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Geacht college,
In 2016 hebben de stichtingen Krimpen Presents en Synerkri de handschoen opgepakt om de
programmering in de vernieuwde De Tuyter een impuls te geven. Hiertoe hebben zij de stichting
Cultuurwerkplaats Krimpen aan den IJssel (CWP) opgericht waarvan wij als tijdelijke bestuurders
functioneren. U heeft ons voor het kalenderjaar 2017 een subsidie toegekend van C 50.000. Graag
dienen wij hierbij de gevraagde verantwoording in.
2.

Algemeen

De subsidie voor 2017 is een tijdelijke projectsubsidie. In het bestuurlijk overleg op 21 november 2017
hebben wij met elkaar vastgesteld dat een structurele voortzetting van de activiteiten van de CWP zeer
gewenst is. Wij hebben u hiertoe op 5 maart 2018 een brief toegestuurd. U heeft daarop besloten om
een aanvullende projectsubsidie te verstrekken voor 2018/2019 zodat de raad een besluit kan nemen
over de structurele subsidie voor de Cuttuurwerkplaats Krimpen. Naar aanleiding van de behandeling van
de bijbehorende begrotingsbehandeling in de raad heeft u ons verzocht om een evaluatie van de
werkzaamheden van de Cultuurwerkplaats Krimpen op te stellen. Wij zullen hierop op een later moment
terugkomen.
2.

Samenwerking met de gebruikers.

Wij hebben diverse malen initiatieven genomen om deze samenwerking van de grond te krijgen. Dat
heeft geleid tot een aantal mooie gezamenlijke activiteiten zoals het Kinderboekenfeest. De diverse
gebruikers van De Tuyter beginnen elkaar hiermee beter te leren kennen. Daarnaast hebben wij een
aantal mooie activiteiten georganiseerd met Krimpense inwoners zoals de Ladies night en een Flamecoavond.
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3.

Organisatiekosten

De werkzaamheden voor de CWP worden voor het grootste deel voorbereid en uitgevoerd door een
tijdelijke projectleider. In de afgelopen periode hebben wij voor zowel voor het verzorgen van de
techniek en de rol van gastvrouw diverse vrijwilligers kunnen inzetten.
Dat doet echter niet af dat het organiseren van de activiteiten van de CWP een forse inzet vraagt van de
projectleider. Daarvoor is op dit moment echter nog maar voor een beperkte periode financiële dekking
beschikbaar.
In de afgelopen periode is het budget bekostigd uit een rechtstreekse projectsubsidie van de gemeente,
aangevuld door de inzet van een deel van de subsidiegelden voor de combinatiefunctionarissen dat
Synerkri vanuit de gemeentelijke subsidie ontvangt.
4.

Activiteiten en bezoekers

In 2017 is een breed scala aan activiteiten uitgevoerd onder regie van de Cultuurwerkplaats Krimpen. In
het onderstaande overzicht zijn die opgenomen inclusief het aantal bezoekers.
Activiteit
Literaire activiteiten
Kinderboekenwee kfeest
Lezing Mark Stakenburg; Bob Dylan
Jazz avond + Lezing Hans Zirkzee
Muzikale activiteiten
The Adele project
Jazz in De Tuyter
De Martin Bakker Show
Flamenco
Theater
Brothers Timisela
Cabaret (3xJ
Film
Filmavonden (9x)
Vakantiebioscoop (8x)
Overig
Ladiesnight

Aantal bezoekers
86
8
12
97
55
46
97
138
168
305
472
82
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5.

Financiële

verantwoording

Inkomsten in C

Uitgaven in G

Bed rijfsbaten

Bedrijfslasten

Restant 2016

4.493

Subsidie 2017

50.000

Techniek

8.473

Biidraqe deelnemers

10.295

Caterinq

3.686

Promotiekosten

5.903

Huur

6.175

Overiqe biįdraqen

1.264

Organisatiekosten

Artiesten

66.052

20.921

Film

2.835

Overiq

1.906

Admīnistratīeverschii
Totaal

15.636

Totaal
Saldo 3 1 - 1 2 - 2 0 1 7

61
65.535
456

Verzoek
Wij verzoeken u op basis van deze verantwoording de subsidie vast te stellen. Het resterende saldo
wordt ingezet voor de activiteiten van de Cultuurwerkplaats in 2018.

Met vriendelijke groet.
Het bestu u r van Stichting Cultuurwerkpiaats Krimpen,
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