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Collegebesluit 

1. Kennis te nemen van een update omtrent de regelingen ‘Een jaarrond cultuur’ en ‘Leve de 
vereniging’; 

2. De raad te informeren via bijgevoegde actieve info. 
 

Toelichting/achtergrond 

In september en december 2021 ontving de gemeente Súdwest-Fryslân additionele financiële steun 
voor het herstel van de lokale culturele infrastructuur. In totaal bedroeg dit € 469.000,-. 
Op 19 april 2022 heeft het college besloten in te stemmen met de subsidieregelingen ‘Een jaarrond 
cultuur’ en ‘Leve de vereniging’, met als doel om de geldelijke steun van de Rijksoverheid op een 
impactvolle manier bij ontmoetingsplaatsen en het culturele veld terecht te laten komen. 
 
Regeling Een jaarrond cultuur 
De regeling ‘Een jaarrond cultuur’ stimuleert programmering van culturele activiteiten in het 
laagseizoen (Q1 en Q4 2022-2023). Seizoen verbreding heeft effect op de lokale economie, wat de 
lokale culturele infrastructuur ook zal versterken. Met deze regeling stimuleren we zo een 
jaarronde culturele agenda en voorkomen we onnodige druk op de al volle evenementenkalender 
van 2022. Een belangrijke voorwaarde is wel dat deze activiteiten plaatsvinden in het laagseizoen 
en dat er sprake is van een samenwerking tussen tenminste twee partijen. Het budget van deze 
regeling is € 250.000,-. 
 
Regeling Leve de vereniging 
De regeling ‘Leve de vereniging’ geeft verenigingen de ruimte om nieuwe leden te werven, 
gezamenlijke projecten op te zetten, maar ook om de manier van besturen te innoveren. Uit deze 
regeling worden subsidies verstrekt aan ideeën die bijdragen aan vitale en toekomstbestendige 
verenigingen/stichtingen. Om goed te kunnen wonen en werken in Súdwest-Fryslân is een sterk 
verenigingsleven erg belangrijk. Het verenigingsleven in Fryslân is sterker dan dat in andere regio’s 
in Nederland en juist dat geeft gestalte aan het Mienskips-gevoel. Het heeft een positief effect op 
ons welzijn en gezondheid. Het budget van deze regeling is € 200.000,-. 
 
De overige € 19.000,- is gereserveerd voor calamiteiten. 
 
Voortgang regelingen 
We zien een toename in het aantal aanvragen voor beide subsidieregelingen. We kunnen 
constateren dat er veel animo is voor beide subsidieregelingen en dat deze van grote waarde blijken 
voor het culturele veld. Een greep uit de subsidieaanvragen welke inmiddels zijn toegekend: 
 



 

- Een jaarrond cultuur 
o Luna Waterstad – Stichting Media Art Friesland  

Een initiatief en samenwerking van o.a. de werkgroep Binnenstad van de VOS, de 
culturele partners binnen het Cultuurplein, VVV Waterland van Friesland, Cultuur 
Kwartier Sneek en Sneek Promotion. LUNA Waterstad is een nieuw licht- en 
mediakunstevenement voor een breed publiek met installaties en objecten van 
regionale en internationale kunstenaars in en langs de grachten rondom het centrum 
van Sneek. Het is de bedoeling om Sneek in het stille en donkere najaar van 2022, 
letterlijk en figuurlijk, in een mooi licht te zetten. Dit evenement geeft een enorme 
boost aan het culturele klimaat en de aantrekkelijkheid voor toeristen in een, 
normaal gesproken, luwe periode. Ook m.b.t. randprogrammering van bijv. het 
Fries Scheepvaart Museum en Bibliotheek Mar en Fean liggen er kansen. 

o Stichting Friesland Pop 
Een cultuurproject i.s.m. de dorpshuizen. Een project waarmee er een boost wordt 
gegeven aan het sociale en culturele leven in de gemeente Súdwest-Fryslân. Er 
worden optredens georganiseerd in het naseizoen op diverse plekken in de 
gemeente. Op deze manier wordt geprobeerd om weer wat reuring en ontmoeting te 
creëren, juist buiten het hoogseizoen.  

o Stichting Breinoer 
Theaterproductie Ús Man: Mijn Man & (h)Exen. Het betreft een voorstelling in het 
Fries. Het stuk is gericht op de startende theatermaker, de gevorderde 
amateurtoneelspeler en semi-beroepsacteur. Het theaterstuk wordt over meerdere 
data verspreid op meerdere plekken in Friesland en het vindt plaats in het 
naseizoen. 

o Stichting een Brug slaan voor culturele activiteiten 
Jeugdtoneel voor regio Zuidwest Friesland. Het is gericht op jongeren tussen de 10-
16 jaar. Deelnemers komen uit Workum, Nijhuizum, Molkwerum, Oudemirdum en 
Bolsward. De repetities en het eindoptreden vinden plaats in het naseizoen. Er 
wordt voldoende impact gecreëerd (gericht op ontmoeting tussen jeugd na corona) 
en het draagt bij aan het herstel van de lokale culturele infrastructuur. 
 

- Leve de vereniging 
o Zangkoor Net seure mar sjonge Warns 

Een plan met diverse ideeën om de vereniging vitaal en toekomstbestendig te 
maken. Vereniging kampt met afnemend ledenaantal door vergrijzing. Ook de 
bereidheid voor bestuurs- en vrijwilligerstaken zijn afgenomen. Ze hebben 
activiteiten bedacht om nieuwe leden te werven, o.a. door gezamenlijke optredens 
met lokale koren te organiseren en nieuwe werkvormen voor de koorcultuur te gaan 
onderzoeken (o.a. bestuurlijk).  

o CMV Excelsior Nijland – Nij Talint Orkest  
Opzetten van een Nij Talint Orkest in de regio Bolsward. Zij werken in dit project 
samen met andere verenigingen in en rondom Bolsward, namelijk: Excelsior 
Schraard, Excelsior Burgwerd, Hosanna Wons, Stadsfanfare Bolsward en Nij Libben 
Witmarsum. Ze willen graag nieuwe muzikanten enthousiast maken voor de fanfares 
in de regio Bolsward. Met een Nij Talint Orkest kunnen mensen zonder muzikale 
ervaring een blaas- of slagwerkinstrument leren bespelen én samen muziek maken. 

o Stedelijk Muziekkorps Sneek  
Het Stedelijk Muziekkorps Sneek start een proefproject om leerlingen van 
basisscholen in Sneek kennis te laten maken met orkestmuziek. Het primaire doel 
van dit project is om de instroom van jonge kinderen binnen de verenging te 
bestendigen en daarmee ook de vereniging levend te houden. Bij de evaluatie van 
dit project zal ook de mogelijke afstemming en samenwerking worden meegenomen 
met het project Schoolorkesten. De vereniging spreekt de intentie uit om bij een 
vervolg van het project Schoolorkesten, hierin te willen participeren om daarmee 
het muziekonderwijs op de basisscholen naar een hoger plan te tillen.  
 



 

o Chr. Gemengde Zangvereniging Scheppingsgave en it Popkoar Wytmarsum  
Samenwerking tussen beide koren in het organiseren van een zangdag voor 
volwassenen en kinderen. De dag is bedoeld voor iedereen die van zingen houdt, 
ervaren of onervaren. Gericht op activatie, ledenwerving en promotie van de 
verenigingen. Maar ook om de lokale samenhang te bevorderen en eenzaamheid 
tegen te gaan. Door vergrijzing en corona is het ledenaantal teruggedrongen. 
Jongeren worden apart uitgenodigd en ook komt er een speciale zangworkshop voor 
kinderen. 

o Stichting It Podium IJlst 
Twee nieuwe activiteiten gericht op promoten van de organisatie en het werven van 
meer leden/opkomst bandjes. Vermoeide muziekhelden is gericht op ouderen. Het 
heeft als effect dat men uit zijn/haar isolement treedt en daadwerkelijk actief 
wordt door zijn/haar instrument (weer) te bespelen. Dit geldt ook voor de passieve 
muziekliefhebber. Rockschool wordt opgezet voor beginnende en gevorderde 
muziekkanten. De insteek is om samen met elkaar op zondagmiddag muziek te 
maken. Het is gericht op mensen die altijd al in een band hebben willen spelen. 
Door in verschillende formaties muziek te maken ontstaat er ook weer verbinding. 

 
Waar worden de subsidies voor ingezet?  
Een jaarrond cultuur 
De subsidies uit deze regeling worden verleend voor activiteiten welke gericht zijn op het herstel en 
heropenen van de lokale culturele infrastructuur. Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen 
tenminste twee partijen. Met de bijdrages worden de kosten voor de organisatie van de activiteit 
(deels) gedekt. Bijv. huur locatie, inzet voorzieningen en inzet promotie. 
De aanvragen voor deze regeling variëren aardig qua bedrag. Het maximum aan te vragen bedrag is 
€ 50.000,- per activiteit. Er zijn echter ook aanvragen binnengekomen voor minder dan € 5.000,- 
voor meer kleinschalige en lokale activiteiten. Er wordt een bijdrage verstrekt als de activiteit 
cultureel en maatschappelijk van waarde is en lokaal voldoende impact heeft. 
 
Leve de vereniging 
Het maximum aan te vragen bedrag voor deze regeling is € 5.000,-. Deze subsidies worden specifiek 
verleend voor het uitvoeren van plannen om de vereniging of stichting toekomstbestendig te maken. 
Dit kunnen activiteiten voor ledenwerving zijn, plannen voor innovatie, maar ook het promoten van 
een verenging/stichting valt hieronder. De verenigingen/stichtingen gebruiken deze subsidie 
voornamelijk om de kosten van de bijbehorende activiteiten te kunnen financieren; vb. zaalhuur, 
inzet promotiemateriaal en inhuur licht- en geluidsapparatuur. Niet alleen materiële kosten, maar 
ook vrijwilligersuren kunnen bij de inkomsten en uitgaven worden meegeteld. Deze worden 
gewaardeerd op het geldende minimumloon voor 22 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis 
van een volledige werkweek van 36 uur (peiljaar 2022: € 11,06 per uur). 
 
Beide regelingen zijn vrij ruim opgezet. De insteek voor het toekennen van een bijdrage uit beide 
regelingen is te allen tijde om het culturele leven in de gemeente levendig te houden en 
toegankelijk te maken en houden voor iedereen. Het is juist bedoeld om weer meer reuring te 
creëren na corona en verenigingen/stichtingen na te laten denken over de toekomst. Je kan als 
vereniging ook aanspraak maken op beide subsidieregelingen. 
 
Vervolg 
Er is inmiddels € 71.175,- uitgegeven op de regeling Een jaarrond cultuur. Op de regeling Leve de 
vereniging is momenteel € 18.100,- uitgegeven. Dit betekent dat er nog over is: 

- Een jaarrond cultuur € 178.825,- 
- Leve de vereniging € 181.900,- 

 
Er zijn momenteel nog diverse aanvragen in behandeling (€ 16.200,-). Omdat beide subsidieplafonds 
nog niet bereikt zijn, worden beide regelingen nogmaals onder de aandacht gebracht. I.s.m. 
Communicatie wordt een gerichte communicatieaanpak opgesteld met inzet van diverse 



 

communicatiemiddelen voor de doelgroep. Daarbij worden voorbeelden gegeven waarvoor de 
subsidies ingezet kunnen worden.  
 
Indien de subsidieplafonds in het jaar 2022 niet in zijn geheel opgaan dan bestaat er de 
mogelijkheid om beide regelingen te verlengen.  

Bijlage(n) 

Subsidieregeling 'Een jaarrond cultuur' en subsidieregeling 'Leve de vereniging'. 
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