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HOOFDSTUK 1

BESTUUR

In dit verslag over 2021 vindt u de inhoudelijke en financiële
verantwoording van de prestatieafspraken met de gemeente.
Zowel het verslag van de activiteiten als de presentatie van de
financiële resultaten geven een goed beeld van de centrale plek
die Cultura inneemt in de Edese samenleving.
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Doelstelling en
kernactiviteiten
Cultura is het centrum voor kunst en cultuur en
bestaat uit een bibliotheek, kunstencentrum,
filmhuis, erfgoedcentrum en een theater. De
formatie bestaat ultimo 2021 uit 45,3 FTE, (88
medewerkers) en daarnaast een groot aantal
ZZP-ers en vrijwilligers.
Het is onze opdracht kunst en cultuur in Ede
zichtbaarder te maken en nieuwe initiatieven

• verzorgen we een netwerk voor erfgoed en
cultuur;
• faciliteren we in het theater naast een brede
professionele programmering, amateurkunst
en schoolvoorstellingen;
• bieden we op een laagdrempelige manier
cultuureducatie voor vrije tijd en onderwijs;
• matchen de cultuurmakelaars voor het

aan elkaar te verbinden. Doel van het beleid is

onderwijs vraag en aanbod van cultuuredu-

een goed cultuuraanbod, waardoor inwoners

catie, waardoor het aanbod past bij het

van Ede zich kunnen ontwikkelen en hun

onderwijs en coördineren zij het programma

identiteit kunnen vormgeven.

Cultuureducatie met Kwaliteit;
• zijn we aanjager van samenwerking en

Heel concreet:
• vervullen we een coördinerende en regietaak
en faciliteren we een cultureel centrum;
• faciliteren we bibliotheekwerk volgens de
eisen en functies van de Bibliotheekwet en
het Bibliotheekconvenant 2020- 2023;
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gezamenlijk projecten in de cultuursector;
• ondersteunen wij het werk van de cultuurmakelaar voor participatie.
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Corona

De coronapandemie heeft grote impact op de hele culturele sector. Veel onderdelen bleken kwetsbaar,
ook in Ede. Waar wij in 2020 tien maanden onze bezoekers konden ontvangen, stonden onze deuren in
2021 zes en halve maand open.
Deze periode droeg bij aan een nauwere samenwerking tussen culturele organisaties, maar maakte ook
zichtbaar dat verandering noodzakelijk is. In de verschillende overheidslagen is budget beschikbaar
gesteld voor ondersteuning van de culturele sector. Met een tweede COVID steun- en herstelregeling zet
de gemeente Ede in op transformatie binnen de sector. Zij vroeg Cultura een transitieplan op te stellen
en hiermee een bijdrage te leveren aan innovatie en het versterken van de lokale culturele infrastructuur.
In dit plan nemen we niet alleen de corona-effecten mee, maar ook de technologische vernieuwingen en
de opkomst van nieuwe culturele uitingen.

Netwerkagenda
Lokale bibliotheken, provinciale ondersteunende

participatie in de informatiesamenleving en het

instellingen (POI’s) en de Koninklijke Bibliotheek

aanmoedigen van een leven lang leren. Namens

werkten gezamenlijk de afspraken uit van het in

Cultura was ik betrokken bij de totstandkoming

2020 gesloten bibliotheekconvenant. Resultaat

van deze Netwerkagenda en de volgende stap

was de Netwerkagenda 2021 – 2023, waarin de

in het proces, de concrete uitwerking van de

focus ligt op drie maatschappelijke opgaven;

thema’s. Deze speerpunten komen ook naar

het bevorderen van lezen, het stimuleren van

voren in onze lokale bibliotheekplannen.

Strategisch Beleidsplan
We werkten aan het plan voor de nieuwe

te krijgen en is nu ook zichtbaar in het Strate-

beleidsperiode 2022 – 2025. In het plan sluiten

gisch Beleidsplan. Andere speerpunten zijn

we aan op actuele ontwikkelingen in de

technische en sociale innovatie, de participatie

cultuursector en bij het cultuurbeleid van de

van burgers en de ontwikkeling naar een

gemeente Ede. Een belangrijke verschuiving in

hybride programmering. Op 17 november

vergelijking met het vorige beleidsplan is de

keurde de raad van toezicht het nieuwe

coördinerende en regietaak voor de cultuur-

Strategisch Beleidsplan 2022 – 2025 goed,

sector in Ede. Deze rol begint steeds meer vorm

waarna het vastgesteld kon worden.
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Innovatie

We willen dat het cultuuraanbod een breed

wijken en de dorpen uit, waarbij Cultura vooral

segment van de Edese samenleving bedient en

een faciliterende rol inneemt.

nieuwe doelgroepen weet te binden. Daarvoor

De digitale ontwikkeling, die door corona een

is het belangrijk om nieuwe culturele uitingen,

versnelling doormaakte, zette onverminderd

die populair zijn onder jongeren een plek te

door. We maakten hierin een professionalise-

geven in het culturele aanbod. We geven

ringsslag. Livestream werd een standaard

ruimte voor ideeën van onderop.

onderdeel in ons aanbod. Wij volgen nauwgezet

We draaiden pilots in de buitendorpen en

de ontwikkeling van digitale technieken en

wijken van de gemeente Ede waarin we door de

kijken hoe we deze kunnen toepassen in onze

inzet van kunst- en cultuureducatie de sociale

programma’s om daarmee flexibeler te kunnen

cohesie in Ede versterkten. De projecten

programmeren. Budget voor innovatie keert

voerden we samen met de bewoners van de

jaarlijks terug in onze begroting.

Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling is een continu proces.

genoemde verbeterpunten communicatie,

Met de leidinggevenden vervolgden we de

informatievoorziening en werkomstandigheden

trainingen in coachend leiderschap en we

gaan we aan de slag.

voegden de methode van 360⁰ feedback toe
aan de functioneringsgesprekken.

Met het artikel ‘Goed bestuur, Leiderschap en
Integriteit’ van René Weijers als uitgangspunt

De uitkomsten van het in het najaar gehouden

behandelden we met de raad van toezicht het

medewerkers tevredenheidsonderzoek waren

thema ‘Besturen’, waarbij vooral de lastige kant

positief. Ik ben blij dat we in een lastige periode

van leiderschap en de extra dimensie die een

een score van 7,8 wisten te behalen. Met de

crisissituatie geeft naar voren kwam.

Visie op het gebouw; de fysieke
verandering van Cultura

Lokale cultuurcentra spelen een steeds

beeld verduurzaming besproken worden. Een

belangrijkere rol in de fysieke ontmoeting en

grote wens van Cultura is het aanpassen van de

verbinding van inwoners. Veranderende

theaterfaciliteiten aan de eisen van deze tijd.

behoeften en inzichten stellen andere eisen

Bureau Theateradvies BV. heeft de mogelijk-

aan een gebouw. We ervoeren het effect van

heden onderzocht. De resultaten van dit

de verbouwing van de begane grond en de

onderzoek zijn meegenomen in de geactuali-

eerste verdieping. In een tijd waarin scholen

seerde versie van onze visie uit 2020 op het

gesloten waren en mensen thuis moesten

pand van de hoofdvestiging in de notitie

werken, vonden studenten en werkenden bij

‘Cultuur, ontmoeting en verbinding; de fysieke

ons een prettige en rustige studie- en werkplek.

verandering van Cultura’. Deze notitie is met de

Met de gemeente is periodiek overleg over het

gemeente gedeeld.

vastgoed, waarin mogelijkheden voor bijvoor-
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Samenwerking

Wij geloven in de kracht van samenwerken! Bij

Een mooie mijlpaal is de certificering van het

Cultura Erfgoed werken we samen met andere

Taalhuis afgelopen zomer. De auditoren gaven

erfgoedorganisaties en we zijn blij met de

aan vertrouwen te hebben in de toekomstbe-

voortzetting van de samenwerkingen in de

stendigheid van het Taalhuis.

VoorleesExpress en de Doe- en leerplaats. De
komst van de Cultuurmakelaar geeft de

Als penvoerder voor samenwerkingen op

verbindende rol in het amateurveld een extra

provinciaal niveau hebben we de eerste

impuls.

stappen gezet. Een kennismaking leverde
nieuwe contacten op, zodat we het komende

In het Taalhuis werken we samen met verschil-

jaar concrete plannen kunnen gaan uitwerken.

lende partnerorganisaties, waarbij kansen voor
uitbreiding ook dit jaar weer gepakt werden.

Resultaten

De resultaten zijn in relatief korte tijd, zes en

pandemie was het aantal leerlingen dat

halve maand, gerealiseerd. Met de ervaring van

deelnam aan projecten minder, scholen kozen

beperkingen uit eerdere periodes vonden onze

uit veiligheid voor kleinere projecten in de

medewerkers creatieve oplossingen voor

eigen school. Het aantal cursisten in de vrije tijd

alternatieve dienstverlening. De vraag’ ’Wat kan

lag 25% lager dan in 2020. Veel cursussen

wel’ was steeds weer een inspirerend

gingen digitaal door, maar bij beeldende vakken

uitgangspunt.

zoals beeldhouwen en keramiek kon dit niet.

We zijn trots op een stijgend ledenaantal. Met

Het Filmhuis en het Theater merkten het

21,5% bleven we boven de landelijke trend van

meeste effect van de beperkende maatregelen.

19,9%. Met de toename van de meer

Waar mogelijk werd livestream ingezet, maar

maatschappelijke taken, neemt het aantal

de bezoekers mistten de fysieke ontmoeting

bezoekers toe, zonder dat zij direct lid van de

met artiesten en mede-bezoekers. Het aantal

bibliotheek zijn. De uitleningen blijven conform

bezoekers van het theater was 32% van het

de landelijke trend dalen. Met creatieve

aantal bezoekers van voor de pandemie. Het

manieren om boeken onder de aandacht te

Filmhuis had iets meer mogelijkheden met

brengen, zetten we in op verhoging van het

dagprogrammering en kon toch nog bijna de

leesplezier en daarmee op een stijging van het

helft van het aantal bezoekers van 2019

aantal uitleningen.

ontvangen. Hoe het kan zijn, ervoeren de
bezoekers bij het in oktober gehouden

Het aantal scholen dat cultuureducatie opnam

straattheaterfestival Zomerbries. Met spectacu-

in hun curriculum is nagenoeg gelijk gebleven.

laire acts trok dit festival bijna evenveel

Met de nieuwe opzet van Cultuureducatie met

bezoekers als in 2019.

Kwaliteit (CmK) zijn scholen flexibeler. Door de
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Financiële resultaten
Het eigen vermogen van de Stichting Cultura is
in 2021 toegenomen van € 2.204.173 ultimo
2020 tot € 2.567.276 ultimo 2021. De toename
is het gevolg van het positief resultaat over
2021 en de mutaties in de bestemmingsreserves van het eigen vermogen. De liquiditeit is
per 31 december toegenomen met circa
€ 813.000. Dit wordt met name veroorzaakt
door het positief resultaat en lagere investeringen in verhouding tot de vrijkomende
afschrijvingen.

Risico’s

Vanuit het strategisch beleidsplan zijn de

bepaald. Het risicoprofiel is ultimo 2021

bedrijfsrisico’s in kaart gebracht en zijn

onveranderd gebleken, zodat een herijking van

maatregelen om de risico’s te beheersen verder

de benodigde risicoreserve niet heeft plaatsge-

uitgewerkt. Voortvloeiend uit dit risicoma-

vonden.

nagement wordt het risicoprofiel van Cultura
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Begroting 2022

De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 8.195. De begroting is (samengevat)
alsvolgt samengesteld:
Baten

€

Lidmaatschap

459.420

Vrije verkoop, dienstverlening en overige baten

780.893

Subsidies

5.813.531

Totaal Baten

7.053844

Lasten

€

Personeel

3.283.722

Huisvesting

1.902.532

Overige lasten

1.859.395

Totaal Lasten

7.045.649

Saldo

Toekomst

€ 8.195

De verwachting voor het komende jaar is

mingsreserve gevormd van € 50.000. Daarnaast

gematigd positief. Er wordt rekening gehouden

wordt rekening gehouden met uitgestelde

dat onze activiteiten - als gevolg van de

activiteiten 2021. Voor de verdere uitrol en

corona-maatregelen - niet op het niveau van

gewenste investeringen voor het gebouw is

voor 2020 terug zullen zijn. Cultura blijft

tevens een bestemmingsreserve gevormd.

inzetten op innovatie. Hiervoor is een bestem-

Tenslotte

Het was een lastig jaar! In verhouding met die

collegialiteit over de afdelingen heen. We

van de sector zijn onze resultaten goed. We zijn

hebben vertrouwen in de toekomst en gaan de

trots op de resultaten die we in korte tijd

uitdaging aan om met gebruik van de provin-

realiseerden. De organisatie bleek stabiel,

ciale en lokale herstelregelingen de lokale en

weerbaar en wendbaar te zijn, niet in de laatste

regionale culturele infrastructuur te versterken.

plaats door de flexibiliteit en creativiteit van de
medewerkers. Steeds weer werd gekeken wat

Gerry Poelert

wel mogelijk was en ervoeren we een grote

Bestuurder Cultura
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RAAD VAN TOEZICHT
In een ten dele virtueel jaar heeft de Raad van Toezicht toch in nauw

contact gestaan met de medewerkers en bestuurder van Cultura. Waar
mogelijk kwam de Raad binnen de geldende coronaregels fysiek bijeen
en waar nodig werd er online vergaderd. Die zelfde bewegingen waren
zichtbaar in de activiteiten en de programmering van Cultura. De Raad
heeft grote bewondering en respect voor de veerkracht en creativiteit
waarmee medewerkers telkens manieren vonden om met de inwoners van
gemeente Ede in contact te blijven. Met of zonder lockdown was Cultura
altijd zichtbaar aanwezig in de Edese samenleving.

10 | Jaarverslag 2021 | Stichting Cultura Ede

HOOFDSTUK 2 - RAAD VAN TOEZICHT

Betrokken toezicht
De basis van Cultura is stevig, waarop de

algemene gang van zaken binnen Cultura en op

komende jaren verder gebouwd kan worden.

het functioneren van het bestuur. De raad van

Als Raad van Toezicht waren wij betrokken bij

toezicht toetst niet alleen achteraf, maar denkt

de totstandkoming van het nieuwe Strategisch

ook actief mee met de directeur-bestuurder

Beleidsplan 2022-2025. De Raad sprak hierover

over de toekomst en strategische opties van

zowel met het managementteam als met de

de organisatie. De prestatieafspraken met de

bestuurder en keurde het plan in december

gemeente Ede zijn leidend bij het bepalen van

goed. Dat is een voorbeeld van de wijze waarop

het beleid. De raad van toezicht hanteert de

de Raad integraal toezicht houdt op de

principes van de Governance Code Cultuur.

Samenstelling
Bij de start van 2021 bestond de raad uit een

voorzitter Karin Pullen, vicevoorzitter Norma

voorzitter en drie leden. Met het vertrek van

van Burgsteden, Tessa Steenbergen en Jolle

de voorzitter later in het jaar was de werving

Landman. Met het afscheid van de voorzitter

en selectie gericht op het vinden van een

Karin Pullen per 20 september werd de omvang

beoogd voorzitter en een toezichthouder.

van de raad teruggebracht naar 5 personen.

Per 1 april 2021 zijn benoemd in de raad van

De voorzittershamer werd overgedragen aan

toezicht Edwin ten Holte als beoogd voorzitter

Edwin ten Holte.

en Michael Ruperti als lid. Na hun benoeming
bestond de raad van toezicht uit 6 leden.

De thema’s worden integraal geagendeerd,

Naast de eerder genoemde heren waren dat

gevolgd en besproken.

11 | Jaarverslag 2021 | Stichting Cultura Ede

HOOFDSTUK 2 - RAAD VAN TOEZICHT

Deskundig en
onafhankelijk
Het is belangrijk dat de raad van toezicht haar

opleidingen, bezoeken masterclasses of

taken onafhankelijk kan vervullen. De leden

bijeenkomsten van de NVTC - De Nederlandse

van de raad zijn deskundig, hebben brede

Vereniging Toezicht Cultuur, het platform voor

ervaring en organiseren reflectie en jaarlijkse

toezicht en bestuur van cultureel Nederland,

zelfevaluatie. Alle leden zijn verantwoordelijk

een initiatief van toezichthouders voor

voor continue professionalisering en volgen

toezichthouders.

Verbindende rol
De raad van toezicht ondersteunt de

directeur-bestuurder samen met de voorzitter

directeur-bestuurder bij ingewikkelde

van de raad van toezicht gesproken met de

processen/beslissingen zonder daarbij de

verantwoordelijke wethouder en de beleids

rollen van bestuurder en toezichthouder te

adviseur Cultuur van de gemeente Ede. Om de

vermengen. De raad heeft een essentiële

banden te verstevigen is de raad van toezicht

verbindende rol als ‘oren en ogen’ van de

graag en regelmatig aanwezig bij diverse

organisatie en houdt hierbij rekening met

evenementen en gebeurtenissen. Helaas is

diverse stakeholders zoals de onderne-

dat in 2021 zeer beperkt mogelijk geweest

mingsraad, het managementteam, het bestuur

vanwege de coronacrisis.

en de gemeente Ede. Op 4 oktober heeft de

Vergaderingen
De raad van toezicht kwam in 2021 zes keer als

november. Op dat moment had de OR drie

voltallige raad bijeen. De reguliere vergade-

vacatures. De raad heeft besloten de

ringen vonden plaats op 28 januari, 23 maart,

ontmoeting uit te stellen naar een moment

15 juni, 20 september en 17 november. Op 22

waarop de OR weer compleet en ingewerkt is.

november kwam de raad van toezicht bijeen
voor de jaarlijkse zelfevaluatie. De jaarlijkse

Voorafgaand aan iedere vergadering hebben

ontmoeting met het MT vond plaats op 15 juni.

de directeur-bestuurder en de voorzitter van

Het thema was dit jaar het nieuwe Strategisch

de raad van toezicht overleg om de agenda te

Beleidsplan. Naast de MT-leden waren nog

bespreken. Tussentijds is de raad van toezicht

enkele medewerkers uitgenodigd. De jaarlijkse

met nieuwsbrieven, mails en foto’s tijdig en

ontmoeting van een delegatie van de raad van

adequaat geïnformeerd over stand van zaken

toezicht met de OR was gepland voor

en voortgang.
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raad van toezicht
Adviesrol

(weten wat er leeft, speelt in de regio, het

Vanuit haar adviesrol geeft de raad gevraagd en

speelveld van cultuur, vastgoed, personeel etc.).

ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder.

Het jaargesprek met de directeur-bestuurder

Deze rol wordt ingevuld tijdens de vergade-

vond plaats op 16 juli.

ringen met de directeur-bestuurder maar ook

Toezichthoudende rol

op ad hoc basis buiten de vergadering.

De raad van toezicht houdt toezicht op de

Werkgeversrol

beleidsvorming- en uitoefening door de

De raad van toezicht heeft een formele

directeur-bestuurder. Daarnaast is er toezicht

verantwoordelijkheid voor het toezicht op de

van de raad op het beleid en het resultaat van

besturing van Cultura en het werkgeverschap

de organisatie via bespreking van tussentijdse

van de directeur-bestuurder. Hierbij zijn zowel

cijfers en beschikbare rapportages.

aspecten als control & compliance aan de orde
als aspecten met een meer externe oriëntatie

Edwin ten Holte

via de verbindingsrol met de maatschappij

Voorzitter raad van toezicht

Naam

Beroep

Functies en nevenfuncties

Mevr. K.A. Pullen Voorzitter
(afgetreden per 20-09-2021)

Voorzitter college van bestuur
Zone.college

• Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Ygdrasil - Wijhe

Mevr. T. Steenbergen

Zelfstandig filmmaker en
trainer

• Voorzitter Raad van Toezicht
KleinGeluk - Apeldoorn

Mevr. N. van Burgsteden
(vicevoorzitter)

Manager Zorg - Rijnstate
Ziekenhuis Arnhem

Dhr. J. Landman

Programmadirecteur Transitie
& Resultaatgericht werken RIVM

• Lid RvT - KNSB (voorzitter
auditcommissie)
• Projectcoach Cohezy
• Voorzitter CvA - Wageningsk
Studinteselskip foar Fryske
Studzje

Dhr. E. ten Holte
(vanaf 1-04-2021, voorzitter
vanaf 20-09-2021)

Raad van Bestuur RIBW
Nijmegen & Rivierenland

• Raad van Toezicht Moviera
• Raad van Commissarissen
Regioplus
• Voorzitter De Werkgeverij.

Samenwerkend partner
Cleerdin & Hamer Advocaten
LLP

Raad van Advies Veteranen
Search Team

Dhr. M. Ruperti
(vanaf 1-04-2021)
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Edwin ten Holte:

Door mijn werk, interesses en
hobby’s ontmoet ik veel mensen
en sta midden in de maatschappij.
Dat geeft mij energie.

PAGINA 15:
IN GESPREK MET EDWIN
TEN HOLTE, VOORZITTER
VAN DE RAAD VAN
TOEZICHT

HOOFDSTUK 2 - RAAD VAN TOEZICHT

Van daaruit vind ik het leuk om naast mijn werk ook andere dingen te doen, die mij iets nieuws
leren en waardoor ik in nieuwe werelden kom. Dat is de reden dat ik al heel wat jaren bij verschillende organisaties toezichtfuncties heb. Voor mij is het de manier om nieuwe dingen te ontdekken
en dan vooral bij organisaties die er maatschappelijk toe doen. Voor mijn werk ben ik bestuurder
van een instelling voor beschermd wonen, nu nog in Nijmegen en per 1 maart in Den Haag. Ik zet mij
graag in om kwetsbare groepen sterker te maken in de samenleving. Daar word ik enthousiast van.

Begin 2021 ben ik begonnen als lid van de Raad

kinderen. Tegenwoordig bezoek ik vooral

van Toezicht in Cultura en per 1 september heb

voorstellingen in de prachtige zaal van Cultura.

ik het voorzittersstokje overgenomen. Een Raad

Zo is Cultura verweven met mijn leven en dat

werkt pas goed als je een team bent en iedereen

geldt volgens mij voor heel veel Edenaren. Elke

kan bijdragen vanuit zijn eigen achtergrond. We

keer komt er weer een stukje Cultura langs,

hebben een mooie en gemêleerde groep

passend bij de levensfase waarin je zit. Heerlijk

betrokken leden die ieder zijn eigen verhaal,

om als ontspanning een voorstelling te

netwerk en leven meeneemt. Mijn taak als

bezoeken. Zelf ga ik vooral voor muziek en

voorzitter is om een klimaat te creëren waarin

cabaret. We hebben echt een bizar mooi

ieder een waardevolle bijdrage kan leveren in de

theaterpodium. Het is heel intiem, dus probeer

Raad en waarmee we van meerwaarde zijn voor

ik voorstellingen uit te zoeken waarbij die

Cultura en haar bezoekers.

intimiteit tot zijn recht komt. Ik denk nog
regelmatig aan de voorstelling van Jack

Wat Cultura te bieden heeft, zie ik als een

Wouterse begin 2019. De setting van ons

bindmiddel in de samenleving. Ze biedt een

podium sloot naadloos aan op de manier waarop

breed palet van activiteiten aan waarin mensen

Jack zijn persoonlijke verhaal neerzette. Mijn

elkaar kunnen ontmoeten en waar je nieuwe

laatste bezoek was de voorstelling van Pieter

dingen kunt leren. Waar je je af en toe kunt

Derks in november 2021. Dat was snel, slim en

verbazen over wat je ziet en hoort. Cultura staat

verrassend theater.

midden in de samenleving en richt zich niet op
één groep. De breedte vind ik mooi. Cultura is

Mijn droom voor Cultura is het vinden en boeien

met haar activiteiten op allerlei plekken

van mensen over de hele breedte. Nooit voor

aanwezig in de gemeente Ede. Je kunt er zelf

één clubje maar er voor iedereen zijn, en dat

naar toe gaan, maar Cultura gaat ook steeds

iedereen de ruimte krijgt om invloed te hebben

vaker actief de wijk in en zoekt verbinding met

op wat er in Cultura gebeurt. De interactie

wat er gaande is in buurten en wijken. Daarmee

tussen de samenleving en Cultura op een nóg

wordt concreet invulling gegeven aan inclusie en

hoger plan tillen’.

participatie van de diverse Edese bevolking.
Cultura in één zin: Cultura biedt Edenaren
Zelf kom ik al heel lang in Cultura. Als kind ging

de mogelijkheid om te ontmoeten, te leren en

ik al naar de bibliotheek in Bennekom, daarna

te verbazen.

voor muzieklessen voor mijzelf en later voor mijn
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Cultuur maakt
je compleet!
Een samenleving zonder cultuur is een

samenleving zonder ziel en bezieling. Met de
verbeeldingskracht van cultuur doorbreek je
oude patronen en bouw je aan nieuwe relaties.
Door van jongs af aan cultuur te beleven, deel
je ervaringen. Je leert jezelf en elkaar kennen
en je bent in staat om op verschillende
manieren naar je omgeving te kijken. Cultuur
draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling
van iedereen. Dit staat beschreven in ons
nieuwe Strategisch beleidsplan voor de
periode 2022-2025 en was in 2021 ook de
basis van waaruit we werkten.
In dit verslag verantwoorden we het jaar 2021
en geven door een selectie van activiteiten een
beeld van het jaar dat achter ons ligt. Een jaar
waarin we 5,5 maand onze deuren moesten
sluiten en de prestaties realiseerden in de
resterende maanden. De cijfers laten de
ontwikkeling zien van drie jaar: 2019 – 2021,
zodat we de effecten van corona zichtbaar
kunnen maken. 2019 is het referentiejaar
waarin alles nog gewoon was en in 2020 waren
we ruim 2 maanden gesloten.

Cultura

In 2021 zette Cultura in op de toegankelijkheid

essentieel gezien en daarom kon de

van cultuur met een brede programmering op

bibliotheek ondanks de coronamaatregelen

het gebied van theater, cursussen, workshops

de laatste weken van het jaar open blijven.

en schoolprogramma’s. Maar ook door

Daar is veel gebruik van gemaakt voor het

aandacht te hebben voor gastvrijheid in al onze

lenen van boeken, voorlezen, hulp bij digitale

vestigingen in Ede en in de dorpen. Het effect

vragen en ondersteuning bij coronatoegangs-

van de verbouwing van de hoofdvestiging werd

bewijzen en natuurlijk om te lezen en te

zichtbaar. Bezoekers waarderen en gebruiken

studeren. De bezoekersaantallen stegen

de ontmoetings- en verblijfsfunctie. De functie

ten opzichte van 2020.

van de bibliotheek werd in december als
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Aantal bezoekers

2021				288.712
2020				275.463
2019				469.147

doelgroepen. Deze rol nam Cultura op zich
in Ede, maar ook in de regio. Zo legden we
contacten met Wageningen en maakten we een
begin met de samenwerking in de FoodValley
om een culturele infrastructuur te creëren die

Het was een bijzonder jaar waarin we op een

aansluit op de wensen en behoeften van de

andere manier naar ons aanbod en onze klanten

inwoners die deelnemen aan het culturele leven.

keken. We creëerden fysieke ontmoetingen als
tegenhanger van de online activiteiten en

Een cultuurmakelaar ging aan het werk om de

betrokken de klant steeds meer bij nieuw

culturele infrastructuur in Ede te versterken.

aanbod en projecten. Cultura nam meer de

Zij heeft een verbindende rol tussen de

regierol en initieerde nieuwe samenwerkingen.

culturele vraag en het culturele aanbod.

Samen met de partners bereikten we andere
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Bibliotheek

De bibliotheek zet onverminderd in op de 5

Met de schoolbezoeken die dit jaar weer

maatschappelijke functies zoals afgesproken in

konden starten en activiteiten in de Kinderboe-

de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob).

kenweek, richtten we ons op deze doelgroep.

Uit de in 2020 gehouden evaluatie van deze
wet kwam naar voren dat bibliotheken op

Het beschikbaar stellen en toegankelijk maken

innovatieve wijze invulling gaven aan een

van informatie is het bestaansrecht van de

bredere maatschappelijke en educatieve

bibliotheek. Daar zet de bibliotheek op in.

functie in de samenleving, maar dat het stelsel

Door onze collectie op andere manieren onder

en de voorzieningen versterkt konden worden.

de aandacht te brengen proberen we ook het

De drie overheidslagen, landelijk, provinciaal en

leesplezier van volwassenen te vergroten.

gemeentelijk werkten samen toe naar een

We lenen de boeken uit, maar we vertellen

Bibliotheekconvenant 2020-2023 waarin zij als

ook het verhaal rondom het boek.

belangrijkste speerpunten bevorderen van

Medewerkers bevelen boeken aan door op een

geletterdheid, digitale inclusie en een leven

wikkel rondom het boek een korte recensie te

lang ontwikkelen aangaven.

schrijven. Of zij pakken boeken in als cadeautje
en verlokken de lener met steekwoorden een

De Netwerkagenda 2021 – 2023 van de

boek te lenen zonder dat je de titel of de naam

gezamenlijke bibliotheken in Nederland is een

van de schrijver weet. In de human library

praktische uitwerking van deze onderwerpen

kunnen bezoekers een ‘persoon lenen’ die het

uit het Bibliotheekconvenant. Deze agenda is

verhaal van zijn leven vertelt. Via Instagram en

ook voor ons leidend.

Facebook attenderen we onze lezers hierop.

De geletterde samenleving

Binnen het collectiebudget is ruimte vrij

De opgave bij dit speerpunt is om het (voor)

gemaakt om in te kunnen spelen op extra

leesplezier, de leescultuur en daarmee de

populaire titels in het boekenaanbod, zodat

leesvaardigheid van kinderen tot 18 jaar te

we nog beter in kunnen spelen op de vraag

laten stijgen zodat het leesniveau verbetert.

van onze leden.
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Taalhuis

Het Taalhuis is een belangrijke schakel voor

Een mijlpaal voor het Taalhuis was de certifi-

iedereen die zijn taal wil verbeteren, of Neder-

cering dit jaar. In de rapportage geven de

lands nu je moedertaal is, je tweede of zelfs

auditoren de volgende beoordeling m.b.t.

derde taal. Waar mogelijk verwijst het Taalhuis

de toekomstbestendigheid van het Taalhuis:

door naar cursussen die in Ede worden gegeven.

‘Het Taalhuis is voortdurend in ontwikkeling
en dat is te merken aan de vele initiatieven

Het open leercentrum waar bezoekers zelf aan

die ontwikkeld worden of al in uitvoering zijn.

de slag kunnen, krijgt steeds meer aanloop.

De samenwerking met de kernpartners en

Tijdens het spreekuur promoten we de

andere maatschappelijke stakeholders is

mogelijkheden daarvan en laten de beschikbare

goed georganiseerd, waarbij de rollen en

materialen zien. Online materiaal, dat bij de

toegevoegde waarde over en weer duidelijk

fysieke collectie hoort, is gratis te gebruiken

zijn beschreven. Na het coronajaar is het nu

op computers in de bibliotheek. Ook dat maakt

zaak om de draad weer op te pakken en werk

het voor mensen aantrekkelijk om te komen

te maken van het ondersteunen van de

leren in het open leercentrum.

taalvragers.’ De verbeterpunten, die vooral
gericht zijn op het meten van de effecten
worden opgepakt.

2021

2020

2019

Persoonlijke begeleiding

172

221

179

Bezoekers/doorverwijzingen Taalcafé*

81

262

555

Bezoekers spreekuren

263

112

116

Aantal deelnemers Klik & Tik

31

50

188

Open leercentrum

91

* In 2019 en 2020 werden de bezoekers geteld, in 2021 de doorverwijzingen naar het Taalcafé

Digitale inclusie

Participeren in de informatiesamenleving
vraagt toegang tot digitale technologie
en de vaardigheden daarmee om te gaan.
Naast de bestaande cursussen Klik & Tik
openden we het Informatiepunt Digitale
overheid (IDO) aan de Molenstraat en in
Cultura Bennekom. Veel vragen zijn gesteld
over het installeren en gebruik van de
CoronaCheck-app. Ondersteund door de
reclamecampagne van de overheid zagen
we door het IDO een stijging van het aantal
bezoekers tijdens de spreekuren.
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Een leven lang ontwikkelen
Het is belangrijk dat er voor alle groepen in

betrekken. Dat doen we dan ook actief.

de samenleving mogelijkheden zijn om hun

We maken gebruik van het feit dat we veel

vaardigheden te vergroten, zich te ontplooien

verschillende disciplines onder één dak

om deel te nemen aan de arbeidsmarkt of

hebben en één organisatie zijn. Dit deden

‘gewoon’ voor hun persoonlijke ontwikkeling.

we door social media campagnes over de

Met de erkenning door de overheid als

ruime beschikbaarheid van actuele boeken

essentiële dienstverlener konden de

en cross-overs zoals een aanbod van een

activiteiten van het Taalhuis en het IDO

bibliotheekabonnement aan cursisten die

doorgang vinden. Maar ook studenten

geen bibliotheeklid zijn. Deze acties wierpen

en werkenden, waarvoor het moeilijk was

hun vruchten af. We zijn er trots op dat we

tijdens het thuiswerken geconcentreerd en

nieuwe leden konden verwelkomen.

rustig te studeren of werken vonden hun
weg naar Cultura. De vele rustige studeer- en

De daling van de uitleningen valt mee als je

werkplekken waren het hele jaar goed bezet.

dit afzet tegen het aantal maanden dat we
open waren. We haalden dit jaar 80% van

Een bruisende bibliotheek is een bibliotheek

het aantal uitleningen van 2020 terwijl we

die probeert zoveel mogelijk bezoekers

in 2021 35% minder open waren als in 2020.

te trekken en zoveel mogelijk leden te

Uitleningen

2021

2020

2019

Jeugd

300.410

364.980

452.194

Volwassenen

223.003

292.966

389.445

Totaal

523.413

657.946

841.639

49.085

45.544

32.322

Leden

2021

2020

2019

Jeugd

17.461

17.359

17.651

Volwassenen

7.257

7.224

7.561

Instellingen

571

539

511

Leden online bibliotheek

177
25.122

25.723

Uitleningen e-books

Totaal

25.466

In 2021 was 21,5 % van de Edese bevolking lid van de bibliotheek. Dit percentage ligt boven het
landelijk gemiddelde van 19,9 %.
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Wat vindt de klant

We vinden het belangrijk te weten wat onze

deel tevreden is over de bibliotheek en deze

klanten van de bibliotheek vinden. Daarom

aan zullen bevelen bij een ander. Leden

neemt Cultura deel aan Biebpanel, die online

waarderen hun vestiging om de ruime,

vragenlijsten uitzet onder bibliotheekleden –

gezellige en fijne plek, de prettige sfeer

en bezoekers. Onder 1.810 niet-leden vond een

en vriendelijke, behulpzame medewerkers.

landelijk bezoekersonderzoek plaats en een

Het lenen van boeken is de belangrijkste

ledenonderzoek onder 536 bibliotheekleden

bezoekreden, maar ook de verblijfsfunctie

van de Veluwse bibliotheken. De onderzoeken

is belangrijk, in de zin van het ter plekke iets

zijn representatief en de uitkomsten zijn

lezen, het bezoeken van activiteiten, een

herkenbaar voor Cultura.

praatje maken en onder de mensen zijn.

Uit het bezoekersonderzoek blijkt dat

Effectmeting Klik & Tik

bezoekers enthousiast zijn over medewerkers,

Onder de deelnemers van de cursus is

collectie en de zitplekken. Zij komen om boeken

een effectmeting uitgevoerd met behulp

te lenen, ter plekke te lezen en even rustig

van de Impactmonitor van de Koninklijke

te zitten. Zij hebben interesse in cursussen,

Bibliotheek. Op de vraag of de deelnemers

informatieve bijeenkomsten, werkplekken

door de cursus beter mee kunnen doen in

en tentoonstellingen.

de samenleving geeft 17% een ja, 50% een
beetje en 33% een nee als reactie. Door

De resultaten uit het ledenonderzoek laten

de cursus antwoord 50% (een beetje) meer

zien dat leden een grote waardering hebben

te durven doen met de computer en

voor de bibliotheek. We zien dat een groot

het internet.

Cultuureducatie
Onder cultuureducatie vallen de volgende

de wereld beter te begrijpen. Vanuit de

onderdelen:

overheid krijgen scholen met het programma

1. Cultuureducatie op school

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) de

2. Cultuureducatie in de vrije tijd

mogelijkheid nadrukkelijk in te zetten op
cultuureducatie.

Cultuureducatie op school

Na de werving eerder in het jaar, startten we

Door technologie en digitalisering verandert de

het nieuwe cursusjaar op de scholen met een

maatschappij snel. Werk en functies veranderen,

aangepaste vorm van de leerlijn Cultuur (CmK).

jongeren hebben vaardigheden als kritisch,

In deze nieuwe opzet, die niet meer uit één

creatief en probleemoplossend denken nodig

enkele maar uit meerdere kunstdisciplines

om hierop voorbereid te zijn. Maar ook ict-

bestaat, bepalen scholen zelf aan welke

basiskennis, informatie kunnen zoeken, duiden

disciplines zij behoefte hebben. Cultura regelt

en filteren, de mediawijsheid, zijn belangrijke

de kunstdocenten voor de uitvoering van

vaardigheden in de huidige tijd. Cultuur kan

de lessen. De nieuwe opzet is enthousiast

helpen deze vaardigheden te ontwikkelen en

ontvangen door de scholen.
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2021
40 scholen
Leerlijn Cultuur

6.557
leerlingen

Een vergelijking met 2020 is lastig te maken omdat we toen werkten
met onderstaande 4 leerlijnen, waarbij sommige scholen meer leerlijnen
afnamen. Wel duidelijk is dat er in 2021 meer scholen structureel
cultuureducatie op school inzetten.
Leerlijnen Cultuureducatie met kwaliteit

2020 Aantal scholen

2020 Aantal leerlingen

Leerlijn Literatuur

6

1.082

Leerlijn Muziek: Muziek in de klas

18

2.958

Leerlijn Erfgoed

6

1.190

Leerlijn Theater

9

1.632

Ook scholen die er niet voor kiezen om deel te nemen aan Cultuureducatie
met Kwaliteit komen naar Cultura of nemen producten af. Een voorbeeld
daarvan zijn de schoolbezoeken in de bibliotheek, de voorleeswedstijd en
de tentoonstelling van Marjolein Bastin.

bemiddeling Cultuurmakelaars
In het onderstaande overzicht staat het totaal

(zie cijfers hierboven) en het aantal scholen

aantal deelnemers en scholen aan projecten

die buiten de leerlijn projecten afnemen.

die vallen onder de bemiddeling van de Cultuur-

Het geeft het totale bereik weer van

makelaars. Het is een optelling van het aantal

cultuureducatie in school.

scholen en activiteiten binnen de leerlijn

Bemiddeling en advies
Aantal scholen

Aantal projecten

Deelnemers aan projecten

2021

2020

2019

54

56

62

2021

2020

2019

31

33

52

2021

2020

2019

13.150*

22.946

24.477

* In 2021 kozen scholen in verband met veiligheid voor kleine projecten in de eigen school. De scholen waren lang dicht en werkten
wanneer zij open waren alleen met eigen docenten.
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Kinderboekenweek

schrijversbezoek en voorlezen. Naast de

De Kinderboekenweek was dit jaar een feest!

activiteiten voor scholen organiseerden

Bij het thema ‘Worden wat je wil’ stonden

we een beroepenmarkt op de vestigingen

boeken over allerlei beroepen centraal.

aan de Molenstraat, in Lunteren en Bennekom.

We combineerden jeugdliteratuur met theater-

Een absoluut hoogtepunt. Rond de 600

bezoek. Voor de verschillende basisschool-

kinderen kwamen hier samen met hun ouders

groepen boden we een theatervoorstelling

op af, misschien wel aangetrokken door de

gebaseerd op een kinderboek of het thema

echte politiemotor, een grote vuilniswagen en

aan. De scholen waren hier heel positief

een brandweerauto. Zij konden vragen stellen

over. Daarnaast vroegen verschillende scholen

en dingen uitproberen bij de professionals

aanvullende activiteiten aan, zoals een

van 21 beroepen.
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Cultuureducatie in de vrije tijd
Cultuureducatie op school helpt bij het

We doen veel in Ede stad maar willen ook

ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn

steeds meer activiteiten aanbieden in de

in de huidige en toekomstige maatschappij.

dorpen en de inwoners betrekken bij de

De cursussen en workshops in de vrije tijd

programmering. Dit kreeg vorm in het project

sluiten hierbij aan. Met een groot palet aan

‘Kunst Gourmet’. We zijn ervan overtuigd dat

cultuurvormen, zoals muziek, dans, tekenen,

ontwikkeling van mensen door middel van

toneel en erfgoed heeft cultuur iedereen

kunst- en cultuureducatie een belangrijke

iets te bieden. Het brengt ontspanning,

bijdrage kan zijn in het versterken van de

je ontwikkelt je talenten, verruimt je blik

sociale cohesie in de gemeente Ede. Een vraag

en brengt je met anderen in contact.

vanuit Ederveen was ondersteuning van Cultura
voor kleding in Dickens stijl voor een koor en

In een veranderende wereld ontstaan ook

vanuit Lunteren het streamen van een

andere behoeften. De voortschrijdende

optreden van muziekkorps KNA.

techniek en digitalisering vragen om
nieuwe vormen en toepassingen van cultuur.

In de kerstvakantie boden we verschillende

Cultura ziet de noodzaak mee te gaan in

activiteiten aan en werkten we samen met

deze ontwikkelingen om toekomstbestendig

Malkander en Sportservice. Malkander zorgde

te blijven. Wij experimenteerden met nieuwe

voor een jongerenbus, Sportservice voor een

vormen en toepassingen van digitale

sportprogramma en wij verzorgden het

technieken voor de transformatie naar

culturele aanbod. In de eerste week van de

een hybride werkpraktijk. De notitie

vakantie zijn elke dag steeds op een andere

‘Cultuurbeleid 2021-2024’ van het Fonds

plek activiteiten aangeboden. Cultura organi-

voor Cultuurparticipatie noemt Urban Arts

seerde dansactiviteiten, een graffiti-workshop,

als belangrijk en waardevol. Een uitwerking

een theater- en tekenworkshop, een techniek-

daarvan is het project ‘Urban arts in

middag en tijdens een winterwandeling

Gelderland’ op podia in Tiel, Doetinchem,

zorgden wij voor muziek en theater.

Apeldoorn, Culemborg en Ede. In Ede boden

Ook de bibliobus is ingezet. Leners die een

we Graffiti en Urban Dance aan en konden

boek kwamen lenen konden genieten van

jongeren een dj-workshop volgen.

muziek of de VR-bril uitproberen.
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Cursussen

zingeving en steeds vaker ontwikkelden en

We signaleren nieuwe belangstelling voor

faciliteerden we ideeën van en met Edenaren.

beeldende kunst, ook door jongeren.

In de nieuwe cursus vormgeven aan je idealen,

Programma’s op televisie zoals ‘Project

kwam dit mooi samen. Co-creatie van Cultura en

Rembrandt’ inspireren om met tekenen en

een inwoner uit Ede resulteerde in een training

schilderen aan de slag te gaan. Dat zien we

van deze Edenaar en Rikko Voorberg (theoloog,

terug in het aantal aanmeldingen voor de

theatermaker en schrijver) over hoe idealen om

teken- en schildercursussen.

te zetten tot actie.

Nieuwe cursus vormgeven aan je idealen

Een paar reacties:

Ook zien we een groeiende behoefte aan

‘Bezinning, introspectie,
mooie ontmoetingen, stof tot
nadenken. Het smaakte gewoon
naar meer!’

‘Het is mij duidelijker geworden
wat ik met mijn ‘ideaal’ wil gaan
doen en hoe ik dat voor elkaar
kan krijgen.’

We zochten steeds weer naar oplossingen om de

is bij de beeldende cursussen niet of minder

cursussen door te laten gaan en schakelden veel

mogelijk. Bij de start van het cursusjaar lagen

van fysiek naar digitaal onderwijs of naar een

de aantallen weer op het niveau van het aantal

hybride vorm. Over het geheel genomen daalde

in het vierde kwartaal van 2020.

het aantal cursisten. Het aantal cursisten op 30
juni 2021 lag ongeveer 300 lager dan op dat
moment in 2020. De daling is vooral te zien bij
dans en de beeldende cursussen, zoals tekenen,
schilderen en beeldhouwen, die tijdens de
eerste twee kwartalen maar gedeeltelijk
gegeven konden worden. Een online alternatief

26 | Jaarverslag 2021 | Stichting Cultura Ede

Aantal cursisten
2021				

809

2020				

1.072

2019				

1.063
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Wat vindt de klant?

Erfgoed

geven de cursisten Cultura een 8,3 voor de

ontwikkelen van een historisch besef zijn

organisatie van de cursussen en vindt 86% van

belangrijke elementen van erfgoed. Cultura

de cursisten de inhoud van de cursus goed.

is één van de partners bij Cultura erfgoed.

In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek

Weten waar je vandaan komt en het

Aan de hand van een breed thema organiseren
45% van de cursisten geeft aan de cursus te

de partners gezamenlijk activiteiten. Elke

volgen omdat ze er iets nieuws leren en 23%

partner brengt zijn eigen expertise in en

meldt dat het een leuke vrijetijdsbesteding en

versterkt zo het geheel. Cultura heeft de regie

een vorm van ontspanning is.

in de uitvoering en uitwerking. Die rol wordt
steeds duidelijker en beter zichtbaar. Een

Aantal deelnemers
activiteiten

voorbeeld daarvan is de expositie van de

zoals de vakantieactiviteiten voor kinderen,

H.K.H. Prinses Margriet opende de expositie,

Rockin’old school, verjaardagsfeestjes,

geïnitieerd en georganiseerd door Cultura

activiteiten in de Kinderboekenweek, het

Erfgoed. Tijdens de feestelijke middag

TechLab en erfgoedactiviteiten.

vertelde Elleke de Ronde van Cultura Erfgoed

werken van Marjolein Bastin ‘Een ode aan
de Veluwe’ in het Tegelmuseum in Otterlo.

Naast de cursussen bieden we activiteiten aan,

de aanwezige gasten en toegestroomde pers
2021

9.812

over het ontstaan van de tentoonstelling.

2020

9.013

Alle artikelen, interviews en tv-uitzendingen

2019

11.057

droegen bij aan de naamsbekendheid van
Cultura Erfgoed en de tentoonstelling.
Bij de tentoonstelling is ook een educatief
programma aangeboden voor het primair
onderwijs. Leerlingen van groep 1 t/m 8 van
13 deelnemende basisscholen gingen aan de
slag met het thema ‘natuur’ in het museum.
De tentoonstelling trok ruim 4.000 bezoekers
en dat zijn 6x zoveel bezoekers als normaal in
het Tegelmuseum in dezelfde periode.
Aansluitend bij dit project konden kinderen
in Cultura een eigen tegel met het thema
‘natuur’ maken en gaf vogelkenner Nico de
Haan in de theaterzaal van Cultura een lezing
over vogels aan de hand van de aquarellen
van Marjolein Bastin.

TechLab

Techniek heeft de toekomst! In het TechLab
kunnen kinderen in de vrije tijd op een
laagdrempelige manier kennis maken met
techniek en leren dit op een creatieve manier
te gebruiken. Met verschillende materialen en
instrumenten maken zij mooie dingen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de 3D-pennen en
beebots.

27 | Jaarverslag 2021 | Stichting Cultura Ede

HOOFDSTUK 3 - INHOUDELIJK JAARVERSLAG

Marnix, aron & ard-jan

‘Cultura is ontzettend leuk en je kunt
er veel verschillende dingen doen. Het
is er nooit saai. Het zou leuk zijn als er
hier een Legoclub zou komen.’

LEES HET INTERVIEW MET
MARNIX, ARON EN ARD-JAN
OP PAGINA 29
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Het TechLab kent elke woensdagmiddag veel enthousiaste jeugdige bezoekers. De een komt
voor de eerste keer, de ander komt al veel langer. Nu het TechLab een plek heeft in de container
op de begane grond is het veel meer zichtbaar en wordt het nog meer gebruikt. Drie bezoekers
springen er echt uit. Zij zijn enthousiast, weten wat je in het TechLab kunt doen en zijn als
vrijwilliger aan de slag gegaan.
In gesprek met de drie vrijwilligers Marnix van der Sluijs, Aron Abrahamse en Ard-Jan Smits.

Marnix is 11 jaar en komt vaak naar het TechLab

school heen geweest. En ik zit op drumles in

en vindt het leuk om ook andere kinderen hierin

Cultura. Ik houd veel van dieren en vogels en een

wegwijs te maken. Hij houdt van tafeltennis, een

ruimte met opgezette volgens in Cultura zou

beetje voetbal, stuntsteppen en ook gamen

gaaf zijn. Net zoals die dieren in de vitrine waar

vindt hij erg leuk. In het TechLab helpt hij het

we net langs liepen (in het erfgoedcentrum). Als

meest bij de lego en de VR-bril. Ook de laser-

ik Cultura in 1 zin zou omschrijven, wordt dat wel

printer vindt hij erg gaaf. Je snijdt dan met een

een lange zin:

laser en niet met een mes. Ik kwam al wel in

‘Leuk. Je leert er veel. Je kunt er muziek maken,

Cultura om in de bieb lekker een strip te lezen. In

boeken halen, en activiteiten doen. Als er Sinter-

de bibliotheek zijn veel chillplekken. Ik vind het

klaas is doen ze er ook echt wat mee: knutselen en

prima zo en kan niet bedenken wat ik anders zou

dansen. Cool dat dat gebeurt’.

willen. Cultura heeft echt heel veel dingen. Dat
vind ik zo leuk aan Cultura. Ik ken eigenlijk alleen

Ard Jan Smits is 10 jaar en houdt van lezen en

het TechLab en de bieb. Als ik rondloop denk ik

lego. Ik ga best wel vaak boeken lenen en ik

daar heb je weer een hoekje. En je hebt er voor

was bij een vriendje aan het spelen en die

elke leeftijd wat. Knutselen voor peuters,

wist wat het TechLab was. Zo ben ik er achter

naailessen voor moeders, cursussen voor vaders

gekomen. Toen zat het nog op een andere

en studeerplekken voor jongeren. Het is er

plek. Net was ik samen met Aron bezig om

gewoon gezellig. Bijvoorbeeld in het restaurant

een ontwerp te maken voor de 3D printer.

zitten 2 mannen te schaken en een krantje te

Dat is best ingewikkeld. Ik heb mijn meester ook

lezen. En de mensen achter de bar zijn altijd heel

verteld over het TechLab dus misschien gaan we

erg aardig. Eerst was er gewoon de bieb, maar

er met de school ook een keer naar toe. Cultura

nu kun je er bijvoorbeeld ook spelletjes doen. Ik

is ontzettend leuk en je kunt er veel verschil-

dacht dat de Cultura de bieb was, maar het is

lende dingen doen. Het is er nooit saai. Het zou

veel meer!

leuk zijn als er hier een Legoclub zou komen.’

Aron Abrahamse is 10 jaar en houdt van vogels,

Ard Jan en Aron komen hier kinderen tegen

vooral van roofvogels. Ik woon hier heel dicht bij

die ze anders niet zouden ontmoeten.

en kom er vaak boeken halen zoals de Donald

Ze zitten allebei op een andere school en

Duck en Suske en Wiske en ik kom natuurlijk voor

hebben elkaar in Cultura leren kennen.

het TechLab. Vorige week ben ik er met de
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Theater, filmhuis en
projecten
Theater raakt je en iedere voorstelling is

Oktober en november stonden helemaal in

een ontmoeting met emotie. Het is belangrijk

het teken van theater! Cabaret, toneel, muziek,

dat elke voorstelling iets met je doet.

klassieke muziek en kindervoorstellingen

Dat je even loskomt uit je dagelijks leven.

wisselden elkaar in rap tempo af. Het publiek

Wij programmeerden een professioneel

waardeert de ontvangst waarin de horeca ‘als

en kwalitatief hoogwaardig programma.

vanouds’ een belangrijke rol speelt. De bekende

De voorstellingen ontroerden de bezoekers,

cabaretiers trokken volle zalen en ook aanspre-

zij zagen herkenning en konden

kende theaterconcerten zoals een tribute van

ongegeneerd lachen.

James Brown. Bij met name klassieke concerten
blijven bezoekersaantallen achter. Hierin

Het was een jaar met ups en downs.

herkennen we de landelijke trend: bekende

Met een uitverkochte voorstelling en het

namen trekken publiek zoals vanouds, maar bij

straattheaterfestival Zomerbries beleefden

onbekende(re) artiesten en producties blijft

we hoogtepunten. De wisselende regels

publiek weg, en het oudere (klassieke) publiek is

rondom corona en telkens weer schakelen

voorzichtig en terughoudend.

tussen open en dicht zijn bracht ook
teleurstelling.

Een hoopvolle start van het seizoen 21/22
eindigde met een sluiting. Eerst mochten alleen

Aan het begin van het jaar moesten we alle

de matineevoorstellingen doorgaan, maar na

fysieke voorstellingen annuleren en gingen we

19 december sloot het theater weer helemaal.

over op livestream voorstellingen en concerten.

We maakten een pas op de plaats en dachten

Onze horeca stelde heerlijke borrelpakketten

na over de toekomst van het theater.

samen, waar bezoekers van konden genieten
tijdens het thuis bekijken van de livestream.

Hoe gaan we verder? De livestream is wel

Na de lockdown openden wij op 5 juni weer

gewaardeerd, maar bezoekers missen de live

onze deuren voor 50 bezoekers, mét horeca.

ontmoeting met artiesten en medebezoekers.
We zijn op zoek naar nieuwe hybride vormen en

Terwijl de zomer in het teken stond van de

denken erover na hoe het theater van de

marketing en de lancering van het nieuwe

toekomst er uit gaat zien.

theaterseizoen, vonden er bij de start van
het seizoen wél activiteiten plaats, zoals de

Het huidige systeem van programmeren met een

locatievoorstelling Yuto & de Boom in de

te lange doorlooptijd zal flexibeler moeten, maar

Stingerbol, een feestelijk Singersongwriter

hoe? Waarom nemen de bezoekersaantallen af?

festival in het Openluchttheater en een fijne

Durven de bezoekers het risico nog niet aan of

vroege start van ons theaterseizoen op 1,5

speelt er iets anders? Niet alleen in Cultura maar

meter. Met een uitverkochte Veldhuis &

ook landelijk speelt dit vraagstuk. Duidelijk is dat

Kemper trapten we het seizoen 21/22

we niet terug kunnen naar het oude, maar dat

hoopvol af. Ook boden we diverse hybride

ingrijpender aanpassingen nodig zijn.

voorstellingen, waarbij publiek fysiek én via

Wat vindt de klant?

livestream aanwezig kon zijn. We konden
merken dat onze bezoekers er weer zin in
hadden.
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In het klanttevredenheidsonderzoek geeft de
bezoeker het theater een 8,6!
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Maartje zegers:

Samen zorgen we
ervoor dat Cultura een
bruisende plek is.
PAGINA 32:
IN GESPREK MET MAARTJE
ZEGERS, MANAGER
UITGAAN &
ENTERTAINMENT
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Volgens 80% van de bezoekers geeft het bezoeken van een voorstelling ontspanning,
36% meldt dat het theater hen in contact brengt met cultuur en bij 32% verruimt het de
blik. In gesprek met Maartje Zegers, manager Uitgaan & Entertainment

‘Ik werk 5 jaar in Cultura en ben sinds kort

bij de artiesten. Er zijn artiesten die naar andere

manager van het cluster ‘Uitgaan & Enter-

vormen zoeken en heel erg de streamingskant

tainment’. Onder dit cluster vallen het theater,

opgaan, maar er zijn natuurlijk ook artiesten die

het filmhuis, de projecten, de zakelijke dienstver-

daar niet aan willen. Ik vind het heel tof dat

lening en de horeca. Samen zorgen we ervoor de

Cultura open staat voor minder traditionele

Cultura een bruisende plek is.

vormen en dat daar ook animo voor is. Jongeren
kiezen bijvoorbeeld steeds meer voor festi-

Ik kom met mijn kinderen regelmatig naar een

valachtig aanbod. Ik verwacht ook wel dat de

familievoorstelling. En binnenkort ga ik samen

ontwikkeling zich doorzet. Ik ben wel teleurge-

met mijn vriend naar ‘Van Dik hout’ in concert. Ik

steld dat we nu met de nieuwe maatregelen

ga ook naar voorstellingen in andere theaters en

weer moeten stoppen. De kaartverkoop liep

dan kijk ik wat zij beter doen of waar wij juist een

best wel goed. We zijn onze klanten niet kwijt

voorsprong in hebben. Ik houd heel erg van mijn

geraakt, maar ik realiseer me dat we nog niet af

werk en van werken.

zijn van de maatregelen en het virus.

De theaterwereld maakt een ontwikkeling door,

Mijn droom voor Cultura is dat we een

die versneld is door corona. Livestreaming

verschuiving teweeg kunnen brengen van de

bijvoorbeeld was onvoorstelbaar en

traditionele vormen naar vernieuwing. Dat we

onbespreekbaar. We zoeken naar alternatieven

door grenzen heen kunnen gaan niet alleen van

en in Cultura is de livestream in ieder geval een

de disciplines maar letterlijk door de muren van

onderdeel van het programma geworden. Ook

de theaterzaal heen. Dat we kunnen experimen-

het uitbrengen van de brochure is veranderd. Dit

teren en dat we het samen met de klant doen.

jaar is er twee keer een brochure verspreid met

Daarin zetten we al kleine stapjes. Uitgaan van

ons programma met korte teksten waar de

de wens en interesses van de bezoeker en

bezoeker via het scannen van de QR-code op de

minder uitgaan van wat wij aan willen bieden.

website terecht komt en meer kan lezen en

Dat kost meer tijd en voorwerk, maar is ook veel

kaartjes kan bestellen.

spannender.

Het valt me wel tegen dat de theaterwereld op
de oude voet verder gaat. Ik had gehoopt dat de

Cultura in één zin: Cultura is een plek waar je

sector daar wel anders naar zou gaan kijken. Dat

mag zijn met grootse dromen en kleine

zit meer bij de impresariaten en de theaters dan

verlangens en alles daar tussen in.
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Voorstellingen
Aantal professionele voorstellingen
(Incl. livestream)
Aantal bezoekers

2021

2020

2019

40

49

95

4.604

5.586

14.521

Gemiddelde bezetting per voorstelling

115

114

153

Films

2021

2020

2019

19

24

32

1.476

1.800

3.274

75

75

102

Zomerbries

2021

2020

2019

Aantal bezoekers

5.500

Aantal films
Aantal bezoekers
Gemiddelde bezetting per voorstelling

6.000

Zomerbries: Koorddansen hoog boven Ede
Festival ZomerBries vond plaats in het centrum

2,5 cm breed en op 32 meter hoogte. Het koord

van Ede. Deze tot na de zomer uitgestelde

was gespannen van de Oude Kerk naar het

speciale editie van het straattheaterfestival

Museumplein. Een korter en lager koord was

was coronaproof en speelde zich letterlijk af

er over de Grotestraat richting het Oude

in de lucht, waardoor ‘afstand houden’ werd

Kerkplein. Het publiek bleef gefascineerd staan

gewaarborgd.

kijken naar de spectaculaire act in het luchtruim.
De verrassing was groot en er werd volop

Highliners, oftewel 5 koorddansers, vertoonden

gefilmd en gefotografeerd door het publiek,

hun kunsten op een 300 meter lang koord van

wat terug te zien was op social media.
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zelal jaber:

‘Door mijn werk, interesses en
hobby’s ontmoet ik veel mensen
en sta midden in de maatschappij.
Dat geeft mij energie.’

PAGINA 35:
IN GESPREK MET
ZELAL JABER
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Projecten

Cultura faciliteert kunst en cultuur in Ede en

dorpen en wijken aan projecten met steeds

daarom nemen we initiatief of ondersteunen

meer verschillende doelgroepen. Cultura levert

initiatieven in Ede. Projecten worden met de

daarbij mensen, kennis en faciliteiten en

inwoners bedacht en uitgevoerd, zodat zij zelf

stimuleert dat mensen of groepen op een

hun cultuur vorm kunnen geven. We werkten

laagdrempelige manier in aanraking komen met

samen met instellingen om de transitie te maken

kunst en cultuur. Dat was zichtbaar bij de

naar een toekomstig cultureel klimaat in Ede

activiteiten in Cultura Stadspoort en bij het

waarin iedereen mee kan doen.

project Meet the Ancestors. Deze twee

Daarin hebben wij een belangrijke regierol.

projecten lichten we hieronder uit.

Samen met andere organisaties werken we in

Falafelmaaltijd in Cultura Stadspoort
Door samen een Falafelmaaltijd te bereiden en

thuis voor op donderdagmorgen. De klanten

te eten in Cultura Stadspoort bereiken we op

bestellen een maaltijd of een broodje. Ook de

een laagdrempelige manier een nieuwe

bezoekers van het winkelcentrum komen op de

doelgroep. De maandelijkse maaltijden trekken

heerlijke geur af en komen eten. Er is ook een

veel bezoekers.

andere Syrische vrouw die mij helpt bij de
maaltijden. Het loopt erg goed. Het idee is om

Ik ging in gesprek met Zelal Jaber, die via de

de falafelmaaltijd een keer te combineren met

Doe- en leerplaats in Stadspoort terecht kwam

het eten op vrijdag zodat er gezamenlijk

en samen met haar man haar hobby in de

gegeten kan worden. Op vrijdag komen er vaak

praktijk bracht. Zelal maakt Falafelmaaltijden in

oudere mensen voor een klein bedrag eten in

Stadspoort en de opbrengst daarvan gaat naar

Stadspoort.

mensen in noodsituaties in Syrië en Jordanië.
‘Ik woon sinds 5 jaar met mijn man en 4 kinderen

Ik kom met mijn kinderen in de bibliotheek om

in Nederland en kom uit Syrië en probeer de

boeken te lenen. Mijn kinderen spreken de taal

Nederlandse taal steeds beter te leren. Door de

al goed en hebben altijd goede cijfers en zitten

maaltijden te maken komt ik in contact met

op het VWO. Ik ben trots op mijn kinderen en blij

bezoekers die Nederlands spreken en zo leer ik

dat ze het zo goed doen. Nederland voelt echt

steeds meer van de taal.

als mijn land en ik heb goed contact met
Nederlandse mensen en ook met Syrische

In Syrië werkte ik 10 jaar als naaister en had een

vrouwen. Ik heb niet het gevoel dat ik een

kleine winkel en maakte en verkocht bruids-

vluchteling ben in Nederland.

jurken. Naaien is echt mijn hobby en daar heb ik
in Syrië een opleiding voor gevolgd. Door de

Voor Cultura heb ik eigenlijk geen droom. Ik vind

oorlog ben ik daarmee gestopt. In Nederland

het hier een rustige plek en alle mensen zijn

doe ik nu de inburgeringscursus, heb mijn

aardig. Ik verzamel ook gebruikte kleding en

rijbewijs gehaald en probeer de taal beter te

stuur die dan naar de vluchtelingenkampen en

leren. Ik ben van plan via de Doe- en leerplaats

arme mensen uit Syrië. De laatste keer waren

zelf les te geven aan vrouwen. Sahar Khatab, die

dat 75 volle vuilniszakken.

als tolk bij het gesprek is, probeert dat voor mij
te regelen.

Cultura in één zin:
Als ik hier binnenkom voel ik me rustig en

Elke laatste donderdag van de maand verzorg ik

onderdeel van de Nederlandse mensen. Ik

met mijn man de falafelmaaltijden. Ik bereid ze

voel me hier welkom!’
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Meet the ancestors

Een groep jongeren uit allerlei culturen ging op

zien wat ze in huis hadden. In het atrium waren

zoek naar hun eigen culturele roots. Wie waren

prachtige foto’s te bekijken, zij verzorgden

hun culturele voorouders, wat waren de helden,

dans- en goocheloptredens en speelden de

de inspiratiebronnen en de kunstenaars in

theatervoorstelling ‘Borders’ dat door henzelf

Marokko, Polen, Somalië of Eritrea? Gewapend

geschreven was. Ze lieten zien hoe groepsdruk

met kennis over hun culturele erfenis werkten

en vooroordelen zorgen dat echt jezelf zijn en

de jongeren aan prachtige nieuwe kunstwerken.

de ander ontmoeten soms lastig is.

Met een wervelende show lieten de jongeren

Aantal projecten
Aantal deelnemers
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2021

2020

2019

8

15

16

2.062

2.125
17.450 views

10.989
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Culturele en
maatschappelijke
evenementen
Amateurvoorstellingen
Aantal amateurvoorstellingen
Aantal bezoekers
Gemiddelde zaalbezetting

Evenementen
Aantal evenementen
Aantal bezoekers

2021

2020

2019

13

10

38

1.114

1.249

5.906

86

125

155

2021

2020

2019

14

18

57

2.546

1.394

5.139

galerie
Exposities

2021

2020

2019

Aantal exposities

3

3

8

Aantal bezoekers

1.130

890

3.927

Overig

Contact met de klant
We hielden fysiek contact met onze klanten maar ook via online cursussen, livestreams, video’s op
social media of bijvoorbeeld met het out-of-the-box pakket vol creatieve- en culturele ideeën dat kon
worden afgehaald bij Cultura. Natuurlijk stuurden we ook maandelijks onze nieuwsbrief én we hadden
één-op-één contact via de chat op social media. Vragen die binnen druppelden liepen erg uiteen: over
de bieb, de maatregelen of bijvoorbeeld een livestream. Wij publiceerden veel berichten op social media,
gemiddeld 4 per week en zetten Instagram stories vaker in. Kanalen waar wij veel gebruik van maken zijn
Facebook en Instagram. In mei 2021 lanceerden wij onze nieuwe website. Het aantal gebruikers op de
website daalde met 8%, maar het aantal transacties steeg met 10%: er werden via de website meer
kaarten verkocht voor theater en activiteiten. Daarnaast daalde de gemiddelde sessieduur met 3%,
waaruit we concluderen dat bezoekers sneller vinden wat ze zoeken. In totaal is de website 155.080 keer
bezocht.
Certificering en lid van de brancheorganisatie
Cultura is een gecertificeerde instelling en is gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBTC) en is lid van de brancheorganisatie VOB (bibliotheken),
Cultuurconnectie (Kunstencentrum) en VSCD (Theater).

37 | Jaarverslag 2021 | Stichting Cultura Ede

