Maassluis, februari 2022

SPEM - Stichting Publieke Evenementen Maassluis
Secretarieel Jaarverslag 2021

2021 is voor SPEM het tweede evenementenjaar waarvoor de stichting inspanningen heeft
verricht. Na het oprichtingsjaar (2019) en het Jaar ’75 jaar vrijheid’ (2020) was 2021 het jaar
waarin enkele evenementen in Maassluis zouden worden georganiseerd. In de loop van het jaar
zou SPEM dan ook een goed meerjarenplan kunnen ontwikkelen, mede op grond van de
opgedane ervaring in de organisatie en planning.
Net als 2020 stond 2021 in het teken van corona, waardoor wederom niet van een normaal jaar
gesproken kan worden. Een aantal evenementen konden toch doorgaan, weliswaar in zeer
aangepaste vorm. De week van de Cultuur bijvoorbeeld werd een evenement waarin
noodgedwongen op de media moest worden teruggevallen, omdat een normale uitvoering met
voorstellingen niet mogelijk was. Open Monumentendag (en ook Kindermonumentendag)
konden wel in nagenoeg ongewijzigde vorm worden uitgevoerd. Echter zonder extra attracties.
Toch waren ook daar beperkingen, zoals het niet doorgaan van de doop van de Trekschuit, die
ongetwijfeld veel extra belangstellenden had kunnen trekken.
Verder is dit jaar aandacht besteed aan de voorbereidingen voor komend jaar/komende jaren.
Met name voorbereidingen op gebied van organisatie, vooruitplannen en vooruit begroten voor
de komende jaren brachten veel extra werk met zich mee, waar op termijn de vruchten van
geplukt moeten worden. Dat corona langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt is daarvoor
wel een voorwaarde.
Het bestuur van SPEM bestond in 2021 uit:
- Chris Zweers, voorzitter
- Henny Wesselius, penningmeester
- Victor Kappelhof, secretaris

Fondsen en subsidie-aanvragen
Naast de gemeente is SPEM in overleg geweest met de volgende fondsen
- Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (diverse toezeggingen)
- Deltaport Donatiefonds (diverse toezeggingen)
- Govert van Wijn Stichting
- De Groot Fonds
Van veel toegezegde bedragen is geen gebruik gemaakt doordat de evenementen in 2021 geen
doorgang konden vinden.

ANBI status
Ook in 2021 voldeed Stichting SPEM aan de vereisten voor de ANBI -status.
Meer informatie is te vinden op https://spem.nu/over-ons/anbi

Overzicht van activiteiten in 2021

PROGRAMMA 2021
Georganiseerd door SPEM
Week van de Cultuur
13 t/m 21 juni 2021
De week van de Cultuur was dit jaar wederom slachtoffer van de corona omstandigheden.
Dit jaar was wel anders omdat vooraf duidelijk was dat dit waarschijnlijk het geval zou zijn.
Daarom waren er alternatieven bedacht om toch de plaatselijke cultuur in de spotlight te kunnen
zetten. Media speelden hierin een belangrijke rol.
Doel: het ondersteunen van culturele verenigingen en het werven van nieuwe leden.
Bordencampagne langs de weg
Met deze in het oog springende campagne werd aandacht op de week van de cultuur gevestigd.
Voor de uitvoering werden drie verschillende posters ontwikkeld:
- dans
- muziek
- beeldende kunst
Hiervoor werden foto’s gemaakt in Theater Koningshof, die voor de gelegenheid afgehuurd kon
worden. Voor de figuratie werden per poster 3 actieve beoefenaars in beeld gebracht.
De posters werden vormgegeven door Zij & Blij in Maassluis, fotografie door Carola van
Duikeren. Organisatie en realisatie door SPEM.

Uiteindelijk hebben er twee weken lang borden langs de weg in Maassluis gehangen. De posters
waren tevens beschikbaar voor alle verenigingen in de stad, en als pagina grote advertenties in
de Maassluise Courant / De Schakel.

Krant Week van de Cultuur
Om verenigingen zoveel mogelijk in beeld te brengen kon iedere culturele vereniging zich
voorstellen in een extra uitgebreide ‘Week van de Cultuur’-krant.
De volgende organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt:
- Ans van de Wiel
- Balletstudio Marion Schouten
- Balletstudio WestSide
- Christelijk Kamerkoor Maassluis
- Dance Company M
- De Furietoeters
- De Maassluise Harmonie
- Dick Tulp
- DJ duo Rugpijn en Timber
- Ellen van den Berg
- Ensemble Festia
- Fariesh Abdoelrahman
- FWS Maassluis
- Gallery RitsArt
- Gewestelijk Senioren Orkest
- Het Jeugdtheaterhuis
- Historische Vereniging Maassluis
- Jaap van Oostrum
- Kamerkoor Cantabile
- Kinderkoor Wonderwijs
- Kunst en Cultuuracademie

- Marieke van Baalen
- Mick Otten
- Museum Maassluis
- Orgel Commissie
- Stichting Maassluise Kunstenaars
- Stichting Maassluise Muziekweek
- Theater Koningshof
- Vrienden van Museum Maassluis
- Willy Minderhoud
- Zanggroep LOS
De krant is huis-aan-huis verspreid in Maassluis
Promotie via filmbeelden met een geluid- en lichtwagen
Om ondanks de beperkingen toch dans en cultuur in Maassluis te brengen is het plan ontwikkeld
om met een geluid-/lichtwagen door Maassluis te rijden, waarbij op vooraf bepaalde punten een
promotiefilm van ongeveer 10-15 minuten af te spelen.
Ook hier het doel om leden te werven voor de deelnemende verenigingen.
Dit initiatief is als plan voorbereid en opgestart, echter toen duidelijk werd dat er geen
vergunning voor kon worden verkregen zijn de voorbereidingen gestaakt en heeft het project
geen doorgang gevonden.
Promotie via website weekvandecultuur.nl
De website weekvanddecultuur.nl is het online platform waarop de stukken van de verenigingen
(die ook in de krant stonden) ook hadden moeten verschijnen. Echter bij het overnemen van de
website bleek dat deze afgelopen jaren inhoudelijk en technisch zeer slecht onderhouden is, en
het niet mogelijk bleek deze site goed te vullen.
Extra probleem was dat niet te achterhalen bleek wie deze site nu host en/of technisch
onderhoudt, en ook niet wie daarvoor aanspreekpunt/opdrachtgever was. Een zoektocht van
weken heeft niets opgeleverd. Uiteindelijk is besloten aan te passen wat kon, en de site verder
als verloren te beschouwen. Actiepunt voor 2022: zorgen voor een nieuwe, frisse website.

Kindermonumentendag
10 september 2021
Kindermonumentendag is door SPEM georganiseerd in samenwerking met dhr. Huub Paalvast.
Deelnemende monumenten waren o.a. de Groote Kerk, Molen De Hoop, De Rigel, het schip van
de Zeeverkenners Maassluis en Museum Maassluis.
Diverse scholen deden mee. Voor de kinderen was een corona-proof tocht bedacht en uitgezet,
met 10 verschillend getimede routes, zodat de groepen uit elkaar zouden blijven. De groepen
startten vanuit de Groote Kerk en kwamen daar ook weer terug. Onderweg werden de kinderen
verrast door een verrassing van cafetaria Barry op Bloemhof. Naast de fysieke tocht is er - in
verband met corona - ook een digitale versie aangeboden.
Na afloop van de tocht stonden er kleine versnaperingen klaar in de Groote Kerk en kon er
geluisterd worden naar het Garrelsorgel dat bespeeld werd door organist Jaap Kroonenburg.
Prijswinnaars. Over de gelopen routes konden de kinderen een digitale Quiz invullen, en onder
de deelnemende klassen werd een prijs uitgereikt. De hoofdprijs voor de beste klas was een
tocht met de trekschuit ‘Den Eerste Snik’ (zoals deze toen nog genoemd werd). Op 1 oktober viel
de eer te beurt aan een klas van het Balkon om een tocht met de trekschuit te maken.

Open Monumentendag
11 en 12 september 2021
Op 11 en 12 september kon Open Monumentendag wel doorgang vinden onder de geldende
corona maatregelen. Het thema dit jaar was ‘Mijn monument is jouw monument’. Veel bekende
monumenten deden ook dit jaar weer mee.
Het oorspronkelijke plan - om de Trekschuit te laten dopen aan de Veerstraat/Markt – moest
men laten varen toen bleek dat op het laatste moment corona toch opleefde en er weer
maatregelen gingen gelden. Ontzettend jammer, want het had ongetwijfeld veel liefhebbers en
bezoekers op de been gebracht. Noodgedwongen heeft de stichting ‘Den Eerste Snik’ wederom
moeten besluiten tot uitstel. De Trekschuit lag wel in de Veerstraat ter bezichtiging en trok daar
veel belangstelling.
Deelnemende monumenten in Maasluis:
- Groote Kerk op Schanseiland
- Douanehuisje
- Korenmolen De Hoop
- Museum Maassluis
- Nationaal Sleepvaartmuseum
- Schuurkerk
- Wippersmolen
- Karperhoeve Zuidbuurt
- RitsArt
Schepen:
- Steenbank
- Rigel
- Maassluis
- Tonijn
- Furie
- Hudson
- Jansje
- Bruinvisch
- Trekschuit
De website
Graag wil SPEM meer online beleving op de landelijke website van Open Monumentendag.
Daarom zijn er ook zoveel mogelijk foto’s gemaakt van de interieurs van de monumenten. Door
meer van de binnenzijde van monumenten te tonen op de website krijgen site-bezoekers een
betere indruk van het verhaal dat een monument vertelt. Die beelden en dat verhaal moeten
ieder jaar weer meer mensen prikkelen er toch op uit te trekken.

Er zijn veel foto’s gemaakt en op de site gezet, helaas werd de vormgeving van de landelijke site
op het laatste moment aangepast, waardoor de opmaak van de site anders uitpakte dan was
bedoeld. Toch heeft de landelijke website genoeg voordelen om mee verder te gaan, in 2022 en
verder.
Groep 8 on stage
Maakt in corona tijd de eindoptredens van de scholieren mogelijk in mei 2021 in theater
Koningshof. Met steun van de Govert van Wijnstichting en de SPEM kon het theater worden
afgehuurd en hadden de kinderen een optreden in een echt theater.
Schoolvoorstelling 75 jaar Vrijheid
De voorstellingen die afgelopen jaar niet uitgevoerd konden worden. Dit jaar zijn deze ’verloren’
voorstellingen ingehaald, niet fysiek maar digitaal. Het toneelstuk is digitaal opgenomen evenals
de presentatie van Gertjan van de Velden. Deze digitale versies met een aantal boeken zijn bij de
deelnemende scholen afgegeven.

Verder in 2021
Initiatieven die met SPEM wel besproken zijn, maar niet georganiseerd
ParkLivfe
juni/juli/augustus 2021
Zomerterras initiatief van Koningshof.
SPEM heeft in beginfase gekeken of er ondersteuning kon worden geboden, maar dat bleek niet
nodig.
Schater aan het Water
juni 2021
SPEM heeft in beginfase gekeken of er ondersteuning kon worden geboden, maar dat bleek niet
nodig omdat dit evenement geen doorgang kon vinden in 2021.

Verder in 2021
Project beeld en geluid
Dit project is een initiatief van de stichting Oren en Ogen tekort. Beeld en geluid is een initiatief
om kunstwerken in de openbare ruimten toegankelijker te maken voor mensen met een visuele
beperking. In een audiofragment wordt objectief vertelt hoe een kunstwerk eruitziet. Dit
audiofragment kan middels een QR-code, of op basis van GPS locatie van het kunstwerk
ontsloten worden. Voor dit project zijn de subsidies aangevraagd en inmiddels toegezegd
Voorbereidingen zijn in gang en zullen in 2022 afgerond worden.
Kerstmarkt
Aan SPEM is gevraagd of het de organisatie van de Kerstmarkt kan overnemen, nu de
winkeliersvereniging het Stadhart dit niet meer doet. In september hebben wij besloten om te
kijken of dit op zeer korte termijn nog mogelijk was om een kerstmarkt te organiseren. Er is
samenwerking gezocht met de werkgroep die al vele jaren de kerstmarkt organiseerde. Er zijn
door SPEM vele gesprekken gevoerd t.a.v. de uitvoering en fondsen. De kerstmarkt, zoals in het
verleden vele jaren is georganiseerd, moet noodgedwongen veranderen. Het nieuwe
evenementenbeleid van de gemeente en de eisen van de veiligheidsregio bieden geen ruimte
meer voor een ééndaags evenement. Bovendien is de kerstmarkt opgeschaald naar een Bevenement waardoor er met meer veiligheidsaspecten rekening gehouden moet worden.
Door het aanscherpen van de coronamaatregelen bleek het onmogelijk om de kerstmarkt nog te
organiseren en is de kerstmarkt afgelast. Er zijn echter wel kosten gemaakt waar geen subsidies
tegenover staan. Deze kosten zijn ingediend bij het corona steunfonds van de gemeente. Helaas
is er tot op heden nog geen positieve reactie gekomen.
Er zijn voor de kerstmarkt nog wel 20 banieren gekocht. Deze kunnen volgend jaar weer gebruikt
worden.
Kerstnachtzingen
De voorbereidingen voor het kerstnacht zingen zijn door SPEM gedaan door contact op te nemen
met de werkgroep. De diverse taken waren goed verdeeld, maar helaas kon ook dit event niet
doorgaan vanwege corona. Het project is daarom geparkeerd tot volgend jaar.
Proef de Natuur / Fete de la Nature
Wel opgestart, uiteindelijk als 0-evenement kunnen organiseren, waarbij verschillende
initiatieven een kleine bijdrage kregen vanuit de gemeente. SPEM heeft ook hier gekeken of zij
een rol kon spelen, maar dit bleek uiteindelijk niet nodig.

Verder in de tweede helft van 2021:
- zijn er voorbereidingen getroffen voor een goede financiële planning
- is er vooruitgekeken naar boekhoudsysteem en professionaliseringen slag
- Wellicht aan de slag met Sandra Nonhebel als ondersteunende vanuit gemeente
- Victor Kappelhof heeft aangegeven met ingang van de nieuwe gemeenteraad (april 2022)
waarschijnlijk niet meer beschikbaar te kunnen zijn voor SPEM. Wij zijn dus op zoek naar een
nieuwe secretaris ter completering van het bestuur.

