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Verslag 
 

Overleg 

Datum 

  Cultuurplatform Hollands Kroon   6 oktober 2021 
Aanwezig Van 

 Joop Luten, Marja Beemster, Meike Molenaar, Eric Groot-Antink, Ton van 
der Winden, Andre Lont, Ted Moelker, Sebastiaan Fledderman, Josien 
Smit, Francoise Kooistra  

 Meike Molenaar 

Afwezig Behandeling in 

    

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Joop Luten opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens wordt de concept-agenda 
vastgesteld.  

  

2. Mededelingen 

Voor volgend jaar op de agenda: Opening cultureel seizoen in september (Actie CPHK) 

Er is een verzoek binnengekomen van Kunsthal45 uit Den Helder. Zij vragen een bijdrage vanuit 
Hollands Kroon. Kunstenaars uit Hollands Kroon exposeren daar ook. Voorstel tot sponsering puur 
voor de kunstenaars uit Hollands Kroon. Ton vraagt na welke mensen er exposeren en vraagt de 
kunsthal wat zij precies willen (Actie Ton)  

Open Monumentendag was erg leuk. Was grote opening, fietsroute, website voor alle monumenten. 
Veel bezoekers bij meeste monumenten. Volgend jaar wordt er nog meer georganiseerd. 

Ton heeft beeldend en grafisch kunstenaar uit Anna Paulowna gevraagd of zij belangstelling heeft 
voor lidmaatschap bestuur CPHK (Actie Ton). Ted benadert opnieuw Wilma Beers (Actie Ted). Joop 
gaat Willem Messchaert benaderen voor lidmaatschap (Actie Joop). Vragen hen te reageren via de 
officiële oproep op Facebook en website. Ruben Hoek wordt via een brief ontheven uit functie als lid 
(Actie Meike) 

Op 25 oktober beginnen op het Wiringherlant diverse workshops Kunst en cultuur. Dit zijn 
structurele workshops in samenwerking met het culturele veld. Francoise schrijft berichtje voor 
website na eerste workshopdag (Actie Francoise). 

 

3. Verslag 26 mei 2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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In de vergadering van november wordt het verslag van de bijeenkomst met de raad besproken. Dit 
verslag wordt toegezonden. (Actie Meike) 

De Netwerkbijeenkomst over het muziekonderwijs is gepland op 12 oktober in de Cultuurschuur. 
Onderwijs sluit aan, culturele sector niet aanwezig. De bijeenkomst gaat wel door.  

 

4. Marketing 

Sebastiaan stelt voor om zowel fysiek als online promotie te voeren voor CPHK. Denk aan: TikTok, 
Podcasts, Facebook, Instagram. Er moet genoeg content zijn voor deze media. Joop geeft aan dat hij 
al veel content ontvangt van leden en deze altijd op de Facebookpagina en website plaatst. Er wordt 
afgesproken dat Joop nu ook Instagram gaat bijhouden. Josien stuurt Joop de inloggegevens van de 
CPHK Instagram (Actie Josien).  

Fysieke media: Sebastiaan geeft aan dat het CPHK kan adverteren in de Dutch Crown een nieuw 
muziekblad van Ben van Boekel. Daarnaast kan er geadverteerd worden in dorpsbladen. Daarnaast 
kunnen we contact opnemen met Rodi media om wekelijks iets aan te leveren voor de Hollands 
Kroon krant. De vraag is een hoekje voor CPHK worden ingericht op de gemeentepagina. (Actie 
Meike) 

Sebastiaan werkt een marketing en PR plan uit en stuurt deze door (Actie Sebastiaan).  

5. Jaarplan 

CPHK ontvangt nog een uitnodiging van de raad over de beeldvormende vergadering over het 
cultuurbeleid. Daarnaast wordt er ook een uitnodiging verwacht van de raad over de bibliotheek.  

Verhaal van Hollands Kroon 

Josien geeft een update over ‘Het verhaal van Hollands Kroon’. Zij is met historische verenigingen in 
overleg om stukken en teksten aan te leveren voor het canon. Idee is dat er een plaatjesboek komt 
en borden op bijzondere plekken met klein verhaaltjes. Tijdspad hiervoor is besproken met de 
verenigingen.  

Kunst en cultuur politiek 

CPHK gaat brief opstellen met 3 a 4 punten die zij belangrijk vinden om in de politiek te behandelen 
(Actie: Ton en Joop) 

Beeldende kunst 

Er wordt een (eerste) aanzet gemaakt om te komen tot een inventarisatie over de samenwerking 
tussen de beeldende kunstsector en de scholen in Hollands Kroon. Er wordt een lijst gemaakt waar 
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wordt geïnventariseerd wat er al is aan beeldende kunst. Educatief programma/ samenwerking met 
scholen. (Actie: Ted en Ton) 

6. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Joop dankt Andre Lont voor zijn inzet voor het CPHK 
en overhandigt als blijk van waardering een mand met lekkernijen. 

7. Volgende vergadering, rondvraag en sluiting.  

De volgende vergadering is: woensdag 10 november 2021, aanvang 14.00 uur, locatie Cultuurschuur 
Wieringerwerf.   

 
 


