Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Culturele Raad Borsele. Een jaar met veel aandacht voor de
herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde, naast onze reguliere werkzaamheden en
bijeenkomsten.

Hoofdstuk 1. Algemeen
De Culturele raad en werkgroep zijn ieder vier maal bij elkaar geweest onder begeleiding van de
ambtelijk secretaris. Daarnaast is de werkgroep nog een aantal malen bij elkaar gekomen ter
voorbereiding van de diverse activiteiten.

1.1 Beleidsadvisering
De Culturele Raad Borsele heeft dit jaar twee adviezen uitgebracht.
Een met betrekking tot de concept subsidie regeling musea.
Een naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen.

1.2. Subsidieverstrekking
Dit jaar is aan zeven Borselse organisaties subsidie verstrekt ten behoeve van hun culturele
activiteiten:
• Muziekvereniging Euterpe (Muziek uit onze kinderjaren)
• Jaarmarkt Borssele
• Kerkje Ellesdiek
• Open Atelier Route (Kunstspeuren in de zak)
• Stichting Maartenskerk
• Euterpe (Eutoberfest)
• Theaters aan Zee

1.3. Algemene uitgaven
Er zijn uitgaven gedaan ten behoeve van drukwerk, onderhoud website, social media, publiciteit
en representatie.

1.4 Promotie
Wekelijks publiceren wij een artikeltje in de Bevelandse Bode. Daarnaast maken bij gebruik van
onze sociale media, zoals de website, facebook en Instagram. Rondom de diverse activiteiten
worden persberichten verstuurd. Evenementen worden meegenomen op de evenementenpagina
van het Landschapspark Borsele.
In mei werd in Goes voor het eerst een uitmarkt georganiseerd. Hier konden alle Zeeuwse culturele
organisaties zich presenteren. Ook de Culturele Raad heeft hier een dag met een kraam gestaan. Zij
hebben vooral hun activiteiten Kunst op Stoom en Oeljebroelje gepromoot. Er is samenwerking
gezocht met andere Borselse activiteiten zoals Muziekfestival Nisse en de Klompfestivals. De
kramen van alle aanwezige Borselse organisaties stonden naast elkaar, zodat we ons gezamenlijk
konden presenteren. Hierbij is ook gelijk promotie gemaakt voor het Landschapspark Borsele en
een aantal andere organisaties die zelf niet aanwezig konden zijn.

1.5 Verbinden
Waar mogelijk proberen we samenwerking te zoeken met andere partijen, zoals de Seniorenraad
en de Jongerenraad, festivals in onze gemeente, deelname aan de uitmarkt.

1.6 Aansluiting zoeken bij regionale initiatieven
Wij hebben een bijeenkomst in het kader van het culturele bidbook voor Zeeland bijgewoond. Wij
hebben meegedaan met de uitmarkt in Goes. Voor Oeljebroelje zoeken we aansluiting bij regionale
activiteiten zoals de Kunstbende en de Zeeuwse Lichting. In het kader van Kleinkunst op Stoom
hebben we contacten met de organisatie van de Kinderkunstweek.

1.7 werving nieuwe leden
Drie leden van de Culturele Raad en werkgroep hebben zich om gezondheidsredenen terug
moeten trekken. Gelukkig zijn er inmiddels wel weer twee enthousiaste nieuwe leden bijgekomen
in de werkgroep. P. Hazelager heeft in 2019 het voorzitterschap voor een jaar op zich genomen.
Het werven van nieuwe leden blijft een constant aandachtspunt. Wij besteden hier aandacht aan
door het gebruik van Borsele voor elkaar, ons wekelijks katern in de Bevelandse Bode, social media
en persoonlijke contacten tijdens onze evenementen.

Hoofdstuk 2 Activiteiten
2.1. Samenwerking met andere organisaties
In 2019 heeft met de volgende organisaties samenwerking plaatsgevonden:
• Kleinkunst op Stoom:
Kinderkunstweek, Omnis kindcentrum de Reiger Heinkenszand
• 75 jaar Slag om de Schelde:
Bevrijdingsmuseum, Jan van Schengenschool, CBS de Rank, De Linden ’s-Gravenpolder,
Ds. G.H. Kerstenschool, Don Bosco school, CBS de Regenboog, Koningin Julianaschool,
Franck van Borssele school, OKC ’t Opstapje.
• Theaterstuk Dementie:
Seniorenraad, Vrijwilligershuis, Wijktheater Middelburg.
• Boekbesrpreking Jan Brokken:
Seniorenraad Borsele, Bibliotheek Oosterschelde.

2.2. Cultureel erfgoed
Twee leden van de Culturele Raad maakt ook deel uit van het organiserend comité van de Open
Monumentendag. De Culturele Raad stelt jaarlijks een bijdrage beschikbaar voor de culturele en
kunstzinnige activiteiten tijdens deze dag. Het thema in 2019 was “Plekken van plezier”.

2.3. Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele
Ook in 2019 is een oproep gedaan onder de inwoners om kandidaten voor te dragen voor de
Zeeland Refinery Cultuurprijs. Helaas kwamen hierop weinig reacties. Om die reden is in overleg
met Zeeland Refinery vanuit de Culturele Raad zelf een aantal kandidaten voorgedragen. Hierop
kon via de website worden gestemd. Dit is wel in groten getale gebeurd. Omdat stemmen op deze
wijze niet helemaal eerlijk is (de club met de grootste aanhang weet meestal de meeste stemmen
te genereren) kiest een jury uit de drie kandidaten met de meeste stemmen de uiteindelijke
winnaar. Deze zal op 11 februari 2020 bekend worden gemaakt. In 2020 willen wij wel in overleg
met Zeeland Refinery en de voorzitter van de jury bekijken hoe we de inwoners meer betrokken
krijgen bij deze prijs.

Hoofdstuk 3. Cultuurarrangementen provincie
Zeeland
Met het sluiten van de zogeheten cultuurarrangementen geeft de provincie de gemeenten een
extra stimulans meerder kunst en cultuuractiviteiten te ondersteunen. Zowel de provincie als de
gemeente moet dan een financiële bijdrage aan deze activiteiten leveren. De gemeente Borsele
heeft de verdeling van deze middelen gemandateerd aan de Culturele Raad. Hiervoor is binnen ons
budget een bedrag van € 23.700 beschikbaar uit het totale budget van € 43.000.
De provincie stelt per regio een bepaald bedrag beschikbaar. De gemeenten uit die regio moeten
onderling bespreken welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. De huidige
overeenkomst regionale cultuurarrangementen loopt van 2017 tot en met 2020. In eerste instantie
had de provincie toegezegd dat subsidies voor vier jaar verstrekt konden worden. Dat is in principe
ook gebeurd. Hoewel de provincie er later enigszins op terug kwam waren er aan de vaste
organisaties al toezeggingen gedaan. Subsidie in het kader van de regionale
cultuurarrangementen is verstrekt ten behoeve van het Bluesfestival, de Klompfestivals, Spectra,
Muziekfestival Nisse, Dialectpopfestival, Kleinkunst op Stoom en Oeljebroelje.
In 2020 heeft ook het kerkje van Ellesdiek subsidie in het kader van de regionale
cultuurarrangementen aangevraagd. Dit mede omdat de provincie de vroeger aan hen verstrekte
subsidie in het kader van het cultureel erfgoed heeft stopgezet. Binnen de regio was nog
provinciaal budget over om te verdelen. Vele gemeenten hebben daar een claim voor gelegd.
Gezien haar beschikbare budget was de Culturele Raad niet in staat de subsidie die jaarlijks aan
het kerkje wordt verstrekt van gemiddeld € 900 te verhogen tot € 3.000. In het regionaal ambtelijk
overleg is besproken dat de eigen bijdrage vanuit Borsele dan te laag was in verhouding tot het
gevraagde bedrag en het nog beschikbare provinciale budget is dan ook naar andere projecten
gegaan. Wij betreuren dit zeer, maar zien binnen ons budget geen mogelijkheden structureel
subsidie te verstrekken aan organisaties waarvoor de subsidie door de provincie is stopgezet.

Hoofdstuk 4. Aandachtspunten uit de cultuurnota
4.1. Borsele op de kaart
Leden van de Culturele Raad hebben een aantal bijeenkomsten van Borsele op de
kaart/Landschapspark Borsele bijgewoond.

4.2. Brede school beleid
Daar waar mogelijk werken wij samen met de medewerker die zich bezig houdt met Bons en kijken
we waar onze initiatieven aan kunnen sluiten bij activiteiten die hij organiseert.

4.3. Amateurkunst
Amateurkunstverenigingen kunnen via de Culturele Raad subsidie krijgen voor activiteiten die zij
organiseren, voor zover dit niet om hun gebruikelijke activiteiten gaat. Met name muziekvereniging
Euterpe uit Heinkenszand maakt gebruik van deze mogelijkheid. Zij koppelen aan hun jaarlijkse
uitvoering een thema waarbij ze ook andere disciplines uitnodigen.

4.4. Beeldende kunst
In 2019 is het kunstwerk in Oudelande gestolen. Als Culturele Raad worden wij graag betrokken bij
de vervanging van dit kunstwerk, al realiseren wij ons dat dit gezien de huidige financiële situatie
van de gemeente moeilijk zal zijn.

4.5. Podiumkunsten
Omdat het programmeren van podiumkunsten een vak is hebben wij afspraken gemaakt met
Theaters aan Zee. Zij ontvangen jaarlijks subsidie van ons voor het verzorgen van professionele
voorstellingen in de Stenge in Heinkenszand.

4.6. Musea
De gemeenteraad heeft dit jaar een nieuwe subsidieregeling musea vastgesteld. Wij hebben
daarover een advies aan het college opgesteld. Wij zijn verheugd dat er een subsidieregeling voor
musea is. Wij willen wel dat wordt gemonitord welke aandacht deze musea specifiek aan het
Borsels cultureel erfgoed besteden en hoeveel Borselse scholen deze musea bezoeken.

4.7. Cultuur en jongeren
Bij de organisatie van activiteiten door de werkgroep van de Culturele Raad wordt altijd gekeken
hoe jongeren daarbij kunnen worden betrokken. Voor Kleinkunst op stoom wordt contact gelegd
met een school. Voor Oeljebroelje wordt gekeken of er bij de Kunstbende of Nieuwe lichting
kunstenaars zijn die geschikt zijn voor een optreden of expositie. Er wordt medewerking verleend
aan de dodenherdenking op 4 mei in Heinkenszand. De voorbereiding hiervan gebeurd onder
andere met vertegenwoordigers van de Jongerenraad. In het kader van 75 jaar Slag om de Schelde
is dit jaar ook met de scholen een tentoonstelling van werken met als thema vrijheid en bevrijding
georganiseerd in het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Ook gaat de Jongerenraad meewerken
aan de prijsuitreiking van de Zeeland Refinery Cultuurprijs. Zij maken filmpjes van de drie
genomineerden.

4.8 Cultuur en sociaal domein
Het Middelburgs Wijktheater heeft dit jaar op drie locaties binnen de gemeente een voorstelling
over dementie verzorgt. Het was een interactieve voorstelling waarbij de reacties uit de zaal
werden gebruikt om bepaalde situaties op verschillende manieren uit te spelen en zo het gesprek
op gang te brengen. Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met de Seniorenraad en het
Vrijwilligershuis.

Hoofdstuk 5. Werkplan Werkgroep Culturele Raad
5.1. Kleinkunst op Stoom
Dit evenement heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden in samenwerking met de Stoomtrein GoesBorsele op tweede pinksterdag. In tegenstelling tot voorgaande edities is nu een school uitgekozen
waar kunstenaars workshops voor de leerlingen hebben verzorgd. Hiervoor is gekozen, omdat het
wel erg veel tijd bleek te kosten om dit met diverse scholen te organiseren en het ook lastig was
om met zoveel partijen afspraken te maken. De nieuwe werkwijze is goed bevallen.
Dit jaar is samengewerkt met basisschool de Reiger uit Heinkenszand. De kunstwerken zijn
tentoongesteld tijdens Kleinkunst op Stoom, tweede pinksterdag bij de eindpuntvoorziening van
de Stoomtrein Goes Borsele in Hoedekenskerke. Daar trad ook een band op en was een
ballonnenclown actief. In de trein was ook nog een muziekaal optreden. De dag werd goed
bezocht. Er waren naar schatting …. Belangstellenden.

5.2. Oeljebroelje
Oeljebroelje werd dit jaar georganiseerd op 11 augustus. Het was de meest succesvolle editie tot
nu toe met zo’n 1.700 bezoekers. In de kazematten en kraampjes op het binnenplein lieten
kunstenaars van zeer diverse disciplines kun werk zien. Op het muziekpodium traden verschillende
artiesten op. Er was een gezellig terras en voor de kinderen was er een speurtocht.

5.3. 4 mei dodenherdenking
Deze stond dit jaar geheel in het teken van de herdenking van de Slag om de Schelde 75 jaar
geleden. Een lid van de Culturele Raad nam zitting in het gemeentelijk organiserend comité “De
Slag om de Schelde om nooit te vergeten.
De Culturele Raad heeft zoals gebruikelijk weer meegewerkt aan de organisatie van de
dodenherdenking in Heinkenszand.

5.4. Boekbespreking
Ook dit jaar is in samenwerking met de Bibliotheek Oosterschelde, de seniorenraad en boekhandel
Het paard van Troye weer een boekbespreking georganiseerd. Op donderdag 14 november
kwamen ruim 50 geïnteresseerden bij elkaar om te luisteren naar Jan Brokken die kwam vertellen
over zijn boek De Rechtvaardigen.

5.5. Incidentele activiteiten
Het Middelburgs Wijktheater heeft dit jaar op drie locaties binnen de gemeente een voorstelling
over dementie verzorgt. Het was een interactieve voorstelling waarbij de reacties uit de zaal
werden gebruikt om bepaalde situaties op verschillende manieren uit te spelen en zo het gesprek
op gang te brengen. Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met de Seniorenraad en het
Vrijwilligershuis.

5.6. Fotowedstrijd
In 2019 was thema van de fotowedstrijd “Vrijheid in Borsele”. Dit bleek een moeilijk thema,
waardoor het aantal inzendingen vrij laag was. Om die reden zijn de inzendingen van november en
december zelfs bij elkaar gevoegd. Uit de 11 maandwinnaars heeft de jury één jaarwinnaar
gekozen. De winnaar van 2018 is in maart bekend gemaakt. De inzenders van foto’s kregen hier een
lezing door Ben Seelt aangeboden en de maandwinnaars werden tentoongesteld in de
bibliotheken in Heinkenszand en ’s-Gravenpolder.

5.7 Slag om de Schelde
In het kader van de Slag om de Schelde hebben wij een project georganiseerd in samenwerking
met het basisonderwijs. Namelijk met: Jan van Schengenschool, CBS de Rank, De Linden ’sGravenpolder, Ds. G.H. Kerstenschool, Don Bosco school, CBS de Regenboog, Koningin
Julianaschool, Franck van Borssele school, OKC ’t Opstapje. Deze scholen hebben ieder twee
doeken gekregen waarop de leerlingen twee kunstwerken hebben gemaakt. Een met als thema
vrijheid, een met als thema bevrijding. Deze doeken zijn tentoongesteld in het Bevrijdingsmuseum
in Nieuwdorp.

Hoofdstuk 6 Financiën
2019
Algemene uitgaven
Subsidie verstrekking
Open Monumentendag
Borsele Cultuurprijs
Regionale Cultuurarrangementen
Kkos
Oeljebroelje
Project Slag om de Schelde
Nog terug te storten SOS
Voorstelling Dementie
Fotowedstrijd
Subsidie gemeente

Inkomsten

€ 36.850,00
€ 2.083,75
€ 635,17

€ 2.401,08
€ 9.400,00
€ 1.808,00
€ 226,88
€ 55.050,00
€ 2.900,50
€ 7.736,13
€ 635,17
€ 241,83
€ 160,60
€ 1.364,34

€ 43.000,00

€ 82.569,92

Positief Resultaat

Uitgaven

€ 81.924,53

€ 645,39

Wij sluiten het jaar 2019 af met een positief resultaat van€ 645,39. Dit willen wij graag inzetten voor
de viering van de 10e editie van Oeljebroelje in 2020.

