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De Verbeelding, een fase verder

Met enige trots presenteren wij u ons koersdocument van stichting De Verbeelding onder de titel: 

“De Verbeelding, een fase verder”.

10 jaar geleden sloten stichting De Verbeelding en het toenmalig gemeentebestuur van Zeewolde een 

samenwerkingsovereenkomst teneinde het paviljoen De Verbeelding nieuw leven in te blazen en te ontwikkelen tot een 

gewaardeerde en bruisende culturele ontmoetingsplaats voor Zeewolde. Een jaar later is daar ook de opdracht voor de uitvoering 

van de combinatiefunctionarisregeling cultuur bijgekomen.

In deze 10 jaar is het paviljoen daadwerkelijk tot leven gekomen. Elk jaar staat er weer een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel 

programma; tal van culturele en maatschappelijke organisaties maken graag gebruik van de faciliteiten van De Verbeelding; aan het 

cultuur educatieve programma wat door de cultuurmakelaar in samenwerking met de scholen wordt ontwikkeld nemen alle 

scholen deel; kortom: Zeewolde heeft De Verbeelding in het hart gesloten. 

Vanaf 2019 staat stichting De Verbeelding op eigen benen en draait ze zelfstandig. Door een aantrekkelijk programma, goede PR& 

marketing, goede samenwerking met verschillende commerciële en non-profit partijen, een gezond financieel beleid en vanwege 

de enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers lukt het de stichting om het paviljoen, zonder aanvullende subsidie van de 

gemeente te exploiteren. 

Als stichting zijn we blij met dit resultaat en kijken we, ondanks de effecten van de huidige Covid19 crisis, met vertrouwen naar de 

toekomst. Dit koersdocument beschrijft onze blik op die toekomst en hoe wij daar de komende jaren verder invulling aan willen

geven. Daarbij zien wij vier kernopgaven voor ons:

• vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente;

• de borging van de betekenis en positie van paviljoen De Verbeelding en de stichting in het lokale cultuurbeleid;

• de positionering van De Verbeelding als lokaal steunpunt cultuureducatie en –participatie en schakel naar het provinciaal 

niveau;

• de betekenis van De Verbeelding&SeaLeavel als onderdeel van  LandArt Flevoland;

• versterken van samenwerking met de culturele én maatschappelijke partners .

Namens het bestuur van stichting De Verbeelding

Frans Meijer, voorzitter

november 2020
3



Waar staan we in 2020?
Organisatie

• Financieel gezond; knelpunt btw cultuureducatie in fase van 
afronding met belastingdienst;

• Stabiel kernteam: bestuur + cultuurmakelaar + PR + beheerder

• Groep van 22 gastvrouwen/-heren

Programmering
• Goede synergie tussen educatief programma, exposities en 

programma van De Verbeelding
• Boeiend programma gerealiseerd tot begin maart
• Covid heeft alles stil gelegd

• Cultuureducatieprogramma seizoen 20-21 toch weer gestart

Gemeente Zeewolde
• Goede relatie met de gemeente

• Verbouwing intern afgerond
• We werken nog steeds in de geest van de 

gebruikersovereenkomst uit 2011, 

• Horecavergunning is in 2017 aangevraagd. Medewerkers zijn 
opgeleid; gebouw is aangepast. Verkrijgen van vergunning is 
afhankelijk van 2e vluchtweg

PR& Marketing

• Zakelijk sponsorpakket gereed om in de markt te zetten
• Groep Vrienden van De Verbeelding: 35 personen
• Actief gebruik social media
• Goede samenwerking PUUR Zeewolde e.a.
• Toename bezoekers uit Flevoland en de rgio

• Zakelijke verhuurarrangementen gereed
• Toename bijdrage externe financiering (fondsen en sponsoren)
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Speerpunten cultuurnota 

2021-2024

3 thema’s:

– Cultuur en Educatie

– Cultuur en Ontmoeting

– Cultuur en fysieke 
leefomgeving

De waarde van kunst en 

cultuur
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Kracht Zwakte

• Gebouw (architectuur, 

uitstraling, akoestiek, intiem)

• Ligging

• Goede organisatie (bestuur, 

vrijwilligers, zzp’ers); geen 

personele lasten

• Gebruiksregeling met de 

gemeente 

• Financieel gezond

• Goed netwerk van culturele 

partners

• Goeie PR

• Sponsorcontract Rabobank

• Beperkte zaalruimte

• Basis blijft kwetsbaar; geen 

back-up beheerdersrol

• Gebrek aan evenement 

projectleiders

• Gebrek aan capaciteit t.b.v. 

fondswerving

• Financiële basis biedt 

weinig ruimte voor verdere 

professionalisering en 

uitbreiding

Kans Bedreiging

• Cultuurnota 2021-2024

• Uitbreiding evenementen 

(aantal en diversiteit)

• Gewilde rouwlocatie (meer 

dan trouw)

• Beschikbaarheid 

projectsubsidies bij fondsen 

(eenmalig geld)

• Professionalisering horeca

• Continuering cultuureducatie

• Verbreding naar doelgroep 

ouderen

- Ontbreken van goede 

verankering van De 

Verbeelding in lokaal 

cultuurbeleid 

- Covid-19 pandemie

Analyse situatie 2020



Missie

“Vanuit haar overtuiging dat het gebouw De Verbeelding, in combinatie met haar 

omgeving en kunst, cultuur en educatie, van grote waarde zijn voor de gemeenschap 

van Zeewolde, zet stichting De Verbeelding zich in om, samen met vrijwilligers, 

culturele en maatschappelijke professionals, het onderwijs en de gemeente, paviljoen 

De Verbeelding te ontwikkelen tot een zelfstandige, bekende, gewaardeerde en 

inspiratievolle culturele ontmoetingsplaats voor Zeewolde en Flevoland, als lokaal 

steunpunt cultuureducatie, met een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel programma 

wat uitnodigt tot zowel actieve als passieve cultuurparticipatie voor en door alle 

leeftijden en doelgroepen.”



Visie

• Paviljoen De Verbeelding én de ligging van het paviljoen in landschapspark De Wetering 
vormen samen een unieke locatie in Zeewolde en Flevoland; een plaats waar ruimte is voor 
verbeelding, ontmoeting, verbinding en inspiratie.

• De Verbeelding is een zowel landschappelijk als architectonische icoon van en voor ons dorp 
en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de identiteit en positionering van 
Zeewolde.

• Cultuureducatie biedt kinderen de kans zich optimaal creatief te ontwikkelen

• Cultuurparticipatie, zowel passief als actief, in breedste zin heeft een belangrijke positieve 
invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen 

• Culturele activiteiten in de breedste zin leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit 
en waardering  van het woon- en leefklimaat in ons dorp en versterkt de sociale cohesie.

• Kunst en cultuur is iets van de hele gemeenschap; niet van een selecte groep.

• De beoogde positionering van en programmering in paviljoen De Verbeelding levert een 
waardevolle bijdrage aan de realisatie van de ambitie van het gemeentebestuur zoals 
verwoord in de cultuurnota  2021-2024.
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De Verbeelding als merk

• Een architectonisch en monumentaal gebouw op 
een unieke plek, goed onderhouden en ingericht

• Uitzicht op kunstwerk Sealevel – Richard Serra; 
(ervaring 3 meter onder zeeniveau) in 
landschapspark De Wetering, een van de 
kunstwerken van Land Art Flevoland

• Een gastvrije ontvangst en bediening door onze 
beheerder en onze gastvrouwen/-heren 
(vrijwilligers)

• Kwalitatief goede catering

• Goede bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en 
bewegwijzering

• Altijd een expositie aan de wand

• Een inspirerende, verrassende, boeiende activiteit

• Toeristisch attractief

• Natuurlijke omgeving, stilte, water, riet, licht, …..



10

Stichting De Verbeelding is in staat om:

• passend binnen de kaders van de beleidsnota 

cultuur 2021-2024 zelfstandig te opereren en De 

Verbeelding zonder aanvullende subsidie te 
exploiteren

• samen met partners, een op de behoefte en 

wens van een breed publiek (Zeewoldenaren, 
Flevolanders, Veluwe en het Gooi) afgestemd 

gevarieerd en aantrekkelijk programma te 
realiseren op het gebied van kunst en cultuur; 

gericht op participatie en ontmoeten, uitvoeren, 

doen en beleven; in diverse  kunstdisciplines, op 
alle niveaus en voor verschillende doelgroepen

• de bevolking van Zeewolde  te verleiden om De 

Verbeelding en de activiteiten die er 
plaatsvinden te waarderen en De Verbeelding 

ook regelmatig te bezoeken

• op professionele wijze invulling te geven aan de 
uitvoering van de 

combinatiefunctionarisregeling cultuur
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… paviljoen De Verbeelding

• te ontwikkelen tot een bruisend cultureel 

paviljoen; een plaats waar mensen gestimuleerd en 

uitgedaagd worden tot zowel actieve als passieve 
cultuurparticipatie; waar ruimte is voor 

verbeelding, ontmoeting, verbinding en inspiratie

• een plaats te laten zijn van waaruit onder leiding 
van de cultuurmakelaar en samen met het 

onderwijs in Zeewolde, de cultuureducatie verder 
wordt versterk

• uit te laten groeien tot de plaats in Flevoland van 

waaruit de Landschapskunst van Zeewolde en 
Flevoland kan worden beleef

• in de markt neer te zetten als aantrekkelijk te 

huren locatie voor zowel zakelijke als 
maatschappelijke doeleinden 

• uit te laten groeien en zowel plaatselijk als 

regionaal gezien en herkend te worden als een 
icoon van ons dorp

• te laten beleven als een merk



Waardepropositie
• Spirituele ruimte

• Intiem/rustgevend

• Kunstwerk van LandArt Flevoland

• Verbindend platform voor 

cultuureducatie voor het 

onderwijs 4-18 jaar.

• Kunst-cultuur programma is 

leidend

• Aantrekkelijke expositieruimte

• Goede akoestiek

• Horeca is ondersteunend

• Prikkelarme omgeving

• Gratis parkeren

• Muziek in het groen

• Trouw en rouw

• Workshops, trainingen, heidagen, 

vergaderen

• Visitekaartje voor Zeewolde

Klantsegmenten
• Bezoekers: Zeewolde, 

Flevoland, Veluwe, het Gooi

• Scholen/kinderen/jeugd 4-18

• Ouderen 55+

• Kunstliefhebbers

• Maatschappelijke organisaties; 

verenigingen en stichtingen

• Recreanten en toeristen

• Artiesten/managers

• Gemeente, bedrijfsleven, 

zzp’ers

• Particulieren

12
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• Opzetten van zakelijke sponsor arrangementen

• Verhuur bedrijfsleven

• Mailing naar management en artiestenbureaus 

voor try-outs

• Netwerk puur Zeewolde, VVV

• Creëren livestream mogelijkheid

• Continueren en uitbreiden “Vrienden van De 

Verbeelding”

• De Verbeelding wordt lokaal steunpunt voor 

cultuureducatie => lokale partner voor FlecK

• Investeren in continuïteit aantrekkelijk jaarlijks 

cultureel programma

• Continueren en versterken partnerschap in 

cultureel programma 

• Festival young artists; multi disciplinair

• De Verbeelding ontmoetingsplaats voor 

programma Land Art Flevoland

• Inrichten goede backoffice en bereikbaarheid

• Ontwikkelen Digitaal Platform De Verbeelding 

(lokale vindplaats vraag en aanbod)

• Acquisitie verhuur bedrijfsleven: promotie en 

opvolging

• Cultureel-café: verrijken van het cultureel 

programma: doelgroepen, activiteiten (lezingen, 

debatten, openlucht event, impresariaten, 

netwerken

• Projectleiding voor evenementen (eigenaarschap)

• Benaderen zzp’ers t.b.v. trainingen en workshops • Zondagopenstelling voor toeristen

• Aanvullende horeca bij concerten (diner, buffet, 

etc.)

groot

i

m

p

a

c

t

klein

licht zwaar
inzet

Impact-inzet analyse
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Aantrekkelijk cultureel programma

Verhuur

Cultuureducatie & -Participatie
(uitvoering regeling combinatiefunctie cultuur) 

Cultuur & Educatie

Cultuur en 

Ontmoeten

Cultuur en fysieke 

leefomgeving

Samenwerken
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De Verbeelding & 
De cultuurnota 2021-2024
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1. Culturele Programmering
attractief en veelzijdig

Wat:

• Jaarlijks aanbod cultureel programma gericht op 
Zeewolde en de regio; Zowel amateur als 

professional; ontmoeten, uitvoeren, doen en 

beleven

Doelgroepen: 

• Gezinnen, ouderen, jongeren, studenten, culturele 

partners, maatschappelijke partners, bedrijfsleven, 
Zeewoldenaren, Flevolanders, toeristen

Programma:

• Beeldende kunst

• Landschapskunst

• Cultureel erfgoed (akoestische) muziek 

• Zowel klassiek als modern

• Architectuur

• Literatuur

• Kleinkunst
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2. Cultuureducatie  en cultuurparticipatie 
“Verbeelding & CO”

samenwerking de Verbeelding, onderwijs en maatschappelijke partners
(brede regeling combinatiefunctie cultuur en sport)

Wat:

• Jaarlijks cultuureducatief aanbod ten behoeve van 
leerlingen 4 -16 jaar binnenschools

• Buitenschools programma KunstExpeditie

• Jaarlijks cultuurparticipatieprogramma voor 

ouderen: 

– 5x ’Open deuren tijd voor Kunst’ 

– 8x ‘Grenzeloos ontmoeten’: wandelen & 
ontmoeting met cultuur (samenwerking 

met atletiekvereniging

Doelgroepen:

Leerlingen basis-,speciaal- en voortgezet onderwijs, 

buitenschoolse opvang, ouderen, wijken en buurten, 
stichting Wolderwelzijn, bibliotheek, ouders, 

jongeren, leerkrachten, gezinnen, culturele partners, 
regionale kunstencentra, maatschappelijke partners.

Activiteiten:

• dans, muziek, literatuur,

• beeldhouwen, schilderkunst,

• voorstelling, concert,

• beeld & geluid, kleinkunst.



Doelgroepen:

• maatschappelijke organisaties

• koren

• verenigingen

• clubs

• muziekdocenten

• buurtverenigingen

• muziekschool

• bibliotheek

• scholen

• jongerenverenigingen

• Muziekensembles
17

Wat:

• Spontane programmering uit het dorp;

• Hartslag van de samenleving;

• Ruimte voor initiatieven uit de samenleving;

• Aanjager voor nieuwe activiteiten; 

• Stimuleren en prikkelen om eigen grenzen te verleggen en te verbinding.

Maatschappelijke verhuur

Activiteiten:

• kooruitvoeringen

• talentenjachten

• afstudeeropdrachten

• praktijkexamens

• try-outs 

• lezingen

• buurtvergaderingen

• workshops

• toneelvoorstellingen



Doelgroepen

• aanstaande echtparen, 

• bedrijven, 

• innovatieplatform, 

• PUUR Zeewolde, 

• trainingsbureaus, 

•marketingbureaus, 

• uitvaartondernemers, 

• gemeente Zeewolde, 

• provincie Flevoland, 

• ondernemersvereniging, 

• bedrijfskring
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Bedrijven onderscheiden zich door een locatie te huren die meer biedt dan alleen 

een dak boven het hoofd: origineel, creatief, natuur, innovatief en stilte…

Zakelijke verhuur

Activiteiten

• trouwerijen,

• bedrijfspresentaties, 

• productpresentaties, 

seminars, 

• culturele jubilea, 

• trainingen, 

• uitvaarten, 

• voorlichtingsavonden, 

• bezinningsdagen  

• netwerkbijeenkomsten, 

• bedrijfsuitje, enz……

Verhuur is geen doel op zich; 

doel is exploitatie van het gebouw en dekking van culturele programmering



Beoogde resultaten

Wijze van verantwoorden

Financieel jaarverslag 

Rapportage 

Kwalitatief

Kwantitatief
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SOORT RESULTAATGEBIED BEOOGD RESULTAAT

1. Kwalitatieve 

resultaten

Waardering stakeholders

gemeente, onderwijs, 

culturele partners, 

vrienden, bezoekers, 

huurders

In onderzoek (2021)

2. Kwantitatieve

resultaten

Bezettingsgraad en 

gebruikers

In onderzoek (2021)

Bezoekersaantallen In onderzoek  (2021)

3. Financiële resultaten Verhuur maatschappelijk Naar 20% bijdrage in exploitatie

in 2025

Verhuur zakelijk Naar 30% bijdrage in 

exploitatie in 2025

Horeca Naar20% bijdrage in exploitatie  

(in 2025

Beheer & Exploitatie Neutraal in 2025

Bijdrage Vrienden Naar 15% bijdrage in exploitatie

In 2025

Overige sponsoring & 

fondsen

Naar bijdrage 15% 

in 2025
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Stichting

De Verbeelding

Financiën Cultuureducatie & 

Onderwijs

Voorzitter

PR

&

gemeente

Sponsoring 

Fondswerving 

Acquisitie

Secretariaat

Agendabeheer

Verhuur &

Contracten

Dagelijks beheer en schoonmaak

Coördinatie inzet gastvrouwen

Beheer & Exploitatie

Administratie

Vrienden van

De Verbeelding

Cultuureducatie

Directieberaad

Gemeente 

Provincie

Fleck

Gemeente

PR

pers en media

Profilering  naar buiten

Fondsen

Fondswerving

Partnerschap

Netwerk en Innovatie

Secretariaat

Archief

= stichtingsbestuur

= ondersteuning

PR, Marketing, Communicatie

Cultuurmakelaar

De organisatie



Risicoparagraaf
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Soort risico Impact

Laag = 1 

midden = 2

Hoog = 3

Maatregel

De Verbeelding is een 

vrijwilligersorganisatie

3 Vrijwilligers opleiden; 

Investeren in langdurige verbinding

Samenwerken met maatsch. org.

Dagelijks beheer & onderhoud

(kwaliteit en continuïteit)

3 Aantrekken 2e beheerder                        

(op termijn)

Goede afspraken met gemeente

(Technisch )onderhoud van 

gebouw en omgeving

1 Goede afspraken met gemeente; 

zorgen voor escallatiemogelijkheid

Horeca 

(continuïteit)

2 Coaching van vrijwilligers door 

professionele partij

Aangaan van partnerschap

Website & facebook

(continuïteit beheer)

1 Ondersteuning van vrijwilligers door 

professionele partij

Aangaan van partnerschap

Communicatie

(professionaliteit en 

continuïteit)

1 Ondersteuning door professionele 

partij

Aangaan van partnerschap

Externe funding

(continuïteit en expertise)

2 Inzet van ambassadeurs

Samenwerking met professional

Cultureel programma  

(continuïteit en expertise)

3 Versterken van samenwerking met 

culturele partners (lokaal, regionaal, 

landelijk, internationaal)

Continuïteit 

combinatiefunctionarisregelin

g en cultuureducatie; 

teruglopend lln. aantal; 

deelname van de scholen

2 Versterken samenwerking scholen 

met gemeente, stichting De 

Verbeelding, BSO en maatsch. 

partners

Vrienden van De Verbeelding 2 Extra PR

Binding op lange termijn

Gevolgen COVID 19 pandemie 3 Korte termijn programmeren

beperken risicovolle projecten

Continuïteit stichtingsbestuur 2 Tijdig werven van uitbreiding en 

opvolging; inzet ambassadeurs



Financiën
• Verwerving van inkomsten

De inkomsten van Stichting De Verbeelding Zeewolde worden op de volgende wijze verworven:

• Verhuur van Paviljoen De Verbeelding  (Grote en Kleine Zaal). Daarbij kunnen huurders tegen aanvullende betaling gebruik maken 
van de volgende faciliteiten: 

– Koffie-/thee arrangement

– Presentatiescherm

– Gebruik vleugel

– Inzet Gastvrouwen

– Geluidsinstallatie

• Heffing van entreegelden bij door Stichting De Verbeelding georganiseerde optredens en concerten

• Vrienden van De Verbeelding, welke tenminste € 100 per jaar bijdragen, in ruil waarvoor zij 2 keer € 15 korting op een entree
krijgen

• Sponsoring/Subsidiering
Momenteel is er een driejarige sponsorovereenkomst, van 1 september 2019 tot 31 augustus 2022 met de Rabobank Flevoland 
voor een vast bedrag per jaar.

Voor het organiseren van bijzondere concerten worden in voorkomende gevallen sponsors  gezocht. Tevens komt binnenkort een 
sponsoraanbod op de website waarmee bedrijven een sponsorpakket kunnen aanschaffen.

Tenslotte wordt voor grote projecten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van stoelen of een vleugel sponsoring of subsidiering gezocht 
bij fondsen (VSBfonds, RABO Cooperatiefonds, Prins Bernard Cultuurfonds etc.)

•

• Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

• Stichting De Verbeelding Zeewolde heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de exploitatie van het 
Paviljoen De Verbeelding en aan de uitvoering van het cultureel Programma.

• In de afgelopen jaren is een behoorlijke reserve opgebouwd, per ultimo 2019 € 65.149. Deze was mede bedoeld om het risico van
een btw claim van de Belastingdienst te dekken. 
Op dit moment (november 2020) is de verwachting dat deze btw claim beperkt zal zijn. Derhalve zal deze reserve ingezet worden
voor de inrichting van het Paviljoen.

• Het vermogen wordt in liquide vorm aangehouden op een rekening courant en een spaarrekening bij de Rabobank.
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Agenda 2021-2025
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2021

• Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst en 

ingebruikgevingsovereenkomst

• Post coronaprogramma => terug op volle sterkte.

• Aandacht voor dagelijks beheer + organiseren van 

achtervang.

• Afronding btw kwestie

• Realisatie lokaal coördinatiepunt cultuureducatie

• Afspraken programmering en continuïteit programma-

aanbod

• Aanboren fondsen & sponsoring 

• Uitbreiden projectleider voor specifieke 

programma-onderdelen

• Verkenning samenwerkingsmogelijkheden met culturele 

en maatschappelijke partners, waaronder Qem, PUUR, 

LOZ, KVF, bibliotheek, muziekschool, e.a.

• Inzet verkoop zakelijke arrangementen

• PR & Marketing: verbreding netwerk; regionaal

• Toekomstbestendig maken van organisatie 

De Verbeelding

• Kwalitatief en kwantitatief onderzoek door studenten 

naar resultaten De Verbeelding

• Ontwerpjaar provinciale samenwerking cultuureducatie.

2022 e.v.

• Aanpak oevers; 2e vluchtweg; uitbreiding 

terras

• Horecavergunning 

• Vernieuwing meerjarige overeenkomst 

combinatiefunctionarisregeling cultuur

• Vernieuwen sponsorcontract Rabobank

• Professionalisering horeca



Gemeente en stichting De Verbeelding sluiten op basis van het voorliggend 

koersdocument en de nieuwe cultuurnota 2021-2024 een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst en ingebruiknemingsovereenkomst, met bijzondere 

aandacht voor:

1.De samenwerkingsrelatie tussen de gemeente en stichting De Verbeelding;

2.Borging en erkenning van de betekenis van paviljoen De Verbeelding voor Zeewolde;

3.De betekenis van De Verbeelding&SeaLeavel als onderdeel van  LandArt Flevoland

4.Meerjarige continuering  combinatiefunctionarisregeling cultuur en ondersteuning 

gemeente t.a.v. versterking cultuureducatie;

5.Uitwerking positionering van De Verbeelding als lokaal steunpunt voor 

cultuureducatie en –participatie, vastgelegd in een bestuurlijk convenant tussen 

provincie, gemeente en stichting De Verbeelding;

6.Langjarige ingebruikgevingsovereenkomst, tegen dezelfde condities met 
gebruikmaking van mogelijkheden verruimd bestemmingsplan.

Zolang deze beide niet zijn vernieuwd, handelen zij in de geest van de op 01-04-2011 afgesloten meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst en meerjarige ingebruikgevingsovereenkomst. 24

De gemeente &

stichting De Verbeelding
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