Beleidsplan 2021 - 2024 Stichting Haastrechtse Kring
Uitgangspunten
De Haastrechtse Kring (HK)wil cultuur in de breedste zin van het woord voor
iedereen in Haastrecht en omgeving toegankelijk maken.
Dit, vanuit de overtuiging dat cultuur in onze samenleving, naast de wijze waarop
ieder afzonderlijk dit ervaart, een bindende en maatschappelijke functie vervult.
De HK wil dit realiseren door het aanbieden van een breed scala aan culturele
activiteiten; van concerten tot architectuurroutes, van museumexcursies tot
exposities en alles wat verder kan bijdragen aan de actieve en passieve
cultuurparticipatie.
Hiermee hebben we de randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen we de
beleidsvoornemens voor de komende periode kunnen plaatsen.
1.

Beleidsplan en jaar-/seizoensplan

Dit beleidsplan geldt voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze periode zal
er een evaluatie plaatsvinden en zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld.
Jaarlijks wordt binnen de kaders van het beleidsplan een programma opgesteld. Dit
programma omvat de activiteiten voor het komende seizoen. Alle bestuursleden
kunnen hiervoor voorstellen indienen. Bij de uitvoering van activiteiten kan een
beroep worden gedaan op vrijwilligers ‘van buiten’. Het is uiteraard niet wenselijk dat
direct belanghebbenden deel gaan uitmaken van de projectgroep. De activiteit zal
steeds onder leiding en verantwoordelijkheid staan van een bestuurslid dat zorg
draagt voor een sluitende begroting die door het bestuur dient te worden
goedgekeurd.
2.

Cultuurplannen

De periodisering, m.a.w. wanneer wat in het kader van de voorbereiding van de
activiteiten moet plaatsvinden, hangt mede af van de ontwikkelingen m.b.t. het
gemeentelijk en/of provinciaal cultuurbeleid. Bijv. de vraag wanneer eventuele
subsidieverzoeken dienen te worden ingediend en in hoeverre het wenselijk is het
HK-besluit om op seizoensbasis te programmeren, te handhaven.
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In de huidige voorliggende conceptplannen van de gemeente is er sprake van drie
subsidie categorieën. Te weten: één t.b.v. culturele amateurkunstverenigingen; een
tweede t.b.v. het organiseren van volksfeesten en een derde t.b.v. culturele
evenementen c.q. programmeringsregeling. Wanneer voor de organisatie van
activiteiten een subsidie wordt overwogen, dient voldoende geanticipeerd te worden
op mogelijkheden en voorwaarden zoals deze in de categorieën zullen worden
omschreven.
De ontwikkelingen op dit punt zullen wij nauwlettend volgen.
3.

Financiën

De financiële middelen van HK worden thans gevormd door inkomsten uit
activiteiten, (incidentele) sponsoring en donateursbijdragen. Zoals hierboven reeds
is aangegeven, zal waar mogelijk gebruik gemaakt gaan worden van de
mogelijkheden die de gemeentelijke subsidieregelingen (gaan) bieden.
Andere mogelijkheden voor incidentele subsidiering (fondsen) zullen onderzocht en
geïnventariseerd worden. Hetzelfde geldt voor sponsoring.
V.w.b. de donateursbijdragen: het verdient aanbeveling dit punt te evalueren.
Aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de vraag hoe de netto opbrengsten van deze
donateursbijdragen zich verhouden tot de voordelen die donateurs hier thans aan
kunnen ontlenen. Vooralsnog gaan we ervanuit dat de donateursbijdragen
beschouwd worden als werkkapitaal om activiteiten (mede-) te financieren,
Voorts dient gezocht te worden naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen.
Om een goed zicht te kunnen houden op de financiële mogelijkheden en
onmogelijkheden van HK is het van belang dat er een regelmatige en inzichtelijke
rapportage plaatsvindt. Deze zal verder ontwikkeld moeten worden.
4.

Accommodatie

HK is van mening dat het ontbreken van een ‘eigen podium’ geen belemmering
vormt voor het programmeren van podiumactiviteiten. Het huidige beleid, waarbij
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande accommodaties in
Haastrecht en omgeving, wordt gecontinueerd.
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5.

‘Buitenactiviteiten’

De enquête, die vorig jaar heeft plaatsgevonden, laat zien dat er relatief veel
interesse is voor ‘buitenactiviteiten’, zoals museumbezoek, excursies,
architectuurwandelingen en het Overtuinfestival. Het verdient aanbeveling dit type
activiteiten verder te ontwikkelen.
6.

Samenwerking

HK is voorstander van een gelijkwaardige samenwerking met anderen. Voorwaarde
is dat de ‘anderen’ onze doelstellingen onderschrijven en dat de voorgesteld
samenwerking een meerwaarde oplevert. Samenwerken om het samenwerken is
geen optie. Daar waar HK mogelijkheden ziet voor zinvolle samenwerking, zal zelf
initiatief worden genomen.
7.

Publiciteit

Goede publiciteit is een van de kurken waarop een goed functionerende stichting als
de onze drijft. De afgelopen periode zijn op dit punt waardevolle initiatieven gestart
zoals o.a. de ontwikkeling van een nieuwe website. De contacten met de lokale pers
verlopen naar wens. Het zoeken naar andere c.q. nieuwe vormen van publiciteit blijft
een punt van voortdurende aandacht. De nieuwsbrief blijkt op veel waardering te
kunnen rekenen. In dit kader is het eveneens zeer aan te bevelen het huidige
reserveringssysteem aan een kritische beschouwing te onderwerpen.
8.

Tenslotte

De uitwerking en invulling van de doelstelling, zoals die vorm heeft gekregen in dit
beleidsplan, kan ambitieus worden genoemd. Daar is, zeker gezien de beperkte
(bestuurlijke) mankracht, een risico aan verbonden. Dit impliceert dat er keuzes
gemaakt dienen te worden. Het is aan het bestuur om hierin prioriteiten aan te
geven. Hoeveel kan het bestuur in zijn huidige omvang ‘behappen’, tot waar reiken
de mogelijkheden. Het verdient aanbeveling dat het bestuur zich in dit kader bezint
op uitbreiding, waarbij het element van verjonging zeker dient te worden
meegenomen.
Het bestuur van de Haastrechtse Kring
16/10/2020

Pagina 3 van 3

