
Advertentietekst vacature commissieleden Cultuurstimuleringsfonds 
 

 
De gemeente Haarlem zoekt: 

 

Drie nieuwe commissieleden voor het Cultuurstimuleringsfonds 
 
 

Het Cultuurstimuleringsfonds van de gemeente Haarlem helpt culturele organisaties, 
kunstenaars en andere cultuurmakers om hun artistieke plannen te realiseren. De 
commissieleden van het Cultuurstimuleringsfonds adviseren over de toekenning van project- 
en programmasubsidies. 

 
Programmasubsidies 
Op 23 december 2021 heeft de Haarlemse gemeenteraad het Cultuurplan 2022-2028 
vastgesteld ( Cultuurplan 2022-2028 ) Daarin is opgenomen dat er met ingang van 2022 voor 
een driejarige periode jaarlijks € 500.000,= beschikbaar wordt gesteld voor 
programmasubsidies. Programmasubsidies zijn bedoeld voor gezamenlijke 
activiteitenprogramma’s van cultuurmakers, culturele instellingen en andere 
maatschappelijke organisaties, voor een structurele bijdrage aan één of meer ambities van 
het Cultuurplan. Het college van BenW zal dit voorjaar een subsidieregeling vaststellen. Voor 
het beoordelen van aanvragen voor programmasubsidies zal een beroep op de 
adviescommissie van het Cultuurstimuleringsfonds worden gedaan. 
 
Projectsubsidies 
Drie keer per jaar kan bij het Cultuurstimuleringsfonds een aanvraag worden ingediend voor 
een projectsubsidie. De gemeente stelt in 2022 maximaal € 375.000,= beschikbaar voor: 
 

- Amateurkunstprojecten en professionele projecten in alle disciplines 
- Projecten op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling 
- Culturele projecten met een sociale doelstelling 
- Projecten gericht op ondersteuning van de beroepspraktijk 

 
Profiel commissieleden 
Voor de adviescommissie van het Cultuurstimuleringsfonds zijn we op zoek naar drie nieuwe 
leden met het volgende profiel: 
 
- Je bent bekend met het culturele klimaat in Haarlem; 
- Je deelt de visie en ambities uit het Cultuurplan 2022-2028; 
- Je hebt een brede belangstelling voor cultuur; van beeldende kunst, muziek tot 

theater etc.; 
- Inhoudelijke kennis van een bepaalde vakdiscipline strekt tot aanbeveling; 
- Je bezoekt regelmatig door het Cultuurstimuleringsfonds gesubsidieerde 

voorstellingen, concerten, exposities etc.; 
- Je woont in Haarlem of directe omgeving; 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Sport_cultuur_en_recreatie/Cultuurplan_2022_2028.pdf


- Je bent niet betrokken, of de laatste twee jaar betrokken geweest, (als maker, 
organisator, bestuurslid of anderszins) bij Haarlemse culturele instellingen en 
initiatieven. 

 
Als lid van de adviescommissie van het Cultuurstimuleringsfonds zorg je voor een 
deskundige en objectieve beoordeling van de aanvragen die bij het fonds binnenkomen. 
Daarbij wordt je nadrukkelijk gevraagd om je eigen perspectief mee te nemen naar de 
vergadertafel, maar over je eigen voorkeuren heen te kijken en een moreel of politiek 
oordeel te vermijden. Uiteraard zijn zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en integriteit van 
belang. 
 
De adviescommissie bestaat uit drie leden waarvan één voorzitter is. Per jaar zijn er drie 
(project)subsidieronden, met ambtelijke ondersteuning. Afhankelijk van het aantal 
aanvragen vergadert de commissie één of twee avonden per subsidieronde. Ook dien je 
rekening te houden met voorbereidingstijd. De vergoeding bedraagt € 133,= per 
bijgewoonde vergadering.  
Commissieleden worden benoemd door het college van BenW voor een periode van twee 
jaar, waarna herbenoeming mogelijk is.  
 
Je kunt tot 1 april een korte motivatiebrief en een CV met relevante (neven)functies en 
kennisgebieden, sturen naar: Vacatures Adviescommissie Cultuurstimuleringsfonds 
 
NB Voor benoeming wordt gevraagd een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen. De 
kosten daarvan worden door de gemeente Haarlem vergoed. 

 
Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Edwin van der Spek 
evanderspek@haarlem.nl , 06 28506743 
  

https://www.haarlem.nl/vacatures-gemeente-haarlem/?vn=I.2022.00062
mailto:evanderspek@haarlem.nl

