Victoriefonds Cultuurprijs
Cultuur is dichterbij dan je denkt

Projectvoorstel 2016 - 2020

Missie/doelstellingen Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar
Door de uitreiking van jaarlijkse cultuurprijzen willen we:
- de rijke kunst- en cultuursector in Alkmaar e.o. en Noord-Kennemerland stimuleren en
- kunstenaars en cultuurdragers in deze regio ondersteunen in hun ontwikkeling en werk
Dat doen we met veel plezier en enthousiasme al sinds 1990 en tot 2016 onder de naam
Rabobank Cultuurprijs. Met ingang van 2017-2018 wordt het Victoriefonds de naamsponsor
en zal de prijs de Victoriefonds Cultuurprijs heten (zie het nieuwe logo).
Samenwerking
Om de kunstenaars een podium te kunnen bieden, werken we nauw samen met alle
culturele instellingen in de regio, zoals theaters, musea, bibliotheken en kunstuitleen. Deze
samenwerking is een onlosmakelijk onderdeel van onze stichting.
De organisatie
De stichting Cultuurprijs bestaat uit een bestuur en een deskundige en onafhankelijke jury
onder voorzitterschap van een burgemeester uit de regio. Voor de editie 2018 wordt de
burgemeester van Bergen voorgedragen deze eervolle rol op zich te nemen.
De prijzen in een jaaroverzicht
2016

2017

2018

2019

2020

2022

Cultuurprijsprijs Letteren
€ 2500

x

x

x

x

Cultuurprijs Visuele Kunsten
€ 2500

x

x

x

x

Cultuurprijs Podiumkunsten
€ 2500

x

x

x

x

Jong Talentprijs (tot 30 jr.) € 1000 +

x

x

x

x

Oeuvreprijs
€ 2000 + penning

x

x

x

x

Alkmaarsche Courant Publieksprijs
€ 500 + sculptuur

x

x

x

x

sculptuur

* Het uitreiken van de tweejaarlijkse oeuvreprijs is keuze van de jury. Voor 2017 wordt in
ieder geval een oeuvreprijs uitgereikt.
De planning van de evenementen wordt aan het begin van een editie gemaakt. Het gaat om
minimaal 3 en maximaal 5 evenementen. De planning van de locaties e.d. kan pas definitief
worden gemaakt als de keuze van de genomineerden door de onafhankelijke vakjury bij het
bestuur van de stichting bekend zijn. Voor de editie 2018 zal dat in januari/februari/ 2018
het geval zijn. Verschillende standaard draaiboeken liggen klaar om te gebruiken.
Sponsoring
De stichting kent drie hoofdsponsors:
- Het Victoriefonds als naamgever van de Cultuurprijs;
- De Rabobank Alkmaar e.o. als naamgever van de Jong Talentprijs;
- De Alkmaarsche Courant (Noordhollands Dagblad) als naamgever van de publieksprijs en
als de mediapartner die het bereik verzekert naar een breed publiek in de regio door de
uitgebreide en geregelde regionale publiciteit.
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Daarnaast leveren diverse bedrijven uit de regio een bijdrage en ontvangen we een
subsidiebijdrage van gemeenten.
Publiciteit en communicatie
Gedurende het hele jaar door zoeken we de publiciteit via onder andere Twitter
(@rcpcultuurprijs) en Facebook (www.facebook.com/CultuurprijsRegioAlkmaar). Daarnaast
bereiken we met name rondom de jaarlijkse evenementen een groot publiek in de regio
door:

-

royale aandacht via mediapartner De Alkmaarsche Courant (tijdens de editie 2016 ca 12
volle pagina’s over de Cultuurprijs met een geschatte mediawaarde van € 20.000)

-

persberichten in reguliere regionale media (on- en offline)

-

regionale postercampagne via Centercom

-

periodieke digitale nieuwsbrief naar abonnees

-

onze eigen website: www.victoriefondscultuurprijs.nl Op het moment van schrijven nog
in voorbereiding)

Tijdens de editie 2014 zijn we gestart met de inzet van social media. Dit heeft inmiddels tot
een sterke groei van naamsbekendheid van de Cultuurprijs geleid. Het is een uitstekende
manier gebleken om mensen aan ons te binden en hen te informeren over de prijzen en
verdere ontwikkeling van de kunstenaars en de cultuursector in onze regio in zijn
algemeenheid. Voor de komende jaren zetten we hier sterk op in. Daarbij zijn er kansen de
naamsbekendheid verder te vergroten door de ‘special events’.
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Bijlage: 1
De mensen achter de Cultuurprijs
Geert ten Dam, voorzitter (1952) is journalist en tot 2012 hoofdredacteur geweest van
de regionale krantencombinatie Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, De Gooi- en
Eemlander en Leidsch Dagblad. Momenteel is hij zelfstandig gevestigd
communicatieadviseur. Daarnaast is/was hij adviseur van de landelijke
vrijwilligersorganisatie Stichting Ondernemersklankbord, secretaris van Stichting Mijn Duin
en lid van de Raad van Toezicht van Stichting De Blauwe Loper. Sinds 2011 hanteert hij de
voorzittershamer in ons bestuur.
Marian Heemskerk (1948) is curator beeldende kunst en heeft 12 jaar een kunstgalerie
gehad. Ze is een ervaren programmeur van culturele programma’s Letteren en Muziek en
stond aan de wieg van Kunsteyssen - Centrum Hedendaagse Kunst - Noord-Holland Noord.
Marian is daarnaast actief in een aantal nevenfuncties: lid van selectiecommissies
beeldende kunst, loopbaancoach beeldend kunstenaars, auteur onderwijsreeks
basisonderwijs, voorzitter KunstNet.TV. Sinds 2009 maakt ze deel uit van het bestuur van
de Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar
Klaas Kirpensteijn (1955) is fiscaal jurist en is jarenlang als partner verbonden geweest
aan het Alkmaarse kantoor van BDO. Tegenwoordig is hij zelfstandig gevestigd als fiscalist
en consultant en begeleidt hij ondernemers bij overdracht en bedrijfsopvolging. Klaas is
actief in tal van nevenfuncties: voorzitter RvT Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen
SAKS, lid RvT Cool Kunst en Cultuur HHW, lid Rekenkamercommissie Den Helder, voorzitter
Regentencollege Wildemanshofje Alkmaar, voorzitter Stichting Kaeskoppenstad en
voorzitter Commerciële Club Alkmaar. Klaas Kirpensteijn maakt sinds 2012 deel uit van ons
bestuur.
Martin Brünger (1952) heeft jarenlang gewerkt als hoofd administratie bij diverse profiten non-profit organisaties. Tegenwoordig is hij werkzaam bij een administratiekantoor in
Bergen. Martin is penningmeester bij de Federatie van Amateurtuinverenigingen in de regio
Alkmaar en maakt eveneens als penningmeester sinds 2009 deel uit van ons bestuur.
Cas Himmelreich (1951) is als zelfstandig adviseur cultuuronderwijs actief betrokken bij
beleidsontwikkeling cultuuronderwijs in verschillende gemeenten in Noord-Holland. Opgeleid
tot onderwijzer, muziekdocent en bestuurskundige, was hij o.m. oprichter en jarenlang
huiscomponist en voorzitter van de stichting Jeugd Theater Heiloo. Tot 2011 was Cas bij
Artiance Alkmaar hoofd van het Steunpunt Kunstzinnige Vorming (SKV) NoordKennemerland, en heeft hij daar de regeling CultuurPrimair en de afdeling Cultuurstroom
geïnitieerd en ontwikkeld. Cas maakt sinds 2012 als secretaris deel uit van ons bestuur.
Renie Hylkema (1968) is zelfstandig senior communicatieadviseur en gespecialiseerd in
grootschalige infrastructuurprojecten en interactieve planvorming. Ze is als interim
communicatiemanager verbonden geweest aan Artiance, centrum voor de kunsten in
Alkmaar en voerde een professionaliseringslag door met o.a. introductie van een nieuwe
huisstijl en invoering social media. Ze maakt sinds 2014 deel uit van ons bestuur.
Sylvia Spiekermann (1957)heeft jarenlange ervaring bij ERIKSbv in de Account Verkoop,
waar zij verantwoordelijk was voor relatiebeheer en contractafspraken met grote industriële
klanten in Nederland. In de cultuursector heeft zij, als vrijwilliger, vooral coördinerende
rollen gehad. Aan de Stichting Jeugdtheater Heiloo was zij 11 jaar verbonden, waarvan de
laatst 10 jaar als voorzitter. Sinds 2015 maakt zij deel uit van ons bestuur en is
verantwoordelijk voor relatiebeheer.
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Bijlage 2
Winnaars (Rabobank) Cultuurprijs 1990 - 2014
1990
1991
1992

Grafisch Atelier Alkmaar
Mans Lenards
Laura Hassler

1993

Hendrik Beekman

http://www.grafischatelieralkmaar.nl
geen website / beeldend kunstenaar
o.a. Musicians without Borders
https://www.musicianswithoutborders.org
www.hendrikbeekman.eu

1994

20 Brother House

muziekgroep / opgeheven

1996

Arnold Reemer

de erven van de kunstschilder (V1981)
http://www.galerienieuwschoten.nl

1998

Ruud van Ling

toneel-/musicalschrijver en –componist
http://www.ruudvanling.nl

2000

Geen winnaar bekend

2002

Kees Bolten

kunstprojectontwikkelaar http://www.bolten.nl

2004

Unieke Zaken

Alkmaars jeugdtheatergezelschap
http://www.uniekezaken.nl/

2006

Lenneke ruiten

zangeres (sopraan) http://www.lennekeruiten.com

2008

La Luna

muziekgroep http://www.laluna.org

2010

Theo Olthuis

schrijver/dichter http://www.theo-olthuis.nl

2012

Simeon ten Holt

componist http://www.simeontenholt.com

2013

Ata Kandó (oeuvre)

www.atakando.com

2014

Elly de Waard

dichter/schrijver http://www.ellydewaard.nl

2016

Pé Okx

beeldend kunstenaar https://peokx.nl/
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