
  

Jaarverslag 2017 



2 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

 
 

 

 

 

  

Tussentijds verslag  

januari – augustus 2017 



3 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

 

Inhoudsopgave 

 
Inleiding          5 
Leeswijzer          6 
Transitietraject          7  
Financieën          7  
Personeel          8 
ICT           8 
Motie Limburgse Volkscultuur        8 
 
Onderdeel A: Autonoom deel 
Beeldende Kunst         9 
Dans           16 
Erfgoed           27 
 Erfgoedcoöperatie        27 
 Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg (SAM-) Limburg   31 
 Erfgoedplatform Limburg       36 
Film & Fotografie         38 
Literatuur           52 
Musea            59 
Muziek           71 
 Motie Limburgse Volkscultuur       77 
 Popmuziek         78 
 Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!     84 
Streektaal          85 
Toneel           94 
Algemeen          96 
 Heel Weert Wenst        96 
 IBA Parkstad         97 
 Limburgs Festivalplatform        98 

Jeugdcultuurfonds Limburg       101 
Landelijke profilering         104 



4 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

Algemene projectadvisering en advies inzake fondsenwerving   105 
PR & Communicatie         107 

 
Onderdeel B: Ondersteuningsaanbod aangesloten organisaties 

Boerderijenstichting Limburg        112  

Bond Heemschut commissie Limburg       113  

Federatie van Musea Limburg        114  

Fotobond Limburg         115 

Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Limburg     117 

Letterkundig Centrum Limburg        119 

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen      121 

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen       124 

Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs     126 

Molenstichting Limburg         129 

Raod veur ’t Limburgs         131 

Stichting Behoud Mijnhistorie        133 

Stichting Funerair Erfgoed Limburg       134 

Stichting Kruisen en Kapellen Limburg       135  

Stichting Limburgse Kastelen        136 

Stichting Ondergrondse Werken       138 

Stichting Openluchttheaters Limburg       139 

Toneelhuis LFA          140 

Veldeke Limburg         142 

Verbindend Netwerk Koorzang Limburg       144 

Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg       146 
 
Financieel Verslag 2017 (bijlage)         
  



5 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

 

Inleiding  
 

‘Huis voor de Kunsten Limburg helpt cultureel Limburg succesvol te zijn door een wezenlijke 

bijdrage te leveren in kennis, netwerk en ontwikkeling’ 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van het Huis voor de Kunsten Limburg. Hierin wordt een overzicht gegeven van de vele workshops, netwerkgesprekken, cursussen, 

adviezen, rapporten, projecten, evenementen en overige werkzaamheden die wij in 2017 georganiseerd en verricht hebben. Achter deze papieren rapportage schuilt een 

enthousiaste groep van medewerkers die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de kunst- en erfgoedsector in Limburg en de vele (amateur)kunstbeoefenaars en kunst- en 

erfgoedorganisaties in deze provincie. Dat deden zij veelal samen met andere professionals uit het veld en ontelbare vrijwilligers.  

 

In 2017 vond in de Limburgse cultuursector een aantal grote veranderingsprocessen plaats waarin ook wij een belangrijke rol hebben gespeeld. De ene keer als initiator, de 

andere keer als organisator en/of (beleids)adviseur. Zo hebben we samen met andere Limburgse erfgoedinstellingen flinke stappen gezet richting de oprichting van een 

erfgoedcoöperatie. Samen met de Raod veur ’t Limburgs hebben we vorm en inhoud gegeven aan de werkgroep die advies gaf over en ondersteuning bood bij de tranisitie 

van de Raod. Ook troffen wij eind 2017 de voorbereidingen voor een nieuw provinciaal streektaalbeleid dat in 2018 vorm moet krijgen.  

 

Het afgelopen jaar hebben we niet alleen een grote groep mensen (jong en oud) ondersteund bij het beoefenen van een bepaalde kunstvorm, ook op andere manieren 

brachten we vele Limburgers in aanraking met kunst, cultuur en erfgoed. Zo zijn bijvoorbeeld vele duizenden kinderen bezig geweest met muziek(les) doordat wij uitvoering 

hebben gegeven aan ‘DOOR! - Masterplan Muziekonderwijs Limburg’. Halverwege 2017 werd duidelijk dat Stichting Popmuziek Limburg (SPL), met steun van de Provincie 

Limburg, in 2018 het Huis zou verlaten. Daarmee komt een belangrijke samenwerkingspartner los te staan van het Huis en zal de discipline ‘popmuziek’ niet langer 

vertegenwoordigd zijn in Huis. We willen de goede relatie met SPL graag voortzetten en gaan ervanuit dat we ook in de toekomst op een constructieve en prettige kunnen 

samenwerken.  

 

In november ontvingen wij het bericht van de Provincie Limburg dat ons Werkplan 2018 aangepast moest worden en dat de transitie op een aantal vlakken nog niet 

afdoende uitgevoerd was. Eind 2017 hebben wij gebruikt om samen met de Provincie, de consulenten en een aantal aangesoten organisaties de benodigde wijzigingen 

door te voeren, afspraken te maken en de gewijzigde koers steviger in te zetten.  

 

Het Huis voor de Kunsten Limburg is een organisatie in beweging. De processen waar we in 2017 mee te maken kregen en de uitdagingen waar we voor stonden, hebben 

we met beide handen aangegrepen. Het geeft blijk van onze flexibiliteit en de wil om ons, samen met onze stakeholders, in te zetten voor het culturele veld in Limburg.  

 

Roermond, september 2018 

Bas Thomissen, waarnemend directeur/bestuurder 
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Leeswijzer  
 
In het ‘Jaarverslag 2017’ staan de werkzaamheden opgesomd die wij als organisatie Huis voor de Kunsten Limburg hebben verricht in 2017. Ook is de financiële stand van 
zaken van het Huis per 31 december 2017 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 2017.  
 
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 2017 
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 2017 van het Huis voor de Kunsten Limburg. In de rechter kolom (verrichte werkzaamheden & opmerkingen) vindt u de werkzaamheden die wij in 2017 
daadwerkelijk hebben uitgevoerd, eventueel aangevuld met opmerkingen. Het ‘Jaarverslag 2017’ borduurt voort op de twee tussentijdse verslagen die wij in respectievelijk 
juni en oktober 2017 hebben ingediend bij de Provincie Limburg. Activiteiten en werkzaamheden die wij gedurende het jaar hebben uitgevoerd, maar die niet vermeld 
stonden in het werkplan 2017, hebben wij in de schema’s toegevoegd onder het kopje ‘aanvullend’.  
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Transitietraject  
 
HRM 
De eerste maanden van 2017 hebben in het teken gestaan van het afronden van de documenten inzake het HRM-traject. Het ging dan met name om het opstellen van een 
nieuw personeelsbeleid, ARBO-beleid, functiebeschrijvingen en waarderingen en het doen van onderzoek naar een passende CAO etc. voor het Huis. Conform planning 
werden deze HRM-documenten eind mei door Croonen & Gilissen opgeleverd. Naast het leveren van een HRM-systematiek en bijbehorende documenten hebben zij een 
adviesrapport opgesteld. Belangrijk aandachtspunt hierbij was de CAO. We hebben besloten om per 1 juli 2017 de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in zijn 
geheel te volgen. De financiële consequenties hiervan zijn in de gewijzigde begroting 2017 opgenomen.   
 
Governance 
In januari heeft Delfin de resultaten met betrekking tot haar onderzoek naar de governance en organisatiestructuur van het Huis opgeleverd. Deze resultaten zijn in februari 
aan de Gebruikersraad gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om over te gaan tot een statutenwijziging. De volledige uitwerking hiervan zal in 2018 
plaatsvinden.  
 
De Raad van Toezicht heeft in november een zelfevaluatie gehouden en de evaluatie van de directeur-bestuurder voorbereid.  
 
Wij hebben, in samenwerking met Maastricht University en Supervisie Limburg, een workshopreeks opgestart en georganiseerd in het kader van Governance Code Cultuur. 
Naast directieleden en leden van de raden van toezicht van diverse culturele instellingen in Limburg hebben ook de leden van de Raad van Toezicht van het Huis 
deelgenomen aan deze workshop. 
 
Interne organisatie 
Op het gebied van de interne organisatie hebben wij onze verlofadministratie, IKB-budget- en reiskostenadministratie in 2017 gedigitaliseerd. Tevens zijn wij met VNK-
Limburg een pilot gestart voor de financiële administratie. Ons doel is om de financiële administratie dusdanig in te richten dat deze op eenvoudige wijze door de 
aangesloten organisaties zelf kan worden uitgevoerd. Met de LBM zijn we gestart met de uitvoering van de digitalisering van het aanvraagproces van insignes en oorkondes 
en de digitalisering van de ledenadministratie. Het digitaliseringsproces wordt op een dusdanige manier opgezet dat het ook voor andere aangesloten organisaties gebruikt 
kan worden.  
 

Financiën 
In de jaarrekening 2017 valt een negatief saldo af te lezen. Dit tekort is ontstaan doordat een tweetal voorzieningen getroffen zijn. Allereerst de huur- en kantoorkosten 

inzake de uittreding van SPL uit het Huis. Daarnaast hebben wij een voorziening getroffen voor de verwachtte kosten inzake de extra inzet voor de ondersteuning van LBT 

en VNK-Limburg in 2018 en 2019. Zonder deze voorzieningen zouden wij op een positief resultaat zijn uitgekomen.  
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Personeel 
In 2017 hebben wij afscheid genomen van Joke Versteden vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Joke werkte als medewerker secretariaat met name 
voor het Huis en Toneelhuis LFA. De ontstane vacature is alleen aangevuld voor wat betreft de werkzaamheden voor Toneelhuis LFA. Verder hebben wij afscheid genomen 
van Guido Heuts. Hij ondersteunde de afdeling financiën op tijdelijke basis. Dat deed hij gedeeltelijk als vervanging voor ziekte en gedeeltelijk om een aantal praktische 
zaken rondom het transitietraject te kunnen realiseren. 

 
Personeelsvertegenwoordiging  
Sinds november 2017 beschikt het Huis (voor het eerst) over een personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT bestaat uit drie verkozen medewerkers, te weten: Chantal 
Lambie-Boosten, Silvia Segers-Weusten en Patricia Peters.   

 
Ziekteverzuim  
Over het verslagjaar bedroeg het ziekteverzuim 7,41 %. Dit is een verlaging ten opzichte van het vorige jaar, echter nog steeds substantieel boven het gemiddelde 
ziekteverzuim van 5 % voor de bedrijfstak “Niet-commerciële dienstverlening”. Dit werd veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim van drie medewerkers. In al deze 
gevallen was het langdurige verzuim niet werk gerelateerd. Hoewel elk langdurig verzuim er één te veel is, was er daarom geen reden om aan te nemen, dat er sprake was 
van een structureel probleem.   
 

 

ICT  
De eerste maanden van 2017 hebben in het teken gestaan van het verder uitkristalliseren van onze ICT-wensen. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met de 
Monumentenwacht Limburg en met inhoudelijk ondersteuning van Provincie Limburg. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opstarten van een aanbestedingstraject. De 
reacties bleken echter formeel en inhoudelijk niet te voldoen aan onze wensen en eisen. Daarom werd de aanbestedingsprocedure stopgezet. In de tweede helft van 2017 
heeft intensief overleg plaatsgevonden met de Provincie Limburg. Daarbij werden de mogelijkheden in kaart gebracht om aan te sluiten bij het provinciale ICT netwerk. In 
2018 zal de definitieve besluitvorming hierover plaatsvinden. 
   
     

Motie Limburgse Volkscultuur  
In januari 2017 is besloten dat de uitvoeringstermijn van de motie Limburgse Volkscultuur zou worden verlengd t/m december 2017. Voor het Huis betekende dit dat de 
definitieve afrekening met een jaar werd verlaat en dat wij de bonden een jaar langer ondersteunden bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.   
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema: Talentontwikkeling & Euregionale 

culturele samenwerking 

 

Er is een inhoudelijk evenredig alternatief 

ontwikkeld en geïnitieerd voor de Alphons 

Wintersprijs, welke amateurkunstenaars actief 

op alle werkgebieden van de beeldende kunst, 

tweejaarlijks een podium biedt en waarbij de 

ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staan.  

 

1. Het conceptualiseren van een alternatief voor de 

Alphons Wintersprijs, het formuleren van doelstellingen, 

doelgroep(en) en voorwaarden. 

2. Het leggen van contacten met aan te sluiten 

organisaties buiten de cultuursector. 

3. Het bewerkstelligen van nieuwe 

samenwerkingspartners in de Euregio. 

4. Het verbinden van betrokken partijen. 

5. Het samenstellen van een projectwerkgroep. 

6. Communicatie en promotie van het project. 

7. Het evalueren en doorontwikkelen van het project met 

betrokken partijen.  

1. Begin 2017 is InBeeld, het alternatief voor de Alphons 

Winterspijs, van start gegaan. InBeeld is de nieuwe, 

tweejaarlijkse prijs voor de beeldende amateurkunst in 

de provincie Limburg. De wedstrijd werd door ons 

georganiseerd i.s.m. de Limburgse centra voor de 

kunsten. Gezamenlijk namen wij het stokje over van 

Stichting Alphons Winters. De voorrondes en de finale 

van InBeeld vonden plaats in de periode mei t/m juli 

2017. Op 23 juni zijn, tijdens de feestelijke opening van 

de finale tentoonstelling in Centre Céramique, de drie 

provinciale prijswinnaars bekendgemaakt.   

Tevens is er gebrainstormd over een nieuw initiatief 

waarbij ontmoeting en kennisuitwisseling centraal 

staan.  

2. Wij hebben kunstenaars en schildersbenodigdheden-

winkels benaderd en betrokken bij de PR-

werkzaamheden van InBeeld. Tevens bespraken wij met 

hen de mogelijkheden voor sponsoring. Daarnaast 

hebben wij contact gelegd met standbouwbedrijven en 

tentoonstellingsmakers m.b.t het inrichten van de 

exposities van de regionale voorrondes.  

3. Wij hebben ervoor gekozen om bij de eerste editie 

van InBeeld te focussen op de nieuwe opzet en het laten 

landen van het nieuwe concept in Limburg. Een 

>> BEELDENDE  KUNST   
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Euregionale/grensoverschrijdende aanpak van InBeeld 

wordt ontwikkeld in aanloop naar de volgende editie 

van InBeeld.  

      Er zijn contacten gelegd met partners uit de steden 

Düren en Aachen (waaronder Atelierhouse Aachen) 

m.b.t. het uitbreiden van de InBeeld prijs naar 

Duitsland. Tevens is er ook een begin gemaakt met het 

benaderen van nieuwe samenwerkingspartners in België 

(o.a. Forum voor de Amateurkunst en KunstWerkt). 

Deze contacten worden (in 2018) verstevigd en verder 

uitgebreid om zodoende een duurzaam Euregionaal 

beeldende kunst netwerk tot stand te brengen.   

4 en 5. De InBeeld werkgroep heeft, onder coördinatie 

van het Huis, definitief vorm gekregen. De werkgroep 

bestaat uit de coördinatoren Beeldend en/of 

directeuren van de zeven grote centra voor de kunsten 

in Limburg. De werkgroep heef naast de organisatie van 

InBeeld ook een organiserende en initiërende rol 

toebedeeld gekregen i.h.k.v. de InBeeld-dag die voor 

2018 gepland staat. 

        Als werkgroep hebben we het initiatief genomen 

om het maandelijkse InBeeld contact permanent in 

stand te houden. Zo houden we de beeldende kunst 

coördinatoren met elkaar verbonden en versterken we 

tevens het contact en de samenwerking (ook buiten 

InBeeld om) in de beeldende kunst sector.  

6. Wij hebben de publiciteit van InBeeld verzorgd en 

gecoördineerd. Wij hebben o.a. een beeldmerk, logo en 

publiciteitsmateriaal laten ontwikkelen, persberichten 

gemaakt en verstuurd, de online communicatie verzorgd 

en oud-deelnemers van Alphons Winters 

aangeschreven. De (docenten van de) centra voor de 

kunsten hebben het project via hun eigen netwerk en 
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kanalen aangekondigd en gepromoot.  

7.  In oktober is de eerste editie van InBeeld 

geëvalueerd. Hieruit is een actielijst opgesteld om het 

initiatief in 2018 door te ontwikkelen (o.a. het plan om 

InBeeld (weer) een euregionaal karakter te geven). 

Daarnaast wordt gedacht om InBeeld te laten 

samenvallen met het cursusjaar van de deelnemende 

centra voor de kunsten, om zo meer overlap en 

betrokkenheid te creëren.   

Thema: Kennisdeling 

 

Er hebben netwerk- en cursusdagen 

plaatsgevonden t.b.v. het stimuleren en 

bevorderen van de artistieke, creatieve en 

ondernemende vaardigheden van amateur 

beeldende kunstenaars (zowel beginners als 

gevorderden) in de provincie Limburg.  

 

1. Het initiëren en ontwikkelen van een jaarlijkse 

netwerkbijeenkomst waarbij de ontmoeting en de 

ontwikkeling van artistieke en ondernemende 

vaardigheden centraal staan. 

2. Het leggen van contacten met mogelijke partners uit 

het culturele veld. 

3. Het verbinden van amateurs onderling en met 

professionals uit het werkveld. 

4. Het verzorgen van de communicatie en promotie van 

het project. 

1. In september is door ons een eerste opzet ontwikkeld 

voor de zogenaamde InBeeld Netwerkdag. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat de InBeeld werkgroep opnieuw haar 

commitment heeft uitgesproken en gezamenlijk 

bijdraagt aan deze dag. SCHUNCK* heeft aangegeven de 

InBeeld Netwerkdag  te faciliteren en bij te dragen aan 

de PR. Het evenement staat nu gepland voor oktober 

2018 (het tussenjaar van InBeeld). Voorlopig wordt er 

gewerkt onder de Werktitel ‘InBeeld Netwerkdag 2018 – 

Dag voor de beeldende (amateur)kunst’. Het betreft een 

dag die geheel in het teken staat van de beeldende 

(amateur)kunst in Limburg. 

2. Partnerschappen zijn gevormd met o.a. SCHUNCK*, 

de zeven centra voor de kunsten (o.a ECI Cultuurfabriek, 

Cultura Venray, Vazom), kunst met perspectief (UWV),  

BBK Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars en 

Greylight Projects. Wij vormen, samen met de zeven 

centra voor de kunsten, de initiator van de InBeeld 

Netwerkdag en nemen de regie op ons. Daarnaast zijn 

wij de verbindende factor tussen de deelnemende 

partijen.   

3 en 4. Worden vanaf 1 maart 2018 uitgevoerd. 

Thema: Talentontwikkeling 

 

1. Het vormgeven en organiseren van coaching in 

samenwerking met de Maastricht Academy of Fine Arts 

1. Op 5 februari heeft in de ECI Cultuurfabriek een 

coachingsdag plaatsgevonden i.h.k.v. Kunstbende 
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Er heeft een ontwikkelingstraject plaatsgevonden 

voor de deelnemers van Kunstbende Limburg 

(expo) in de vorm van coaching, workshops en 

presentatiemogelijkheden.  

and Design en professionals uit de beeldende kunsten 

sector. 

2. Het benaderen van samenwerkingspartners uit het 

culturele veld. 

3. Het verbinden van jonge beeldende kunstenaars 

(amateurs) met professionals en het aanbieden van 

workshops, waarbij zowel artistieke als ondernemende 

vaardigheden worden (door)ontwikkeld. 

4. Het benaderen van aanbieders van facilitaire 

voorzieningen (uit het culturele veld) om 

expositiemogelijkheden te bewerkstelligen. 

Limburg in de categorie Expo. Daarbij werden 

Kunstbende-deelnemers aan MAFAD studenten 

gekoppeld. De studenten gaven de jonge deelnemers 

advies en feedback op hun werk. Wij legden het contact 

met MAFAD.  

2. Wij hebben een samenwerkingspartner gevonden in 

POST-Kerkrade. Het kunstencentrum biedt de 

mogelijkheid tot coaching en presentatie i.s.m. 

Werkplaats K (Art Noun) voor de Kunstbende Expo 

deelnemers. Wij zijn voornemens om met POST-

Kerkrade aanvullende programma’s voor Kunstbende 

regio Zuid-Limburg te initiëren en organiseren.  

        Daarnaast hebben wij partners uit de regio Noord-

Limburg (o.a. Odapark Venray en Kunstencentrum 

Venlo) benaderd. Met deze partners is een aanvullend 

traject voor het onderdeel ‘Expo’ ontwikkeld. Het traject 

hebben we niet kunnen uitrollen in 2017, omdat de 

planning van Kunstbende voor dat jaar al vastlag en 

geen ruimte meer bood voor activiteiten als deze.  

3. Op 22 januari initieerden en organiseerden wij i.s.m. 

SCHUNCK* een kennismakingsbijeenkomst i.h.k.v. de 

Kunstbende-categorie Expo. De bijeenkomst werd 

georganiseerd om jongeren kennis te laten maken met 

elkaar en met (beeldende) kunst in een (museale) 

omgeving. Wij organiseerden meerdere workshops met 

professionele beeldende kunstenaars (o.a. Joep 

Hinssen). SCHUNCK* heeft de intentie uitgesproken om 

een soortgelijke bijeenkomst te willen organiseren voor 

de volgende editie van Kunstbende.  

Voor Kunstbende-deelnemers die woonachting zijn in 

Noord-Limburg, was voor de editie van 2018 een 

soortgelijk initiatief gepland, maar deze is vanwege de 

reeds geplande activiteiten van Kunstbende uitgesteld 
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tot de volgende editie (2018).   

4. Naar aanleiding van de ontwikkeling van het nieuwe 

en uitgebreidere traject voor Kunstbende Expo, hebben 

meerdere centra voor de kunsten (o.a. Vazom en ECI 

Cultuurfabriek, Odapark Venray, Kunstencentrum Venlo 

en RICK), maar ook informelere kunstencentra zoals 

Post-Kerkrade en Quartier Geleen, aangegeven meer 

voor Kunstbende te willen (mede)organiseren en 

faciliteren. Voor de 2018-editie van Kunstbende hebben 

wij deze partners benaderd. Het nieuwe 

coachingstraject en de rol van het Huis daarin worden 

begin 2018 besproken met de nieuwe coördinator van 

Kunstbende.   

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 

beeldend kunstenaars in samenwerking met de Maastricht 

Academy of Fine Arts and Design. 

1. Aan de hand van een inventarisatie en een onderzoek 

naar de beeldende kunst in de provincie Limburg 

hebben wij uitgangspunten geformuleerd voor een 

talentontwikkelingstraject voor startende beeldende 

kunstenaars. Ook hebben wij in kaart gebracht hoe zo’n 

traject vormgegeven zou moeten worden. Wij hebben 

deze informatie gedeeld met initiatiefnemers in het 

veld, waaronder TAATO (The Artist And The Others) en 

Talent & Co. Vanuit verkennende gesprekken met 

SCHUCNK* en MAFAD heeft dit geresulteerd in een 

eerste conceptnotitie onder de werktitel 

‘Masterclassprogramma Beeldende kunst’.  

2. In samenwerking met TAATO hebben wij diverse 

coachingsdagen voor jonge en startende beeldende 

kunstenaars mede-geïnitieerd. De coaching had 

betrekking op het verbeteren van het ondernemerschap 

van kunstenaars. Het ging om de workshopreeks 

‘Common Knowledge: Mastering the design market 

(I/IV)’ en ‘Parallels #3’. Wij hebben hierbij een 

belangrijke verbindende rol gespeeld i.h.k.v. de 
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programmering. Voor het najaar van 2017 stond een 

soortgelijk coachingstraject van TAATO gepland, maar 

die heeft niet plaatsgevonden.  

        Begin April hebben wij i.s.m. SCHUNCK* plannen 

gemaakt voor een masterclassprogramma voor 

autonome beeldende kunstenaars uit de provincie 

Limburg gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid 

en cultureel ondernemerschap. Er is hiervoor een 

klankbordgroep samengesteld (bestaande uit 

verschillende (Eu)regionale partners waaronder B32, 

MAFAD, Jan van Eyck en HKU) die tevens inhoudelijk 

reageren als stuurgroep. In december is het projectplan 

definitief vastgesteld. De start van het 

masterclassprogramma staat gepland voor april 2018.  

 

Er zijn (vernieuwende) beeldende kunstprojecten 

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 de 

dagelijkse 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 de 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. 

1. Wij hebben gedurende het hele jaar verschillende 

organisaties met elkaar verbonden bij de 

totstandkoming van projecten van derden of ter 

versterking van die projecten o.a. in het kader van 

Parallel, Kleinkunst Heerlen, POST-Kerkrade en 

Kunstbende.  

2. Wij hebben derden geadviseerd bij de initiëring, 

ontwikkeling en totstandkoming van diverse projecten, 

waaronder Sint Joris-dag Beesel, Parallel, Symposium 

Oogsten en CityLiv 2017. 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 Meerssen 

en Echt-Susteren) en derden (o.a. Sint Joris-dag en 

Kleinkunst 2017) geadviseerd over o.a. de plaatsing, 

uitvoering en regelgeving m.b.t. projecten en 

kunstwerken in de openbare ruimte.  
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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 over het benaderen van andere 

financieringsbronnen en/of subsidieverstrekkers (o.a. 

Crowdfunding, Cultuur&Ondernemen en Mondriaan 

Fonds).  

Bij het Mondriaan Fonds is vanaf 1 september 2017 een 

regiomakelaar aangesteld voor Zuid-Nederland. De 

regiomakelaar heeft een onderzoekende en 

stimulerende rol bij het bereiken van potentiële 

aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een eerste 

ontmoeting tussen het Huis en de regiomakelaar heeft 

in september plaatsgevonden. De regiomakelaar is het 

eerste aanspreekpunt van het Huis richting het 

Mondriaan Fonds. 

6. Voor initiatieven van derden (o.a. Hermien van Bers 

prijs, Picturama, CityLiv 2017, en Van Bommel van Dam) 

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. Post Art en het project 

Rondom Water). 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

 

Er heeft een samenwerkingsproject met Holland 

Dance plaatsgevonden onder de naam ‘Dance 

Date’ waarbij geselecteerde Limburgse 

amateurdansers onder leiding van een 

gerenommeerd choreograaf op verschillende 

podia optraden tijdens het Holland Dance 

festival. 

1. Het op de hoogte brengen en uitnodigen van Limburgse 
dansscholen voor de auditie Dance Date. 
2. Het (voor)bespreken en uitwisselen van kennis met de 
organisatie Holland Dance en de dansconsulenten van 
Brabant en Zeeland.  
3. Het ondersteunen van de festivalorganisatie m.b.t. de 
optredens op de verschillende podia tijdens het Holland 
Dance Festival. 
 

1. Wij hebben Limburgse dansscholen op de hoogte 
gebracht van en uitgenodigd voor de auditie van Dance 
Date. 
2 t/m 3. Komen te vervallen. Wij houden ons alleen 
bezig met punt 1. Het Holland Dance festival neemt de 
organisatie van het event volledig voor haar rekening. 
Organisatorische ondersteuning vanuit het Huis werd dit 
jaar niet nodig geacht. Het Huis speelt wel een 
belangrijke rol in het benaderen van dansscholen en 
individuele dansers in de regio, omdat Holland Dance 
die contacten zelf niet/nauwelijks heeft. Voor 2018 
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 een coachingstraject plaatsgevonden 
voor getalenteerde amateurdansers van 13 t/m 
18 jaar uit de provincie Limburg i.h.k.v. de 
provinciale en landelijke wedstrijd van 
Kunstbende.  

1. Het op de hoogte brengen en uitnodigen van Limburgse 
dansers (13 t/m 18 jaar)  
voor de dans coaching 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 coaching traject.  
3. Het uitvoeren van de coaching i.s.m. andere 
professionals.  
4. Het maken van een inhoudelijk en financieel 
eindverslag. 

1. Wij hebben Limburgse dansers (13 t/m 18 jaar) op de 
hoogte gebracht en uitgenodigd voor de danscoaching 
die plaatsvond ter voorbereiding op de provinciale 
wedstrijd van Kunstbende (dans).  
2.  Wij hebben gebruik gemaakt van de dansstudio van 
Petra Stals te Roermond en Mami Izumi van 
GOTRA|Joost Vrouenraets benaderd als danscoach voor 
het coachingstraject. 
3. De coaching heeft plaatsgevonden op 5 maart. Wij 
hebben de coachingsdag georganiseerd en het event ter 
plekke begeleid.  

>> DANS 
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4. Wij hebben in april een inhoudelijk en financieel 
eindverslag gemaakt en het project voor dit jaar 
afgerond.  

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

1. Het brainstormen over de ideeën en aanpak i.s.m. de 
projectpartners van Schrit_tmacher (NE en DU). 
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 het geven van workshops.  
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. 
11. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden 
voor de editie van 2018.  

1. Wij hebben gebrainstormd over de ideeën en de 
aanpak i.s.m. de projectpartners van Schrit_tmacher 
(Nederland en Duitsland). 
2. Wij hebben de samenwerking met het Duitse 
danscircuit in de Euregio uitgebreid. De samenwerking 
heeft inhoudelijk meer diepgang gekregen door de 
cross-over tussen twee disciplines (beeldend en dans) 
die wij bewerkstelligden. Dat deden wij door Felix 
Berner (choreograaf uit Mainz en voormalig danser bij 
Pina Bausch) en Malou Beemer (kostuumdesigner) te 
betrekken bij het project.  
3. Wij hebben het artistieke team samengesteld en 
begeleid bij het vormgeven van het project. 
4. Wij hebben het project in Limburg gepromoot. Op 2 
januari hebben wij gezamenlijk een kick off-bijeenkomst 
georganiseerd (eerste ontmoeting met de dansers en 
het artistiek team) in het Ludwig Forum te Aken. Tijdens 
de kick-off troffen de 12 dansers die wij selecteerden 
voor het project, het artistiek team en de 
medeorganisatoren van Schrit_tmacher elkaar.  
5. Wij hebben een choreograaf (Felix Berner uit 
Duitsland) en kostuumontwerpster (Malou Beemer uit 
Nederland) samengebracht om samen het artistieke 
team te vormen voor deze productie. 12 dansers 
hebben deelgenomen aan de kick off van 2 januari. 
Uiteindelijk hebben zeven dansers (vier uit Duitsland en 
drie uit Limburg) t/m 2 april gewerkt aan de 
dansvoorstelling, genaamd ‘ECHO’. 
6. Wij hebben een rooster en draaiboek gemaakt. Er 
werd gerepeteerd in Cultuurhuis Heerlen en Ludwig 
Forum in Aken.  
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7. Wij hebben het project mede-georganiseerd en  
-geleid. 
8. Wij hebben het artistieke team en de dansers 
begeleid tijdens de premières van 22 maart in Heerlen 
en van 2 april in Aken. 
9. Wij hebben de productionele werkzaamheden 
verzorgd. 
10. Wij hebben het evenement geëvalueerd op basis 
van het inhoudelijke en financiële eindverslag. Uit de 
evaluatie bleek dat er behoefte is aan één 
productieleider die namens het team het project in 
goede banen leidt. De projectmedewerker Dans van het 
Huis zal die taak in 2018 op zich nemen. Tijdens de 
evaluatie werden ook enkele inhoudelijke speerpunten 
geformuleerd voor de volgende editie van CO-
Laboration. Eén van die speerpunten is het vergroten 
van het publiekbereik 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 amateurs, 
semi-professionals en professionals en het meer 
betrekken van deze drie doelgroepen bij het project. Zo 
zullen de vooropleidingen dans en amateurdansscholen 
in Aken en Limburg actief worden betrokken bij het 
project en worden jonge dansmakers  i.s.m. VIAZUID 
(talentontwikkeling podiumkunsten Limburg) en 
dansdocenten uit Heerlen en/of Aken aan hen 
gekoppeld. Naast het inzetten van jonge dansers en 
dansdocenten ligt er een plan om vanaf januari 2018 
studenten van de Arcus opleiding KTM te betrekken bij 
het project. Zo kan er een ‘pool’ worden samengesteld 
van studenten die de dansvoorstelling van CO-
Laboration productioneel kunnen ondersteunen en op 
die manier praktijkervaring opdoen.   
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11. De voorbereidende werkzaamheden voor de editie 
2018 zijn door ons verricht in juni 2017. De 
vooropleidingen Dans Venlo en Maastricht hebben 
toegezegd deel te nemen. Choreograaf Hans Tuerlings 
(RAZ, Scapino) is door ons benaderd en heeft tevens 
toegezegd voor de editie van 2018. VIAZUID zal jonge 
dansmakers uit hun netwerk vragen om een bijdrage te 
leveren. De organisatie is daarnaast bereid om hier 
financieel aan bij te dragen. 

 

Er hebben danscoachingstrajecten 

plaatsgevonden binnen het jongerenwerk  in 

diverse Limburgse wijken. 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 welzijnsorganisaties als 
Wel.Kom en Trajekt 
2. Het verwerken van de inschrijvingen 
3. Het verrichten van kennismakingsbezoeken  
4. Het coachen van de jongeren (twee keer per maand)  
5. Het maken en evalueren van een inhoudelijk en 
financieel eindverslag. 
 
 
 

1. Wij hebben contact gelegd met welzijnsorganisatie 
Trajekt-Heuvelland. 
2. Wij hebben de inschrijvingen verwerkt. Wij hebben 
besloten om te werken met een jonge lesgever uit 
Gulpen en Vaals. 
3. Wij hebben kennismakingsbezoeken verricht bij jonge 
lesgevers die zich hebben aangemeld voor het project.  
4. Wij hebben de jonge lesgevers in de verslagperiode 
gecoacht. 
5. We hebben het evenement geëvalueerd op basis van 
het inhoudelijke en financiële eindverslag. N.a.v. de 
evaluatie en op verzoek van de jonge lesgevers werd 
aanvullend nog een breakdance event georganiseerd. 
Dit vond plaats op 10 juni in Vaals. Naast Nederlandse 
breakdancers waren hierbij ook breakdancers uit België, 
Duitsland, Frankrijk, Japan, Israël, Korea aanwezig. De 
organisatie van het IBE (International Breakdance Event) 
heeft de winnaar van de breakdance ‘battle’, die tijdens 
het breakdance event plaatsvond, een weekendkaart 
voor het IBE aangeboden.  
In 2018 zal het breakdance event worden 
doorontwikkeld en (wegens succes) wederom 
plaatsvinden.  
      Het coachingstraject voor jonge lesgevers (dat nu 
twee jaar heeft plaatsgevonden onder de vlag van het 
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Huis) heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de 
coachingstrajecten hebben wij behoeften van jonge 
lesgevers onderzocht en talentvolle lesgevers gescout. 
Enkele gecoachte jongeren kunnen nu zelf als danscoach 
fungeren (peer-to-peer). Door deze ontwikkeling en 
overdracht van taken heeft de consulent meer ruimte 
om vergelijkbare of andere coachingstrajecten uit te 
voeren.  
Vanaf mei 2018 zal in Noord- en Midden Limburg gestart 
worden met een coachingstraject i.s.m. 
welzijnsorganisatie Wel.Kom. 

 
Er is, onder de naam ‘STEP FORWARD!’, een 
zomerdansproject gerealiseerd i.s.m. GOTRA 
(professioneel dansgezelschap in Limburg) en ECI 
Cultuurfabriek Roermond 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 projectpartners.  
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. 
11. Het stimuleren van jonge, getalenteerde dansers om 
deel te nemen aan andere dansprojecten, zodat zij zich 
verder kunnen ontwikkelen.  

1. Wij hebben gebrainstormd over de ideeën en de 
aanpak van het project i.s.m. de projectpartners. 
2. Wij hebben het project inhoudelijk vormgegeven.  
3. We hebben een PR-campagne opgezet en uitgevoerd.  
4. Wij hebben dansdocenten benaderd.  
5. Wij hebben een rooster en een draaiboek gemaakt. 
Het project vond plaats in Stadsschouwburg De 
Domijnen in Sittard.  
6. Wij hebben de inschrijvingen verwerkt.  
7. Wij hebben het project mede-georganiseerd en -
geleid. 
8. Wij hebben de deelnemers en docenten ontvangen. 
9. Wij hebben zorggedragen voor de productionele 
werkzaamheden. 
10. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het 
evenement op basis van het gemaakte inhoudelijke en 
financiële eindverslag. 
11. Wij hebben dansers die blijk hebben gegeven van 
hun danstalenten op de hoogte gebracht van andere 
dansprojecten en hen aangemoedigd om deel te nemen 
aan die projecten.  
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Er heeft een intrainweek (Intrainvierdaagse 

Venlo) plaatsgevonden voor dansdocenten. 

 

 

1. Het bekendmaken van de intraindagen bij 
dansdocenten in Limburg. 
2. Het zoeken naar en benaderen van docenten die de 
lessen kunnen verzorgen  
3. Het maken van een rooster en draaiboek. 
4. Het verwerken van de inschrijvingen 
5. Het volledig organiseren van de intraindagen 
6. Het zorgdragen voor de productionele vaardigheden. 
7. Het ontvangen docenten en deelnemers tijdens het 
evenement 
8. Het evalueren van het evenement op basis van het 
gemaakte inhoudelijke en financiële  eindverslag. 

1. Wij hebben de intrainvierdaagse die in Venlo 
plaatsvond onder de aandacht gebracht van 
dansdocenten in Limburg.  
2 t/m 8. Komen te vervallen. De intrainvierdaagse Venlo 
werd dit jaar georganiseerd door Artez Dansacademie.  

Thema: Kennisdeling 
 
Er wordt kennis uitgewisseld, er worden 
netwerken versterkt en uitgebreid en er worden 
dansinitiatieven gepresenteerd en besproken 
i.h.k.v. de Dansdocenten Inspiratiedag. 

1. Het aankondigen van de Dansdocenten Inspiratiedag. 
2. Het peilen van de behoefte 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 t/m 10. De Dansdocenten Inspiratiedag vindt plaats in 
2018. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 
december gestart. Er is een enquête uitgezet onder alle 
dansdocenten binnen Limburg. Onderzocht wordt welke 
behoeftes dansdocenten hebben als het gaat om het 
opdoen van inspiratie, het ontwikkelen van nieuwe 
projecten en persoonlijke groei. Nadat de behoeftes in 
kaart zijn gebracht, proberen we vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen. 
 
 

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er heeft in het kader van het project Body 
Dynamics een grensoverschrijdende ontmoeting 
plaatsgevonden tussen geselecteerde 
amateurdansgezelschappen uit Brabant, Limburg 
en Vlaanderen en professionele dansers en 
choreografen. 

1. Het brainstormen over de ideeën en aanpak in 
samenwerking met projectpartners Danspunt Brabant en 
Danspunt België.  
2. Het intensiveren en uitbreiden van de samenwerking 
met het Brabantse en Belgische 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 en 

1 t/m 10. Dit jaar zal het project Body Dynamics komen 
te vervallen, omdat de samenwerkingspartners uit 
Brabant en Vlaanderen de financiering niet rond krijgen. 
Om de samenwerking met partners buiten de 
provinciegrens in stand te houden, hebben we een 
ander samenwerkingsproject met Brabant geïnitieerd 
(zie het project ‘Panama Pictures’ verderop in dit 
overzicht).    
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 choreografen voor het geven van workshops.  
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 dit 
evenement.  
9. Het zorgdragen voor de productionele werkzaamheden.  
10. Het evalueren van het evenement op basis van het 
inhoudelijke en financiële  eindverslag. 

 
 

 
Er is een Platform Amateurdans opgericht 
waarbij dansscholen, - dansgroepen en dansers 
(verschillende leeftijden,  dansvormen, niveaus 
en achtergronden) met elkaar in verbinding 
gebracht worden en een podium en 
dansworkshops aangeboden krijgen.   
 
 

 

 

 

1. Het overleggen met de samenwerkingspartner. 
2. Het opzetten en uitvoeren van een PR-campagne 
rondom het Platform. 
3. Het zoeken naar geschikte professionals voor de 
workshops. 
4. Het aangaan van een samenwerking met 
welzijnsstichtingen om jonge amateurdansers uit te wijk te 
betrekken bij het platform. 
5. Het verwerken van de inschrijvingen , het maken van 
een draaiboek, dansroosters etc.   
6. Het afstemmen van alle facilitaire zaken en het 
zorgdragen voor de productionele werkzaamheden.  
7. Het bewaken van de kwaliteit (inhoudelijk en facilitair)  
8. Het maken van een inhoudelijk en financieel  
eindverslag en het evalueren van het platform. 

1. Middels de enquête, die i.h.k.v. de Dansdocenten 
Inspiratiedag in december is verstuurd naar alle 
dansdocenten in Limburg, zijn de eerste lijnen uitgezet 
voor een overleg. 
2. Wordt in 2018 uitgevoerd.  
3. Wij hebben overleg gehad met de Limburgse 
professionele dansgezelschappen SALLY en GOTRA, 
VIAZUID, dansdocenten, dansscholen en jonge lesgevers 
Limburg over het verzorgen van dansworkshops. Deze 
zullen in 2018 plaatsvinden.  
4 t/m 8. Worden in 2018 uitgevoerd. 

Thema: Euregionale culturele samenwerking 

 

Er is een samenwerking tot stand gekomen 

tussen amateurdansscholen uit Limburg en 

Brabant hetgeen resulteert in een nieuwe,  

gezamenlijke dansvoorstelling (o.l.v. een 

professioneel dansgezelschap) die in zowel 

Limburg als Brabant te zien is.  

  

1. Het (voor)bespreken en uitwisselen van kennis met de 
organisatie van Brabant.  
2. Het op de hoogte brengen en uitnodigen van Limburgse 
dansscholen. 
3. Het opzetten en uitvoeren van een PR-campagne  
4. Het zoeken naar een professioneel dansgezelschap  
5. Het verwerken van de inschrijvingen, het maken van 
een draaiboek, dansroosters etc.   
6. Het afstemmen van alle facilitaire zaken en het 
zorgdragen voor de productionele werkzaamheden.  
7. Het bewaken van de kwaliteit (inhoudelijk en facilitair).  

1. Wij hebben een voorbespreking gehad en kennis 
uitgewisseld met ‘Panama Pictures’, een dansgezelschap 
uit Brabant.  
2. Op 21 oktober heeft Panama Pictures een 
dansvoorstelling verzorgd in Theater aan het Vrijthof in 
Maastricht. De dansscholen Danshuis Venray en 
Dansschool Martine uit Well werden hierbij uitgenodigd. 
I.s.m. Panama Pictures krijgen deze twee dansscholen 
vanaf 1 april 2018 dansmasterclasses aangeboden. Wij 
zijn de schakel tussen Panama Pictures en deze 
instellingen. 
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8. Het maken van een inhoudelijk en financieel  
eindverslag en het evalueren van het project. 

3. Wij hebben een PR-campagne opgezet en uitgevoerd.  
4 t/m 8. Worden in 2018 uitgevoerd. 

AANVULLEND   

 
Er hebben samenwerkingsprojecten met 
verschillende dansscholen en -groepen 
plaatsgevonden onder de naam ‘Dansdag’ (plus 
de naam van de gemeente of regio)’. 

Dit jaar vonden Dansdagen plaats in Roermond 

en omstreken, Heerlen en omstreken en Vaals en 

de Euregio.  

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

Dansdag Roermond, 5 februari 2017 
1. Wij hebben overleg gehad met de 
samenwerkingspartners ECI Cultuurfabriek Roermond,  
Urban Bond NL en Welzijn stichting Wel.kom Roermond.  
2. Wij hebben een PR-campagne rondom het event 
opgezet en uitgevoerd.  
3. Wij hebben geschikte professionals voor de 
workshops gevonden.   
4. Wij hebben een draaiboek, dansroosters etc. 
gemaakt.  
5. Wij hebben alle facilitaire zaken (ticketing, techniek 
etc.) op de festivallocatie (ECI Cultuurfabriek) 
afgestemd. 
6. Wij hebben de inschrijvingen (120) verwerkt. 
7. Wij hebben de verantwoordelijkheid gedragen voor 
de hele organisatie van het event. 
8. Wij hebben zorggedragen voor de productionele 
werkzaamheden. 
9. Wij hebben deelnemers en docenten ontvangen 
tijdens het event. Er waren 200 bezoekers aanwezig. 
10. Wij hebben de kwaliteit (inhoudelijk en facilitair) van 
het festival bewaakt. 
11. Wij hebben het inhoudelijke en financiële 
eindverslag gemaakt en het festival geëvalueerd met de 
medeorganisatoren. Tijdens de evaluatie kwam naar 
voren dat het ‘forceren’ van verbindingen tussen 
dansers van verschillende dansgenres (d.m.v. 
gezamenlijke activiteiten) niet werkt. Dansers hebben 
met name behoefte aan specialisatie binnen hun eigen 
dansgenre (persoonlijke ontwikkeling). Dit 
aandachtspunt is bepalend geweest voor de opzet van 
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de andere twee Dansdagen die in 2017 hebben 
plaatsgevonden (zie hieronder). Deze Dansdagen 
focusten telkens op één dansgenre en waren in hun 
opzet geslaagd.  
   
Dansdag Heerlen, 23 april 2017 
1. Wij hebben overleg gehad met de 
samenwerkingspartners Cultuurhuis Heerlen, SCHUNK* 
Heerlen en Bellydance Heerlen. 
2. Wij hebben een PR-campagne rondom het event 
opgezet en uitgevoerd.  
3. Wij hebben i.h.k.v. dit event geen workshops 
georganiseerd en aangeboden.   
4. Wij hebben een draaiboek, dansroosters etc. 
gemaakt.  
5. Wij hebben alle facilitaire zaken (ticketing, techniek 
etc.) op de festivallocatie (Cultuurhuis Heerlen) 
afgestemd.  
6. Wij hebben de inschrijvingen verwerkt. 
7. Wij hebben de verantwoordelijkheid gedragen voor 
de hele organisatie van het event. 
8. Wij hebben zorggedragen voor de productionele 
werkzaamheden. 
9. Wij hebben de deelnemers (60) ontvangen tijdens het 
event. Er waren 100 bezoekers aanwezig. Gastoptredens 
werden verzorgd door ECHO (schrit_tmacher productie) 
en vier talentvolle jonge muzikanten ‘Embrace the 
Waves’. 
10. Wij hebben de kwaliteit (inhoudelijk en facilitair) van 
het festival bewaakt. 
11. Wij hebben het inhoudelijke en financiële 
eindverslag gemaakt en het festival geëvalueerd met de 
medeorganisatoren.  
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Dansdag Vaals, 10 juni 2017 
1. Wij hebben overleg gehad met de 
samenwerkingspartners welzijnsstichting Trajekt 
Heuvelland en Urban Dansschool Heerlen. 
2. Trajekt Heuvelland en Urban Dansschool Heerlen 
hebben een PR-campagne rondom het event opgezet en 
uitgevoerd.  
3. Wij hebben voor dit event geen workshops 
georganiseerd en aangeboden.   
4. Wij hebben samen met Trajekt Heuvelland en Urban 
Dansschool Heerlen een draaiboek, dansroosters etc. 
gemaakt.  
5. Wij hebben alle facilitaire zaken (ticketing, techniek 
etc.) op de festivallocatie (discotheek Fraiche Vaals) 
afgestemd.  
6. Wij hebben de inschrijvingen verwerkt. 
7. Wij hebben de verantwoordelijkheid gedragen voor 
de hele organisatie van het event. 
8. Wij hebben zorggedragen voor de productionele 
werkzaamheden. 
9. Wij hebben de 40 deelnemers ontvangen tijdens het 
event. Er waren 120 bezoekers aanwezig.  
10. Wij hebben de kwaliteit (inhoudelijk en facilitair) van 
het festival bewaakt. 
11. Wij hebben het inhoudelijke en financiële 
eindverslag gemaakt en het festival geëvalueerd met de 
medeorganisatoren.  

Thema: Talentontwikkeling 

Er heeft (i.s.m. Dans Docenten Vereniging 
Limburg - DDVL) een Amateurdansfestival 
Limburg plaatsgevonden waarbij 330 Limburgse 
amateurdansers een podium aangeboden kregen 
en middels dansworkshops verbonden werden 
met professionele dansers en choreografen.  

1. Het overleggen met samenwerkingspartner DDVL. 
2. Het opzetten en uitvoeren van een PR-campagne 
rondom het event.  
3. Het zoeken naar geschikte professionals voor de 
workshops.  
4. Het maken van een draaiboek, dansroosters etc.  
5. Het afstemmen van alle facilitaire zaken (ticketing, 

1. Wij hebben overleg gevoerd met 
samenwerkingspartner DDVL. 
2. Wij hebben een PR-campagne rondom het event 
opgezet en uitgevoerd. 
3. Wij hebben de workshops laten verzorgen door de  
professionele dansgezelschappen GOTRA, SALLY, 
Panama Pictures en Don’t Hit Mama.  
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 techniek etc.) op de festivallocatie (Theater De 
Maaspoort).  
6. Het verwerken van de inschrijvingen.  
7. Het verantwoordelijk zijn voor de hele organisatie van 
het event.  
8. Het zorgdragen voor de productionele werkzaamheden.  
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 ontvangen van de docenten en deelnemers tijdens 
het event.  
12. Het maken van een  
inhoudelijk en financieel  eindverslag en het evalueren van 
het festival. 
 

4. Wij hebben een draaiboek, dansroosters, etc. 
gemaakt. 
5. Wij hebben alle facilitaire zaken (ticketing, techniek 
etc.) op de festivallocatie (Theater De Maaspoort) 
afgestemd. 
6. Wij hebben de inschrijvingen verwerkt. 
7. Wij hebben de verantwoordelijk genomen voor de 
hele organisatie van het event. 
8. Wij hebben zorggedragen voor de productionele 
werkzaamheden. 
9. Wij hebben de docenten en deelnemers tijdens het 
event ontvangen. 
10. Wij hebben de kwaliteit (inhoudelijk en facilitair) van 
het festival bewaakt.  
11. Wij hebben de docenten en deelnemers tijdens het 
event ontvangen. 
12. Wordt in januari 2018 uitgevoerd.   
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Er is, in afstemming met relevante 

erfgoedorganisaties, een bijdrage geleverd aan 

de inrichting en werking van het integrale 

provinciale erfgoedloket (Limburgse 

Erfgoedcoöperatie) per 1 juli 2017.  

1. Het, op grond van de provinciale besluitvorming over de 

inrichting het integrale erfgoedloket, zorgdragen voor de 

benodigde verandering van de interne organisatie en het 

de daaraan ten grondslag liggende 

werk/ondernemingsplan. 

1. Wij hebben in het werkplan met begroting 2017 

geanticipeerd op een situatie waarin de taken voor 

monumentenzorg en archeologie elders worden 

ondergebracht. De provinciaal kwartiermaker heeft 

medio 2017 een adviesrapport voorgelegd aan het 

college van GS. Zodra de besluitvorming hieromtrent is 

afgerond zal de interne organisatie van het Huis (via het 

werkplan en ondernemingsplan) hierop worden 

ingericht. 

      Op 20 juli 2017 heeft de provinciaal kwartiermaker 

zijn bevindingen mondeling toegelicht tijdens een 

‘terugkomdag’ voor het Limburgse erfgoedveld te 

Kessel. Voor deze gelegenheid hebben wij in direct 

overleg met de kwartiermaker een startdocument voor 

de oprichting van een Limburgse Erfgoedcoöperatie 

opgesteld en tijdens deze bijeenkomst te Kessel 

gepresenteerd.  

      Wij hebben, mede in het licht van de ontwikkelingen 

omtrent de Erfgoedcoöperatie, cf. beschikking een 

aanvulling geschreven op ons werkplan voor de tweede 

helft van 2017.  

      Ter ondersteuning van de leden van het 

Erfgoedplatform Limburg hebben wij na 20 juli 2017 

>> ERFGOED 

>> ERFGOEDCOÖPERATIE 
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gewerkt aan de uitvoering van het Startdocument.  

Er is middels de uitvoering van de taken van het 

Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg 

Limburg (SAM) en het verbindend 

consulentschap voor Limburgse 

erfgoedorganisaties en het 

samenwerkingsplatform EPL, bijgedragen aan de 

inrichting én het functioneren van het integrale 

provinciale erfgoedloket in 2017. 

1. Het deelnemen aan de stuurgroep die samen met de 17 

overige leden van het Erfgoedplatform Limburg en het 

Geschiedenisplatform Limburg is voorgesteld, met als 

gezamenlijk doel het provinciale erfgoedloket in te richten 

en te laten functioneren. 

1. De voorgestelde stuurgroep werd per 1 september 

2017 ingesteld. Het provinciaal kwartiermakersteam is 

in februari 2017 met zijn werkzaamheden gestart.  Wij 

hebben zorggedragen voor de redactie en verzending 

van een brief d.d. 6 januari 2017 van de leden van het 

Erfgoedplatform Limburg en het Geschiedenisplatform 

Limburg, in reactie op de provinciale 

informatiebijeenkomst d.d. 23 november 2016. 

      Wij hebben een bijdrage geleverd aan het overleg 

van de kwartiermaker met de leden van 

Erfgoedplatform en Geschiedenisplatform d.d. 10 

februari 2016. 

      Wij hebben deelgenomen aan werkconferenties op 

29 maart (servicepunt erfgoed) en 20 april 

(archeologiedepot). 

      Wij hebben zorggedragen voor de redactie  en 

verzending van een bericht d.d. 24 april 2017 aan het 

kwartiermakersteam inzake het binnen het 

Erfgoedplatform aanwezige draagvlak voor de realisatie 

van een coöperatief samenwerkingsmodel.  

      Wij hebben enkele bilaterale overleggen gevoerd 

met het provinciale kwartiermakersteam voor het 

servicepunt erfgoed.   

      Wij hebben in de maanden juni en juli, in overleg 

met betrokken partijen en externe adviseurs, een 

startdocument voor de ontwikkeling van een Limburgse 

Erfgoedcoöperatie opgesteld.  

      Wij hebben actief deelgenomen aan de presentatie 

van de kwartiermaker d.d. 20 juli te Kessel en hier ons 

startdocument voor de oprichting van een 

erfgoedcoöperatie gepresenteerd. 

      Op 31 augustus 2017 hebben wij deelgenomen aan 
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een bijeenkomst voor de inrichting van de 

publiekspresentaties in het nieuwe gebouw van het 

provinciaal archeologiedepot te Heerlen. 

      Aansluitend hebben wij met de leden van het 

Erfgoedplatform en Geschiedenisplatform Limburg op 1 

september 2017 een vergadering belegd over de 

uitwerking van dit startdocument en het sluiten van een 

intentieovereenkomst met de Provincie Limburg. Bij die 

gelegenheid hebben beide platforms zich verenigd 

onder de noemer Erfgoedplatform Limburg (EPL). Er is 

uit de leden van dit platform een startgroep/stuurgroep 

geformeerd ten behoeve van de oprichting van de 

coöperatie en het inrichten van een Serviceloket. Het 

Huis maakt, op grond van dit startdocument, geen deel 

uit van deze beoogde coöperatie, maar faciliteert de 

leden ervan. Deze startgroep kwam op 15 september, 

23 oktober en 9 november 2017 in vergadering bijeen. 

 

HKL was sedert 20 juli 2017 (ook) direct betrokken bij / 

zelfstandig verantwoordelijk voor:  

 

Overleg Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) 

inzake EPL, coöperatie i.o. (26 juli), overleg De Domijnen 

over deelname aan EPL, coöperatie i.o. (18 augustus), 

werkbijeenkomst inzake publieksfunctie provinciaal 

archeologiedepot Heerlen (31 augustus), skype-overleg 

mw. Gresnigt- Raemaekers, mw. K. Schmitz-Winthagen 

(12 september), bestuurlijk overleg (alleen 

voorbereidend) Gedeputeerde Koopmans, mw. 

Gresnigt-Raemaekers en mw. K. Schmitz-Winthagen (5 

oktober), workshop  werkplannen gesubsidieerde 

erfgoedinstellingen Provincie Limburg (12 oktober), 

overleg SRAL inzake voortgang EPL / Coöperatie i.o. (26 
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oktober), Skype-overleg mw. Gresnigt-Raemaekers, mw. 

K. Schmitz-Winthagen, Theo Oberndorff (30 oktober), 

overleg notaris Cremers te Roermond inzake concept-

statuten Coöperatie Erfgoed Limburg i.o. (1 november).  

 

Op 23 november werd de provinciale 

Intentieovereenkomst coöperatieve samenwerking  

ondertekend te Weert, gevolgd door plenair overleg 

EPL. Bij deze gelegenheid bespreking van de eerste 

versie van de concept-statuten van de Coöperatie 

Erfgoed Limburg i.o. Ter facilitering hiervan zijn concept 

statuten opgesteld, waarin de tot en met 23 november 

uitgewisselde inzichten waar mogelijk zijn verwerkt. Ide  

vergadering van 23 november is overeengekomen dat 

elk van de leden van het Erfgoedplatform Limburg in de 

eigen bestuursgremia de concept-statuten bespreekt en 

zo mogelijk de noodzakelijke instemming voor 1 januari 

2018 a.s. kenbaar maakt. Er is besloten tot de instelling 

van een startgroep, die gericht is op het realiseren van 

de oprichting van de coöperatie. Ook is er besloten tot 

de instelling van werkgroepen, ter voorbereiding en 

realisatie van de inhoudelijke doelen van de coöperatie.  

 

Overleg Barbara Beckers (SHCL) over voorbereiding 

eerste bijeenkomst werkgroep publieksbereik (4 

december), reminder inzake reactie op concept-

statuten, telefonische afstemming met enkele EPL-leden 

(week 50), telefonische afstemming met Marc Wingens, 

Coöperatie Erfgoed Gelderland (11 december), overleg 

Barbara Beckers (SHCL) over voorbereiding eerste 

bijeenkomst werkgroep publieksbereik (15 december), 

werkoverleg provinciaal archeologiedepot Heerlen (18 

december), vergadering startgroep EPL, m.n. over de 
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concept-statuten en de hierop sedert 23 november 

2017 ontvangen reacties (19 december). 
 

 

 

 

 

 

 

Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & 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. 
 
Opmerking: De taken van SAM-Limburg worden in de loop van 2017 
betrokken bij de inrichting van het integrale provinciale 
erfgoedloket (Limburgse Erfgoedcoöperatie). 

 

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 
gemeentelijk 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; 
6. Het organiseren van een maandelijks planoverleg ten 

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 Beek, 
Gulpen, Nederweert, Peel en Maas (2x), Sittard-Geleen, 
Schinnen, Stein (7x), Simpelveld, Valkenburg aan de 
Geul (3x) en Weert. Ook Twitter is benut voor het 
verspreiden van nieuws m.b.t. archeologie, 
cultuurhistorie en monumentenzorg. 
4. Op 1 juni en 30 november hebben twee 
informatiebijeenkomsten van SAM-Limburg 
plaatsgevonden. 
5. Op 24 oktober heeft de A&O-bijeenkomst in Chateau 
St. Gerlach plaatsgevonden in samenwerking met de 
Erfgoedacademie. 
6. Wij hebben planoverleggen georganiseerd  en 
bijgewoond op 12 januari, 23 februari, 23 maart, 20 
april, 9 mei, 22 juni, 27 juli en 24 augustus, 13 
september, 19 oktober en 14 december 2017. 
7. In 2017 heeft geen gezamenlijk beleidsoverleg tussen 
RCE provincie en Huis-SAM-Limburg plaatsgevonden. 
8. Er heeft afstemming met de Provincie 
plaatsgevonden op 7 maart, 18 april en 22 juni 2017. 

>> STEUNPUNT ARCHEOLOGIE & MONUMENTENZORG 

   (SAM-) LIMBURG 
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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 
adviescommissies); 
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; 
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 onderzoeken van de mogelijkheid om een nieuwe 
editie van de restauratiecursus in Limburg te organiseren; 
13. Het doen van onderzoek naar de behoefte van het 
regionaal aanbieden van de cursussen van de nationale 
Erfgoedacademie;  
14. Het (in voorkomende gevallen  en in samenwerking 
met derden) doen van onderzoek naar erfgoedrelevante 
vraagstukken; 
15. Het verspreiden van kennis met betrekking op de 
invoering van de Erfgoedwet per 1 juli 2016; 
16. Het vergaren en verspreiden van kennis met het oog 

9. Onze deelname aan de regionale beleidsplatforms is 
volgens plan verlopen. Er waren bijeenkomsten van 
Regio Midden op 17 januari, 11 april en 26 september, 
van Regio Noord op 6 maart, 12 juni en 2 oktober; en 
van Regio Zuid op 6 april, 29 juni en 28 september 2017. 
Op 13 juli 2017 heeft de Regio Midden een bezoek 
gebracht aan het Kloosterdorp Steyl in samenwerking 
met Piet Laumans. 
10. Onze bijdrage aan de Limburgse Archeologie Dag 
(LAD) d.d. 8 april is volgens planning geleverd. Het 
thema was dit jaar ‘Ondergronds’ en er waren dit jaar 
91 deelnemers. Op 3 juli 2017 heeft SAM-Limburg de 
evaluatie van het LAD georganiseerd. 
11. Wij hebben volgens plan deelgenomen aan de 
Landelijke Overleggen Steunpunten (LOS) en EOS op 23 
februari, 27 maart, 13 april, 24 augustus, 7 september 
(gecombineerd met de opening van de Open 
Monumentendag) 2017. Op 4 september hebben we 
een landelijke vergadering van archeologen in de 
steunpunten (AES) bezocht.   
12. In samenwerking met de gemeente Maastricht 
hebben wij een restauratiecursus aangeboden aan de 
gemeentelijke medewerkers. De cursus heeft in het 
voorjaar van 2017, vanwege gebrek aan belangstelling, 
niet plaatsgevonden. In het najaar hebben de volgende 
cursussen plaatsgevonden: introductie (30 augustus), 
hout (6 september), metsel- en voegwerk (13 
september), ijzer en staal (27 september), interieurs (11 
oktober), bouwhistorisch onderzoek (25 oktober), 
veiligheid en duurzaamheid (1 november) en 
herbestemming (8 november).  
13. In samenwerking met de Erfgoedacademie hebben 
wij de belangstelling voor een dergelijke cursus onder 
de gemeenten en in het particuliere erfgoedveld gepeild 
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op de invoering van de Omgevingswet in 2019; 
17. Het meedenken met de Limburgse gemeenten over de 
invulling van het (rand-)programma van het congres van 
de European Association of Archaeologists in 2017; 
18. Het meedenken met de Limburgse gemeenten over de 
invulling van het programma van de Nationale 
Archeologiedagen 2016. 
19. Het bijwonen van bijeenkomsten op het gebeid van 
archeologie en monumentenzorg. 
20. Het adviseren van de Provincie Limburg bij het 
inrichten van de publiekstentoonstelling van het 
Archeologisch Depot in Heerlen. 
21. Het inzetten van onze expertise op het gebied van 
archeologie en monumentenzorg inzetten bij 
bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van de Cultuur 
Historische Waardenkaart voor de Provincie Limburg. 
22. Het op verzoek van Provincie  Limburg meewerken aan 
de organisatie van het Erfgoedfestival “Over grenzen van 
Limburg” in het gebied van het voormalig Overkwartier in 
Limburg. 

 

en zijn we gestart met het organiseren van de cursus. 
Deze zou in juni 2017 plaatsvinden, maar is 
doorgeschoven naar maart 2018. 
14. N.v.t. in verslagperiode. 
15 en 16.  Op 9 en 16 maart 2017 hebben wij de cursus 
‘Omgevingswet voor Archeologie-ambtenaren’ 
georganiseerd. De cursus werd gegeven door Geertje 
Korf en Nathalie Vossen. Op 13 april heeft Theo 
Oberndorff van het Huis een presentatie gehouden voor 
Heemschut afdeling Limburg over de Erfgoedwet / 
Omgevingswet. 
Op de themabijeenkomst ‘Digitaal werken in de 
Archeologie’ in het Utrechtse Provinciehuis werd de 
stand van zaken m.b.t. het digitaal stelsel omgevingswet 
toegelicht. Deze informatie is ook verspreid onder de 
ambtenaren. 
17. In samenwerking met het Beleidsplatform Erfgoed 
Limburg Noord hebben wij nagedacht over een 
archeologische excursie in Noord-Limburg in het kader 
van het (rand-)programma van het congres van de 
European Association of Archaeologists. Uiteindelijk zijn 
de excursies door het LGOG georganiseerd en is het 
(rand)programma m.b.t. gemeenten niet gerealiseerd. 
18. Op 14 maart hebben wij in Roermond deelgenomen 
aan de eerste sessie over de Nationale 
Archeologiedagen 2017. Allerlei ideeën, wensen, 
plannen en veel enthousiasme zijn daar ter tafel 
gekomen. Samen is geconcludeerd dat in Limburg weer 
wordt aangesloten bij de Nationale Archeologiedagen. 
Op 24 juli en 22 augustus hebben wij een vergadering 
van het Archeologisch Provinciaal Platform bezocht dat 
is opgezet om de Nationale Archeologie Dagen te 
stimuleren. In het weekend van 13, 14 en 15 oktober 
hebben de Nationale Archeologiedagen plaatsgevonden, 
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waarbij in Limburg 61 activiteiten zijn georganiseerd. 
19. Wij hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond: 

 *Op 9 mei hebben we een bijeenkomst van de 
Werktafel Erfgoed Telt bezocht in Eindhoven. Het 
verslag van deze bijeenkomst is verspreid onder de 
ambtenaren. 

 * Op 12 mei hebben we een bijeenkomst van het 
Agrarisch Platform bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed bezocht. Doel van dit bezoek was inzicht krijgen 
in het probleem van de vrijkomende agrarische 
bebouwing in Limburg. Dit heeft geleid tot een 
uitnodiging van Jeroen Bootsma (Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed) op de informatiebijeenkomst van 1 
juni 2017. 
* Op 6 juni werd bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed het symposium ‘Kennis op de Kaart’ gehouden 
waarbij de Rijksdienst alle landelijke projecten m.b.t. het 
verbreden van nationale kennis werden toegelicht. Wij 
namen deel aan het symposium.  

 * Op 8 en 9 juni brachten we een bezoek aan de Vlaams-
Nederlandse Natuursteendagen in Valkenburg. Deze 
dagen resulteerden in een prachtige congresbundel 
geheel gewijd aan het gebruik van natuursteen in 
Limburg. Hier is bekendheid aan gegeven via de website 
en Twitter. 
*Op 16 juni hebben we een bezoek gebracht aan de 
eerste Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis in 
Venlo. Eén van de noviteiten die daar aan de orde kwam 
was het zelfstandig onderzoek door amateurs naar 
historische landschapselementen in Limburg m.b.v. de 
Actuele Hoogtekaart Nederland. Ook daar is bekendheid 
aan gegeven via de website en twitter. 

 * Op 20 juli hebben we de brede erfgoedbijeenkomst in 
Kessel bezocht. 
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* Op 12 juli hebben we deelgenomen aan de 
kennismakingsborrel van het Archeologisch Depot in 
Heerlen. 
* Op 31 augustus hebben we een Kick-off bezocht van 
de Archeopolis Limburg in Heerlen (geïnitieerd door 
kwartiermaker Martijn Valk) en input geleverd voor de 
archeologische presentatie. 
* Op 21 september hebben we de SIKB-dag in Ede 
bezocht. 
* Op 18 december hebben we de bijeenkomst voor het 
erfgoedveld in het Archeologisch Depot bezocht. 
21. Op 30 november hebben we deelgenomen aan een 
sessie voor de ontwikkeling van een Cultuur Historische 
Waardenkaart voor Limburg. 
21. Op 7 september, 27 september, 25 oktober en 30 
november hebben we deelgenomen aan de Werkgroep 
Cultuurhistorische Waardenkaart. 
22. Op 10 november hebben we de kick-off van het 
Erfgoedfestival bezocht in Nijmegen. Op 21 december 
waren wij bij de bijeenkomst met 
Erfgoedfestivalorganisator Dolly Verhoeven en Jos 
Schatorjé (directeur Limburgs Museum) over de 
organisatie van een inspiratiemiddag voor Limburg. 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is ondersteuning geboden aan de activiteiten 
van het Erfgoedplatform Limburg. 

1. Het uitvoeren van 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. Wij hebben deze activiteiten volgens plan 
uitgevoerd. De activiteiten hebben voornamelijk in het 
teken gestaan van de planvorming voor het provinciaal 
servicepunt erfgoed. Het Erfgoedplatform heeft 
vergaderd op 10 februari en 21 april (o.a. kennismaking 
met gedeputeerde Mackus). 

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. 

1 t/m 3. Wij hebben deze activiteiten volgens plan 
uitgevoerd. Zie ook het punt hiervoor. 

AANVULLEND   

 
Het adviseren over en mede uitvoeren van 
activiteiten die in het kader van het Jaar van de 
Limburgse Molens 2016 (nog steeds) 
plaatsvinden.  
 
 
 

 

1. Het uitvoeren van centrale loketfunctie. 
2. Het ondersteunen van de docenten van de 
molengidsencursus. 
3. Het adviseren over, ontwikkelen en mede-realiseren 
van de Avond van de Limburgse Molen. 
4. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars en de Molenstichting , ter 
bevordering van de onderlinge samenwerking. 
5. Opzetten van mediacampagne in het kader van de 
Nationale Molendagen. 

1. Dit betreft dagelijkse werkzaamheden van de 
consulenten voor alle aangesloten erfgoedorganisaties 
waaronder ook de Molenstichting Limburg. Daarmee 
hebben we ook bijgedragen aan de kennis- en 
informatieoverdracht. 
2. Wij hebben een derde molengidsencursus opgezet 
voor molengeïnteresseerde vrijwilligers. Deze cursus 
gaat in maart 2018 van start. Docenten zijn door ons 
benaderd en gecoacht in voorbereiding op de 
molengidsencursus. 

>> ERFGOEDPLATFORM LIMBURG 
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3. Wij troffen voorbereidingen voor de Avond van de 
Limburgse Molens. De bijeenkomst voor het molenveld 
vindt plaats op 27 maart 2018. Tijdens de bijeenkomst 
wordt gebrainstormd  over de uitkomsten van het Jaar 
van de Limburgse Molens en het ‘hoe nu verder’. 
4. We hebben in ons dagelijkse werk de verbinding 
gelegd tussen de Molenstichting Limburg en het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars. Tevens hebben we een 
bijeenkomst georganiseerd waar we beide organisaties 
bij elkaar hebben gebracht. 
5. Wij bewerkstelligden pers- en redactionele aandacht 
voor de Limburgse Molendag. 

 
Het fungeren als provinciaal aanspreekpunt voor 
de landelijke Open Monumentendagen.  

1. Het fungeren als provinciaal aanspreekpunt voor de 
landelijke Open Monumentendagen 2017.  
2. Het bewerkstellingen van pers- en redactionele 
aandacht voor de activiteiten die i.h.k.v. de Open 
Monumentendagen in Limburg plaatsvinden.   

1. Wij waren het aanspreekpunt voor de landelijke 
organisatie van de Open Monumentendagen (9 en 10 
september 2017)  
2. Wij bewerkstelligden de pers- en redactionele 
aandacht voor de Open Monumentendagen in de 
provincie Limburg en de activiteiten in de 22 Limburgse 
gemeenten die meededen.  
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>> FILM & FOTOGRAFIE         

 

 

 

 

Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema’s: Talentontwikkeling & Euregionale 
culturele samenwerking 
 
Er zijn voorbereidingen getroffen voor het 5de 
Euregionaal Jeugdfilmfestival (14 april 2018 in 
Eupen). Het netwerk is verder uitgebreid met 
nieuwe partners uit België, het project is 
uitgerold en er hebben diverse film(coachings)-
activiteiten plaatsgevonden in het voortraject.   
 
 

1. Het uitwerken en uitvoeren van het festivalconcept 
voor 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 werven van fondsen en het doen van  
subsidieaanvragen (in Limburg/Nederland) etc. om het 
festival en het voortraject te kunnen financieren.    
4. Het benaderen van nieuwe/aanvullende mogelijke 
samenwerkingspartners op het gebied van 
film/media(educatie) in Vlaanderen (Hasselt/Genk) en 
Wallonië (Luik) als zijnde projectpartners.   
5. Het opzetten en uitrollen van een grote euregionale PR-
campagne via (online) media, scholen, kunstencentra etc. 
en het netwerk van het Huis en andere projectpartners 
om het festival te promoten bij jonge filmmakers.  
6. Het uitrollen van de filmwedstrijd van het festival. 
7. Het (in aanloop naar het festival) organiseren van een 
meerdaags coaching/workshoptraject (verschillende 
filmdisciplines) toegespitst op behoeften en wensen van 
jonge filmmakers. In dat kader worden (Eu)regionale 
filmprofessionals en –instanties aangetrokken die de 
jongeren kunnen begeleiden.  
8. Het treffen van voorbereidingen voor de jurering van 
alle inzendingen en het festival zelf (programma met 
filmvertoningen, prijsuitreiking, workshops etc.) in 2018.  

1. Wij hebben, i.s.m. de projectpartners uit Euregio 
Maas-Rijn (Bleiberger Fabrik Aachen en Medienzentrum 
Eupen), het festivalconcept aangepast. De doelgroep 
betreft jongeren in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar (was 
14 t/m 24 jaar), omdat voor de doelgroep 10 t/m 19 jaar 
beduidend minder filminitiatieven georganiseerd 
worden en er voor de doelgroep 20 t/m 24 jaar 
(studenten) reeds voldoende andere filminitiatieven 
zijn. Tevens is er in het voortraject meer aandacht voor 
filmcoaching (op scholen) en het adviseren en 
begeleiden van beginnende makers bij het maken van 
een film. Wij hebben gezamenlijk de opzet voor de 5de 
festivaleditie bepaald en zijn in maart begonnen met de 
organisatorische voorbereidingen voor het event.  
2. Er hebben vijf teamoverleggen plaatsgevonden 
waarbij de opzet, organisatie en voortgang van het 
festival werden besproken. Wij waren daarbij 
vertegenwoordigd als Nederlandse projectpartner.   
3. Er wordt een onderscheid gemaakt in kosten die in 
het voortraject (workshop- en coachingstraject per 
regio) worden gemaakt door iedere projectpartner 
afzonderlijk en gezamenlijke kosten voor het festival 
zelf. Kosten die gemaakt worden voor het coachings- en 
workshoptraject in Limburg worden volledig gedekt uit 
het werkbudget van het Huis. In de verslagperiode 
hebben we gezamenlijk een begroting opgesteld voor 
het festival. De begroting is in het tweede kwartaal 
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vastgesteld. De kosten voor het festival zelf worden 
volledig gedekt door een bijdrage van de drie 
projectorganisatoren en het Ministerium der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft. Fondsenwerving is 
niet nodig.   
4. Wij hebben i.h.k.v. het Euregionaal Jeugdfilmfestival 
contact gelegd met Villa Basta in Hasselt. Het contact 
met een instelling in Wallonië (Centre Audiovisuel de 
Liège) loopt via onze projectpartner in Eupen. Ons 
streven was om deze organisaties als volwaardig 
projectpartner te betrekken bij het festival, zodat ook 
Belgisch-Limburg en Wallonië vertegenwoordigd zijn in 
het project, maar dat bleek vooralsnog niet haalbaar. 
Beide organisaties hebben jonge filmmakers uit hun 
netwerk en omgeving (Luik en Belgisch-Limburg) 
geïnformeerd over het festival en hen aangespoord om 
deel te nemen. Enkele makers (met name uit Luik) 
hebben naar aanleiding daarvan dan ook een film 
ingezonden. De organisaties hebben een bijdrage 
geleverd aan de werving van deelnemers. We blijven 
met deze organisaties (en/of andere organisaties in de 
betreffende regio’s) in gesprek en streven ernaar om de 
Euregionale samenwerking uit te breiden (meer gestalte 
te geven).  
5. Wij hebben de contouren van de PR-campagne voor 
het festival medebepaald en de Nederlandstalige 
communicatie(uitingen) omtrent de filmwedstrijd 
verzorgd. In augustus is de PR-campagne door ons 
uitgerold in Limburg.  
6. Vanaf augustus hebben we de filmwedstrijd onder de 
aandacht gebracht van jonge filmmakers in Limburg 
(middels persberichten, online nieuwsbrieven, berichten 
via social media etc.).   
7. Wij hebben geen meerdaags coachingstraject 
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georganiseerd, maar makers die een film wilden 
inzenden en vragen hadden over het maakproces zelf 
advies op maat gegeven of in contact gebracht met 
professionals die hen advies konden geven.  
8. Wij hebben in het najaar van 2017, samen met de 
andere projectpartners, de opzet van de festivaldag  
bepaald. Tijdens het festival worden alle 
filminzendingen vertoond, vinden diverse 
filmworkshops en –activiteiten plaats en worden prijzen 
uitgereikt aan de beste inzendingen en meest 
talentvolle filmmakers. Tevens zijn in die periode 
afspraken gemaakt omtrent de jurering van alle 
filminzendingen en hebben we een Nederlandse 
filmprofessional benaderd om zitting te nemen in de 
jury.       

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is advies gegeven over de ontwikkeling van de 
Limburgse dramaserie ‘Heuvelland’ en het 
filmtalentontwikkelingstraject dat eraan ten 
grondslag ligt en er is een koppeling gemaakt 
met de Limburgse amateurfilmsector en de 
MBO-opleiding ‘AV-specialist’ van het Arcus 
College in Heerlen.  

1. Het geven van advies aan de initiatiefnemer 
(Mosasaurusfilm) van het project over de inbedding van 
het project in de bestaande infrastructuur en het creëren 
van draagvlak.  
2. Het geven van advies over het werven van fondsen, 
sponsoren etc.  om het project te kunnen realiseren.  
3. Het maken van een koppeling met de 
amateurfilmsector en het benaderen van amateurspelers, 
amateurfilmers etc. die kunnen deelnemen aan het 
project en hun talenten kunnen ontwikkelen. 
4. Het inzetten van het netwerk van het Huis voor het 
werven van talentvolle makers (young professionals). 
5. Het onderzoeken van de mogelijkheid om Heuvelland 
als talentontwikkelingsprogramma in te bedden of te 
koppelen aan de opleiding ‘AV-specialist’ van het Arcus 
College in Heerlen en het leggen van verbindingen tussen 
de filmpraktijk en de opleiding.  

1. Wij hebben de initiatiefnemer tijdens 
adviesgesprekken geadviseerd over het inbedden van 
het project in de bestaande filminfrastructuur in 
Limburg. Wij hebben het (belang van het) project 
daarnaast onder de aandacht gebracht van relevante 
instanties (docenten media opleidingen, CineSud, 
CineLOVA, Provincie Limburg etc.) en jonge filmmakers 
in Limburg. Uit gesprekken met beginnende filmmakers 
blijkt dat zij behoefte hebben aan mogelijkheden om 
onder de vleugels (begeleiding) van en i.s.m. profs 
ervaring op te doen en extra ‘vlieguren’ te maken. Het 
project kan tevens dienen als vangnet voor makers die 
een aanvraag hebben ingediend bij het Limburgs 
Filmfonds (bijlage 2), maar niet in aanmerking komen 
voor een financiële bijdrage.  
2. Wij hebben onderzocht voor welke fondsen en 
subsidieregelingen het project in aanmerking komt.  
3 t/m 4. De focus lag in de verslagperiode op het vinden 
van financiering. Voortgang van deze punten (het 
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project) hangt af van beschikbare financiële middelen.  
5. De MBO opleiding ‘AV-specialist’ van het Arcus 
College in Heerlen leidt jongeren op tot generalisten op 
het gebied audiovisuele producties. Zij leren van alle 
disciplines iets, maar specialiseren zich niet als louter 
cameraman etc. Professionele filmmakers in Limburg 
hebben echter wel behoefte aan specialisten op het 
gebied van bijv. camera, geluid, licht etc. (zo blijkt uit 
adviesgesprekken, de notitie ‘Film in Limburg’ die in 
2015 door het Huis is opgesteld en de bijeenkomsten 
‘Film in Limburg’). Om in te kunnen spelen op deze 
behoefte is voor januari 2018 een overleg ingepland met 
de onderwijsmanager KTM en de docent ‘AV-specialist’ 
van het Arcus College in Heerlen (die graag specialisatie 
willen aanbieden aan studenten, maar gebonden zijn 
aan onderwijsrichtlijnen), Mosasaurusfilm, het Huis en 
enkele jonge filmprofessionals  om te bespreken op 
welke wijze er verbindingen gelegd kunnen worden. 
Tijdens het overleg wordt besproken of Heuvelland als 
‘werkschool’ kan fungeren voor studenten van de 
opleiding. Het idee is om studenten van de AV-opleiding 
die zich willen specialiseren, actief te betrekken bij de 
productie van een aflevering  van Heuvelland (op 
assistent sleutelposities). Tijdens de pre-productiefase 
werken de studenten niet alleen actief en volwaardig 
mee aan de voorbereidingen van de opnames, maar 
volgen ze ook intensieve en verdiepende workshops (op 
Filmacademieniveau) in zeer specifieke 
filmvakgebieden. De workshops worden verzorgd door 
de filmprofessionals die een aflevering van Heuvelland 
verzorgen en worden toegespitst op de praktijk. Door 
een (duurzame) koppeling te maken tussen Heuvelland 
en de opleiding kan snel ingespeeld worden op een 
dringende behoefte aan specialisten van het veld.   
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Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er is onderzoek gedaan naar de 
relevantie/meerwaarde van het organiseren van 
de jaarlijkse Filmdagen Hückelhoven in een 
snelgroeiend en veranderend filmlandschap in de 
Euregio en komst van diverse andere euregionale 
filminitiatieven en aan de hand daarvan een 
besluit genomen over het voortbestaan of 
nieuwe festivalvorm.     

1. Het evalueren van de Filmdagen Hückelhoven 2016 en 
de relevantie/meerwaarde bepalen van het festival 
(huidige opzet) in het hedendaagse filmlandschap i.s.m. de 
andere projectpartners en scenario’s voor de toekomst in 
kaart brengen en besluit nemen voor de toekomst wat 
betreft rol van het Huis als projectpartner (concept 
bedenken dat aanvullend/vernieuwend is, aanhaken bij 
nieuwe initiatieven óf festival niet meer mede-
organiseren).  
  

1. Wij hebben de Filmdagen Hückelhoven (met name de 
2016 editie) zowel intern als met het festivalteam 
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie, het feit dat de 
afgelopen jaren sprake was van teruglopende 
bezoekersaantallen, een financieel tekort in 2016 en het 
feit dat we er (ondanks het doorvoeren van wijzigingen 
in zowel opzet en programma) gezamenlijk niet in 
slaagden om nieuw jongerenpubliek uit Duitsland, 
België en Nederland aan te spreken, hebben we 
besloten om ons terug te trekken als projectpartner en 
zowel inhoudelijk als financieel geen bijdrage meer te 
leveren aan het event. Ook de Duitse projectpartner 
heeft aangegeven geen toekomst meer te zien in het 
filmevent. Daarmee komen de Filmdagen Hückelhoven, 
na 45 jaar, tot een einde. Er komt geen alternatief voor 
het festival, omdat de toegankelijkheid van het 
filmaanbod (met komst van ‘on demand’ film kijken) 
tegenwoordig veel groter is en het filmfestivalaanbod in 
de (Eu)regio de laatste jaren behoorlijk is uitgebreid. 
Daar waar de Filmdagen voorheen in een unieke 
behoefte voorzagen om jongeren met verschillende 
achtergronden bijeen te brengen en middels het 
medium film maatschappelijke ontwikkelingen en 
cultuurverschillen etc. werden besproken, zijn er nu 
voldoende alternatieven dichterbij huis.     

Thema: Kennisdeling 
 
De jaarlijkse sectorbijeenkomst ‘Film in Limburg’ 
heeft plaatsgevonden met filmmakers en -
partners uit de regio en de bevindingen en 
aanbevelingen zijn gebundeld in een notitie voor 
het veld.  
 

1. Het vormgeven, organiseren en faciliteren van de 
jaarlijkse sectorbijeenkomst i.s.m. Cinesud en Stichting 
Zuyderzigt.  
2. Het uitnodigen van professionele filmmakers, docenten 
van mediaopleidingen, filminstanties, platforms, 
omroepen etc.    
3. Het bundelen van alle bevindingen en aanbevelingen 
van ‘het veld’ in een notitie. 
4. Het verspreiden en presenteren van de notitie. 

1 t/m 6. De jaarlijkse sectorbijeenkomst ‘Film in 
Limburg’ heeft niet plaatsgevonden. Een groot aantal 
filmpartners en het Huis hebben elkaar wel getroffen 
tijdens de werkconferentie van de Stedelijke 
Cultuurregio Zuid in april. In aanloop naar en tijdens 
deze conferentie is de filmketen in de stedelijke regio’s 
in kaart gebracht en hebben wij gezamenlijk gesproken 
en gebrainstormd over de bevindingen en kansen voor 
de filmsector in de regio. In  ‘Stedelijke Cultuurregio 
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5. Het stimuleren, (mede)organiseren en aanscherpen van 
filminitiatieven die in lijn zijn met de bevindingen uit de 
notitie.    
6. Het verbinden van maker, initiatieven en instanties met 
elkaar, zodat een stevige basisinfrastructuur ontstaat. 

Zuid’-verband werd en wordt dus al het nodige 
besproken over film in Limburg. Wij zagen geen 
toegevoegde waarde in het organiseren van een 
sectorbijeenkomst ‘Film in Limburg’.  

 
Er zijn nieuwe Limburgse, cultuurhistorische 
amateurfilms gemaakt en vertoond in kader van 
Filmfestival Tijdsbeeld en makers zijn gecoacht 
bij het maken van een dergelijke film.  
 

1. Het vaststellen van het festivalconcept en de begroting 
i.s.m. het Limburgs Museum en (Cine)LOVA en het 
organiseren van het festival.  
2. Het organiseren en bijwonen van diverse 
werkoverleggen i.h.k.v. het project.  
3. Het opzetten en uitrollen van een PR-campagne om de 
filmwedstrijd en het coachingstraject te promoten.  
4. Het uitrollen van de filmwedstrijd i.h.k.v. Filmfestival 
Tijdsbeeld en het aannemen van inzendingen. 
5. Het organiseren van een coachingstraject (in CineLOVA 
verband) voor amateurfilmers die advies en hulp nodig 
hebben bij het maken van een cultuurhistorische film.  
6. Het organiseren van en begeleiden van de jurering van 
alle inzendingen.  
7. Het opzetten en organiseren van een 
festivalprogramma (filmprogramma, prijsuitreiking etc.) 
voor de festivaldag zelf in Filmtheater De Nieuwe Scène in 
Venlo.  
8. Het opzetten en uitrollen van een PR campagne om het 
festival te promoten bij het publiek.  
9. Het evalueren van het festival. 
 

1. Wij hebben het festivalconcept gezamenlijk 
vastgesteld en zijn begonnen met de organisatorische 
voorbereidingen voor de filmwedstrijd. Naast de 
vertoning van cultuurhistorische films ligt sinds deze 
editie ook de nadruk op het bieden van begeleiding bij 
het maken van dergelijke films.  
2. Wij hebben drie werkoverleggen gehad met 
projectpartner Limburgs Museum en Filmtheater De 
Nieuwe Scène (festivallocatie) waarbij de opzet van het 
festival, de voortgang van de voorbereidende 
werkzaamheden, de festivallocatie, het uitrollen van de 
filmwedstrijd en de werving van deelnemers werden 
besproken.  
3. Wij hebben samen met het Limburgs Museum de 
communicatiestrategie omtrent de filmwedstrijd, het 
coachingstraject en het festival bepaald. 
4. Wij hebben de filmwedstrijd en het coachingstraject 
aangekondigd in de media en onder de aandacht 
gebracht van amateurfilmers uit ons netwerk en dat van 
(Cine)LOVA. Daarnaast hebben wij ingezonden films 
geregistreerd.  
5. Wij hebben makers, die i.h.k.v. Tijdsbeeld om 
coaching hebben gevraagd, begeleid en in contact 
gebracht met de filmcoaches van CineLOVA. 
6. Wij verzorgden samen met projectpartner Limburgs 
Museum zelf de voorselectie van alle inzendingen. 
Uiteindelijk werden  door ons negen films geselecteerd 
voor vertoning tijdens Tijdsbeeld. Deze films zijn tijdens 
het festival live gejureerd door een jury bestaande uit 
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historicus Fred Cammaert en filmprofessionals Jotja 
Bessems en Louk Voncken. Wij troffen de voorbereiding 
voor de jurering (opstellen juryinstructie etc.).  
7. Wij stelden samen met het Limburgs Museum het 
programma van het festival samen. Het programma 
bestond uit de vertoning van de negen geselecteerde 
amateurfilms, gevolgd door een ‘live’ jurering en een 
prijsuitreiking. In het kader van de prijsuitreiking 
opperden wij het idee om prijzen in de vorm van 
verdieping en coaching (bij het maken van een volgende 
productie) door filmprofessionals ter beschikking te 
stellen aan de winnaars. In dat kader legden wij de 
verbinding met CineSud en spraken we met hen af dat 
de winnaar van de juryprijs coaching krijgt aangeboden 
bij het maken van een nieuwe film en dat de winnaar 
van de publieksprijs mag deelnemen aan CineMasters 
van CineSud waarbij filmprofessionals vertellen over 
hun werk en/of hun specialisme op het gebied van 
filmmaken. Door amateurs en professionals op deze 
wijze met elkaar te verbinden, investeren we in de 
ontwikkeling van de amateurfilmer.  
8. Samen en in nauwe afstemming met de PR-afdeling 
van het Limburgs Museum verzorgden wij de publiciteit 
voor het festival en kondigden wij het festival aan 
middels het versturen van persberichten, plaatsen van 
berichten op social media, aankondigen van het festival 
middels een dia in de filmhuizen in Venlo, Sittard en 
Roermond.  
9. De evaluatie zal plaatsvinden in januari 2018. Enkele 
aandachtspunten zijn o.a. publieksbereik (het 
interesseren van publiek voor cultuurhistorische films 
van amateurfilmers), het stimuleren van de productie 
van nieuwe films over de cultuurhistorie van Limburg (er 
werden voor deze editie voornamelijk reeds bestaande 
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films ingezonden) en het bepalen van de positie van 
Festival Tijdsbeeld binnen het huidige 
filmfestivallandschap in Limburg.      

Thema: Cultuureducatie 
 
Het Kijkwijzer filmproject ter bevordering van de 
filmeducatie onder middelbare scholieren is 
opgestart i.s.m. de zes Limburgse filmhuizen.   
 

1. Het laten uitvoeren van een onderzoek onder 
middelbare scholen naar de behoefte van een 
filmeducatieproject.  
2. Het implementeren van het project bij de zes 
afzonderlijke Limburgse filmhuizen.  
3. Het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijke PR-
campagne ter promotie van het project.  
4. Het monitoren van de voortgang van het project. 

1 t/m 4. Het Kijkwijzer filmproject is gestagneerd en 
krijgt geen vervolg. Wij geven de voorkeur aan het 
promoten, met elkaar verbinden en verder uitbreiden 
van reeds bestaande (landelijke) filmeducatieprojecten 
in de klas waarbij de focus ligt op ‘film maken’. Om dit te 
realiseren, inventariseren we begin 2018 het reeds 
bestaande filmeducatieaanbod (van o.a. de zes 
Limburgse filmhuizen, EYE en Cinesud) om te bezien wat 
er al is, wat nog ontbreekt en hoe het educatieaanbod 
steviger verankerd kan worden.      

De TV-serie Talent & Co is (deels) te zien op L1 
TV.  
 
 
 
 

1. Het adviseren van de producent over de financiering en 
de inhoudelijke opzet van het project (productie TV-serie).  
2. Contact leggen met jonge talentvolle makers uit o.a. het 
netwerk van het Huis die gedurende de serie gevolgd 
(zouden kunnen) worden.  
3. Het in kaart brengen van bestaande 
talentontwikkelingsinitiatieven (Kunstbende Limburg, 
Masterplan Muziekonderwijs DOOR!) in Limburg en het 
leggen van verbindingen t.b.v. de serie.   
4. Het promoten van de serie via de kanalen van het Huis.  
 

1. Wij hebben de producent geadviseerd over de 
financieringsmogelijkheden. 
2. Het contact met de jongeren is rechtstreeks via de 
geselecteerde cultuurscholen (middelbare scholen) 
verlopen. 
3.  Wij informeerden Talent & Co over de initiatieven die 
er zijn op het gebied van talentontwikkeling (van zowel 
onszelf als van andere partners in het culturele veld) en 
waar verbindingen gelegd konden worden. Ook 
wisselden wij gegevens van Limburgse (voor)opleidingen 
voor dans-, muziek- en toneeltalenten uit. 
4. Wij kondigden de lancering van Talent & Co aan via 
onze website en social media kanalen.    

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er heeft een foto-expositie plaatsgevonden in 
Centre Céramique met de fotoseries van de 
geslaagden van de Masterclass Verhalende 
Fotografie #2. 

1. Het begeleiden bij de inrichting van de foto-expositie, 
de opening en eventueel randprogramma i.s.m. 
fotograaf/cursusleider John Lambrichts en Centre 
Céramique. 
2. Het verzorgen van de PR & Communicatie omtrent de 
foto-expositie.  
3. Het evalueren van het project.  

1. Wij hebben de opening en het randprogramma van 
de expo (publieksrondleiding door de expo met 
fotografen en portfoliobespreking voor 
amateurfotografen met de juryleden van de 
masterclass) medegeorganiseerd.  
2. Wij hebben samen met Centre Céramique 
zorggedragen voor de PR & Communicatie omtrent de 
expo en de randactiviteiten. 
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3. Het project is geëvalueerd met de medeorganisatoren 
en deelnemers. De masterclass wordt (voorlopig) niet 
meer georganiseerd. Na deze tweede editie is in een 
behoefte voorzien van gevorderde vrijetijdsfotografen. 
Het Huis kiest ervoor om een andere doelgroep (jonge 
vrijetijdsfotografen t/m 20 jaar) te ondersteunen en 
kiest daarbij ook voor een andere vorm van 
ondersteuning (bijv. organiseren van kortlopende 
projecten en masterclasses en presentatiemomenten). 
Jonge vrijetijdsfotografen vormen een doelgroep 
waarvoor nog geen/weinig activiteiten worden 
georganiseerd in Limburg. Het betreft een doelgroep die 
we nu nog te weinig in het vizier hebben.  

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er is een Euregionale Fotowedstrijd en -expositie 
georganiseerd voor vrijetijdsfotografen afkomstig 
uit de Euregio Maas-Rijn.  
 
 

1. Het organiseren van diverse werkoverleggen met de 
projectpartners: Fotobond Limburg, het Verbond van 
Limburgse Fotokringen vzw en Deutscher Verband für 
Fotografie e.V. waarbij de opzet van de fotowedstrijd, 
voortgang etc. wordt besproken.  
2. Het opzetten en uitrollen van een euregionale PR-
campagne waarmee de fotowedstrijd wordt aangekondigd 
en vrijetijdsfotografen uit de Euregio Maas-Rijn worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd.  
3. Het uitschrijven van de fotowedstrijd en het inzamelen 
van de foto’s. 
4. Het organiseren en begeleiden van de jurering van alle 
ingezonden fotowerken. Uit alle inzendingen wordt een 
selectie gemaakt voor de euregionale foto expositie. 
5. Het organiseren van een officiële opening van de 
expositie(s) en een prijsuitreiking voor de beste 
inzendingen.  
6. Het uitrollen van een PR-campagne waarin de exposities 
worden aangekondigd.  
 

1. Wij hebben werkoverleggen met de andere 
projectpartners geïnitieerd en bijgewoond waarbij de 
voortgang van het project werd besproken,  
voorbereidingen werden getroffen en afspraken werden 
gemaakt over het uitrollen van de fotowedstrijd. 
Daarnaast legden wij twee werkbezoeken af waarbij 
potentiële expolocaties in Nederlands-Limburg werden 
bekeken en besproken. De foto expositie in Nederlands-
Limburg zal plaatsvinden in het Limburgs Museum in 
Venlo. 
2. Wij hebben de Nederlandstalige documentatie en 
communicatie omtrent de (aankondiging van de) 
fotowedstrijd verzorgd. 
3. De fotowedstrijd is zowel door ons als de andere 
projectpartners uitgeschreven. Wij hebben in totaal 212 
foto’s van deelnemende fotografen aangenomen.  
4. Wij hebben juryleden benaderd voor de jurering van 
alle inzendingen en afspraken gemaakt omtrent de 
jurering. De jurering vond, onder onze coördinatie en 
i.s.m. de Fotobond Limburg, plaats op 13 oktober. 
5. Wij troffen de voorbereidingen voor de expositie van 
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de Euregionale Fotowedstrijd en de prijsuitreiking, 
stelden het programma samen en stemden alles af met 
het museum en de projectpartners.  De officiële opening 
vond plaats op 5 november in Städtisches Museum 
Schloss Rheydt in Mönchengladbach en werd door zo’n 
100 fotografen en fotografieliefhebbers uit de Euregio 
Maas-Rijn bezocht.  
6. Wij verzorgden de publiciteit voor zowel de 
Euregionale fotowedstrijd als de drie foto exposities en 
de prijsuitreiking. Wij schreven en verstuurden 
persberichten, kondigden de exposite etc. aan via onze 
website, digitale nieuwsbrief en social media en 
informeerden fotografen uit ons netwerk. 

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er is een (duurzaam) Euregionaal 
samenwerkingsverband tot stand gekomen 
rondom fotografie met fotografiepartners uit 
Luik rondom de Biennale de l’Image Possible 
(BIP) 2018.  

1. Het verstevigen en verankeren van de bestaande 
contacten met de projectorganisatoren van BIP in Luik 
d.m.v. overleggen en het uitwisselen kennis, ideeën, 
ervaringen en delen van netwerken. 
2. Het in kaart brengen en inzichtelijk maken van 
fotografie initiatieven en -instanties in de Euregio Maas-
Rijn en dit netwerk inzetten voor toekomstige 
samenwerking op het gebied van fotografie.  
3. Het introduceren van Nederlands-Limburgse 
fotografiepartners, fotografen en foto-initiatieven 
(amateurs en professionals) over de grens en het 
stimuleren en bevorderen van de Euregionale 
samenwerking tussen dezen.  
4. Het organiseren van gezamenlijke Euregionale 
fotoprojecten aan weerszijde van de grens waarmee (het 
werk van) fotografen (amateur en professional) uit de 
Euregio getoond kan worden. De BIP 2018 dient daarbij als 
uitgangspunt.  
 

1. Wij hebben de contacten met de organisatie in Luik in 
het kader van de BIP 2018 aangehaald en verbindingen 
gelegd met instanties en fotografen in Maastricht en 
omgeving.     
2. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van fotografie 
initiatieven en instanties in Nederlands-Limburg en 
(indien relevant voor Limburg) op landelijk niveau.  
3. Wij hebben een grootschalig fotoproject van een 
Limburgse (gevorderde) amateurfotograaf 
geïntroduceerd bij de organisatie van BIP. Het project 
wordt mogelijk opgenomen in het randprogramma van 
BIP en getoond in Luik.    
4. Er is geen gezamenlijk fotoproject georganiseerd, 
omdat de termijn waarbinnen een project 
georganiseerd had moeten worden te kort was. De 
organisatoren hadden besloten om de BIP in februari 
2018 te organiseren i.p.v. oktober 2018. Er is dit jaar 
daarom vooral ingezet op het aandragen van 
Nederlands-Limburgse fotoprojecten voor de BIP.   

Thema: Talentontwikkeling 
 

1. Het doen van onderzoek naar de behoeften van jonge 
fotografen als het gaat om het krijgen van coaching bij het 

1. Wordt begin 2018 uitgevoerd. 
2. Wij hebben tijdens adviesgesprekken en 



48 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

Er is aandacht besteed aan de talentontwikkeling 
van jonge fotografen in de leeftijd van 12 t/m 18 
jaar.  
 

ontwikkelen van hun talenten en het tonen van hun 
fotografiewerk (online of in vorm van expo) 
2. Het inventariseren van bestaande fotografieprojecten, 
opleidingen, cursussen etc. voor jongeren in Limburg en 
het in kaart brengen van de leemten.   
3. Op basis van bovenstaande bevindingen een 
fotografieproject organiseren voor jongeren i.s.m. en in 
onderlinge afstemming met partners en instanties uit het 
veld en aansluitend bij reeds bestaande initiatieven. 
4. Het uitvoeren van het project. 
5. Het opstellen en uitvoeren van een PR-campagne 
waarmee het project onder de aandacht wordt gebracht 
van de doelgroep. 

ontmoetingen met fotografen kennis genomen van 
enkele reeds bestaande projecten voor jonge fotografen 
en behoeftes op het gebied van talentontwikkeling.  
3 t/m 5. Worden doorgeschoven naar 2018, omdat de 
werkzaamheden  onder punt 1 en 2 meer tijd vergen en 
noodzakelijk zijn om punt 3 t/m 5 goed te kunnen 
realiseren.   

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 sector.  
4. Het actief delen van kennis, bevindingen etc. met het 
veld en relevante partners etc. via online media Huis en 
netwerk consulent.   

1. Wij hebben gedurende het hele jaar kennis genomen 
van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op het gebied 
van film en fotografie, zowel op (Eu)regionaal als 
landelijk niveau middels het lezen van beleidsstukken, 
publicaties en online informatie en d.m.v.  gesprekken 
en overleggen met belangrijke partners uit het veld en 
individuele makers.  
2. Wij hebben gedurende het hele jaar diverse filmers 
en fotografen advies gegeven over hun project. Het ging 
daarbij met name om studenten van MAMDT, maar ook 
professionele filmers en fotografen. Wij hebben advies 
gegeven over de opzet van projecten, mogelijke 
samenwerkingspartners, financiering, geschikte cast en 
crew en de inbedding van projecten in de bestaande 
infrastructuur in Limburg/Euregio.  
3. De consulent film & fotografie heeft gedurende het 
hele jaar diverse ‘sector brede’ bijeenkomsten 
bijgewoond van o.a. het LKCA (over bijv. 
cultuurparticipatie in de vrije tijd), maar ook 
bijeenkomsten die specifiek betrekking hadden op 
sector film en/of fotografie, waaronder de ketensessie 
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film i.h.k.v. de Stedelijke Cultuurregio Zuid en diverse 
overleggen met filmpartners uit de Euregio Maas-Rijn 
(C-Mine Crib en LUCA School of Arts in Genk, Bleiberger 
Fabrik Aachen, MOOOV, Provincie Limburg in België en 
CineSud) om de onderlinge samenwerking te 
bevorderen, kennis uit te wisselen en zodoende de 
filminfrastructuur in de Euregio te versterken.  
4. De film & fotografie website en digitale nieuwsbrief 
van het Huis werd continu door ons ingezet om kennis 
te delen en initiatieven te promoten op het gebied van 
film & fotografie. Daarnaast deelden wij onze kennis op 
dat gebied in dagelijkse gesprekken en overleggen met 
partners en individuele makers uit het veld.  

AANVULLEND   

Thema: Talentontwikkeling 

 

Er is een filmcoachingstraject georganiseerd voor 

jongeren van 13 t/m 18 jaar in het kader van en 

i.s.m. Kunstbende Limburg. 

 

1. Het opzetten en organiseren van een workshoptraject 

waarbij jonge filmmakers gecoacht worden bij het maken 

van een film in aanloop naar Kunstbende Limburg. 

2. Het benaderen en inhuren van filmprofessionals die de 

workshops kunnen verzorgen. 

3. Het evalueren van het coachingstraject 2017 en het 

maken van plannen omtrent een filmcoachingstraject 

i.h.k.v. en in aanloop naar Kunstbende Limburg 2018.  

1. Wij hebben, in afstemming met Kunstbende Limburg, 

een filmworkshoptraject bedacht en georganiseerd voor 

(acht) jonge filmmakers. Het workshoptraject bestond 

uit twee bijeenkomsten waarbij filmprofessionals Jeroen 

Mourmans en Dennis de Pijper ‘tips & tricks’ gaven over 

het maken van een film. Buiten de bijeenkomsten om 

kregen de jongeren (naar behoefte) feedback op hun 

eigen filmplannen en advies op maat.   

2. We hebben drie workshopdocenten benaderd en 

ingehuurd die de filmworkshops verzorgd hebben.  

3. We hebben het coachingstraject geëvalueerd. Daar 

waar eerder slechts enkele jongeren deelnamen aan 

Kunstbende – FILM werd het aantal in 2017, dankzij het 

coachingstraject voorafgaand aan het event, 

verdubbeld. In het najaar zijn plannen gemaakt voor een 

filmcoachingstraject i.h.k.v Kunstbende Limburg 2018. In 

december organiseerden wij in dat kader een 

filmworkshop o.l.v. de ervaren schrijver, filmmaker en 

producent Robin Peeters en aanstormend filmtalent 



50 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

Guido Coppis (tevens oud-deelnemer en winnaar 

Kunstbende). Zij coachten zes deelnemers bij het 

uitwerken van een filmidee en gaven advies op maat.  

Thema: Talentontwikkeling  

 
Er is een documentairefilmproject (Storytellers) 
georganiseerd i.h.k.v. en in samenwerking met 
Docfest. Amateurfilmers werden door 
professionals begeleid bij het maken van een 
korte documentaire en konden hun film 
vertonen tijdens Docfest 2017.  

 

1. Het brainstormen over en het opzetten van een 
documentairefilmproject voor amateurfilmers i.s.m. 
Docfest.  
2. Het organiseren van een coachingsdag met workshops 
voor deelnemers aan het project.  
3. Het (mede)verzorgen van de PR en communicatie 
omtrent het project.  
4. Het jureren van alle inzendingen. 
5. Het tonen van de prijswinnende film(s) tijdens Docfest 
2017.    

1. Wij hebben, samen met Docfest, gebrainstormd over 

de opzet, het thema en de planning etc. van het project 

en het project samen opgezet.  

2. Wij hebben een coachingsdag georganiseerd i.h.k.v. 

het project: locatie vastgelegd, inhoud en opzet van de 

coaching besproken en professionals benaderd die de 

workshops verzorgden. De coachingsdag bestond uit  

een workshop ‘documentaire maken’ van 

documentairemaker Bart Hölscher en een workshop 

‘filmen met smartphone’ van verslaggever Ruud van 

Broekhoven. Er namen zes vrijetijdsfilmers deel aan de 

workshop. Makers kregen nadien nog advies op maat 

over hun eigen documentaireplannen.  

3. Wij hebben het project en het coachingstraject 

aangekondigd via de kanalen van het Huis en CineLOVA.  

4. Wij hebben de ingezonden films gejureerd en de 

makers feedback gegeven op hun productie.  

5. De beste film die in het kader van Storytellers is 

gemaakt, is opgenomen in het programma van Docfest 

2017 en vertoond tijdens het festival.   

Thema: Talentontwikkeling  

 

Er is i.s.m. CineLOVA, CineSud en Filmhuis De 

Domijnen een filmfestival (CineFest) 

georganiseerd met workshops voor 

amateurfilmers, acteurs/amateurtoneelspelers 

en (scenario)schrijvers en een filmprogramma 

met producties van zowel Limburgse 

professionals als amateurs.  

 

1. Het brainstormen over en opzetten van een 

gezamenlijke filmfestival voor en zowel filmprofessionals 

als amateurfilmers.  

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.    

1. Wij hebben samen met CineLOVA, CineSud en 

Filmhuis De Domijnen gebrainstormd over de opzet van 

het festival en gezamenlijk invulling gegeven aan het 

event. Wij hebben vervolgens een projectplan 

geschreven.  

2. Wij hebben drie werkoverleggen georganiseerd en 

bijgewoond met de betrokken partijen om de voortgang 

etc. te bespreken en werkafspraken te maken.  

3. Wij hebben i.h.k.v. het festival het 

workshopprogramma (scenarioschrijven, regie, acteren, 
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7. Het evalueren van het festival met alle partners. filmmuziek) en het filmprogramma met amateurfilms 

vormgegeven en medegeorganiseerd.  

4. Wij verzorgden de communicatie omtrent het festival 

via de kanalen van het Huis en CineLOVA en verzorgden 

de communicatie richting de regionale pers.   

5. Wij hebben (d.m.v. aankondigingen in de pers en via 

de communicatie uitingen van het Huis en de andere 

projectpartners) deelnemers geworven voor de 

filmworkshops en publiek uitgenodigd voor de 

filmvertoningen.  

6. Wij hebben het festival, samen met de andere 

projectpartners, in goede banen geleid, 

workshopdeelnemers en bezoekers begeleid en de 

presentatie verzorgd.   

7. Wij hebben het festival geëvalueerd met alle 

projectpartners en verbeterpunten besproken voor een 

eventuele volgende editie. De interactie tussen 

amateurs en (beginnende) professionals is de kern van 

CineFest. De diverse filmworkshops waarbij 

amateurfilmers gecoacht werden door professionals is 

zeer waardevol gebleken. Bij een volgende editie zal 

daarom nog meer worden ingestoken op de interactie 

tussen amateur-professional bijv. door gezamenlijk ter 

plekke een korte film te maken (48 hours project) of het 

organiseren van ronde tafelgesprekken of filmpitches 

waarbij amateurs en profs hun filmprojecten aan elkaar 

kunnen presenteren en elkaar advies kunnen geven. 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling 
 
Er heeft kennisuitwisseling en –overdracht 
plaatsgevonden in het Limburgse literaire veld. 

1. Het organiseren van de Limburgse Literaire Lunch voor 
stakeholders in het Limburgse literaire veld.  
2. Het evalueren van het event en het bepalen van de 
speerpunten voor een volgende editie.  

1. Wij hebben een thema geformuleerd en naar een 
locatie gezocht voor de Limburgse Literaire Lunch 2017. 
Ook hebben wij contacten gelegd met mogelijke 
sprekers. De Literaire Lunch heeft onder de naam 
feit/fictie: een Limburgse Literaire Lunch 
plaatsgevonden op 5 juli 2017 in de ECI Cultuurfabriek. 
Sprekers waren: A.H.J. Dautzenberg, Annette de Bruijn, 
Johan van de Beek en Claire van Dyck. Leon 
Verdonschot was presentator. Na afloop vond een 
plenaire discussie plaats over het thema van die dag.  
2. De volgende editie van de Limburgse Literaire Lunch 
zal veel meer inspelen op de behoefte vanuit het veld 
en zaken die in het literaire veld spelen. Invalshoeken 
kunnen bijvoorbeeld zijn: hoe verhouden literaire of 
culturele cafés zich tot de actualiteit? Of hoe gaan 
bibliotheken om met de toenemende laaggeletterdheid 
in Limburg? Omtrent dergelijke thema’s worden dan 
lezingen verzorgd met aansluitend concrete tips of 
manieren waarop het veld elkaar onderling kan 
versterken. 
      De Limburgse literaire lunch wordt sinds een aantal 
jaren i.s.m. het Letterkundig Centrum Limburg 
georganiseerd. Bij de volgende edities van de Literaire 
Lunch zal in het kader van de transitie de bal vooral bij 
het Letterkundig Centrum Limburg gelegd worden als 
het gaat om inhoudelijke organisatie. Daarbij zal 
bekeken worden op wat voor een manier het Huis voor 

>> LITERATUUR   
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de Kunsten Limburg de juiste ondersteuning kan 
bieden. 
      Wij hebben het Letterkundig Centrum Limburg 
ondersteund bij de realisatie van de essaybundel 
Feit/Fictie waarin de lezingen van de auteurs die tijdens 
de Lunch hebben voorgedragen zijn opgenomen.  

Thema: Kennisdeling 
 
Er is een samenwerkingsplatform voor streektaal 
en literatuur ingericht, waarin naast streektaal- 
en literatuurorganisaties ook de Universiteit 
Maastricht en het bibliotheekwerk 
vertegenwoordigd zijn (Talep: Taal- en 
Letterenplatform Limburg). 

1. Het beleidsmatig ondersteunen van het 
samenwerkingsplatform. 
2. Het organiseren van bijeenkomsten met betrokken 
partijen. 

1. Op 13 januari 2017 hebben wij namens het TaLeP 
een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie 
Limburg in het kader van Sjiek is miech dat!. Dit voorstel 
is door ons geschreven op basis van input van de leden 
van het TaLeP en in overleg met een stuurgroep. De 
kern van het voorstel is een gratis tweetalig festival 
(Limburgs én Nederlandstalig) waarin de taalcultuur in 
Limburg in al zijn dynamiek en diversiteit wordt 
getoond, met daaraan gekoppeld een literatuurprijs en 
een talentontwikkelingsproject. Eind maart kende de 
Provincie hiervoor een subsidie van 25.000 euro toe. 
      Vanuit TaLeP is er een stuurgroep gevormd die zich 
inhoudelijk richt op de invulling van het 
taalcultuurfestival Festival Sjiek (21 januari 2018). De 
consulent Literatuur en de streektaalfunctionaris van 
het Huis maken deel uit van de stuurgroep en brengen 
advies uit over o.a. de programmering van het festival. 
Tijdens Festival Sjiek wordt o.a. een literatuurprijs 
uitgereikt aan een Nederlandstalig boek dat geschreven 
is door een auteur uit Limburg en waarin Limburg op 
een of andere manier een rol speelt.  
2. Op 31 maart vond de derde bijeenkomst plaats van 
het TaLeP. Hierbij werd de subsidiebeschikking uitvoerig 
besproken en werd een plan van aanpak voor de 
organisatie van het festival en de literatuurprijs 
geformuleerd. Er werden in het tweede kwartaal van 
2017 bijeenkomsten georganiseerd waarbij oftewel het 
gehele Taal- en Letterenplatform of enkele leden van de 
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stuurgroep aanwezig waren.  
Wij coördineerden en initieerden de bijeenkomsten in 
het kader van TaLep en zwengelden initiatieven aan die 
leidden tot nieuwe projecten en samenwerkingen. Wij 
hebben de vergaderingen van TaLeP lange tijd 
voorgezeten, totdat besloten werd dat TaLeP een eigen 
voorzitter nodig zou hebben om de structuur en de 
verzelfstandiging te waarborgen. Deze voorzitter is 
Roeland van Hout geworden. Sindsdien zijn wij als 
ondersteunend adviesorgaan betrokken bij TaLeP. We 
maken de stand van zaken op, maar zorgen ook voor 
kritische vragen en zoveel mogelijk verbinding tussen 
de organisaties onderling. 
 
Verder is er binnen TaLeP vanuit het 
literatuurconsulentschap bekeken op wat voor een 
manier een subsidieaanvraag vanuit LGOG-Commissie 
literatuurgeschiedenis voor een Digitale Bronnengids 
voor Limburgs Literair Erfgoed (DALLE)  kan passen 
binnen de huidige ontwikkelingen op provinciaal 
erfgoedniveau. Hiervoor zijn een aantal nieuwe 
samenwerkingen nodig. Naast het draagvlak dat TaLeP 
op dit moment al kan bieden, worden ook lijnen 
uitgezet naar verschillende erfgoedorganisaties om het 
draagvlak van zo’n plan te vergroten. In dat kader 
hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met 
het cluster erfgoed van het Huis om de samenwerking 
tussen literatuur en erfgoed gemakkelijker te realiseren. 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is advies gegeven aan (project)organisaties en 
initiatieven op het gebied van literatuur 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 en 2. Het up-to-date houden van onze kennis en het 
volgen van beleidsontwikkelingen vindt voortdurend 
plaats door o.a. het lezen van relevante nieuwsbrieven, 
achtergrondartikelen en beleidsstukken op dit terrein. 
Gedurende het hele jaar hebben wij diverse 
organisaties en individuen advies gegeven over bijv. 
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 subsidiemogelijkheden en 
(boek)presentatiemogelijkheden. 

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.  
  

1. O.a. door het volgen van diverse media en 
nieuwsbrieven van relevante literatuurorganisaties en -
contacten en door gesprekken/e-mailcontact bleven wij 
gedurende het hele jaar op de hoogte van wat er zoal 
speelde in het literaire veld in Limburg, zodat wij hierop 
konden anticiperen en e.e.a. konden ontsluiten en 
delen met relevante contacten.  
2. Op de agenda- en nieuwspagina van 
www.hklimburg.nl/literatuur hebben wij gedurende het 
hele jaar berichten geplaatst over activiteiten op het 
gebied van literatuur en schrijven in Limburg. Ook zijn 
op het online Boekenbalkon diverse publicaties van 
Limburgse schrijvers geplaats. Tevens hebben wij de 
Limburgse Literaire Kaart actueel gehouden. 

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

1. Het organiseren van een masterclass schrijven  voor 
jongeren van 12 t/m 18 jaar i.s.m. het Letterkundig 
Centrum Limburg i.h.k.v. Kunstbende Limburg.  
2. Het bieden van redactionele begeleiding aan de redactie 
van literair jongerentijdschrift Ochtendlicht. 
3. Het actueel houden van de website en social media van 
YoungPoets, het delen van tips en activiteiten en het 
organiseren van een schrijfwedstrijd.  
4. Het organiseren van de literair-muzikale avond Nieuwe 
Woorden i.s.m. onder andere Write Now! met 
voorafgaand hieraan een schrijfworkshop voor Limburgse 
Write Now!-deelnemers. 

1. Op 22 januari vond in poppodium de Nieuwe Nor in 
Heerlen een workshop ‘voordragen’ plaats. De ervaren 
taal- en theaterperformers Merlijn Huntjens en Nina 
Willems gingen samen met (potentiële) Kunstbende-
deelnemers aan de slag om te werken aan hun 
performance op het podium.  
2. Er is in januari een voorlopig laatste editie van 
Ochtendlicht uitgekomen in de oude vorm. Op dit 
moment worden Ochtendlicht en YoungPoets 
samengevoegd tot één nieuw, krachtiger en discipline-
overstijgend platform waarbij verbindingen worden 
gelegd met disciplines als muziek en beeldende kunst. 
De voorlopige titel voor het nieuwe platform is 'Krå'. 
3. Wij plaatsten twee- tot driewekelijks berichten op de 
website en social media van YoungPoets, aansluitend bij 
de actualiteit en de belevingswereld van jonge dichters 
en schrijvers. Het ging o.a. om blogberichten rondom 
het NK Poetry Slam, Write Now! en Maastricht 
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International Poetry Nights. Op dit moment is Marjolein 
van der Loo reporter voor YoungPoets. De 
literatuurconsulent heeft aan het LCL een nieuw jong 
bestuurslid aangedragen: Yorick van Wolswijk. Yorick 
zal zich vanuit het LCL focussen op jong talent en op dat 
gebied nauw samenwerken met Marjolein en de 
literatuurconsulent.  
4. Wij hebben flink ingezet op het werven van 
deelnemers voor Write Now! in Limburg met als 
resultaat 45 inzendingen (een lichte groei t.o.v. vorig 
jaar). Ook troffen wij voorbereidingen voor de 
prijsuitreiking, die plaatsvond op 18 mei 2017 met een 
vergelijkbaar bezoekersaantal ten opzichte van 
voorgaande edities en met een compacter programma 
waarin vooral de prijsuitreiking centraal stond. Van het 
organiseren van een schrijfworkshop werd afgezien, 
omdat we inschatten dat er onvoldoende vraag naar 
zou zijn. 

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

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

1 t/m 4. Hier hebben we i.s.m. Write Now! en 
Kunstbende Limburg aan gewerkt. Er hebben 
verschillende workshops plaatsgevonden waarbij het 
Huis een promotionele en ondersteunende rol speelde. 
Zo hebben wij bijgedragen aan de promotie van het 
eerste Write Now! Bootcamp in samenwerking met 
Passionate Bulkboek en Literair Station Venlo. Ook zijn 
vanuit de samenwerking met Kunstbende weer een 
aantal workshops op het gebied van taal georganiseerd. 

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

1. Het zoeken naar cross-over mogelijkheden.  
2. Het opzetten van cross-over projecten samen met 
partners. 

1 en  2. In samenwerking met SCHUNCK* en Parkstad 
Limburg Theaters organiseerden wij een schrijfwedstrijd 
rondom de literaire theatertournee Saint Amour op 3 
februari in Parkstad Limburg Theaters. Hiervoor werden 
zo’n 150 teksten (o.a. gedichten en verhalen) rondom 
het thema ‘Liefde’ ingezonden. De winnaars werden op 
3 februari bekendgemaakt in SCHUNCK* in het bijzijn 
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van Herman Brusselmans. De winnaar van de eerste 
prijs mocht ’s avonds in het theater voordragen tijdens 
Saint Amour.  
        I.s.m. SCHUNCK* en Parkstad Limburg Theaters 
hebben wij een cross-over project opgezet rondom 
Shakespeare. Dat resulteerde op 17 september in een 
Shakespeareavond in SCHUNCK* Heerlen. Het 
programma bestond uit een lezing en voordracht van 
Tom Lanoye, een panelgesprek met Rezy Schumacher 
(dramaturg Het Nationale Theater), Fien Tans (regisseur 
amateurtheater) en Ben van Melick (oud-
docent/literatuurkenner), onder leiding van Tom 
Lanoye. Dit alles in combinatie met liedjes gebaseerd op 
de teksten van Shakespeare gebracht door Sem Dylan. 
Het Huis had in dit project een verbindende rol en 
maakte gebruik van haar netwerk op het gebied van 
literatuur en toneel. SCHUNCK* en PLT organiseerden 
het evenement. 

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er zijn verbindingen gelegd met taalorganisaties 
in Belgisch-Limburg en Nordrhein-Westfalen.  

1. Het onderzoeken en (deels) realiseren van 
samenwerkingsmogelijkheden voor het stimuleren en 
promoten van literatuur in de euregio i.s.m. Oliver Vogt 
van o.a. ‘De Euregio Leest’.  

1. Wij hebben voor de euregionale literatuurprojecten 
Euregio Leest en Literarische Sommer contacten gelegd 
met De Domijnen in Sittard en SCHUNCK* in Heerlen 
met als resultaat dat zij nu ook partner zijn in deze 
projecten.  
      Daarnaast fungeerden wij als Nederlandse partner 
van NXT TXT, een euregionale schrijfwedstrijd voor 
jongeren. Van deze eerste editie vond op 9 mei in Aken 
de prijsuitreiking plaats. 
Wij hebben ook voorbereidingen getroffen voor de 
volgende editie van ‘De Euregio Leest’ en ‘NXT TXT’ in 
samenwerking met o.a. Oliver Vogt van Euregio Kultur. 
Het Huis boorde het netwerk van scholen en 
bibliotheken aan, ondersteunde Euregio Kultur in de 
organisatie en daagde jonge talenten uit om mee te 
doen met de schrijfwedstrijd. Daarnaast stelden wij een 
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jury samen om de Nederlandstalige inzendingen van 
NXT TXT te beoordelen.  
      Oliver Vogt van Euregio Kultur is door ons 
voorgesteld aan de bestuursleden van het Letterkundig 
Centrum Limburg met als doel om een verbinding te 
leggen met deze organisatie.  

AANVULLEND   

 
Er is een symposium georganiseerd waarbij is 
teruggeblikt naar de verschijning van de 
publicatie De Geschiedenis van de literatuur in 
Limburg en is nagedacht over continuering.  

 

1. Het maken van afspraken maken met de LGOG-
commissie literatuurgeschiedenis over doelstellingen, 
wensen, vorm en taakverdeling.  
2. Het leggen en onderhouden van contact met Ligne 
Sittard  
3. Het verzorgen van de financiële afhandeling van het 
project.  
4. Het (daar waar mogelijk) maken van koppelingen met 
andersoortige festivals (o.a. Sjiek).  

1. Wij hebben de LGOG-commissie 
literatuurgeschiedenis ondersteuning geboden bij de 
organisatie van het symposium ‘1 jaar geschiedenis van 
de literatuur in Limburg’ dat op 9 december in Ligne te 
Sittard plaatsvond. De organisatie bestond uit een 
partnerschap tussen de 
literatuurgeschiedeniscommissie en de 
literatuurconsulent van het Huis.  
2. Wij onderhielden de contacten met Ligne Sittard.  
3. Wij verzorgden de financiële afhandeling van het 
project.  
4. Een van de krachtpunten van het symposium was de 
brede inzetbare kwaliteit van de lezingen. Naast de 
aanwezige diepgang waren de lezingen ook voldoende 
navolgbaar; dit laat zien dat de lezingen in een ander 
verband (Festival Sjiek, evenementen van het LCL e.d.) 
kunnen worden toegepast om meer kruisbestuiving 
binnen het literaire veld te bewerkstellingen. 
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Resultaten  Inzet Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema: Kennisdeling 

 

Er is een Kennisnetwerk voor Limburgse Musea 

opgericht/tot stand gekomen. In dat kader 

worden cursussen, workshops en studie- en 

discussiemiddagen voor museummedewerkers 

en museumvrijwilligers ontwikkeld en 

georganiseerd ter bevordering van hun 

deskundigheid, samenwerking en 

collectiemobiliteit.  
 

1. Het ontwikkelen van een programma i.s.m. het museale 
veld.  
2. Het (waar nodig) inhuren van externe deskundigen voor 
de workshops etc.  
3. Het stimuleren van de samenwerking tussen musea en 
deskundigen uit het veld, waaronder het SRAL en bedrijven.  
4. Het fungeren als spil in de totstandkoming van het 
Kennisnetwerk en de uitvoering van de diverse activiteiten 
i.h.k.v. het netwerk.  
5. Het vernieuwen en herindelen van de musea-website 
van het Huis, zodat het beter aansluit bij de doelstelling van 
het Kennisnetwerk.  
6. Het verzorgen van de PR en communicatie omtrent het 
netwerk (o.a. middels website Huis).  
7. Het begeleiden van musea en het aanbrengen van 
structuur omtrent de samenwerkingsmogelijkheden en 
projecten in het kader van o.a. subsidie- en 
fondsenregelingen en crowdfunding-projecten. 
 

1. Wij hebben samen met een aantal partners (o.a. 
Limburgs Museum) een duurzaam training-, lezing- en 
workshopprogramma ontwikkeld in het kader van het 
Kennisnetwerk voor musea.  
      Wij hebben de basis gelegd voor de Kenniskaart en 
een conceptversie geschreven voor een jaarlijkse 
museumenquête om inzicht te krijgen in het Limburgse 
museale veld (m.b.t. kwaliteit, professionaliteit, publiek 
& educatie en cultureel ondernemerschap). De 
conceptversie is voorgelegd aan de bestuursleden van 
de Federatie van Musea in Limburg (FML), Limburgs 
Museum, Museumplein Limburg, Cuypershuis 
Roermond en Erfgoed Gelderland. De Museum Enquête 
werd succesvol uitgevoerd. De resultaten sluiten aan bij 
de Museumcijfers van de Museumvereniging en het 
landelijke onderzoek Vrijwilligers: Pijler onder de 
musea. Met deze inzichten kunnen wij het museale veld 
beter ondersteunen, begeleiden en inspireren.  
      Wij hebben een blauwdruk voor het Kennisnetwerk 
geschreven. De blauwdruk vormt de basis voor de opzet 
van het Kennisnetwerk: trainingen, bijeenkomsten, 
doelstellingen, structuur en organisatie. Gesprekken 
met diverse partners zijn in december voorbereid en 
zullen in januari 2018 plaatsvinden.  
 
In het kader van het Kennisnetwerk zijn een aantal 
pilotactiviteiten georganiseerd: 

>> MUSEA   
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 11 mei: Workshop Storytelling (1) met 15 
personen (volgeboekt) 

 23 mei: Lezing AV collecties i.s.m. Limburgs 
Museum met 10 personen  

 15 juni: Workshop Storytelling (2) met 17 
personen 

 24 augustus: lezing restauratie ethiek 
(ondergrondse fresco’s) i.s.m. SRAL en Museum 
Romeinse Katakomben met 25 personen 
(volgeboekt).  

 29 augustus: introductie musea en mindfulness 
door DichtbijKunst met 10 personen. 

 14 september: Symposium Analoog Erfgoed in 
een Digitale wereld (i.s.m. 
Heemkundevereniging Roerstreek, LGOG, 
Kasteel Aerwinkel en FML) met 90 personen 
(volgeboekt).  

 23 en 30 oktober en 6 november: Driedaagse 
basiscursus conservering met 15 personen 
(volgeboekt). 

 
I.s.m. St. Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en 
Limburgs Museum hebben wij een driedaagse cursus 
preventieve conservering ingepland  en uitgezet in het 
veld. De cursus heeft plaatsgevonden in oktober en 
november. 
      Wij hebben diverse overleggen gehad met SRAL, 
Limburgs Museum en het Continium over 
basiscursussen m.b.t. collecties en registratie. Deze 
overleggen worden in 2018 voortgezet en 
geconcretiseerd (naar aanleiding van de resultaten van 
de Museum Enquête). 
2. Wij hebben voor een workshop Storytelling een 
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beroep gedaan op freelancer Tom Janssen 
(tomcommunicatie). Wij zijn mogelijkheden m.b.t. 
samenwerkingen met andere freelancers aan het 
onderzoeken. Het gaat om experts op het gebied van 
cultureel ondernemerschap, collecties en publiek en 
educatie. Wij hebben voor de introductie ‘musea en 
mindfulness’ een beroep gedaan op Linda Everstijn en 
Petra van Zon (DichtbijKunst)  
3. Wij werkten aan een Kenniskaart waarop de 
expertise en ervaringen van zowel instellingen, musea 
als externe deskundigen worden aangegeven. Wij 
hebben data van instellingen en contactpersonen 
verzameld en hebben een format gemaakt voor het 
ordenen van deze data. Er is een overzicht gemaakt van 
alle museale instellingen en verzamelingen in Limburg. 
Op dit moment zijn er 110 musea opgenomen in het 
overzicht. Deze lijst is beschikbaar gesteld voor het hele 
culturele veld.   
4. Wij verkenden samenwerkingsmogelijkheden met 
o.a. Limburgs Museum, St. Restauratie Atelier Limburg 
(SRAL), Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) en 
de Federatie van Musea in Limburg (FML). Wij zorgden 
middels de aanmeldingstool, website (teksten) en 
mailings voor het verspreiden van informatie rondom 
diverse activiteiten die binnen het Kennisnetwerk voor 
musea vallen.  
Wij continueerden en intensiveerden deze 
samenwerkingsmogelijkheden. Dit deden we o.a. door 
gezamenlijk een cursus preventieve conservering te 
organiseren. Wij deden dit ook door gezamenlijk het 
programma voor het Kennisnetwerk te maken.   
5. De consulent musea heeft in samenspraak met de 
afdeling PR en communicatie een blauwdruk gemaakt 
voor het vernieuwen van de Huiswebsite ‘musea’ en 
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eveneens in samenspraak met de FML een blauwdruk 
ontwikkeld voor het vernieuwen van de website van de 
FML. De website van Huis bevat o.a. informatie over 
cursussen, workshops en lezingen voor musea, 
museumcijfers en relevante vakinhoudelijke informatie 
over bijv. collectie, publiek, educatie, financiering, 
toekomstbestendigheid en museaal bedrijf.   
6. Wij verzorgden alle PR en communicatie rondom 
activiteiten die binnen het Kennisnetwerk vallen, 
waaronder workshops, bijeenkomsten van de FML en 
een symposium.  
Wij hebben een persbericht verstuurd over het 
symposium en over de crowdfundingprojecten. 
Daarnaast verzorgden wij met regelmaat mailings over 
het Kennisnetwerk en stuurden wij relevante informatie 
over museaal beleid en wetgeving naar alle museale 
instellingen in ons bestand. Ook is er een gezamenlijke 
nieuwsbrief voor erfgoed in het leven geroepen waarin 
ook aandacht werd besteed aan de 
crowdfundingprojecten en het symposium. Er is in het 
najaar een speciale museumnieuwsbrief gemaakt met 
relevant (vakinhoudelijk) nieuws voor de 
museumsector.  
7. Wij hebben op 9 maart een kick-off inspiratiesessie 
crowdfunding voor musea en erfgoed georganiseerd. 
Deze is bezocht door twintig personen van diverse 
musea. Wij zijn eveneens gestart met het begeleiden 
van twee nieuwe crowdfundingcampagnes voor musea 
en erfgoed. De partners in deze projecten zijn: Museum 
de Romeinse Katakomben en het SHCL.  
      Wij hebben een overzicht gemaakt van alle 
financieringsmogelijkheden voor musea en erfgoed op 
zowel regionaal, nationaal als Euregionaal niveau. Deze 
lijst is middels de website en een mailing gedeeld met 
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het museale veld. De lijst met 
financieringsmogelijkheden wordt continu aangevuld 
met fondsen, subsidie- en sponsormogelijkheden. 

Er zijn Limburgse musea begeleid bij het 
aanvraagproces of het herijken van hun 
registratie bij het landelijke Museumregister.   

1. Het begeleiden van Limburgse musea in het proces van 
museumregistratie. 
2. Het informeren van Limburgse musea over het 
Museumregister. 
3. Het beantwoorden van vragen uit het museale veld 
omtrent het register.  
4. Het onderhouden van de contacten met het 
Museumregister (organisatie).  

1. Wij zijn gestart met het professionaliseren van musea 
op basis van de Museumnorm van het Museumregister 
Nederland. 
Gedurende het hele jaar hebben we 10 museale 
instellingen (waarvan één schatkamer) begeleid m.b.t. 
professionalisering middels het gebruik van de 
museumnorm. Daarvan is één museum bezig met de 
procedure ‘geregistreerd museum’ en is er één museum 
ingeloot voor de steekproef van het Museumregister. 
Het gaat om de volgende instellingen: 
Gemeentemuseum Weert, Trees Ruijs Huijs (via IBA 
Parkstad), Maasbinnenvaart Museum Maasbracht, 
Graffiti Museum Heerlen (in oprichting), 
Bokkenrijdersmuseum Schinnen (in oprichting), 
Nederlands Golfmuseum (in proces geregistreerd 
museum), Schatkamer ’t Stift Susteren, Museum de 
Locht, HVR Hoensbroek, Depotmuseum Mookerhei (in 
oprichting). De consulent voorziet deze instellingen o.a. 
van advies, plan van aanpak en begeleiding bij het 
schrijven van documenten. 
2. Wij informeerden musea over het Museumregister 
middels de website. De website werd continu up-to-
date gehouden en aangevuld.  
3. Wij hebben vragen van een aantal musea 
beantwoord m.b.t. de museumnorm en de procedure 
‘geregistreerd museum’ (zie punt 1). 
4. Wij onderhielden contact met het Nederlands 
Museumregister. De consulent heeft een overzicht 
ontvangen van de Limburgse musea die deel uitmaken 
van het Museumregister. Het Nederlands Golfmuseum 
is in aanmelding en het Gemeentemuseum Weert is 
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ingeloot voor een steekproef. In oktober is bekend 
geworden dat het Museum van Vrouw, Botanische Tuin 
Kerkrade zijn ingeloot voor de steekproef van 2018. Het 
Huis heeft contact gezocht met deze musea.   
      Tijdens de najaarsvergadering van het Landelijk 
Contact van Museumconsulenten (LCM) is een gesprek 
gevoerd met het Nederlands Museumregister. Het 
Museumregister heeft de museumconsulenten 
gevraagd om gezamenlijk de Museumnorm te herzien 
en om de zelfanalyse voor geregistreerde musea te 
promoten. Dit is gedaan via de website en ter sprake 
gebracht bij het bestuur van de Federatie van Musea in 
Limburg (FML). 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is een Museumdag geïnitieerd waarbij de 
ontmoeting tussen Limburgse musea en 
gemeenten centraal staat, de onderlinge 
contacten zijn bevorderd en kennis is 
uitgewisseld omtrent gemeentelijk 
museumbeleid.  
 

1. Het onderhouden van contacten en het hebben van 
gesprekken met gemeentelijke ambtenaren omtrent 
gemeentelijk museaal beleid. 
2. Het in kaart brengen van het gemeentelijk museum- en 
subsidiebeleid per gemeente. 
3. 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. De consulent musea heeft zitting in de 
adviescommissie roerend erfgoed van de Gemeente 
Weert en heeft geadviseerd m.b.t. museumnota en het 
museumconcept. O.a. door het bijwonen van 
vergaderingen en het schrijven van een advies. Ook is er 
is contact gelegd met de Gemeente Schinnen en de 
Gemeente Venray. De consulent heeft op 1 juni 
deelgenomen aan een bijeenkomst van SAM-Limburg 
en heeft daar de eerste contacten gelegd met 
gemeenten.  
2. Wij hebben alle subsidieregelingen m.b.t. museaal 
beleid en musea in kaart gebracht. Wij hebben deze 
regelingen up to date gehouden op onze website.  
3. Vanwege de complexheid van gemeenten is het nog 
niet gelukt om van alle gemeenten de betreffende 
ambtenaren in kaart te brengen en te contacteren. Er 
was in het verleden weinig tot geen contact met 
gemeenten. In het najaar hebben wij een aantal 
gemeenten voorzien van advies m.b.t. ontwikkeling van 
musea in de betreffende gemeente. Ook hebben wij 
gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan praktijk- 
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en discussiedagen. 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is een pilot gerealiseerd waarbij Limburgse 
musea worden gestimuleerd en begeleid bij het 
opzetten en uitvoeren van een 
crowdfundcampagne (als onderdeel van het 
Kennisnetwerk voor Limburgse Musea).  
 
 

1. Het volgen van een training over crowdfunding en het 
delen van de opgedane kennis met de Limburgse musea.  
2. Het samenwerken met crowdfund-adviesbureau 
Douw&Koren Amsterdam en Voor de Kunst.  
3. Het delen van informatie omtrent crowdfunding via de 
website het Huis. 
4. Het organiseren van brainstormsessies over 
crowdfunding met Limburgse musea.  
5. Het bespreken van en begeleiden van musea bij het 
opzetten van een crowdfund-plan en campagne. 

1. De consulent musea volgde namens het Huis een 
opleiding tot crowdfundingcoach bij Douw&Koren 
Amsterdam en onderhoudt daarnaast contact met het 
platform voordekunst.nl.  
De consulent heeft deze opleiding op 31 augustus 
afgerond en heeft de laatste pilotcampagne (i.h.k.v. 
haar opleiding) ‘De vroedvrouwschool & ik’i.s.m. met 
SHCLsuccesvol begeleid en uitgevoerd. In het najaar is 
gestart met verkenning van meer 
samenwerkingsmogelijkheden tussen het Huis en SHCL.  
2. Wij hebben in samenwerking het Cuypershuis, 
Douw&Koren en het platform voordekunst.nl de 
allereerste crowdfundingcampagne van een Limburgse 
erfgoedinstelling op het platform voordekunst.nl tot 
een succes gemaakt. De campagne ‘Breng Cuypers in 
Beeld!’ had als doelbedrag € 10.000,-. Uiteindelijk is er 
ruim € 18.000,- opgehaald. Wij hebben een tweede 
campagne ontwikkeld en uitgevoerd met Museum 
Romeinse Katakomben. Het doelbedrag was € 9.000,-, 
het uiteindelijke bedrag (inclusief een donatie van een 
stichting die niet via voordekunst is gedaan) €12.000,-. 
Wij hebben een derde campagne ontwikkeld en 
uitgevoerd met het Sociaal Historisch Centrum voor 
Limburg (SHCL) Het doelbedrag was € 7.500,-, het 
uiteindelijke bedrag (inclusief een donatie van een 
stichting die niet via voordekunst is gedaan) €13.000,-. 
3. Wij deelden informatie over crowdfunding middels 
de website, inspiratiesessies en eventueel direct aan 
instellingen of makers die vragen hadden over 
crowdfunding. 
      Wij hebben op 26 juni een introductie crowdfunding 
georganiseerd i.s.m. Voordekunst. Bij deze introductie 
waren 10 personen aanwezig.  



66 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

      De consulent heeft een concepttekst gemaakt voor 
de website van het Huis m.b.t. crowdfunding en heeft 
vragen beantwoord en informatie verstrekt via mail 
waar nodig. Wij zijn in overleg met Museum Romeinse 
Katakomben om in het voorjaar van 2018 een 
ééndaagse workshop te organiseren.  
      De consulent is op 16 mei geïnterviewd door 
Museumpeil m.b.t. crowdfunding en cultureel 
ondernemerschap. Dit interview is verschenen in de 
nieuwsbrief en op de site van Museumpeil.  
Wij hebben een ééndaagse workshop ‘crowdfunding 
voor de culturele sector’ ontwikkeld die in 2018 zal 
worden aangeboden. Ook is er een verkorte variant en 
een lezing ontwikkeld.  
Op 2 november heeft de consulent een lezing gehouden 
voor diverse (erfgoed)instellingen. 
4. Wij hebben de eerste brainstormsessies met 
museum Romeinse Katakomben en het SHCL 
georganiseerd en voorgezeten. Deze sessies hebben 
geresulteerd in crowdfundingcampagnes.  
5. Wij begeleidden museum Romeinse Katakomben en 
SHCL in het opzetten van een campagne. Daarnaast 
beantwoordden wij vragen vanuit andere disciplines 
m.b.t. crowdfunding. Wij hebben van diverse 
erfgoedinstellingen en eigenaren vragen beantwoord 
m.b.t. crowdfunding. Ook hebben wij vanuit andere 
kunstdisciplines vragen beantwoord.  
      Er is door ons een blauwdruk voor crowdfunding 
gemaakt en gepubliceerd op onze website.  
      In het najaar hebben er verkennende gesprekken 
plaatsgevonden met De Domijnen, Universiteit 
Maastricht (historische boeken) en Kasteel Borgharen 
om te kijken of het mogelijk is hen te begeleiden bij het 
maken en uitvoeren van een crowdfundingcampagne. 
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Thema: Kennisdeling 
 
Er zijn musea gestimuleerd om een 
subsidieaanvraag in te dienen binnen de regeling 
lokale musea en erfgoed van de 
innovatieregeling van de Provincie Limburg. Ook 
zijn musea ondersteund bij het opzetten van 
projecten en het indienen van aanvragen (als 
onderdeel van het Kennisnetwerk voor 
Limburgse Musea). 

1. Het samenwerken met de FML en Provincie Limburg. 
2. Het informeren van musea over de regeling via de 
communicatie uitingen van o.a. het Huis (de website).  
3. Het verbinden van musea onderling bij het doen van 
gezamenlijke projectenaanvragen en het bieden van 
ondersteunding bij het doen van een aanvraag.  
4. Het bespreken van projectplannen van musea. 
5. Het leiden van brainstormsessies met musea.  

1. Wij hebben de halfjaarlijkse ledendag van de 
Federatie van Museum in Limburg (FML) georganiseerd 
i.s.m. de FML en Museum de Domijnen in Sittard. Wij 
gaven advies en bewaakten de kwaliteit. De 
halfjaarlijkse ledendag in het najaar is gecombineerd 
met de symposium Analoog Erfgoed in een Digitale 
Wereld.  
      Wij namen daarnaast deel aan vier 
bestuursvergaderingen van het FML. Het Huis, de FML 
en de Provincie Limburg hebben elkaar ook tweemaal 
getroffen voor een kwartaaloverleg.  
2. In samenwerking met de Provincie Limburg en de 
FML hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst over de 
subsidieregeling voor de bij de FML aangesloten musea 
georganiseerd. Deze bijeenkomst werd bezocht door 27 
personen. Daarnaast hebben wij een verslag gemaakt 
van de bijeenkomst en gedeeld met alle bij de FML-
aangesloten musea. Dit verslag is ook via onze website 
beschikbaar gesteld.  
      De regeling wordt samen met de Provincie Limburg 
geëvalueerd en dan zal bekeken worden of er voor de 
tweede tranche communicatie of een bijeenkomst 
nodig is.  
      Via de website van het Huis is 
achtergrondinformatie over de regeling beschikbaar 
gesteld. Ook hebben we alle FML musea bericht over 
het openstellen van de tweede tranche in december.  
3. N.v.t . Er hebben zich, na herhaaldelijke verzoeken, 
geen musea gemeld die gezamenlijk een aanvraag 
wilden indienen i.h.k.v. de regeling ‘lokale en regionale 
musea’.  
4. Wij hebben een aantal musea van advies voorzien bij 
het aanvragen van subsidie binnen deze regeling. De 
eerste tranche is op 31 maart gesloten. In december is 
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de tweede tranche opengesteld en hebben we musea 
van advies voorzien over de regeling.  
5. Er hebben zich geen musea bij ons gemeld die 
gezamenlijk een aanvraag overwogen. Wij hoefden 
daarom dus ook geen brainstormsessie te organiseren. 

Thema: Kennisdeling 
 
Er heeft een symposium over publieksbereik 
(‘Het publiek van de toekomst – Erfgoed 2.0’) 
plaatsgevonden.  
 
 

1. Het deel uitmaken van de werkgroep die het symposium 
organiseert (o.a. Roerstreekmuseum, LGOG en 
Heemkundeverenigingen).   
2. Het bijwonen en mede-organiseren van het symposium 
3. De resultaten en een verslag van het symposium vertalen 
naar een artikel voor Museumpeil.  

1. Wij maken deel uit van de werkgroep die het 
symposium organiseert.  
Wij hebben de inhoudelijke invulling voor het 
onderdeel ‘discussies’ verzorgd. Aan deze discussies 
namen ongeveer 80 personen deel. Wij hebben een 
inhoudelijk verslag van de lezingen (incl. relevante links 
en publicaties) en de discussiegroepen geschreven en 
als download beschikbaar gesteld via onze website en 
aan alle deelnemers verzonden.  
2. Wij bewaakten de kwaliteit van het programma van 
het symposium en verzorgden een deel van de 
communicatie. Wij woonden het symposium op 14 
september bij.  
3. Museumpeil koos voor het plaatsen van een verslag 
van een ander symposium. Daarom hebben wij het 
verslag via onze eigen website en via een mailing 
beschikbaar gesteld aan zowel deelnemers als 
geïnteresseerden.  

Thema: Kennisdeling 
 
Er is kennis gedeeld met het museale veld op het 
gebied van digitaal erfgoed, veilig erfgoed, 
pilotprojecten, collecties, museumeducatie etc.  
 
 

1. Het vergroten van de kennis van de museumconsulent 
over onderwerpen die relevant zijn voor het museale veld 
d.m.v. het bijwonen van (landelijke) symposia, 
studiemiddagen etc. 
2. Het vertalen van de opgedane kennis tijdens deze 
symposia etc. naar een (downloadbaar) artikel voor het 
veld. 
3. Het bijwonen van vergaderingen en studiedagen 
(meerdere keren per jaar) van het Landelijk Contact van 
Museumconsulenten (LCM), OPEN en RCE Veilig Erfgoed).  

1. Wij hebben deelgenomen aan het symposium 
‘mobiele applicaties in het museum’ van het Landelijk 
Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA). Het was een informatieve dag voor 
professionals uit de erfgoedsector over de ontwikkeling 
van de museale audiotour in de jaren ’50 tot digitale 
toepassingen en technologieën die musea van vandaag 
de dag ontwikkelen en gebruiken en de impact hiervan 
op zowel museum als publiek.  
      Wij hebben deelgenomen aan een expertmeeting 
van het LKCA over de toekomst van erfgoededucatie 
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o.l.v. Hester Dibbits.  
      Wij hebben deelgenomen aan de Internationale 
Conferentie ‘Museums, Diversity and Intangible Cultural 
Heritage’ op 7 november in Rotterdam.  
2. Wij zorgden middels een verslag voor verspreiding 
van de opgedane kennis omtrent het verleden, heden, 
toekomst, randvoorwaarden en impact van mobiele 
applicaties in het museum op medewerkers en publiek. 
Deze kennis werd ook middels onze website met het 
veld gedeeld. Wij verzorgden een verslag van de 
lezingen (en voorbeeldprojecten) over de presentatie 
van immaterieel erfgoed in musea en deelden dit met 
het veld via onze website.   
3. Wij hebben deelgenomen aan overleggen met het 
Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM), het 
Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland 
(OPEN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) - Veilig Erfgoed. Daarnaast waren wij tijdelijk de 
Limburgse vertegenwoordiger in het vakoverleg 
Erfgoededucatie. De consulent musea is daarnaast 
verkozen tot secretaris van het Landelijk Contact van 
Museumconsulenten (LCM).  

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
De samenwerking tussen musea in België, 
Duitsland en Limburg is bevorderd i.h.k.v. het 
euregionale project ‘Onderweg/Unterwegs’.  

1. Het ondersteunen van de Nederlandse organisator bij 
het organiseren van lezingen, expo’s etc. met het thema 
‘Onderweg/Unterwegs’.  
2. Het onderhouden van euregionale contacten. 

1. Wij hebben regelmatig contact gehad met Jos de 
Kunder, secretaris van de Federatie van Musea in 
Limburg (FML), die de Nederlandse organisatie van 
‘Unterwegs’ voor zijn rekening nam. Het project 
bestond uit diverse tentoonstellingen en lezingen in 
Nederlandse, Duitse en Belgische musea en is succesvol 
uitgevoerd en afgerond.  
2. Wij hebben contact gehad met Kulturaum 
Niederrhein in het kader van ‘Onderweg/Unterwegs’. 
Wij hebben contact gehad met vakinhoudelijke experts 
van FARO om extra vakinhoudelijke informatie te 
vergaren voor de Limburgse musea.  
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Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is bekendheid gegeven aan het project 
‘Erfgoedtalent Limburg’ en diverse 
erfgoedtalenten zijn gekoppeld aan en 
werkzaam bij Limburgse erfgoedinstellingen.  

1. Het promoten van het project middels o.a. de website en 
digitale nieuwsbrief van het Huis.  
2. Het promoten van het project middels gesprekken met 
vertegenwoordigers van Limburgse erfgoedinstellingen.  
3. Het onderhouden van contacten met  Vriens/Archeoflex 
die het project uitvoeren en bemiddelen tussen de 
erfgoedtalenten en  
-instellingen.  
 

1. Wij hebben musea en erfgoedinstellingen middels 
een mailing op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheden die het project hen kan bieden. 
2. Wij hebben een aantal instellingen gewezen op de 
mogelijkheden die het project Erfgoedtalent Limburg 
hen biedt.  Vriens/Archeoflex heeft dit contact zelf 
voortgezet met de instellingen. 
3. Middels mail hielden wij contact met 
Vriens/Archeoflex. Het project Erfgoedtalent is 
inmiddels afgerond en zal in commerciële vorm worden 
voortgezet zonder (financiële) ondersteuning van het 
Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM).  
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & 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 overleggen 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. 
6. Het aangaan en onderzoeken van nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden tussen het Jong NBE Zuid en 
andere muzikale evenementen.   

1. Wij hebben contact gelegd met bestaande muzikale 
evenementen, waaronder het Wereld Muziek Concours 
(WMC), Orlando Festival Kerkrade, Cultura Nova 
Heerlen, Zomerparkfeest Venlo en Parkstad Limburg 
Theaters Heerlen om concertmogelijkheden voor het 
ensemble Jong NBE Zuid te bespreken.  
2. Wij hebben de mogelijkheden voor het ensemble om 
te concerteren (bijvoorbeeld tijdens het WMC) 
teruggekoppeld naar het NBE.  
3. De audities vonden plaats op 11 februari. Wij hebben 
de auditiedag georganiseerd, solisten geworven 
middels het uitzetten van een oproep, de solisten over 
het auditiemoment geïnformeerd en ondersteuning 
geboden tijdens de audities.  
4. Er vond een concert plaats op 23 augustus, tijdens 
Cultura Nova in Heerlen. Wij stemden alle praktische 
zaken omtrent het concert af met Cultura Nova.  
5. We hebben ondersteuning geboden aan het 
ensemble tijdens het concert.  
6. Wordt uitgevoerd zodra zich kansen en 
mogelijkheden aandienen. Dit is een continu proces. 

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er is een aanvulling gemaakt op de muzikale 
(concept)programmering van de Muziek Biennale 
Niederrhein (2018) met Nederlandse 
concertorganisatoren. 

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

1. Begin 2018 benaderen we cultuurmakers om aan de 
programmering van de Muziek Biennale Niederrhein 
deel te nemen. De kandidaten geven we door aan 
Kulturraum Niederrhein.  
2. Dit wordt begin 2018 opgepakt, zodra de kaders voor 
het programma definitief rond zijn. 

>> MUZIEK  
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Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er is invulling gegeven aan een podium voor 
jonge talenten en er is een netwerkmoment voor 
jonge solisten en een kennismaking met de 
(muzikale) cultuur in Duitsland verwezenlijkt 
tijdens de Muziek Biennale Niederrhein. 

1. Het benaderen van jonge solisten om deel te nemen aan 
de concerten op Schloss Wissen in samenwerking met 
culturele instellingen uit Noord-Limburg.   

1. Dit wordt begin 2018 opgepakt, zodra de kaders voor 
het talentontwikkelingsprogramma definitief rond zijn. 

Er zijn verbindingen gelegd tussen 
muziekverenigingen, bedrijven en evenementen 
(zoals de Magische Cultuurdag van Attractiepark 
Toverland), uitmondend in een actieve deelname 
van muziekverenigingen aan de evenementen in 
kwestie. 

1. Het adviseren van bedrijven en evenementen (zoals 
Attractiepark Toverland) over de invulling van het 
evenement (zoals de Magische Cultuurdag).   
2. Het aandragen van amateurmuziekverenigingen om deel 
te nemen aan het evenement. 
3. het informeren en enthousiasmeren van lidverenigingen 
van diverse muziekbonden (LBT, OLS en LBM) en 
dansgroepen over mogelijkheden om deel te nemen aan 
dit evenement.  

1 t/m 3. De  Magische Cultuurdag van Attractiepark 
Toverland heeft in 2017 geen vervolg gekregen. We 
hebben ook geen andere verbindingen kunnen leggen 
tussen muziekverenigingen, bedrijven en evenementen. 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is een start gemaakt met het onderzoek 
rondom de aanwas van nieuwe dirigenten voor 
muziekverenigingen (harmonieën, fanfares, 
drumbands en koren). 
 

1. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden om 
de behoefte te peilen naar onderzoek rondom de aanwas 
van nieuwe dirigenten. 
2. Het aangaan van gesprekken met de spelers uit het veld 
(opleidingen en dirigenten). 
3. Het maken van een situatieschets. 
4. Het afnemen van interviews met spelers uit het veld 
(opleidingen, dirigenten en muziekverenigingen). 
5. Het halen van verbeterpunten uit het onderzoek. 

1. Wij hebben een verkennend gesprek gehad met het 
Conservatorium Maastricht. Tijdens het gesprek werd 
besloten om een onderzoek te laten uitvoeren door een 
stagiair.  
2 t/m 5. Wij hebben begin 2017 met het 
Conservatorium Maastricht afgesproken dat zij een 
stagiaire inzetten. De stagiaire zal een 
behoefteonderzoek uitvoeren, een situatieschets 
maken, gesprekken voeren met spelers uit het veld en 
verbeterpunten uit het onderzoek halen. De stagiaire is 
vanaf september aan de slag gegaan met de 
voorbereiding van het uit te voeren 
behoefteonderzoek. In de eerste helft van 2018 neemt 
hij de concrete uitvoering van het onderzoek voor zijn 
rekening.  

Thema’s: Talentontwikkeling  
 
Er is een vervolg gegeven aan het tweede jaar 

1. Het opstellen van een inhoudelijk plan voor het tweede 
jaar. 
2. Het coördineren en bewaken van de kwaliteit van het 

1. Wij hebben het inhoudelijke plan aangepast en 
besproken met de docenten. 
2. Wij zijn gestart met het tweede cursusjaar. Het 
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van de LBT-cursus muziekinstructeur/dirigent 
drumbandsector. 
 

project.   
3. Het overleggen met (gast)docenten.  
4. Het inhoudelijk overleggen met de landelijke Bond van 
Orkestdirigenten en Instructeurs. 
5. Het plannen van extra activiteiten, workshops en clinics. 
6. Het bewaken van de financiële voortgang i.s.m. de LBT 
7. Het organiseren van het examen. 
8. Het evalueren van de cursus en het peilen van de 
behoefte voor een nieuwe cursus. 

theorie-examen vond plaats in juni, het praktijkexamen 
in december. 
3. Wij hebben diverse overleggen gevoerd met 
muziekdocenten.  
4. In overleg met de Bond van Orkestdirigenten en 
Instructeurs hebben wij de theoretische en mondelinge 
examencriteria besproken en teruggekoppeld naar de 
docenten. 
5. Wij hebben verschillende externe practica en 
workshops georganiseerd. 
6. Wij bewaakten de financiële voortgang. Het betreft 
werkzaamheden die continue worden verricht.  
7. Het theorie-examen vond plaats in juni. Wij troffen 
de voorbereidingen voor het examen. Daarnaast 
organiseerden wij het praktijkexamen en tevens 
afsluitende examen van 16 december. Ook legden wij 
contacten met de Bond van Orkestdirigenten & 
Instructeurs i.h.k.v. de certificering.   
8. De evaluatie staat gepland voor het eerste kwartaal 
van 2018.  

Thema’s: Talentontwikkeling  
 
Er is een bijscholingstraject ‘Dirigeren en meer’ 
gerealiseerd voor het kader van de  Limburgse 
drumbandsector. 
 
 

1. Het opstellen van een inhoudelijk plan. 
2. Het vinden van geschikte docenten op basis van het 
inhoudelijke plan. 
3. Het hebben van een inhoudelijk overleg met docenten. 
4. Het aankondigen van het bijscholingstraject middels PR-
campagne (website, nieuwsbrief etc.) 
5. Het coördineren van het traject. 
6. Het evalueren van het traject i.s.m. de LBT. 

1. Aangezien er minder budget beschikbaar is uit de 
Motie Limburgse Volkscultuur zal dit onderdeel minder 
uitgebreid worden vormgegeven dan oorspronkelijk het 
idee was. Wij hebben i.s.m. de LBT de kaders opgezet 
voor een bijeenkomst (later dit jaar) voor instructeurs, 
dirigenten en docenten waarbij een aantal  
vraagstukken onder de aandacht wordt gebracht: 
toelichting exameneisen landelijke muziekexamens 
voor de LBM en de LBT, aanpassing solistenreglement 
van de LBT en een lezing over de subsidiemogelijkheden 
voor muziekverenigingen door het Huis. 
2 t/m 6. Het traject zal worden uitgevoerd in het 
nieuwe schooljaar (2018-2019). Deze werkzaamheden 
vinden plaats in 2018. 
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Thema’s: Talentontwikkeling & Cultuureducatie 
 
Er hebben diverse muziekexamens 
plaatsgevonden die door ons zijn georganiseerd 
voor de LBT en LBM.  

1. Het inventariseren van de aanmeldingen van kandidaten 
middels digitaal aanmeldformulier. 
2. Het organiseren van de examens ( faciliteren, 
samenstellen examencommissies, inhoudelijk adviseren 
etc.) 
3. Het bieden van administratieve ondersteuning tijdens de 
examens. 

1 t/m 3. Op zaterdag 11 maart en 30 september heeft 
het theorie-examen voor LBM en LBT plaatsgevonden, 
op zaterdag 8 april, 25 november en 2 december het 
praktijkexamen voor de LBT en op zaterdag 15 april en 
18 november het praktijkexamen voor de LBM. Wij 
hebben inhoudelijk advies gegeven omtrent de 
examens richting de muziekbonden, de inschrijvingen 
verwerkt, de examens georganiseerd en 
administratieve ondersteuning geboden tijdens de 
examens. 

Thema: Kennisdeling 
 
Er is een start gemaakt voor Public Affairs 
Management waarbij in samenwerking met o.a. 
de LBT een plan tot stand is gekomen om dit te 
concretiseren. 

1. Het brainstormen over de opzet en het maken van 
afspraken over de kaders. 
2. Het schrijven van een inhoudelijke notitie in 
samenwerking met de LBT. 
3. Het maken van een plan van aanpak 
4. Het implementeren van het plan. 

1. De eerste aanzet voor dit plan is de provinciale 
bijeenkomst voor de medewerkers Cultuur van alle 
gemeenten (zie volgend punt). 
2  t/m 4. Verdere uitwerking heeft niet meer 
plaatsgevonden.  
 

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 
wordt onderstreept (i.s.m. LBT, LBM, OLS, en 
VNK). 

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. Wij hebben de kaders bepaald voor een provinciale 
bijeenkomst  voor beleidsmedewerkers cultuur van alle 
gemeenten met als doel hen extra te informeren over 
koren, schutterijen, harmonieën, fanfares en 
drumbands in relatie tot de meerwaarde van deze 
verenigingen voor sociale cohesie in de gemeenten. 
Deze bijeenkomst is onderdeel van een nog te 
ontwikkelen plan Public Affairs management. 
2 t/m 4. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven 
naar medio 2018 op advies van het DB van de LBT en de 
LBM. Er is besloten om het project in twee fases uit te 
voeren. Fase 1 betreft het lobbyen bij gemeentes voor 
de gemeentraadsverkiezingen d.m.v. een brief die 
vanuit het Huis verstuurd zal worden. Fase 2 is het 
organiseren van de daadwerkelijke bijeenkomst die 
gepland staat voor medio 2018. Fase 1 (het opstellen en 
uitzetten van een brief voor muziekverenigingen om te 
lobbyen bij gemeentes voor de 
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gemeenteraadsverkiezingen) is door ons opgepakt en 
uitgevoerd. 

AANVULLEND   

Thema’s: Talentontwikkeling & Cultuureducatie  
 
Er is een talentontwikkelingstraject, gebaseerd 
op het traject van Topsport Limburg, opgezet 
voor talenten van diverse disciplines. 

1. Het brainstormen met Topsport Limburg over de 
aanknopingspunten tussen sport en cultuur. 
2. Het overleggen met diverse consulenten van het Huis 
om te bespreken wat het Huis zou kunnen betekenen voor 
talenten.  
3. Het interviewen van talenten om behoeftes rondom 
talentontwikkeling te peilen.  
4. Het opzetten van een talentontwikkelingstraject (zoeken 
naar partners om de talenten in hun ontwikkeling te 
ondersteunen). 

1. Hebben wij eind 2016 gedaan. 
2. In januari en maart hebben drie consulenten (muziek, 
popmuziek en dans) overleg gehad om de kaders te 
bepalen. Iedere consulent heeft een aantal talenten 
uitgekozen waarmee een traject aangegaan zou kunnen 
worden.  
3. In mei hebben de consulenten interviews gehad met 
hun talenten om het raamwerk rondom 
talentontwikkeling concreter vorm te kunnen geven. 
4. Voor dit traject hebben we samengewerkt met Paul 
Versteegen Productions en het project Talent & Co. We 
hebben kennis en informatie gedeeld, zodat dit 
productiebedrijf een start kon maken met het in kaart 
brengen van het (muziek)talentontwikkelingslandschap. 

 
Er heeft op initiatief van de muziekconsulenten 
van het Huis een vergadering plaatsgevonden 
met het DB van de LBM en de LBT waarbij 
mogelijke samenwerkingsprojecten voor de 
toekomst zijn besproken.  
 
 
 

1. Het brainstormen over het doel en de opzet van de 
vergadering. 
2. Het opstellen van een vergaderagenda. 
3. Het bijwonen van de vergadering. 
4. Het adviseren over en aandragen van mogelijke 
samenwerkingsvormen.  
5. Het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit 
het overleg.  

1. Er is gebrainstormd over de opzet van de 
vergadering. 
2. Wij hebben een vergaderagenda opgesteld.  
3. De vergadering vond plaats op 6 september. Wij 
namen deel aan die vergadering. 
4. Wij hebben geadviseerd om samen te werken op het 
gebied van euregionale samenwerking, het gezamenlijk 
ontwikkelen van kadercursussen, het gezamenlijk 
organiseren van de music entertainment contest voor 
slagwerkgroepen en hafa-verenigingen. 
5. De thema’s onder punt 4 zijn verder uitgewerkt. In 
2018 en de daaropvolgende jaren zal dit leiden tot 
concrete projecten.    

 
Er heeft, op initiatief van de gemeente Heerlen, 
een Amateurplatformbijeenkomst  voor het 
culturele veld plaatsgevonden (2 oktober 2017). 

1. Het brainstormen over het doel en de opzet van de 
bijeenkomst 
2. Het bijwonen van de bijeenkomst 
3. Het adviseren over en aandragen van mogelijke 

1 t/m 3. Er is door de consulenten muziek en toneel en 
de coördinator van het Jeugdfcultuurfonds 
gebrainstormd over vorm en inhoud van waaruit de 
beide consulenten een presentatie hebben gemaakt en 
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Doel van deze bijeenkomst was het informeren 
van het werkveld over de sectoren muziek en 
toneel van het Huis, het Jeugdcultuurfonds en 
subsidiemogelijkheden.   
 

onderwerpen.  
4. Het uitvoeren van werkzaamheden die hieruit 
voortvloeien.  

gepresenteerd over de volgende onderwerpen: 
toelichting over de afdeling muziek en toneel van het 
Huis, het Jeugdcultuurfonds Limburg en 
subsidiemogelijkheden. 
4. Er zijn geen werkzaamheden voortgevloeid uit deze 
bijeenkomst. Wel is er n.a.v. deze bijeenkomst een 
vervolgsessie ingepland waarbij we nog iets meer de 
diepte in zijn gegaan over bepaalde onderwerpen.  

 
Er heeft op initiatief van de muziekconsulenten 
van het Huis een eerste inloopuur (pilot) 
plaatsgevonden voor LBT- en LBM-verenigingen 
met als doel om de verenigingen in hun eigen 
regio contactmomenten te bieden en advies op 
maat te geven over organisatorische, bestuurlijke 
en inhoudelijke vraagstukken.  
 

1. Het organiseren van het inloopuur (pilot) en het 
verzorgen van de PR & communicatie daaromtrent.  
2. Het bijwonen van het inloopuur.  
3. Het adviseren van en waar nodig doorverwijzen van 
verenigingen. 
 

1. Wij hebben het inloopuur georganiseerd en LBT- en 
LBM-verenigingen op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheid om in te lopen en  de consulenten muziek 
vragen te stellen over uiteenlopende vraagstukken. Wij 
hebben voorbereidingen getroffen voor een tweede 
inloopuur in januari 2018.  
2. Wij hebben het inloopuur bijgewoond. Helaas was er 
weinig animo voor het eerste inloopuur (1 
lidvereniging). Het idee van het inloopuur zal in 2018 
overgaan in de zogenaamde spreekuren van het Huis. 
Deze spreekuren vinden plaats bij het Huis, zijn 
toegankelijk voor het brede culturele veld (alle 
disciplines) en zijn themagericht.  
3. Wij hebben de aanwezige lidvereniging tijdens het 
inloopuur advies gegeven over hun beleid en 
ledenadministratie.   
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema’s: Talentontwikkeling & Cultuureducatie 
 
De bij de motie betrokken bonden en hun 
lidverenigingen zijn ondersteund bij het behoud 
en stimuleren van de Limburgse Volkscultuur en 
in relatie tot de afloop van de Motie. 

1. Het ondersteunen en adviseren van bonden bij de 
uitvoering van de motie volkscultuur. 
2. Het uitvoeren van de stimuleringsregeling zoals deze 
door de bonden wordt opgesteld. 
3. Het verzorgen van de financieel-administratieve 
afwerking en verantwoording richting Provincie Limburg. 
4. Het borgen van de ervaringen en resultaten in het kader 
van de afloop van de Motie.  
5. Het maken van een bestedingsplan voor wat betreft het 
inzetten van de restantmiddelen van de Motie Limburgse 
Volkscultuur. 
6. Het verzorgen van de eindafrekening van de Motie 
Limburgse Volkscultuur.  

1. Wij hebben de bonden, tijdens reguliere AB-
vergaderingen en gezamenlijke overleggen, 
ondersteund en geadviseerd.  
2. Wij hebben i.s.m. de bonden bestedingsplannen 
geschreven en stimuleringsregelingen (LBT) ontwikkeld. 
3. Wij hebben een financiële rapportage gemaakt en op 
1 april aangeleverd bij de Provincie Limburg.  
4. Wij hebben de ervaringen en resultaten van de Motie 
geborgd en blijven dat ook doen (continue proces).  
5. Wij hebben i.s.m. de LBM een bestedingsplan voor 
2017 geschreven om de restantmiddelen van de Motie 
Limburgse Volkscultuur in te zetten, waarin diverse 
speerpunten aan bod komen zoals: talentontwikkeling, 
blaasmuziek voor verschillende doelgroepen, marketing 
blaasmuziek, educatie en digitalisering.  
        Ook i.s.m. met het VNK-Limburg hebben wij een 
bestedingsplan voor 2017 geschreven om de 
restantmiddelen van de Motie Limburgse Volkscultuur 
in te zetten. Speerpunten hierbij zijn: kwaliteit, 
innovatie, werving en beleidsverankering. 
6. We hebben de eindafrekening van de Motie 
Limburgse Volkscultuur verzorgd. 

 

 

 

 

 

>> MOTIE LIMBURGSE VOLKSCULTUUR 
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Het Huis voerde gedurende de periode januari t/m juni 2017 nog werkzaamheden uit op het gebied van popmuziek. De werkzaamheden die hieronder staan opgesomd, 
betreffen werkzaamheden die gedurende de betreffende periode door het Huis zijn verricht. Vanaf 1 juli 2017 werden alle werkzaamheden op het gebied van popmuziek 
uitgevoerd door Stichting Popmuziek Limburg (SPL).  

Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Er is een website gerealiseerd voor en door de 
popsector in Limburg. 

1. Het benaderen van stakeholders om content aan te 
(blijven) leveren.  
2. Het verzorgen van de redactie van de website. 
3. Het verzorgen van de redactie van de social media 
kanalen van de website.  
4. Het ontwikkelen en uitvoeren marketingcampagne 
omtrent de website. 
5. Het verrichten van algemeen onderhoud aan de website 
(doorontwikkeling, verhelpen bugs, hosting, etc.). 
6. Het aantrekken en begeleiden stagiair(e) communicatie 
en marketing. 

1 t/m 4. In januari en februari hebben wij een huisstijl 
laten ontwikkelen voor de nieuwe website. Daarnaast 
hebben we content verzameld en een aantal 
stakeholders uit het veld laten meekijken en de website 
laten testen. Begin april werd het online portaal ‘Pop in 
Limburg’ officieel gelanceerd. Ook werd de eerste 
nieuwsbrief verstuurd en zijn alle social media kanalen 
aangepast. Daarnaast hebben gesprekken 
plaatsgevonden met Studio Luidspreker (Venlo) om de 
promotiecampagne voor Pop in Limburg te ontwikkelen.  
5. Deze werkzaamheden werden in de verslagperiode 
doorlopend door ons uitgevoerd vanaf de lancering van 
de website. Tevens maakten en verstuurden wij 
nieuwsbrieven. 
6.  De vacaturetekst is eind april opgesteld door de 
consulent en naar verschillende opleidingen gestuurd. 
Inmiddels begeleiden we een stagiaire van de NHTV 
Breda die grotendeels de communicatie en eindredactie 
van de website heeft overgenomen. 

Er is een regionaal samenwerkingsplatform 
gerealiseerd in de regio’s Sittard en Roermond 
(pilots). 

1. Het onderzoeken van de behoefte naar een regionaal 
platform. 
2. Het inventariseren van stakeholders die willen 
deelnemen aan het regionale platform. 
3. Het maken van een schriftelijke voorzet aangaande het 
doel, de taken, de samenstelling en de werkwijze van het 
platform. 

1 en 2. Wij hebben  in de gemeente Sittard-Geleen 
gesprekken gevoerd met diverse stakeholders uit die 
gemeente en de gemeente zelf om de behoefte naar 
een regionaal samenwerkingsplatform te onderzoeken. 
In de regio Roermond hebben we tot dusverre enkel een 
gesprek gevoerd met de ECI Cultuurfabriek. In Venray en 
Weert hebben we gesprekken gevoerd met Cultura 

>> POPMUZIEK 
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4. Het organiseren van een samenkomst met alle 
betrokken partijen. 
5. Het realiseren van consensus tussen betrokken partijen. 
6. Het ondersteunen van de samenwerkings-platforms.  

Venray en Muziekcentrum de Bosuil. Uit de gesprekken 
blijkt dat er behoefte is aan een dergelijk platform of 
kennis en middelen om op regionaal niveau 
ontwikkelingen te ondersteunen. De uitwerking hiervan 
staat omschreven in het werkplan van de Stichting 
Popmuziek Limburg. 
3 t/m 6. Deze werkzaamheden werden vanaf 1 juli 2017 
opgepakt door de Stichting Popmuziek Limburg. 

Er heeft een tussentijdse evaluatie van de 
uitvoering van de Provinciale popnota 
plaatsgevonden en er is een inventarisatie 
gemaakt van de wijze waarop het Huis in dit 
kader ondersteuning kan bieden.  
 

1. Het organiseren van een hei-dag met belangrijke 
stakeholders uit het Limburgse popveld.  
2. Het opstellen van een inventarisatie naar aanleiding van 
de hei-dag.  
3. Het selecteren en uitvoeren van urgente actiepunten. 

1. Op initiatief van de Provincie Limburg zijn door ons 
twee bijeenkomsten georganiseerd met diverse 
stakeholders uit het popveld. Het ging daarbij met name 
over de toekomstige rol en positie van St. Popmuziek 
Limburg (SPL). Het nieuwe (interim)bestuur van SPL 
beraadde zich over de uitwerking hiervan in de 
toekomst. 
2 en 3. Na de aanstelling van het interimbestuur van SPL 
hebben we met name het bestuur ondersteund in de 
vervolggesprekken met de Provincie Limburg en het 
opstellen van het nieuwe beleids- en werkplan van SPL. 
Vanaf 1 juli 2017 stond de popmuziekmedewerkers van 
het Huis volledig ter beschikking van SPL. 

Er hebben een paar keer per jaar overleggen 
plaatsgevonden binnen het platform poppodia. 
In de overleggen worden diverse thema’s 
besproken.  
 

1. Het bundelen van evt. vraagstukken die er liggen bij de 
podia. 
2. Het organiseren en faciliteren van een samenkomst met 
de leden uit het platform. 
3. Het ondersteunen en uitdragen van eventuele 
activiteiten die gezamenlijk worden ontwikkeld. 

1 en 2. Op vraag en initiatief van de podia hebben we 
een marketing- en ticketingbijeenkomst georganiseerd 
voor de podia. Deze bijeenkomsten werden voorgezeten 
door de consulent popmuziek.  
3. Onder begeleiding van ons heeft een samenwerking 
plaatsgevonden tussen de podia rondom Record Store 
Day 2017. De voorbereidende werkzaamheden voor een 
DJ/Producer-podium tijdens DVERS (najaar 2017) 
werden door ons en  i.s.m. de podia uitgevoerd.  

Er is een workshoppakket gerealiseerd voor 
organisaties/ zzp-ers uit het Limburgse popveld.  
 

1. Het inventariseren van de workshop thema’s. 
2. Het inventariseren van bestaande workshops en 
mogelijke ontwikkelingen nieuwe aanbod. 
3. Het communiceren van het workshopsaanbod. 

1 t/m 4. Gezien de ontwikkelingen bij SPL werd dit 
onderdeel vanaf 1 juli 2017 verder opgepakt door SPL.  
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4. Het organiseren van een workshop bij voldoende vraag 
naar een specifieke workshop.  

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is een nota geschreven over de stand van 
zaken omtrent dance en hiphop in Limburg. 

1. Het in gesprek gaan met stakeholders uit de dance- en 
hiphopscene. 
2. Het in kaart brengen van reeds bestaande activiteiten/ 
initiatieven/ structuur binnen Limburg. 
3. Het inventariseren van de behoeftes.  
4. Het (om)schrijven van een samenvatting en conclusies 
met mogelijke aanbevelingen in de nota. 

1. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met 
directeur van Poppodium Grenswerk/ mede organisator 
van het RUIS dancefestival, Tim Gaal.  
2 t/m 4. Deze werkzaamheden zijn, gezien de 
ontwikkelingen bij SPL, niet uitgevoerd in de 
verslagperiode.  
 

Thema: Talentontwikkeling 
 
Bestaande en nieuwe initiatieven sluiten goed 
aan bij de behoeftes van de doelgroep 
(amateur/semiprofessionele popmuzikanten in 
de Provincie). 

1. Het ontwikkelen en uitvoeren van een 
behoefteonderzoek onder muzikanten in Limburg.  
2. Het verlenen van een (afstudeer)opdracht en het 
begeleiden van een student aan hogeschool of universiteit 
t.b.v. de uitvoering behoefteonderzoek. 
3. Het reflecteren op bestaande waardeketen 
talentontwikkeling in de provincie met stakeholders aan 
de hand van de resultaten. 
4. Het ondersteunen van stakeholders bij het ontwikkelen 
van (nieuwe) activiteiten en/ of innoveren van bestaande 
activiteiten indien noodzakelijk. 

1 t/m 4.  Er zijn twee stagiaires aangetrokken die vanaf 
september 2017 in opdracht van SPL een 
behoefteonderzoek gaan doen onder muzikanten in 
Limburg. De resultaten van dit onderzoek worden pas 
volgend jaar gepresenteerd. SPL zal deze resultaten  in 
eerste instantie gebruiken om een analyse te maken van 
haar eigen activiteiten en aanbod van derden om 
erachter te komen of er nog nieuwe activiteiten, 
projecten etc. ontwikkeld moeten worden.  

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is ondersteuning geboden aan activiteiten en 
festivals van derden waarbij talentvolle popacts 
uit de provincie podiumervaring kunnen opdoen 
en zich kunnen presenteren aan publiek. 

1. Het ondersteunen bij de uitvoering en programmering 

van het Bevrijdingsfestival Limburg, RUIS, Guts & 

Glory,  en de activiteiten platform poppodia. 
2. Het verbinden van organisaties om deze activiteiten 
inhoudelijk, uitvoerend en financieel mogelijk te maken. 

1. Wij hebben talentvolle popacts geprogrammeerd 

tijdens het Bevrijdingsfestival Limburg en productionele 

en- promotionele ondersteuning geboden aan het 

event.  

        Wij hebben diverse gesprekken gevoerd  met 

dancefestival RUIS m.b.t. de nieuwe opzet voor het 

festival waarbij we nog meer Limburgs talent willen 

programmeren. Helaas is RUIS niet doorgegaan. We 

hebben alle acts die we wilden programmeren een plek 

gegeven op DVERS 2017. 

        We hebben de podia ondersteund bij de organisatie 

van de Record Store Day actie. 

2. Wij hebben platformbijeenkomsten voor de poppodia 

georganiseerd waaruit de samenwerking en het project 
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Record Store Day zijn voortgekomen. 

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er is een platform opgericht met de 
popopleidingen in de Euregionale popsector.  
  

1. Het organiseren van een samenkomst met betrokken 
opleidingen in een platform. 
2. Het terugkoppelen van ontwikkelingen aan de Provincie 
Limburg.  
3. Het informeren van het platform over de 
ontwikkelingen in het (Euregionale) popveld. 
4. Het inhoudelijk en uitvoerend betrekken van 
popopleidingen bij activiteiten en projecten (daar waar 
mogelijk). 

1. Eind maart hebben we een bijeenkomst 
georganiseerd voor Arcus, Conservatorium en PXL (BE). 
De consulent heeft het gesprek bijgewoond en volgt de 
voortgang. De consulent droeg inhoudelijk bij door 
koppelingen voor te stellen met het werkveld en 
bepaalde projecten van SPL. 
2. De Provincie Limburg is door ons op de hoogte 
gebracht van de uitkomsten van het gesprek en de 
voortgang. 
3. Is niet ter sprake gekomen.  
4. Wij hebben de intentie om zowel Arcus als PXL 
studenten in te zetten bij popmuziekprojecten, maar dit 
is in de verslagperiode niet gebeurd.  

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er is een Euregionaal samenwerkingsplatform 
voor de popmuziek gerealiseerd. 

1. Het onderzoeken van de behoefte naar een Euregionaal 
platform.  
2. Het doen van een inventarisatie naar welke 
stakeholders gaan deelnemen aan het euregionale 
platform. 
3. Het maken van een schriftelijke voorzet aangaande het 
doel, de taken, de samenstelling en de werkwijze van het 
platform. 
4. Het organiseren van een samenkomst met betrokken 
partijen. 
5. Het realiseren van consensus tussen betrokken partijen. 
6. Het ondersteunen van de samenwerkingsplatforms.  
7. Het ondersteunen van stakeholders bij het ontwikkelen 
van (nieuwe) activiteiten en/ of innoveren van bestaande 
activiteiten. 

1 en 2. Wij voerden diverse gesprekken met partners uit 
de Euregio om te kijken waar samenwerking mogelijk is 
en waar de behoeftes liggen.  
3. Er was in de verslagperiode nog geen sprake van een 
structureel overleg waarin een euregionaal platform kon 
worden geformaliseerd.  
4 t/m 7. Er vonden al diverse samenwerkingen plaats 
tussen partners uit de Euregio (Huis, SPL, Nieuwe Nor, 
Grenswerk, PXL, Kulturraum Niederrhein, Popnrw, 
Bochum Total, regio Aken). Nieuwe contacten die 
werden gelegd door de popconsulent, werden direct 
meegenomen in lopende projecten. 
  

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er wordt een Euregionale popprijs uitgereikt. 
 

1. Het opstellen/ vaststellen van de voorwaarden voor een 
popprijs.  
2. Het samenstellen van een euregionale jury. 
3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een 
marketingcampagne omtrent de popprijs. 

1 t/m 5. Deze werkzaamheden hebben wij niet kunnen 
realiseren. 
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4. Het vaststellen van de daadwerkelijke prijs. 
5. Het uitreiken van de popprijs tijdens het 
popmuziekevenement DVERS in 2017. 

Thema: Cultuureducatie 
 
Het popveld wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen op het gebied van 
muziekonderwijs in Limburg.  

1. Het uitlichten van ‘good practices’ via website, social 
media en nieuwsbrieven. 
2. Het online inzichtelijk maken van het kernteam 
popmuziek DOOR!, de individuele leden van het kernteam, 
doelstelling en de voortgang. 

1. Wij organiseerden in februari en maart een 
bijeenkomst met het kernteam pop vanuit DOOR! 
Bijdrage aan landelijke inspriratiedag DOOR! besproken. 
Wij hebben ervoor gezorgd dat diverse 
programmaonderdelen van deze dag werden ingevuld 
met aan popmuziek gerelateerde zaken.  
2. Via de website en nieuwsbrieven van Pop in Limburg 
is ruimschoots aandacht besteed aan DOOR!. Ook de 
nieuwe stimuleringsregeling popmuziek van DOOR! was 
te vinden op de website. Het veld werd o.a. middels 
nieuwsbrieven en via de nieuwe website geïnformeerd 
over ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs 
in Limburg. Deze taak werd door SPL overgenomen 
vanaf 1 juli 2017. 

AANVULLEND   

Thema: Talentontwikkeling 
 
Er is een workshoppakket gerealiseerd voor 
amateur en semiprofessionele muzikanten uit 
het Limburgse popveld.  
 
 

1. Het voorbereiden van de masterclas songwriting. 
2. Het selecteren, uitnodigen en informeren van 
deelnemers. 
3. Het vastleggen van locaties. 
4. Het vastleggen van de begroting en het zorgdragen voor 
financiële middelen. 

1 t/m 3. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst 
in december 2016 zijn in januari en februari 20 
deelnemers uit de hele provincie gestart met het 
voortraject. Wij hebben de data geprikt, de locatie 
(poppodium Volt) vastgelegd en de deelnemers 
geïnformeerd. Verder begeleidden wij het proces en 
woonden wij een aantal bijeenkomsten bij. In maart zijn 
wij het vervolgtraject gestart waarbij vier (top)talenten 
extra begeleiding krijgen. In 2018 gaat SPL i.s.m. ‘Fire ’n 
Gold’ een platform inrichten voor Songwriters uit 
Limburg en vervalt de ondersteuning van het Huis aan 
dit project. 
4. Het budget voor de masterclass is in overleg met SPL 
begroot in het Werkplan SPL 2017 en 2018. Daarmee 
kunnen wij de financiering van de workshops 
waarborgen. 
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Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er wordt een netwerkbijeenkomst en showcase 
georganiseerd tijdens Eurosonic Noorderslag in 
Groningen. 
 

1. Het organiseren van de showcase en 
netwerkbijeenkomst. 
2. Het aanpassen, uitbreiden en afdrukken van de Euregio 
Music Exchange gids.   
3. Het samenstellen van de genodigdenlijst en het 
opstellen en verzenden van de uitnodigingen voor de 
bijeenkomst.  
 

1. In januari vond een netwerkbijeenkomst en showcase 
plaats tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Wij 
organiseerden deze activiteiten i.s.m. PXL en Pinguin 
Radio. Wij legden de locatie voor de 
netwerkbijeenkomst vast, informeerden en hielden 
contact met de muzikanten/bands die optraden tijdens 
de showcase en verzorgden de promotie van het event 
i.s.m. de partners. 
2. Wij droegen (als coördinator) zorg voor de 
samenstelling en het afdrukken van de nieuwe gids. 
3. Wij nodigden het popveld in Limburg uit voor de 
activiteiten.  

Thema: Euregionale culturele samenwerking 
 
Er vindt onder de naam DVERS een euregionaal 
showcasefestival en een netwerkbijeenkomst 
plaats (30 september 2017) in Sittard. 
 

1. Het opstellen van een projectplan. 
2. Het organiseren van DVERS. 
3. Het aanvragen van subsidies. 
4. Het promoten van de activiteit. 

1. Wij hebben een projectplan en begroting opgesteld.  
2. Ter voorbereiding van DVERS hebben wij de open 
inschrijvingen voor het showcasefestival georganiseerd 
en gecommuniceerd en een selectiecommissie 
geformeerd. Momenteel bereiden we het 
showcasefestival en de conferentie voor. De volledige 
programmasamenstelling, organisatie en promotie van 
het project werd door ons verzorgd in opdracht van SPL.  
3. Wij hebben alle subsidieaanvragen gedaan. 
4. De promotie van DVERS startte in juni 2017 met de 
bekendmaking van de eerste acts die op het festival 
waren geprogrammeerd. Gedurende de zomerperiode is 
het volledige programma bekend gemaakt middels 
persberichten, de website en nieuwsbrieven. Tevens zijn 
alle gemeenteraadsleden van alle gemeenten in Limburg 
uitgenodigd voor de conferentie.  
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & 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. 
 
 

1. Het actief deelnemen aan het team DOOR! 
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, Huis) en het kernteam 
Muziekeducatie (DCKL, Conservatorium Maastricht, Pabo’s 
en Huis). 
3. Het uitvoeren van de Voucherregeling, ter stimulering 
van de samenwerking tussen onderwijs en culturele veld 
vanuit het kernteam muziekverenigingen. 
4. Het verzorgen van de PR & Communicatie voor DOOR!  
5. Het vergaren en delen van kennis via landelijke 
netwerken (LKCA, Meer Muziek in de Klas, Fonds 
Cultuurparticipatie etc.). 
6. Het organiseren van informatiebijeenkomsten, 
workshops, inspiratiesessies, schrijfdagen etc. 

1. Wij leverden een notulist voor de bijeenkomsten met 
team DOOR!. De muziekconsulenten namen actief deel 
(aan de organisatie van) DOOR!-bijeenkomsten. Tevens 
leverden wij een inhoudelijke en redactionele bijdrage 
aan de documenten in het kader van “DOOR! na 
september 2018”.  
2. In samenwerking met de kernteams 
‘muziekverenigingen’ en ‘popmuziek’ hebben wij 
voucherregelingen ontwikkeld en in werking gezet en 
een gezamenlijke werksessie georganiseerd. 
3. Tijdens de verslagperiode zijn de voucherregelingen 
door ons medeontwikkeld. Wij gaven 
muziekverenigingen advies over de mogelijkheden van 
de regeling. Daarnaast verzorgden wij de 
administratieve en financiële afhandeling van aanvragen 
van muziekverenigingen.  
4. Wij leverden een PR-medewerker voor DOOR! 
5. Wij vergaarden en deelden kennis via de website en 
social media van DOOR! en middels het organiseren en 
bijwonen van bijeenkomsten. 
6. Wij waren inhoudelijk en organisatorisch betrokken 
bij: de Landelijke Muziekdag DOOR! die plaatsvond op 
23 juni 2017, de Schrijversdag voor scholen en de 
evaluatie van het schooljaar 2016/2017. 

 

 

 

 

>> MASTERPLAN MUZIEKONDERWIJS DOOR! 
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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) en artikelen uit het Europees Handvest (tussen haakjes).   

 

Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema’s: verbindingen leggen met andere 

beleidsvelden; vergroting cultuurparticipatie 

 
Er zijn meer schrijvers die in het Limburgs 
publiceren d.m.v. het uitgeven van twee boeken 
in de reeks Platbook. 

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 verzorgen van een persbericht met oproep naar 

schrijvers, met bijzondere aandacht voor jongeren. 

4. Het begeleiden van het productieproces van de 

uitgaves. 
5. Het organiseren van de presentaties van de twee 
uitgaves en het verzorgen van een persbericht. 

1. Voor Platbook 17 kozen wij, i.s.m. de werkgroep, voor 

het thema ‘muziek’. Voor Platbook 18 is als thema 

vastgelegd: ‘Denkend aan Limburg’.  

2. Als redacteur voor uitgave 17 benaderden wij Henk 

Hover. Hij is als programmamaker verbonden aan L1 en 

presenteert daar onder meer het dialectprogramma 

Plat-eweg. Voor Platbook 18 hebben wij Guus Urlings 

benaderd als redacteur. Hij is als redacteur cultuur 

verbonden aan de dagbladen van de Media Groep 

Limburg. 

3. Wij maakten en verspreidden de oproep tot 

deelname aan Platbook 17. In totaal werden door 70 

personen 84 teksten ingestuurd waarvan er 36 voor de 

uitgave werden geselecteerd. Ook deze aflevering 

bevatte weer een aantal debutanten, schrijvers die nog 

niet eerder in het Limburgs hadden gepubliceerd. 

     Ook voor Platbook 18 werd een persbericht 

vervaardigd en verspreid (o.a. online) waarin schrijvers 

werden opgeroepen een tekst in hun eigen dialect over 

dit thema in te sturen. Redacteur Guus Urlings 

selecteerde 35 teksten uit de in totaal ruim negentig 

inzendingen die vanuit de hele provincie werden 

ingezonden. Platbook blijft nog steeds nieuwe schrijvers 

>> STREEKTAAL 
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aanzetten om in het Limburgs te publiceren: ook dit 

boek bevat weer enkele nieuwkomers. 

4. Wij adviseerden de uitgever bij de definitieve 

uitvoering van het boek. 

5. Platbook 17 is gepresenteerd op 6 mei in de studio 

van L1 in Maastricht. Bij de presentatie was een groot 

deel van de auteurs aanwezig. Zij konden hun bijdrage 

laten opnemen in de studio. Deze opnames zijn 

vervolgens in de weken daarna te horen geweest in 

programma’s van L1. 

Platbook 18, met als thema ‘Dinkend aan Limburg’, werd 

op 18 november onder grote publieke belangstelling 

gepresenteerd in Roermond. Wij verzorgden tijdens de 

presentatie een korte inleiding. Diverse auteurs lazen 

voor uit eigen werk. Een bespreking van het boek 

verscheen in Dagblad De Limburger op 18 november 

2018. 

Thema: Kennisdeling 

Thema: inrichten van een overkoepelend 

kennisnetwerk 

 

Er is een samenwerkingsplatform voor streektaal 

en literatuur ingericht, waarin naast streektaal- 

en literatuurorganisaties ook de Universiteit 

Maastricht en het bibliotheekwerk 

vertegenwoordigd zijn (Talep: Taal- en 

Letterenplatform Limburg). 

1. Het inrichten van het platform. 

2. Het organiseren van bijeenkomsten met betrokken 

partijen. 

3. Het beleidsmatig ondersteunen van het 

samenwerkingsplatform. 

1. Het platform werd in 2016 ingericht. Wij 

coördineerden en organiseerden de inrichting ervan. 

Het platform verbindt de organisaties die in Limburg 

actief zijn op het terrein van streektaal en literatuur 

(Talep: Taal- en Letterenplatform Limburg). 

2. Het volledige TaLeP vergaderde op 31 maart, 11 juni, 

15 september en 8 december; de stuurgroep kwam 

bijeen op 7 april, 17 mei, 14 juli, 25 augustus, 3 

november en 8 december. Wij organiseerden deze 

bijeenkomsten en hebben ook een coördinerende rol bij 

de activiteiten van het TaLeP. 

3. In de periode december 2016 en januari 2017 

werkten wij samen met een stuurgroep een 

projectvoorstel uit binnen het kader van het visiestuk 

‘Sjiek is miech dat’. Nadat een positieve beschikking 

hierop van de Provincie Limburg werd ontvangen, is 
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gestart met de organisatie van een gratis meertalig 

festival (Limburgs- én Nederlandstalig) waarin de 

taalcultuur in Limburg in al zijn levendigheid en 

diversiteit wordt getoond, met daaraan gekoppeld een 

literatuurprijs. Wij zijn lid van de stuurgroep die dit 

festival voorbereidt. Het festival vindt plaats op 21 

januari 2018 in Roermond. Ter aanvulling op de 

financiering van het project dienden wij een 

subsidieaanvraag in bij de gemeente Roermond die 

inmiddels is toegekend. 

      In het vierde kwartaal lag onze focus vooral op het 

adviseren over de invulling van het programma van het 

festival en de advisering ten aanzien van nieuwe 

subsidieaanvragen vanuit het TaLeP. 

Thema: Cultuureducatie 

(Europees Handvest, art. 7.1.f) 

 

Er zijn drie Limburgse scholen in het voortgezet 

onderwijs die het lesmateriaal Wiejer in dien 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 voortgezet onderwijs 

in deze plaatsen worden geïnformeerd over het onderwijs 

en in de gelegenheid gesteld het materiaal gratis te 

verwerven. 

1. We hebben middelbare scholen in Limburg  benaderd 

met behulp van een folder met informatie over het 

beschikbare lesmateriaal. Dit resulteerde in reacties van 

scholen in Sittard (Da Capo en Trevianum), Heerlen 

(Bernardinus), Geleen (Da Capo) en Roermond 

(Citaverde). 

Thema: Kennisdeling 

Thema: educatie, verjongen en talent 

ontwikkelen 

(Europees Handvest, art. 7.1.d) 

 

De kennis en vaardigheid van het schrijven in het 

Limburgs is vergroot. 

1. Het faciliteren 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 om 

bij de werving van deelnemers speciale aandacht te 

schenken aan jongeren. 

 

 

1. Wij hebben lesmateriaal beschikbaar gesteld voor 

verschillende cursussen Limburgs laeze en sjrieve, onder 

meer in Roermond en Venlo. Ook aan andere 

organisaties en aan individuele personen werd 

lesmateriaal aangereikt. 

2. Van het ‘Steuntje’ werden door ons enige honderden 

exemplaren verspreid, onder meer tijdens de 

voorrondes van de declamatiewedstrijd voor kinderen 

georganiseerd door Veldeke Venlo. 
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Thema: professionaliseren en digitaliseren 

 

Het publieksbereik van lokale Limburgse 

dialectwoordenboeken in gedrukte én gesproken 

vorm is vergroot. 

1. Het inhoudelijk begeleiden en faciliteren van 

vrijwilligers die de woordenschat van hun eigen dialect via 

de website www.limburgsewoordenboeken.nl in 

geschreven én gesproken vorm voor een groot publiek 

toegankelijk willen maken. 

1. We hebben gesprekken gevoerd met de Werkgroep 

Thorns woordenboek over mogelijke vervolgstappen 

rond dit project. Een aantal concrete projectvoorstellen 

bleken moeilijk te realiseren en inmiddels heeft de 

werkgroep besloten de activiteiten te beëindigen. 

Thema: Kennisdeling 

Thema: Adviseur/consulent voor het veld 

(Europees Handvest, art. 7.1.a) 

 

De kennis over  en de waardering voor de 

Limburgse streektaal bij de Limburgse bevolking 

is verder toegenomen. 

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 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. Regelmatige actualisering van de informatie over de 

Limburgse streektaal op de website 

www.limburgsedialecten.nl. 

5. In het kader van de representatie vertegenwoordigden 

wij Limburg en het Limburgs op diverse provinciale en 

landelijke bijeenkomsten. 

1. Gedurende het hele jaar beantwoordden wij een 

groot aantal vragen van diverse aard over de Limburgse 

dialecten. 

2. Op 22 maart verzorgden wij een lezing over het 

Limburgs dialect voor de Afdeling Schinnen van Zij-

Aktief die door ongeveer 45 deelnemers werd 

bijgewoond. 

        In het kader van het 70-jarig jubileum van de 

Veldeke-kring Venlo verzorgden wij een artikel over de 

dialectgegevens van Venlo in de enquête Willems uit 

1885 voor het speciale nummer van het tijdschrift 

Kroedwis. Dit nummer verscheen eind april 2017. 

        Wij verzorgden de eindredactie van het Jaarboek 

2016 van de vereniging Veldeke. We benaderden de 

auteurs, beoordeelden de manuscripten en 

onderhielden de contacten met de drukker. Bovendien 

werkten wij mee aan een artikel in het jaarboek over 

Limburgse ‘zei-uitdrukkingen’. Het jaarboek heeft een 

omvang van 196 pagina’s en een oplage van 2300 

exemplaren. Bij het jaarboek is een losse katern 

gevoegd met de zes genomineerde verhalen van het 

Veldeke Verhaole Kónkoer. Het boek werd 

gepresenteerd op 21 april in Grathem. Wij gaven tijdens 

deze presentatie een lezing. Verder verzorgden wij de 

PR en communicatie rondom het project. Een 

bespreking van het boek verscheen in Dagblad De 

Limburger op 1 mei 2017.  

      We namen deel aan redactievergaderingen voor het 
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jaarboek van 2017 op 29 juli in Vijlen en 7 september, 

12 oktober, 9 november en 13 december in Roermond.  

We benaderden auteurs voor het jaarboek. Inmiddels 

hebben we de manuscripten beoordeeld en een 

definitieve selectie gemaakt. 

3. We begeleidden de werkgroep Ransdaals dialect bij 

het samenstellen van hun lokale dialectwoordenboek.  

4. De website www.limburgsedialecten.nl werd in de 

verslagperiode regelmatig geactualiseerd. 

5. We waren onder meer aanwezig bij de finale van het 

KVL in Eygelshoven (5-2-2017), een 

steektalensymposium in Zwolle (7-3-2017), de 

presentatie van een boek van Colla Bemelmans 

(Wijnandsrade, 2-4-2017), de finale van de 

declamatiewedstrijd voor kinderen van Veldeke in 

Panningen (20-5-2017), de Limburgagenda (kasteel 

Groot Buggenum, 30-5-2017), de presentatie van een 

dialect-app in Eijsden-Margraten (1-9-2017), de 

streektaalconferentie in Amsterdam (13-10-2017), de 

presentatie van het Vaalser dialectwoordenboek (22-10-

2017), de algemene vergadering van het Europees 

Bureau voor Kleine Talen in Oldeberkoop (1-11-2017), 

de algemene vergadering van Veldeke (14-11-2017), het 

VLDN-congres in Lanaken (25-11-2017) en de 

presentatie van de digitale versie van het Woordenboek 

van de Brabantse dialecten in Den Bosch (14-12-2017). 

Thema’s: streektaal in het onderwijs; 

professionaliseren en digitaliseren 

(Europees Handvest, art. 7.1.f) 

 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

van de inzetbaarheid van digitale 

onderwijsmiddelen (app’s, digibords). 

1. Inventariseren van instellingen/partners 

2. Aangaan van gesprekken met relevante spelers in het 

veld. 

3. Het opstellen van een inventarisatie n.a.v. de 

gesprekken. 

4. Het selecteren van actiepunten. 

5. Het betrekken van mogelijke partners bij de uitvoering. 

1. Wij zijn gestart met het inventariseren van mogelijke 

instellingen en partners.  

2. Wij hebben gesprekken gevoerd en ervaringen 

uitgewisseld met Willemijn Zwart van de IJsselacademie 

in Zwolle. Zij is momenteel bezig met het opzetten van 

onderwijsprojecten voor dialect in opdracht van de 

provincie Overijssel. Met de Media Groep Limburg zijn 
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wij in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden 

bestaan via Media Valley. We hebben op 31 augustus  in 

Leeuwarden een oriënterend gesprek gevoerd met drs. 

Mirjam Vellinga van de Afûk. Deze organisatie is in 

Friesland onder meer verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van lesmateriaal in het Fries voor alle 

onderwijsniveaus.  

4 en 5. Tijdens een algemene vergadering van het 

Europees Bureau voor Kleine Talen in Oldeberkoop (1 

november) hebben wij contact gelegd met Fokke 

Jagersma (Afûk, Leeuwarden) om te bezien in hoeverre 

in Friesland ontwikkeld digitaal lesmateriaal kan worden 

omgezet naar de Limburgse situatie. 

Thema: publiek- en jongerenbereik 

 

Er is een project ontwikkeld en uitgevoerd 

waarin jongeren met name in de leeftijd van 12 

t/m 18 jaar via een aantal YouTube-filmpjes in 

contact worden gebracht met het Limburgs 

dialect. Hierbij wordt samengewerkt met vlogger 

Dylan Haegens uit Venray, wiens YouTube-

filmpjes regelmatig meer dan een half miljoen 

views bereiken. 

1. Het adviseren over en het begeleiden van de 

financiering en inhoudelijke opzet van het project. 

2. Het ondersteunen van het projectteam. 

3. Het verzorgen van de PR en communicatie rond het 

project. 

 

1. Het project werd uitgevoerd in de periode eind 2016 

en begin 2017. Wij adviseerden over de inhoud en 

mogelijke financiering van het project. Het filmpje werd 

in november 2016 geplaatst op YouTube en heeft als 

titel: 10 Voordelen van Limburg! Een van de items 

behandelt het Limburgs dialect. Het werd inmiddels 

meer dan 1 miljoen keer bekeken en er werd ruim 

13.000 keer op gereageerd.  

2. Bij het maken van het filmpje bleek dat de 

oorspronkelijke opzet gewijzigd diende te worden. Wij 

leverden content aan voor de nieuwe versie. 

3. Wij verzorgden de PR en communicatie rondom het 

project. 

AANVULLEND   

Thema: Kennisdeling 

(Europees Handvest, art. 7.1.c) 

De Raod veur ’t Limburgs is ondersteund en 

geadviseerd bij zijn taak het grote publiek te 

sensibiliseren om de Limburgse streektaal in 

levend gebruik te houden. 

1. Het ondersteunen van de voorzitter bij de 

voorbereiding van de plenaire vergaderingen. 

2. Invulling van het ambtelijk secretariaat. 

3. Het adviseren over, ontwikkelen en mede-realiseren 

van gezamenlijke initiatieven en activiteiten van de Raod. 

4. Het bijdragen aan de kennis- en informatieoverdracht 

1. De Raod veur ’t Limburgs vergaderde op 8 maart en 

28 juni, 27 september en 18 oktober. Wij bereidden in 

overleg met de voorzitter de vergadering voor. 

2. Wij voerden het ambtelijk secretariaat van de Raod 

uit. Daartoe behoorden onder meer het opstellen van 

de correspondentie, het bewaken van de 
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over actuele ontwikkelingen op het terrein van de 

streektaal. 

 

  

projectbudgetten en het adviseren ten aanzien van 

binnengekomen subsidieaanvragen in het kader van het 

Odile Wolfsfonds.  

3. Wij leverden op verzoek van de Raod content aan die 

werd gebruikt voor een pagina in de dagbladen van de 

Media Groep Limburg met ‘facts en figures’ over het 

Limburgs. Deze pagina is inmiddels drie keer verschenen 

in alle edities van Dagblad De Limburger en het 

Limburgs Dagblad. 

4. Wij participeerden in projecten van de Raod. 

Thema: Euregionale samenwerking 

(Europees Handvest, art. 7.1.i) 

 

Er is een publicatie verschenen, voortkomend uit 

samenwerking met een taalinstituut in Duitsland. 

1. Het inhoudelijk afstemmen van de bijdrage met het  

Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn. 

2. Het samenstellen van de betreffende publicatie. 

3. De correctie/eindredactie van de drukproeven. 

1. We hebben regelmatig  zaken afgestemd via telefoon 

en e-mail. 

2. Wij schreven een bijdrage over het ‘Jaor van de 

Limburgse dialekte’, voor het tijdschrift ‘Alltag im 

Rheinland’ van het Institut für Landeskunde und 

Regionalgeschichte in Bonn. Dit artikel verscheen in 

2017 onder de titel ‘2016: das Jahr der Limburgischen 

Dialekten’. 

Thema: Kennisdeling 

(Europees Handvest, art. 7.1.e) 

 

Er is een symposium georganiseerd door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties waarin de volgens het 

Europees Handvest voor regionale talen en talen 

van minderheden erkende minderheidstalen van 

de Raad van Europa (Fries, Limburgs, 

Nedersaksisch) centraal staan.  

 

1. Het inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen van 

het ministerie van BiZ t.a.v. de Limburgse inbreng voor het 

symposium.  

2. Het bijwonen van het symposium.  

 

1. Wij participeren in de werkgroep die vanuit de 

provincie Limburg is samengesteld om de Limburgse 

inbreng in het symposium te organiseren. We leverden 

op verzoek van het ministerie van BiZ Limburgse 

informatie aan. Wij organiseerden op 29 augustus in 

Roermond een bijeenkomst met medewerkers van het 

ministerie van BiZ en de Provincie Limburg waarin 

overlegd werd over het programma en de locatie van 

het symposium. 

2. Wij namen deel aan het symposium op 7 november in 

Deventer. Gedeputeerde Koopmans was daar één van 

de key-note speakers. Wij leverden op verzoek van de 

Provincie Limburg bouwstenen voor zijn toespraak. 

Thema: Adviseur/consulent voor het veld 

 

1. Het opstellen van beleidsteksten, het organiseren van 

bijeenkomsten en het bijwonen van bestuurlijke 

1. Wij hebben onder meer verschillende beleidsteksten 

samengesteld ter voorbereiding op de bestuurlijke 
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Er is een transitietraject opgezet met als doel de 

rol en inzet van de Raod veur ’t Limburgs, met 

name bij de advisering van Gedeputeerde Staten 

van Limburg, opnieuw te definiëren.  

 

 

 

 

overleggen. 

2. Het formeren en inhoudelijk ondersteunen  van een 

werkgroep die de Raod veur ’t Limburgs adviseert bij het 

transitietraject.  

overleggen tussen de Raod en Gedeputeerde Koopmans 

in het kader van de transitie van de Raod. Wij namen 

deel aan de bestuurlijk overleggen van 21 juni en 31 

oktober in Maastricht. 

2. Wij formeerden op verzoek van de Raod een 

werkgroep die de Raod adviseert bij het transitietraject. 

Deze werkgroep kwam op 21 juli en 8 september bijeen. 

Wij stelden in overleg met de stuurgroep een advies 

samen dat werd opgenomen in de definitieve nota over 

de transitie van de Raod. Wij organiseerden een speciale 

vergadering van de Raod op 27 september in Sittard 

waarin dit advies werd toegelicht door een lid van de 

stuurgroep, wethouder cultuur van de gemeente 

Eijsden-Margraten, Armand Opreij. 

Thema: Adviseur/consulent voor het veld 

 

Er is een provinciale beleidsvisie streektaal 

samengesteld.  

1. Het inhoudelijk adviseren van de Provincie Limburg bij 

het samenstellen van beleidsteksten en het bijwonen van 

ambtelijke overleggen. 

2. Het consulteren van het veld. 

3. Het leveren van beleidsteksten. 

 

 

1. Wij namen deel aan ambtelijke overleggen op 16 

november, 23 november, 28 november en 18 december 

in Maastricht. 

2. Wij voerden samen met medewerkers van de 

Provincie Limburg gesprekken met organisaties uit het 

veld. 

3. Wij schreven eerste versies van beleidsteksten. 

(Europees Handvest, art. 7.1.e) 

 

Er is invulling gegeven aan de Limburgse week 

van het Lân fan taal, als onderdeel van 

Leeuwarden culturele hoofdstad 2018. 

 

1. Het adviseren over en bieden van ondersteuning aan de 

Afûk in Leeuwarden bij de invulling van de Limburgse 

week binnen Lân fan taal. 

1. Wij namen deel aan de bijeenkomst in Leeuwarden 

waarin de onderlinge afstemming plaatsvond tussen de 

minderheidstalen (31 augustus 2017).  

2. Wij hebben overleg gepleegd met de Provincie 

Limburg over de invulling van het programma. 

3. We hebben aan de Afûk in Leeuwarden voorstellen 

gedaan rond de invulling van de Limburgse 

programmaweek. 

Thema: Kennisdeling 

(Europees Handvest, art. 7.1.h) 

 

Er zijn publicaties uitgegeven waarin de 

1. Het uitvoeren van de eindredactie van twee publicaties. 

 

1. In verband met de eindredactie van beide publicaties 

benaderden wij de beoogde auteurs, beoordeelden wij 

de manuscripten en corrigeerden we de drukproeven. 

Het betreft de uitgave van: 
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resultaten van onderzoek naar aspecten van de 

streektalen en dialecten worden beschreven. 

 

- Veronique De Tier, Ton van de Wijngaard, Anne-Sophie 

Gyselen (red.), Taalvariatie en sociale media.  

- Veronique De Tier, Anne-Sophie Gyselen, Ton van de 

Wijngaard (red.), Taalvariatie in de meertalige 

grootstad.  
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Thema’s: Cultuureducatie & Talentontwikkeling 

 

Er is onderzoek gedaan naar de stand van zaken 

in het theaterlandschap. 

 

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.  

1 t/m 9. In 2017 heeft onze ondersteuning van het 

Limburgse toneelveld in sterke mate uiting gekregen door 

de uitvoering van het ondersteuningsaanbod van 

Toneelhuis LFA.  

      Afhankelijk van de werkafspraken over dienstverlening 

die wij voor 2018 met Toneelhuis LFA maken en op basis 

van het nieuwe werkplan dat op 1 maart 2018 ingediend 

wordt, wordt helder op welk moment wij de drie 

activiteiten die voor de toneelsector in dit schema staan 

opgesomd, worden opgepakt en in gang gezet. 

 

Thema: Cultuureducatie 

 

Er is een netwerkmoment gecreëerd voor alle 

theater gerelateerde instellingen/partners en 

geïnventariseerd of en zo ja op welke vlakken 

behoeften zijn (bv. onderlinge samenwerking, 

communicatie, ontwikkelingen die om een 

gezamenlijke aanpak vragen). 

 

1. Het inventariseren van de instellingen/partners die 

uitgenodigd moeten worden. 

2. Het uitnodigen van relevante instellingen/partners. 

3. Het organiseren van het netwerkmoment. 

4. Het ontwikkelen van een inhoudelijk programma voor 

het netwerkmoment.  

5. Het coördineren van gespreksthema’s tijdens 

netwerkmoment. 

6. Het opstellen van een inventarisatie n.a.v. input 

netwerkmoment. 

7. Het terugkoppelen van de output naar het theaterveld. 

8. Het selecteren van urgente actiepunten. 

9. Het ondernemen van actie op deze urgente 

actiepunten. 

1 t/m 10. Zie opmerking hierboven.  

>> TONEEL 
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10. Het betrekken van mogelijk relevante partners bij de 

uitvoering.  

Thema’s: Cultuureducatie & Talentontwikkeling 

 

Er is onderzoek gedaan naar de huidige 

talentonwikkelingsinfrastructuur in Limburg op 

het gebied van theater en er is een inventarisatie 

gemaakt van de wijze waarop het Huis in dit 

kader ondersteuning kan bieden.  

    

1. Het inventariseren van instellingen/partners die 

uitgenodigd moeten worden. 

2. Het uitnodigen van relevante instellingen/partners. 

3. Het organiseren van het netwerkmoment. 

4. Het ontwikkelen van een inhoudelijk programma voor 

het netwerkmoment.  

5. Het coördineren van gespreksthema’s tijdens het 

netwerkmoment. 

6. Het opstellen van een inventarisatie n.a.v. input 

netwerkmoment. 

7. Het terugkoppelen van de output naar het theaterveld. 

8. Het selecteren van urgente actiepunten. 

9. Het ondernemen van actie op deze urgente 

actiepunten.  

1 t/m 9. Zie opmerking hierboven. 

Aanvullend   

 

Er is artistiek-inhoudelijke advisering en coaching 

verleend aan (veelal) multidisciplinaire 

theaterprojecten. 

1. Het inventariseren en afstemmen van de behoefte in 

ondersteuning.  

2. Het afstemmen over de concrete 

ondersteuningsbehoefte.  

3. Het bieden van coaching in de vorm van regie-

ondersteuning. 

1 t/m 3. Wij gaven (op basis van hun behoefte en vraag) 

advies en/of coaching op het gebied van 

podiumpresentatie, regie etc. aan IMC Basis (Roermond), 

Rondom Water (Venlo-Marokko), Baron Frits (Kessel), 

Promsconcert Koningslust, LBT-concours inzake 

slagwerk/entertainment (Meijel).   

 

Er werd (subsidie)advies gegeven aan 

initiatiefnemers van diverse Limburgse 

theaterprojecten.  

 

1. Het geven van advies aan initiatiefnemers van 

theaterprojecten.  

1. Wij gaven advies aan Musica Sacra, Maastricht Mime, 

jongeren project LEF uit Geleen en Toneel Academie 

Maastricht regie project. 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

 
Het project Heel Weert Wenst heeft in diverse 
wijken in Weert plaatsgevonden en de sociale 
cohesie is bevorderd d.m.v. kunst en cultuur.   
 
 

1. Het geven van advies over fondsenwerving en het 
begeleiden van subsidieaanvragen om het project te 
kunnen uitrollen naar diverse wijken van Weert en 
omstreken.  
2. (indien financiering rond is) Het begeleiden van en 
adviseren over het uitrollen van het project in de diverse 
wijken van Weert en het monitoren van de voortgang.  
3. Het maken van een plan waarmee de ‘best practices’ 
omtrent het project kunnen worden gedeeld met andere 
gemeenten en kunstencentra etc. in Limburg en het 
project wellicht ook in andere regio’s kan worden 
uitgevoerd.  
4. Het adviseren van de werkgroep over de inhoudelijke 
en financiële verantwoording van het project.     
 

1. Wij onderzochten bij welke fondsen en overheden een 
aanvraag kan worden ingediend en begeleidden het 
subsidietraject.  
2. Wij hebben, samen met de andere projectpartners (na 
diverse financiële toekenningen), het vervolgtraject 
besproken en bepaald hoe we dit project konden uitrollen 
naar de andere wijken.   
3. Wij hebben de ‘best practices’ verwerkt in de 
eindverantwoording van het project. In juni 2018 nemen 
we als werkgroep deel aan de provinciale 
netwerkconferentie Spil in de Wijk met diverse 
welzijnsorganisaties alwaar we het project en de ‘best 
practices’ zullen delen met het veld. Ook worden de 
bevindingen van het project gedeeld met andere 
kunstencentra in Limburg (via het Directeurenoverleg 
Centra Kunsteducatie Limburg, waar wij zitting in hebben).     
4. Wij hebben de werkgroep geadviseerd over de opzet 
van de eindverantwoording van het project en mede 
invulling gegeven aan het inhoudelijke verslag.   

 
  

>> ALGEMEEN  

>> HEEL WEERT WENST 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

AANVULLEND   

Er is advies uitgebracht aan IBA Parkstad en haar 
stakeholders over de opzet en implementatie van 
een cultuurprogramma i.h.k.v. IBA.  
 

1. Het bepalen van de kaders waarbinnen de gesprekken 
met culturele instellingen etc. plaatsvinden i.s.m. IBA 
Parkstad. 
2. Het voeren van gesprekken (interviews) met 
vertegenwoordigers van culturele instellingen in Parkstad 
3. Het schrijven van een notitie met algemene 
bevindingen en aanbevelingen v.w.b. het 
cultuurprogramma van IBA Parkstad vanaf nu t/m 2020.    
4. Het delen van de bevindingen en aanbevelingen met 
IBA Parkstad en culturele instellingen in Parkstad.  
5. Het ondersteunen en adviseren van IBA Parkstad bij de 
uitvoering van het cultuurprogramma.  

1. Wij hebben in een overleg met de werkgroep cultuur 
van IBA Parkstad de ambities van IBA besproken en de 
kaders bepaald voor de gesprekken met culturele 
instellingen in Heerlen.  
2. Wij hebben diepte-interviews gevoerd met 
vertegenwoordigers van zes (culturele) instellingen in 
Heerlen (gemeente Heerlen, SCHUNCK*, Poppodium De 
Nieuwe Nor, Parkstad Limburg Theaters, Cultura Nova) 
waarbij we hun culturele ambities voor de (nabije) 
toekomst en concrete projectideeën i.h.k.v. IBA Parkstad 
hebben besproken.  
3. Op basis van de gesprekken/interviews die wij hebben 
gevoerd met de zes instellingen, hebben wij een notitie 
geschreven met algemene bevindingen en concrete 
aanbevelingen v.w.b. het cultuurprogramma i.h.k.v. IBA 
Parkstad.    
4. Wij hebben onze bevindingen en aanbevelingen in de 
vorm van een praatstuk besproken met IBA Parkstad en de 
geïnterviewde culturele instellingen. Mede op basis van 
het praatstuk en de overleggen zijn een aantal 
bevindingen en aanbevelingen vertaald naar de praktijk, 
met name als het gaat om de wijze van communiceren  
naar burgers en het culturele veld. 
5. Dit was in 2017 nog niet van toepassing.   

 

 

 

>> IBA PARKSTAD 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Er is een gezamenlijke mediacampagne opgezet 

en uitgerold waarmee de cultuurfestivals uit het 

LFP hun aanbod voor 2017 aan het publiek 

hebben kunnen presenteren.    

1. Het organiseren van (minimaal) twee vergaderingen per 

jaar. 

2. Het invulling geven aan het ambtelijk secretariaat. 

3. Het onderhouden van contacten met pers en regionale 

en landelijke media.  

4. Het opstellen van de mediacampagne 2017. 

5. Het uitvoeren van de mediacampagne 2017 (planning, 

financiën, tekst- en beeldredactie). 

6. Het up to date houden van de website 

www.festivalslimburg.nl en Facebookpagina 

www.facebook.com/cultuurfestivalsinlimburg.  

7. Het evalueren van de mediacampagne 2017. 

1. De eerste vergadering heeft plaatsgevonden in maart 

2017. Wij planden deze vergaderingen, nodigden de 

festivals hiervoor uit, maakten een agenda en verzorgden 

de verslagen. Om de samenwerking te versterken is er 

door de festivals geopperd om vaker bij elkaar te komen. 

Hoe dat vertaald gaat worden naar de praktijk, is nog niet 

bekend. In november heeft de evaluatie van de 

mediacampagne plaatsgevonden en presenteerde L1 de 

resultaten van de campagne.  

2. Wij hebben alle vergaderingen voor 2017 ingepland, 

vergaderagenda’s opgesteld voor de overleggen, 

genotuleerd en de verslagen van de vergaderingen naar de 

festivals gestuurd. Daarnaast hebben wij de facturen voor 

de festivals opgemaakt en verstuurd. (Tussentijdse) 

afspraken m.b.t. het verloop van de mediacampagne 

communiceerden wij telkens met de festivals.  

      Daarnaast hebben wij contact onderhouden met reeds 

aangesloten en nieuwe platformleden, waaronder Het 

Parcours. Zaken m.b.t. het beëindigen van het 

lidmaatschap (drie festivals: Festival Vocallis, 

Poëziefestival Landgraaf, Zomerparkfeest, hebben 

aangegeven te stoppen als lid bij het platform) hebben wij 

ook afgerond. Wij hebben tevens de financiële 

administratie van het LFP verzorgd en een enquête t.b.v. 

het peilen van de behoeften opgesteld en verzonden naar 

de festivals.  

3. Wij hebben contact gehad met de Media Groep Limburg 

>> LIMBURGS FESTIVALPLATFORM 
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(MGL) betreffende hun communicatierol in het komende 

festivalseizoen. We hebben kenbaar gemaakt dat het 

budget dit keer anders verdeeld is en niet besteed wordt 

aan dagbladadvertenties. In samenwerking met L1 (radio, 

tv en web) werd een mediacampagne opgestart.  

In voorbereiding van de campagne, tijdens de campagne 

en na afloop van de campagne hebben wij regelmatig 

overleg gevoerd met medewerkers van L1.  

      Contact met de VPRO heeft geleid tot een advertentie 

in de VPRO gids. 

4. In samenspraak met de festivals hebben wij  besloten 

om de brede mediacampagne dit seizoen bij L1 in te 

zetten. Er is gekozen is voor een crossmediale campagne 

(tv/radio/web). 

5. I.s.m. de festivals, L1, Van de Laar- Van Efferen 

(productie radiocommercial), Hout video (productie tv 

commercial), Sascha Teschner (web/banners) werd de 

mediacampagne onder onze begeleiding opgestart. We 

monitorden regelmatig de resultaten van de campagne en 

pasten de campagne daar waar mogelijk aan. Aan het eind 

van de campagne zijn de resultaten door ons en L1 

geanalyseerd.  

6. Actuele informatie, zowel in tekst als beeld, is door ons 

verwerkt op de website www.festivalslimburg.nl. 

Technische web-aanpassingen zijn doorgevoerd door 

webdeveloper. De Facebookpagina 

www.facebook.com/cultuurfestivalsinlimburg werd 

wekelijks/dagelijks door ons onderhouden. 

7. In november heeft een evaluatie plaatsgevonden met 

alle platformleden. De conclusie van de evaluatie was dat 

de campagne niet het gewenste resultaat heeft 

opgeleverd. Ondanks het regelmatig aanpassen van de 

campagne vielen de cijfers tegen en vanuit de festivals is 
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tevens de ondersteuningsbehoefte veranderd. 

Gezamenlijk is besloten dat een kennisplatform 

waardevoller zou zijn. Om de precieze behoeften in dat 

kader te toetsen, hebben we een enquête opgezet en 

verstuurd naar de festivals. Deze resultaten zijn 

geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn gedeeld met de 

festivals en de directie van Huis. In samenspraak is 

besloten om geen jaarlijkse mediacampagne te voeren, 

maar over te gaan naar een kennisplatform waar kennis 

wordt gedeeld en vergaard middels workshops, lezingen 

en netwerkbijeenkomsten. Ook het jaarlijkse 

contributiegeld heeft daarbij meegewogen. De wens was 

om dit te verlagen. Er is een plan voor het vernieuwde 

platform opgesteld en voorgelegd aan de festivals. Wij zijn 

nog in afwachting van reacties.  
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

Er zijn vijf nieuwe gemeenten toegetreden tot 
het Jeugdcultuurfonds (JCF) Limburg.  

1. Het voeren van accountgesprekken met betrokken 
ambtenaren en/of bestuurders van mogelijk nieuw aan te 
sluiten gemeenten.  
2. Het ondersteunen bij  de realisatie van de  
prestatieafspraak tussen de betreffende gemeente en JCF 
Limburg. 
3. Het indienen van een aanvraag bij de Landelijke 
Rabofoundation.  
4. Het leggen van contacten met de plaatselijke Rabobank. 
5. Het organiseren van een kick-off bijeenkomst in nieuwe 
gemeenten en het bieden van bijbehorende 
administratieve en facilitaire ondersteuning. 
6. Het coördineren van de workflow procedure om de 
samenwerking tussen gemeenten, Intermediairs en JCF 
Limburg te realiseren. 

1. In het eerste kwartaal hebben wij gesprekken gevoerd 
met de gemeenten Leudal, Vaals, Maasgouw, Roerdalen, 
Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Stein en Landgraaf. Op 
1 januari zijn de gemeente Mook en Middelaar en de 
gemeente Vaals aangesloten bij het JCF als respectievelijk  
16de  en 17de gemeente. Later in het jaar zijn de 
gemeenten Leudal (18), Eijsden-Margraten (19) en Stein 
(20) aangesloten bij het JCF.  
2. Wij hebben ondersteuning geboden bij het maken van 
prestatieafspraken en subsidieovereenkomsten tussen 
het JCF Limburg en de gemeentes Leudal, Eijsden-
Margraten, Stein, Vaals en Mook en Middelaar.  
3. Wij hebben een aanvraag ingediend voor alle 
potentiële nieuwe gemeenten bij de Landelijke 
Rabofoundation. 
4. Wij hebben contacten gelegd met de plaatselijke 
Rabobank.  
5. Op 12 juli 2017 organiseerden wij een kick-off 
bijeenkomst in de gemeente Leudal en later in het jaar 
ook in de gemeente Eijsden-Margraten. In Stein heeft 
(nog) geen bijeenkomst plaatsgevonden. 
6. Wij hebben gedurende het hele jaar workflow 
procedures besproken met participanten van het JCF.  

Er zijn 350 aanvragen goedgekeurd door het JCF 
Limburg. 

1. Het beoordelen en al dan niet goedkeuren van alle 
aanvragen. 
2. Het op de hoogte stellen van de intermediair over de 
status van de aanvraag. 
3. Het verrichten van administratieve en financiële 

1 t/m 3. Het betreft werkzaamheden die continu 
(gedurende het hele jaar) door ons werden uitgevoerd. In 
2017 zijn in totaal 817 aanvragen door ons goedgekeurd 
en afgehandeld i.h.k.v. het Jeugdcultuurfonds Limburg. 
4. Wij hebben regelmatig overleg gevoerd met het 

>> JEUGDCULTUURFONDS LIMBURG 



102 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

handelingen om de  aanvragen verder af te handelen. 
4. Het onderhouden van contacten met het JCF Nederland. 

Landelijke Fonds over lopende zaken en nieuwe 
projecten. 

Er zijn drie informatiebijeenkomsten geweest in 
reeds aangesloten gemeenten t.b.v. de promotie 
van het JCF Limburg in de betreffende 
gemeenten. 

1. Het organiseren van de bijeenkomsten in samenwerking 
met de betreffende gemeenten. 
2. Het voorbereiden en verzorgen van de presentatie in de 
betreffende gemeenten op basis van de prestatieafspraak. 
3. Het informeren over de workflow die bij JCF Limburg 
wordt gehanteerd. 
 

1. Op 19 juni vond in De Domijnen in Sittard-Geleen een 
informatiebijeenkomst plaats van het JCF. Wij hebben 
deze bijeenkomst geïnitieerd en georganiseerd. 
2. Wij hebben de voorbereidingen getroffen en de 
presentatie verzorgd. 
3. Dit maakte deel uit van de informatiebijeenkomst die 
wij verzorgden.  

Er zijn rapportages naar de aangesloten 
gemeenten gestuurd over aanvraagaantallen, 
financiële stand van zaken etc. 

1. Het samenstellen van relevante informatie voor de 
rapportages. 
2. Het toelichten van de rapportages aan betrokken 
ambtenaren. 
3. Het periodiek bewaken van het budget per gemeente.  
4. Het maken van een jaarrekening die vervolgens naar alle 
deelnemende gemeenten etc. wordt gestuurd.  

1. Wij hebben rapportages gemaakt m.b.t. het aantal 
projecten per gemeente over het jaar 2016 met een 
specificatie van het soort project dat heeft 
plaatsgevonden. Deze rapportages hebben wij tevens 
gedeeld met de betreffende gemeenten.  
2. Wij hebben de rapportages gedurende het jaar 
toegelicht.  
3. De financiële stand van zaken per gemeente stuurden 
wij medio 2017 naar alle gemeenten.  
4. Wij hebben de jaarrekening 2016 van het JCF Limburg 
gemaakt. Deze is naar alle deelnemende Limburgse 
gemeenten gestuurd en te raadplegen op de website van 
het Landelijk JCF en JCF Limburg. 

Er zijn bestuurlijke bijeenkomsten geweest op 
provinciaal niveau met St. Leergeld Limburg en 
St. Jeugdsportfonds Limburg.  

1. Het maken van procesafspraken. 
2. Het opstellen en uitvoeren van PR- activiteiten van de 
gezamenlijke fondsen.  

1. Wij maakten continu procesafspraken en pasten deze 
aan om de backoffice efficiënter te maken. 
2. Wij hebben samen met JSF Limburg en St. Leergeld 
Limburg een PR activiteit georganiseerd waarbij de drie 
fondsen zich gezamenlijk hebben gepresenteerd (tijdens 
de provinciale bijeenkomst van 8 juni, zie verderop). 

Er zijn regelmatig overleggen geweest op 
regionaal niveau bij intermediairs zoals St. 
Leergelden, onderwijs, etc. 

1. Het maken van procesafspraken  1. Dit betrof een continue proces met het oog op het 
stroomlijnen van de backoffice. Wij hebben overleggen 
gehad bij Leergeld Peel en Maas en Leergeld Horst aan de 
Maas. Wij maakten afspraken met St. Leergeld over de 
workflow, aangezien die per Leergeld kunnen verschillen. 
Ook met Leergeld Parkstad, Leergeld Horst aan de Maas 



103 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

en Leergeld Westelijke Mijnstreek hebben diverse 
overleggen plaatsgevonden over de workflow en 
vergroting van het bereik van de doelgroep (met name de 
doelgroep ‘onzichtbare armoede’). 

Er zijn vier bestuursvergaderingen geweest van 
het JCF Limburg. 

1. Het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van de 
vergaderingen.  
2. Het verzorgen van de verslaglegging van de 
vergaderingen.  
3. Het uitvoeren van actiepunten, gerelateerd aan de 
betreffende vergadering. 

1 en 2. Op 12 januari, 23 maart en 15 juni heeft een 
bestuursvergadering van het JCF Limburg plaatsgevonden. 
Wij hebben de vergaderingen inhoudelijk voorbereid, de 
agenda samengesteld en de verslaglegging verzorgd van 
de vergaderingen. 
3. Er zijn diverse actiepunten uitgevoerd. Dit betreft een 
continu proces. Er is frequent overleg geweest met de 
bestuursleden, zowel telefonisch als per mail, over de te 
varen koers.  

Thema: Kennisdeling 
 
Er heeft een provinciale informatiebijeenkomst 
van het Jeugdcultuurfonds Limburg  
plaatsgevonden voor zowel deelnemende 
gemeenten als ook geïnteresseerde gemeenten. 
 

1. Het initiëren en ontwikkelen van de bijeenkomst. 
2. Het organisatie en coördineren van de bijeenkomst.  
 

  

1 en 2. Op 8  juni vond een provinciale bijeenkomst plaats 
waarbij het Jeugd Sportfonds, St. Leergeld, Jeugd 
Cultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job 
zich konden profileren. Wij hebben deze bijeenkomst 
geïnitieerd en georganiseerd i.s.m. bovenstaande partijen.  
      Op 27 september heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden van JCF, JSF en Leergeld voor de 
Parkstadgemeenten m.b.t. de Limburgse pilot voor het 
ontwikkelen van een blauwdruk om de work-flow tussen 
alle partners te verbeteren. Op 1 oktober is deze pilot van 
start gegaan. 

Er is uitvoering gegeven aan de functie van  
provinciale backoffice voor het JCF Limburg voor 
o.a. intermediairs, culturele instanties, ouders, 
winkels, jeugdzorg, maatschappelijke 
organisaties, verenigingen, gemeenten en andere 
subsidieverstrekkers. 

1. Het beantwoorden van administratieve en financiële 
vragen m.b.t. JCF Limburg. 

1. Wij hebben op reguliere basis vragen van financiële en 
administratieve aard beantwoord. Dit behoort tot onze 
dagelijkse werkzaamheden. Het aantal vragen dat bij ons 
binnenkwam werd (met het uitbreiden van het aantal 
deelnemende gemeenten en aanvragers) steeds 
omvangrijker. 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

 

Het Huis heeft zich gepresenteerd als 

ambassadeur van de Limburgse cultuursector in 

het landelijke culturele speelveld.  

1. Het verspreiden van en communiceren over landelijk 

cultureel nieuws. 

2. Het leggen van verbindingen met andere provinciale 

instellingen in het land. 

3. Het deelnemen in landelijke discussiegroepen, bijwonen 

van landelijke bijeenkomsten etc. over kunst en cultuur.  

 

1. t/m 3. Wij hebben gedurende het hele jaar diverse 

overleggen, workshops en bijeenkomsten bijgewoond van 

landelijke, culturele instellingen en platforms als de Raad 

van 12 en het LKCA  over thema’s als cultuurparticipatie in 

de vrije tijd, cultuureducatie (waaronder het) Masterplan 

Muziekonderwijs DOOR! en Erfgoed. De bijeenkomsten 

etc. vonden telkens plaats met andere provinciale en 

grootstedelijke culturele instellingen. Wij deelden 

onderling kennis en ‘best practices’ in relatie tot 

bovenstaande thema’s, leverden input voor landelijke 

visiestukken, etc.   
  

>> LANDELIJKE PROFILERING 
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Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & opmerkingen 

 
Wij adviseerden externe culturele partijen over 
fondswerving voor hun projecten. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Het voeren van oriënterende gesprekken met externe 
culturele partijen om te onderzoeken  welke 
vragen/behoeften men heeft. 
2. Het geven van algemeen advies op maat over het 
opstellen van een projectplan, financiering etc.  
3. Het geven van presentaties over mogelijkheden in 
fondswerving en advies over het fondswervingstraject.  
4. Het onderhouden van contacten met diverse meest 
geraadpleegde fondsen op  lokaal, regionaal, provinciaal 
en landelijk niveau 
5. Het delen van ontwikkelingen en wijzigingen omtrent  
fondsen/subsidies met de consulenten.   
 
 

1 en 2. Wij hebben diverse oriënterende gesprekken 
gevoerd en diverse externe partijen advies gegeven over 
de algemene inhoud en opbouw van een projectplan en 
projectbegroting,  potentiele fondsen en/of 
subsidieregelingen,  de algemeen te zetten stappen in een 
fondswervingstraject en relevante sparringpartners en/of 
samenwerkingspartners  uit ons netwerk aangedragen die 
het project konden versterken. Daarnaast brachten we de 
projectpartners in contact met consulenten voor 
inhoudelijke verdieping van een project. 
Het betrof veelal cross-over projecten met verschillende 
kunstdisciplines en domeinen. Enkele voorbeelden van 
partijen die wij geadviseerd hebben, zijn: het Euregionaal 
Showcasefestival DVERS en Platform voor Amateurkunst 
Heerlen.  
3. Naast de 1-op-1 advies gesprekken gaven we 
presentaties aan grote groepen tijdens het Euregionaal 
Showcasefestival DVERS en voor Platform voor 
Amateurkunst Heerlen.   
4. Het onderhouden van contacten gebeurde naar 
aanleiding van bijvoorbeeld adviesvragen van culturele 
partijen en/of nieuwe of gewijzigde regelgeving. 
5. Relevante ontwikkelingen en wijzigingen werden in Huis 
gedeeld met consulenten en via Facebook gedeeld met 
het cultuurveld. 

AANVULLEND   

 
Er is (vanuit erfgoedperspectief) een inhoudelijke 

1. Het bijwonen van de overleggen die in het kader van de 
External Advisory Board van FASOS plaatsvinden. 

1. Wij namen zitting in de  External Advisory Board en 
woonden het overleg van de Board bij.  

>> (ALGEMENE) PROJECTADVISERING & ADVIES INZAKE FONDSWERVING 
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bijdrage geleverd i.h.k.v. de External Advisory 
Board van UM Faculty of Arts and Social Sciences 
(FASOS), die is ingesteld om alumni en 
professionele instellingen op het gebied van 
kunsten en erfgoed bij ontwikkelingen 
betreffende het onderwijscurriculum van de 
Universiteit Maastricht te betrekken.  

2. Het vertegenwoordigen van het professionele werkveld 
vanuit erfgoedperspectief. 
3. Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het 
samenstellen van een notitie inzake ontwikkelingen in de 
erfgoedsector.  
 

2.  Wij vertegenwoordigden het professionele werkveld op 
het gebied van erfgoed, omdat we een goed beeld hebben 
van alle spelers op dat gebied.  
3. Op basis van onze kennis over het erfgoedveld en 
ontwikkelingen daarbinnen leverden wij een inhoudelijke 
bijdrage aan de notitie.  
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   De PR & communicatie werkzaamheden die het Huis verricht, zijn 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 staat centraal.  
 

Resultaten Inzet  Verrichte werkzaamheden & 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  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. Consulenten en andere medewerkers van het Huis 
hielden zich, gerelateerd aan hun 
discipline/werkzaamheden, voortdurend bezig met het 
signaleren van trends en ontwikkeling. O.a. door 
contacten met relevante organisaties en middels het 
volgen van diverse media. 
2. De media van het Huis zijn in toenemende mate 
gebruikt om naast informatie over projecten en 
activiteiten ook over inhoudelijke trends en 
ontwikkelingen te communiceren (subsidieregelingen, 
nieuwe beleidsvisies etc.). 
3. In 2017 is hier een bescheiden begin mee gemaakt, 
maar het is iets wat we o.a. met een nieuwe website (die 
we in 2018 willen lanceren) beter kunnen uitdragen.  

 
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 
kennisinstituut.   
3. Het ontwikkelen van een online strategie die de basis 
vormt voor de nieuwe website en het toekomstige social 
media beleid.  

1. Dit had continu onze aandacht. In het eerste kwartaal 
hebben we voornamelijk veranderingen doorgevoerd 
m.b.t. de online communicatie. Voor wat betreft de offline 
communicatie hebben we per februari onze maandelijkse 
advertenties in cultureel maandblad Zuiderlucht 
vervangen door een nieuwe, meer inhoudelijke rubriek die 
beter aansluit bij onze kerntaken: Talent in Beeld. Hierin 
lichten we iedere maand een talent uit met een foto en 
een kort tekst waarbij we meestal aansluiten bij op dat 
moment actuele projecten van het Huis. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar 
www.hklimburg.nl/talent, waar o.a.  meer info staat over 

>> PR & COMMUNICATIE  
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de talentontwikkelingsactiviteiten (workshops, 
wedstrijden etc.) waarmee het talent is verbonden. E.e.a. 
wordt ook gedeeld via onze social media.  
2. Er hebben enkele eerste brainstormsessies 
plaatsgevonden om tot een plan voor een nieuwe website 
en een beleid voor onze social media te komen, 
aansluitend bij onze kerntaken, het BOV-consulentschap 
en onze rol als kenniscentrum. In juli heeft een gesprek 
plaatsgevonden met Betawerk. Dit heeft geleid tot het 
verlenen van een opdracht voor het klankborden over en 
het gezamenlijke bepalen van een online 
communicatiestrategie. In een setting van co-creatie werd 
in drie sessies samen met Betawerk de basis hiervoor 
gelegd.  
3. Onder begeleiding van Betawerk hebben drie 
werksessies plaatsgevonden met diverse medewerkers 
van het Huis om te komen tot een online strategie die 
aansluit bij de veranderde rol van het Huis. Bij de eerste 
twee sessies was een selectie van medewerkers aanwezig 
en bij de derde was iedereen aanwezig/uitgenodigd om 
een bijdrage te leveren. Zowel het perspectief van de 
organisatie als de ‘klanten’ van het Huis zijn uitgebreid in 
kaart gebracht en vanuit een gezamenlijk geformuleerd 
product statement (“Het Huis voor de Kunsten Limburg 
helpt cultureel Limburg succesvol te zijn door een 
wezenlijke bijdrage te leveren in kennis, netwerk en 
ontwikkeling.”) zijn ook de pijlers voor de online 
communicatie verder uitgewerkt. Dit vormt de basis voor 
het opvragen van offertes bij enkele websitebouwers in 
het eerste kwartaal van 2018.  

Thema: Kennisdeling 
 
De kennis en zelfredzaamheid van (aangesloten) 
organisaties op het gebied van PR & 

1. Het peilen van de behoeften bij 
besturen/werkgroepleden van aangesloten organisaties 
op het gebied van PR & Communicatie.  
2. Het organiseren van workshops etc. om de kennis van 

1. Dit is op kleine schaal gebeurd in gesprekken met 
(bestuursleden van) aangesloten organisaties en 
consulenten.   
2. Op 24 maart organiseerden wij een training PR & 
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Communicatie is vergroot.  

 

 

 

 

besturen/organisaties over bijv. social media, 
persberichten schrijven en webredactie te vergroten. 
Daarbij leggen we de verbinding met de workshops op het 
gebeid van PR & Communicatie die i.h.k.v. de Motie 
Limburgse Volkscultuur worden georganiseerd.   
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. 

 

werving onder leiding van Maaike van Steenis van 
‘Succesvol ondernemen als creatief’. Deze was bedoeld 
voor docenten en coaches in de cultuursector. Zij kregen 
in de training o.a. praktische handvatten om aan 
voldoende klanten of deelnemers voor hun workshops en 
cursussen te komen en antwoord op vragen als: Hoe zet ik 
een succesvolle wervingscampagne voor mijn cursus of 
workshop op? Hoe bepaal ik een goede prijs voor mijn 
diensten? Hoe zorg ik voor klantenbinding? 
2 & 3. In de zomer is het algemene workshopaanbod van 
het Huis voor het najaar tot stand gekomen. Het aanbod 
bestond uit een workshop ‘Eventcommunicatie- en 
marketing’ (gegeven door Viduro), een workshop 
‘Boekhouden’ (gegeven door Kallen Accountants en 
Adviseurs), een workshop ‘Creatief jongeren bereiken’ 
(gegeven door Buro Veranders), een workshop 
‘Projectplan schrijven en fondsen werven’ (gegeven door 
TRIAS) en een workshop ‘Van samenwerken tot fuseren’ 
(gegeven door Toon Peerboom van o.a. KNMO). Wij 
organiseerden deze workshops.   
4. Bovenstaande workshops zijn geëvalueerd (middels 
gesprekken met de docenten en middels online 
evaluatieformulieren die door een deel van de deelnemers 
zijn ingevuld). Ook is deelnemers gevraagd naar behoeften 
aan andere workshops. Deze antwoorden worden 
meegenomen in de ontwikkeling van het workshopaanbod 
voor 2018. 

 

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 communicatieadvies 
gegeven over o.a. huisstijlen, websites, social media, 
persberichten en projectcommunicatie.   

2. Hangt deels samen met punt 1. Soms gebeurde e.e.a. 

mondeling of per e-mail en soms werd een heel plan op 

papier gezet. 
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3. Tekstredactie heeft het hele jaar door regelmatig 

plaatsgevonden bij bijv. persberichten, publicaties, folders, 

flyers en webteksten.   

4. Dit deden wij haast dagelijks.  

5. Gedurende het hele jaar werden door ons contacten 

met de pers onderhouden en vonden diverse updates in 

de perslijsten van het Huis plaats. 
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ONDERDEEL B – 

ONDERSTEUNINGSAANBOD 

AANGESLOTEN ORGANISATIES 
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Boerderijenstichting Limburg 
 

De Boerderijenstichting Limburg is niet meer actief. Er vonden in 2017 geen bestuursactiviteiten 
plaats. Wij speelden dan ook geen actieve rol bij het ondersteunen van deze organisatie. Externe 
vragen en verzoeken (o.a. van eigenaren van monumentale boerderijen) voor de stichting werden 
door ons beantwoord of doorgestuurd naar het bestuur. Wij informeerden de stichting wel over 
relevante erfgoedwetgeving, activiteiten in het kader van de Open Monumentdag etc.  
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Bond Heemschut commissie Limburg 
 

Beleidsmatig Consulentschap 

Wij gaven invulling en uitvoering aan het Meldpuntloket voor bedreigde monumenten en 
behartigden de belangen ten behoeve van monumenten en hun omringende landschappen. 
Daarnaast woonden wij bestuursvergaderingen van de bond en vergaderingen i.h.k.v. het Meldpunt 
bij.  

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij hebben inzicht gegeven in en geadviseerd over (de toepassing) van relevante erfgoedwetgeving; 
speciale bijeenkomst over Erfgoed in de Omgevingswet. 

 

Communicatie 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van persberichten, invulling van de website 
www.heemschut.nl en tijdschrift Heemschut.  

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Het adviseren over en mede uitvoeren van de landelijke excursie van Erfgoedvereniging Heemschut. 
Voorbereidingen vanuit het Huis vonden plaats voorafgaande aan de excursie Valkenburg aan de 
Geul op 2 september 2017. 

 

Maatwerk 

Het ontwikkelen van een digitale vergadercloud in samenwerking met de bestuursleden. 
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Federatie van Musea in Limburg (FML) 
 

Beleidsmatig Consulentschap 

Enkele bestuursleden van de FML zijn betrokken bij het ontwikkelen van de “Blauwdruk voor het 
Kennisnetwerk” uit onderdeel A van het werkplan van het Huis. Hun taak bestaat uit het geven van 
Feedback en meedenken over de inhoud van de trainingsprogramma’s.  

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

N.v.t. 

 

Verbindend Consulentschap 

Wij hebben verbinding gelegd met LGOG Commissie Educatie (samenwerking op gebied van 
educatie). 

Wij hebben verbinding gelegd met VVV Zuid-Limburg (gezamenlijke promotie). 

Wij hebben verbinding gelegd met Musea Marketing (gezamenlijke promotie). 

Wij hebben verbinding gelegd met Museumpeil (administratie verspreiding blad wordt nu door 
secretaris geregeld) 

 

Communicatie 

Wij hebben enkele musea tijdens werkbezoeken geïnformeerd over de voordelen van het 
lidmaatschap van de FML; deze musea hebben zich aangemeld. E.e.a. is verder afgehandeld door de 
secretaris.  

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Wij hebben inhoudelijk meegedacht over de inhoud van de voorjaarsledendag FML (thema 
‘gastvrijheid’) in maart en mogelijke sprekers aangedragen. 

Wij hebben inhoudelijk meegedacht over de inhoud van de najaarsledendag FML in oktober (thema 
‘promotie’) en mogelijke sprekers aangedragen. 
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Fotobond Limburg 
 

Beleidsmatig Consulentschap 

De Fotobond Limburg is zelf goed op de hoogte van ontwikkelingen en trends op het gebied van 
amateurfotografie. Wij hebben de bond dan ook nauwelijks  geadviseerd in dat kader.  

Wij hebben de jaarvergadering 2017 van de Fotobond Limburg bijgewoond. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij behartigden de belangen van de Fotobond Limburg door de bond tijdens (advies)gesprekken met 
projectinitiatiefnemers en instanties uit het veld als mogelijke project- of gesprekspartner te 
introduceren.  

De bond heeft ons niet benaderd met een ondersteuningsvraag wat betreft bestuursvraagstukken, 
het (door)ontwikkelen en vernieuwen van projecten en het vitaler maken van fotoclubs die bij de 
Fotobond Limburg zijn aangesloten. Wij hebben in dat kader dan ook geen ondersteuning geboden. 
Wel hebben we de workshops van het Huis (i.h.k.v. bestuursondersteuning en bijv. bereiken van 
jongeren ) onder de aandacht gebracht van de bond.    

 

Verbindend Consulentschap 

Er deed zich in 2017 slechts één project voor waarbij we de verbinding konden leggen tussen de 
Fotobond Limburg en een andere organisatie. In het kader van de (fotowedstrijd van de) St. Jorisdag 
Beesel 2018 brachten we de organisatie van de St. Jorisdag in contact met de Fotobond Limburg voor 
zowel de inbreng van hun expertise als hun netwerk van amateurfotografen. 

 

Communicatie 
De Fotobond Limburg verzorgde zelf de communicatie van zijn projecten. Wij hebben de bond dan 
ook geen (algemeen) communicatieadvies hoeven geven en hebben op projectbasis ook geen PR-
werkzaamheden voor ze uitgevoerd. Wel hebben we aankondigingen van fotowedstrijden etc. ook 
via onze kanalen verspreid.  

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

N.v.t.  
N.b. Wij werkten zeer nauw samen met de Fotobond Limburg i.h.k.v. de ‘Euregionale Fotowedstrijd 
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2017’. Het project wordt gecoördineerd door het Huis en staat daarom vermeld in het autonome deel 
van het werkplan (onderdeel A, film & fotografie).   

 

Maatwerk 

Wij namen de foto’s aan van leden van de Fotobond Limburg die deelnamen aan fotowedstrijden van 
de bond. In 2017 ging het om fotowerken die werden ingezonden i.h.k.v. de Euregionale 
Fotowedstrijd 2017 en de fotowedstrijd ‘serie 5-met samenhang’. De fotowerken werden vervolgens 
ook bij het Huis gejureerd.  

Wij hebben de fotolijsten van de Fotobond Limburg in opslag en verzorgden in 2017 de uitgifte en 
aanname van de fotolijsten op momenten dat die door de Fotobond Limburg zelf of door Limburgse  
fotoclubs werden geleend. 
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Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Limburg  
 

Beleidsmatig Consulentschap 

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg; de invulling en uitvoering van het 
actieprogramma voortkomend uit het Jaar van de Molens 2016 en de belangenbehartiging ten 
behoeve van molenaars, molengidsen, molenstichtingen. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij hebben inzicht gegeven in en geadviseerd over (de toepassing) van relevante erfgoedwetgeving. 

 

Verbindend Consulentschap 

We hebben in ons dagelijks werk de verbinding gelegd tussen de Molenstichting Limburg en het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars. Tevens hebben we een bijeenkomst georganiseerd waar we beide 
organisaties bij elkaar hebben gebracht. 

Verder hebben we ondersteuning geboden bij het invullen van de relaties met zusterorganisaties in 
Nederland, in het bijzonder het landelijk Gilde van Vrijwillige Molenaars. 

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

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

Wij hebben verbindingen gelegd met molenaars, moleneigenaren, provinciale overheid, waterschap, 
molenbouwers, kennispartijen.  

Wij hebben contact onderhouden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Communicatie 
Wij hebben ondersteuning geboden bij opstellen van persberichten i.h.k.v. de Nationale en 
Limburgse Molendagen en de molenaars- en molengidsencursus, mede invulling gegeven aan de 
website www.limburgsemolens.nl en molenaarszaken ingebracht bij de nieuwsbrief De Molen. 

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Wegens succes hebben wij een tweede molengidsencursus opgezet voor molengeïnteresseerde 
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vrijwilligers. Deze cursus ging in maart van start en heeft  vijf  nieuwe molengidsen opgeleverd. 
Docenten zijn door ons benaderd en gecoacht in de voorbereidingen van de molengidsencursus. 
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Letterkundig Centrum Limburg (LCL) 
 
Beleidsmatig consulentschap 

Wij hebben het Letterkundig Centrum Limburg concrete adviezen gegeven  die geleid hebben tot het 
zelfstandig opstellen van een werkplan 2019 en het jaarverslag 2016.  

Wij hebben het Letterkundig Centrum Limburg geïnformeerd en geadviseerd  over de mogelijkheden 
van hun rol binnen TaLeP. Vervolgens heeft het LCL besloten binnen TaLeP te blijven opereren om 
een bijdrage te kunnen leveren aan het platform vanuit de Nederlandstalige literatuur.   

Het Letterkundig Centrum Limburg is door ons op de hoogte gesteld van de erfgoed innovatieregeling 
en de ontwikkelingen op het gebied van de vorming van de erfgoedcoöperatie. 

 
Ontwikkelingsgericht consulentschap 

Wij hebben een actieve rol gespeeld in de werving van nieuwe jonge bestuursleden voor het 
Letterkundig Centrum Limburg. Het nieuwe bestuurslid van het LCL is Yorick Wolswijk. Er wordt op dit 
moment gekeken of er een jongerenwerkgroep gestart zou kunnen worden. 

Wij hebben een jonge dichter voor het nieuwjaarsgedicht aangedragen. 

Wij adviseerden het LCL steeds verbinding te zoeken met andere genres en sectoren; zo werd o.a. 
onderzocht wat de verbinding tussen hiphop en literatuur zou kunnen zijn bij een eerstvolgend 
project van het Letterkundig Centrum. 

 
Verbindend consulentschap 

We hebben het LCL advies gegeven om contact te zoeken met NXT TXT en Oliver Vogt om te kijken 
hoe de samenwerking tussen Euregio Kultur en het LCL verstevigd kan worden in de toekomst. Oliver 
Vogt heeft kennis gemaakt het bestuur van het LCL en er wordt gekeken of ze in de toekomst samen 
projecten zouden kunnen oppakken.  

Het Letterkundig Centrum Limburg is door ons verbonden aan de bibliotheek in Venlo om tot 
concrete afspraken te komen voor een eerste, autonoom georganiseerd evenement in de trant van 
het Literaire Lunch en Schrijf, schrijver, schrijfst. 

 
Communicatie 

Er is advies gegeven rondom autonome communicatie en de rol die een eigen website hierin kan 
spelen. We wachten op dit moment op de uitkomst van de ontwikkelingen op het gebied van ICT en 
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web binnen het Huis om vervolgens tot communicatieafspraken met het LCL het komen. 

Marjolein van der Loo en de literatuurconsulent onderhielden Young Poets. We hebben in de 
toekomst de ambitie dit meer bij het LCL of de jongerenwerkgroep van het LCL te leggen waarbij het 
Huis vervolgens een adviserende en aanvullende rol zal hebben. 

Het Huis was verantwoordelijk voor de uitvoering van de PR & Communicatie voor de diverse 
projecten van het LCL, bijv. tekstredactie, opstellen persberichten en website- en 
nieuwsbriefberichten.  

 
Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten 

Het LCL organiseerde dit jaar voor het eerst een autonoom project onder de werktitel “Hoe lees ik” in 
samenwerking met bibliotheek Venlo. Het Huis had hierin een adviserende rol en sprong waar nodig 
bij in de organisatie.  

Het LCL droeg inhoudelijk bij aan de workshops van Kunstbende Limburg, wij dachten mee over de 
opzet.  

Wij hebben er voor gekozen om Young Poets en Ochtendlicht een andere naam te geven en te 
hervormen. Wij trekken dit project momenteel inhoudelijk volledig zelf. In de toekomst komt dit 
meer bij het LCL te liggen. 
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Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 

Beleidsmatig Consulentschap 

We hebben geadviseerd over het opstellen van het Beleidsplan 2018-2022 (strategisch en 
inhoudelijk) door een format aan te leveren (wat zijn de speerpunten, wat doet de LBM zelf, welke 
ondersteuning levert het Huis, wat is gewenst?) en ideeën te leveren (o.a. opzetten van het thema 
verenigingscoaches, alternatieven voor concoursen uitwerken). Op deze manier was voor de LBM 
helder welke informatie middels het Beleidsplan bij de Provincie Limburg aangeboden diende te 
worden. Dit document gold tevens als het Werkplan 2018. 

We hebben geadviseerd over het opstellen van het Jaarverslag 2016 door aanvullende informatie aan 
te leveren en een laatste redactie uit te voeren.  

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

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

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). 

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.  

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

We hebben geadviseerd over het financiële beleid/het opstellen van de begroting/het uitwerken van 
de jaarrekening. 

We hebben geadviseerd en geholpen bij het opstellen van de subsidieaanvraag richting de Provincie 
Limburg om extra inkomsten te verkrijgen voor het Limburgs Jeugdorkest. Ook hebben we 
meegedacht over sponsormogelijkheden en sponsorpakketten vanuit de sponsor Limgroup.  
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We hebben geadviseerd over de uitwerking en uitbouw van de digitale ledenadministratie/ledentool 
om daarmee een zo uitgebreid mogelijk pakket te kunnen aanbieden aan de LBM-lidverenigingen.  

We hebben geadviseerd over het vernieuwen van de Finale Jonge Solisten (uitbreiding van het 
prijzenpakket), De Maestro (toevoegen van praktijkensembles tijdens het theoriegedeelte), het 
Limburgs Jeugdorkest (uitzetten van een compositiewedstrijd), de Concertconcoursen (aanpassen 
van het Limburgs Kampioenschap) en LEF! (filmen op locatie bij de lidverenigingen). Ook hebben we 
advies uitgebracht over de uitwerking van enkele nieuwe initiatieven, zoals het Blaasmuziekfonds 
(opzetten van regeling en behandelen van aanvragen), verenigingscoaches (onderzoek doen naar 
bestaande initiatieven) en het Familieorkest (uitwerken van een nieuw projectorkest). 

 

Verbindend Consulentschap 

We hebben amateurmuzikanten met professionals verbonden door contacten te leggen met 
philharmonie zuidnederland (PZN) 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.  

We hebben de LBM verbonden met mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad de Limburger, 
Blaasmuziek TV) i.h.k.v. het Blaasmuziekfonds en de Concertconcoursen (opzetten van het fonds en 
zorgen voor media-aandacht).  

We hebben de LBM verbonden met concertlocaties, zoals De Oranjerie Roermond voor de 
Concertconcoursen, Cultureel Centrum Don Bosco Heel voor de Finale Jonge Solisten, Adams 
Ittervoort voor De Maestro en het WMC voor het Limburgs Jeugdorkest.  

We hebben de LBM verbonden met andere koepelorganisaties/(muziek)bonden (LBT, VNK-Limburg 
en OLS) i.h.k.v. verenigingscoaches, de DOOR!-stimuleringsregeling en het Beleidsplan 2018-2022.  

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

We hebben de LBM verbonden met evenementen, zoals het Eurofestival en het WMC.  

 

Communicatie 

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

We hebben geadviseerd over het communicatiebeleid van de LBM door een format voor een 
communicatieplan aan te leveren (wat wanneer communiceren).  
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We hebben contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, Dagblad de Limburger, Klankwijzer) 
onderhouden met betrekking tot de diverse evenementen.  

 

Maatwerk 

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 ondersteuning geboden bij het samenstellen van de jaarrekening en het maken van de 
begroting en de daarbij behorende voorbereidende werkzaamheden.  

We hebben diverse evenementen georganiseerd: Examens, Finale Jonge Solisten, Masterclasses FJS, 
Concertconcoursen, De Maestro en LEF!.  
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Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) 

Beleidsmatig consulentschap 

Wij hebben de LBT geadviseerd over het werkplan 2018 en gegevens aangeleverd voor het LBT 
jaarverslag 2016 over activiteiten die we gezamenlijk gerealiseerd hebben. 

Wij hebben in samenwerking met de Sesamacademie meegedacht over een nieuwe 
bestuursstructuur van de LBT. 

Wij hebben tijdens de structurele bijeenkomsten met de vicevoorzitter van de LBT nieuwe 
ontwikkelingen in de SMP-sector besproken en vertaald naar de Limburgse situatie. 

Eind 2017 zijn we gestart met intensieve ondersteuning bij de totstandkoming van het beleidsplan 
2018-2022 van de LBT, een bijbehorend activiteitenplan 2018-2022 en een activiteiten matrix 2018-
2022. 

Wij hebben samen met de LBT diverse overleggen gevoerd met externe partijen, waaronder Corps 
Style Concepts, Upendi, Stichting Peeltoernooi, Muziekplein Neer, Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen, Conservatorium van Maastricht, Kumulus, RICK, SMK en Cultura Nova. 

Wij hebben in samenwerking met de LBT de stimuleringsregeling voor lidverenigingen vormgegeven, 
uitgevoerd en afgehandeld. 

Wij hebben meegeholpen bij de realisatie van  bestedingsplannen van de LBT en  periodieke analyses 
gemaakt van de stand van zaken van de projecten.   

 
Ontwikkelingsgericht consulentschap 
 

Het onderwerp Public Affairs Management is opgedeeld is twee onderdelen. In september 2017 
hebben wij een brief samengesteld n.a.v. de gemeentelijke verkiezingen (lobbyen gemeenten LBM, 
LBT, VNK en OLS). 
In 2018 zullen LBT, LBM en VNK  in samenwerking met ons het tweede onderdeel verder uitwerken. 

Wij hebben de LBT inhoudelijk geadviseerd  over reguliere activiteiten . Hieruit zijn onder andere 
aanpassingen gekomen aan de Landelijke reglementen voor wedstrijden voor solisten en kleine 
ensembles. Ook komt er in 2018 een Provinciale bijeenkomst voor docenten en dirigenten die 
deelnemen aan de LBT en LBM muziekexamens. 

Wij hebben ons workshopaanbod onder de aandacht gebracht van de LBT, alsmede relevant aanbod 
dat via ons netwerk wordt aangeboden zoals: musiceren en het brein, Bandcoaching voor 
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muziekverenigingen en majorettegroepen,  landelijke Tamboer-maitre dag,  workshops van de 
KNMO, workshops van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.  

 
Verbindend consulentschap 

In december 2017 heeft het afsluitende examen plaatsgevonden van de opleiding voor “Dirigent 
Show-, Mars- en Percussiesector”. Deze  tweejarige  opleiding  is op ons advies tot stand gekomen. 
De regie van het project was in handen van het Huis. 

Wij hebben tijdens een bijeenkomst van  het Cultuurplatform in Heerlen op 2 oktober een 
presentatie gehouden over “Muziek in het Huis”, Jeugdfonds Cultuur Limburg en uitleg over 
subsidies. 

Op 13 december 2017 heeft het eerste regionale inloop uur van het Huis, namens de LBM en LBT, 
door de beiden muziekconsulenten, plaatsgevonden bij Kumulus in Maastricht.  

Wij hebben ondersteuning geboden bij de totstandkoming van een tweetal slagwerkcollectieven, t.w. 
Noord- en Midden-Limburg. 

De LBT heeft i.s.m. ons de 27e tamboer-maitrecursus gerealiseerd. Deze cursus heeft plaatsgevonden 
in de maanden maart, april en mei.  

De LBT heeft i.s.m. ons en Corps Stylec Concepts een cursus Marsparade geïnitieerd voor de periode 
december 2017 - maart 2018.  

 
Communicatie 

Wij hebben de persberichten gemaakt  en verstuurd m.b.t. de verschillende concoursen van de LBT. 

 
Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten 

Op 25 juni 2017 heeft de LBT i.s.m. ons de promotiefilm “De geheime muziekzolder” gepresenteerd. 
Deze film, met bijbehorende lesbrochure en extra ontwikkelde App is tot stand gekomen door een 
intensieve samenwerking tussen Upendi, de LBT en het Huis. 

 
Maatwerk 

Wij hebben samen met de LBT en Sterke Zet diverse vergaderingen gehouden over de implementatie 
van de ledentool bij de LBT. 

Wij hebben namens de LBT en LBM op 8 april, 25 november en 2 december muziekexamens praktijk 
georganiseerd en gecoördineerd en op 30 september het theorie-examen. Er hebben in totaal 32 
kandidaten examen gedaan. 
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Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (LOVA) 
 

Beleidsmatig Consulentschap 

Wij hebben de LOVA tijdens overleggen in de werkpraktijk geïnformeerd over ontwikkelingen op het 
gebied van film in Limburg en de wijze waarop de LOVA zich daarbinnen kan positioneren en kan 
bijdragen om de filmketen te versterken. In dat kader hebben wij o.a. de samenwerking bevorderd 
met andere filmpartners in het veld, met name uit het professionele filmcircuit (waaronder CineSud).   

Wij adviseerden het LOVA bestuur en werkgroepen op het gebied van vergrijzing en het teruglopende 
aantal filmclubs en -leden, o.a. door het bedenken van projecten etc. i.h.k.v. CineLOVA waarbij 
amateurfilmers buiten de verenigingsstructuur om ondersteund en begeleid kunnen worden bij het 
maken van een film en het bedenken van manieren waarop andere doelgroepen, kunstdisciplines de 
sector kunnen verrijken.  

Wij hebben de LOVA geadviseerd over het beleid omtrent ‘amateurfilm in Limburg’ en dan met name 
de wijze waarop CineLOVA zich (nog sterker) kan profileren als hét platform voor amateurfilm in 
Limburg en een platform waarbij (via het netwerk van o.a. het Huis) verschillende disciplines 
(literatuur, toneel, muziek en film) samen kunnen komen en amateurfilm een nieuw impuls kan 
krijgen.  

Wij woonden (ongeveer tweemaandelijks) de CineLOVA vergaderingen bij, evenals enkele LOVA 
ledenvergaderingen (indien beleidsmatige inbreng van het Huis gewenst was) en overleggen over 
specifieke onderwerpen (meestal in het kader van projecten). Tijdens die overleggen gaven wij advies 
en gaven wij (nieuwe) projecten medevorm (zie ‘ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten’ 
voor de uitwerking daarvan).   

 
Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij behartigden de belangen van (Cine)LOVA door (Cine)LOVA tijdens (advies)gesprekken met 
makers en instanties uit het veld als projectpartner te introduceren. Wij deden dit ook door bij 
nieuwe filmfestivals of -initiatieven te bespreken hoe amateurfilm ingebed zou kunnen worden in het 
programma en amateurfilms een podium konden krijgen. Dit deden wij o.a. bij Docfest, Limburg Film 
Festival, Tijdsbeeld en CineFest. Dit leidden ertoe dat amateurfilmers een extra podium kregen 
aangeboden, dat een ander publiek kennis maakte met Limburgse amateurfilms en dat het amateur- 
en professionele circuit met elkaar werden verbonden. In beleidsstukken (o.a. op het gebied van 
talentontwikkeling en filminfrastructuur o.a. i.h.k.v. stedelijke cultuurregio zuid) benoemden wij 
(Cine)LOVA als belangrijke schakel in het filmveld in Limburg.   
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Wij hebben de LOVA in 2017 niet hoeven adviseren over bestuursvraagstukken.  

Wij fungeerden als vraagbaak voor het bestuur en werkgroepen voor vakinhoudelijke zaken, met 
name op het gebied van projectorganisatie (wijze waarop nieuwe projecten het beste uitgevoerd 
konden worden) en -communicatie.   

Wij gaven advies over het (door)ontwikkelen en vernieuwen van projecten op het gebied van 
amateurfilm. In dat kader adviseerden wij over het aanpassen van de opzet van de Limburgse 
Filmdagen, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor amateurfilmers en activiteiten die in 
het kader van CineLOVA werden geïnitieerd (Filmcafé met filmbesprekingen, coachingstraject ‘Maak 
je eigen fictie film’, CineLOVA productiekring).  

 
Verbindend Consulentschap 

I.h.k.v. CineLOVA legden wij verbindingen tussen de sector amateurfilm en de sectoren 
amateurtoneel en literatuur. Dit kwam tot uiting in het sparren met de consulenten literatuur en 
toneel van het Huis over mogelijke samenwerkingsprojecten en -vormen en het verbinden van 
amateurfilmers met amateurtoneelspelers en schrijvers i.h.k.v. nieuwe filmproducties.  

Wij legden de verbinding tussen (Cine)LOVA en Cinesud (platform voor filmprofessionals), 
filmprofessionals, L1, Limburgse filmhuizen en diverse filmfestivalinitiatieven als Tijdsbeeld, Limburg 
Film Festival, CineFest en Docfest. Daarmee vergrootten wij het publieksbereik voor amateurfilm, 
creëerden wij nieuwe vertoningsplekken en brachten we amateurs in contact met profs.  

 
Communicatie 

Wij gaven de LOVA advies over het benaderen van nieuwe doelgroepen (schrijvers, toneelspelers, 
amateurfilmers die geen lid zijn van (Cine)LOVA) en maakten bij het benaderen van die doelgroepen 
gebruik van het brede netwerk van schrijvers, toneelspelers en filmers van het Huis en andere 
aangesloten organisaties (o.a. Toneelhuis LFA) en de perscontacten en communicatiemiddelen van 
het Huis.  

Wij gaven op projectbasis communicatieadvies en voerden de PR-werkzaamheden uit (opstellen en 
versturen van persberichten, CineLOVA nieuwsbrief, sociale media posts) voor alle LOVA- (Limburgse 
Filmdagen, LOVA Laat Zien, doorlopende leerlijn) en CineLOVA activiteiten.  

Wij verzorgden de communicatie omtrent het platform CineLOVA (bijhouden website en opstellen en 
versturen van social media posts, direct mailings CineLOVA leden, digitale nieuwsbrieven). 
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Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Wij adviseerden over, mede-ontwikkelden en gaven mede-uitvoering aan (nieuwe) filmprojecten en 
coachingstrajecten in het kader van het platform CineLOVA en de LOVA activiteiten (Limburgse 
Filmdagen, LOVA Laat Zien, doorlopende leerlijn). 

Wij mede-organiseerden de uitzending van het programma LOVA Laat Zien op L1 TV. Wij waren de 
verbindende schakel tussen de LOVA en L1, stelden het programma mede samen, verzorgden de 
presentatie, namen deel aan de L1 AvondGasten special over LOVA Laat Zien om te spreken over 
amateurfilm in Limburg en verzorgden de PR van het Tv-programma.   

Wij gaven de LOVA advies over de nieuwe opzet/doorontwikkeling van de Limburgse Filmdagen, het 
jaarlijks terugkerende, provinciale amateurfilmfestival. 

 
Maatwerk 

N.v.t. 
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Molenstichting Limburg  
 

Beleidsmatig Consulentschap 

Wij gaven beleidsmatige ondersteuning bij de innovatie van de beleidsdoelstellingen van de 
Molenstichting Limburg, de invulling en uitvoering van het actieprogramma voortkomend uit het Jaar 
van de Molens 2016, de fysieke instandhouding van molengebouwen en hun omringende 
molenlandschappen en de belangenbehartiging ten behoeve van molens en hun omringende 
molenlandschappen. 

Er is gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de Molenstichting Limburg inzake een nog op te 
stellen Quo Vadis document. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij hebben de bestuursvergaderingen beleidsmatig voorbereid en afgehandeld.  

Wij hebben inzicht gegeven in en geadviseerd over (de toepassing) van relevante erfgoedwetgeving 

 

Verbindend Consulentschap 

Wij hebben de verbinding gelegd tussen de Molenstichting Limburg en de Universiteit van Maastricht 
ten behoeve van het toekomstdocument.  

We hebben in ons dagelijks werk de verbinding gelegd tussen de Molenstichting Limburg en het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars. Tevens hebben we een bijeenkomst georganiseerd waar we beide 
organisaties bij elkaar hebben gebracht. 

Wij hebben ons ingespannen voor het herstellen en verbeteren van de verbinding tussen de 
provinciale beleidsontwikkeling in het kader van Natura2000-gebieden enerzijds en de provinciale 
erfgoedzorg, het waterschap en particuliere eigenaren / beheerders van watermolenerfgoed 
anderzijds. 

Wijn hebben ondersteuning geboden bij het invullen van de relaties met zusterorganisaties in 
Nederland, in het bijzonder het landelijk Gilde van Vrijwillige Molenaars en vereniging de Hollandsche 
Molen. 

Wij hebben de verbinding bevorderd van de MSL met de andere leden het Erfgoedplatform Limburg 
en geadviseerd over de inbreng van de MSL in het Erfgoedplatform Limburg. 

Wij hebben verbindingen met moleneigenaren, provinciale overheid, waterschap, molenbouwers, 
kennispartijen ontwikkeld en onderhouden. 
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Communicatie 

Wij hebben een mediacampagne opgezet in het kader van de Nationale Molendagen op 13 en 14 mei 
2017.  

Wij bewerkstelligden pers- en redactionele aandacht voor de Limburgse Molendag en de 
tweejaarlijkse uitreiking van molenpenning. Veel aandacht op L1 radio en tv, L1 facebook, in alle L1 
weeritems heel veel aandacht voor de molens in Limburg. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van persberichten, de invulling van de website 
www.limburgsemolens.nl, tijdschrift De Molen en de organisatie van excursies. 

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Wij hebben geadviseerd over en mede uitvoering gegeven aan activiteiten die nog in het kader van 
het Jaar van de Limburgse Molens 2016 plaatsvonden. Dit i.s.m. Molenstichting Limburg. 

Wij gaven uitvoering aan de centrale loketfunctie. 

Wij ondersteunden de docenten van de molengidsencursus. 

Wij adviseerden over, ontwikkelden en mede-realiseerden de Avond van de Limburgse Molen op 20 
maart 2017 waarbij gebrainstormd werd over de uitkomsten van het Provinciaal Jaar van de 
Limburgse molens. 

 

Maatwerk 

Wij adviseerden i.h.k.v. de donateursacties in het voorjaar van 2017. 
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Raod veur ’t Limburgs  
 
Beleidsmatig Consulentschap 

Het grootste deel van het jaar 2017 stond in het teken van de transitie die die Raod veur ’t Limburgs 
doormaakt. Doel van de transitie is om te komen tot een meer slagvaardige en toekomstgerichte 
organisatie. In dit kader werd er door de streektaalfunctionaris een notitie samengesteld die in een 
aantal bestuurlijke overleggen met gedeputeerde Koopmans werd besproken. Op verzoek van de 
gedeputeerde heeft hij halverwege het jaar een stuurgroep geformeerd, die als missie meekreeg om 
vanuit verschillende maatschappelijke velden (wetenschap, jongeren, politiek, etc.) te reflecteren 
over rol, taken en samenstelling van de Raod en de Raod in relatie tot het transitietraject daarover te 
adviseren. De streektaalfunctionaris was lid van deze stuurgroep. De stuurgroep vergaderde op 21 juli 
en  8 september. 

 
Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij hebben de Raod inhoudelijk geadviseerd bij de totstandkoming van het project Piepekoek dat 
i.s.m. New Narrative in 2018 zal worden gerealiseerd.  

 
Verbindend Consulentschap 

Wij hebben een bestuursvergadering bijgewoond van het ‘Europees Bureau voor de kleine talen’ en 
de Raod geïntroduceerd als mogelijke samenwerkingspartner.   

Wij hebben met de initiatiefnemer van LimX (Limburgse variant van TedX) gespard over de uitvoering 
van het concept en zijn ambassadeur van dit project.  

 
Communicatie 

Het HKL verzorgde de persberichten die in 2017 ten behoeve van de Raod werden uitgebracht. 

 
Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

De streektaalfunctionaris ontwikkelde en voerde deels projecten uit die door de Raod werden 
opgestart. Zo verscheen er in de diverse edities van Dagblad De Limburger een aantal keren een 
paginagrote advertentie met ‘facts en figures’ over het Limburgs waarvoor hij de content leverde. 
Daarnaast werkte hij mee aan de totstandkoming van een boekje met de leukste honderd Limburgse 
woorden dat met financiële ondersteuning van de Raod werd uitgegeven door Ambaum brand 
makers in Steijl. 
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Maatwerk 

Administratieve ondersteuning: de streektaalfunctionaris voerde het ambtelijk secretariaat van de 
Raod en bereidde in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor. De Raod vergaderde op 8 
maart, 28 juni , 27 september en 18 oktober. Daarnaast verzorgde hij de correspondentie die namens 
de Raod werd gevoerd.  

Financiële ondersteuning: de financiële administratie van de vacatiegelden en het projectenbudget 
van de Raod worden op verzoek van de provincie uitgevoerd door het Huis voor de Kunsten Limburg. 
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Stichting Behoud Mijnhistorie 
 

Beleidsmatig Consulentschap 

De Stichting Behoud Mijnhistorie vergoedt, op grond van afspraken met het de provincie, sedert 2008 
de kosten van inzet van mensen voor volledige inhoudelijke en administratieve ondersteuning van 
het bestuur alsmede van de middelen die hiervoor nodig zijn. In het eerste kwartaal zijn deze 
werkzaamheden voortgezet in de vorm van het beoordelen van nieuwe bijdrageverzoeken aan deze 
Stichting, het mede voorbereiden van plannen voor en overleg over de tweede editie van de Kremers 
Award in 2019 en het opstellen van het jaarverslag (inhoudelijk en financieel) over 2017 en de 
reguliere bestuursvergadering(en). 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

N.v.t. 

 

Verbindend Consulentschap 

N.v.t. 

 

Communicatie 
N.v.t. 

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

N.v.t. 

 

Maatwerk 

N.v.t 
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Stichting Funerair Erfgoed Limburg 
 

Wij hebben invulling en uitvoering gegeven aan de loketfunctie van deze stichting door vragen uit het 
veld te beantwoorden over monumentale graven en kerkhoven. Daarnaast hebben we het bestuur 
inzicht gegeven in en geadviseerd over (de toepassing) van relevante erfgoedwetgeving.  
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Stichting Kruisen en Kapellen Limburg  
 

Wij hebben het bestuur van de stichting nauwelijks ondersteund. Om het voortbestaan van de 
stichting (en dan met name haar doelstellingen en werkzaamheden) te garanderen hebben wij de 
stichting geadviseerd om in gesprek te gaan met Stichting Funerair Erfgoed Limburg inzake een 
mogelijke samenwerking. De doelstellingen van beide stichtingen zijn namelijk overeenkomstig. 
Daarnaast hebben wij de stichting inzicht gegeven in en geadviseerd over (de toepassing) van 
relevante erfgoedwetgeving.  
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Stichting Limburgse Kastelen  
 

Beleidsmatig Consulentschap 

De initiatieven van de SLK in het kader van het lidmaatschap van de Europese Erfgoedorganisatie 
Europa Nostra, in het bijzonder een voordracht voor de Europese Erfgoedprijs en het lidmaatschap 
van de Council; 

De begeleiding en ontwikkeling van het samenwerkingsproject met de Monumentenwacht ten 
behoeve van kasteelinterieurs; 

Wij vergaarden en publiceerden kennis over de samenhang tussen kastelen en hun omringende 
cultuurlandschappen in een nieuwe publicatie. 

Wij stelden de inhoud op van ANWB-borden die de SLK aanbiedt aan kasteeleigenaren.  

De deelname en inbreng van de SLK in de Coöperatie Erfgoed Limburg. 

Gedachtenvorming over een nieuwe toekomstvisie van de SLK. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij namen deel aan de werkgroep van MWL en SLK voor de doorontwikkeling van het project 
kasteelinterieurs vanaf 2019. 

De hiervoor genoemde activiteiten zijn doorgaans ook als ‘ontwikkelend’ aan te merken. 

 

Verbindend Consulentschap 

Wij legden verbindingen tussen de SLK met zusterorganisaties, met name binnen het netwerk van het 
EPL / Coöperatie Erfgoed Limburg, contacten met de organisatie van Europa Nostra in Den Haag / 
Brussel. 

 

Communicatie 

De SLK heeft een eigen website. Wij stelden concept-persberichten op en ondersteunden bij het 
maken van website-items. 

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Wij mede-organiseerden de Dag van het Kasteel op 5 juni  2017 in samenwerking met de stichting 
Limburgse kastelen en de Nederlandse kastelenstichting. 
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Maatwerk 

Wij boden ondersteuning bij de voorbereiding van de SLK-activiteiten in het kader van het 50-jarig 

jubileum in 2018. Daarnaast gaven we advies aan de nieuw aangetreden penningmeester. 
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Stichting Ondergrondse werken 
 

Wij hebben de loketfunctie vervuld voor de Stichting Ondergrondse Werken. In dat kader 
beantwoordden wij of stuurden wij vragen door naar het bestuur over de fysieke instandhouding van 
groeven en hun omringende omgeving. Daarnaast gaven wij het bestuur van de stichting advies over 
(de toepassing) van relevante erfgoedwetgeving. 

 

Communicatie 

Wij hebben ondersteuning geboden bij de invulling van de website en redactionele aandacht besteed 
aan een nieuwe Ondergrondse Werken uitgave in wording. 
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Stichting Openluchttheaters Limburg  
 

Beleidsmatig Consulentschap 

Wij informeerden over en vertaalde relevante beleidsontwikkelingen (van overheden en andere 
(culturele) (koepel) organisaties, ook op nationaal en Euregionaal niveau) naar de praktijk.  

Wij adviseerden over strategisch en inhoudelijk beleid m.b.t. toekomstige insteek van de stichting. 

Wij stelden i.s.m. de voorzitter een visiestuk op voor de St. Openluchttheaters Limburg. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij bereidden bestuursvergaderingen, vergaderagenda en follow-up van daaraan gekoppelde acties 
beleidsmatig voor.  

Wij adviseerden over communicatie. 

Wij adviseerden over digitalisering. 

Wij behartigden de belangen van de stichting.  

 

Verbindend Consulentschap 

Wij hebben verbindingen gelegd met bij het HKL aangesloten (koepel)organisaties/platforms. 

Wij hebben (organisaties van) amateurs, talenten en professionals met elkaar en over hun (eigen) 
grenzen verbonden. 

 

Communicatie 

Wij hebben geadviseerd over communicatie-aanpak. 

Wij hebben de website van de Stichting Openluchttheaters Limburg up to date gehouden. 

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

N.v.t. wegens inhoudelijke redenen is ervoor gekozen geen gezamenlijke programmering te 
realiseren maar om eerst de toekomst van de stichting te onderzoeken in het licht van de behoeften 
van openluchttheaters. 

 

Maatwerk 

N.v.t. 
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Toneelhuis LFA  

Beleidsmatig Consulentschap 

Wij hebben gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het LFA-bestuur over beleid, gesignaleerde 
ontwikkelingen in het veld, monitoring en optimalisatie van LFA-diensten aan het veld, optimalisatie 
van organisatorische interne werkprocessen tussen LFA en het Huis.  

Wij hebben advies en input geleverd inzake het nieuwe visieplan.   

Wij hebben individueel theatergezelschappen die zijn aangesloten bij Toneelhuis LFA geadviseerd.  

Wij hebben beleidsadvies gegeven aan het bestuur.  

Wij hebben de belangen behartigd van Toneelhuis LFA in het culturele veld. 

Wij hebben innovatie bevorderd middels projecten en bijv. stimulerings-bijdragen/-prijzen (zie 
specifiek ‘inhoudelijke projecten’) 

Wij hebben het bestuur geïnformeerd over landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen.  

Wij hebben beleidsmatig advies gegeven over de volgende projecten en inhoudelijke concepten 
voorbereid: project ‘Jeugd & Theater’, project ‘Digitale efficiëntieslag m.b.t bedrijfsvoering 
Toneelhuis LFA’, project ‘Efficiëntieslag interne processen’. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij hebben individueel aangesloten theatergezelschappen bij Toneelhuis LFA artistiek en zakelijk 
geadviseerd. 

Wij hebben theatergezelschappen bezocht voor artistieke advisering. 

Wij hebben de cursus 'Oriëntatie op Regie' en de cursus 'Regisseren voor amateurregisseurs' 
ontwikkeld en uitgevoerd. 

Wij hebben aan-huis-cursussen bij toneelgezelschappen ontwikkeld en gecoördineerd. 

Wij hebben de coördinatie & eindredactie verzorgd van inhoudelijke juryrapporten t.b.v. Aovend van 
’t Muulke. 

 

Verbindend Consulentschap 

Wij hebben individueel aangesloten theatergezelschappen bij Toneelhuis LFA geadviseerd.  

Wij hebben het voorzitterschap verzorgd van Klein Theater Overleg. 

Wij hebben samenwerkingsprojecten met Toneelgroep Maastricht geïnitieerd. 

Wij hebben contact onderhouden met theaters en podia in Limburg. 
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Communicatie 

Wij hebben zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van alle reguliere communicatie van 
Toneelhuis LFA alsmede de projectgebonden communicatie van ondergenoemde inhoudelijke 
projecten: opstellen communicatiebeleid, coördineren van corporate communicatie, opstellen 
communicatieplannen en begeleiding van de uitvoer, drukwerkbegeleiding, tekstuele ontwikkeling en 
eindredactie van alle communicatie-uitingen, redigeren en versturen van persberichten, 
ontwikkeling, coördinatie en redactie van tijdschrift ‘De Amateur’, onderhouden van contacten met 
de pers, bewaken en beheren van de huisstijl, opstellen en versturen digitale nieuwsbrieven, 
bijhouden social media (Facebook), website: agenda, nieuws, tekst-/beeldredactie, CMS/technisch, 
reserveringstool, advies interne communicatie. 

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Wij hebben de concept-ontwikkeling en productionele uitvoering verzorgd van activiteiten en 
projecten onder de vlag van Toneelhuis LFA. Volledige ontwikkeling en uitvoering van de projecten:  
Monologenvoorstelling 2017, Eenakterfestival Brokstukken 2017, Aovend van ’t Muulke 2017, 
Seizoensopening 2017, Openluchtvoorstelling ‘Onder het Melkwoud’, Ontmoetingsbijeenkomsten 
i.s.m. Toneelgroep Maastricht. 

 

Maatwerk 

Wij hebben uitvoering gegeven aan het secretariaat (fungeerden als front office) en de financiële 
administratie voor zowel de dagelijkse bedrijfsvoering van Toneelhuis LFA als de projecten die onder 
de vlag van deze koepel werden uitgevoerd. Hierbij plaatsen we wel de opmerking dat we samen met 
Toneelhuis LFA gezocht hebben naar mogelijkheden om processen efficiënter te laten verlopen. We 
hebben in dat kader alle interne en (financieel)administratieve processen in kaart gebracht en 
besproken welke administratieve handelingen het Huis terug zou kunnen brengen.  
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Veldeke Limburg  
 
Beleidsmatig Consulentschap 

De streektaalfunctionaris woonde de bestuursvergaderingen en algemene vergadering bij van 
Veldeke zodat hij daar actuele landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen kon signaleren. 
Bovendien fungeerde hij als vraagbaak voor de (bestuurs)leden van Veldeke op het terrein van 
vakinhoudelijke vragen.  

 
Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

Wij hebben als vraagbaak gefungeerd voor de (bestuurs)leden van Veldeke bij vakinhoudelijke 
vragen. 

 
Verbindend Consulentschap 

Wij hebben Veldeke op projectbasis en in het kader van TaLeP in contact gebracht met andere 
partners in het veld. 

 
Communicatie 

Wij hebben de persberichten, die in 2017 ten behoeve van Veldeke werden uitgebracht, opgesteld en 
verspreid.   

 
Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Wij ontwikkelden en voerden deels projecten uit die door Veldeke werden opgestart. Zo was de 
streektaalfunctionaris lid van de redactie die het jaarboek van Veldeke samenstelt. In dat kader 
benaderde hij auteurs, beoordeelde hij de kopij, begeleidde hij het productieproces en mede-
organiseerde hij de presentatie van het Jaarboek. Daarnaast waren wij ook lid van de werkgroep die 
de jaarlijkse declamatiewedstijd voor de jeugd organiseert. 

 
Maatwerk 

Administratieve ondersteuning: Het HKL beheert  de ledenadministratie (3000 leden) en voert het 
secretariaat van Veldeke. In overleg met het dagelijks bestuur van Veldeke wordt momenteel 
bekeken of en op welke wijze de ledenadministratie door Veldeke kan worden overgenomen en 
welke administratieve werkzaamheden in de toekomst door Veldeke zelf uitgevoerd gaan worden. 
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Financiële ondersteuning: Het HKL begeleidde de overdracht van de financiële administratie en het 
maken van de jaarrekening van Veldeke. Verder verzorgde het de coderingen en boekingen van de 
administratieve bescheiden en verzorgde het de incasso’s ten behoeve van de contributie. 
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Verbindend Netwerk Koorzang (VNK) - Limburg  
 

Beleidsmatig Consulentschap 

We hebben geadviseerd over het opstellen van het meerjarig beleidsplan 2019-2023 vanuit de 
Visienota Koorzang 2025 (strategisch en inhoudelijk) door een format aan te leveren (wat zijn de 
speerpunten, wat doet het VNK-Limburg zelf, welke ondersteuning levert het Huis, wat is gewenst?) 
en ideeën te leveren (o.a. opzetten van het thema verenigingscoaches, opzetten diverse 
stimuleringsregelingen). Op deze manier was voor het VNK-Limburg helder welke informatie middels 
het Beleidsplan bij de Provincie Limburg aangeboden diende te worden. Dit document gold tevens als 
het Werkplan 2018. 

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.  

We hebben geen advies gegeven bij het opstellen van het Jaarverslag 2016. Dit was namelijk niet van 
toepassing. 

We hebben geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen van overheden en ontwikkelingen die 
relevant zijn voor de koorsector in Limburg met betrekking tot de stimuleringsregeling samenwerking 
muziekvereniging met onderwijs door gericht informatie hierover te verspreiden richting koren, 
koren te helpen met vragen omtrent de regeling en aanvragen te behandelen. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

We hebben als vraagbaak gefungeerd 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). 

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. 

We hebben geadviseerd over het financiële beleid/het opstellen van de begroting/het uitwerken van 
de jaarrekening. 

Er is geen advies uitgebracht hoe het VNK-Limburg extra inkomsten kon verkrijgen. Dit was namelijk 
niet van toepassing. 
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We hebben geadviseerd over de uitwerking en uitbouw van de digitale ledenadministratie/ledentool 
om de mogelijkheden te onderzoeken voor het koorveld. 

We hebben geadviseerd over het vernieuwen van met name de Limburgse Koordagen als 
hoofdevenement in 2017 (het organiseren van het evenement met diverse partners zoals 
philharmonie zuidnederland en het uitwerken van een structureel draaiboek).  

 

Verbindend Consulentschap 

We hebben amateurzangers met professionals verbonden door contacten te leggen met 
philharmonie zuidnederland (PZN) i.h.k.v. de Limburgse Koordagen. Amateurzangers kregen de kans 
om met een professioneel orkest te concerteren. Met het Conservatorium Maastricht en RICK zijn 
contacten gelegd i.h.k.v. de dirigentenopleiding.  

We hebben het VNK-Limburg verbonden met mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad de Limburger, 
Volkoren TV) i.h.k.v. de Limburgse Koordagen (zorgen voor media-aandacht). 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met concertlocaties, zoals De Oranjerie Roermond voor de 
Limburgse Koordagen. 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met andere koepelorganisaties/(muziek)bonden (LBT, LBM 
en OLS) i.h.k.v. verenigingscoaches, de DOOR!-stimuleringsregeling en het meerjarig beleidsplan 
2019-2023. 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met bestaande evenementen, zoals het NKF, Cantarode en 
het Internationaal Korenfestival van Interkultur.  

 

Communicatie 

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

We hebben geadviseerd over het communicatiebeleid van het VNK-Limburg door een format voor 
een social media plan aan te leveren (wat wanneer communiceren) met betrekking tot de Limburgse 
Koordagen. 

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

 

Maatwerk 

We hebben ondersteuning geboden bij het samenstellen van de jaarrekening en het maken van de 
begroting en de daarbij behorende voorbereidende werkzaamheden.  

We hebben de Limburgse Koordagen georganiseerd. 

http://www.vnk-limburg.nl/


146 

    
 

Huis voor de Kunsten Limburg – Jaarverslag 2017          

 
Werkgroep Industrieel Erfgoed (WIEL)  
 

Beleidsmatig Consulentschap 

Wij hebben beleidsmatige ondersteuning geboden bij: de innovatie van de beleidsdoelstellingen van 
de Werkgroep Industrieel Erfgoed  Limburg en de belangenbehartiging ten behoeve van industrieel 
erfgoed en hun omringende omgeving. 

We hebben de bestuursvergaderingen beleidsmatig voorbereid en afgehandeld. 

 

Ontwikkelingsgericht Consulentschap 

We hebben inzicht gegeven in en geadviseerd over (de toepassing) van relevante erfgoedwetgeving. 

 

Verbindend Consulentschap 

Wij hebben ondersteuning geboden 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 de verbinding  bevorderd tussen WIEL en de andere leden het Erfgoedplatform Limburg. 
Daarnaast hebben we geadviseerd over de inbreng van WIEL in het Erfgoedplatform Limburg. 

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

 

Communicatie 

De webshop van het Huis fungeerde als verkooppunt van de boekverkoop van ‘Stenen en Pannen - 
Geschiedenis en inventarisatie van de grof keramische industrie in Limburg’. Ook hebben wij 
contacten onderhouden met mogelijke sponsoren. 

Tevens bewerkstelligden wij pers- en redactionele aandacht voor bovenstaande boekuitgave. Veel 
aandacht voor de boekuitgaves op L1 radio en tv en De Limburger. 

 

Ontwikkelen en organiseren inhoudelijke projecten 

Er is gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg WIEL) 
inzake de uitgave van ‘Stenen en Pannen - Geschiedenis en inventarisatie van de grof keramische 
industrie in Limburg’. 
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 Het mede organiseren van de boekpresentatie in de dakpannenfabriek in Tegelen. 

 


