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Het jaar in vogelvlucht
De Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar organiseert om het jaar de uitreiking van
culturele onderscheidingen in de categorieën Letteren, Visuele en Podiumkunsten. Daar
komen de Jong Talentprijs en de Oeuvreprijs nog bij. De prijzen hebben tot doel de
schijnwerper te zetten op de rijke kunst- en cultuursector in onze regio. Door
kunstenaars te stimuleren en te onderscheiden bevorderen we het culturele klimaat in de
regio. De uitreiking is in de even jaren. Voor de Oeuvreprijs geldt dat die alleen wordt
uitgereikt als de jury besluit een kandidaat voor te dragen; de uitreiking is dan in de
oneven jaren.
Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze stichting gebleken. Na tien jaar van goede
samenwerking met de Rabobank als mede-hoofdsponsor, naast de Alkmaarsche Courant,
is onze stichting de samenwerking aangegaan met het Victoriefonds, waarmee de
continuïteit voor de middellange termijn is gewaarborgd. Verder hebben in de loop van
het verslagjaar ook de gemeenten Heiloo, Castricum en Langedijk zich verbonden aan de
Cultuurprijs. Zij volgen daarbij het voorbeeld van Alkmaar en Bergen, die de toekenning
van de regionale culturele prijzen structureel steunen. Verder zijn we blij met de steun
van regionale bedrijven en organisaties in de vorm van creatief en/of maatschappelijk
partner, subsponsor of ambassadeur.
In 2017 is de Oeuvreprijs toegekend en uitgereikt aan schrijver en biograaf Jan van der
Vegt. Verder is de onafhankelijke vakjury in juni 2017 aan de slag gegaan om kandidaten
te selecteren voor de in 2018 toe te kennen prijzen. In juni is de nieuwe hoofdsponsor
Victoriefonds officieel gepresenteerd. De Rabobank blijft de Jong Talentprijs financieel
steunen. Daar zijn we blij mee, omdat we daarmee de samenwerking met een fijne en
betrouwbare sponsor op een andere manier kunnen voortzetten. Toelichting volgt
verderop in dit verslag.
De bijlagen bij dit verslag omvatten de samenstelling van het bestuur en de jury en de
financiële verantwoording.
De foto’s die dit verslag sieren, zijn gemaakt door Erna Faust.
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Victoriefonds Oeuvreprijs 2017
Op 25 september ontving Jan van der Vegt (1935) uit Heiloo in de Prinsenzaal van het
stadhuis in Alkmaar de Victoriefonds Oeuvreprijs 2017 uit handen van uittredend
juryvoorzitter Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar. ‘Zijn grote verdienste is dat hij
anderen voor het voetlicht brengt en dat hij in woord en daad heeft zorggedragen voor de
culturele betekenis van schrijvers en kunstenaars, nationaal en in deze regio. Hij schreef
een oeuvre aan biografische artikelen, literaire kritieken, kloeke biografieën en stelde van
dichters als Hans Andreus, Adriaan Roland Holst, Hendrik de Vries en Jan Elburg tevens
definitieve bloemlezingen samen’, zei Bruinooge namens de vakjury. Het was de tweede
keer dat Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar een oeuvreprijs uitreikte. Fotografe Ata
Kandó viel als eerste de eer te beurt in 2013. De prijs bestaat uit een plastiek, ontworpen
door Elly Baltus, en een geldbedrag van 2000 euro.
De inzet voor cultuur in de regio is breder dan zijn geschreven werk doet vermoeden. Eind
jaren tachtig sloot Van der Vegt zich aan bij het KCB (Kunstenaars Centrum Bergen). Met
een literaire werkgroep maakte hij een aantal boeken onder de naam Plein 7. Eerder in
2017 schreef hij nog een boeiende tekst over de relatie van Adriaan Roland Holst met de
beeldende kunst in een boek dat verscheen ter ere van het 40-jarig bestaan van
Grafiekgroep Bergen. Begin september 2017 verscheen Van der Vegts autobiografie
‘Vierspan’ waarin hij verslag doet van de dertig jaar waarin hij aan de vier biografieën heeft
gewerkt, een lang gevecht met ‘de waarheid’.
Robin Schot, winnaar van het solistenconcours van Artiance, speelde onder meer Fantasie
Impromptu van Chopin tijdens de sfeervolle uitreiking.
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Nieuwe hoofdsponsor
Zoals in 2016 al door onze stichting aangekondigd, hebben we in 2017 de nieuwe naam
gevende hoofdsponsor gepresenteerd. We hebben meerdere gesprekken gevoerd met de
bestuursleden van het Victoriefonds waarin we de samenwerking hebben verkend. We
kwamen al snel tot de conclusie dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Het
vertrouwen in een goede samenwerking was er snel en wederzijds.
Dit resulteerde op 22 juni in de officiële presentatie van het Victoriefonds als naamsponsor
tijdens een bijeenkomst in de foyer van het Stedelijk Museum Alkmaar, een van onze
partners. We danken het bestuur voor het vertrouwen dat uit deze samenwerking spreekt.
De Rabobank blijft aan onze stichting verbonden, want de bank gaat door als sponsor van
de Jong Talentprijs. Daar zijn we blij mee, omdat op die manier een samenwerking die in
tien jaar is opgebouwd, in een andere vorm bestendigd kan worden.
De veranderingen brachten veel werk met zich mee: de website, die toch al aan
vernieuwing toe was, is geheel onder handen genomen, in nauwe samenwerking met TdT
Strategy & Creation, dat ook ons nieuwe logo ontwierp. Dat siert inmiddels al onze
(nieuwe) uitingen, op sociale media en in de ‘oude wereld’ van banners, briefpapier en
visitekaartjes.
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Nieuwe jury
In juni trad een deels nieuwe jury aan onder voorzitterschap van burgemeester Hetty
Hafkamp van Bergen, als opvolger van burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar.
Juryleden Eva Middelhoff, Myrthe Schuuring, Thomas Swinkels en Annemarieke
Kloosterhof namen afscheid. Nieuwe juryleden zijn dichter Pim te Bokkel, Perry Reitsma
van The International Holland Music Sessions, Peter Bolten van Unieke Zaken en Mikky
Zomerdijk, Jong Talent 2016. Zij buigen zich samen met de zittende juryleden
schrijfster Inge Nicole Bak, beeldend kunstenaars Jaap Velserboer en Liesbeth van
Woerden over de nominaties voor 2018.
Ata Kandó overleden
Op 15 september overleed fotografe Ata Kandó,
103 jaar oud, in Bergen na een kort ziekbed. In
2013 werd zij als eerste onderscheiden met de
Rabobank Oeuvreprijs. Dat gebeurde in Museum
Kranenburgh tijdens de opening van de
fototentoonstelling ‘Old Dreams, New Dreams’,
met werk van Ata Kandó en Hellen van Meene
(hiernaast samen op de foto). Uit handen van
juryvoorzitter Ria Oosterop, burgemeester van
Graft-De Rijp, kreeg Ata Kandó een plastiek, het
juryrapport, de geldprijs en een boeket. ‘Ik
geloof dat ik droom’, sprak Ata in reactie op de
uitreiking, ‘maar deze droom komt uit.’
De Hongaars-Nederlandse fotografe leidde en nomadisch leven voordat ze zich
uiteindelijk in Bergen vestigde. Ze werkte met andere beroemde fotografen als Robert
Capa en Henri Cartier-Bresson bij fotopersbureau Magnum in Parijs. Daar ontmoette ze
haar latere echtgenoot fotograaf Ed van der Elsken met wie ze naar Amsterdam trok,
waar ze al snel zelfstandig verderging, met haar kinderen. Haar leven kenmerkte zich
door sociaal engagement.
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BIJLAGEN
Samenstelling van het Bestuur

Geert ten Dam - voorzitter
Cas Himmelreich - secretaris
Martin Brünger - penningmeester
Marian Heemskerk - inhoudelijk adviseur
Renie Hylkema - marketing & communicatie
Klaas Kirpensteijn - evenementen
Sylvia Spiekermann - relatiebeheer

De vakjury
Hetty Hafkamp - burgemeester gemeente Bergen, voorzitter
Peter Bolten - artistiek directeur jeugdtheatergroep Unieke Zaken
Perry Reitsma - managing director The International Holland Music Sessions
Inge Nicole Bak - schrijfster
Pim te Bokkel - dichter
Jaap Velserboer - beeldend kunstenaar
Liesbeth van Woerden - beeldend kunstenaar
Mikky Zomerdijk - singer-songwriter en Jong Talent 2016
Ondersteuning:
Michèlle Schaper - Michèlle’s Secretariaat – notuliste
Marian Heemskerk – inhoudelijk adviseur
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Realisatie en begroting
Balans per 31 december 2017
De cultuurprijs kent een 2-jarige cyclus (2017/2018) en in dat kader geldt 2017 als een
tussenjaar. In dit tussenjaar is wel de Oeuvreprijs uitgereikt maar in feite is deze balans
een overzicht van de eerste voorbereidingen op weg naar het slotjaar met de andere
prijsuitreikingen.

31-12-17

31-12-16

29.820

2.500

Voorraden

1

1

Nog te ontvangen
bedragen

-

31

Liquide middelen

3.091

1.949

32.912

4.481

Debiteuren

31-12-17

31-12-16

Eigen Vermogen

1.751

1.751

Crediteuren

9.000

-

-

2.730

22.161

-

32.912

4.481

Nog te betalen
kosten
Reservering
2018

Toelichting
Het onder debiteuren vermelde bedrag is de totale vordering op de sponsoren van deze
cyclus. Onder crediteuren wordt het nog uit te keren prijzengeld vermeld. De
overlopende posten uit 2016 onder debiteuren en crediteuren zijn in 2017 volledig
afgewikkeld.
Het bedrag genoemd bij ‘Reservering 2018’ wordt gebruikt om de prijsuitreikingen en
daarmee samenhangende activiteiten ten behoeve van de genomineerden en andere
kosten te financieren.
Overzicht inkomsten en uitgaven per 31 december 2017
De cultuurprijs kent twee hoofdsponsors te weten het Victoriefonds en het Noordhollands
dagblad. De bijdrage van het Noordhollands Dagblad wordt uitgekeerd in de vorm van
journalistieke bijdragen over de genomineerden.
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Inkomsten
Hoofdsponsors
Victoriefonds
NH dagblad

Inkomsten Inkomsten Begroting
Realisatie
Begroting
in geld
in natura
totaal
2017
2017
2017/2018 2015/2016 2015/2016
-

5.000
5.000

16.000
20.000
36.000

12.500
20.000
32.500

15.000
20.000
35.000

5.345

-

17.665

15.856

14.500

Overige
sponsors

-

-

1.500

-

3.000

Rente

-

-

-

86

200

Totaal

5.345

5.000

55.165

48.442

52.700

Gemeenten

Uitgaven

Prijzen

Uitgaven Uitgaven
in geld in natura
2017
2017

Begroting
totaal
2017/2018

2.000

Realisatie

Begroting

2015/2016 2015/2016

11.000

7.500

10.500

Evenementen

390

-

16.750

20.192

14.000

Communicatie

212

5.000

23.500

23.189

23.000

-

-

-

-

1.000

Overige kosten

1.443

-

3.550

2.807

5.000

Totaal

4.045

5.000

54.800

53.688

53.500

Fondsenwerving

Algemeen
De reeds gemaakte kosten in 2017 hebben voor een belangrijk deel betrekking op de
uitreiking van de Oeuvreprijs. De bestuurskosten hebben voor een groot deel te maken
met de overgang naar de nieuwe hoofdsponsor het Victoriefonds.
In de begroting wordt uitgegaan van een klein positief resultaat aan het eind van de
cyclus. Het vaststellen van een tussentijds resultaat per 31 december 2017 is niet zinvol
omdat er in feite sprake is van een verlengd boekjaar.

8

