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Vijf jaar geleden is het Cultuurfonds Culemborg opgericht met als doel: Het bevorderen en mede
mogelijk maken van een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel aanbod in Culemborg voor een zo
breed en divers mogelijk publiek door financiële ondersteuning. De huidige voorzitter van het
Cultuurfonds Pierre van der Schaaf was vanaf het allereerste moment betrokken bij de oprichting en
daarna bij het zo goed mogelijk laten functioneren van het fonds. Nu na vijf jaar en op 75-jarige
leeftijd vindt hij het tijd worden om het stokje over te geven aan zijn opvolger Ton Lijten. Pierre kijkt
met veel genoegen terug op zijn periode als voorzitter: “Het was inspirerend werken binnen het als
een team functionerend bestuur, dat steeds het bevorderen van het culturele klimaat in Culemborg
voor ogen had en heeft. Van daaruit heeft het Cultuurfonds in toenemende mate een
ondersteunende, verbindende én initiërende rol kunnen invullen binnen het culturele leven in
Culemborg. Er zijn daarbij veel goede banden gesmeed met het culturele veld. Bijzonder was
Culemborg 700, waarin verschillende organisaties tot een vorm van samenwerking kwamen én
bijzondere programma’s werden geboden. Vanuit mijn interesse voor de historie vond ik zelf de
onthulling van het, met steun van het Cultuurfonds, gerealiseerde monument achter de voormalige
synagoge, ter nagedachtenis van de Culemborgse slachtoffers van de sjoa, een bijzonder moment”.
Het bestuur van het Cultuurfonds Culemborg is Pierre grote dank verschuldigd voor alles wat hij voor
het fonds gedaan heeft. Als pionier heeft hij het Cultuurfonds uitgebouwd tot een goedlopende
organisatie, met een groot hart voor de cultuur.
Zijn opvolger Ton Lijten woont in Culemborg, heeft lang als bestuurder in de ouderenzorg gewerkt en
is lid van de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Eerder was hij voorzitter van
Lek Art (2002-2006) en van Theater De Fransche School (2012-2014). Het is zijn ambitie om het
Cultuurfonds Culemborg zoals dat door Pierre en zijn medebestuursleden is uitgebouwd te
continueren en af te stemmen op de eisen van de tijd. Dat laatste wordt momenteel vooral bepaald
door de gevolgen van de Covid-19 crisis, welke grote consequenties voor de culturele sector in
Nederland heeft. Dat is in Culemborg niet anders en het Cultuurfonds probeert dan ook met tijdelijk
verruimde regelingen de culturele organisaties en activiteiten in Culemborg zo goed mogelijk
financieel te ondersteunen.
De voorzitterswisseling vindt plaats op 13 juli 2020.
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