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Overleg Datum 

  Cultuurplatform 4 september 2019  6 september 2019 
Aanwezig Van 

 Marja Beemster, Jan van Berkum, Sebastiaan Fledderman, Jan Hooiveld, 
André Lont, Ted Moelker, Josien Smit, Ton van der Winden 

  Vrouwtje Sanders 

Afwezig  

 Ben Boekel, Joop Luten en Margarite Smit 
 
 

  
 
 

1) Opening 

Ton opent de vergadering en heet allen welkom.  

 

2) Verslag overleg d.d. 30 juli 2019 

André was afwezig. 
De taakverdeling wordt ter plekke als volgt bijgewerkt: 

Voorzitterschap Margarite – Ton 

Webredactie Josien - Joop 

Website-beheer Joop 

Social Media Joop - Josien 

PR / Marketing Sebastiaan 

Jaarplan / lange termijnagenda Margarite – Jan H. - Ted 

Ambassadeur cluster muziek Sebastiaan – Jan v.B. 

Ambassadeur cluster FEC1 Ben - Marja 

Ambassadeur beeldende kunst Jan H. en Ted 

Ambassadeur Cultureel Erfgoed Josien en André 

Ambassadeur Podiumkunsten Marja 

‘Vliegende keep’  Marja 

Cultuureducatie / onderwijs Jan H. – Ton 

Cultuurprijs Ton 

 
Het onderdeel cultuurprijs wordt toegevoegd en komt op de agenda van het volgende overleg. 
 
André vraagt uitleg over de zin dat het platform zich niet richt op monumenten (pagina 3). De 
aanwezigen zijn van mening dat monumenten in de vorm van cultureel erfgoed wel haar 
aandacht heeft maar niet het technische aspect. 

                                                             
1 Festivals / Evenementen / Culturele Stichtingen 
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3) Website Cultuurplatform Hollands Kroon 

De tekst in het menu is voor velen niet goed leesbaar; dit komt door de doorzichtigheid en het 
zwarte lettertype op groene achtergrond. 
In het menu: cultureel platform = cultuurplatform 
Op homepage is het niet nodig om ‘contact’ te plaatsen. Besloten wordt om ‘contact’ te 
vervangen door ‘prikbord’ en om ‘prikbord’ te vervangen door ‘cultuur in de buurt’. 
De filterfunctie is nu ingesteld op plaats of cluster; dit moet en/of zijn. 
De filterfunctie op plaats en/of cluster moet duidelijker zichtbaar zijn op de pagina dmv of 
gebruik buttons of dmv . 
Onderin pagina Agenda toevoegen button ‘vermelden aanmelden activiteit/evenement’ 
Aanpassing automatische reply na aanmelding: uw aanmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt 
en is dan zichtbaar. 
Vrouwtje geeft de gewenste wijzigingen door aan Studio Deksels. 
Josien meldt zich aan voor de training bij Marieke op korte termijn zodat de aanmeldingen verder 
door het platform verwerkt kunnen worden. 

 

4) Cultuureducatie - kennismaking Françoise Kooistra – Cultuur Educatie Consulent Triade 

Françoise Kooistra werkt sinds vorig jaar bij Triade en geeft daar les. Françoise, geboren en getogen in Den 
Helder,  heeft ervaring als docent beeldende vorming en docent basis onderwijs. 

Voor wat betreft de financiering van de inzet van Françoise neemt de gemeenteraad op 26 
september een besluit. Het college is reeds akkoord. 
Op 25 september heeft Francoise overleg met gemeenten Schagen, Texel en Den Helder om te 
onderzoeken of een overkoepelend plan kan worden opgesteld voor cultuureducatie. 
Jan H. geeft als tip mee dat de wijze van benaderen van het onderwijsveld essentieel is; het moet 
geen taakverzwaring voor de docenten vormen. 
Sebastiaan adviseert om te kijken naar de wijze van invulling van cultuureducatie bij de 
gemeenten Leeuwarden en Heerenveen.  
Ton en Jan H. zijn vanuit het platform contactpersoon voor Françoise. 
Als er een bijeenkomst met interne cultuur coördinatoren wordt gehouden, woont Jan H. deze 
graag bij. 
 

5) Ingekomen verzoek van Cees Kooy van Historisch Genootschap Wieringermeer over de barakken bij 

Slootdorp 

André laat weten dat hiervoor ook een aanvraag is ingediend bij de Hollands Kroonse Uitdaging. 
Besloten wordt het initiatief bij de Uitdaging te laten. In dit stadium wordt geen rol gezien voor 
het platform. Marja zal Cees berichten. 
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6) Rondvraag 

Josien vindt het tijd worden om social media, waaronder facebook en twitter op te gaan zetten voor het 

platform. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

Flyer; om de website kenbaar te maken onder de inwoners zal Josien tekst aanleveren voor de flyer. 

Vrouwtje gaat na wat de kosten zijn geweest van het drukken en verspreiden van de flyer over de 

netwerkbijeenkomst eerder dit jaar. Mogelijk dat in de buitengebieden waar geen huis aan huis bladen worden 

bezorgd; zelf bezorgd moet worden. 

 

Jan van Berkum en Sebastiaan willen de instellingen van het cluster muziek uitnodigen op een avond om te 

horen waar behoefte/vraag naar is. De kosten voor de ruimte en voor koffie/thee kunnen gedeclareerd worden 

bij Vrouwtje. Dit jaar is 30.000,-- beschikbaar voor o.a. de ontwikkeling van de website en profilering platform. 

Vrouwtje stuurt het Exceldocument met de inventarisatie aan culturele instellingen nogmaals mee met het 

verslag. 

 

André Lont laat weten gevraagd te zijn om zitting te nemen in de adviesraad van de Hollands Kroonse 

Uitdaging, gelet op zijn bestuurlijke ervaring. André is sinds kort dan ook lid van deze adviesraad. Dit vormt een 

mooie link met het cultuurplatform. 

 

Vrouwtje deelt mee met ingang van september een nieuwe functie binnen Hollands Kroon te vervullen. Zolang 

er nog geen opvolger bekend is, blijft ze voorlopig aanspreekpunt voor het platform. 

 

Vrouwtje laat weten dat de bevestigingsbrief over de aanstelling deze maand volgt; na terugkeer vakantie van 

Theo Meskers.  

 

7) Datum en locatie volgend overleg 

Het volgende overleg is op woensdag 30 oktober om 19.30 uur in het Vikingschip. Tijdens dat overleg zullen de 

vergaderdata in 2020 worden bepaald en vastgelegd. 

 

8) Sluiting 

Ton sluit om 21.30 uur de vergadering. 


