
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Visie 2021-2025 
Een bruisend en cultuurrijk Culemborg 

 
 

  



Cultuurfonds Culemborg Visie 2021-2025   
 

Inleiding | Het Cultuurfonds Culemborg (CFC) bestaat inmiddels ruim 5 jaar. Een mooi moment voor 
bezinning en vooral: een blik naar de toekomst.  Het huidige beleidsplan omvat de periode 2017-
2021 en is ingehaald door nieuwe inzichten en ambities. De ontwikkelingen in het culturele veld in 
Culemborg en de positie die wij daarin wensen in te nemen, onze samenwerking met culturele 
organisaties en initiatieven en onze rol in het stimuleren van een onderlinge samenwerking, zijn onze 
speerpunten voor de komende jaren om een bruisend cultuurrijk Culemborg te zijn en te blijven. Tijd 
voor een aangescherpte missie, een visie met nét een ander accent en concrete plannen voor de 
komende jaren. Hierbij passen eenvoudige, transparante procedures die initiatiefnemers helpen in 
de organisatie van hun culturele activiteit.  
 

Onze missie | Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat Cultuurfonds Culemborg wil 
aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze 
inwoners verbindt. 
 

Onze visie | Wij bevorderen en ondersteunen een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk 

vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg. 
 

Onze kernwaarden |  
● Versterken van de culturele sector in Culemborg  
● Samenwerken met culturele initiatiefnemers en onderlinge samenwerking bevorderen 
● Stimuleren van culturele initiatieven en het bereiken van nieuwe doelgroepen 
● Adviseren over goed onderbouwde projectplannen en begrotingen 
● Cofinanciering van culturele activiteiten 

 

Onze strategie |  
● Cofinanciering | Het CFC is inmiddels een bekende partij in Culemborg als het gaat om 

cofinanciering van culturele activiteiten en wordt door de culturele organisaties in het veld 
ook gemakkelijk gevonden. De procedure om een aanvraag in te dienen wordt wel als 
belemmerend ervaren, door haar complexe opzet. Vandaar dat we deze procedure 
vereenvoudigen, voor zowel individuele aanvragers als voor organisaties. Vanaf 1 januari 
2021 verkorten we de termijnen voor een aanvraag structureel (van 12 weken voordat een 
geplande activiteit plaatsvindt, naar 8 weken). Tevens verhogen we de maxima voor 
bijdragen vanuit het CFC structureel.  

● Samenwerking | Kunstenaars, makers en culturele organisaties vinden elkaar niet 
automatisch vinden als het gaat om samenwerking. Samenwerking is geen doel op zich, maar 
een middel om tot betere, inclusieve en meer kostendekkende culturele prestaties te komen. 
Daarnaast worden specifieke doelgroepen niet of moeizaam bereikt, te denken valt aan 
jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Het inventariseren van behoeften en het 
bereiken van deze doelgroepen is een belangrijke opdracht.  

● Bevorderen samenwerking tussen verschillende professionele en amateur 
kunstenaars/culturele organisaties om tot nieuwe initiatieven te komen. 

● De participatie van genoemde specifieke doelgroepen vergroten door hen actief te 
betrekken bij nieuwe initiatieven.  

● Begeleiden bij het aanvragen tot bijdrageverlening bij het CFC. 
  


