BESPREKINGSVERSLAG
Projectgroep Kunst en Cultuur

Datum

: 28 maart 2022

Tijd

: 18:30 tot 20:00 uur

Locatie

: TEAMS

Kopie naar

:

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Ricardo de Winter
Harm Post
Namens dorpsraad:
Maarten van Strien

Opgesteld door : Sylvia Zenden

Inwoners:
Blanche Meijer Beijersbergen van
Henegouwen
Henk van der Veer
Lia Kooiman
Roger Meij
Afwezig

Nr.
1.
2.
3.

4.

Onderwerp
Opening /
Inleiding
Vaststellen
agenda
Verslag vorige
vergadering d.d.
21 februari 2022
Terugkoppeling
en keuze
onafhankelijk
voorzitter

: Pam Verbeek
Olivier van der Bogt
(Ondernemersvereniging BurghHaamstede)

Behandeling / Afspraken
Harm heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de
vergadering.
Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De
agenda is hiermee vastgesteld.
Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het
concept verslag. Het verslag van 21 februari 2022 is definitief
vastgesteld
Door Harm, Pam, Blanche en Roger zijn gesprekken gevoerd met
twee verschillende kandidaten.
Uit deze twee gesprekken was een goede keuze te maken. Beide
kandidaten waren geschikt.
De keuze is unaniem gemaakt voor Marco van Vulpen.
Marco van Vulpen beschikt over goede referenties, vergelijkbaar
met dit project, en heeft veel ervaring. Prettige toevoeging is zijn
enthousiasme.
De andere projectgroepleden zijn blij met deze keuze.
Harm en Ricardo zullen de zakelijke afspraken met Marco van
Vulpen afwikkelen (opdrachtverstrekking onder meer).
Voor de volgende projectgroep vergadering zullen we Marco
uitnodigen om kennis te maken met de gehele projectgroep en het
vervolgtraject in beeld te brengen.
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Aktie
door:

Besprekingsverslag : Projectgroep Kunst en Cultuur
Datum
: 28 maart 2022

5.

6.

Kerngroep
instellingen,
organisaties en
evenementen
Procesafspraken

7.

Wvttk

In overleg wordt besloten dit punt te bespreken tijdens een
volgende vergadering, in aanwezigheid van de nieuwe voorzitter. .
Deze volgende vergadering is niet digitaal, maar fysiek.
Volgende vergadering op korte termijn inplannen in aanwezigheid
van de nieuwe voorzitter.
Maarten vraagt de projectgroep leden na te denken over het
vormen van een culturele raad. Onder een culturele raad kunnen
diverse werkgroepen kunst en cultuur activiteiten/onderwerpen
uitwerken. Dit punt wordt niet in deze vergadering behandeld,
maar dient als input voor de volgende vergadering.
Roger geeft aan dat het goed is om dit in de volgende
vergadering, in aanwezigheid van de nieuwe voorzitter, te
bespreken.
Blanche merkt op enthousiast te zijn over alle mogelijke vormen
die kunnen voortvloeien uit alles wat er gaat gebeuren. Goed om
benoemd te hebben, een culturele raad kan een resultaat zijn van
hetgeen we mee gaan starten.

8.

Volgende
vergadering

9.

Sluiting

Henk en Lia spreken hun dank uit aan de selectiecommissie voor
het afwikkelen van de sollicitatieprocedure rondom de nieuwe
voorzitter. En bedanken Harm en Ricardo voor al het werk tot nu
toe.
De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op
12 april 2022 van 18.30 tot 20.00 uur.
Via Teams.
Harm dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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