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Persbericht
 

Cultuurfestival Soest wordt jaarlijks feest
 
Op 2 juni 2007 wordt het 5e Soester Cultuurfestival georganiseerd. Nu het Soester Cultuurfestival in vijf jaar is uitgegroeid tot een 
omvangrijk cultureel feest waaraan duizenden belangstellenden plezier beleven, wordt het nu tijd de organisatie een bredere basis 
te geven waardoor continuïteit en kwaliteit in de toekomst gewaarborgd is. Het Cultuurplatform heeft dan ook besloten tot de 
oprichting van de Stichting Cultuurfestival Soest. 
 
Begin 2003 werd de Stichting Cultuurplatform Soest opgericht met een aantal doelstellingen. 
Naast het, samen met Soester organisaties en kunstenaars, houden van activiteiten zoals het Cultuurfestival, de Jac. Van Looy-
lezing,het Cultureel Café en de Kunstroute, is het Cultuurplatform vooral een organisatie, die gemeenschappelijke belangen van 
het culturele veld probeert te behartigen. Samengevat: “Kunst en cultuur op een kwalitatief en attractief hoger plan brengen”. 
De eerste voor alle burgers zichtbare daad was het Cultuurfestival in mei 2003. 
Het succes daarvan motiveerde tot vervolgfestivals in 2004, 2005 en 2006. 
De duizenden bezoekers kwamen vooral uit Soest, maar ook uit de regio.
De Gemeente Soest zorgde voor een financiële basis met een (afnemende) bijdrage tot en met 2007.  In 2006 werd 2/3 van de 
kosten gedragen door het bedrijfsleven en andere sponsoren. 
De sfeervolle grote overkapping van het Raadhuisplein in 2006 trok ver buiten Soest de aandacht.
 
Een groot en kwalitatief hoogwaardig Cultuurfestival eist véél talent, inzet en tijd van  vrijwilligers, waarvan er dus ook veel nodig 
zijn. 
Daarom heeft het Cultuurplatform besloten een “eigen organisatie” voor het festival in te stellen. Een Stichting die zich uitsluitend 
focust op het verzekeren van de continuïteit van het festival, en op verdere kwaliteitsverhoging daarvan.
 
Het Cultuurplatform zal zich (nog meer) op de brede doelstellingen van 2003 (kunnen) gaan concentreren, en de nieuwe stichting 
waar nodig met raad en daad bijstaan.
 
De beide Stichtingen verwachten dat deze “herschikking van talent en werk” leidt tot nog meer mogelijkheden om Soest het stem-
pel van “Cultuur natuurlijk!” te bezorgen. 
 
 

 
Stichting Cultuurplatform Soest
Bestuur:
Adriaan Pothuizen,  voorzitter,
Bert Smit,   secretaris/penningmeester,
Gerda Masselink,  lid

Statutaire doelstellingen:
1)      d.m.v. samenwerking tussen de kunst en culturele organisaties en individuen binnen de gemeente Soest, de kunst en cul-

tuur op een kwalitatief en attractief hoger plan te brengen.
2)      Vanuit het draagvlak van het CP een goede gesprekspartner te zijn naar het gemeentelijk bestuur, waardoor de kunst en 

cultuur binnen de gemeente Soest meer aandacht, waardering en steun zal ondervinden.
3)      In gezamenlijkheid organiseren van die activiteiten die voor de stichting van belang zijn en waardoor de belangstelling 

van het Soester publiek kan toenemen.
4)      Verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorder-

lijk kunnen zijn.
 



Het aantal bestuursleden is in deze overgangsfase 3. In overleg met de Soester organisaties en kunstenaars worden 2 nieuwe leden 
aangezocht.
 
Stichting Cultuurfestival Soest (i.o.)
Bestuur:
Peter van der Torre,  voorzitter,
Ineke Zondag,   secretaris,
Evert Sluiter,   penningmeester/vice-voorzitter,
Jorrit van den Breemer,  springpop,
Marijke Schouten,  kunstmarkt en kunstlezingen,
Coco Michels,   lid,
Jan Visser,   lid.
 
Statutaire doelstelling:

1)                 Het periodiek organiseren van een Cultuurfestival in Soest ten behoeve van de gehele Soester gemeenschap, met een 
uitstraling ver over de gemeentegrenzen

Aan het bestuur zullen voor onderdelen van het festival werkgroepen gekoppeld (kunnen) worden.
 
 

Voor vragen en toelichting kunt u contact opnemen met:
 
Stichting Cultuurplatform Soest
 
Adriaan Pothuizen
Telefoonnummer:   035-6019628 / 06-55743113
 
Stichting Cultuurfestival Soest (i.o)
 
Peter van der Torre
Telefoonnummer:   035 - 6020888


