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1. Aanleiding
In februari 2015 kregen Hetty Sponselee en Yvonne van Egmond bericht dat de stemmer Leslie Blach
een vleugel beschikbaar wilde stellen voor een goede concertzaal. Dat inspireerde en er werd met de
eigenaar van Kapel Saint-Louis in gesprek gegaan over een concertserie in de kapel. De eerste vleugel
ging niet door, maar er werd wel een concert in eigen beheer georganiseerd. In navolging van het
succes van de wereldpremière in de kapel wilde de initiatiefgroep de geïnteresseerden betrokken
houden en ondanks de restauratie zo snel mogelijk starten met een klassieke concertserie. Nu weten
vele bezoekers de weg naar de kapel en geven veel bezoekers aan dat het naar meer smaakt.
Ondertussen kwam er een anonieme investeerder die na de restauratie van de kapel een vleugel
beschikbaar zal stellen aan de nieuwe Stichting Cultuur Oudenbosch (hierna SCO) om concerten te
organiseren. Voor de eerste series wordt de vleugel dus nog gehuurd. In de tussentijd is de Stichting
opgericht en kan het publiek genieten van de concerten, die door veel lokale ondernemers worden
gesteund!
Comité van aanbeveling
Met trots presenteren we het Comité van Aanbeveling van Stichting Cultuur Oudenbosch. De leden
van het Comité van Aanbeveling dragen de Kapelconcerten een warm hart toe en onderschrijven
onze doelstellingen.
Mikhail Zemtsov - Dirigent en Altviolist
Marietta Petkova - Pianiste
Pauline Oostenrijk – Hoboïste
Jan Paantjens – oud-wethouder cultuur van Halderberge
Het bestuur
Postadres: Watergraaflaan 87, 4731 WJ Oudenbosch
Email: info@cultuuroudenbosch.nl
KvK-nummer: 66471389
RSIN: 856568454
Bankrekening: NL69 RABO 0311 2278 72 ten name van STICHTING CULTUUR OUDENBOSCH

2. Missie en doelstellingen
Missie:
SCO wil het historisch en cultureel erfgoed van de gemeente Halderberge, in het bijzonder de kapel
van Saint-Louis en de kapel Bovendonk, promoten als centrale plaats waar kunst en cultuur tot leven
komen.
Voor het bereiken van haar doelstellingen zoekt SCO actief naar samenwerking met lokale partners.
Gezamenlijk streven zij naar het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Halderberge in de
breedste zin van het woord hetgeen leidt tot een vitaal en interactief stads- en plattelandsleven.

Maatschappelijke doelstellingen:
SCO bereikt haar doelstellingen door middel van het ontwikkelen van diverse culturele activiteiten,
zoals een klassieke concertserie, opname van concerten en expositiemogelijkheden voor schilderijen
of andere kunst. SCO draagt met haar activiteiten bij aan het ontwikkelen van culturele waarden, aan
participatie, aan samenwerking en aan de gemeentelijke aantrekkelijkheid.
SCO biedt een cultuurpodium voor professionals en aankomend talent van de Nederlandse
conservatoria. Er is ruimte voor cultuurbeoefening in ruime zin zoals concerten, exposities en lezingen.
SCO werkt onder andere samen met de gidsen van de Kapel, Heemkunde kringen, vrijwilligers en
ondernemers uit Halderberge. Iedereen levert op zijn eigen wijze een bijdrage.
De activiteiten die SCO in samenwerking met andere organisaties en ondernemers organiseert, hebben
een breed draagvlak onder de inwoners van Halderberge. Gezamenlijk worden kosten bespaard en
worden creatieve oplossingen bedacht om doelen te bereiken. Het totale activiteitenaanbod heeft een
aantrekkende werking voor de regio West-Brabant en vergroot daarmee de aantrekkelijkheid van de
gemeente Halderberge (‘city marketing’) voor toerisme en bedrijven. SCO draagt hiermee bij aan een
vernieuwende identiteit van de regio.
Door de activiteiten en samenwerking met lokale en regionale partners vergroot SCO de participatie
en betrokkenheid van de gemeenschap. De uitzending van opnames via onder andere De
Concertzender draagt bij aan het vergroten van de landelijke en internationale bekendheid van
professionele musici.
Verzorgingsgebied:
Het verzorgingsgebied strekt zich uit over de hele gemeente Halderberge waarbij het aanbod en de
activiteiten met regelmaat bezoekers en publiek aantrekken vanuit de (verre) regio. Het is de ambitie
van de stichting dat de concertlocaties in Halderberge binnen 5 jaar als dé Concertzaal van WestBrabant bekend staan.
Door het ontwikkelen van activiteiten brengt SCO nieuwe publiekstromen op gang. Elke investering in
kunst en cultuur brengt uiteindelijk een veelvoud aan bestedingen in niet-culturele sectoren als horeca
en toerisme teweeg.
3. Ambities 2018-2022
Om de genoemde (langere termijn) doelstellingen te realiseren heeft SCO in de planperiode (20192022) de volgende ambities:
1. SCO creëert een aanvullend aanbod op bestaande culturele aanbieders (zoals bijv. Fidei en Arti).
Het concertaanbod is kwalitatief hoogstaand en meet zich aan de landelijk grote podia. De
activiteiten als luisterlezingen en Monumentje voor Muziek zijn laagdrempelig en breed
toegankelijk. Daar waar mogelijk biedt SCO talenten uit de gemeente Halderberge een podium.
Door het totale culturele aanbod wordt de (toeristische) aantrekkelijkheid van de gemeente
Halderberge vergroot.
2. SCO speelt een centrale rol bij de totstandkoming van culturele jaarprogramma in de gemeente
Halderberge en Oudenbosch in het bijzonder. Om dit te bereiken:
o participeert SCO in het nieuw te vormen cultuurcluster Halderberge wat een platform gaat
bieden aan uiteenlopende culturele initiatieven en activiteiten in de gemeente;
o draagt SCO bij aan de branding van het merk ‘Religieus Educatief Centrum’ o.a. door van de
kapel van St. Louis, de concertzaal van West-Brabant te maken.

3. SCO ontwikkelt haar diensten in samenwerking met lokale partners en leveranciers. Daarmee
stimuleert SCO de lokale bedrijvigheid en vergroot zij de betrokkenheid van de gemeenschap. Het
aanbod van SCO dient, ondersteunt met gerichte subsidiëring en sponsoring, kostendekkend te zijn.
4. SCO ontwikkelt haar culturele aanbod op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Zij doet dit o.a.
door aan beroepsmusici een podium bieden waarbij deze naar behoren worden betaald.
4. Organisatie Stichting Cultuur Oudenbosch
Het bestuur van Stichting Cultuur Oudenbosch bestaat uit:
Hetty Sponselee - Interim Voorzitter en Programmering
Marja Mulders – Penningmeester
Yvonne van Egmond – Secretaris
Gerald Sponselee – Sponsoring
o
o
o
o

Werkgroep social media en website: Mirjam Nouwens
Werkgroep concerten: Hetty Sponselee, Yvonne van Egmond en Gé Bijvoet
Werkgroep PR bij activiteiten: Wies de Wilde, Marja Mulders en Hetty Sponselee
Werkgroep techniek: Ben Goderie en Gé Bijvoet

SCO wordt geheel gedraaid door lokaal betrokken en enthousiaste vrijwilligers met passie voor cultuur
en kennis en ervaring op diverse gebieden. Ze wonen verspreid in de hele gemeente Halderberge. De
vrijwilligers zijn een onmisbare, drijvende kracht bij het realiseren van culturele activiteiten en
initiatieven in de gemeente. Er wordt daarnaast regelmatig samengewerkt met vrijwilligers die
incidenteel bij SCO betrokken zijn.
5. Activiteiten
SCO biedt de volgende activiteiten aan:
o

Serie kapelconcerten, topsegment klassiek
Een combinatie van klassieke muziek door topmusici en nagenieten met een glas goede wijn.
In het seizoen van september t/m mei worden 6 of meer concerten van professionele
klassieke ensembles georganiseerd in de erfgoedlocaties van de gemeente Halderberge. De
toegang is gratis voor jongvolwassenen tot 18 jaar. Na afloop is er de mogelijkheid om de
musici te ontmoeten en onder het genot van een consumptie na te praten.

o

Lezingen gerelateerd aan muziek, literatuur of film
Speciaal voor iedereen met een brede interesse in de diepere bedoeling achter de muziek
bieden we luisterlezingen aan. Daarnaast organiseren we een literaire lezing en in
samenwerking met Filmtheater Fanfare een filmlezing. Met de lezingen sluiten we aan bij de
actualiteit, zoals 75-jaar bevrijding en internationale vrouwendag. Na de lezingen is er
natuurlijk tijd om met elkaar van gedachten te wisselen.

o

Monumentje voor Muziek
Een muzikale kennismaking met diverse monumentale locaties dit seizoen in het historisch
hart van een van de woonkernen in Halderberge. Dit evenement wordt jaarlijks gehouden op
de zondag van het Open Monumentenweekend.

o

Speciaal Vriendenconcert, voor de vrienden van de Stichting
Stichting Cultuur Oudenbosch bouwt aan een Vriendenkring van muziekliefhebbers die

cultuur, en kapelconcerten in het bijzonder, een warm hart toe draagt. Als blijk van
waardering laten wij onze Vrienden genieten van een aantal aantrekkelijke en bijzondere
voordelen, zoals een gereserveerde plaats op de voorste rijen en kaarten voor het
vriendenconcert.
o

Thema muziekavond (bijv. Jazz)
Op onregelmatige basis worden er activiteiten rond andere muziekgenres zoals Jazz of Blues
georganiseerd. Deze vinden plaats op daarvoor geschikte locaties.

o

Opname van concerten (voor concertzender)
De opnames van concerten zijn een meerwaarde voor de musici die optreden. Vergelijkbare
aanbieders maken opnames die ze eenmalig terug laten horen aan de bezoeker, als service om
thuis nog te kunnen nagenieten..

o

Kunstexposities
SCO is voornemens om, zodra de kapel Saint Louis weer permanent in gebruik is, het
organiseren van exposities een vervolg te geven.

5. Continuïteit
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Gemaakte kosten, direct gerelateerd aan de activiteiten van de
stichting worden vergoed. Om de bestuurlijke kracht van de stichting te versterken, laat SCO zich –
indien noodzakelijk – ondersteunen door professionals.
SCO organiseert alternatieve activiteiten (niet genoemd in hoofdstuk 5) t.b.v. fondsenwerving. De
stichting benut maximaal de mogelijkheden van sponsoring en subsidiëring.
SCO heeft een (anonieme) investeerder die een vleugel ter beschikking stelt als ondersteuning van de
cultuur in Oudenbosch. De vleugel wordt na de restauratie van de kapel Saint Louis daar geplaatst.
Bijlagen
1. Activiteitenoverzicht 2018-19
2. Financieel jaarverslag 2018-19

