FARO in dienst zijn 
gekomen.  
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Thema’s: Kennisdeling 
 
Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen 
van een Kenniskaart voor Limburgse musea en 
andere erfgoedinstellingen met als doel het veld 
inzichtelijk te maken en te verbinden en 
versterken.  
 

1. Het starten met het in kaart brengen van de 
expertise per instelling en of deze instellingen 
bereid zijn hun expertise en ervaringen te delen 
via activiteiten binnen het Kennisnetwerk.   
2. Het starten met het in kaart brengen van in 
Limburg werkzame, externe deskundigen die 
ingezet kunnen worden in het Kennisnetwerk of 
op verzoek voor individuele instellingen 
opdrachten kunnen uitvoeren.  

1. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle 
‘musea’ in Limburg. Daarbij is geen rekening 
gehouden met de criteria zoals opgesteld door de 
Erfgoedmonitor. Van alle 125 ‘musea’ zijn de 
algemene gegevens in een excel-bestand 
opgenomen. Dit bestand is aangevuld met details 
over de collectie, links naar eventuele educatieve 
programma’s, alle (lokale) musea die 
archeologische objecten in hun collectie hebben 
opgenomen. In het najaar hebben wij dit overzicht 
geactualiseerd.  
 
In 2017 hebben wij i.s.m. het Limburgse museale 
veld en enkele externe deskundigen binnen en 
buiten de provincie Limburg de jaarlijks 
terugkerende ‘Vragenlijst Limburgse Musea’ 
ontwikkeld. De consulent heeft de vaste vragen 
aangevuld met vragen over relevante 
ontwikkelingen, zoals vragen m.b.t. digitalisering 
van collecties en erfgoededucatie. Voor de 
vragenlijst van 2018 werd een lijst met 90 
respondenten opgesteld. De consulent maakte 
een analyse en rapportage op basis van de 
respons. Vervolgens deelden we de resultaten met 
het veld.  

2. Wij zijn gestart met het in kaart brengen en 
vervolgens up to date houden van de aanwezige 
expertise in het erfgoedveld (op provinciaal, 
nationaal en Euregionaal gebied). Dit deden wij 
onder andere door deel te nemen aan de 
‘Regiobijeenkomst Zuid’ van de 
Museumvereniging. Wij hebben diverse partijen 
kunnen verwijzen naar andere experts en 
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instellingen voor inhoudelijke en specifieke 
vragen. 

Thema’s: Kennisdeling  
 
Er is informatie en kennis uitgewisseld tussen de 
consulent musea en gemeenten in Limburg met 
enerzijds als doel een transparant en objectief 
beeld van de sector te verkrijgen en anderzijds 
gemeenten te informeren over de praktijk van 
musea/gemeentelijke collecties. Ook zijn 
contacten verankerd. 

1. Het onderhouden van contacten en het 
hebben van gesprekken met gemeentelijke 
ambtenaren omtrent beleid en de museale 
praktijk (bewustwording).  
2. Het informeren van gemeenten over algemene 
trends en ontwikkelingen op museaal gebied en 
hen een update geven over het Limburgse 
museumlandschap o.a. middels de digitale 
nieuwsbrief van het Huis.  
 

1.1 Wij hebben feedback gegeven op de 
‘Ketenanalyse Erfgoed’ van Stedelijke Cultuurregio 
Zuid. Wij hebben voor de Gemeente Valkenburg 
een lijst met potentiele bruikleennemers voor één 
van hun gemeentelijke collecties opgesteld.    
1.2 Wij hebben een brainstormsessie bijgewoond 
met beleidsmedewerkers van vijf gemeenten uit 
Noord-Limburg i.h.k.v. het ontwikkelen van een 
actieprogramma cultuur.  
1.3 Wij hebben contact gelegd met de ambtenaar 
cultuur van de Gemeente Heerlen in het kader van 
de ontwikkeling van het Graffitimuseum in 
Heerlen.  
2. Wij hebben gemeenten geïnformeerd over 
trends en ontwikkelingen middels onze digitale 
nieuwsbrief ‘erfgoed’.  

Thema: Kennisdeling 
 
Er zijn musea gestimuleerd om een 
subsidieaanvraag in te dienen binnen de 
regeling voor ‘lokale en regionale musea’ van de 
Provincie Limburg.  

1. Het samenwerken met de Federatie van 
Musea in Limburg (FML) en Provincie Limburg. 
2. Het informeren van musea over de regeling via 
de communicatie uitingen van o.a. het Huis (o.a. 
website).  
3. (Waar nodig) Het functioneren als klankbord 
voor musea m.b.t. projectplannen in het kader 
van deze regeling.  
 

1. Wij hebben regelmatig overleg gehad met 
bestuursleden van de Federatie van Musea en een 
kwartaaloverleg met de Provincie Limburg 
bijgewoond. Ook woonden wij de 
bestuursvergaderingen en de ledendagen van de 
FML bij.  
2. Wij hebben de musea geïnformeerd over de 
provinciale regeling middels een nieuwsmailing en 
er is uitgebreide informatie over deze regeling op 
de website van het Huis geplaatst.  
3. Wij hebben de aanvragen van Stichting 
Maastricht Vestingstad en Museum de Kantfabriek 
besproken. Daarnaast hebben we overleg gehad 
met het Graffitimuseum Heerlen, Schatkamer ’t 
Stift en het Roerstreekmuseum over 
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mogelijkheden binnen deze regeling. Wij hebben 
contact gehad met het landelijke initiatief 
MuseumTV in het kader van een aanvraag binnen 
deze regeling. 
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema’s: Talentontwikkeling & 
Cultuureducatie 
 
Er is promotie gemaakt voor het 
ensemblespel in Limburg in samenwerking  
met het Jong NBE Zuid. 
 
 

1. Het onderhouden van contacten met podia voor 
geschikte concertlocaties voor het Jong NBE Zuid. 
2. Het plegen van overleg met het Nederlands 
Blazers Ensemble (NBE) over concertmogelijkheden. 
3. Het organiseren van audities om talentvolle 
Limburgse solisten te vinden voor het Jong NBE Zuid. 
4. Het coördineren van de concerten in Limburg. 
5. Het bieden van organisatorische ondersteuning 
tijdens concerten van het Jong NBE Zuid. 
 

1. Het Huis heeft contact gelegd met bestaande 
muzikale evenementen (Cultura Nova Heerlen, 
Kasteelparkconcert Born, Orlando Festival Kerkrade, 
Finale Jonge Solisten Voerendaal) om 
concertmogelijkheden voor het ensemble Jong NBE 
Zuid te bespreken.  
2. De mogelijkheden voor het ensemble om te 
concerteren zijn besproken met het Nederlands 
Blazers Ensemble.  
3. De audities hebben plaatsgevonden op 3 februari. 
De oproep voor solisten is uitgezet, de solisten zijn 
over het auditiemoment geïnformeerd en er is 
ondersteuning geboden tijdens de audities.  
4. Er zijn twee concerten vastgelegd, namelijk tijdens 
het Kasteelparkconcert Born (17 juni) en Cultura 
Nova Heerlen (n.t.b.).  
5. Deze concerten hebben plaatsgevonden. 

Thema: Euregionale culturele 
samenwerking 
 
Er is een aanvulling gemaakt op de muzikale 
(concept)programmering van de Muziek 
Biennale Niederrhein (2018) met 
Nederlandse concertorganisatoren (voor de 
koor-, show-, mars-, percussie- en 
blaasmuzieksector). 

1. Het adviseren van Kulturraum Niederrhein over 
het culturele aanbod in Nederlands-Limburg. 
2. Het betrekken van Nederlandse/Limburgse 
concertorganisatoren uit de koor-, show-, mars-, 
percussie- en blaasmuzieksector en het laten 
opnemen van hun concerten in het euregionale 
marketingmagazine van de Muziek Biennale 
Niederrhein. 

1 & 2. In verband met de 
ondersteuningswerkzaamheden voor de aangesloten 
muziekbonden in de verslagperiode hebben wij de 
samenwerking met Kulturraum Niederrhein i.h.k.v. 
de Muziek Biennale Niederrhein 2018 niet kunnen 
oppakken. 
 

Thema: Euregionale culturele 
samenwerking & Talentontwikkeling 
 

1. Het benaderen van jonge solisten uit de koor-, 
show-, mars-, percussie- en blaasmuzieksector om 
deel te nemen aan de concerten op Schloss Wissen 

1. Kulturraum Niederrhein heeft het Huis 
geïnformeerd over de mogelijkheden om jonge 
solisten te laten optreden op Schloss Wissen. Wij 
hebben contactgegevens van muziekscholen 

>> MUZIEK 
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Er is i.h.k.v. talentontwikkeling invulling 
gegeven aan een podium voor jonge 
talenten uit de koor-, show-, mars-, 
percussie- en blaasmuzieksector en er is een 
netwerkmoment voor jonge solisten en een 
kennismaking met de (muzikale) cultuur in 
Duitsland verwezenlijkt tijdens de Muziek 
Biennale Niederrhein. 

in samenwerking met culturele instellingen uit 
Noord-Limburg.  

aangedragen bij de organisatie. De organisatie is 
hiermee zelf aan de slag gegaan. 
 
 

 
Er zijn verbindingen gelegd tussen de 
diverse muziekbonden uitmondend in 
samenwerkingsprojecten over de diverse 
muzikale disciplines heen (koor-, blaas- en 
slagwerkmuziek).  
 

1. Het adviseren van muziekbonden over de invulling 
van samenwerkingsprojecten.  
 

1.1 Wij hebben heeft met LBM, LBT en VNK-Limburg 
de mogelijkheden rondom het Europees Jaar het 
Cultureel Erfgoed (2018) en 75-jaar Bevrijding (2019) 
besproken. Dit heeft geresulteerd in het schrijven 
van een gezamenlijk projectplan. Vervolgens is er  
een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie 
Limburg betreffende de regeling Herdenken en 
Vieren 75 jaar bevrijding.  
1.2 Wij hebben met de muziekbonden besproken 
hoe ze gezamenlijk inhoudelijk invulling kunnen 
geven aan de nieuwe editie van de 
dirigentenworkshop De Maestro. Op 29 juni 2019 zal 
de eerste editie met cross-over tussen LBM, LBT en 
VNK-L plaatsvinden. 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwas van nieuwe dirigenten voor 
muziekverenigingen (harmonieën, fanfares, 
drumbands en koren) door een stagiair van 
Conservatorium Maastricht. 
 
 

1. Het maken van een situatieschets. 
2. Het afnemen van interviews met spelers uit het 
veld (opleidingen, dirigenten en 
muziekverenigingen). 
3. Het halen van verbeterpunten uit het onderzoek. 
4. Het ondersteunen van de stagiaire bij het 
uitvoeren van het onderzoek.   
 
 
 

1. Een stagiair heeft een situatieschets gemaakt van 
het huidige aanbod aan dirigentopleidingen en de 
onderzoeksopzet met onderzoeksvragen 
geformuleerd.  
2. De stagiaire heeft een vragenlijst uitgezet richting 
muziekverenigingen en dirigenten en gesprekken 
gevoerd met muziekscholen en experts op het 
gebied van blaasmuziek. 
3. Het onderzoek is niet afgerond omdat de 
betreffende stagiair het onderzoek niet heeft 
kunnen afronden om persoonlijke redenen. In 2019 
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zal i.s.m. met het conservatorium Maastricht 
bekeken worden of er een andere student op het 
onderzoek gezet kan worden.  
4. Wij hebben de stagiair begeleid tijdens zijn 
onderzoek (o.a. formuleren van onderzoeksvragen, 
opzetten van vragenlijsten, nalezen van 
conceptversies van het verslag). 

Thema: Kennisdeling 
 
Er heeft een Provinciale bijeenkomst 
plaatsgevonden voor beleidsmedewerkers 
Cultuur van alle gemeenten met als doel om 
de beleidsmedewerkers cultuur een 
inspirerende bijeenkomst te bieden waarin 
het belang en de noodzaak van de 
Limburgse Amateurmuziek en 
muziekverenigingen wordt onderstreept 
(i.s.m. LBT, LBM, OLS, en VNK-Limburg). 

1. Het brainstormen over de opzet met de 
verschillende bonden. 
2. Het inhoudelijk vormgeven van de bijeenkomst en 
het bepalen van de kaders. 
3. Het organiseren en coördineren van de 
bijeenkomst.  
4. Het evalueren van de bijeenkomst en het 
formuleren van actiepunten. 

1 t/m 4. Door alle andere activiteiten die samen met 
de verschillende bonden hebben plaatsgevonden 
heeft dit onderwerp geen prioriteit gehad en is het 
niet tot uitvoering gekomen. 

AANVULLEND   

 
Er is promotie gemaakt voor het concert van 
de Jong Talentklas van het Conservatorium 
Maastricht in samenwerking met de 
Lionsclub Roermond E.O. 
 

1. Het plegen van overleg met de bestuursleden van 
de Lionsclub. 
2. Het informeren van jonge muzikanten die 
eventueel in aanmerking komen voor een auditie 
(om toegelaten te worden tot de Jongtalentklas) via 
de netwerken van het Huis.  

1. Wij hebben overleg gevoerd met de 
bestuursleden van de Lionsclub.  
2. Wij hebben (via de muziekbonden) jonge 
muzikanten geïnformeerd over het concert en de 
auditie. Het concert vindt plaats op 17 februari 2019 
in Melick. 

 
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 
voor docenten, dirigenten en bestuurders in 
het kader van de muziekexamens die het 
Huis twee keer per jaar organiseert.  
 
 

1. Het organiseren van de bijeenkomst voor 
docenten, dirigenten en bestuurders.  
2. Het voeren van overleg met twee examinatoren 
die samen met het Huis de presentaties hebben 
verzorgd tijdens de bijeenkomst.  
 

1. Wij hebben de coördinatie en inhoudelijke 

advisering verzorgd rondom de bijeenkomst. De 

bijeenkomst vond plaats op 1 september 2018  bij 

Muziekcentrale Adams te Ittervoort. 

2. Wij hebben overleg gehad met de twee 

examinatoren.  
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema’s: Talentontwikkeling & 
Cultuureducatie 
 
De Motie Limburgse Volkscultuur is 
afgerond.  
 

1. Het verzorgen van de financieel-administratieve 
afwerking en verantwoording richting Provincie 
Limburg. 
2. Het borgen van de ervaringen en resultaten in het 
kader van de afloop van de Motie.  

1. De Motie Limburgse Volkscultuur is verlengd tot 1 
september 2018. Wij zullen de financieel-
administratieve afwerking en verantwoording 
richting de Provincie Limburg verzorgen.  
2. Wij borgden de ervaringen en resultaten i.h.k.v. 
de Motie. Dit betreft een continu proces.  
 

 
 

 

 

De werkzaamheden die het Huis voor de Kunsten Limburg in de verslagperiode heeft verricht op het gebied van popmuziek focusten op de overdracht van 
taken en werkzaamheden naar de St. Popmuziek Limburg. Daarbij ging het Huis uit van de afspraken zoals ze staan geformuleerd in de beschikkingsbrief van 
de Provincie Limburg en de vervolgafspraken zoals deze zijn gemaakt met St. Popmuziek Limburg en in Onderdeel B van ons werkplan staan omschreven.  
  

>> MOTIE LIMBURGSE VOLKSCULTUUR 

>> POPMUZIEK 
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Cultuureducatie, Talentontwikkeling 
& Kennisdeling 
 
Er zijn verbindingen gelegd en/of versterkt 
tussen vakopleidingen, primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en alle 
belanghebbenden die zijn ondergebracht in 
de diverse kernteams van DOOR! met als 
doel: Meer Muziek in de Klas. Door DOOR! 
Masterplan Muziekonderwijs Limburg onder 
te brengen bij het Huis blijft het succes 
geborgd en worden resultaten 
verduurzaamd.  
 
 

1. Het actief deelnemen aan het team DOOR!. In dit 
team levert het Huis consulenten en een 
projectmedewerker die, grote lijnen uitzetten, 
verbindende factoren zijn, inspireren, processen in 
de gaten houden, aanjagen en innoveren. 
2. Het actief deelnemen in en het leggen van 
verbindingen tussen het kernteam 
muziekverenigingen (LBM, LBT, OLS VNK-Limburg, 
Huis), kernteam popmuziek (Afgevaardigden 
Limburgse Popsector, SPL) en het kernteam 
Muziekeducatie (DCKL, Conservatorium Maastricht, 
Pabo’s en Huis) door (mede-)organiseren van 
bijeenkomsten. 
3. Het uitvoeren van de Voucherregeling ter 
stimulering van de samenwerking tussen het 
onderwijs en het culturele veld vanuit het kernteam 
muziekverenigingen. 
4. Het uitvoeren van PR & 
Communicatiewerkzaamheden voor DOOR! en het 
hiervoor actief vergaren van kennis via landelijke 
netwerken (LKCA, Meer Muziek in de Klas, Fonds 
Cultuurparticipatie etc.).  
5. Het mede organiseren en geven van 
informatiebijeenkomsten, workshops, 
inspiratiesessies, schrijfdagen etc. en de 
SamenDOOR! dag. 
6. Het bijwonen van landelijke overleggen i.h.k.v. 
meer muziek in de klas en het uitwisselen van 
ervaringen en werkwijzen.  

1. De muziekconsulenten namen actief deel 
aan (de organisatie van) DOOR!-
bijeenkomsten. 
2. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 
waarin het team van DOOR! in gesprek is 
gegaan met de muziekbonden over de 
toekomst van DOOR! en de voucherregeling. 
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe regeling 
SamenDOOR! waarbij ook gemeenten 
aangespoord worden een bijdrage te leveren. 
We hebben veel gesprekken gevoerd met 
opleidingen, scholen, gemeenten en 
muziekverenigingen om samenwerkingen te 
stimuleren en te ondersteunen.  
3. We hebben advies gegeven aan 
muziekverenigingen over de mogelijkheden 
van de regeling en hebben gezorgd voor de 
administratieve en financiële afhandeling van 
aanvragen van muziekverenigingen. 
4. We hielden doorlopend en pro-actief de 
website en social media van DOOR! bij. Niet 
alleen om de (muziek)sector te informeren 
over activiteiten van DOOR!, maar ook door 
relevante en aanvullende (Landelijke) 
informatie te delen met onze doelgroep. 
Rondom DOOR! activiteiten coördineerden wij 
de communicatie met de doelgroepen door 
o.a. persberichten op te stellen, uitnodigingen 

>> DOOR! MASTERPLAN MUZIEKONDERWIJS LIMBURG 
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te maken en te versturen en direct in contact 
te staan met onze doelgroepen.   
5. We hebben schrijfsessies georganiseerd voor 
de Impuls Muziekregeling, de SamenDOOR!dag 
medegeorganiseerd en de ondertekening van 
het provincie brede convenant over 
muziekonderwijs begeleid. De gehele 
communicatie rondom de beveiliging, 
screening van de bezoekers en pers i.v.m. de 
komst van Koningin Maxima tijdens de 
SamenDOOR!dag is ook door ons uitgevoerd.  
6. Wij namen deel aan de bijeenkomsten van 
Meer Muziek in de Klas en leverden input voor 
doorontwikkeling van meer muziek in de klas 
elders in Nederland.  
 

Het werkplan ‘DOOR!’ is ontwikkeld en 
uitgevoerd voor wat betreft de periode 
september t/m december 2018.  

1. Het ontwikkelen van het werkplan ‘DOOR! na 
september 2018’ samen met het Team DOOR!.  
2. Het uitvoeren van het werkplan DOOR! conform 
taak- en rolverdeling. 
  

1. In het werkplan DOOR! 2018 hebben we een 
nieuwe invulling van een stimuleringsregeling 
uitgewerkt. De regeling werd gelanceerd op 27 
juni en is medio oktober online gegaan. Wij 
hebben de regeling via al onze kanalen kenbaar 
gemaakt. In het werkplan hebben we een 
duidelijke verbinding gelegd met de 
problematiek van verenigingen om leerlingen 
te binden aan en te boeien voor een vereniging 
door de SamenDOOR! regeling op te nemen 
binnen het speerpunt 
verenigingsondersteuning. 
Op dit moment constateren we dat door de 
ondersteuning van de provincie Limburg in het 
kader van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg 220 van de 346 geregistreerde 
basisscholen in Limburg muziekonderwijs weer 
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in hun curriculum hebben opgenomen in 
samenwerking met een muziekvereniging, 
poppodium of Kunstencentrum.  
2. Binnen de kaders van het werkplan en de 
daarin geformuleerde rol van het Huis werden 
de verbindingen met de verschillende bonden 
en de verschillende disciplines door ons verder 
geïntensiveerd en uitgewerkt.  

 
De campagne Geef je instrument DOOR! is 
i.s.m. Adams Muziekcentrale doorontwikkeld 
voor het schooljaar 2019-2020. 
 
 
 

1. Het ontwikkelen van een uitvoeringsstructuur 
samen met het Team DOOR!.  
2. Het (afhankelijk van de afspraken en middelen) 
uitvoeren van deze structuur. 
 

1. Geef je instrument DOOR! zal het thema van 
de DOOR!dag 2019 worden. Daar lanceren we 
de nieuwe campagne ‘Geef je instrument 
DOOR!’. Voor deze campagne gaan we 
middelen werven middels crowdfunding. Dit 
doen we samen met Voordekunst. De strategie 
hiervoor werd door ons uitgewerkt.  
2. Vanaf oktober 2018 is er een doorstart 
gemaakt betreffende Geef je instrument 
DOOR! Samen met Adams Muziekcentrale in 
Thorn wordt dit plan uitgewerkt. Op 24 mei 
2019 zal de lancering van de campagne 
plaatsvinden. 
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De resultaten in onderstaande tabel zijn gekoppeld aan de algemene thema’s van het Huis voor de Kunsten Limburg (blauw gekleurd), thema’s uit de 

erfgoednota (groen gekleurd), artikelen uit het Europees Handvest (tussen haakjes) en de actielijnen uit het in ontwikkeling zijnde beleidsvisie ’n Laeve lank 

Limburgs (rood gekleurd).  

 

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Adviseur/consulent voor het veld 

 

Er is een provinciale beleidsvisie streektaal 

samengesteld waarin het versterken van de 

positie van het Limburgs centraal staat. 

Nadruk ligt daarbij op het vergroten van de 

zichtbaarheid en waardering van de 

Limburgse streektaal en het stimuleren van 

de aandacht voor tweetaligheid in het 

onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie 

en bibliotheken. Er worden hierover 

duidelijke afspraken over taakinvulling en 

rolverdeling met de provinciale 

streektaalpartijen gemaakt. 

1. Het inhoudelijk adviseren van de provincie bij het 

samenstellen van beleidsteksten en het bijwonen 

van ambtelijke overleggen. 

2. Het consulteren van het veld. 

3. Het leveren van beleidsteksten. 

1. In de verslagperiode hadden wij intensief overleg 

met de ambtelijke organisatie 

(ambtelijk/bestuurlijk) van de Provincie Limburg 

over de samenstelling van het visiestuk over 

streektaalbeleid. 

2. In de verslagperiode voerden wij op verschillende 

momenten overleg met het veld. Meer specifiek 

was dat bijvoorbeeld het geval tijdens de 

vergadering van de Raod veur ’t Limburgs (11 april) 

en het Taal- en Letterenplatform Limburg (20 april) 

en het HB van Veldeke op 28 mei. In samenwerking 

met de Provincie Limburg organiseerden wij op 2 

februari een werkatelier.  

3. Op basis van de input vanuit het veld hebben wij 

diverse aanvullingen geleverd voor het ambtelijk 

visiestuk over streektaalbeleid. In overleg met het 

streektaalveld stelden wij de kadernota ’n Laeve 

lank Limburgs samen die op 29 juni aan GS werd 

aangeboden. Voor de Raod veur ’t Limburgs stelden 

wij een advies samen over de wenselijkheid een 

convenant voor het Limburgs af te sluiten met het 

>> STREEKTAAL   
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

Thema’s: verbindingen leggen met andere 

beleidsvelden; vergroting 

cultuurparticipatie 

Actielijn: Streektaalpromotie 

 
Er zijn meer auteurs die in het Limburgs 
schrijven en publiceren d.m.v. het uitgeven 
van twee boeken in de reeks Platbook. Met 
de uitgave van Platbook is verbinding 
gelegd tussen de beleidsvelden streektaal 
en literatuur.  

1. Het vastleggen van het thema van de twee 

uitgaves i.s.m. leden van de werkgroep. 

2. Het benaderen van de beoogde redacteuren van 

de twee uitgaves.  

3. Het werven van schrijvers voor Platbook (met 

bijzondere aandacht voor jonge schrijvers) middels 

een oproep via social media, de digitale nieuwsbrief 

van het Huis en het versturen van een persbericht. 

4. Het begeleiden van het productieproces van de 

uitgaves. 
5. Het organiseren van de presentaties van de twee 
uitgaves en het verzorgen van berichtgeving 
omtrent de presentaties via persberichten en 
berichten op de website en social media van het 
Huis, Uitgeverij TIC, Veldeke Limburg etc.  

1. De werkgroep vergaderde op 26 januari en 12 

juli. In deze vergaderingen stelden we gezamenlijk 

het thema vast voor Platbook 19: Wie water en vuur 

en Platbook 20: Det sjmaak nao mier. 

2. Wij benaderden en contacteerden schrijfster 

Octavie Wolters als redacteur voor Platbook 19. 

Voor Platbook 20 tekende journalist Ronald Colée 

voor de redactie. 

3. Middels een oproep via social media, de digitale 

nieuwsbrief van het Huis en het versturen van een 

persbericht werden auteurs opgeroepen bijdragen 

te leveren aan Platbook 19 en 20. 

4. We begeleidden het productieproces van de 

beide nieuwe uitgaven.   

5. De presentatie van het Platbook 19 was op 26 

mei in Boekhandel De Plantage in Roermond. 

Platbook 20 werd op 16 november onder grote 

belangstelling gepresenteerd in Illikhoven. Wij 

organiseerden mede de presentaties en verzorgen 

de berichtgeving daaromtrent.  

Thema: Kennisdeling 

Thema: inrichten van een overkoepelend 

kennisnetwerk 

Actielijn: Streektaalinfrastructuur 

 

Er is ondersteuning geboden aan het 

samenwerkingsplatform voor streektaal en 

literatuur (Talep: Taal- en Letterenplatform 

Limburg), waarin naast streektaal- en 

literatuurorganisaties ook de Universiteit 

1. Het organiseren van bijeenkomsten met 

betrokken partijen en het verkennen van 

mogelijkheden om andere partijen aan te laten 

sluiten.   

2. Het beleidsmatig ondersteunen van het 

samenwerkingsplatform. 

3. Het adviseren bij het ontwikkelen van 

gezamenlijke initiatieven en activiteiten van het 

TaLeP. 

1. Wij organiseerden bijeenkomsten van het TaLeP 

en de stuurgroep van Festival Sjiek op 2 februari, 16 

maart, 20 april, 24 mei, 12 juli, 31 augustus, 30 

november en 12 december. 

2. Wij adviseerden het samenwerkingsplatform 

inhoudelijk. 

3. Wij ondersteunden het platform bij de 

ontwikkeling van initiatieven, met name bij de 

formulering en uitwerking van nieuwe projecten. 
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Maastricht en het bibliotheekwerk 

vertegenwoordigd zijn. 

4. Het ondersteunen van Festival Sjiek en haar 

stuurgroep. 

5. Het bijdragen aan de kennis- en 

informatieoverdracht over actuele ontwikkelingen 

in het (streek)taalveld. 

4. Wij ondersteunden de stuurgroep bij de 

organisatie van het eerste tweetalige festival Sjiek 

dat op 21 januari 2018 werd georganiseerd in de ECI 

in Roermond.  

5. Wij informeerden de aangesloten leden van het 

TaLeP over actuele provinciale en landelijke 

ontwikkelingen. 

Thema: Cultuureducatie 

(Europees Handvest, art. 7.1.f) 

Actielijn: Streektaaleducatie 

 

Er zijn Limburgse scholen in het 

basisonderwijs die het lesmateriaal Dien 

eige taal hebben ingezet in hun curriculum. 

1. Het door de streektaalfunctionaris ontwikkelde 

lesmateriaal is beschikbaar in de dialecten van 

diverse Limburgse plaatsen. Scholen van het 

basisonderwijs in deze plaatsen worden 

geïnformeerd over het onderwijs en in de 

gelegenheid gesteld het materiaal gratis te 

verwerven. 

1. Via de websites van het Huis en 

www.limburgsedialecten.nl wordt het onderwijs 

geïnformeerd over het lesmateriaal Dien eige taal  

voor het basisonderwijs en Wiejer in dien taal voor 

het voortgezet onderwijs.   

Thema: Kennisdeling 

Thema: educatie, verjongen en talent 

ontwikkelen 

(Europees Handvest, art. 7.1.d) 

Actielijn: Streektaaleducatie 

 

De kennis en vaardigheid van het schrijven 

in het Limburgs is vergroot bij de doelgroep 

die regelmatig in het Limburgs schrijft of wil 

gaan schrijven.  

1. Het faciliteren en breder onder de aandacht 

brengen van de cursussen Limburgs laeze en sjrieve 

door daarvoor het lesmateriaal ter beschikking te 

stellen in de vorm van de door de 

streektaalfunctionaris opgestelde handleiding 

waarmee alle Limburgse dialecten op een uniforme 

wijze gespeld kunnen worden. (Spelling 2003 voor 

de Limburgse dialecten) en ‘Steuntjes’, 

boekenleggers met daarop in het kort de basisregels 

voor het schrijven van het Limburgs. 

2. Het stimuleren van de docenten van de cursussen 

(die gegeven worden door bijv. Veldeke-kringen of 

individuen) om bij de werving van deelnemers 

speciale aandacht te schenken aan jongeren. 

1 & 2. In de verslagperiode stelden wij het 

lesmateriaal voor de cursus Limburgs laeze en 

sjrieve beschikbaar aan de lokale organisatoren van 

deze cursussen (Veldeke-kringen en individuele 

personen). Tijdens deze cursus verwerven de 

cursisten de basiskennis die nodig is om hun eigen 

Limburgse dialect correct te kunnen schrijven. In 

2019 werden onder meer spellingscursussen 

gegeven in Kerkrade, Echt en Roermond waarbij het 

aantal cursisten varieerde tussen de 15 en 25 

personen. Het lesmateriaal werd ook gebruikt bij 

een dialectproject voor leerlingen van Lyceum 

Schöndeln in Roermond. 

 

Thema: Kennisdeling 

Thema: Adviseur/consulent voor het veld 

(Europees Handvest, art. 7.1.a) 

1. Het vervullen van de loketfunctie: De 

streektaalfunctionaris is aanspreekpunt voor vragen 

die telefonisch en via e-mail en de via websites 

www.limburgsedialecten.nl en www.veldeke.net 

1 & 3. In de verslagperiode gaven wij diverse 

adviezen over de Limburgse streektaal, met name 

over de spelling van het Limburgs. Ook begeleidden 

wij een project in Ransdaal rond de samenstelling 
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Actielijnen: Streektaalinfrastructuur en -

promotie 

 

De kennis over en de waardering voor de 

Limburgse streektaal bij de Limburgse 

bevolking is verder toegenomen. 

worden gesteld. Zij variëren van ondersteuning voor 

het maken van scripties en werkstukken, advisering 

van bedrijven en instanties bij het gebruik van het 

Limburgs in reclame-uitingen tot de verklaring van 

de herkomst van Limburgse woorden en de spelling 

van de diverse dialecten.   

2. Het geven van lezingen en het verzorgen van 

publicaties inzake de Limburgse streektaal op 

verzoek van het veld. 

3. Het begeleiden van studenten, organisaties en 

individuele personen bij hun activiteiten op het 

terrein van de Limburgse streektaal. 

4. Het regelmatig actualiseren van de informatie 

over de Limburgse streektaal op de website 

www.limburgsedialecten.nl. 

van een dialectwoordenboek. Verder leverden wij 

op verzoek van de projectleider van het Friese 

project Stimmen (zie: http://stimmen.nl/) de 

Limburgse vertalingen van de zinnen die voor deze 

app noodzakelijk zijn. Op verzoek van de 

IJsselacademie in Zwolle vertaalden wij voor een 

onderwijsproject een aantal teksten in het 

Limburgs.  

2. Op 15 januari verzorgden wij een lezing in 

Meerlo, op 31 mei in Schinveld en op 9 oktober voor 

de heemkundevereniging Roerstreek in 

Odliliënberg. Op 21 november verzorgden wij een 

lezing voor de Veldeke krink Echt. Op 23 mei gaven 

wij een lezing tijdens de presentatie van het 

jaarboek van Veldeke in Kasteel Montfort. Op 11 

april en 20 april gaven wij op verzoek van de 

Provincie Limburg bij de Raod veur ’t Limburgs en 

het Taal- en Letterenplatform Limburg een 

presentatie i.v.m. de te ontwikkelen beleidsvisie 

streektaal. Op 15 november gaven wij tijdens de 

Algemene Vergadering van Veldeke een presentatie 

over de stand van zaken rond de kadernota ’n Laeve 

lank Limburgs. 

4. De website www.limburgsedialecten.nl werd 

regelmatig door ons geactualiseerd 

(streektaalnieuws, streektaalagenda). 

Thema’s: streektaal in het onderwijs; 

professionaliseren en digitaliseren 

(Europees Handvest, art. 7.1.f) 

Actielijn: Streektaaleducatie 

 

1. Het bundelen van de resultaten van het 

onderzoek dat de streektaalfunctionaris in 2017 

verrichtte naar de mogelijkheden en inzetbaarheid 

van digitale onderwijsmiddelen. 

1 t/m 3. In het kader van de  mogelijkheden voor 

het ontwikkelen van lesmateriaal dat geschikt is 

voor het onderwijs in de streektaal, hadden wij 

overleg met de medewerker streektaaleducatie van 

de Ijsselacademie in Zwolle om ervaringen te delen 

rond hun succesvolle educatieve 

http://www.limburgsedialecten.nl/
http://stimmen.nl/
http://www.limburgsedialecten.nl/
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Er zijn digitale middelen ingezet om 

kinderen uit het basisonderwijs in contact 

te brengen met de Limburgse streektaal. 

 

2. Het inventariseren van de behoefte van scholen 

t.a.v. nieuw onderwijsmateriaal (app, boekje, 

spelletje etc.)  

3. Het uitwerken van een plan van aanpak op basis 

van bovenstaande punten.  

streektaalprojecten in deze provincie. Op 6 

september waren wij aanwezig bij de opening van 

het Twente Hoes in Enschede dat een onderdeel 

vormt van het educatieve streektaalproject van de 

provincie Overijssel. 

Thema: Kennisdeling  

Thema: verbindingen leggen met andere 

beleidsvelden 

(Europees Handvest, art. 7.1.e) 

Actielijn: Streektaalinfrastructuur 

 

Er zijn contacten gelegd en ‘best practices’ 

uitgewisseld met andere minderheidstalen 

in Nederland.  

 

1. Het bijwonen van vergaderingen in het kader van 

Lân fan Taal, als onderdeel van Leeuwarden 

culturele hoofdstad 2018, waarin minderheidstalen 

in Nederland en Europa de gelegenheid wordt 

geboden zich te presenteren aan een groot publiek 

2. Het adviseren over en het begeleiden van de 

opzet en financiering van de Limburgse invulling van 

het project. 

 

1. Op 15 februari woonden wij in Leeuwarden een 

vergadering bij waarbij nadere afspraken werden 

gemaakt over de invulling van de Limburgse week 

van Lân fan Taal. 

2. Wij maakten afspraken over de invulling van het 

programma in samenwerking met de organisatie 

van Lân fan taal (Afûk, Leeuwarden) en 

taalorganisaties van Twente (Twentse Welle) en 

Drenthe (Huus van de Taol). In de week van 29 april 

t/m 6 mei stond het Limburgs centraal in de 

programmering van het talenpaviljoen van Lân fan 

taal in Leeuwarden. Deelnemende artiesten waren 

onder meer de groepen Kwante Hippe uit Venlo en 

Pyure uit Beesel. Wij legden de verbinding tussen 

deze groepen en de organisatie van Lân fan Taal. 

Verder werkten wij mee aan de organisatie van de 

13e streektaalconferentie in Leeuwarden en 

woonden deze op 8 juni  bij. Het thema van deze 

conferentie was ‘Zin en onzin van taal- en 

dialectpromotie’. 

AANVULLEND   

Thema: Adviseur/consulent voor het veld 

 

Het Limburgs wordt als taal opgenomen in 

een Wereldatlas van talen die door UNESCO 

wordt samengesteld. 

1. Het leveren van informatie over het Limburgs 

(aantal sprekers, onderwijsmeteriaal, etc.)  ten 

behoeve van de samenstelling van een Wereldatlas 

van talen door de Organisatie voor Onderwijs, 

Wetenschap en Cultuur van de Verenigde Naties, 

UNESCO. 

1. Wij beantwoordden op verzoek van het Mercator 

Europees Kenniscentrum voor meertaligheid in 

Leeuwarden, de contactorganisatie van UNESCO in 

dezen in Nederland, de door UNESCO 

samengestelde vragenlijst.  
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Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling 

 

Er is onderzoek gedaan naar de stand van 

zaken in het theaterlandschap. Het thema  

‘talentontwikkeling’ krijgt in dit onderzoek 

extra aandacht. In dit kader is er een 

inventarisatie gemaakt van de wijze waarop 

het Huis ondersteuning kan bieden.  

  

 

1. Het opstellen van een inhoudelijke opzet van het 

onderzoek.  

2. Het afstemmen met onderzoeksinstituut. 

3. Het begeleiden van de stagiaire. 

4. Het monitoren van het onderzoek. 

5. Het presenteren van de resultaten. 

6. Het destilleren van de mogelijke actiepunten ter 

verbetering.  

7. Het selecteren van urgente actiepunten.  

8. Het ondernemen van actie op urgente 

actiepunten. 

9. Het betrekken van mogelijk relevante partners bij 

de uitvoering van de actiepunten.  

10. Het creëren van een netwerkmoment voor alle 

theater gerelateerde instellingen en partners 

waarbij o.a. geïnventariseerd wordt of en op welke 

vlakken er behoeften zijn (bijv. onderlinge 

samenwerking, communicatie, ontwikkelingen die 

om een gezamenlijke aanpak vragen).   

1 t/m 10. zijn doorgeschoven naar 2019 vanwege: 

 

1. de vele werkzaamheden die we onder de 

vlag van Toneelhuis LFA uitvoerden; 

2. De langdurige ziekte van toneelconsulent 

waardoor deze afdeling onderbemand was. 

3. het gepubliceerde visieplan van Toneelhuis 

LFA waarin de organisatie aangeeft hoge 

prioriteit te geven aan talentontwikkeling.  

Momenteel is Toneelhuis LFA bezig met het 

ontwikkelen van TheaDoor en zijn zij in 

gesprek met Universiteit Maastricht om een 

onderzoek uit te zetten onder hun leden 

waarin dit thema ook onderzocht wordt. 

4. Aanvullend onderzoek waarbij niet alleen 

de amateurwereld bevraagd wordt, maar 

ook andere actoren schuift daarmee door 

naar 2020, mits er een stagiaire zich meldt. 

 

Thema: Kennisdeling 
 
Het Huis heeft gefungeerd als loket en spin 
in het web voor theater in Limburg.  
 

1. Het ‘up to date’ blijven van ontwikkelingen en 
initiatieven in het (amateur)theaterveld in Limburg 
door regelmatig met belangrijke stakeholders aan 
tafel te zitten en beleidsstukken etc. te lezen. 
2. Het fungeren als vraagbaak voor theatermakers, 
spelers en instanties die een theaterproject willen 
initiëren. 

1 t/m 3. Gedurende het jaar ondersteunden we het 
theaterveld met advies op maat. Nagenoeg al deze 
advisering werd uitgevoerd onder de vlag van 
Toneelhuis LFA. 

>> TONEEL  
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3. Het actief delen van kennis, bevindingen etc. met 
het veld en relevante partners etc. via de diverse 
uitingen van het Huis en het netwerk van de 
consulent.  
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De PR- & communicatiewerkzaamheden die het Huis in 2018 heeft verricht, waren gericht op het promoten van activiteiten van het Huis zelf, maar ook die 
van aangesloten organisaties en partners uit het culturele veld. Kennisdeling, het vergroten van het publieksbereik en het geven van communicatieadvies 
stonden daarbij centraal. 
 

Resultaten Inzet  Voortgang & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling 

Er is kennis gedeeld rondom trends en 
ontwikkelingen binnen cultuur, erfgoed en 
aanverwante disciplines op provinciaal, 
landelijk en euregionaal niveau. Instellingen, 
organisaties en makers in de provinciale kunst- 
en cultuursector hebben hier hun voordeel 
mee kunnen doen.    

1. Het signaleren van belangrijke trends en 
ontwikkelingen.  
2. Het inzetten van de communicatiemiddelen van 
het Huis (website, sociale media, nieuwsbrief etc.) 
om kennis te delen en uit te dragen.  
3. Het sterker profileren van het Huis als provinciaal 
kenniscentrum voor kunst en cultuur in zowel woord 
als beeld. 

1. Wij hielden ons, gerelateerd aan diverse 
beleidsthema’s, kunstdisciplines en werkgebieden 
voortdurend bezig met het signaleren van trends 
en ontwikkelingen, o.a. door het aangaan en 
onderhouden van contacten met relevante  
(collega-)organisaties, het bijwonen van 
bijeenkomsten (zowel in de regio als landelijk) en 
middels het lezen van beleidsstukken, publicaties 
en berichtgeving in de media. 
2. Diverse communicatiemiddelen van het Huis 
(met name de website, social media en 
nieuwsbrieven) zijn gebruikt om het culturele veld 
te informeren over voor hen relevante trends, 
ontwikkelingen en regelingen.  
3. In 2018 is – los van de reguliere PR-
werkzaamheden – grotendeels gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de nieuwe website 
waarmee we ons veel beter dan voorheen kunnen 
profileren als kenniscentrum op het gebied van 
kunst, cultuur en erfgoed en onze kerntaken beter 
kunnen uitvoeren en voor het voetlicht kunnen 
brengen. Parallel aan het ontwikkelen van de 

>> PR & Communicatie 
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nieuwe website, wordt ook gewerkt aan een 
nieuwe communicatiebeleid en -strategie voor 
2019.   
 
Wij profileerden ons tevens als kenniscentrum 
middels het organiseren van lezingen en 
workshops voor het (brede) culturele veld en de 
advisering van een groot aantal culturele 
organisaties, bonden en kunstenaars aangaande 
zeer uiteenlopende onderwerpen in relatie tot 
kunst, cultuur en erfgoed.   

 
De communicatie-uitingen van het Huis zijn 
aangepast en vernieuwd op een manier die 
past (beter aansluit) bij de kerntaken van het 
Huis en het beleidsmatig, ontwikkelingsgericht 
en verbindend consulentschap.  

1. Het kritisch bezien en waar nodig (laten) 
aanpassen van de huidige communicatiemiddelen.  
2. Het aanpassen van de website en de wijze waarop 
we social media etc. inzetten op een manier die 
aansluit bij onze kerntaken, het BOV-consulentschap 
en onze rol als kenniscentrum.   

1. Wij hebben ons bezig gehouden met de  
ontwikkeling van een nieuwe website. Op basis 
van het nieuw te ontwikkelen 
communicatiebeleid zullen wellicht ook andere 
communicatiemiddelen worden aangepast. 
Daarnaast is er, op basis van onze missie 
statement en (nieuwe) kerntaken, een plan 
gemaakt voor het ontwikkelen van een 
infographic over het Huis, die op verschillende 
manieren gebruikt kan worden. Ook is nagedacht 
over de wijze waarop de beleidsstukken van het 
Huis vertaald kunnen worden naar 
publieksversies, zodat het veld beter 
geïnformeerd kan worden over de 
werkzaamheden en projecten die wij verrichten.   
2. Wij hebben offertes aangevraagd bij drie 
mogelijke websitebouwers. Uiteindelijk is de 
opdracht voor de nieuwe website verleend aan 
Bètawerk. In het derde en vierde kwartaal kregen 
de vormgeving en invulling van de nieuwe website 
en de invulling van de hieraan gekoppelde inzet 
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van social media vorm. Bij de nieuwe website ligt 
de focus op informatie over het Huis, het 
inzichtelijk maken van ons netwerk, onze eigen 
(en de door ons ondersteunde) activiteiten en 
artikelen waarmee we cultureel Limburg verder 
helpen/informeren over relevante zaken. 

 
Er is advies en ondersteuning geboden aan 
(met name de) bij het Huis aangesloten 
(koepel)organisaties/platforms bij het 
communiceren over en het promoten van hun 
cultureel aanbod met het oog op het 
verbeteren/vergroten van het 
publieksbereik.    

1. Het geven van communicatieadvies.  
2. Het opstellen van communicatieplannen. 
3. Het voeren van tekstredactie. 
4. Het inzetten van online en social media.  
5. Het onderhouden van contacten met pers. 

1. Wij hebben aan diverse aangesloten 
organisaties en partners uit het culturele veld en 
aan collega’s intern communicatieadvies gegeven 
over o.a. huisstijl, website, social media, 
persberichten en projectcommunicatie.  
2. Wij stelden diverse communicatieplannen op of 
begeleidden organisaties daarbij. Zo maakten wij 
een uitgebreid communicatieplan voor de LBT, 
begeleidden wij het VNK-Limburg bij de 
ontwikkeling van een nieuwe website, 
begeleidden wij de Coöperatie Erfgoed Limburg 
bij het bepalen van de communicatiehoofdlijnen 
en gaven wij feedback op communicatieplannen 
en -teksten van diverse kleinere organisaties. Dit 
gebeurde op papier en tijdens adviesgesprekken.   
3. Tekstredactie heeft plaatsgevonden bij bijv. 
persberichten, flyers en webteksten.   
4. Wij promootten diverse activiteiten, van zowel 
onszelf als het culturele veld, via onze website en 
social media.  
5. Wij onderhielden regelmatig contact met de 
pers (bijv. n.a.v. het versturen van persberichten) 
en er vonden regelmatig updates plaats van de 
perslijsten van het Huis. 
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ONDERDEEL B – 
ONDERSTEUNINGSAANBOD 
AANGESLOTEN ORGANISATIES 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Boerderijenstichting  Limburg Boerderijenstichting  Limburg 

Beleid en Advies De Boerderijenstichting Limburg is in de oude bestuurssamenstelling in 2018 
niet actief geweest. 

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het ondersteunen bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van de 
Boerderijenstichting Limburg, voor zover daarvoor binnen het bestuur van deze 
stichting in 2018 draagkracht bestaat. 

 

Het ondersteunen bij de invulling en uitvoering van het loket.   

De belangenbehartiging ten behoeve van monumentale boerderijen en hun 
omringende landschappen. 

 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

 In 2018 is vanuit Agrarisch Erfgoed Nederland initiatief genomen om de 
Boerderijenstichting Limburg te revitaliseren. Wij hebben dit initiatief 
gefaciliteerd. 

 Het beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

 

Inzicht geven in en adviseren over (de toepassing) van relevante 
erfgoedwetgeving, voor zover het bestuur hierop in 2018 een beroep doet. 

 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het bieden van ondersteuning bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder met Agrarisch Erfgoed 
Nederland, voor zover de Boerderijenstichting Limburg in 2018 op dit terrein 
actief is. 

Wij hebben verbindingen gelegd met personen en organisaties die kunnen 
bijdragen aan de revitalisering van de Boerderijenstichting Limburg en 
deelgenomen aan het overleg tussen deze partijen. 

Het bevorderen van de verbinding van de Boerderijenstichting Limburg met 
andere erfgoedinstellingen.   

 

Het onderhouden en ontwikkelen van verbindingen met monumenteneigenaren, 
de provinciale overheid, waterschap, gemeenten, kennispartijen. 

 

Communicatie  

 Het ondersteunen bij het opstellen van persberichten. Voor het initiatief tot revitalisering van de Boerderijenstichting Limburg is via 
(sociale) media aandacht gevraagd. 

 Invulling geven aan de website.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.  

Maatwerk (optioneel)  
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Administratieve 
ondersteuning  

Het fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail).  
Het samenstellen van vergaderstukken. 

Wij hebben in 2018 gefungeerd als frontoffice voor post, telefoon en mail. 

Financiële 
ondersteuning 

Het bieden van ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. N.v.t.   

Anders: N.v.t.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Bond Heemschut commissie Limburg Bond Heemschut commissie Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het bieden van ondersteuning bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van 
de Bond Heemschut Limburg. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van de Bond Heemschut Limburg. 

Het bieden van ondersteuning bij het invullen en uitvoeren van het 
Meldpuntloket. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het invullen en uitvoeren van het 
Meldpuntloket. 

Het bieden van ondersteuning bij de belangenbehartiging ten behoeve van 
monumenten en hun omringende landschappen. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij de belangenbehartiging ten behoeve 
van monumenten en hun omringende landschappen. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het beleidsmatig voorbereiden en afhandelen van bestuursvergaderingen. Wij hebben beleidsmatig de bestuursvergaderingen voorbereid en 
afgehandeld.  

Inzicht geven in en adviseren over (de toepassing) relevante erfgoedwetgeving. Wij hebben inzicht gegeven en geadviseerd over relevante 
erfgoedwetgeving. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het bieden van ondersteuning bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder met Erfgoedvereniging 
Heemschut. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het invullen van relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder met de landelijke 
Erfgoedvereniging Heemschut. 

Het bevorderen van de verbinding van Heemschut met de andere leden het 
Erfgoedplatform Limburg. 

Wij hebben de verbinding tussen Heemschut en andere leden van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg bevorderd. Heemschut is met ingang van 1 juli 
2018 lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Limburg. 

Het adviseren over de inbreng van Heemschut in het Erfgoedplatform Limburg. Wij hebben Heemschut geadviseerd over hun inbreng bij de 
Erfgoedcoöperatie Limburg. 

Het onderhouden en ontwikkelen van verbindingen met monumenten eigenaren, 
provinciale overheid, waterschap, gemeenten, kennispartijen. 

Wij hebben de verbindingen met monumenten eigenaren, provinciale 
overheid, waterschap, gemeenten, kennispartijen onderhouden en verder 
ontwikkeld. 

Communicatie  

 Het ondersteunen bij opstellen van persberichten. Wij hebben Heemschut Limburg ondersteund bij het opstellen van  
persberichten en sociale media berichten.  

 Het bieden van ondersteuning bij het invulling geven aan de website 
www.heemschut.nl en het tijdschrift Heemschut. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij invulling aan de website 
www.heemschut.nl en het magazine van Heemschut. 
 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  
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 Het organiseren van excursies  
Het bieden van ondersteuning bij de jaarlijkse excursie. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij de jaarlijkse landelijke excursie op 
zaterdag 1 september 2018 Midden-Limburg Vlodrop en Montfort. 

  Wij hebben een digitale vergadercloud verder ontwikkeld in samenwerking 
met de bestuursleden. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice  
 

Wij hebben als frontoffice gefungeerd voor Bond Heemschut commissie 
Limburg 

Financiële 
ondersteuning 

  

Anders: N.v.t.  

 

  



     

110 

Jaarverslag 2018 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                                                   

Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Federatie van Musea in Limburg Federatie van Musea in Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het bestuur van de Federatie van Musea in Limburg (FML) zal in 2018 een nieuw  
beleidsplan moeten formuleren voor de periode 2018-2021. Zij doen dit  
zelfstandig en waar nodig zal de consulent musea inhoudelijk adviseren.   

Wij hebben het bestuur van de Federatie van Musea in Limburg (FML)  
geadviseerd over de opzet en inhoud van hun nieuwe beleidsplan voor de 
periode 2018-2021.  

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het opstellen van het programma voor de ledendagen, die twee keer per jaar 
georganiseerd worden. De rol van de consulent is hierin kwaliteitsbewaking van 
het programma.  

Wij hebben samen met de secretaris en voorzitter van de Federatie van 
Musea in Limburg het programma besproken en input gegeven voor 
mogelijke sprekers en locaties. 

Verbindend 
Consulentschap 

 Wij hebben met het bestuur van de FML contacten onderhouden inzake een 
eventueel lidmaatschap van de FML van de Coöperatie Erfgoed Limburg. 

Communicatie 
 

 

 Het bieden van ondersteuning voor de aanmeldingen voor de ledendagen (en 
eventuele andere activiteiten) waarbij de FML gebruik kan maken van de online 
aanmeldtool.  

De Federatie van Musea in Limburg heeft in 2018 geen gebruik gemaakt van 
de online aanmeldtool.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten 
 

 

 i.s.m. FML wordt het Kennisnetwerk voor Limburgse Musea doorontwikkeld (zie 
Onderdeel A) 

De Federatie van Musea in Limburg steunt het Kennisnetwerk voor musea en 
wordt actief gevraagd naar input voor activiteiten in de vorm van 
actualiteiten die besproken worden in bestuursvergadering over overleggen 
met het dagelijks bestuur. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.V.T. FML heeft een penningmeester die dit voor haar rekening neemt Het penningmeesterschap is overgedragen aan een ander bestuurslid van de 
Federatie van Musea in Limburg. Vanwege de Code Cultural Governance zal 
dit in 2019 nogmaals overgedragen moeten worden.    

Financiële 
ondersteuning 

N.V.T. FML heeft een penningmeester die dit voor haar rekening neemt De Federatie van Musea in Limburg ontvangt geen financiële ondersteuning 
van of via het Huis.  

Anders:   

  



     

111 

Jaarverslag 2018 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                                                   

Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Fotobond Afdeling Limburg Fotobond Afdeling Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over beleid omtrent ‘amateurfotografie in Limburg’ op basis van 
trends, maatschappelijke ontwikkelingen etc. 

Zie laatste punt ‘beleidsmatig consulentschap’. 

 Bijwonen van de Jaarvergadering 2018 Wij hebben de Jaarvergadering van de Fotobond Afdeling Limburg 
bijgewoond. 

 Het ondersteunen en adviseren van de Fotobond Afdeling Limburg bij het 
ontwikkelen van een toekomstvisie voor de amateurfotografiesector (gericht op 
het vitaler maken van de fotoclubs). 

Wij hebben de Fotobond Afdeling Limburg op basis van maatschappelijke 
ontwikkelingen, ervaringen met het Limburgse platform CineLOVA 
(amateurfilmsector), onderzoeksresultaten van de landelijke Fotobond en 
bevindingen en wensen van de Limburgse bond zelf geadviseerd over zijn 
opzet en mogelijke speerpunten voor de (nabije) toekomst. Het traject wordt 
voortgezet en geïntensiveerd in 2019.  

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het behartigen van de belangen van de Fotobond Afdeling Limburg. Wij hebben de belangen van de Fotobond Afdeling Limburg behartigt tijdens 
adviesgesprekken met partners uit het veld, op momenten dat de verbinding 
gelegd kon worden met de amateurfotografiesector in Limburg.  

 Adviseren over bestuursvraagstukken.  

 Adviseren over het (door)ontwikkelen en vernieuwen van projecten in het kader 
van amateurfotografie 

Wij hebben de Fotobond Afdeling Limburg geadviseerd over de 
doorontwikkeling van met name de Euregionale Fotowedstrijd.   

 Het bieden van ondersteuning (in de vorm van workshops, bijeenkomsten, 
lezingen etc.) bij het vitaler maken van fotoclubs die bij de Fotobond Limburg zijn 
aangesloten. 

N.v.t. 

Verbindend 
Consulentschap 

-  -  

 - Het stimuleren van de samenwerking tussen amateurfotografen en Fotobond 
Limburg  en andere amateurkunstbeoefenaars en -kunstdisciplines (bijv. erfgoed, 
theater) op projectbasis. 

- Wij hebben met name de samenwerking bevorderd tussen de Fotobond 
Afdeling Limburg en externe partijen die fotografie-activiteiten wilden 
organiseren, waaronder de St. Jorisdag Beesel.  

 - Het ontwikkelen van een sportfotografieproject (voor de jeugd) i.s.m. het Huis 
voor de Sport. 

- Dit project is niet doorgegaan.  

Communicatie  

 Adviseren over communicatiebeleid Fotobond Limburg (algemeen). N.v.t.  
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 Adviseren over (opstellen communicatieplan) en uitvoeren van PR-
werkzaamheden op projectbasis (opstellen en versturen van persberichten, 
verzorgen van drukwerk etc. rondom activiteiten van de Fotobond Limburg).  

Wij hebben de PR & communicatie verzorgd van de jubileumeditie van  
fotomanifestatie Limburg Foto.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten   

 N.v.t.   

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t. (Fotobond Limburg verzorgt zelf de administratie) N.v.t. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t. (Fotobond Limburg beheert zelf de financiën en verzorgt zelf de financiële 
stukken) 

N.v.t. 

Anders: Aannemen van fotowerken van amateurfotografen i.h.k.v. diverse 
fotowedstrijden van de Fotobond Limburg. 

Wij hebben foto-inzendingen aangenomen i.h.k.v. Limburg Foto en de 
wedstrijd 5-met-samenhang.  

 Indien daar ruimte voor is: het in opslag hebben en uitgeven/aannemen van de 
fotolijsten van de Fotobond Limburg t.b.v. exposities van de bond en aangesloten 
fotoclubs. 

Wij hebben de uitgifte verzorgd van de fotolijsten van de Fotobond Afdeling 
Limburg.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Limburg Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het bieden van beleidsmatige ondersteuning bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling 
Limburg. 

  

Het behartigen van de belangen ten behoeve van molenaars en molenstichtingen. De belangen zijn mede behartigd ten behoeve van molenaars, molengidsen 
en molenstichtingen 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Inzicht geven in en adviseren over (de toepassing) relevante erfgoedwetgeving. Wij hebben geadviseerd over relevante erfgoedwetgeving. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het bieden van ondersteuning bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder het landelijk Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, waaronder het landelijk Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. 

Het bevorderen van de verbinding van het Gilde met de andere leden het 
Erfgoedplatform Limburg. 

Wij hebben de verbinding van het Gilde met de andere leden van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg bevorderd. 

Adviseren over de inbreng van  het Gilde bij het jaarlijks overleg met de 
Molenstichting Limburg. 

Wij hebben geadviseerd over de inbreng van het Gilde bij het jaarlijks 
overleg met de Molenstichting Limburg 

Onderhouden en ontwikkelen van verbindingen met molenaars, molengidsen, 
moleneigenaren, provinciale overheid, waterschap, molenbouwers, 
kennispartijen. 

Wij hebben contact onderhouden met molenaars, molengidsen, 
moleneigenaren, provinciale overheid, waterschap, molenbouwers, 
kennispartijen. 

Communicatie  

 Het bieden van ondersteuning bij het opstellen van persberichten Wij hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van persberichten over 
het werven van molengidsen, de Nationale Molendagen en de Limburgse 
Molendag. 

 Het bieden van ondersteuning bij het invulling geven aan de website 
www.limburgsemolens.nl. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij de invulling van de website 
www.limburgsemolens.nl.  

 Inbrengen van molenaarszaken voor de Nieuwsbrief De Molen.  Wij hebben molenaarsnieuws gesignaleerd en aangereikt voor de 
tweejaarlijkse nieuwsbrief De Molen.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

http://www.limburgsemolens.nl/
http://www.limburgsemolens.nl/
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 Organiseren van de molenaars- en molengidsencursus. 
Organisatie van excursies en de Nationale en Limburgse Molendagen.  

Wij hebben de molenaars en molengidsenopleiding mede georganiseerd, 
evenals de excursie in september en november en de Nationale en 
Limburgse molendagen. 

   

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

  

 Fungeren als frontoffice  Wij hebben mede gefungeerd als frontoffice voor het Gilde. 

Financiële 
ondersteuning 

Het bieden van ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. N.v.t.  

Anders: N.v.t.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Letterkundig Centrum Limburg (LCL) Letterkundig Centrum Limburg (LCL) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over het opstellen van het Werkplan 2018 en het Jaarverslag 2017. Wij hebben het LCL hierover geadviseerd. Onderdeel hiervan was ook het 
meedenken en het opperen van nieuwe ideeën voor evenementen  
gebaseerd op ‘Hoe Lees ik?’ spelen hierbij een grote rol. Er is voor die 
projecten onder de noemen ‘Biebtour’ een projectplan opgesteld.  

Informeren over beleidsontwikkelingen.  Het LCL is door ons op de hoogte gehouden over ontwikkelingen binnen het 
literatuur- en streektaalbeleid en de uitingen daarvan binnen het brede 
literatuurnetwerk en het Taal- en Letterenplatform. Het LCL wordt om die 
reden nauw betrokken bij netwerkdagen en platformbijeenkomsten 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Adviseren over bestuursvraagstukken (bijv. rol, taken en samenstelling bestuur). Het LCL werd doorlopend door ons geadviseerd over de 
bestuurssamenstelling en het aantrekken van nieuwe (jonge) leden. 

Informeren over trends en ontwikkelingen in het literaire veld. Het LCL is op de hoogte gehouden over de opkomende spoken word scène in 
Nederland en België. Het LCL is voornemens een jongere doelgroep aan te 
spreken middels deze vorm en samenwerkingen binnen dat veld aan te 
gaan. Zie ook ‘beleidsontwikkelingen’. 

Informeren over netwerk- en bijscholingsmogelijkheden. Zie ‘beleidsontwikkelingen’. 

Adviseren over financieel beleid. Het LCL is doorlopend geadviseerd geworden over financieel beleid. Het Huis 
voor de Kunsten biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid voor het gebruik van 
boekhoudpakket Exact aan. Het LCL heeft ervoor gekozen geen gebruik te 
maken van het pakket.  

 Adviseren over vernieuwing van projecten. (bijv. Write Now!, Masterclass 
Schrijven etc.) 

Het element ‘Masterclass’ is samengevoegd met de jaarlijkse manifestaties 
die het LCL organiseert onder de noemer ‘Hoe lees ik?’. Interactieve lezingen 
met workshopelementen zullen vanaf 2018 worden georganiseerd.  

 Behartigen van belangen (bijv. kwaliteitsbewaking projecten, begeleiding 
deelnemers etc.) 

Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt: tijdens de manifestaties is de 
literatuurconsulent aanwezig om te bekijken waar doorontwikkeling 
mogelijk is. Voor de begeleiding van deelnemers is volgens het BOV-
consulentschap de verantwoordelijkheid veelal teruggegeven aan het LCL. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Verbinden van amateurschrijvers, talenten en professionele schrijvers. Er is voor de verbinding met amateurschrijvers, talenten en professionele 
schrijvers, lezer, onderwijs en jongeren, mediapartners, cafés, 
interdisciplinaire kunstenaars, organisatoren en euregionale partners advies 
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gegeven voor twee bijeenkomstvormen: netwerkbijeenkomsten voor het 
brede literatuurveld en het Taal- en Letterenplatform en manifestaties in 
samenwerking met (landelijke) literatuurorganisaties, bibliotheken en de 
universiteit.  

Verbinden van het LCL met lezers. Idem 

Verbinden van het LCL met onderwijs en jongeren.  Idem 

Verbinden van het LCL met mediapartners.  Idem 

Verbinden van het LCL met literaire cafés en andere organisatoren van literaire 
activiteiten. 

Idem 

Verbinden van het LCL met andere provinciaal werkende organisaties op het 
gebied van taal/literatuur/letteren en mogelijk ook andere disciplines. 

Idem 

 Verbinden van het LCL met organisaties in de euregio. idem 

Communicatie  

 Adviseren over communicatiebeleid. Er is in samenwerking met het Huis gekeken naar de invulling van een eigen 
website voor het LCL. 

 Onderhouden van de website www.hklimburg.nl/lcl en www.youngpoets.nl met 
bijbehorende social media. 

De website van het LCL valt op dit moment onder beheer van het LCL. Er is 
een externe curator gekoppeld aan de website van KRA. 

 Uitvoering van de PR & Communicatie voor de diverse projecten, bijv. 
tekstredactie, opstellen persberichten en website- en nieuwsbriefberichten.  

Er is geadviseerd dit steeds meer zelf op te pakken of in samenwerking met 
partners zoals bibliotheken en de universiteit. Daar waar nodig zal het Huis 
deze taak blijven uitvoeren. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Begeleiden en (mede)uitvoeren van LCL-projecten (Write Now!, YoungPoets, 
Masterclass Schrijven, Limburgse Literaire Lunch, etc.)  

Zie ‘verbindend consulentschap’. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t. N.v.t. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t. N.v.t. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 

 
  

http://www.hklimburg.nl/lcl
http://www.youngpoets.nl/
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen Limburgse Bond van Muziekgezelschappen 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over de uitvoering van het beleidsplan 2018-2022 (strategisch en  
inhoudelijk beleid) 

We hebben de LBM geadviseerd over de uitvoering van het beleidsplan  
2018-2022 door met name in vergaderingen en overleggen mee te denken  
en nieuweideeën te opperen over te organiseren evenementen en  
activiteiten (o.a. LBM Jeugdorkest, LBM Familieorkest, De Maestro) 

Adviseren over het uitwerken van een aantal nieuwe activiteiten (zie Maatwerk) Zie ‘Maatwerk’.  

Adviseren over het opstellen van werkplan 2019 en jaarverslag 2017 We hebben de LBM geadviseerd over het opstellen van het Jaarverslag 
2017 en het Werkplan 2019 door aanvullende informatie aan te 
leveren en een laatste redactie uit te voeren. 

Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden (bijv. 
subsidiemogelijkheden) 

We hebben de LBM geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen van 
overheden met betrekking tot de SamenDOOR!-regeling door 
gericht informatie hierover te verspreiden richting LBM 
lidverenigingen, lidverenigingen te helpen met vragen omtrent de 
regeling en aanvragen te behandelen. 

Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen (bijv. Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg DOOR!, Samen Winnen, AVG)  

Zie voorgaand punt (DOOR!) en punt 11 (AVG). We hebben de LBM 
meegenomen in de opzet van het loket ‘verenigingsondersteuning’, waarvan 
de uitvoering bij het Huis ligt. We hebben de LBM gevraagd om mee te 
denken over hoe dit thema voor de lidverenigingen het beste ingevuld kan 
worden (i.h.k.v. Samen Winnen).  

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het fungeren als vraagbaak voor de bij de LBM aangesloten lidverenigingen We hebben gefungeerd als vraagbaak voor de bij de LBM aangesloten 
lidverenigingen door telefonisch en per mail vragen te beantwoorden (over 
o.a. LBM-activiteiten, subsidieregelingen, randvoorwaarden zoals 
verzekeringen en auteursrechten, binden en boeien van jeugd aan de 
verenigingen, voortbestaansmogelijkheden voor verenigingen). 

Aanbieden van scholing voor besturen (bestuursondersteunende workshops) We hebben via diverse LBM-activiteiten en communicatiekanalen de 
bestuursondersteunende workshops van het Huis onder de aandacht 
gebracht van de LBM-lidverenigingen als scholing voor besturen. 

Beleidsmatig voorbereiden en afhandelen van bestuursvergaderingen (DB-, AB- en 
Algemene Ledenvergaderingen, 12x per jaar) 

We hebben de bestuursvergaderingen beleidsmatig voorbereid en 
afgehandeld door agendavoorstellen te doen en inhoudelijke 
vergaderstukken aan te dragen. 

Adviseren over financieel beleid (bijv. opstellen van begroting) We hebben geadviseerd over het financiële beleid, het opstellen van de 
begroting en het uitwerken van de jaarrekening. 
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Informeren en adviseren hoe extra inkomsten te verkrijgen (bijv. 
subsidiemogelijkheden) 

We hebben de LBM geadviseerd en geholpen bij het opstellen van de 
subsidieaanvraag richting de Provincie Limburg i.h.k.v. het themajaar 75 jaar 
bevrijding (overkoepelende samenwerking van LBM met VNK-Limburg en 
LBT). Ook hebben we meegedacht over structurele sponsormogelijkheden 
en sponsorpakketten. 

Adviseren over juridische en fiscale zaken (bijv. m.b.t. Buma/Stemra, Femu, AVG) We hebben i.h.k.v. de AVG-wetgeving geadviseerd over het opstellen van 
een privacy reglement, verwerkersovereenkomsten en hoe tijdens de 
organisatie van evenementen omgegaan dient te worden met deze 
wetgeving (welke maatregelen genomen dienen te worden).  

Adviseren over digitalisering (o.a. uitbreiding digitale 
ledenadministratie/ledentool, digitale HAFABRA-muziekexamens) 

We hebben geadviseerd over de uitwerking en uitbouw van de digitale 
ledenadministratie/ledentool om daarmee een zo uitgebreid mogelijk 
pakket aan de LBM-lidverenigingen te kunnen aanbieden. 

Adviseren over koppeling met Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! We hebben i.s.m. de muziekbonden en Pop in Limburg de nieuwe regeling 
SamenDOOR! voor muziekverenigingen en scholen (PO en VO) ingericht en 
voeren deze regeling voor de muziekverenigingen uit. 

Adviseren over vernieuwing van projecten (doorontwikkeling inzet 
verenigingscoaches, digitale ledenadministratie, HAFABRA-examens, 
solistenconcoursen, Finale Jonge Solisten, Masterclasses, Concertconcoursen, De 
Maestro, Eurofestival, LBM Jeugdorkest, LBM Familieorkest, LEF!, 
Blaasmuziekfonds, Blaasmuziek TV) 

We hebben geadviseerd over het vernieuwen van De Maestro (aandragen 
van vernieuwende inhoudelijke thema’s), het LBM Jeugdorkest (eerste 
concert met nieuwe dirigent en uitdenken van o.a. bevrijdingsconcerten in 
2019), het LBM Familieorkest (uitwerken van een nieuw projectorkest) en 
LEF!/Masterclasses (meedenken over nieuwe opzet vanaf 2019).  

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Verbinden van amateurmuzikanten met professionals (philharmonie 
zuidnederland, Conservatorium Maastricht) 

We hebben amateurmuzikanten met professionals verbonden door 
contacten te leggen met philharmonie zuidnederland (PZN) i.h.k.v. het LBM 
Jeugdorkest (bespreken van de mogelijkheden om in 2019 samen te 
concerteren) en Conservatorium Maastricht i.h.k.v. de Finale Jonge Solisten 
((divisie)winnaars van dit evenement hebben gebruik kunnen maken van 
masterclasses, workshops en de mogelijkheid om te soleren met PZN). 

Verbinden van LBM met mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad de Limburger, 
Klankwijzer, Blaasmuziek TV) 

We hebben de LBM verbonden met mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad 
de Limburger, Blaasmuziek TV) en zorggedragen voor media-aandacht voor 
diverse evenementen). 

Verbinden van LBM met concertlocaties (De Oranjerie Roermond, Cultureel 
Centrum Don Bosco Heel, Adams Ittervoort, Limburgse (openlucht)theaters) 

We hebben de LBM verbonden met concertlocaties, zoals De Oranjerie 
Roermond voor de Concertconcoursen, De Borenburg Voerendaal voor de 
Finale Jonge Solisten, Adams Ittervoort voor De Maestro en het Sint Rosa 
Festival voor het LBM Jeugdorkest. 

Verbinden van LBM met andere overkoepelende bonden (KNMO, LBT, OLS, VNK-
Limburg, SPL, VLAMO) 

We hebben de LBM verbonden met andere 
koepelorganisaties/(muziek)bonden (LBT, VNK-Limburg en OLS) i.h.k.v. 
verenigingsondersteuning, de SamenDOOR!-stimuleringsregeling en 75 jaar 
bevrijding. 
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Verbinden van LBM met sport (Top Sport Limburg, Huis voor de Sport Limburg, 
NOC*NSF, KNVB) 

Het verbinden van de LBM met de sportsector heeft niet plaatsgevonden, 
omdat de LBM ervoor heeft gekozen (net zoals in 2017) dit initiatief niet 
verder op te pakken i.v.m. te weinig animo vanuit de LBM-lidverenigingen. 

Verbinden van LBM met (eurgionale) evenementen (Eurofestival, Passiespelen) We hebben de LBM verbonden met evenementen, zoals het Eurofestival. 

Verbinden van good practices aan lokale muziekverenigingen Dit heeft niet plaatsgevonden.  

Communicatie  

 Ondersteuning/tekstredactie bij het opstellen van persberichten, nieuwsbrieven, 
website en social media berichten (Facebook, Twitter, www.lbmblaasmuziek.nl) 

We hebben ondersteuning geboden (tekstredactie) bij het opstellen van 
persberichten, nieuwsbrieven, website en social media berichten (Facebook, 
Twitter, www.lbmblaasmuziek.nl). 

Adviseren over communicatiebeleid We hebben geadviseerd over het communicatiebeleid van de LBM door het 
format voor een communicatieplan gezamenlijk in te vullen (wat wanneer 
communiceren). 

Onderhouden van contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, Dagblad de 
Limburger, Klankwijzer, Blaasmuziek TV) 

We hebben contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, Dagblad de 
Limburger, Klankwijzer) onderhouden met betrekking tot de diverse 
evenementen. 

Promotie van diverse projecten door gebruik te maken van het HKL-
communicatienetwerk 

We hebben promotie gemaakt voor diverse LBM-activiteiten door 
persberichten via het HKL-netwerk te verspreiden.  

Maatwerk  

Organiseren van 
inhoudelijke 
projecten 

  

 Tijdelijk leiden en uitvoeren van projecten (organisatorische werkzaamheden) 
(verzamelen good practices, inzet verenigingscoaches, uitbreiding digitale 
ledenadministratie, (digitalisering) HAFABRA-examens, solistenconcoursen, Finale 
Jonge Solisten, Masterclasses, Concertconcoursen, De Maestro, Eurofestival, LBM 
Jeugdorkest, LBM Familieorkest, LEF!, Blaasmuziekfonds, Blaasmuziek TV) 

Het verzamelen van good practices heeft niet plaatsgevonden. 
De inzet van verenigingscoaches is meegenomen in het overkoepelende 
thema verenigingsondersteuning van het Huis. 
We hebben ondersteuning geboden bij het uitrollen van de digitale 
ledenadministratie om daarmee lidverenigingen te helpen om hun 
ledenadministratie over te zetten naar het nieuwe systeem.  
We hebben ondersteuning geboden bij het opzetten van het 
digitaliseringsproces van het versturen van insignes, door met de 
ontwikkelaar het systeem uit te denken en uit te werken.  
We hebben diverse evenementen georganiseerd: HAFABRA-examens, Finale 
Jonge Solisten, Masterclasses Concertconcoursen, De Maestro, LBM 
Jeugdorkest, LBM Familieorkest, LEF! en Blaasmuziekfonds. 

Verbinden met (nieuwe) projectpartners (zie Verbindend Consulentschap) Zie ‘Verbindend Consulentschap’. 

Financiële 
ondersteuning 

  

 HKL en de LBM werken gezamenlijk naar een afbouw van de financiële 
ondersteuning. HKL zal hierbij, in overleg met de founding fathers, tot een 
voorstel komen waarbij HKL faciliteert in de vorm van een gebruiksvriendelijk 

Wij hebben samen met de LBM de overgang naar Exact Online 
(boekhoudpakket) voorbereid. 

http://www.lbmblaasmuziek.nl/
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boekhoudpakket. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar het meest geschikte 
moment van overdracht, maar dit zal uiterlijk 31 december 2018 zijn.  

Personele 
ondersteuning 

  

 HKL zal per 1 april 2018 een tijdelijke kracht inzetten als projectmedewerker. Zij 
zal het muziekteam versterken om zo de ambities van de muziekbonden voor 
2018 mee vorm en inhoud te kunnen geven.  

De projectmedewerker heeft o.a. het laatste praktijkexamen Blazers van 
Hafa examens (LBM En LBT) georganiseerd. Tevens heeft de 
projectmedewerker geholpen met de ontwikkeling en uitvoering van het 
project 75 jaar Bevrijding (georganiseerd door LBT, VNK-Limburg en ook de 
LBM). 

Vergaderplanning 4x per jaar AB-vergadering, 5x per jaar DB-vergadering Wij hebben deelgenomen aan 5 AB-vergaderingen en 7 DB-vergaderingen. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018  Jaarverslag 2018 

Organisatie: Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over het werkplan 2019 en het jaarverslag 2017. Wij hebben de LBT geadviseerd over het werkplan 2019. Tevens hebben wij 
i.h.k.v. het LBT jaarverslag 2017 infiormatie aangeleverd over activiteiten die 
wij in samenwerking met de LBT hebben gerealiseerd. 

Frequente bijeenkomsten met vicevoorzitter waarbij doorgaans over de volgende 
onderwerpen wordt geadviseerd en gebrainstormd: LBT ontwikkelingen,  KNMO 
ontwikkelingen, project management bij nieuwe projecten, voortgang lopende 
projecten, kwaliteitsbewaking reguliere LBT activiteiten. (zie ook 
ontwikkelingsgericht consulentschap en verbindend consulentschap). 

Er is frequent overleg geweest met de LBT over de volgende onderwerpen: 
LBT ontwikkelingen,  KNMO ontwikkelingen,  afspraken over nieuwe 
projecten, voortgang lopende projecten, kwaliteitsbewaking reguliere LBT 
activiteiten. 

DB vergadering in oneven maanden in Bergen en in  even maanden bij het Huis. 
De consulent is structureel bij (een gedeelte van) de vergadering die bij het Huis 
plaats vindt. 

De consulent muziek heeft frequent deelgenomen aan de DB vergaderingen 
van de LBT. 

Signaleren van en  informeren over nieuwe ontwikkelingen in de sector  
provinciaal en landelijk). 

Tijdens de overleggen met de vicevoorzitter zijn de landelijke ontwikkelingen 
in de sector besproken. 

Ondersteunen bij het schrijven van een vier-jaren plan / beleidsplan.    Wij hebben ondersteuning geboden bij het realiseren van het nieuwe 
beleidsplan 2018-2022 , het werkplan 2019 met bijbehorend activiteitenplan 
2018-2022 en een activiteitenmatrix 2018-2022.  

Op afspraak  overleg met relevante portefeuillehouders n.a.v. de 
bestuurstransitie van de LBT. 

Wij hebben diverse overleggen gevoerd met de portefeuillehouder Projecten 
en Innovatie van de LBT. Ook is er contact geweest met de 
portefeuillehouder Show, Mars en Percussie. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Belangenbehartiging (bijv. kwaliteitsbewaking bij projecten, gezamenlijke 
ontwikkeling van het onderdeel Public Affairs Management)  

De LBT heeft i.s.m. het Huis het plan opgevat om een promotiefilm te laten 
maken. Wij hebben geadviseerd over vorm en inhoud van de film. Medio 
2019 zal de film worden gepresenteerd. 

(Inhoudelijk) adviseren over reguliere activiteiten (bijv. Solistenconcoursen, 
Bondsconcoursen voor korpsen, Landelijke reglementering, muziek-examens etc.) 

Op  11 november 2018 heeft de LBT i.s.m. het Huis een bijeenkomst 
georganiseerd om lidverenigingen te informeren over het nieuwe Landelijke 
marsreglement van de KNMO. Tevens is er geadviseerd over sectie-indeling 
bij wedstrijden voor solisten en kleine ensembles en is een nieuwe structuur 
besproken voor afvaardiging van Limburgse solisten naar de Nederlandse 
kampioenswedstrijd. 

Informeren over netwerk- en bijscholingsmogelijkheden voor de lid- korpsen. Op 1 september  2018 heeft het Huis een bijeenkomst georganiseerd voor 
docenten/opleiders en bestuursleden van de lidverenigingen van de LBT en 
LBM. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. praktijk-
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voorbeeldexamens, uitleg over het Raamleerplan Slagwerk, het integreren 
van groepslessen in de instrumentale muziekles. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Verbinden van amateurmuzikanten, talenten en professionals middels het 
gezamenlijk organiseren van workshops, clinics, terugkomdagen, 
exercitiecursussen, instructeurscursus, Majorette Fasecursussen, bijscholing 
bestaand muziekkader.  

In 2018 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Huis en de 
philharmonie zuidnederland om voor de Limburgse kampioenswedstrijd 
solisten en kleine ensembles een workshopaanbod te creëren. 
 
De LBT heeft i.s.m. het Huis een cursus Marsparade laten ontwikkelen door 
Corps Style Concepts. In totaal hebben acht cursisten deelgenomen aan deze 
cursus. 
 
In het najaar van 2018 heeft het Huis in opdracht van de LBT een 
inventarisatie gemaakt  om te komen tot een LBT Slagwerkensemble. 
Coördinatie was in handen van het Huis. In december 2018 heeft de eerste 
repetitie van het LBT Slagwerkensemble plaatsgevonden. 

Daar waar mogelijk is verbindingen leggen tussen LBM, VNK en LBT. Eind 2018 is door het Huis het plan opgevat om te gaan inventariseren of het 
mogelijk is om te komen tot een gezamenlijke middenkader opleiding voor 
dirigenten voor zowel de LBT, LBM en VNK-Limburg. Werkzaamheden in dat 
kader worden in 2019 uitgevoerd. 
 
In het kader van 75 jaar bevrijding hebben de muziekonden (o.a. de LBT)  
i.s.m. het Huis gezamenlijk het project ‘Vrijheid maak je samen’ ontwikkeld. 
Daarbij heeft het Huis meegedacht over de opzet van dit project en 
ondersteund in het schrijven van de subsidieaanvraag voor Provincie 
Limburg. Het project omvat o.a. een kinderopera en een compositieopdracht 
en wordt uitgevoerd in 2019 en 2020. Deze compositie zal voor alle lid-
verenigingen in Limburg gratis ter beschikking worden gesteld in 2019 en de 
verdere toekomst. 

Verbinden van provinciale, euregionale en landelijke partijen (verenigingen, 
professionals, bonden). 

Er hebben mede op initiatief van het Huis gesprekken plaatsgevonden met 
de Brabantse en Zeeuwse Muziekbond. 

Het bieden van ondersteuning bij het realiseren van een pilot “ regionaal 
spreekuur ” voor LBT verenigingen. 

Na evaluatie over de regionale spreekuren heeft het Huis besloten om dit 
anders vorm te gaan geven. Er gaan themaworkshops plaatsvinden die door 
het Huis worden georganiseerd. 

 Het bieden van ondersteuning bij het organiseren van een twee jaarlijkse 
inspiratiebijeenkomst voor gemeenteambtenaren, waarbij het belang en de 
noodzaak van Limburgse muziekverenigingen en koren wordt benadrukt 
(onderdeel van Public Affairs Management).  

Heeft niet plaatsgevonden, maar zal wellicht in een andere vorm 
terugkomen. 

Communicatie  
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 Het structureel adviseren  door de afdeling PR & communicatie van het Huis over 
het communicatie beleid van de LBT met het oog op het gebruik van o.a.  ‘social 
media’ en het toekomstbestendiger maken van de LBT op dit terrein 

De PR- en communicatieafdeling van het Huis heeft n.a.v. het LBT-
beleidsplan een communicatieplan geschreven voor de LBT. 

 Structurele ondersteuning door de afdeling Pr- en communicatie van het Huis bij 
de realisatie van een representatief  “social media netwerk”  

De PR- en communicatieafdeling heeft samen met de consulent muziek 
overleg gevoerd met de LBT over het opzetten van een ‘social media 
netwerk’. Ook externe partijen als Applaus Projecten en Upendi hebben 
hieraan deelgenomen. 

 Ondersteuning bij het opstarten van een  imago-campagne. Zie ook realisatie communicatieplan. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  
 Het adviseren  over en i.s.m. de LBT voorbereiden, ontwikkelen en coördineren 

van (innovatieve) projecten (zie onderdeel A van het werkplan van het Huis). 
Samen met de portefeuillehouder Projecten en Innovatie zijn bestaande en 
nieuwe projecten besproken en ontwikkeld. Bijvoorbeeld deelname in een 
festivaldivisie tijdens de Concertwedstrijd voor slagwerk- en blaasorkesten,  
LBT Slagwerkensemble, Tambour-Maître cursus, Marsparade cursus, 
ontwikkeling workshopaanbod tijdens de Limburgse Kampioenswedstrijd 
voor solisten en kleine ensembles. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Ondersteuning bij de implementatie van de ledentool en in de loop van 2018 
ondersteuning bij het beheren van de ledenadministratie. 

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de ledentool. 

Het verzorgen van de administratie en organisatie van de LBT muziekexamens en 
het geven van inhoudelijk advies. 

In 2018 hebben we in het voorjaar en het najaar de muziekexamens 
georganiseerd. Van de 35 deelnemers hebben uiteindelijk 34 deelnemers 
een landelijk erkend diploma ontvangen.  
 
Het Huis heeft deelgenomen aan de Landelijke intervisie-dag van het LKCA 
voor examinatoren. 

Financiële 
ondersteuning 

HKL en de LBT werken gezamenlijk naar een afbouw van de financiële 
ondersteuning. HKL zal hierbij, in overleg met de “Founding Fathers” tot een 
voorstel komen waarbij HKL faciliteert in de vorm van een gebruiksvriendelijk 
boekhoudpakket. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar het meest geschikte 
moment van overdracht, maar dit zal uiterlijk 31 december 2018 zijn. N.a.v. de 
inventarisatie van de taken  is in de loop van 2018 inzichtelijk wat de LBT zelf doet 
en wat het Huis blijft doen voor de LBT.  

De LBT is in de loop van 2018 overgegaan naar Exact online en wordt daarbij 
gedeeltelijk gefaciliteerd door het Huis. 

Anders / Algemeen   

 De LBT streeft naar een tweede periode van de  Motie Volkscultuur waarbij 
begeleiding vanuit het Huis wenselijk is. 

N.v.t. 

 HKL zal per 1 april 2018 een tijdelijke kracht inzetten als projectmedewerker. Zij 
zal het muziekteam versterken om zo de ambities van de muziekbonden voor 
2018 mee vorm en inhoud te kunnen geven.  

Vanaf 1 april 2018 heeft een projectmedewerker het muziekteam 
ondersteund. Deze ondersteuning heeft o.a. plaatsgevonden in de vorm van 
het bijhouden van de LBT website, het ontwikkelen van de digitale 
nieuwsbrief en het ondersteunen in de organisatie van diverse LBT 
activiteiten. 



     

124 

Jaarverslag 2018 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                                                   

 
 

Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (LOVA) CineLOVA 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Informeren over (eu)regionale en landelijke ontwikkelingen, onderzoeken, stand 
van zaken etc. omtrent (amateur)film.  

Wij informeerden CineLOVA over ontwikkelingen in de filmsector in Limburg, 
met name over ontwikkelingen in het professionele filmveld en de wijze 
waarop CineLOVA kon aanhaken.  

 Adviseren over het beleid omtrent ‘amateurfilm in Limburg’ op basis van trends, 
maatschappelijke ontwikkelingen etc. 

Wij adviseerden CineLOVA over de doorontwikkeling van het platform 
CineLOVA en dan met name over de verbinding tussen profs en amateurs en 
de verbinding met andere kunstdisciplines.  

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het behartigen van de belangen van (Cine)LOVA. Wij hebben de belangen van CineLOVA behartigt, met name in 
adviesgesprekken met externe partijen over film in Limburg en daar waar de 
koppeling met amateurfilm gemaakt kon worden.   

 Fungeren als vraagbaak voor het bestuur over vakinhoudelijke zaken. Wij hebben als vraagbaak gefungeerd voor het bestuur, o.a. over de 
samenvoeging van LOVA en CineLOVA (tot CineLOVA) en de bijbehorende 
nieuwe bestuursopzet. Daarnaast fungeerden we als vraagbaak en adviseur 
bij de doorontwikkeling van reeds bestaande filmactiviteiten en de opzet van 
nieuwe activiteiten.    

 Adviseren over het (door)ontwikkelen en vernieuwen van projecten in het kader 
van amateurfilm, waaronder de jaarlijkse Limburgse Filmdagen.  

Wij adviseerden CineLOVA over de doorontwikkeling van reeds bestaande 
amateurfilmprojecten, zoals de Limburgse Filmdagen (hét provinciale 
amateurfilmfestival) en de CineLOVA Filmcafé’s (filmvertoningen en -
besprekingen) en nieuwe initiatieven die met name focusten op verdieping 
en coaching, zoals de CineLOVA Filmproductiekring (coachingstraject o.l.v. 
filmprofessionals).  

 Het i.s.m. de LOVA ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor 
amateurfilmers waarbij men d.m.v. workshops etc. alle fases van het filmmaken 
doorloopt en uiteindelijk een film realiseert.  

Wij adviseerden CineLOVA over de opzet van de diverse workshops van de 
doorlopende leerlijn en benaderden de filmprofessionals die de workshops 
verzorgden.  

 Het adviseren over en het mede ontwikkelen van het jaarprogramma 2018 
(activiteiten, projecten, speerpunten) voor het platform CineLOVA.  

Wij dachten mee en adviseerden CineLOVA over het Jaarprogramma 2018. 

Verbindend 
Consulentschap 
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 Verbinden (op projectbasis) van de LOVA met (bij het Huis aangesloten) 
organisaties en initiatieven op het gebied van toneel, literatuur en muziek i.h.k.v. 
CineLOVA met als doel de amateurfilmsector een impuls te geven.   

De verbinding met andere bij het Huis aangesloten organisaties en disciplines 
vond plaats bij het uitzetten van het cursusaanbod en het benaderen van 
coaches uit andere disciplines (theater, muziek) voor de doorlopende leerlijn 
van CineLOVA.   

 Verbinden van (Cine)LOVA (platform voor amateurfilmers) met Cinesud 
(platform voor filmprofessionals) en andere filminitiatieven in Limburg middels 
concrete projecten. 

Wij hebben CineLOVA verbonden met CineSud, het Limburg Film Festival en 
Docfest door gebruik te maken van het netwerk van filmprofessionals van 
CineSud en middels het inbedden van amateurfilm in het programma van de 
festivals.  

   

Communicatie  

 Adviseren over communicatiebeleid (Cine)LOVA (algemeen). Wij adviseerden over het communicatiebeleid van CineLOVA, met name in 
relatie tot de website van het platform.  

 Adviseren over (opstellen communicatieplan) en uitvoeren van PR-
werkzaamheden op projectbasis (opstellen en versturen van persberichten, 
drukwerk etc. rondom LOVA activiteiten (Limburgse Filmdagen, LOVA Laat Zien 
etc.).  

Wij voerden PR-werkzaamheden uit voor het platform CineLOVA en de 
CineLOVA activiteiten.  

 Verzorgen van communicatie omtrent platform CineLOVA (bijhouden website, 
social media, direct mailing, digitale nieuwsbrief). 

Wij verzorgden de communicatie van het platform CineLOVA (mailings leden, 
bijhouden website etc.) 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Het organiseren van diverse (nieuwe) filmprojecten, coachingstrajecten etc. in 
het kader van CineLOVA  

Wij mede-organiseerden diverse filmactiviteiten voor CineLOVA, waaronder 
de CineLOVA Filmcafé’s, de CineLOVA Filmproductiekring en de workshops 
i.h.k.v. de doorlopende leerlijn.   

 Het mede organiseren van de tv-uitzending LOVA Laat Zien (samenstellen 
programma, selecteren van films, contact onderhouden en afspraken maken met 
omroep L1)  

Wij leverden een inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan CineLOVA 
Laat Zien: het maken van afspraken met L1, het selecteren van amateurfilms 
voor uitzending op L1 TV, de PR & communicatie omtrent het project, 
presentatie van het programma.   

   

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t. (LOVA verzorgt zelf de administratie) N.v.t. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t. (LOVA beheert zelf de financiën en verzorgt zelf de financiële stukken) N.v.t. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Molenstichting Limburg (MSL) Molenstichting Limburg (MSL) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het beleidsmatig ondersteunen bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van 
de Molenstichting Limburg.  

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij de 
beleidsdoelstellingen van de Molenstichting Limburg 

Het beleidsmatig ondersteunen bij de invulling en uitvoering van het 
actieprogramma voortkomend uit het Jaar van de Molens 2016. 

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij de invulling en 
uitvoering van het actieprogramma voortkomend uit het Jaar van de Molens 
2016. 

Het beleidsmatig ondersteunen bij de fysieke instandhouding van 
molengebouwen en hun omringende molenlandschappen.  

Wij hebben beleidsmatig ondersteuning geboden bij de fysieke 
instandhouding van molengebouwen en hun omringende 
molenlandschappen 

 Het beleidsmatig ondersteunen bij de belangenbehartiging ten behoeve van 
molens en hun omringende molenlandschappen. 

Wij hebben de belangenbehartiging ten behoeve van molens en hun 
omringende landschappen beleidsmatig ondersteund 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

Deze werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd. 

Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante erfgoedwetgeving. Wij hebben MSL inzicht gegeven en geadviseerd over relevante 
erfgoedwetgeving 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het invullen van de relaties met zusterorganisaties in 
Nederland, in het bijzonder het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg. 

Deze werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd met partijen als Gilde 
van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg, Hollandsche Molen en Stichting 
Open Monumentendag 

Het bevorderen van de verbinding van de MSL met de andere leden het van het 
Erfgoedplatform Limburg, de Coöperatie Erfgoed Limburg (in ontwikkeling). 

MSL is met ingang van 1 juli 2018 lid geworden van de Coöperatie Erfgoed 
Limburg. 

Adviseren over de inbreng van de MSL in het Erfgoedplatform Limburg, de 
Coöperatie Erfgoed Limburg (in ontwikkeling). 

Wij hebben MSL geadviseerd  over de Coöperatie Erfgoed Limburg. 

Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met moleneigenaren, 
provinciale overheid, waterschap, molenbouwers, kennispartijen. 

Wij hebben bijgedragen aan overleg van de convenantpartners 
watermolenbiotopen, geëntameerd door MSL. 

Communicatie  

 Ondersteuning bij opstellen van persberichten, invulling van de website 
www.limburgsemolens.nl en tijdschrift De Molen.  

Wij hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van persberichten, 
sociale media, de tweejaarlijkse nieuwsbrief De molen, de website 
www.limburgsemolens.nl en communicatie bij de jaarlijkse Avond van de 
Limburgse molen op 27 maart 2018. 

http://www.limburgsemolens.nl/
http://www.limburgsemolens.nl/
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Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Organiseren van excursies.  Volgens plan gerealiseerd. 

Organiseren van de Nationale en Limburgse Molendagen. Volgens plan gerealiseerd. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Ondersteuning bij de jaarlijkse donateursactie, fungeren als frontoffice (telefoon, 
post en mail), samenstellen vergaderstukken. 

Volgens plan gerealiseerd. 

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. De Molenstichting Limburg heeft de financiële administratie elders 
ondergebracht. 

Anders: N.v.t.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Raod veur ‘t Limburgs Raod veur ‘t Limburgs 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het adviseren en ondersteunen van de Raod bij zijn functie als adviescommissie 
van Gedeputeerde Staten op het terrein van taalbeleid. 

Wij adviseerden de Raod en werkten mee aan de samenstelling van een 
aantal beleidsstukken t.a.v. het provinciale streektaalbeleid.  

 Het adviseren en ondersteunen van de Raod bij het opstellen van beleidsstukken. Zie bovenstaand punt. 

 Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden, met name bij de Provincie 
Limburg (bijv. over provinciale beleidskaders en uitvoeringsnota’s en eventuele 
daarbij behorende subsidiemogelijkheden zoals de erfgoedinnovatieregeling). 

Wij informeerden de Raod over actuele provinciale en landelijke 
ontwikkelingen op streektaalgebied. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het adviseren bij het ontwikkelen van projecten op het terrein van de Limburgse 
streektaal (bijvoorbeeld in het kader van digitalisering en publieksbereik). 

In de beleidsperiode adviseerden wij o.a. over het project ‘Piepekoek’ dat 
peuters kennis laat maken met het Limburgs dialect (zie: 
https://www.piepekoek.nl/). 

Verbindend 
Consulentschap 

-  -  

 - Verbinden van de Raod met taalorganisaties in Nederland en in de Euregio, onder 
meer via het Taal- en Letterenplatform Limburg (TaLeP) 

- Er werden met de voorzitter een aantal overleggen gerealiseerd ter 
voorbereiding van de vergaderingen van het TaLeP en de inbreng van de 
Raod daarin.  

 -  -  

Communicatie  
 Opstellen van persberichten. In de beleidsperiode leverden wij o.m. content voor een informatieve pagina 

van de Raod in Dagblad de Limburger. 

 Actueel houden van de website www.Limburgsedialecten.nl Wij actualiseerden de website www.Limburgse.dialecten.nl  

 Onderhouden van contacten met de pers. Wij hebben contacten onderhouden met de pers.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten   

 Het tijdelijk leiden en inhoudelijk uitvoeren van projecten (bijvoorbeeld Leukste 
Limburgse woord, elektronische woordenbank van de Nederlandse dialecten). 

In de beleidsperiode werd o.m. het project ‘Piepekoek’ inhoudelijk begeleid 
en content geleverd voor het begeleidend drukwerk van dit project. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Het voeren van het ambtelijk secretariaat. 
Beleidsmatig voorbereiden en afhandelen van vergaderingen (doorgaans 4x per 
jaar). 

De werkzaamheden rond het voeren van het ambtelijk secretariaat werden 
volgens plan uitgevoerd. De Raod vergaderde op 24-1, 11-4, 27-06 en 14-11. 
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Financiële 
ondersteuning 

Het maken van de begroting. 
Boekhouding van het projectenbudget en de vacatiegelden. 
Verrichten van betalingen van de projecten (wordt verricht door de financiële 
afdeling van het HKL. 

De financiële afdeling verzorgde de boekhouding van het projectenbudget 
en de vacatiegelden, maakte financiële overzichten voor de vergaderingen 
en stelde de begroting samen. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM)  
(N.B. SBM is geen aangesloten organisatie; deze dienstverlening vindt plaats op 
verzoek van het college van GS en is kostendekkend, op basis van de vergoeding 
van gewerkte uren) 

Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM)  
 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

 De beleidsmatige werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd. 

 Beleidsmatig ondersteunen bij de toepassing van de beleidsuitgangspunten van 
SBM bij de 
behandeling van bijdrageverzoeken van derden. 

 

Verzoeken om participatie aan de ontwikkeling van initiatieven van derden.  

Ondersteunen bij de beleidsontwikkeling ten aanzien van de toekomstige 
activiteiten van de Stichting. 

 

 Ondersteunen bij de beleidsontwikkeling ten aanzien van de toekomstige invulling 
van de Kremers Award. 

Voor de realisatie van de plannen ten aanzien van de Kremers Award heeft 
het bestuur een beroep gedaan op Paroles Communicatie. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

 De werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd. 

 Voorbereiden en afhandelen van bestuursvergaderingen.  

Inzicht geven in  en adviseren over het relevante erfgoedbeleid.  

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteunen bij het invullen van de relatie van de SBM met relevante erfgoed-, 
kennis- en projectorganisaties. 

 

Communicatie  

 Ondersteunen bij het opstellen van persberichten.  

 Verzorgen van de communicatie ten behoeve van de Kremers Award. Deze werkzaamheden worden verzorgd door Paroles Communicatie. 

 Invullen van de webpagina www.hklimburg.nl/organisaties/stichting-behoud-
mijnhistorie.html. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.  

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail). 
Opstellen van mails en correspondentie van SBM. 
Archiefvorming van SBM. 
Samenstellen vergaderstukken. 

Cf. plan gerealiseerd. 

http://www.hklimburg.nl/organisaties/stichting-behoud-mijnhistorie.html
http://www.hklimburg.nl/organisaties/stichting-behoud-mijnhistorie.html
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Opstellen inhoudelijk jaarverslag. 

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. 
Bijhouden grootboek. 
Werkzaamheden in het kader van de bankrelaties van SBM. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Stichting Funerair Erfgoed  Limburg Stichting Funerair Erfgoed  Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig ondersteunen bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van 
Stichting Funerair  
Erfgoed Limburg.  

Wij hebben ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van Stichting Funerair  Erfgoed Limburg. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de invulling en uitvoering van het loket. Wij hebben mede beleidsmatig bijgedragen  aan de invulling en uitvoering 
ven het loket. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de belangenbehartiging ten behoeve van funerair 
erfgoed en hun omgeving. 

Wij hebben de belangenbehartiging ten behoeve van funerair erfgoed en 
hun omgeving beleidsmatig ondersteund. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen.  

Deze werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd. 

Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante erfgoedwetgeving. Wij hebben geadviseerd over relevante erfgoedwetgeving voor funeraire 
zaken. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het invullen van de relaties met zusterorganisaties in 
Nederland, in het bijzonder Terebinth en de Stichting Kruisen en Kapellen 
Limburg. 

Deze werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd met partijen als 
Terebinth en de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg. 

Het bevorderen van de verbinding van Stichting Funerair Erfgoed Limburg met 
andere Erfgoedorganisaties. 

Wij hebben dit jaar meerdere malen overleg gevoerd over nog meer 
samenwerking tussen met name Stichting Funerair  Erfgoed Limburg en 
Kruisen en Kapellen Limburg. SFEL is in 2018 lid geworden van de Coöperatie 
Erfgoed Limburg. 

Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met nabestaanden van 
monumentale graven, kerkbesturen, bisdom, gemeenten, provinciale overheid, 
kennispartijen. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Communicatie  

 Ondersteuning bij opstellen persberichten.  
Invulling van de website. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij (sociale) media en websitepagina. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.  N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  
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Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail). 
Samenstellen vergaderstukken. 

Wij hebben als frontoffice gefungeerd voor kerkbesturen, nabestaanden van 
monumentale graven, kerkbesturen, bisdom, gemeenten, provinciale 
overheid, kennispartijen. 

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. N.v.t. 

Anders: N.v.t.  N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Stichting Kruisen en Kapellen Limburg Stichting Kruisen en Kapellen Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig ondersteunen bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van 
Stichting Kruisen  
en Kapellen Limburg.  

Wij hebben ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van Stichting Kruisen  
en Kapellen Limburg. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de fysieke instandhouding van kruisen en kapellen 
en hun omringende omgeving. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de belangenbehartiging ten behoeve van kruisen 
en kapellen en hun omringende omgeving. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante erfgoedwetgeving. Wij hebben geadviseerd over relevante erfgoedwetgeving. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het invullen van de relaties met organisaties als Stichting 
Funerair Erfgoed Limburg. 

Wij hebben ondersteuning geboden met het verder invullen van de relatie 
met organisaties als Stichting Funerair Erfgoed Limburg. 

Het bevorderen van de verbinding van Stichting Kruisen en Kapellen Limburg  
met de andere leden van het Erfgoedplatform Limburg. 

Stichting Kruisen en Kapellen Limburg Is in 2018 lid geworden van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg. 

Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met eigenaren, plaatselijke 
stichtingen, Monumentenwacht Limburg, provinciale overheid, kennispartijen. 

Wij hebben contact onderhouden en verbindingen gelegd eigenaren, 
plaatselijke stichtingen, Monumentenwacht Limburg, provinciale overheid, 
kennispartijen. 

Communicatie  

 Ondersteunen bij de invulling van de website n.v.t. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.   

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

frontoffice  Wij hebben als frontoffice gefungeerd voor Stichting Kruisen en Kapellen 
Limburg.  

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. N.v.t. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Stichting Limburgse Kastelen Stichting Limburgse Kastelen 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

 Deze werkzaamheden zijn cf. plan gerealiseerd door beleidsmatige 
betrokkenheid van ons bij de inhoudelijke projecten van SLK. Bijzondere 
aandachtspunten hierbij: 

 Beleidsmatig ondersteunen bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van de 
Stichting 
Limburgse Kastelen. 

 

Beleidsmatig ondersteunen bij de verdere uitvoering en ontwikkeling van het 
kennisproject kasteellandschappen.  

Wij hebben een inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd aan de nieuwe 
boekuitgave van SLK over historische kasteellandschappen. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de verdere uitvoering en ontwikkeling van het 
project kasteelinterieurs.  

 

 Beleidsmatig ondersteunen bij van kasteeleigenaren bij de instandhouding van 
belangrijke interieurwaarden.  

 

 Beleidsmatig ondersteunen bij de ontwikkeling van een project historisch groen, 
ter ondersteuning van kasteeleigenaren.  

De planontwikkeling op dit punt is beperkt gebleven. 

 Beleidsmatig ondersteunen bij de instandhouding van (elementen van) 
waardevolle kasteellandschappen. 

 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

 Deze werkzaamheden zijn cf. plan gerealiseerd. Bijzondere aandachtspunten 
hierbij: 

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

 

Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) van relevante 
erfgoedwetgeving. 

 

  

Bijdrage aan behartigen van belangen gerelateerd aan het erfgoed van en 
rondom kastelen. 

SLK is door ons geadviseerd over een initiatief ten aanzien van het 
kasteellandschap Reijmersbeek. 

Verbindend 
Consulentschap 

 
 

Gerealiseerd volgens plan. Bijzondere aandachtspunten: 

 Ondersteunen bij het invullen van het lidmaatschap van de SLK van Europa Nostra 
en zusterorganisaties in Nederland. 

 

Het bevorderen van de verbinding van de SLK met de andere leden het 
Erfgoedplatform Limburg en de Coöperatie Erfgoed Limburg (in oprichting). 

 

Adviseren over de inbreng van de SLK in het Erfgoedplatform Limburg en de 
Coöperatie Erfgoed Limburg (in oprichting). 

De voorzitter van de SLK vervult het voorzitterschap van de Coöperatie 
Erfgoed Limburg. 
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Onderhouden van de bestaande verbindingen met kasteeleigenaren, provinciale 
overheid, Monumentenwacht Limburg en Restauratieatelier Limburg ten behoeve 
van het project kasteelinterieurs. 

 

 Verder ontwikkelen van verbindingen met kasteeleigenaren, overheden, (Groene) 
Monumentenwacht, Stichting IKL ten behoeve van de ontwikkeling van het 
project historisch groen / kasteellandschappen.  

SLK is betrokken geweest bij het project kasteellandschappen (boekuitgave, 
advisering inzake belangenbehartiging). 

Communicatie  

 Ondersteunen bij opstellen van persberichten 
Ondersteunen bij de invulling van de website www.limburgsekastelen.nl 

Wij hebben hierbij ondersteuning geleverd, bijvoorbeeld in het kader van 
het symposium ter viering van het 50-jarig bestaan. SLK draagt in principe 
zelf zorg voor de invulling van haar website en facebookpagina. Wij hebben 
ondersteuning geboden bij het opstellen van persberichten rond de Dag van 
het Kasteel, 2de Pinksterdag 2018, het 50 jarig jubileum en uitgave van de 
nieuwste boekuitgave. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Organiseren van de jaarlijkse donateursexcursie. Ook in 2018 is hierbij ondersteuning geboden, alsmede bij de organisatie van 
het jubileumsymposium (50 jaar) in september 2018.  

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Ondersteuning bij de jaarlijkse donateursactie. 
Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail).  

Deze ondersteuning is geboden volgens plan. 

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. Conform plan uitgevoerd.  

Anders: N.v.t De SLK heeft in 2018 besloten tot gebruikmaking van Exact Online via het 
Huis. Wij hebben hiervoor de benodigde inhoudelijke werkzaamheden 
gedaan. 

 

  

http://www.limburgsekastelen.nl/
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Stichting Ondergrondse Werken Stichting Ondergrondse Werken 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig ondersteunen bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van 
Stichting Ondergrondse Werken. 

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van Stichting Ondergrondse Werken. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de fysieke instandhouding van groeven en hun 
omringende omgeving. 

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij fysieke instandhouding 
van groeven en hun omringende omgeving. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de belangenbehartiging ten behoeve van groeven 
en hun omringende omgeving. 

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning bij belangenbehartiging ten 
behoeve van groeven en hun omringende omgeving. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

 
 

 

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

Wij hebben beleidsmatig enkele punten voortkomend uit 
bestuursvergadering afgehandeld zoals problematiek rondom 
aansprakelijkheidsverzekering. 

Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante erfgoedwetgeving. Wij hebben geadviseerd over relevante erfgoedwetgeving. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteunen bij het invullen van de relaties met organisaties als Limburgs 
landschap en Natuurmonumenten.  

Wij hebben SOW ondersteund met hun onderlinge relatie tussen Limburgs 
landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbheer. 

Het bevorderen van de verbinding van SOW met andere erfgoedorganisaties. Wij hebben SOW betrokken bij een werkbijeenkomst inzake ‘Leegstand en 
herbestemming van monumentaal erfgoed in het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg’ 

Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met groeveneigenaren, 
natuurorganisaties, provinciale overheid, kennispartijen. 

Wij hebben in 2018 verbindingen gemaakt met groeveneigenaren en contact 
onderhouden met natuurorganisaties, provinciale overheid en 
kennispartijen. Ondermeer over beschadiging van erfgoed en aantasting 
onderaards landschap mergelgroeven te Caestert 

Communicatie  

 Ondersteunen bij opstellen persberichten.  
Ondersteunen bij de invulling van de website. 
Ondersteunen bij tijdschrift ’t Ondergrondse. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij nieuwe boekuitgave Duivelsgrot en 
websitepagina 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t. N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  
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Administratieve 
ondersteuning  

Ondersteunen bij boekuitgaven. 
Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail). 
Samenstellen vergaderstukken. 

Wij hebben gefungeerd als frontoffice.  

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteunen bij het samenstellen van de jaarrekening. N.v.t.  

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Stichting Openluchttheaters Limburg (OLT) Stichting Openluchttheaters Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen in het theaterveld In de zomer van 2018 maakten wij samen met het bestuur van OLT een  
rondgang langs alle openluchttheaters en spraken wij met de besturen van  
deze theaters over actuele ontwikkelingen/trends en mogelijke behoeftes  
en wat de stichting OLT hierin kan betekenen. 

 Fungeren als vraagbaak voor het bestuur over vakinhoudelijke zaken. Idem dito 

 Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden (bijv. 
subsidiemogelijkheden) 

Wij adviseerden openluchttheaters en het bestuur van Stg. OLT over 
financieringsmogelijkheden en andere theater-zakelijke vraagstukken. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het fungeren als vraagbaak voor toneelgezelschappen, theatermakers en spelers 
die graag in contact willen komen met de openluchttheaters 

Wij brachten makers en openluchttheaters met elkaar in gesprek. 

Verbindend 
Consulentschap 

-  -  

 Verbinden van Stichting OLT met interessante samenwerkingspartners 
(gezelschappen, organisaties)  

Wij onderhielden op frequente basis contact met de openluchttheaters. 
Naar aanleiding van deze gesprekken brachten wij verbindingen tot stand 
tussen deze theaters en culturele partijen en Limburgse koepelorganisaties. 

Communicatie  
 Adviseren over communicatiebeleid Wij adviseerden over de website en social media beleid. 

 Onderhouden van de website http://openluchttheaterslimburg.nl Wij werkten de website van deze stichting 2x per jaar bij. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten: n.v.t 
 

N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail).  
Opstellen van mails en correspondentie van Stg. OLT 
Archiefvorming van Stg. OLT. 

 

Wij fungeerden als eerste contactpunt voor Stg. OLT en de 
openluchttheaters en andere culturele partijen. 

Financiële 
ondersteuning 

n.v.t N.v.t. 

Anders:   
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Periode (Jaar): Werkplan - 1 januari tot 1 juli 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Stichting Popmuziek Limburg (SPL) Stichting Popmuziek Limburg (SPL) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

N.v.t. N.v.t. 

   

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

N.v.t. N.v.t. 

   

Verbindend 
Consulentschap 

N.v.t. N.v.t. 

   

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

SPL maakt vanaf 1 januari 2018 geen gebruik meer van de administratie van het 
Huis. De boekhouding, betalingen, financiële jaarrekening  2018 worden vanaf 
2018 door SPL zelf verzorgd. De overdracht van de functie wordt in goed overleg 
en met ondersteuning van het HKL gedaan. De jaarrekening van 2017 wordt in de 
eerste helft van 2018 verzorgd door het HKL, daar het HKL in 2017 ook nog de 
administratie voor SPL heeft verzorgd. Eventuele andere werkzaamheden die in 
dit kader nog nodig zijn, worden ook nog door het HKL verzorgd. 

N.v.t. 

Financiële ondersteuning Personele lasten van Linda Erkens en Paul Moerel vallen onder het Huis tot 1 juli 
2018.  

N.v.t. 

Anders: De consulent popmuziek en de projectleider popmuziek (Paul Moerel en Linda 
Erkens) werkten tot 1 juli 2018 voor het HKL. Onder verwijzing naar de 
subsidiebeschikking van de provincie d.d. 4 juli jl. betreft dit een strikt juridisch 
werkgeverschap en is het Huis verantwoordelijk voor het nakomen van de 
arbeidscontracten, loondoorbetaling bij ziekte etc. De uitvoering van de 
werkzaamheden valt onder de verantwoordelijkheid en aansturing van het 
bestuur van SPL. In het geval van noodzakelijke vervanging van personeel, bijv. bij 
ziekte, heeft het bestuur van SPL een beslissende stem. Begin 2018 hebben het 
HKL en het bestuur van SPL afstemming over deze transitie/overname van het 
personeel en hoe dat concreet gaat verlopen. Vanaf 1 juli treden Paul en Linda 
formeel in dienst van SPL.  
De ondersteuning van Linda aan DOOR! is komen te vervallen per 1 juli 2017 en 
vallen niet in onder het takenpakket/werkplan van SPL.  
SPL, Paul en Linda blijven gebruikmaken van alle faciliteiten (kantoorruimte, 
laptops, telefoon, internet, kopieerapparaten e.d.) van het HKL tot 1 juli 2018. 

N.v.t. 
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Vanaf 1 juli 2018 verhuizen Paul en Linda, en daarmee ook SPL, naar een nog 
nader te bepalen (andere) locatie buiten het HKL en het Ondernemersplein.    
Vanaf 1 juli maakt SPL geen gebruik meer van het ondersteuningsaanbod van het 
HKL. Beiden organisaties ambiëren samenwerking op diverse (andere) 
inhoudelijke vlakken.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Toneelhuis LFA Toneelhuis LFA 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over de uitvoering van het nieuwe beleidsplan ‘Limburg hardop laten  
dromen’  (strategisch en inhoudelijk beleid) 

Wij namen deel aan brainstormsessies die leidden tot de totstandkoming  
van het nieuwe beleidsplan. Daarnaast ondersteunden we het bestuur met  
inhoudelijk en zakelijke adviezen op de inhoud  en concrete vertaling van dit  
visieplan. 

 Adviseren over het opstellen van werkplan 2019  Wij adviseerden het bestuur over de wijze waarop zij de ambities uit het  
nieuwe beleidsplan konden vertalen naar concrete acties in een werkplan  
2019. 

 Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden (bijv.  
subsidiemogelijkheden) 

Wij adviseerden het bestuur van Toneelhuis LFA over  
financieringsmogelijkheden m.b.t. externe fondsenwerving voor grote  
projecten.  

 Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen in het theaterveld  Op basis van onze dagelijkse contacten met het amateurtheaterveld en 
andere theaterpartners adviseerden wij doorlopend het LFA-bestuur en 
aangesloten amateurtheatergezelschappen.  

 Fungeren als vraagbaak voor het bestuur over vakinhoudelijke zaken. Artistieke advisering werd in 2018 grotendeels door ingehuurde externen 
verricht.  

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het adviseren over en het mede ontwikkelen van het jaarprogramma 2018 
(activiteiten, projecten, speerpunten) voor Toneelhuis LFA. 

In het licht van het nieuwe beleidsplan ontwikkelden wij samen met het 
LFA-bestuur diverse activiteiten/projecten die in de lijn lagen van het 
‘nieuwe denken’.  

 Het fungeren als vraagbaak voor toneelgezelschappen, theatermakers en spelers Voor een gedeelte verrichten wij deze functie en voor een gedeelte werden 
artistieke vragen afgehandeld door ingeschakelde externe 
theaterprofessionals (o.a. LFA-juryleden).  

 Adviseren over het inhoudelijke cursusaanbod en  opleidingen Wij deden voorstellen aan het LFA-bestuur voor cursussen en workshops en 
organiseerden deze voor hen.  

 Adviseren over financieel beleid (bijv. opstellen van begroting) Samen met het LFA-bestuur maakten we hernieuwde interne afspraken 
voor financieel beleid en adviseerden wij over de 
ontwikkeling/houdbaarheid van bestaande financiële regelingen van 
Toneelhuis LFA.  

 Adviseren over het actualiseren van het actuele projectenaanbod 
(Eenakterfestival Brokstukken, Aovend van ’t Muulke, SOLO 
monologenvoorstelling, Ontmoetingsbijeenkomsten, Kenniskringen) en de 
ontwikkeling van nieuwe projecten (Revue Nu)die aansluiten bij gesignaleerde 
behoeften in het theaterveld.  

In het licht van het nieuwe beleidsplan adviseerden wij het LFA-bestuur 
m.b.t. inhoud, relevantie en toekomstbestendigheid van elke LFA-activiteit.  
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 Adviseren over digitalisering t.b.v. efficiëntieslag  van de administratie (digitale 
ledenadministratie/ledentool) 

Er werden hernieuwde werkafspraken tussen LFA-bestuur en HKL-team 
gemaakt die hun weerslag hebben gekregen of nog in 2019 krijgen op 
digitaal gebied.  

 Adviseren over grensoverschrijdend samenwerkingsproject Wij adviseerden het LFA-bestuur over samenwerking met relevante 
Euregionale partners (bv. Open Doek (BE) in relatie tot toekomstige 
projecten. 

Verbindend 
Consulentschap 

-  -  

 Verbinden van Toneelhuis LFA met het theaterveld  

 Verbinden van amateurs met professionals (docenten, Toneelgroep Maastricht, 
Laagland) 

Wij faciliteerden verbindingen tussen amateurs en professionals door het 
mogelijk maken van ontmoetingen, gesprekken en bijeenkomsten (bv. 
Kenniskringen i.s.m. Toneelgroep Maastricht).  

 Verbinden van Toneelhuis LFA met mediapartners  Naar aanleiding van LFA-projecten onderhielden wij op frequente basis 
contacten met de media met als doel om aandacht te genereren voor 
specifieke activiteiten alsmede het promoten van het amateurtheater in het 
algemeen.   

 Verbinden van Toneelhuis LFA met theaters (zowel grote als kleine theaters en 
openluchttheaters) 

Wij onderhielden op frequente basis contacten met de podia in Limburg. 
Deze contacten vonden plaats op informele basis en/of formele basis (bijv. 
tweejaarlijks Klein Theater Overleg).  

 Verbinden van Toneelhuis LFA met interessante samenwerkingspartners 
(Toneelgroep Maastricht, Toneelacademie, Arcus College, Cultura Nova, Limburg 
Festival) 

Wij spraken met diverse culturele partijen in Limburg over de mogelijkheden 
tot samenwerking en/of werkten concreet samen (met name op 
communicatie/promotievlak) om amateurtheaterbeoefenaars attent te 
maken op speelmogelijkheden. 

 Verbinden van Toneelhuis LFA met jeugd en jongeren. Wij woonden brainstormsessies bij voor de ontwikkeling van het project 
‘TheaDoor’. En voerden achter de  schermen gesprekken met mogelijke 
samenwerkingspartners. Eind 2018 werden de eerste contouren voor dit 
plan geschetst. Dit plan zal uitgerold worden in 2019.  

   

Communicatie  
 Adviseren over communicatiebeleid Wij woonden brainstormsessies met relevante communicatiepartners bij en 

adviseerden over de doorontwikkeling van de communicatie in het licht van 
het nieuwe beleidsplan. 

 Algehele ondersteuning bij de uitvoering  van de communicatie (zowel corporate 
communicatie als specifieke projectcommunicatie) 

Wij voerden de algehele communicatie uit voor Toneelhuis LFA.  

 Onderhouden van contacten met pers, radio en tv  Op frequente basis onderhielden wij contacten met relevante partners om 
LFA-projecten onder de aandacht in de media te brengen.  

 Onderhouden van de website www.toneelhuis fa.nl met bijbehorende social 
media. 

Wij onderhielden alle online media van Toneelhuis LFA en coördineerde 
aanlevering van content door LFA-leden.  
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 Uitvoering van de PR & Communicatie voor de diverse projecten, bijv. 
tekstredactie, opstellen persberichten en website- en nieuwsbriefberichten, 
ontwikkeling posters en flyers, coördineren drukwerkverspreiding, etc.) 

 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten:  
Het (tijdelijk) leiden en inhoudelijk uitvoeren van projecten (bijvoorbeeld Eenakterfestival Brokstukken, Aovend 
van ‘t Muulke). 

Wij voerden en coördineerden alle projecten met extern publieksbereik die 
onder de vlag van Toneelhuis LFA plaatsvonden: SOLO2018, Eenakterfestival 
Brokstukken, Aovend van ’t Muulke, Seizoensopening, 
Ontmoetingsbijeenkomsten Toneelgroep Maastricht. Tevens verzorgden wij 
de coördinatie van jureringstrajecten en cursussen.  

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail).  
Opstellen van mails en correspondentie van Toneelhuis LFA 
Archiefvorming van Toneelhuis LFA. 

Wij fungeerden als eerste aanspreekpunt van Toneelhuis LFA voor het 
amateurtheaterveld. Tevens droegen wij zorg voor de uitvoering van het 
secretariaat in de meest brede zin des woords.  

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening.  
Verrichten van betalingen van de projecten (wordt verricht door de financiële 
afdeling van het HKL. 

De financiële administratie werd uitgevoerd en bijgehouden door ons.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Veldeke Limburg Veldeke Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden, met name bij de provincie 
Limburg (bijv. over provinciale beleidskaders en uitvoeringsnota’s) 

Wij woonden de vergaderingen van het Hoofdbestuur en de Algemene 
Vergaderingen bij en informeerden het provinciaal bestuur over de actuele 
ontwikkelen t.a.v. het provinciaal streektaalbeleid. Op 15 november gaven 
wij een presentatie over de stand van zaken m.b.t. het provinciale 
streektaalbeleid voor de Algemene Vergadering van Veldeke. 

 Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen (bijv. op het gebied van taalkundig 
wetenschappelijk onderzoek). 

Wij hebben publicaties over wetenschappelijke ontwikkelingen op met 
name het gebied van de Limburgse streektaal onder de aandacht gebracht 
van het publiek, o.a. middels specifieke publicaties in het Jaarboek van 
Veldeke.    

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het fungeren als vraagbaak voor de (bestuurs)leden van Veldeke bij 
vakinhoudelijke vragen. 

In de verslagperiode hebben wij diverse vragen beantwoord van 
(bestuurs)leden van Veldeke, bijv. over aspecten van het Limburgs en over 
provinciale ontwikkelingen m.b.t. het streektaalbeleid. 

Verbindend 
Consulentschap 

-  -  

 - Verbinden van Veldeke met taalorganisaties in Limburg, Nederland en in de 
Euregio, onder meer via het Taal- en letterenplatform Limburg (TaleP). 

- Deze werkzaamheden zijn volgens plan verlopen. 

Communicatie  

 Ondersteuning/tekstredactie bij opstellen van persberichten. 
Onderhouden van contacten met de pers. 

In de verslagperiode werd voor diverse persberichten van Veldeke 
ondersteuning geleverd, o.m. voor de declamatiewedstrijd en de presentatie 
van het Jaarboek. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten   

 Het tijdelijk inhoudelijk uitvoeren van projecten (bijvoorbeeld redactie Jaarboek). In de verslagperiode maakten wij deel uit van de redactie van het Jaarboek 
van Veldeke. Het jaarboek werd op 23 mei gepresenteerd in Kasteel 
Montfort. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Het voeren van de ledenadministratie en het secretariaat. De ledenadministratie en het secretariaat werden in de verslagperiode 
volgens plan uitgevoerd. 
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Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij de uitvoering van de financiële administratie en het maken van 
de jaarrekening.  

Conform plan uitgevoerd.  

Anders:   
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Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Verbindend Netwerk Koorzang Limburg Verbindend Netwerk Koorzang Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over de uitvoering van het beleidsplan Visienota Koorzang 2030  
(strategisch en  inhoudelijk beleid)  

We hebben geadviseerd over de uitvoering van het beleidsplan 2019-2023 
door met name in vergaderingen en overleggen mee te denken en nieuwe 
ideeën te opperen over te organiseren evenementen en activiteiten (o.a. 
Limburgse Koordagen, stimuleringsregelingen). 

Adviseren over het uitwerken van een aantal nieuwe activiteiten (zie Maatwerk) Zie ‘Maatwerk’. 

Adviseren over het inhoud geven aan de nieuwe functies van VNK-L (netwerk- +  
katalysatorfunctie) 

We hebben geadviseerd over de nieuwe functies van het VNK- 
Limburg (netwerk- en katalysatorfunctie) door dit gezamenlijk in 
bestuursvergaderingen op inhoud te bespreken. Daarmee konden 
bestuursleden de nieuwe functies verder vormgeven. 

Adviseren over het opstellen van werkplan 2019  We hebben geadviseerd over het opstellen van het Werkplan 2019 door  
aanvullende informatie aan te leveren en een laatste redactie uit te voeren. 

Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden (bijv.  
subsidiemogelijkheden) 

We hebben geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen van  
overheden met betrekking tot de SamenDOOR!-regeling door gericht  
informatie hierover te verspreiden richting koren, koren te helpen met 
vragen omtrent de regeling en aanvragen te behandelen. Ook hebben  
we geholpen met het indienen van een subsidie bij de Provincie Limburg 
voor de Limburgse Koordagen 2018. 

Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen (bijv. Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg DOOR!, Samen Winnen, AVG, jurerings- en festivalmogelijkheden, 
behoefteonderzoek naar dirigenten) 

Zie voorgaande punt (DOOR!) en punt 11 (AVG). We hebben het VNK-
Limburg meegenomen in de opzet van het thema 
verenigingsondersteuning., waarvan de uitvoering bij het Huis ligt. We 
hebben het VNK-Limburg gevraagd om mee te denken over hoe dit thema 
voor haar achterban het beste ingevuld kan worden (i.h.k.v. Samen 
Winnen). We hebben een rondetafelconferentie georganiseerd met diverse 
koorfestivalorganisatoren waarbij festivalmogelijkheden besproken zijn.  
Het behoefteonderzoek naar dirigenten heeft niet plaatsgevonden.  

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het fungeren als vraagbaak voor koren en amateurzangers We hebben gefungeerd als vraagbaak voor koren en amateurzangers door 
telefonisch en per mail vragen te beantwoorden (over o.a. VNK-Limburg-
activiteiten, subsidieregelingen, randvoorwaarden zoals verzekeringen en 
auteursrechten, binden en boeien van jeugd aan de verenigingen, 
voortbestaansmogelijkheden voor verenigingen). 
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Aanbieden van scholing voor besturen (bestuursondersteunende workshops) We hebben via diverse VNK-Limburg-activiteiten en communicatiekanalen 
de bestuursondersteunende workshops van het Huis onder de aandacht 
gebracht van koren als scholing voor besturen. 

Adviseren over financieel beleid (bijv. opstellen van begroting) We hebben geadviseerd over het financiële beleid/het opstellen van de 
begroting/het uitwerken van de jaarrekening. 

Informeren en adviseren hoe extra inkomsten te verkrijgen (bijv. 
subsidiemogelijkheden) 

Zie punt 5 (subsidie i.h.k.v. Limburgse Koordagen 2018). 

Adviseren over juridische en fiscale zaken (bijv. m.b.t. Buma/Stemra, Femu, AVG) We hebben i.h.k.v. de AVG-wetgeving geadviseerd over het opstellen van 
een privacy reglement, verwerkersovereenkomsten en hoe tijdens de 
organisatie van evenementen omgegaan dient te worden met deze 
wetgeving (welke maatregelen genomen dienen te worden). 

Adviseren over digitalisering (digitale ledenadministratie/ledentool) We hebben geadviseerd over de uitwerking en uitbouw van de digitale 
ledenadministratie/ledentool om de mogelijkheden te onderzoeken voor 
het koorveld. 

Adviseren over koppeling met Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!  

Adviseren over vernieuwing van projecten (doorontwikkeling Limburgse 
Koordagen, Limburgs Kinderkorenfestival, dirigentenworkshops, 
dirigentenopleiding) 

We hebben geadviseerd over het vernieuwen van met name de Limburgse 
Koordagen als hoofdevenement in 2018 (het implementeren van het 
Limburgs Kinderkorenfestival en het ZingDOOR!-festival tijdens de 
Limburgse Koordagen).  

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Verbinden van amateurzangers met professionals (philharmonie zuidnederland, 
Conservatorium Maastricht, RICK) 

Dit heeft niet plaatsgevonden. 

Verbinden van VNK-L met mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad de Limburger, 
Zing Magazine, Volkoren TV) 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met mediapartners (L1 radio en tv, 
Dagblad de Limburger, Volkoren TV) (zorgen voor media-aandacht voor 
diverse evenementen). 

Verbinden van VNK-L met concertlocaties (De Oranjerie Roermond) We hebben het VNK-Limburg verbonden met concertlocaties, zoals De 
Oranjerie Roermond voor de Limburgse Koordagen. 

Verbinden van VNK-L met andere overkoepelende bonden (Koornetwerk 
Nederland, LBM, LBT, OLS) 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met andere 
koepelorganisaties/(muziek)bonden (LBT, LBM en OLS) i.h.k.v. 
verenigingsondersteuning, de SamenDOOR!-stimuleringsregeling en 75 jaar 
bevrijding. Tevens hebben we een verkenningsgesprek tussen VNK-Limburg 
en Koornetwerk Nederland gefaciliteerd met zicht op toekomstige 
samenwerking(en). 

Verbinden van VNK-L met bestaande (euregionale) evenementen en contacten 
(NKF, Cantarode, Festival Vocallis, Musica Sacra, Barockfestival Sittard) 

Zie punt 6 (organisatie rondetafelconferentie). 

Verbinden van good practices aan lokale koren Dit heeft niet plaatsgevonden. 

Communicatie  
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 Ondersteuning/tekstredactie bij het opstellen van persberichten, nieuwsbrieven, 
website en social media berichten (Facebook, www.vnk-limburg.nl) 

We hebben ondersteuning geboden (tekstredactie) bij het opstellen van 
persberichten, nieuwsbrieven, website en social media berichten (Facebook, 
www.vnk-limburg.nl). 

Adviseren over communicatiebeleid (met name opzet nieuwe website en 
integratie van Koorcd.nl) 

We hebben ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van de nieuwe 
website (advies over het inrichten van de website en hulp bij het vullen van 
de website). 

Onderhouden van contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, Dagblad de 
Limburger, Zing Magazine, Volkoren TV) 

We hebben contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, Dagblad de 
Limburger) onderhouden met betrekking tot de Limburgse Koordagen. 

Promotie van diverse projecten door gebruik te maken van het HKL-
communicatienetwerk 

We hebben promotie gemaakt voor diverse VNK-Limburg-activiteiten door 
persberichten via het HKL-netwerk te verspreiden. 

Maatwerk  

Organiseren van 
inhoudelijke 
projecten 

  

 Tijdelijk leiden en uitvoeren van projecten (organisatorische werkzaamheden) 
(verzamelen en promoten good practices, inzet verenigingscoaches, opzetten 
digitale ledenadministratie, Limburgse Koordagen, Limburgs Kinderkorenfestival, 
ZingDOOR!festival, Startende Dirigentendag, uitwerken stimuleringsregeling 
ZingDOOR!-projecten en innovatieve projecten, bijeenkomsten beleggen met 
spelers in het veld (koren, kinderkoorkernen, PABO, Conservatorium, RICK, 
koorfestivals), koorscholing) 

Het verzamelen van good practices heeft niet plaatsgevonden. 
De inzet van verenigingscoaches is meegenomen in het overkoepelende 
thema verenigingsondersteuning van het Huis. 
We hebben ondersteuning geboden bij de opzet en ontwikkeling van de 
nieuwe website met daarin aandacht voor een ledenportal.  
We hebben de Limburgse Koordagen (met daarbinnen het Limburgs 
Kinderkorenfestival, het ZingDOOR!-festival en de Startende Dirigentendag) 
georganiseerd. 
We hebben geadviseerd hoe diverse stimuleringsregelingen opgezet zouden 
kunnen worden (ZingDOOR!, innovatieve projecten, koorscholing). 

Verbinden met (nieuwe) projectpartners (zie Verbindend Consulentschap) Zie ‘Verbindend Consulentschap’. 

Financiële 
ondersteuning 

  

 HKL en VNK-L werken gezamenlijk naar een afbouw van de financiële 
ondersteuning. HKL zal hierbij, in overleg met de founding fathers, tot een 
voorstel komen waarbij HKL faciliteert in de vorm van een gebruiksvriendelijk 
boekhoudpakket. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar het meest geschikte 
moment van overdracht, maar dit zal uiterlijk 31 december 2018 zijn.  

HKL en VNK-Limburg hebben voor de overdracht van de financiële 
administratie naar het VNK-Limburg gezorgd.  

Personele 
ondersteuning 

  

 HKL zal per 1 april 2018 een tijdelijke kracht inzetten als projectmedewerker. Zij 
zal het muziekteam versterken om zo de ambities van de muziekbonden voor 
2018 mee vorm en inhoud te kunnen geven.  

De projectmedewerker van het Huis heeft het VNK-Limburg voor een groot 
deel ondersteund bij de organisatie van met name de Limburgse Koordagen. 
Tevens is zij op vraag van het VNK-Limburg flexibel ingezet en heeft ze het 
VNK-Limburg ondersteund en gefaciliteerd waar mogelijk en nodig.  

http://www.vnk-limburg.nl/
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Vergaderplanning 7 AB-vergaderingen per jaar (iedere 6 weken) Wij hebben 7 AB-vergaderingen bijgewoond.  

Periode (Jaar): Werkplan 2018 Jaarverslag 2018 

Organisatie: Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatige ondersteuning bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van de 
Werkgroep Industrieel Erfgoed  Limburg.  

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij de 
beleidsdoelstellingen van de Werkgroep Industrieel Erfgoed  Limburg. 

Beleidsmatige ondersteuning bij de belangenbehartiging ten behoeve van 
industrieel erfgoed en hun omringende omgeving. 

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij industrieel erfgoed en 
hun omringende omgeving. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

Cf. plan gerealiseerd 

Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante erfgoedwetgeving. Cf. plan gerealiseerd 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het invullen van de relaties met zusterorganisaties in 
Nederland, in het bijzonder Federatie Industrieel Erfgoed Nederlanden 
daarbuiten bv. European Federation of Associations of Industrial and Technical 
Heritage en Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw Vlaanderen. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het invullen van relaties met 
zusterorganisaties in oa. Nederland en Vlaanderen. In het bijzonder 
Federatie Industrieel Erfgoed Nederlanden daarbuiten bv. European 
Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage en Vlaamse 
Vereniging voor Industriële Archeologie vzw Vlaanderen. 

Het bevorderen van de verbinding van WIEL met de andere leden het 
Erfgoedplatform Limburg en de Coöperatie Erfgoed Limburg in oprichting.  

WIEL is in 2018 lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Limburg 

Adviseren over de inbreng van WIEL in het Erfgoedplatform Limburg en de 
Coöperatie Erfgoed Limburg in oprichting. 

Wij hebben WIEL geadviseerd over inbreng van WIEL in de Coöperatie 
Erfgoed Limburg 

Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met industrieel erfgoed 
eigenaren, provinciale overheid, gemeenten, kennispartijen. 

Wij hebben verbindingen met industrieel erfgoed eigenaren, provinciale 
overheid, gemeenten, kennispartijen onderhouden en ontwikkeld. 

Communicatie  

 Ondersteuning bij opstellen persberichten, invulling van de website, 
boekpresentaties, organisatie van excursies. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij de websitepagina, de organisatie van 
de excursie Grof keramiek in Noord-Limburg op zaterdag 10 november 2018. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.  

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail).  
Samenstellen vergaderstukken. 
Ondersteuning bij WIEL excursie. 

Wij hebben de functie van frontoffice vervuld.  
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Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. We hebben WIEL ondersteund bij het opstellen van de Jaarrekening.  

Anders: N.v.t. N.v.t. 

 
 

 

 


