
JAARVERSLAG 2015
 
Cultureel 2015 stond in Soest vooral in het teken van de nieuwe Cultuurvisie. Daar is natuurlijk veel aan-
dacht naar uitgegaan, maar er was meer. Een kort verslag van de activiteiten van het Cultuurplatform in 
2015.
 
Cultuurvisie
Eind 2015 is de Cultuurvisie 2016-2020 vastgesteld en ook het Cultuurplatform heeft daar zijn steentje aan 
bijgedragen. In februari heeft het Cultuurplatform een eigen aanzet voor een cultuurvisie geformuleerd en 
gedeeld met de leden. In maart heeft het platform een bijeenkomst met de leden georganiseerd in Mu-
seum Oud Soest. Ook heeft het platform geparticipeerd in een avond georganiseerd door de gemeente in 
mei. Verschillende bestuursleden hebben de relevante raadsvergaderingen en voorbereidende overleggen 
van de gemeente bijgewoond.
 
Cultureel Jaarboek
Tijdens het Cultureel Café op 25 januari heeft het Cultuurplatform het eerste Cultureel Jaarboek gepre-
senteerd. Een heel herkenbaar roze boekje, waarin een groot deel van de  deelnemers van het Cultuur-
platform laat zien wat zij in 2014 hebben gedaan. Een waardevol overzicht van cultureel Soest, zeker voor 
herhaling vatbaar.
 
Cultureel Café
Samen met het CultuurPunt heeft het Cultuurplatform tweemaal een Cultureel Café georganiseerd. De 
eerste was in januari bij Artishock en had als vanouds het karakter van een nieuwjaarsborrel. De tweede 
was aan de vooravond van de Kunstroute in september bij Van Doorn op De Grachten. Beide evenementen 
werden goed bezocht en er was veel onderling contact tussen de bezoekers c.q. de bezoekende organisaties.
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Cultuurprijs
Met het CultuurPunt heeft het Cultuurplatform in maart de uitreiking van de Cultuurprijs 2014 georgani-
seerd. De genomineerden, Kunstlint in de Lente, Soestvrijstaal, Chris Rodenburg, Hans Kruiswijk en Soester 
Kamerkoor Tourdion presenteerden zich tijdens een geanimeerde avond in Idea. Het Kunstlint in de Lente 
was de gelukkige winnaar. Ook dit was een gelegenheid waarbij spelers uit het culturele veld elkaar konden 
ontmoeten.
 
Broedplaats
In november is het bestuur op bezoek geweest bij een Broedplaats in Amsterdam om ideeën voor Soest 
op te doen. We onderzoeken of er voldoende animo is om een dergelijk initiatief ook in Soest op te zetten. 
Ondertussen hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met zowel deelnemers als de gemeente.
 
Contacten met de gemeente
Leden van het bestuur zijn een paar keer bij de wethouder van Cultuur en de cultuurambtenaar op be-
zoek geweest om culturele zaken te bespreken. Ook hebben bestuursleden regelmatig raadsvergaderingen 
bezocht en daar al dan niet ingesproken. De cultuurambtenaar wordt met enige regelmaat uitgenodigd om 
een bestuursvergadering bij te wonen.
 



Soest NL – Soest DU
Het Cultuurplatform heeft meegewerkt aan het initiatief Soest NL – Soest DU, dat heeft geresulteerd in een 
prachtige expositie in juli bij kunststichting HazArt. In het najaar is de eerste aanzet gedaan om een aantal 
Soester kunstenaars in juli 2016 te laten exposeren in Soest -Duitsland.
 
Podium
Zoals in eerdere jaren hebben het Hilton en de Lindenhof weer regelmatig een podium geboden aan 
Soester kunstenaars, dit binnen de arrangementen die geïnitieerd zijn door het Cultuurplatform.
 
Bestuur
Het bestuur heeft elf keer regulier vergaderd, waarbij vaak leden uit het veld werden uitgenodigd. Het 
bestuur is heel blij met de komst van Peter Schipper in november als nieuw bestuurslid. Peter is zelf beel-
dend kunstenaar, heeft jarenlang zijn eigen reclamebureau geleid en brengt veel nieuwe ideeën mee.
 
Blik vooruit
In 2016 zal het Cultuurplatform een actieve bijdrage leveren aan het Uitvoeringsplan van de Cultuurvisie. 
Er worden weer Culturele Café’s, de uitreiking van de Cultuurstimuleringsprijs en de Atelierroute Kunstlint 
georganiseerd. We zullen de communicatie en de band met onze leden aanhalen. Wellicht worden de plan-
nen voor een Broedplaats concreter en het is nu al zeker dat een aantal kunstenaars in juli / augustus 2016 
exposeren in Soest Duitsland. We maken er weer een mooi cultureel jaar van!
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