
JAARVERSLAG CULTUURPLATFORM SOEST 2017
Cultuur verbindt

Cultuur verbindt, dat weten we in Soest. 
En daar hoort een acti ef Cultuurplatf orm bij. In dit korte verslag geven wij graag een beeld van de acti vitei-
ten van het Cultuurplatf orm Soest in 2017.

Lustrum
Het Cultuurplatf orm bestond in 2017 vijft ien jaar en dat is gevierd. 
Allereerst is hieraan aandacht besteed ti jdens de uitreiking van de 
gemeentelijke Cultuurprijs in april. Maar meer in het oog sprong 
de feestelijke avond in september. Alle leden van het Cultuurplat-
form waren met partner uitgenodigd voor een feestelijke avond 
bij ons eigen Openluchtt heater Cabrio, waar Motel Westcoast een 
spett erend optreden gaf. Dit resulteerde in een mooie zomeravond 
in het teken van ‘cultuur ontmoet cultuur’.

Cultuurprijs
Op 1 april vond de uitreiking van de gemeentelijke cultuurprijs 
plaats. Na gedegen voorbereidend werk door de Nominati ecom-
missie en de Jury – waarvoor veel dank – reikte Wethouder van 
Cultuur Peter van de Torre de prijs uit aan winnaar Irma Vos en 
de Bachschool. Het was een feestelijke avond met optredens van 
alle genomineerden, de uitreiking van een lintje en de presentati e 
van het Cultuurboek. De organisati e was een coproducti e van het 
Cultuurplatf orm en het CultuurPunt.

Lintje
Het Cultuurplatf orm heeft  in 2016 het initi ati ef genomen om een 
Koninklijke Onderscheiding – een lintje – voor zijn medeoprichter 
Bert Smit aan te vragen. De kern van deze aanvraag bestond uit 
ruim vijft ien brieven van organisati es en personen die deze aan-
vraag van harte ondersteunden. Veel dank aan iedereen die de 
moeite heeft  genomen om een dergelijke ondersteuningsbrief te 
schrijven is dan ook op z’n plaats. Op 1 april kon Rob Metz, als bur-
gemeester van Soest, Bert Smit verblijden met de onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Cultuurboek
In 2017 heeft  het Cultuurplatf orm voor de tweede keer een Cul-
tuurboek uitgegeven. Ieder lid van het Cultuurplatf orm is uitge-
nodigd om met een foto en een tekstje in dit boek te staan en 
velen hebben daarvan gebruik gemaakt. Het is dan ook weer een 
prachti g overzicht geworden van het brede scala dat Soest aan cul-
tuur te bieden heeft . Het boek is verspreid aan de leden en andere 
cultuurminnaars en is (grati s) verkrijgbaar op verschillende punten 
in Soest.
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Cultureel Café’s
Ook in 2017 heeft driemaal een Cultureel Café plaatsgevonden: in 
januari bij Artishock ter ere van het nieuwe jaar; deze nieuwjaars-
borrel werd opgeluisterd door het Saxofoonkwartet van Odeon. In 
juni was er een Cultureel Café in het Odeongebouw in Soesterberg 
aan de vooravond van Kunst in Soesterberg; daar vond een optreden 
plaats van Jessie Kleine. In september vond het Cultureel Café plaats 
bij Van Doorn Verhuur aan de vooravond van de Kunstroute; daar 
werd iedereen vermaakt 
met een percussie workshop. De Culturele Cafés zijn een coproduc-
tie van het CultuurPunt en het Cultuurplatform.

Landjuweel
In augustus en september organiseerde het Groot Gaesbeeker Gilde 
het Landjuweel , een ruim twee weken durend gildetreffen. Het 
Cultuurplatform had hier het Cultuurplein ingericht, waar verschil-
lende leden van het platform hun kunsten konden vertonen. Helaas 
ging dit culturele gebeuren enigszins ten onder aan het geweld van 
het Landjuweel.

Informatievoorziening kunst en cultuur
Informatievoorziening over kunst en cultuur is één van de speerpun-
ten in het Uitvoeringsplan van de Cultuurvisie. Het Cultuurplatform 
heeft begin 2017 een eerste aanzet gedaan om hier tot concrete 
verbeteringen te komen in de vorm van een compacte notitie. Door 
wisselingen van Cultuurambtenaren is dit pas tegen het eind van het 
jaar echt van de grond gekomen. Wordt dus vervolgd in 2018.

Aanzet nieuwe Cultuurprijs
Op verzoek van de gemeente heeft het Cultuurplatform zich gebo-
gen over de herijking van de gemeentelijke Cultuurprijs. Het plat-
form heeft in september een aantal leden – organisaties en individu-
en – uitgenodigd om hier over mee te praten. Ook is contact gelegd 
met vergelijkbare gemeentes om te leren van hun cultuurprijzen en 
uitreikingen. Dit heeft geresulteerd in een advies aan de gemeente 
dat is overgenomen. Concretisering hiervan, waaronder een nieuwe 
fysieke prijs, vindt plaats in 2018. De eerstvolgende uitreiking van de 
Cultuurprijs is in 2019.

Bezoeken culturele veld
De bestuursleden van het Cultuurplatform zijn begonnen met het 
structureel bezoeken van de leden. Gestart is met de organisaties. 



Op deze manier krijgt het platform een actueel beeld van de activi-
teiten en de behoeften van de leden en krijgen de leden een beter 
beeld van wat het platform (ook) voor hen kan betekenen. De tot nu 
toe afgelegde bezoeken leveren mooie kennismakingen of verdiepin-
gen daarvan en dito gesprekken op.

Contacten in de regio
Ook in 2017 heeft het Cultuurplatform de blik deels naar buiten ge-
richt en contact gehad met verschillende culturele organisaties in de 
regio. Het is leuk en nuttig om te horen en te leren van elkaar.

Werkgroepen en bijeenkomsten
Bestuursleden van het Cultuurplatform participeren regelmatig 
namens het culturele veld bij bijeenkomsten met een cultureel ka-
rakter, vaak georganiseerd door de gemeente. Zo hebben wij onder 
andere deelgenomen aan bijeenkomsten over het vrijwilligersbeleid.

Gemeente
Een belangrijke rol van het Cultuurplatform is gesprekspartner voor 
de gemeente namens het culturele veld. In deze rol hebben regelma-
tig gesprekken plaatsvonden met de Wethouder van Cultuur Peter 
van de Torre en de verschillende Cultuurambtenaren. Soms hadden 
deze gesprekken een algemeen karakter, soms waren zij meer spe-
cifiek van aard, zoals bijvoorbeeld over de Cultuurprijs. Het Cultuur-
platform waardeert deze gesprekken erg. Het is jammer dat er drie 
verschillende Cultuurambtenaren zijn geweest, maar fijn dat er nu 
weer stabiliteit in die rol is.

Bestuur
Het bestuur heeft in 2017 twaalf keer vergaderd, steeds bij één van 
de bestuursleden thuis. Regelmatig zijn contacten uit het veld daar-
bij uitgenodigd, zoals de Cultuurambtenaar, de Cultuurconsulent of 
bestuursleden van een culturele organisatie. Er zijn geen bestuurs-
wisselingen geweest.

Tenslotte
Het Cultuurplatform Soest kijkt terug op een vruchtbaar en actief 2017, waarin wij mogen constateren dat 
cultuur inderdaad een verbindende factor is geweest. Wij zijn blij met de uitstekende contacten met de ge-
meente en de verbindende rol die wij mogen vervullen met het culturele veld. Met veel enthousiasme gaan 
wij dit werk dan ook voortzetten in 2018.


