
Jaarverslag Redactie 2016

W Brabant Cultureel is een digitaal podium voor kunst en cultuur.  

In 2016 kwam Brabant Cultureel zes maal uit met een nieuw nummer. 

Zij verschenen telkens in de even maanden. In 2016 zijn in totaal 165 

artikelen verschenen, waaronder ook columns van vaste medewer-

kers en literaire inzendingen van derden. Daarnaast verschenen in 

elk nummer een cartoon en een stripverhaal. Het aantal artikelen 

varieerde van 21 tot 35 per aflevering.

W Brabant Cultureel besteedde aandacht aan actuele onderwerpen 

op het gebied van beeldende kunst, muziek, erfgoed, historie, litera-

tuur, fotografie, film, architectuur, dans, theater, design, onderwijs en 

beleidsvraagstukken. Daarnaast verschenen korte berichten.

W Per 1 januari 2016 beschikte Brabant Cultureel over een eigen 

website en werd afscheid genomen van Cultureel Brabant (Cubra), 

dat Brabant Cultureel ruim tweeëneenhalf jaar digitaal onderdak ver-

schafte. De eigen website is zodanig ingericht dat nieuwe artikelen 

bovenaan verschijnen. Maar zoeken op trefwoord is ook mogelijk.

W Brabant Cultureel bereikte zijn lezers door het sturen van digitale 

nieuwsbrieven (met de aankondiging van een nieuw nummer), maar 

ook door het een voor een plaatsen van de artikelen op Facebook.  

De nieuwsbrief werd naar ruim 700 vaste lezers gestuurd. In 2016 

had Brabant Cultureel ruim 500 vaste volgers op Facebook.

W De redactie veranderde van samenstelling door een overlijden en 

door toetreding van nieuwe leden. 22 Mei 2016 overleed onverwacht 

Muriel Boll. Ter nagedachtenis aan haar stelde de redactie een boekje 

(oplage 45) samen met een compilatie van haar recente verhalen 

voor Brabant Cultureel. In 2016 traden twee nieuwe redactieleden 

toe: Marianne Schoone en Joke Knoop. Verdere informatie over 

redactie en bestuur: zie www.brabantcultureel.nl > over ons.

Financieel Jaarverslag 2016

Inkomsten                                                                            €

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds N.Br.  5.000,00

Overige donaties 800,00

Overige inkomsten (fotowerk) 20,00

       ———–––––––

 5.820,00

Saldo per 31-12-2015 183,14

       ———–––––––

Totaal inkomsten/dekking             € 6.003,14

Kosten                                                                                    €

administratie/bureaukosten 127,50

diverse representatie 31,00

kosten website 112,00

reiskosten redactie 526,20

reservering en verplichtingen uitvoering 

impulsplan 2016/2017 3.850,00

       ———–––––––

Totaal kosten incl. reserveringen 2017 4.646,70

saldo per 31-12-2016 1.356,44

     ———–––––––

             € 6.003,14        

 

     

 

Balans Brabant Cultureel 2016

activa  passiva

Liquide middelen € 5.206,44         Eigen vermogen/saldo  € 1.356,44        

                         Verplichtingen en reserveringen

  tbv uitvoering impulsplan 2017 € 3.850,00
 

totalen € 5.206,44                                       € 5.206,44   
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adres, indien venster, let op positie
adres, naam organisatie
adres, straat en huisnummer
adres, postcode, stad
adres indien buitenland
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