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1.Inleiding 

 

De Stichting Cadzand Cultureel is opgericht op 8 november 2009 en voortgekomen uit de 

Adviesgroep Cadzand. In 2010 werden voor het eerst activiteiten in het dorp Cadzand 

georganiseerd. Dit is het elfde jaarverslag, over het jaar 2020. 

In 2020 is een activiteitenprogramma opgezet waarin de vaste en succesvolle onderdelen van 

voorgaande jaren zijn opgenomen. In dit verslag wordt gerapporteerd over deze activiteiten. 

Het verslag is vooral bedoeld voor de vrijwilligers, Cadzandse ondernemers en sponsors uit 

de regio. In de afgelopen jaren hebben zij de stichting op een of andere manier gesteund. 

Helaas heeft Covid-19 ons genoodzaakt om in 2020 vele van onze activiteiten te annuleren. 

 

2. Achtergrondinformatie over de stichting 

 

De stichting heeft de volgende doelstellingen: 

 Het in stand houden dan wel versterken van de leefbaarheid in Cadzand 

 Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

De stichting probeert dit doel te realiseren door: 

 Het bevorderen, verspreiden en aanbieden van cultuur in de ruimste zin van het woord 

 Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties, verenigingen en instellingen 

die culturele, maatschappelijke of economische belangen van de samenleving 

behartigen 

 De inwoners van Cadzand zoveel als mogelijk te betrekken bij het realiseren van 

bovengenoemde doelstellingen 

 

3. Organisatie 

 

3.1 Bestuur 

Het stichtingsbestuur is momenteel als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Dhr. A.M. Navarro  

Secretaris: Mw. A.M.M. Mabelis 

Penningmeester: Dhr. R. van Holland 

Mw. N.C. Verplanke, mw. Y. Behr, mw. J. Francke, dhr. J. Basting 

 

 

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester. In geval van 

afwezigheid of bij een vacature zijn dhr. J. Basting en mw. N. Verplanke plaatsvervangend 

lid. De voornaamste taken van het DB zijn het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, 

het waken over de financiële situatie en het afhandelen van spoedeisende zaken. Door het 

afscheid van dhr. S. Buijze in oktober 2019 is er een vacature voor ontstaan. Deze vacature is 

in oktober 2020 ingevuld door dhr. A. Navarro, onze nieuwe voorzitter. Mw. Y.Behr en mw. 

J. Francke zijn resp. in januari en oktober lid geworden van het bestuur. 

De activiteitencommissies nemen, in nauwe samenwerking met het bestuur, het voortouw in 

‘het organiseren van activiteiten/evenementen. Mw. H. Groen nam eind september afscheid 

van de kunstcommissie. Zij was vele jaren werkzaam in het bestuur in verschillende functies 

waaronder lid van de kunstcommissie. Haar vacature is ingevuld door mw. Astrid Drent. Dhr. 

J Basting, bestuurslid vanaf de oprichting, heeft eind december afscheid genomen.  

Het bestuur vergaderde in de verslagperiode 7 keer. Daarnaast waren er diverse vergaderingen 

van enkele bestuursleden en commissies die gericht waren op één activiteit of project. Ook 

was er overleg met andere organisaties in Cadzand. 
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3.2 Contactgegevens 

 

Het postadres is: 

Stichting Cadzand Cultureel 

Prins Willem Alexanderstraat 9, 4506 AM, Cadzand 

Mail: info@cadzandcultureel.nl 

Website: www.cadzandcultureel.nl 

Het banknummer van de stichting is: NL78 RABO 0156 8742 29  BIC: RABONL2U 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 201629610000 

 

 3.3 Activiteitencommissies 

 

 Organisatie van de Huiskamerconcerten: mw. J. Voets 

 Organisatie van een 4-tal exposities in de Mariakerk: de kunstcommissie: H. de Groen, 

G. Flemm, A. Jansen, A. Mabelis 

De tentoonstelling van de KunstKring (een genootschap van (amateur)kunstenaars, 

allen met één of andere binding met Cadzand) is een vast onderdeel. 

 Organisatie van Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten: mw. N. Verplanke en marktmeester 

C. Pollet 

 Organisatie van de Winterfair: mw. N. Verplanke 

 Verfilmd reisverslag: beeldmateriaal van dhr. P. Hillewaert 

 Cadzandse Donderdag: SCC en marktmeester J. Pattenier (www.marktservice.org) 

 

 Podiumverhuur: dhr. J. Basting, info: j.basting2@zeelandnet.nl 

 

3.4 Vrijwilligers 

 

Een enthousiaste groep vrijwilligers steunt het werk van de stichting en doet mee aan de 

activiteiten.  Zonder hen is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren.  

Mw. M. van Dale- Jansens en Mw. C. Schop (markten, flyers en posters) 

Mw. H. De Groen, Mw. G. de Lijser, Mw. A. Jansen (exposities),  

Alle leden van KunstKring Cadzand en overige exposanten 

Dhr. W. Verplanke (technische ondersteuning markten, parkeerbeheer Cadzandse Donderdag)  

Dhr. P. van Dale en dhr. T. Spierenburg (verkeersbegeleiding, technische ondersteuning) 

Dhr. E. Goossens, dhr. J. Buijze, mw. R. Vasseur (algemene ondersteuning) 

Mw. Kamphuis, (muzikale bijdrage tijdens markten, CD) 

Puur Toeval (muzikale bijdrage tijdens markten) 

Manito en dhr. De Kleer (gitaarconcert CD) 

Mw. R. Westendorp (Zwingebouw)   

Dhr. M. Stepman (website)  

Dhr. B. Voets (algemeen) 

Mw. J. Groenhagen en Mw. E. Van Venrooy (feel good market) 

Mw. B. Quaak, mw. D. von Hout, mw. W. Prins (Winterfair, algemeen) 

Mw. Jos Bakker (KHB-markten) 

Dhr. R. de Lijser (CD) 

Dhr. J. Herman 

Mw. A Jansen en mw. H. van de Voorde: fotografie en beschikbaar stellen foto’s. 

Mw. Jos Bakker, medewerking KHB-markten en Cadzandse Donderdag. 

http://www.cadzandcultureel.nl/
http://www.marktservice.org/
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De medewerking van de hierna genoemde, bij het dorp Cadzand betrokken ondernemers en 

particulieren is voor de werkzaamheden van de stichting zeer belangrijk: 

Gemeente Sluis: verkeersborden, vlaggen en vlaggenmasten.  

Kerkrentmeesters PKN Zuidwesthoek: beschikbaar stellen kerktuin, kerk en Zwingebouw.  

Dhr. en Mw. Van Liere: beschikbaar stellen van terrasmeubelen.  

Fa. Voerman, beschikbaar stellen materialen. 

van Akker makelaars, medewerking aan plaatsen publicatieborden. 

Dhr. en Mw. De Wolf: beschikbaar stellen materialen. 

Mr. en Mw. Francke, allerlei  

In de Buitenlust: medewerking exposities, HKConcerten en Cadzandse Donderdag 

Alle inwoners en bedrijven die hun woonkamer/ een ruimte ter beschikking stellen van de 

Huiskamerconcerten 

   

4. Sponsors 

In 2020 ontvingen we een bijdrage van de gemeente Sluis, van de Rabo clubkas-actie en van 

supermarkt Atttent.. 

Wegens het niet doorgaan van alle evenementen i.v.m. Covid-19 zijn er geen sponsors 

benaderd. We hopen uiteraard dat we in 2021 een beroep op hen mogen doen. 

 

 

5. Activiteiten  

5.1 Feestelijke dank- u- wel avond in dorpshuis ’t Zwin  

Deze avond werd gehouden op 7 februari  voor alle vrijwilligers, helpers en betrokkenen bij 

de activiteiten van de stichting. Het was een mooie gelegenheid om elkaar in een ontspannen 

sfeer en buitenom allerlei activiteiten en werkzaamheden te ontmoeten. Helaas kon Simon 

Buijze niet aanwezig zijn. Hij werd bedankt voor zijn werk als voorzitter en we wensen hem 

en zijn vrouw veel woongenot in hun nieuwe woonplaats. Koffie met gebak en een hapje en 

drankje daarna, vielen goed in de smaak en daarbij had men elkaar heel wat te vertellen.  

 

5.2 Huiskamerconcerten 

Afgelast wegens Covid-19 

 

5.3 Exposities in de dorpskerk van Cadzand  

Afgelast wegens Covid-19. Er is nog geprobeerd om een kunstroute achter glas te 

organiseren voor leden van de KunstKring. Wegens de eisen is dit afgelast. 

 

5.4 Markten 

- De kunst-hobby-boekenmarkten 
Afgelast wegens Covid-19 

 

-  Cadzandse Donderdag  
Afgelast wegens Covid-19 

 

 5.6 Verfilmd reisverslag 

Afgelast wegens Covid-19 

 

5.7 Winterfair  
Afgelast wegens Covid-19. 
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6. Projecten 

6.1 Weegbruggebouwtje 

Cadzand beschikt over een Weegbrughuisje met cultuurhistorische waarde en een heel precies 

werkende weegbrug. Een bijzonder verschijnsel in Nederland dat ruime aandacht verdient. 

We zien de belangstelling bij passanten en zoeken steeds naar mogelijkheden om aandacht 

voor het Weegbrughuisje structureel in een programma op te nemen. 

 

6.2 De Kiekdooze 
De Stichting tot behoud van de Cadzandse Dracht is lange tijd op zoek geweest naar een 

ruimte in Cadzand en heeft dat in 2015 gevonden met de opening van ”Kiekdooze”. De 

betrokkenheid van Stichting Cadzand Cultureel is gestopt vanaf de in gebruik name van dit 

pand. Mochten er in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan, dan kan de betrokkenheid 

van de stichting weer geactiveerd worden. 

In 2018 is de Kiekdooze verplaatst naar de Mariastraat 12. 

 

7. PR en communicatie 

De activiteiten waren bij diverse media in het begin van het jaar aangemeld. Door Covid-19 

afgemeld 

 

8. Evaluatie  

Dank-u-wel-avond 

Een geslaagd evenement en een goede gelegenheid om de waardering van het bestuur voor de 

inzet van alle vrijwilligers en overige betrokkenen zichbaar te maken. Onze waardering geldt 

ook voor degenen die niet aanwezig waren.We hopen hen bij een volgende gelegenheid 

eveneens te ontmoeten.  

  

2020 was een jaar waarin we weer geslaagd waren om een leuk programma samen te 

stellen. Velen hadden reeds hun hulp toegezegd en de benodigde toestemmingen waren 

verleend.  De PR was verwerkt, de meldingen gedaan en de vergunning aangevraagd. 

Na iedere annulatie van een evenement hadden we hoop dat een volgend evenement wel 

door zou kunnen gaan.….helaas moesten we onze verwachtingen iedere keer bijstellen. 

Uiteindelijk is alleen onze dank-u-wel avond doorgegaan. 

Wat 2021 zal brengen is nog altijd ongewis. Toch hebben we ook voor 2021 een 

evenementenkalender samengesteld en hopen uiteraard met de hulp van onze vrijwilligers, 

ondernemers en particulieren en sponsors onze doelstellingen waar te maken.  

 

 

9. Financieel overzicht  
Er zijn enige financiële reserves om onverwachte tegenslagen op te vangen. Er is nog 

onvoldoende mogelijkheid om door vrijwilligers gemaakte onkosten, passend te vergoeden. 

We hebben echter voortdurend te maken met vervanging van gebruiksvoorwerpen en 

stijgende kosten. Voor de huiskamerconcerten, de feel-good market, Cadzandse Donderdag 

zijn reserves geoormerkt. Hiermee willen we dat bij tegenvallers zoals b.v. regendagen met 

weinig publiek, de aangegane financiële verplichtingen wel nagekomen kunnen worden 

zonder dat dit ten koste gaat van de overige activiteiten.  

De hulp van sponsors blijft desondanks noodzakelijk bij vervolg geven aan onze activiteiten. 

Een deel van de ontvangen sponsorgelden is bestemd voor algemene werkzaamheden en 

kosten van de Stichting.   
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Het beleid van de stichting is er op gericht kostendekkend te werken en een financiële buffer 

op te bouwen voor vervanging en onverwachte kosten. 

Er wordt geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo vermeldt het overzicht geen 

vervoerskosten en bureaukosten, overige kosten zijn lager opgevoerd dan deze in 

werkelijkheid waren omdat bestuursleden hieraan zelf een bijdrage leverden. 

 

Door het niet doorgaan van de meeste van onze activiteiten en de vaste kosten is het eigen 

vermogen van de stichting in 2020 afgenomen met € 539,98. 

 


