FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016
DEEL A: VERANTWOORDING 2014
GEMEENTE:
JAAR:

Dalfsen
2014

AMATEURKUNST/BUITENSCHOOLSE
CULTUUREDUCATIE

PROJECT

DOELSTELLINGEN

FINANCIELE
VERANTWOORDING

MUSEALE INSTELLINGEN
VOLKSCULTUUR/ERFGOED
Inhoudelijke en
organisatorische innovatie
binnen de
amateurkunstsector en/of BS
cultuureducatie.
Naam project

Beschrijf hier kort het project

a.

Beschrijf hier de doelstelling(en) van het project
en hoe deze in 2013 zijn uitgewerkt, en hoe ver
je bent.
Beschrijf hoe je het project gaat verankeren.

Hoeveel middelen heb je
uitgegeven in 2013?

a.

Het doel van het project is om amateurkunst een
week lang centraal te stellen, laten zien dat we
trots zijn op de amateurverenigingen en zorgen
voor meer nieuwe leden.
Voor 2014 zijn deze doelstellingen uitgewerkt
door de Week van de Amateurkunst te
organiseren binnen Dalfsen en het Vechtdal. Door
een actief PR en communicatie beleid te voeren is
er een mooie tweede week van de amateurkunst
in Dalfsen en in het Vechtdal neergezet.
Binnen de WAK was er aandacht voor beeldende
kunst, muziek, theater, dans en erfgoed.

€ 0 (in verband met provinciale
subsidie WAK van €5000)

b.

In mei 2015 wordt de 3e week van de
Amateurkunst in het Vechtdal georganiseerd. In
Dalfsen wordt gekeken of de start van de WAK
gecombineerd kan worden met het Kunst om
Dalfsen weekend. Het idee is om te verkennen of
de organisatie van de WAK in de toekomst
ondergebracht kan worden bij Kunst om Dalfsen.

b.

1.

Week van de
Amateurkunst (WAK)

In 2014 is er wederom een Week
van de Amateurkunst
georganiseerd in het Vechtdal.
We hebben ervoor gekozen om
aan te sluiten bij de landelijke
WAK en verplaatsen hiermee de
WAK naar mei. Naast
gezamenlijke PR voor de WAK in
het Vechtdal hebben er ook
verschillende gezamenlijke
activiteiten plaatsgevonden;
Avond voor verenigingen
over crowdfunding in
samenwerking met Voor
de Kunst
Gezamenlijk Vechtdal
Jeugdorkest
Optreden in alle Vechtdal
gemeenten door het
Britten jeugdorkest
Actie Kunst voor het

Raam in samenwerking
met de landelijke WAK

2.

Zomerprogrammering
2014 + gezamenlijke
communicatie

In de zomer van 2014 is er vanuit
de Vechtdal gemeenten gezorgd
voor een gezamenlijke
programmering op het gebied
van cultuur en toerisme. Voor
Dalfsen hebben de volgende
evenementen centraal gestaan;
-Kunst om Dalfsen
-Stone Rock
-Blauwe Bogen Dagen
-Proef Dalfsen
-Jazz aan de Vecht
-Kunsten op straat
-Landgoedconcerten

In 2014, 2015 en 2016 wordt
er vanuit het project
cultuurarrangement ingezet
op de verbinding tussen
cultuur en toerisme en dan
specifiek op een
aantrekkelijke
zomerprogrammering in de
kern Dalfsen.
Zowel voor de bezoekers als
voor inwoners en lokale
verenigingen en organisaties
moet deze programmering
aantrekkelijk zijn en een
meerwaarde bieden

a.

b.

Doelstelling is om een aantrekkelijke
zomerprogrammering in Dalfsen te presenteren
en met het Vechtdal te zorgen voor een goed PR
en Marketing plan. Uiteindelijke doel is om meer
bezoekers te trekken.
Een tweede doelstelling is om met de
verschillende beoogde evenementen te kijken
welke samenwerkingen met lokale partners er
kunnen ontstaan. Dit wordt een voorwaarde voor
de financiele ondersteuning van de verschillende
partijen.
Door de samenwerking tussen lokale partijen en
evenementen te bevorderen verwachten er een
breder draagvlak voor de evenementen. Dit zorgt
waarschijnlijk voor meer bezoekers en daarmee
meer inkomsten. Daarnaast zal een gezamenlijke
PR en marketing plan in samenwerking met
Vechtdal Marketing ervoor zorgen dat het voor
sponsors aantrekkelijker wordt zich aan deze
evenementen te verbinden. In de plannen die zijn
ingediend door de verschillende evenementen is
er aandacht besteed aan de voortgang van de
ingezette koers en impuls na 2016.

€ 17.000
€ 3.573

Vanuit het project
cultuurarrangement 20132016 worden 5 bestaande
evenementen uit Dalfsen
uitgenodigd een plan in te
dienen voor de periode 20142016.
4 evenementen (Kunst om
Dalfsen, Proef Dalfsen,
Blauwe Bogen Dagen en
Stone Rock) hebben een
toekenning gekregen en met
het 5e evenement zijn we nog
in gesprek (Jazz aan de
Vecht).
De ingediende plannen
voldeden aan de volgende
voorwaarden;
De plannen worden
beoordeeld op de volgende
punten;
- Het te ontwikkelen
plan door de
uitgenodigde
organisaties doet een
voorstel hoe het
evenement invulling
kan geven aan de
doelstelling.
- Het thema verbinding
staat centraal. Er
wordt een concreet
voorstel gedaan
rondom de verbinding
met inwoners, lokale

-

-

-

organisaties en
verenigingen.
Er wordt aandacht
besteed of een
verbinding gemaakt
met partners uit
Nieuwleusen en
Lemelerveld en
verbinding met
plaatselijke (horeca)
ondernemers.
Het plan bevat een
doorkijk wat betreft de
periode na 2016
waarbij we verwachten
dat de evenementen
door zullen gaan op de
ingeslagen koers en
hoe de financiering tot
stand komt, zonder de
gelden vanuit het
project
cultuurarrangement en
daarmee de financiële
mogelijkheden vanuit
de gemeente Dalfsen.
Inhoudelijke en
financiële
haalbaarheid.

3.

Vervolg bestuurlijke
opening

Op 30 oktober 2014 wordt er een
2e bestuurlijk moment
georganiseerd met de Vechtdal
gemeenten. De combinatie
toerisme en cultuur staat
centraal.
Het programma ziet er als volgt
uit;

Vanaf 13.45 uur
ontvangst bij de boot
Queen of Vechtvalley,
Zwolseweg 4 te Ommen.

14.00 uur vaartocht
vanuit Ommen naar
Hotel Mooirivier te
Oudleusen
Aan boord onderweg een
lezing door Prof. dr. Gert
– Jan Hospes bijzonder
hoogleraar Citymarketing
aan Radboud Universiteit
over regiomarketing

15.30 uur intermezzo bij
Hotel Mooirivier met
bijdragen van artiesten
uit het Vechtdal

16.30 uur vaartocht
vanaf Hotel Mooirivier
terug naar Ommen, aan
boord onderweg een
interactieve lezing van
Wendy Weijdema,
merkleider Vechtdal
Marketing

18.00 uur terug in
Ommen en einde

a.

b.

Doelstelling is het behouden van het
enthousiasme voor het cultuurarrangement en
voor de samenwerking op het gebied van cultuur
binnen het Vechtdal. Daarnaast is het
netwerken, het creeren van de ontmoeting een
doelstelling van deze bijeenkomst.
Verankering vindt plaats door de organisatie van
een bijeenkomst waarin er ruimte is voor nieuwe
ideeen en projecten rondom cultuur en toerisme
binnen het Vechtdal. Met bestuurders en
betrokken evenementen/ondernemers wordt
nagedacht over de ontwikkelingen en de
toekomst.

€ 1000

programma
Genodigden voor deze
bijeenkomst zijn;
culturele instellingen en
organisaties, beleidsmakers,
cultureel ondernemers en andere
betrokkenen bij cultuur en
toerisme in het Vechtdal
4.

5.

Website

Bestuurlijke
vernieuwing

In 2014 heeft de bibliotheek de
opdracht gekregen de website
Dalfsen Doet op te zetten. Een
website waar zichtbaar wordt wat
er allemaal te doen is op het
gebied van cultuur in de
gemeente Dalfsen.
De verenigingen in Dalfsen
hebben allemaal deel kunnen
nemen aan een training, zodat zij
zelf berichten kunnen plaatsen op
de website.

a.

Als onderdeel van het
toekomstproof maken van
verenigingen en musea zijn we in
2014 gestart met de cursus
bestuurlijke vernieuwing. Het
aanbod om deel te nemen wordt
gedaan aan zowel de culturele als
de sportverenigingen. De
organisatie ligt bij de bibliotheek
en het vrijwilligerspunt.
8 verenigingen (4 sport en 4
cultuur) hebben deelgenomen
aan de cursus en sluiten op 16
februari 2015 de cursus af.

a.

b.

b.

Doelstelling is om cultuur zichtbaar te maken
binnen de gemeente Dalfsen.
In de komende jaren gaan we onderzoeken in
hoeverre de website Dalfsen Doet een paraplu
kan zijn boven de programmering van de
Kulturhusen in de 5 kernen van de gemeente
Dalfsen. De bibliotheek krijgt de opdracht om te
onderzoeken in hoeverre de website kan blijven
bestaan met bv. het plaatsen van advertenties
van (lokale) ondernemers.

€ 11.137

Doelstelling is om verenigingen voor te bereiden
op een veranderende toekomst. De cursus
bestuurlijke vernieuwing speelt in op actuele
vragen die binnen de vereniging spelen. Dit
kunnen vragen zijn op het gebied van inzet
vrijwilligers, sponsor en fondswerving, nieuwe
leden. Door de cursus aan te bieden verwachten
we dat de verenigingen en besturen zelfstandiger
en ondernemender zullen worden.
De verankering vindt plaats door de cursus.
Daarnaast zal deze ontwikkeling, waar mogelijk,
in beleidsvorming worden meegenomen.
Bijvoorbeeld in de nieuw te ontwikkelen
vrijwilligersnotitie of de cultuurnota.

€ 0 (betaald vanuit sportbeleid)

6.

Expertavonden

Vanuit de cultuuravonden kwam
naar voren dat verenigingen
behoefte hebben aan
ondersteuning op het gebied van
sponsor en fondswerving en
sociale media. Het was qua
planning niet meer mogelijk om
deze avonden in 2013 te
organiseren, dus worden deze
verschoven naar 2014.
De bibliotheek heeft de opdracht
gekregen om deze avonden te
organiseren. Naast de culturele
verenigingen worden hiervoor
ook de sport verenigingen
uitgenodigd. Vanuit een
onderzoek dat is gedaan onder de
sportvereniging bleek eenzelfde
behoefte bij deze verenigingen
rondom informatie over deze
onderwerpen. Vanuit de integrale
gedacht wordt dit gezamenlijk
opgepakt.

a.

Doelstelling van het project is om verenigingen
toekomstproof te maken. Voor te bereiden op een
toekomst waarin zelfstandigheid en
ondernemerschap steeds belangrijker worden
met een overheid die zich steeds meer terugtrekt
terwijl het belang van rijke infrastructuur op het
gebied van sport en cultuur wel blijft.
De expertavonden worden in het de eerste helft
van 2014 gerealiseerd. In eerste instantie hadden
we gerekend op 5 expertavonden, maar er blijkt
nu concreet behoefte aan 2 expertavonden.

b.

In principe zijn dit eenmalige bijeenkomsten die
worden georganiseerd voor de verenigingen in
Dalfsen. Daarnaast wordt er binnen de
doelstelling Toekomstproof in 2014 ook ingezet
op cursussen bestuurlijke vernieuwing voor
verenigingen. De verankering zit in de kennis en
vaardigheden die de verenigingen krijgen
aangeboden in deze avonden.

€ 5.373,64

3 avonden
1 fondsenwerving
1 sociale media
1 gezamenlijk tijdens
buurtsportscan
TOTAAL MIDDELEN
€ 51.434,20 beschikbaar
€ 38.083,64 uitgegeven
€ 13.350,56 restant 2014

DEEL B: PLANNEN 2015

AMATEURKUNST/BUITENSCHOOLSE
CULTUUREDUCATIE

PROJECT

DOELSTELLINGEN

FINANCIELE
VERANTWOORDING

MUSEALE INSTELLINGEN
VOLKSCULTUUR/ERFGOED

Inhoudelijke en
organisatorische innovatie
binnen de
amateurkunstsector en/of BS
cultuureducatie.
Naam project

Beschrijf hier kort het project

a.

Beschrijf hier de doelstelling(en) van het project
en hoe je deze in 2014 gaat uitvoeren.
Beschrijf hoe je het project gaat verankeren.

Hoeveel middelen ga je hiervoor
inzetten in 2014?

a.

Het doel van het project is om amateurkunst een
week lang centraal te stellen, laten zien dat we
trots zijn op de amateurverenigingen en zorgen
voor meer nieuwe leden.
Voor 2014 zijn deze doelstellingen uitgewerkt
door de Week van de Amateurkunst te
organiseren binnen Dalfsen en het Vechtdal. Door
een actief PR en communicatie beleid te voeren is
er een mooie tweede week van de amateurkunst
in Dalfsen en in het Vechtdal neergezet.
Binnen de WAK was er aandacht voor beeldende
kunst, muziek, theater, dans en erfgoed.

€ 0 (€ 5000 vanuit provinciale
middelen WAK)

b.

In mei 2015 wordt de 3e week van de
Amateurkunst in het Vechtdal georganiseerd. In
Dalfsen wordt gekeken of de start van de WAK
gecombineerd kan worden met het Kunst om
Dalfsen weekend. Het idee is om te verkennen of
de organisatie van de WAK in de toekomst
ondergebracht kan worden bij Kunst om Dalfsen.

b.
1.

Week van de
Amateurkunst

In 2015 wordt er wederom een
Week van de Amateurkunst
georganiseerd in het Vechtdal.
We hebben ervoor gekozen om
aan te sluiten bij de landelijke
WAK en verplaatsen hiermee de
WAK naar mei. Daarnaast wordt
er gekeken of er een combinatie
gemaakt kan worden met het
Kunst om Dalfsen weekend.

2.

Zomerprogrammering
2015 + gezamenlijke
communicatie

In de zomer van 2015 wordt er
vanuit de Vechtdal gemeenten
gezorgd voor een gezamenlijke
programmering op het gebied
van cultuur en toerisme. Voor
Dalfsen hebben de volgende
evenementen centraal gestaan;
-Kunst om Dalfsen
-Stone Rock
-Blauwe Bogen Dagen
-Proef Dalfsen
-Jazz aan de Vecht
-Kunsten op straat

In 2014, 2015 en 2016 wordt
er vanuit het project
cultuurarrangement ingezet
op de verbinding tussen
cultuur en toerisme en dan
specifiek op een
aantrekkelijke
zomerprogrammering in de
kern Dalfsen.
Zowel voor de bezoekers als
voor inwoners en lokale
verenigingen en organisaties
moet deze programmering
aantrekkelijk zijn en een
meerwaarde bieden
Vanuit het project
cultuurarrangement 20132016 worden 5 bestaande
evenementen uit Dalfsen
uitgenodigd een plan in te
dienen voor de periode 20142016.
4 evenementen (Kunst om

a.

b.

Doelstelling is om een aantrekkelijke
zomerprogrammering in Dalfsen te presenteren
en met het Vechtdal te zorgen voor een goed PR
en Marketing plan. Uiteindelijke doel is om meer
bezoekers te trekken.
Een tweede doelstelling is om met de
verschillende beoogde evenementen te kijken
welke samenwerkingen met lokale partners er
kunnen ontstaan. Dit wordt een voorwaarde voor
de financiele ondersteuning van de verschillende
partijen.
Door de samenwerking tussen lokale partijen en
evenementen te bevorderen verwachten er een
breder draagvlak voor de evenementen. Dit zorgt
waarschijnlijk voor meer bezoekers. Daarnaast
zal een gezamenlijke PR en marketing plan in
samenwerking met Vechtdal Marketing ervoor
zorgen dat het voor sponsors aantrekkelijker
wordt zich aan deze evenementen te verbinden.
In de plannen die zijn ingediend door de
verschillende evenementen is er aandacht
besteed aan de voortgang van de ingezette koers
en impuls na 2016.

€ 20.000
€ 5.000

Dalfsen, Proef Dalfsen,
Blauwe Bogen Dagen en
Stone Rock) hebben een
toekenning gekregen en met
het 5e evenement zijn we nog
in gesprek (Jazz aan de
Vecht).
De ingediende plannen
voldeden aan de volgende
voorwaarden;
De plannen worden
beoordeeld op de volgende
punten;
- Het te ontwikkelen
plan door de
uitgenodigde
organisaties doet een
voorstel hoe het
evenement invulling
kan geven aan de
doelstelling.
- Het thema verbinding
staat centraal. Er
wordt een concreet
voorstel gedaan
rondom de verbinding
met inwoners, lokale
organisaties en
verenigingen.
- Er wordt aandacht
besteed of een
verbinding gemaakt
met partners uit
Nieuwleusen en
Lemelerveld en
verbinding met

-

-

3.

4.

Bestuurlijk moment
2015

Doorontwikkeling
website

plaatselijke (horeca)
ondernemers.
Het plan bevat een
doorkijk wat betreft de
periode na 2016
waarbij we verwachten
dat de evenementen
door zullen gaan op de
ingeslagen koers en
hoe de financiering tot
stand komt, zonder de
gelden vanuit het
project
cultuurarrangement en
daarmee de financiële
mogelijkheden vanuit
de gemeente Dalfsen.
Inhoudelijke en
financiële
haalbaarheid.

In 2015 willen we wederom een
bestuurlijk moment plannen. De
invulling van dit moment is nog
niet duidelijk, maar
aandachtspunt is om vooruit te
kijken naar 2017 – de periode na
het cultuurarrangement en hoe
dan verder.

De website Dalfsen Doet moet
aantrekkelijk blijven en zichtbaar

a.

b.

Doelstelling is het behouden van het
enthousiasme voor het cultuurarrangement en
voor de samenwerking op het gebied van cultuur
binnen het Vechtdal. Daarnaast is het netwerken
en elkaar ontmoeten een belangrijke
nevendoelstelling.
Verankering vindt plaats door de organisatie van
een bijeenkomst waarin er ruimte is voor nieuwe
ideeen en projecten rondom cultuur en toerisme
binnen het Vechtdal. Met bestuurders en
betrokken evenementen/ondernemers wordt
nagedacht over de ontwikkelingen en de
toekomst.

€ 1.000

a. Doelstelling is om cultuur en het aanbod
zichtbaar te maken binnen de gemeente

€ 8,430.00
€ 5.000

onder de inwoners van de
gemeente Dalfsen. Vanuit de
bibliotheek zullen hiervoor
diverse acties worden uitgezet.

5.

Cursus bestuurlijke
vernieuwing
verenigingen

6.

Project Erfgoed

In overleg met de historische
vereniging Dalfsen en
Nieuwleusen wordt invulling
gezocht.

Dalfsen. Daarnaast wordt er gekeken in
hoeverre deze website kan bijdragen aan de
programmering van Kulturhusen en in de
toekomst met minder gemeentelijke bijdrage
kan blijven bestaan.
b. In 2015 wordt er apart aandacht besteed aan
de beeldende kunst in de gemeente Dalfsen.

a.

a. Doelstelling is om verenigingen voor te
bereiden op een veranderende toekomst. De
cursus bestuurlijke vernieuwing speelt in op
actuele vragen die binnen de vereniging
spelen. Dit kunnen vragen zijn op het gebied
van inzet vrijwilligers, sponsor en
fondswerving, nieuwe leden. Door de cursus
aan te bieden verwachten we dat de
verenigingen en besturen zelfstandiger en
ondernemender zullen worden.
b. De verankering vindt plaats door de cursus.
Daarnaast zal deze ontwikkeling, waar
mogelijk, in beleidsvorming worden
meegenomen. Bijvoorbeeld in de nieuw te
ontwikkelen vrijwilligersnotitie of de
cultuurnota.

€ 10.000

De doelstellingen van het erfgoed project zijn om
erfgoed tastbaar te maken van de inwoners van
de gemeente Dalfsen en om erfgoed te verbinden
met andere beleidsterreinen en cultuurdisciplines.
De historische vereniging Dalfsen is vanaf 2015
verantwoordelijk voor de open monumentendag.
Wellicht is dit een aanknopingspunt in
samenwerking met Proef Dalfsen.

€ 7.500

TOTAAL MIDDELEN
€ 13.350,56 RESTANT 2014
€ 45.000 ARRANGEMENT 2015
€ 58.350,56TOTAAL
TOTAAL BEGROOT 2015
€ 56.930

