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BELEIDSPLAN STICHTING CULTUUR IN NISSEWAARD 2021-2024 
 
 
1.0 Inleiding 

 
De sinds 2017 bestaande Stichting Cultuur In Nissewaard (CIN) heeft als doel 
het organiseren van culturele projecten en evenementen in Nissewaard en 
omgeving. De organisatie heeft zich ontwikkeld uit de in 2008 opgerichte 
Stichting Cultuur In Spijkenisse, die in het leven werd geroepen om het culturele 
klimaat in de stad te verlevendigen en er een publiek voor op de been te 
brengen. Aan dit initiatief was behoefte om naast het opzetten van activiteiten 
ook gelden te kunnen genereren bij regionale en provinciale fondsen.  
 
CIN richt zich, anders dan de grotere culturele instellingen zoals Theater de 
Stoep, op kleinschalige activiteiten: de menselijke maat. De focus ligt 
nadrukkelijk op culturele activiteiten die binnen Nissewaard kunnen worden 
georganiseerd. CIN zoekt het publiek op en gaat samenwerkingen aan met 
bestaande organisaties. Daarbij maakt CIN graag gebruik van locaties die tot het 
culturele erfgoed behoren.  
 
Het bestuur van CIN bevat professionals uit de regio: Jan Hoogendoorn 
(voorzitter), Reggy Barra (secretaris), Marlies van Troost (penningmeester) Jos 
van Oost (lid) en Adrie Tilburg (lid). Er wordt vier á vijf keer per jaar vergaderd. 
De activiteiten worden geproduceerd door Cyriel Pluimakers, 
concertprogrammeur bij Theater de Stoep en in dienst van de gemeente 
Nissewaard. Pluimakers boekt de artiesten, zorgt voor de organisatie en regelt 
de fondsenwerving. 
 
 

 
Hervormde Kerk in Simonshaven 
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Nissewaard is in januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten 
Spijkenisse en Bernisse en omvat het hele voormalige eiland Putten en het 
oosten van het voormalige eiland Voorne. Voormalige kernen als Geervliet, 
Hekelingen, Simonshaven, Abbenbroek, Biert, Heenvliet en Zuidland behoren nu 
ook tot het voorzieningengebied.  
 
CIN heeft inmiddels twee belangrijke structurele activiteiten ontwikkeld, die in 
principe jaarlijks terugkeren: het vocale festival Stemmen In Nissewaard en het 
amateurevenement Talent Op Straat. Daarnaast wil de organisatie ook een 
aanzet geven tot nieuwe initiatieven op daarvoor geschikte locaties. 
 
Voor de periode 2021-2024 heeft CIN dit beleidsplan ontwikkeld waarin de 
ambities voor de komende jaren worden beschreven. Het document is bedoeld 
voor subsidiënten, overheden en sponsors. Daarnaast is het cruciaal dat CIN via 
dit beleidsplan een ANBI-status kan aanvragen. Een kwalificatie die 
tegenwoordig noodzakelijk is bij veel culturele fondsen. 
 
 
2.0 Stemmen In Nissewaard 
 
Sinds 2007 wordt in Spijkenisse tijdens Open Monumentendag een vocaal 
festival georganiseerd. Een evenement dat vanaf de start in nauwe 
samenwerking met de gelijknamige werkgroep is opgezet. Locaties die ervoor 
werden gebruikt waren onder meer de Dorpskerk, ’t Oude Raadhuys en het 
gemaal De Leeuw van Putten. Diverse vormen van stemkunst kwamen elke 
editie voor het voetlicht, zoals stemkunst, cabaret, klassieke zang, fado en 
flamenco.  
 

 
 
Marjolein Meijers in Simonshaven 2020 (Foto Olga Beumer) 
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De schaalvergroting in 2018 naar Stemmen In Nissewaard heeft gunstig 
uitgepakt met fraaie nieuwe locaties als het witte kerkje in Simonshaven, de 
Hersteld-hervormde kerk in Abbenbroek, restaurant De Hoeksack in Heenvliet en 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Geervliet. Ook wordt er sindsdien elke editie een 
aantrekkelijke fietsroute door de omgeving opgezet.  
Het nog jonge evenement kon sinds het begin rekenen op een stevige financiële 
ondersteuning door de gemeente en diverse culturele fondsen.  
 
Bekende klassieke vocalisten als Lenneke Ruiten, Laetitia Gerards en Peter 
Gijsbertsen kregen tijdens het festival een podium. Oude muziek werd er 
uitgevoerd door La Primavera, Ensemble Corona en het duo Channa Malkin & 
Izhar Elias. Ook het Nederlandse lied kreeg er een plek met Dafne Holtland, Kiki 
Schippers en Marjolein Meijers. Schrijvers die er optraden waren onder meer Levi 
Weemoedt, Nico Dijkshoorn, Ester Naomi Perquin en Ellen Deckwitz. Elke editie 
wordt er ook een kinderprogramma georganiseerd, meestal in bibliotheek de 
Boekenberg.  
 
Met ingang van 2022 wil CIN graag een nieuwe locatie toevoegen aan Stemmen 
In Nissewaard. Met name een \horeca-locatie lijkt hiervoor geschikt: een 
sfeervolle plek met podiumpotentie. Een vocaal wine & dine concert lijkt hier 
uitstekend tot zijn recht te komen. Daarnaast gaat CIN bekijken of het ook 
mogelijk is om een programmaonderdeel in te voegen voor een jong publiek van 
13-20 jaar.  
 
 

 
 
 Aandacht van jong en oud (Foto Olga Beumer) 
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3.0 Talent Op Straat 
 
In 2014 werd de Nacht van de Kunst in het leven geroepen, een evenement 
waarin de amateurkunst een hoofdrol krijgt. Initiatiefnemers waren het Centrum 
van de Kunsten en Theater de Stoep. Daarnaast waren vanaf de start bibliotheek 
de Boekenberg, Galerie RAR en het Milieuhuis bij het project betrokken.  
 
 

  Theaterplein 2017 
 
 
Vanwege de afnemende publieke belangstelling werd in het najaar van 2016 
besloten om het initiatief vanaf juni 2017 om te dopen in een festival op de een 
winkelzaterdag eind juni, met als titel Talent Op Straat. Het Winkelhart 
Spijkenisse werd er intensief bij betrokken. Deze samenwerking wierp meteen 
zijn vruchten af in een krachtige editie met veel straatkunst, workshops en 
aandacht van jong en oud.  
 

 
 
Activiteiten voor Bibliotheek de Boekenberg tijdens Talent Op Straat 2019 
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Samen met vertegenwoordigers van het Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek 
de Boekenberg, Galerie RAR, het Winkelhart Spijkenisse en een aantal 
combinatiefunctionarissen vormt CIN een werkgroep.  
 
4.0 Nieuwe activiteiten 
 
CIN wil naast Stemmen In Nissewaard en Talent Op Straat de komende jaren 
een aantal nieuwe activiteiten ontwikkelen. Hierbij zijn eerste aanzetten 
ondernomen voor: 

- Een singer songwriter festival verspreid over de kernen van Nissewaard, in 
samenwerking met cultuurplatform ZoBlits. 

- Een kamermuziek serie in de Hervormde Kerk in Simonshaven met 
toonaangevende klassieke ensembles (4 concerten). 

- Een wine & dine serie, met concerten in een passende horeca-locatie (4 
optredens). 

 
In 2020 is de COVID-19 pandemie een forse spelbreker geweest binnen de 
wereld van de cultuur en evenementen. Hierdoor zijn deze drie nieuwe 
activiteiten nog niet echt van de grond gekomen. Begin 2021 zal door het 
bestuur van CIN vastgesteld aan welke nieuwe activiteit(en) het eerst een impuls 
gegeven zal worden. 
 
 
5.0 Marketing en communicatie 
 
Het bereiken van een cultureel geïnteresseerde doelgroep is in Nissewaard, met 
zijn ruim 85.000 inwoners, een behoorlijke opgave. Het gemiddelde 
opleidingsniveau is lager dan in de Randstad en de focus van de aanwezige 
bedrijven ligt op mbo-personeel. Wel zien we het afgelopen decennium, door de 
vestiging van nieuwe bedrijven op de Tweede Maasvlakte en de 
aantrekkingskracht van de nieuwbouw, een lichte stijging naar hoger opgeleid 
publiek dat ook meer te besteden heeft. Dit is een uitermate gunstige 
ontwikkeling. 
Als we kijken naar Theater de Stoep in Spijkenisse, dan zien we dat daar het 
accent ligt op cabaret, musicals en familievoorstellingen. Bibliotheek de 
Boekenberg richt zich op kinderprogramma’s en schrijversontvangsten. In het 
regionale aanbod is dus ruimte voor kamermuziek, vernieuwend theater en 
literatuur. In de loop der jaren is al een trouwe kring is van publiek dat 
geïnteresseerd is in dit segment opgebouwd. Voor CIN ligt er een taak om deze 
doelgroep en de nieuwe inwoners aan te spreken en voor haar activiteiten in 
beweging te brengen. Het gemiddelde opleidingsniveau stijgt en daardoor kan 
CIN als een belangrijke aanjager fungeren om het culturele leven naar een hoger 
niveau te tillen.  
 
Voor Stemmen In Nissewaard wil CIN een breder publiek bereiken dan normaal 
is voor dit type culturele activiteiten. Met name de samenwerking met Open 
Monumentendag leidt tot de werving van een nieuwe doelgroep. Basis vormt een 
fraai vormgegeven en goed werkende website. Tijdens de COVID-19 epidemie 
fungeerde deze tevens als reserveringsplatform. Samen met de CreatieCentrale 
worden de sociale media (Facebook, Instagram, YouTube) ingeschakeld en 
regelmatig gevoed met nieuwtjes en filmmateriaal. Daarnaast worden het AD en 
Groot Nissewaard benaderd in verband met voorbeschouwingen en recensies. 
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Daarnaast worden er posters en flyers verspreid door de Kultuurkoerier. De 
CreatieCentrale sponsort sinds 2019 de website www.stemmeninnissewaard.nl 
 
Het publiciteitspad van Talent Op Straat is iets anders opgezet. De deelnemende 
instellingen benaderen rechtstreeks hun eigen achterban. Het evenement heeft 
geen eigen website, maar wordt opgenomen op de sites van de deelnemende 
instellingen. Cruciaal is de benadering van het publiek via mond-tot-oor reclame 
en de sociale media (Facebook, Instagram), met wekelijks leuke nieuwtjes en 
andere appetizers. Ook bij deze activiteit worden er posters en flyers verspreid 
door de Kultuurkoerier. Voor de nieuw te initiëren activiteiten wordt nog een 
marketingopzet op maat gemaakt.  
 
 
6.0 Financiering 
 
CIN is er elk jaar in geslaagd voldoende financiële middelen te genereren om de 
geplande activiteiten te kunnen uitvoeren. Stemmen In Nissewaard wordt elk 
jaar ondersteund door een subsidie van 5.000 euro van de gemeente en diverse 
culturele fondsen. De website wordt gesponsord door de CreatieCentrale. Talent 
Op Straat kan elke editie rekenen op een subsidie van 2.500 van de lokale 
overheid en een forse bijdrage van het Centrum Management (4.000 euro in 
2019). De culturele instellingen steken zelf in totaal 6.000 euro in het jaarlijkse 
project.  
Vanwege alle onzekerheden die verband houden met de COVID19 pandemie is 
het verstandig om de activiteiten in 2021 nog niet uit te breiden. In 2022 zou 
CIN haar vleugels verder kunnen uitslaan met de organisatie van een Singer 
Songwriter Festival. Hiervoor wordt een bedrag van 2.500 euro aangevraagd bij 
de gemeente onder de noemer van versterking van verbinding tussen de diverse 
kernen van Nissewaard. Serviceclubs (Lionsclub, Kiwanis, Rotary en 
Soroptimisten) en ondernemersverenigingen zullen door het bestuur van CIN 
worden benaderd voor een bedrag van 2.500 euro aan sponsoring. Het festival 
wordt georganiseerd op openbaar toegankelijke locaties en er wordt geen entree 
geheven.  
In 2023 wil CIN starten met een serie van een viertal kamermuziekconcerten in 
de Hervormde Kerk in Simonshaven. Het feestelijke openingsconcert zal gratis 
toegankelijk zijn en hiervoor worden ook diverse relaties uitgenodigd. Voor de 
volgende drie concerten zal er wel een kaartje gekocht moeten worden. We 
denken aan een tarief van 12 euro en gemiddeld 30 betalende bezoekers per 
concert. Bij culturele fondsen zal een bedrag van 2.100 euro worden 
aangevraagd en bij de gemeente Nissewaard 3.000 euro.  
In 2024 zullen er vier betaalde kamermuziekconcerten zijn in Simonshaven. We 
denken dat de publieke belangstelling enigszins zal groeien en gaan uit van 
gemiddeld 35 betalende bezoekers per concert. De netto recette zal dan groeien 
tot 1.400 euro. De aanvragen bij culturele fondsen en de gemeente blijven op 
hetzelfde niveau. Verder zal een Wine & Dine serie in een passende horeca-
locatie in gang worden gezet. Voor een adequate financiering hiervan is een 
bedrag van 2.000 euro van de gemeente noodzakelijk, een bijdrage van 1.000 
euro van de horeca en een bedrag van 1.700 euro aan sponsoring.  
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7.0 Evaluatie 
 
Evaluatie en effectmeting vindt een maand na afloop van elke activiteit plaats 
tussen de programmeur en het bestuur van Stichting Cultuur In Nissewaard. Er 
wordt ruim voor het einde van het jaar een inhoudelijk en financieel eindverslag 
gepubliceerd, dat verspreid wordt onder alle subsidiegevers, sponsors en 
relaties. 
 
 
 
Cyriel Pluimakers, februari 2021 


