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De kracht van de cultuur 
Het coronavirus hield ons in 2021 nog steeds in zijn greep waardoor vele culturele activiteiten in 

Voorschoten niet konden doorgaan. Dit was uiteraard ook het geval voor de activiteiten die de 

Cultuurfabriek had gepland. Ook voor de leden van de Cultuurfabriek bracht dit uitdagingen met zich mee, 

deze bijzondere tijd heeft ons gedreven om alternatieve methoden te vinden voor repetities, 

netwerkbijeenkomsten en vergaderingen.  

Helaas konden in 2021 het geplande Zomerevenement en de Cultuurmarkt geen doorgang vinden. Gelukkig 

konden we wel het Kerstevenement uitvoeren in samenwerking met de centrumondernemers, het was wel 

een aangepast en coronaproof programma hetgeen anders was dan de initiële plannen. Op aanraden van 

de Gemeente Voorschoten moesten de activiteiten binnen plaatsvinden waardoor we naar De Dorpskerk en 

Het Kruispunt moesten uitwijken terwijl we om te verbinden met bezoekers van plan waren onze activiteiten 

grotendeels buiten te doen. Gelukkig is het aangepaste programma redelijk bezocht gezien de maatregelen 

waardoor het voor ons een succes is was. 

Binnen de Cultuurfabriek zijn alle werkgroepen ook dit jaar actief geweest om de cultuur in de gemeente 

Voorschoten te stimuleren voor de inwoners, bedrijven en overheid. Verderop in dit verslag kunt u lezen wat 

de desbetreffende werkgroepen hebben gedaan in 2021.  

Met de ervaringen en vernieuwingen van het afgelopen jaar zal de Cultuurfabriek er alles aan doen om, 

samen met onze leden en met andere organisaties, sterker uit de coronatijd te komen. Dat is de kracht van 

de cultuur! 

Bestuur van de Cultuurfabriek Voorschoten 

 

Edgar van der Krogt, voorzitter 
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Algemeen 
 

Vereniging Cultuurfabriek Voorschoten 

De vereniging Cultuurfabriek Voorschoten is ontstaan uit een samenwerking van diverse verenigingen en 

personen in Voorschoten die actief zijn in de culturele sector. De Cultuurfabriek is een platform dat zich 

inzet voor een rijk cultureel leven in Voorschoten. Wij streven ernaar om cultuuraanbieders met elkaar te 

verbinden en hen te helpen hun activiteiten onder de aandacht te brengen bij het Voorschotense publiek. 

De Cultuurfabriek draagt bij aan de maatschappelijke agenda van de gemeente Voorschoten. Met een zestal 

activiteiten is de Cultuurfabriek actief (zie infographic).  

De mensen achter deze activiteiten zetten zich vrijwillig in ten behoeve van de cultuurbevordering in de 

gemeente. Zij doen dit vanuit passie, enthousiasme en interesse. Deelnemen aan culturele activiteiten, als 

uitvoerende of als bezoeker, draagt bij aan groei, ontwikkeling en geluk van de deelnemer. 
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Lidmaatschap 

Leden van de Cultuurfabriek (culturele organisaties en privépersonen) herkennen zich in de doelstellingen 

van de vereniging. Daarnaast zet een groot deel van onze leden zich actief in voor de bevordering van 

cultuurparticipatie. Daar waar de Cultuurfabriek handelt doet zij dat op basis van deze doelstellingen. Het 

aantal leden per 31 december 2021 is 42 (2020: 37) 

 

De Cultuurfabriek is een overlegplatform 

Het bestuur en de werkgroepen kunnen niet namens de leden afspraken maken. Zij kunnen inhoudelijke 

inbreng leveren op meerdere plekken in het dorp, kunnen dit doen namens de leden van de Cultuurfabriek. 

Zij zijn daartoe gemachtigd door de leden vanuit de visie zoals hiervoor is aangegeven en vanuit aparte 

overleggen (onder andere algemene ledenvergadering) met leden van de Cultuurfabriek. Altijd zal het 

bestuur en de werkgroepen, zo mogelijk vooraf en anders achteraf, de leden op de hoogte stellen van de 

standpunten die zij heeft uitgedragen. Waar van belang, zal het bestuur en de werkgroepen de leden vragen 

om een concrete bijdrage te leveren. De leden beslissen zelf of en wat zij gaan doen.  

 

 

Coronavirus en gevolgen voor cultuur in Voorschoten 

Net als in 2020  hebben veel van bij de Cultuurfabriek aangesloten organisaties hun activiteiten en 

optredens in 2021 uit noodzaak afgelast. Anderen hebben manieren gevonden om op aangepaste wijze 

repetities te houden of optredens te verzorgen. Organisaties hielden contact met leden en leerlingen via de 

mail, videobellen, het versturen van nieuwsbrieven en online vergaderingen. Docenten gingen ook online 

lesgeven. 

Zowel cultuuraanbieders als -uitvoerders misten het sociale aspect van bij elkaar komen. Besturen maken 

zich zorgen over het behoud van de organisatie en leden nu voor het 2e jaar op rij veel activiteiten moesten 

worden afgelast. 

 

Algemene ledenvergadering  

Op 3 juni 2021 vond online de algemene ledenvergadering plaats. Besproken en vastgesteld zijn het 

jaarverslag 2020 en de benoeming van de kascommissie voor het jaar 2021. Natasja Vermond is 

toegetreden tot het bestuur. 

Verder kwam de stand van zaken met betrekking tot de multifunctionele culturele accommodatie aan de 

orde (zie hierna bij ‘Belangenbehartiging’). Ook zijn de mogelijkheid voor het houden van een online 

workshop en de PR activiteiten besproken alsook het benaderen van de politieke partijen in verband met de 

gemeenteraadsverkiezingen, die gepland staan voor maart 2022. 
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Activiteiten in 2021 
Per activiteit vertellen we hierna wat we in 2021 hebben gedaan. 

Participatie 

De Cultuurfabriek wil de cultuurdeelname van de lokale bevolking stimuleren en de sociale cohesie 

bevorderen. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, worden de cultuuraanbieders en 

organisaties onderling met elkaar in contact gebracht, wat nieuwe gezamenlijke projecten kan opleveren. 

Voor 2021 was de Cultuurfabriek voornemens netwerkbijeenkomsten, een zomerevenement, de jaarlijkse 

Cultuurmarkt en het kerstevenement te organiseren. Door de coronamaatregelen ging alleen het 

kerstprogramma door.  

• Geen activiteit bij Bevrijdingsdag 2021 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de Cultuurfabriek besloten geen activiteiten rondom Bevrijdingsdag 

in 2021 uit te gaan voeren. 

• Geen zomerevenement 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de Cultuurfabriek besloten geen 

zomerevenement te gaan organiseren.  

• Geen Cultuurmarkt 

Vanwege de coronamaatregelen was er geen Weekend van Voorschoten in 

september en daarmee ook geen Cultuurmarkt. Tijdens de Cultuurmarkt 

treden culturele organisaties op 6 podia op of geven workshops.   

• Kerstprogramma 'Beleven en ontmoeten in 2021' 
Op 11 en 18 december 2021 organiseerde de Cultuurfabriek in samenwerking 

met de centrumondernemers Voorschoten een inspirerend kerstprogramma 

in De Dorpskerk en Het Kruispunt. Veel leden van de Cultuurfabriek gaven 

korte optredens. Het aantal bezoekers was, ondanks de coronamaatregelen, 

aanmerkelijk hoger dan het programma in 2020.  

● Odense Orkest 

Voorschoten Voor Elkaar heeft het initiatief genomen om een Odense Orkest 

op te richten. Het is een bekend gegeven dat actieve muziekbeoefening een positief effect heeft op het 

welbevinden van alle mensen en zeker van mensen met een niet aangeboren hersenletsel en beginnende 

geheugenproblemen. In 2020 zijn de eerste stappen gezet en intussen zijn er een paar verkennende 

gesprekken geweest met de begeleiders om te kijken of de leden van de Cultuurfabriek hierbij kunnen 

helpen. In 2021 kregen deze gesprekken een vervolg. 

● Meedoen met Odense Orkest 

In 2021 zijn de banden met het Odense Orkest versterkt, onder andere door een middag samen op te 

trekken met de Drumschool van Tjeerd Klapwijk en Sinfonietta Voorschoten. Inmiddels is Tjeerd Klapwijk  

een regelmatige gast en is er een vrijwilliger gevonden die het orkest helpt bij de ondersteuning. 

• Coördinatie bij optredens bij verzorgingshuizen 

In 2021 traden de Harmonie Voorschoten en Podium Jong Professionals Jazz op bij een paar 

verzorgingshuizen. Bijzonder was een miniconcert door een lid van Sinfonietta Voorschoten voor een al 

enkele jaren bedlegerige zieke inwoner van een verzorgingshuis. Door de coronamaatregelen konden 

enkele optredens niet doorgaan. 
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• Werkgroep cultuurparticipatie in oprichting  

Om de zichtbaarheid te vergroten wat de Cultuurfabriek doet op het gebied van cultuurparticipatie en -

educatie doet is besloten een nieuwe werkgroep cultuurparticipatie op te richten. Veel van de activiteiten 

kwamen terecht bij de werkgroep belangenbehartiging. De verdere invulling van deze werkgroep wordt 

ingevuld in 2022. 

 

Verbinding en samenwerking 

De Cultuurfabriek zorgt ervoor dat deelnemende organisaties betrokken raken bij elkaars activiteiten door 

middel van communicatie en afstemming. Zo kunnen Individuele activiteiten gecombineerd worden 

waardoor organisaties een breder publiek bereiken. De Cultuurfabriek treedt hierin op als de verbindende 

en stimulerende factor. 

• Alleen een paar keer online afstemming via netwerkbijeenkomsten  

Fysieke netwerkbijeenkomsten waren niet mogelijk voor onze leden en niet leden. Er zijn twee online 

bijeenkomsten gehouden in maart en mei 2021. Tijdens de bijeenkomst in maart is informatie naar elkaar 

uitgewisseld over de gevolgen van coronamaatregelen en vertelden Greet Meesters en Hans Willemse van 

het Odenseorkest wat culturele verenigingen kunnen bijdragen aan het Odenseorkest. De bijeenkomst in 

mei ging over de cultuurvisie. Wethouder Paul de Bruijn en de opsteller van de visie Guido Marchena gingen 

in gesprek over hoe de visie tot stand komt en de planning.  

• Onderling contact brengt verbinding en samenwerking 

De leden van de verschillende werkgroepen kwamen regelmatig online met elkaar in contact. Naast de 

inhoudelijke werkzaamheden werden ook steeds de actuele situaties vanwege de coronamaatregelen bij de 

diverse culturele organisaties besproken.  

• Onderhouden contacten over verbinding en  samenwerking 

De werkgroepen of leden van de werkgroepen onderhielden contacten met onder andere Voorschoten Voor 

Elkaar, Cultuureducatiegroep, Voorschoten4kids, Hart van Voorschoten, Verzorgingshuizen, Het Weekend 

van Voorschoten, gemeente (o.a. Leiden European Science of 2022). 

• Bemiddeling culturele activiteiten 

In toenemende mate wordt de Cultuurfabriek benadert door inwoners en organisaties in Voorschoten om 

informatie over culturele organisaties in Voorschoten. 

• Verbinding en samenwerking Sport en Cultuur  

Naar aanleiding van een interventie van de Cultuurfabriek dat de doelgroepen van sport ook de 

doelgroepen zijn voor cultuur nemen twee leden van de werkgroep Belangenbehartiging deel aan de 

bijeenkomsten van de kerngroep Sport. Deze kerngroep voert het sport- en preventieakkoord uit. De 

kerngroep is erg geïnteresseerd in de wijze waarop de Cultuurfabriek als platform functioneert.  

• Workshop website sport en cultuur over communicatie 

Voorkomend uit de ontstane samenwerking tussen sport en cultuur is er in december 2021 een online 

workshop georganiseerd door de sportcoördinator over ‘hoe je communicatie op een effectieve manier kan 

invullen’. Bijna de helft van de deelnemers waren leden van de Cultuurfabriek. Tijdens de workshop werd 

dankbaar gebruik gemaakt van ervaringen uit de sport en cultuur.   
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• 1e Breed cultuuroverleg 

Op verzoek van de Cultuurfabriek heeft de wethouder Cultuur de hele sector cultuur bij elkaar gebracht. De 

Cultuurfabriek heeft hier om gevraagd, omdat de Cultuurfabriek vaak genoemd wordt als 

vertegenwoordiger van de culturele sector, terwijl een aantal culturele partijen niet bij de Cultuurfabriek zijn 

aangesloten. Doel van dit overleg is om de gehele sector bij elkaar te brengen en actief te betrekken bij de 

culturele ontwikkelingen en toekomst van de cultuursector in Voorschoten. Het eerste overleg heeft 15 

december 2021 online plaatsgevonden. Resultaat is dat een aantal organisaties en verenigingen zich 

uitspraken voor een halfjaarlijkse netwerkborrel. Anderen hadden alleen interesse in een gezamenlijke 

website voor aankondiging van activiteiten, of zeiden dit zelf op te lossen. Een kleine werkgroep zal in 2021 

zich buigen over de voortgang. 

 

Promotie, PR & communicatie 

De Cultuurfabriek gelooft dat culturele organisaties een groter publiek kunnen bereiken door middel van 

gezamenlijke promotie. Daarom besteedt de Cultuurfabriek aandacht aan het promoten van lokale culturele 

initiatieven. Hierbij hebben de initiatieven van leden prioriteit maar wordt ook ruimte geboden aan 

geselecteerde activiteiten van niet leden. De Cultuurfabriek heeft verschillende mogelijkheden om deze 

promotie uit te voeren zoals via eigen (online) kanalen, maar ook via lokale media. Doel is het gezamenlijke 

netwerk van leden van de Cultuurfabriek zo efficiënt mogelijk in te zetten voor alle leden en tegelijkertijd 

inwoners van de regio op de hoogte te houden van culturele activiteiten. 

De volgende activiteiten werden in 2021 uitgevoerd door de werkgroep PR & Communicatie. 

Eigen kanalen 

● Online: Website 

Sinds 12 juni 2020 beschikt de Cultuurfabriek over een eigen website. In 2021 is deze website verder 

uitgebouwd als de digitale landing page van de organisatie waar op één centrale plek online informatie over 

de Cultuurfabriek en haar leden te vinden is.  

In een post-corona samenleving met veel onzekerheden of evenementen kunnen plaatsvinden is de 

flexibiliteit van een online Cultuuragenda zeer waardevol gebleken. Omdat in 2021 wederom weinig 

evenementen gepland stonden en omdat evenementen die wél werden georganiseerd regelmatig 

gecanceld moesten worden is ervoor gekozen om volledig in te zetten op de digitale cultuuragenda en voor 

het seizoen 2021 en 2022 wederom geen papieren versie van de agenda uit te geven. Leden zijn daarom 

extra goed gewezen op de mogelijkheden om hun evenementen via de online kanalen van de 

Cultuurfabriek te promoten via een mailing. Inmiddels weten leden de Cultuurfabriek goed te vinden voor 

publicaties over hun evenementen. 

Naast de cultuuragenda is in 2021 gebruik gemaakt van de rubriek “nieuws onder de aandacht” waar in 

kleine blog-achtige posts nieuws en initiatieven worden uitgelicht. In 2021 was een goed voorbeeld hiervan  

In 2020 was de ambitie om de website uit te breiden met een Engelstalige versie en de toegankelijkheid van 

de website voor slechtziende te verhogen. De Engelstalige versie is nog in ontwikkeling en zal in 2022 

worden gerealiseerd. Wel bevat de website sinds september 2021 een toegankelijkheid plug-in waarmee 

gebruikers de website naar hun leescomfort kunnen aanpassen. 
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                     De Cultuurfabriek website met leesbaarheid plug-in geactiveerd op hoog contact modus 

● Online: Sociale media 

De Cultuurfabriek is actief op zowel Facebook als Instagram. Deze sociale media worden gebruikt ter 

ondersteuning van de website en vormen een manier om contact te houden met zowel onze leden als 

geïnteresseerden in de regio. Mede door het gebrek aan content door de coronapandemie is het dit jaar 

niet gelukt om veel actiever te worden op sociale media, maar het is wel gelukt om de online aanwezigheid 

van de Cultuurfabriek stabiel te houden. Mensen weten de sociale media van de Cultuurfabriek te vinden en 

hebben interactie met de posts.  

Het aantal volgers op Facebook is in 2021 met 53 gegroeid naar 471. Ten opzichte van 2020 zijn er vooral in 

het voorjaar minder facebook gebruikers bereikt, ook dit is hoogstwaarschijnlijk te verklaren aan de hand 

van de invloed van covid op de cultuursector waardoor er weinig te posten was. Op Instagram had de 

Cultuurfabriek op 31 december 2021 486 volgers. Dit zijn er 91 meer ten opzichte van 2020. Op beide 

platforms komen de meeste volgers uit de regio Voorschoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafiek: aantal mensen bereikt op facebook in 2021 
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Op het moment dat er wel informatie was om over te posten zijn toenames in interactie te zien, zoals 

bijvoorbeeld rond het kerstprogramma Beleven & Ontmoeten. Voor dit programma zijn voorstel-posts 

gemaakt voor alle deelnemers en tijdens het programma zijn gedurende de dag beelden van optredens 

gedeeld in stories. 

Ook voor 2022 blijft het doel om actiever te worden op sociale media. Daarom is onder andere besloten om 

meer zorg te dragen voor beeldregistratie van evenementen. Het is belangrijk voor de Cultuurfabriek om 

voor publicaties over voldoende beeldmateriaal van goede kwaliteit te beschikken. 

 

Instagram volgers en hun locatie 

 

De Cultuurfabriek informeerde haar leden via de mail over vele verschillende 

onderwerpen (veel ervan staan in dit jaarverslag).  

 

● Offline 

Zoals hierboven genoemd is in 2021 wederom besloten om geen papieren versie 

van de Cultuuragenda uit te brengen. Het plannen van evenementen en optredens 

was voor de meeste leden van de vereniging simpelweg te onzeker. Toch heeft de 

Cultuurfabriek in 2021 enkele offline drukwerken naar buiten gebracht.  

In plaats van de seizoensbrochure is een algemene flyer (foto) ontwikkeld die 

inwoners van Voorschoten op het bestaan van de Cultuurfabriek en de website met 

digitale Cultuuragenda wijst. Het ontwerp van deze flyer is evergreen zodat de flyer 

nog langere tijd inzetbaar zal zijn.  
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Op 11 september 2021 hebben een groot aantal vrijwilligers van de Cultuurfabriek geflyerd op het 

Treubplein in Voorschoten. Tijdens het flyeren was er een informele ontmoeting met Mevrouw Nadine 

Stemerdink, de nieuwe burgemeester van Voorschoten. 

Later in het jaar hebben een aantal leden van onze leden gericht de algemene flyer in diverse wijken 

verspreid. 

Daarnaast is in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 de campagne Laat cultuur 

bloeien! gestart. Voor deze campagne hebben de werkgroepen belangenbehartiging en – PR & 

communicatie een document opgesteld met daarin de visie die de Cultuurfabriek heeft voor cultuur in 

Voorschoten. Bij het document heeft de werkgroep PR in samenwerking met Grapefish een infographic 

heeft ontwikkeld waarin deze visie op een beeldende manier wordt uitgelegd. Het document met 

infographic is persoonlijk aan alle politieke partijen in Voorschoten overhandigd en toegelicht. 

Om de betrokkenheid met de inwoners en de zichtbaarheid van de Cultuurfabriek te vergroten zijn er in het 

centrum van Voorschoten bij veel winkels posters opgehangen met de tekst van het dorpslied ‘de  Parel 

aan de Vliet’. 

 

Lokale media 

● Contact met lokale media 

Regelmatig is er contact met de lokale media om te informeren over de activiteiten van de Cultuurfabriek 

 

● Rubriek in Groot Voorschoten 

De wekelijkse rubriek in Groot Voorschoten is half juli 2020 gestopt vanwege ruimtegebrek in de krant. Het 

voornemen om in contact te treden met de redactie van Groot Voorschoten in 2021 werd vanwege de 

coronamaatregelen niet zinvol geacht. Van verschillende kanten zijn er signalen dat er behoefte is aan een 

rubriek in de lokale krant met onder andere nieuwtjes van de leden en de cultuuragenda. In 2022 worden 

de mogelijkheden voor een rubriek besproken met de redactie. 

 

● (Pers)berichten 

De Cultuurfabriek heeft over diverse onderwerpen (pers)berichten uitgebracht, zoals over het 

lobbydocument voor de gemeenteraadsverkiezingen, flyeren in het centrum Voorschoten op 11 september 

2021, kerstprogramma ‘beleven en ontmoeten. De berichten worden geplaatst op de ‘home’ pagina van de 

website van de Cultuurfabriek. Bij elk (pers)bericht brengen wij naar voren wat cultuur betekent voor zowel 

de persoonlijke ontwikkeling als een vitaal en levendig Voorschoten en stimuleren wij alle inwoners van 

Voorschoten en omgeving om hieraan deel te nemen. 

 

● Seniorenmagazine 

In 2021 stonden er in elk Seniorenmagazine (5x) artikelen over de activiteiten van de Cultuurfabriek. De 

artikelen gingen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de cultuur en onze leden, de 

samenwerking tussen de sport--en cultuursector, de concept cultuurvisie, regelmatige gesprekken met de 

wethouder cultuur, het lobbydocument voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, het cultuurdebat dat in 

februari 2022 is gehouden. Met deze informatieve artikelen bereiken we een grote doelgroep in 

Voorschoten. 
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Belangenbehartiging 

 

De hierna genoemde activiteiten werden in 2021 uitgevoerd door de werkgroep Belangenbehartiging. Deze 

werkgroep heeft in 2021 vele activiteiten ondernomen. Zij overlegden minimaal een maal per maand met 

elkaar, online of op locatie. Daarnaast zijn er nog meerdere bilaterale gesprekken geweest en veel 

emailverkeer. 

 

In de zomer van 2021 meldde zich een nieuwe vrijwilliger voor de werkgroep. Zijn ervaring en kennis is een 

welkome aanvulling voor de groep. De werkgroep bestaat nu uit 5 leden. 

 

● Regelmatig overleg tussen wethouder cultuur 

 

In 2021 is er 5 maal overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep Belangenbehartiging en de wethouder 

Cultuur. Deze overleggen zijn niet vrijblijvend en ieder kan agendapunten inbrengen. In 2021 zijn onder 

andere besproken:  

• Cultuurvisie met doel: input leveren en leden CF aansporen deel te nemen aan discussies over 

Cultuurvisie Voorschoten. 

Door de gemeente is in het voorjaar 2021 een externe deskundige aangesteld die een cultuurvisie 

zal opstellen voor de gemeente Voorschoten. De insteek van de deskundige was om alle culturele 

verenigingen, Voorschoten Breed, te bevragen op hun ideeën en wensen voor de cultuur van 

Voorschoten. Eind 2021 is dit uitgemond in een concept cultuurvisie die na de verkiezingen van 

2022 aan de nieuwe gemeenteraad zal worden voorgelegd. De werkgroep heeft tijdens de 

verschillende fasen van het proces input geleverd aan de externe deskundige en haar leden 

opgeroepen actief mee te praten. 

• Sport en cultuur. In een brief heeft de Cultuurfabriek gepleit voor meer samenwerking tussen 

meerdere sectoren, zoals sport, cultuur en welzijn. Gevolg van de brief en overleg met de 

wethouder is dat twee leden van de werkgroep belangenbehartiging zich konden aansluiten bij het 

overleg van sportverenigingen. Deze inbreng heeft onder andere ertoe geleid dat de oprichting van 

de Sporttafel Voorschoten in 2021 werd vergemakkelijkt dankzij de informatie over de oprichting en 

werkwijze van de Cultuurfabriek. 

• Cultuurcoördinator met doel: te komen tot een profiel voor de aan te stellen cultuurcoördinator. 

Eind 2021 wordt een amendement door de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling voor het 

aanstellen van een cultuurcoördinator voor 16 uur per week aangenomen. De wethouder vroeg de 

Cultuurfabriek mee te denken over het profiel van de cultuurcoördinator. Eind december 2021 

heeft de werkgroep, na overleg met het bestuur, een profiel gestuurd naar de wethouder. De 

aanstelling heeft nog niet plaatsgevonden. 

• Multi Functionele Accommodatie (MFA) met doel: de ontwikkelingen volgen en de mogelijke 

gevolgen voor de culturele sector. De Cultuurfabriek heeft de gemeente erop gewezen dat er 

onjuiste informatie in de raadstukken staat. In een gesprek met de wethouder Cultuur en het 

bestuur van de Bibliotheek is toegegeven dat de berichtgeving genuanceerder had moeten zijn, en 

dat in de toekomst beter onderling gecommuniceerd zal worden vooraf, en niet zoals het toen 

heeft plaatsgevonden. Eind december 2021 is er nog geen besluit genomen over de realisering van 

een MFA.  

• Beheer Cultureel Centrum met doel het behartigen van de belangen van alle gebruikers van het 

Cultureel Centrum 

• Gevolgen van Covid-19 voor de culturele sector op de voet volgen om te voorkomen dat culturele 

sector verzwakt. 

• Ledenwerving voor de cultuursector met ondersteuning van de gemeente om de culturele sector 

te versterken. Helaas heeft de ledenwerving nog niet plaatsgevonden. Dit krijgt een vervolg in 2022.  
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• Verkregen gelden voor cultuur van de regering en de bestemming ervan. Duidelijkheid hierover is 

niet verkregen. Deze vraag komt terug in 2022. 

• Subsidieaanvragen 2022 en afhandeling subsidietoekenningen 2021. Duidelijkheid werd 

verkregen wat gemeentelijk beleid is. 

• Duidelijkheid krijgen over samenhang van het beleid op gebied van de cultuureducatie. De 

duidelijkheid is er niet gekomen in 2021. Wordt verder opgepakt in 2022. 

 

 

● Verkiezingen gemeenteraad 2022 

Samenwerking tussen werkgroepen PR & Communicatie en werkgroep Belangenbehartiging. Deze 

samenwerking resulteerde in een door het bestuur vastgesteld lobbydocument voor de 

verkiezingen in maart 2022. In het lobbydocument ‘Laat cultuur bloeien’ (zie infographic) zijn voor 

verschillende thema’s doelen voor 2023 -2026 benoemd. De leden van de Cultuurfabriek zijn 

hierover geïnformeerd. De eerste stap was om alle politieke partijen op de hoogte te brengen van 

onze doelen voor cultuur in de volgende gemeenteraadsperiode. De tweede stap was om alle 

lijsttrekkers uit te nodigen voor een cultuurdebat. Dat cultuurdebat heeft plaatsgevonden op 24 

februari 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Infographic gemaakt op basis van het lobbydocument ‘Laat Cultuur bloeien’ 
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● Oud Bijdorp 

Kloosterverzorgingshuis ‘Oud Bijdorp’ in Voorschoten heeft in 2020 werksessies georganiseerd over de 

‘Toekomst van Oud Bijdorp’. De Cultuurfabriek heeft deze sessies bijgewoond en de mogelijkheden voor 

culturele activiteiten ingebracht. In 2021 zijn de plannen bekendgemaakt. Met belangstelling worden de 

ontwikkelingen gevolgd.   

 

● Promoten cultuur in het algemeen 

Waar mogelijk promoot en onderschrijft de Cultuurfabriek het belang van de cultuur in Voorschoten, 

onder andere in gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente.  

 

Expertise delen 

Het delen van kennis en ervaringen kan tot resultaat hebben dat niet alleen de bedrijfsvoering van de 

deelnemende organisaties geprofessionaliseerd kan worden, maar ook dat er extra financiële middelen 

verkregen kunnen worden, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de expertise die de Cultuurfabriek heeft 

vergaard op het gebied van fondsenwerving, promotie en communicatie. 

● Webinar ‘Teksten schrijven voor website’ 

De door de werkgroep PR & communicatie georganiseerde Webinar ‘Teksten schrijven voor website’ is 

op 25 maart 2021 online gehouden. Ter inspiratie werd meegegeven: ‘Een complexe website oogst 

bewondering, maar een eenvoudige website oogst leden’. Uit de reacties bleek dat deze webinar zeer nuttig was 

en in een behoefte voorziet. 

 

● Werkgroepen  

De leden van de werkgroepen benutten elkaars kennis en ervaring ook voor andere activiteiten dan alleen 

voor de werkzaamheden van de werkgroep. Daarmee wordt de kwaliteit van de output van de werkgroepen 

vergroot en draagt dit bij aan de kwaliteit van de culturele sector. 

 

● Netwerkbijeenkomsten 

Het delen van kennis en ervaring vindt ook plaats tijdens de netwerkbijeenkomsten. 
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Financiën  
 

  

Organisatie
8%

Verbinding en 
samenwerking

17%

PR en 
communicatie

12%

Participatie
63%

Uitgaven 2021

Organisatie

Verbinding en samenwerking

PR en communicatie

Participatie
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Samenstelling bestuur  
 

Voorzitter: Edgar van der Krogt 

Secretaris: Hans Overweg 

Penningmeester: Bart van der Ploeg 

PR en communicatie: Murielle Jonk en Natasja Vermond 

Coördinatie: Rini Teunissen 

Verbinding: Maria Rosenmöller 

 

Werkgroepen 
Binnen de vereniging zijn verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen bestaan uit leden en 

bestuursleden en richten zich op de verschillende gebieden waarin de Cultuurfabriek actief is. Op het 

moment zijn de volgende werkgroepen actief: 

 

Werkgroep Belangenbehartiging 

Maria Huijts, voorzitter 

Kees Prudhomme van Reine 

Marjo Kommeren 

Rini Teunissen 

Arthur Pereboom 

Edgar van der Krogt (ad hoc) 

 

Werkgroep PR en Communicatie 

Murielle Jonk 

Natasja Vermond 

Yvonne Kooij  

Rini Teunissen 

 

Werkgroep Cultuurmarkt en 

Seizoensbrochure 

Edgar van der Krogt, voorzitter 

Hans Overweg 

Kees Prudhomme van Reine 

Maria Rosenmöller 

Murielle Jonk 

Rini Teunissen 

 

Werkgroep Cultuurparticipatie en -

educatie i.o. 

Geen leden 
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Vernieuwde dorpslied ‘Parel aan de Vliet’, première 
tijdens Cultuurmarkt 2019 
 

Voorschoten, parel aan de Vliet

Tussen weiden en de bossen 

Ligt sinds eeuwenlange tijd, 

' t Vriend'lijk dorp van mijn verlangen 

Woonplaats van gezelligheid. 

Waar de oude klokkentoren  

Over Voorschotens gebied, 

Steeds zijn bronzen stem laat horen  

Van de Parel aan de Vliet. 

 

Klare taal spreekt het verleden  

Dat het heden sterk verbindt. 

Scheppend werk van nijv' re handen. 

Geest en veerkracht, eensgezind. 

Die de nijverheid deed groeien  

En ons aller welvaart biedt 

Waar de bloemen luist'rijk bloeien  

Rond de Parel aan de Vliet 

 

In dit oord der Lage Landen  

Voelt een ieder zich snel thuis 

Met zijn eeuwenoude panden 

Het Ambachts- en het Baljuwhuis 

Waar de Voorstraat en zijn linden 

Aan de Paardenmarkt een forum biedt 

Waar de mensen zich verbinden 

Rond de Parel aan de Vliet 

  

Daar wordt veel cultuur bedreven 

Door jazzband en harmonie 

Worden kinderen onderwezen 

In de dans en het do-re-mi 

Waar de kerk- en kamerkoren  

Steeds vertolken hun meerstemmig lied 

Laat een ieder zich bekoren 

Door de Parel aan de Vliet 

 

Tekst: Erik Jansen 

Muziek: Herman Lodder 

@CultuurfabriekVoorschoten, 2019 

 


