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Doelstelling
Ontwikkelen duurzaam muziekprogramma voor primair onderwijs in 

samenwerking met scholen en andere culturele partners. 

Aanpak
Ondersteuning en coaching van scholen bij de aanvraag en invulling 

om een duurzaam traject uit te zetten. Het programma ‘Blaasmuziek 

is Cool’ is hier een voorbeeld van.

In samenwerking met
KBS Horizon, KBS Sinte Maerte, KBS De Spoorzoeker, KBS Sint 

Joseph, Basisschool Zonzeel, Basisschool De Zeggewijzer, lokale 

muziekaanbieders, harmonieën, buitenschoolse opvang, vakdocenten 

muziek en ouders.

Resultaten
6 scholen starten traject Impuls Muziekonderwijs: in totaal 2.323 

leerlingen. Dankzij de subsidie Impuls Muziekonderwijs nemen 

alle genoemde scholen de komende jaren muziekeducatie als 

vast  onderdeel op in het onderwijscurriculum. De verankering van 

 muziekonderwijs vindt plaats d.m.v. een doorlopende leerlijn.  

Ook door o.a. structureel budget vrij te maken, het borgen van kennis, 

muziekonderwijs op te nemen in de schoolgids en het –beleidsplan, 

het structureel betrekken van ouders en de  samenwerking met  

naschoolse opvang.

Taal: Taalhuis Breda

Speciaal voor laaggeletterden,  inburgeraars en   
werkzoekenden biedt Taalhuis Breda een aanbod   
van cursussen, informatie, werkplekken en boeken.   
Want om volledig te kunnen deelnemen aan de  
maatschappij, is een goede beheersing van  
de Nederlandse taal belangrijk!

Creativiteit: 
Impuls Muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen 
investeren in meer en beter muziekonderwijs op de 
basisschool.
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Facts & Figures

Financieel Jaaroverzicht 2016

ABC

Kunst: Stadsproject 
Romeo & Julia
Romeo en Julia is een groot educatie- en participatie-
project, georganiseerd door het Chassé Theater in 
samenwerking met o.a. Nieuwe Veste. Bredanaars 
werden uitgenodigd en geïnspireerd om aan de slag te 
gaan met het mooie liefdesverhaal van William  
Shakespeare.

Medewerkers
(loondienst, zzp’ers, vrijwilligers)
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Doelstelling
Bevorderen samenwerking tussen partijen in de stad, onderwijs,  

culturele instellingen en wijkorganisaties. Creëren van onderlinge  

verbondenheid tussen amateurs en professionele deelnemers.

Aanpak
Opzetten van een multidisciplinair theaterproject Romeo & Julia en 

een educatie- en participatievoortraject van 5 maanden.  Organiseren 

van wijkvoorstellingen en het Festival van de Liefde met docenten en 

cursisten van Nieuwe Veste in samenwerking met Bredase regisseurs. 

Voor het basisonderwijs zijn speciale lestrajecten aangeboden in het 

 thema Romeo & Julia. Cultuurcoaches  stimuleren cultuurparticipatie 

in de wijk en kunstbeoefening onder kinderen en jongeren.

In samenwerking met
Chassé Theater, basisonderwijs, Markenhage College,  

Scala (mavo-vmbo), amateurkunstenaars, 3 wijken (Princenhage,  

Tuin van Bouvigne/Waterschap, Ginneken kerk e.o. ) en 3 regisseurs.

Resultaten
In totaal participeerden 220 cursisten van Nieuwe Veste in dit project. 

Er vonden 9 wijkvoorstellingen plaats (3 routes waarbij per route 3 

voorstellingen bezocht werden). Het stadsproject werd bezocht door 

1230 bezoekers. Ze waardeerden het festival en de wijkvoorstellingen 

met een 8,8 gemiddeld.

8,8

64
32

5 6

Partner in participatie voor een  
sociaal en cultureel levendige stad

Intro 
Stichting Nieuwe Veste kan terugblikken op een succesvol jaar! We hebben hard gewerkt aan  taal- en   
leesbevordering voor iedereen die hier  extra ondersteuning in kon gebruiken. De subsidie regeling Impuls  
Muziekonderwijs en de Regeling  Professionalisering Onderwijs hebben bijgedragen aan de verrijking  
van het cultuuronderwijs. De deelname aan cultuur in de vrije tijd heeft zich in 2016 verder uitgestrekt.  
Naast ons aanbod van lessen en cursussen zijn de eerste stappen gezet naar het ondersteunen van de 
 amateurkunst. 

Ook waren we volop in gesprek met partners, want door het bundelen van krachten kunnen we met cultuur  
een veel  breder publiek bereiken. Taal,  creativiteit en kunst kunnen daardoor een rol  spelen voor burgers  
waarvoor deelname aan cultuur nu niet vanzelfsprekend is.

Ambitie
Vanuit Stichting Nieuwe Veste willen wij een  bijdrage   
 leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het 
 burgerschap van alle inwoners van Breda, door een rol  
te spelen in het aanreiken van taal en creativiteits-
ontwikkeling en het toegankelijk maken van kunst.  
Daarbij willen we alle kinderen een basis meegeven,  
jongeren stimuleren hun blik op de wereld te verbreden  
en volwassenen in staat stellen te participeren. Dit doen  
we door samen te werken met partners in de stad.

Hoe hebben we hier het afgelopen jaar vorm 
aan gegeven? Een paar voorbeelden!

Doelstelling
Bevorderen van de leesvaardigheid en de  digitale geletterdheid van 

de inwoners van  Breda waardoor mensen zelfredzamer worden.

Aanpak
Organiseren van Taaloefengroepen, Leesclubs, Internetcursussen en 

diverse  workshops. Daarnaast is een Taalspreekuur opgezet,  waarin 

we mensen met een taalvraag naar de juiste samenwerkings partner 

doorverwijzen.

In samenwerking met
Gemeente Breda en lokale partners zoals GGD, ATEA, UWV, 

 Vluchtelingenwerk, ROC, diverse welzijns- en vrijwilligers-

organisaties, Welkomsttaal en het BredaTaal netwerk.

Resultaten
Verankering van de samenwerking, groter bereik in de stad, mensen 

met een taalvraag weten de weg naar de Bibliotheek en het Taal-

spreekuur beter te vinden. Totaal 763 deelnemers, groepen, clubs, 

cursussen & bezoekers Taalspreekuur.

Baten

Omzet 2.206

Subsidie 10.714

Sponsorbijdragen 0

Rentebaten 10

Overige baten 86

Totaal 13.016 

 

Lasten

Aanschaf goederen & diensten 847

Personeelskosten 8.012

Afschrijving vaste activa 334

Huisvesting 2.096

Automatisering 775

Overige lasten 831

Totaal 12.895

Resultaat 121 
 

Alle bedragen x 1.000 euro

Basissubsidie 10.291

Onderwijs
Lasten 1.311

Baten 776

Cultuur in de wijk 
Lasten 170

Baten 131

Vrijetijdskunst  
Lasten 4.092

Baten 1.082

Bibliotheek van de Toekomst
Lasten 3.703

Baten 679

Bedrijfsvoering
Lasten 3.620

Baten 57

 
 

Bibliotheekbezoekers 
(Centrum, Noord en Zuid) 

402.778 

STICHTING
NIEUWE VESTE

Centrum voor de kunsten 
Breda

Molenstraat 6 - 4811 GS Breda - (076) 200 32 00
www.nieuweveste.nl - www.bibliotheekbreda.nl -www.cultuurwinkel.nl


