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Advies, debat en kwaliteitszorg, dit zijn drie taken waarmee de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur bij zijn oprichting medio 2005 werd belast. Dit jaarverslag 
biedt inzicht in de wijze waarop de Raad deze drie kerntaken heeft uitgevoerd. 
Daarnaast geeft dit jaarverslag informatie over de zakelijke kanten van de orga-

nisatie, een verantwoordelijkheid van de Rotterdamse Kunststichting. In deze inleiding gaan 
wij kort in op de advies- en debatactiviteiten, waarna enkele paragrafen volgen over organisa-
tie, huisvesting en bestuur. In volgende hoofdstukken wordt uitvoeriger ingegaan op de uit-
gebrachte adviezen en op de geproduceerde en gepresenteerde debatten. De bijlagen bevat-
ten een gedetailleerd overzicht van alle debatten, een overzicht van de samenstelling van de 
Raad en het Bureau van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, het bestuur van de 
Rotterdamse Kunststichting, de Confettiredactie en het bestuur van de Pierre Bayle Stichting. 
Het tweede deel bevat de jaarrekening van de stichting, alsmede de accountantsverklaring ter 
zake.

Advies

Vanaf begin 2007 werd door de medewerkers van het bureau van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur gewerkt aan een publicatie, de Culturele staalkaart Rotterdam 2007 die in 
mei werd uitgebracht. Deze publicatie beschrijft in twaalf hoofdstukken, voorafgegaan door 
een algemene inleiding, de stand van zaken in het culturele veld. De staalkaart is de eerste 
publicatie van de Raad in het kader van de cultuurplanprocedure �009–�01�. Tegelijkertijd 
verscheen ook het Cultuurverslag �005 van de dienst Kunst en Cultuur. 

Cultuurverslag en de staalkaart zijn de onderliggende documenten voor de opstelling van 
de bestuurlijke uitgangspuntennota van het college van Burgermeester en Wethouders, de 
volgende fase in de cultuurplanprocedure. De uitgangspuntennota In verbeelding van elkaar, 
samen het toneel van de stad zijn verscheen in juli �007 en werd in de vergadering van de 
Gemeenteraad van 1� juli vastgesteld. Daarna konden de Rotterdamse culturele organisaties 
aan de slag met het opstellen van hun beleidsnota en meerjarenbegroting. De aanvragen 
voor het cultuurplan dienden uiterlijk 15 december bij de dienst Kunst en Cultuur te zijn 
ingeleverd. Van januari tot mei �008 buigt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zich 
over de artistieke inhoud van deze plannen en brengt hierover advies uit aan het gemeente-
bestuur.

De opstelling van de staalkaart geschiedde in goed overleg met het veld. Per sector werd 
een bijeenkomst georganiseerd en zijn verschillende bilaterale gesprekken gevoerd. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de tekst 
van de uitvoerige analyses die in deze publicatie zijn opgenomen. In het volgende hoofdstuk 
van dit jaarverslag wordt nader ingegaan op de staalkaart, alsmede op de andere adviezen die 
dit jaar door de Raad werden uitgebracht.

Evaluatie commissie-Kramer

Bij de instelling van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur was reeds besloten dat het 
functioneren van de Raad na twee jaar zou worden geëvalueerd. Het gemeentebestuur riep 
hiervoor medio �007 een ad hoc commissie, samengesteld uit externe deskundigen, in het 
leven. Naar de voorzitter, de heer mr. H. Kramer, wordt deze commissie in dit verslag als 
commissie-Kramer aangeduid. De commissie voerde in de zomermaanden gesprekken met 
onder andere instellingsdirecteuren, gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouder. Ook 
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de voorzitter en de secretaris van de Raad werden gehoord. Op 5 oktober �007 bracht de 
commissie rapport uit aan het gemeentebestuur. Op 11 december namen Burgemeester en 
Wethouders kennis van dit rapport, vroegen aan de directeur van de dienst Kunst en Cultuur 
de aanbeveling nader uit te werken en bepaalden als datum voor de overdracht van de func-
tie kwaliteitszorg aan de dienst 1 januari �009.

Enkele citaten uit het rapport van de Commissie-Kramer moge de bevindingen van deze 
commissie verduidelijken.

  Adviesfunctie  
De commissie heeft vastgesteld dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur er duidelijk in is 
geslaagd zijn missie vorm te geven en daarvoor waardering te oogsten. Ook de globale beoordeling van 
de commissie op het functioneren en de geleverde prestaties is positief: goed gedaan! De brede opstelling 
lijkt de kwaliteit van de advisering te versterken en verdient voortzetting. Er zijn ook details waarover de 
commissie kritisch is. De adviezen zijn vaak niet scherp genoeg en zoals gezegd teveel ‘de kool en de geit 
sparend’.

  Debatfunctie  
Over het algemeen wordt de wijze, waarop de debatfunctie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur wordt vormgegeven, gewaardeerd. Tegelijkertijd worden er vragen gesteld bij de brede interpreta-
tie van de debatfunctie en de relatie met andere instellingen en podia in de stad die debatten programme-
ren. De verbinding tussen debatprogrammering en beleidsadvisering lijkt nuttig. Ook kan de debatfunctie 
de verbinding tussen de samenleving en het cultuurbeleid versterken. Daarom is er veel voor te zeggen de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur blijvend een brede taak op dit terrein toe te dichten. De com-
missie is van mening dat de Raad wel de inhoudelijke reikwijdte van zijn inbreng in het stedelijke deba-
taanbod opnieuw moet vaststellen. Door verdergaande samenwerking met andere debatfuncties in de stad 
- bijvoorbeeld door het instellen van een ‘debatladder’ - zou de zichtbaarheid van de debatfunctie kunnen 
worden vergroot.

  Kwaliteitszorg  
De commissie constateert dat over de positionering van de kwaliteitszorg overeenstemming bestaat. Deze 
taak is bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur niet op zijn plaats en de voorgenomen overheve-
ling ervan naar de dienst Kunst en Cultuur lijkt een verstandige keuze.

  Beleidsregie  
Het tekort aan beleidsregie in het culturele veld wordt allerwegen in de sector gesignaleerd. De commissie 
is van mening dat de regiefunctie voor cultuurbeleid in de stad bij de dienst Kunst en Cultuur ligt. Deze 
zou als een spil in het veld moeten opereren, met verbindingen naar de Rotterdamse Raad voor Kunst 
en Cultuur en het culturele veld aan de ene kant en de wethouder, het College en de Gemeenteraad aan 
de andere kant. De komst van een nieuwe directeur van de dienst Kunst en Cultuur kan het momentum 
voor het ontwikkelen van deze regiefunctie versterken. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur moet een initiërende en stuwende rol spelen ten behoeve 
van het algemeen cultuurbeleid in de stad door visieontwikkeling en duidelijke prioriteitstelling in zijn 
voorstellen te combineren.

  Ambitie en visie  
Naar het gevoelen van de commissie wordt de bijdrage die de cultuursector aan de stad kan leveren 
onderschat. Zij ziet de spelen als de partij die het samenspel, dat in de vorige decennia de stad zo’n 
vitaal en aantrekkelijk cultureel imago bezorgde, opnieuw op de wagen kan brengen. De opmaat c.q. het 
‘momentum’ daarvoor kan de komende cultuurplanprocedure vormen, omdat die de Raad in de gelegen-
heid stelt een inhoudelijk kader met duidelijke prioriteiten te ontwikkelen en voor het voetlicht te brengen. 
Voor die ontwikkeling is optimale samenwerking met de dienst Kunst en Cultuur een vereiste.  

Cultuurplanaanvraag 

Door het gemeentebestuur werd besloten om voor het volgend cultuurplan te gaan werken 
met een nieuwe, functiegerichte systematiek. Overeenkomstig vergelijkbare ideeën ten depar-
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temente besloten Burgemeester en Wethouders om het gemeentelijk cultuurbeleid te base-
ren op een zgn. basisinfrastructuur, aangevuld met enkele bestuurlijke prioriteiten, thema’s 
genoemd. Het College benoemde enkele tientallen functies die door de instellingen vervuld 
kunnen worden. Eén van deze functies heet ’presentatiefunctie debat’, een functie die 
(onder meer) door de afdeling Debat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wordt 
vervuld. Het beleidsplan en de meerjarenbegroting voor deze afdeling, waarin ook aandacht 
is besteed aan de opvattingen van de commissie-Kramer over de debattaak van de Raad, werd 
in het najaar vastgesteld. De cultuurplanaanvraag werd op 1� december ingediend bij de 
dienst Kunst en Cultuur. Over deze aanvraag zal de Raad geen advies uitbrengen.

Meer over het beleid dat voor de periode �009 tot en met �01� wordt voorgenomen en over 
de gedachten achter een ’debatfederatie’ treft men aan in het hoofdstuk Debat van dit ver-
slag. Daar wordt ook verder ingegaan op de vele debatten die de afdeling in het verslagjaar, 
soms samen met andere instellingen, produceerde en presenteerde.

Huisvesting en verbouwing De Unie

Gedurende een groot deel van het jaar �007 was de bovenste verdieping van het kantoor-
pand Mauritsweg �5 in gebruik bij de medewerkers van het Chabot Museum. In verband 
met de restauratie van dit museum diende in de tijdelijke huisvesting van medewerkers en 
vrijwilligers te worden voorzien. Na het vertrek van Chabot betrok nog in het verslagjaar de 
Stichting Kosmopolis Rotterdam de leegstaande burelen. Ook deze huisvesting is in prin-
cipe tijdelijk. Inmiddels mag er vanuit gegaan worden, dat de vierde verdieping van het 
kantoorpand een permanente bestemming heeft gevonden als tijdelijke kantoorruimte voor 
culturele instellingen, nadat in het vorig jaar Codarts hier een goede interimoplossing had 
gevonden. 

Nadat eind �006 werd besloten de huurovereenkomst voor het pand De Unie te continu-
eren werd in overleg met de eigenaar van het pand besloten tot een verbouwing over te 
gaan. Sinds de opening van De Unie in 1986 is geen groot onderhoud meer gepleegd. De 
Rotterdamse Kunststichting heeft het architectenbureau TomDavid Architecten opdracht 
gegeven een bescheiden verbouwingsplan voor Zaal De Unie te maken. Dit verbouwingsplan 
voorziet in een verplaatsing van de ingang van de zaal, het toegankelijk maken van de zaal 
en toiletten voor rolstoelgebruikers, de aanleg van een kleine, separate foyer voor de zaal, 
een nieuwe zittribune en een klimaatinstallatie. Aan het eind van het verslagjaar werd de 
bouwvergunning ontvangen en kon met de huisbank een geldlening voor de verbouwing 
worden afgesloten. Ook de eigenaar van het pand en de horeca-ondernemer die de voorzijde 
van de begane grond gaat huren zullen aan de renovatie meebetalen. Naar verwachting zal 
de verbouwing na het Internationaal Filmfestival Rotterdam in februari 2008 daadwerkelijk 
aanvangen.

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

De Raad vergaderde in het verslagjaar vijf keer. In de samenstelling van de Raad kwamen 
enkele veranderingen. In de vacature, ontstaan door het vertrek van mevrouw N. Albayrak, 
werd door Burgemeester en Wethouders op 1 september benoemd mevrouw S. Belhaj. 
Tevens is op 1 september �007 benoemd de heer C. Esche. Wegens haar benoeming tot 
programmadirecteur van Rotterdam Jongerenhoofdstad �009 heeft mevrouw Henca Maduro 
op �5 september �007 haar lidmaatschap van de Raad opgezegd. Ultimo �007 was nog geen 
opvolger voor mevrouw Maduro benoemd.
 

Bestuur Rotterdamse Kunststichting

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting vergaderde in het verslagjaar zeven keer. In 
de samenstelling van het bestuur vond geen wijziging plaats.
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Organisatie en personeel

De organisatievorm van het bureau bleef in het verslagjaar ongewijzigd. Wel kon door het 
vertrek van twee medewerkers bij de afdeling Advies een gewenste differentiatie worden aan-
gebracht: in de vacatures die ontstonden door het vertrek van twee senior beleidsadviseurs 
werden twee junior adviseurs benoemd (alsmede tijdelijk voor de periode van de cultuur-
planbeoordeling een senior beleidsadviseur). De komst van twee junior adviseurs stelt de 
afdeling Advies in staat om tot een meer evenwichtige opstelling van afwisselend lichtere en 
zwaardere adviezen te komen, alsmede de opleidingssituatie van het bureau te versterken.

Anders dan in �005 en �006 vond in het verslagjaar geen detachering van medewerkers 
plaats.

Medio �007 werd duidelijk dat de uitbesteding van de financiële administratie aan de 
dienst Kunst en Cultuur moest worden beëindigd, nu deze dienst door veranderingen in de 
gemeentelijke regelgeving niet langer voor ’derden‘ deze werkzaamheden kan uitvoeren. 
Na overleg met onder andere de accountant werd besloten de werkzaamheden voortaan in 
eigen huis te verrichten. De medewerkers van de afdeling Bedrijfsbureau nemen vanaf  
1 januari �008 deze taak op zich, onder supervisie van een daartoe aangetrokken deskundige 
die ook de overgang begeleidt.

Evenals in voorgaande jaren werden de p&o diensten ingehuurd van de Servicedienst van de 
gemeente Rotterdam, terwijl Randstad hr Solutions (voorheen PinkRoccade) de salarisadmi-
nistratie verzorgde.
Het ziekteverzuimpercentage in �007 was 1,7% (in �006 bedroeg dit �%, in �005 �,�%).
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Leidraad voor het handelen was dit jaar wederom de zogenoemde adviesagenda 
waarin alle mogelijke onderwerpen met een zekere prioriteit zijn opgesomd. Aan 
de hand van die lijst worden aan beleidsmedewerkers adviesprojecten toebedeeld. 
In �007 werden vijf adviezen uitgebracht 

Het betreft naast de Culturele staalkaart de adviezen over Participatie en cultuur op verzoek 
van wethouder Kaya van Participatie en Cultuur; Opera in Rotterdam; een inventarisatie van 
talentontwikkeling in het reguliere onderwijs en buitenschoolse situatie op het gebied van 
kunst en cultuur in Rotterdam op verzoek van de wethouder en een onderzoek naar de haal-
baarheid van een designplatform in Rotterdam. 
Er werd ook tijd besteed aan de ontwikkeling van een visitatiemodel voor Rotterdamse 
musea. De wethouder is in zijn uitgangspuntennota in juli �007 ingegaan op het belang 
van kwaliteitsmanagement voor culturele organisaties. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur verwacht dat de visitatieprocedure de komende jaren wordt gestart. 

Adviezen

	 	 Participatie en cultuur (januari)
Het is niemand ontgaan: de gemeente Rotterdam wil een actiever beleid voeren op het ter-
rein van participatie. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vraagt zich af hoe de 
relatie is tussen dit participatiebeleid en het cultuurbeleid. Nu beide portefeuilles in handen 
zijn van één en dezelfde wethouder is het goed mogelijk om gemeentelijk cultuurbeleid en 
participatiebeleid op elkaar af te stemmen.  
De Raad vraagt zich af hoe beide beleidsterreinen zich principieel tot elkaar verhouden en 
doet een groot aantal aanbevelingen. Is cultuur wel een instrument voor participatiebevorde-
ring en hoe zit het met die veelbesproken ‘autonomie van de kunst’? Behoudt kunst wel haar 
zelfstandigheid? 
De Raad legt nadruk op cultuureducatie. Op dat gebied gebeurt al veel in Rotterdam 
en dat moet vooral ook doorgaan: via het onderwijs maar ook daarbuiten worden veel 
Rotterdammers bereikt. Deze leren daar om zelf bijvoorbeeld muziek, theater of beeldende 
kunst te maken, maar ze leren ook over de geschiedenis van kunst en cultuur en die van de 
eigen stad. Cultuureducatie betekent actief in het leven staan, in de cultuur, maar ook in de 
maatschappij in het algemeen.

	 	 Opera in Rotterdam (februari) 
“Opera Rotterdam draagt veel potentie in zich om de komende jaren spraakmakende opera- 
en muziektheaterevenementen van internationale allure op de planken te zetten. Echter, een 
meerjarenproject als de Operadagen moet wel de (financiële) mogelijkheden krijgen om 
zich te ontwikkelen.” De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur spreekt in dit advies het 
vertouwen uit in de aanpak van Opera Rotterdam en heeft waardering voor de brede samen-
werking in de stad. Het cultuurbudget van de gemeente zou substantieel moeten worden ver-
hoogd om de plannen van Opera Rotterdam de komende jaren waar te maken.

	 	 Van de Straat (maart)
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeenteraad een platform voor 
talentontwikkeling in de kunst- en cultuursector in te stellen. In dit platform nemen alle ver-
tegenwoordigers van instellingen die zich bezighouden met talentontwikkeling zitting. Het 
platform ondersteunt, ontwikkelt en stimuleert vormen van samenwerking. 
Het advies is een antwoord op het verzoek van wethouder van Participatie en Cultuur die, 
zoals bekend, participatie wil bevorderen door middel van kunst en cultuur. De Raad con-
stateert dat op het gebied van samenwerking tussen buitenschoolse instellingen en het 
onderwijs in Rotterdam al heel veel tot stand is gekomen zonder sturing ’van bovenaf’. Er is 
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toenemende aandacht voor het ontwikkelen van talent dat ‘op straat’ is ontstaan. De ‘urban 
culture’ wordt steeds meer in opleidingsaanbod geïntegreerd.

	  Culturele staalkaart 2007 Rotterdam (mei)
Hoogtepunt dit jaar was de aanbieding van de Culturele staalkaart 2007 Rotterdam aan wet-
houder Orhan Kaya door voorzitter Micky Teenstra op 15 mei in een bomvolle Zaal De Unie. 
Deze staalkaart vormde het begin van de voorbereiding voor het cultuurplan �009-�01�. Tout 
cultureel Rotterdam was afgekomen op de presentatie van deze beschrijving van het huidige 
Rotterdamse culturele veld in twaalf sectoranalyses. De Raad mocht voor dit, door Manifesta 
fraai vormgegeven boekwerk met daarin de door de medewerkers van de afdeling Advies 
geschreven analyses, veel complimenten in ontvangst nemen. De analyses zijn tot stand geko-
men aan de hand van beraadslagingen in een twaalftal expertmeetings in het voorjaar. 

	 	 To be made in Rotterdam (juli)
Sinds enige tijd wordt in Rotterdam gesproken over de oprichting van een designplatform. 
Met brede steun is in het voorjaar van �007 onderzocht op welke wijze een designplatform 
in Rotterdam vorm zou kunnen krijgen. Daartoe werden drie zogenaamde ‘vlagplantsessies’ 
gehouden: netwerkbijeenkomsten waarin de Rotterdamse vormgevingssector aan de hand van 
thema’s werd bevraagd over nut en noodzaak van zo’n platform. 
Uit de sessies bleek onomstotelijk dat er draagvlak bestaat voor een designplatform in 
Rotterdam. Op basis daarvan zijn een aantal uitgangspunten en een summiere schets van het 
platform voorgelegd aan de Task Force Creative Industries van de Economic Development 
Board Rotterdam. In dit ongevraagde advies aan het college van Burgemeester en 
Wethouders toetst de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de uitgangspunten voor zo’n 
platform, zoals die uit de vlagplantsessies en uit de summiere schets van de initiatiefnemers, 
Willem Kars en Lucas Verweij, naar voren zijn gekomen aan recente beleidsnota’s. Op basis 
van deze toetsing is beschreven hoe het programma van eisen voor een designplatform in 
Rotterdam er concreet uit zou kunnen zien. Tot slot is aangegeven op welke manier en onder 
welke voorwaarden de stad zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming van dit platform. 

JongRRKC

In �007 zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van een JongRRKC. Deze jonge-
rentak van de Raad signaleert ontwikkelingen in de jongerencultuur en adviseert daarover. 
Om de ontwikkelingen en thema’s goed in kaart te brengen is JongRRKC een afspiegeling 
van de veelzijdige Rotterdamse jongeren. Dit gremium heeft daardoor feeling en direct con-
tact met (alle) jongeren in de stad. JongRRKC zal in �008 actief worden.

Effectmetingen

In �007 werd voor het eerst een begin gemaakt met het fenomeen ‘effectmeting’. Nadat 
adviezen waren uitgebracht werd nooit systematisch nagegaan wat die adviezen teweegbrach-
ten. Er was, met andere woorden, veel aandacht voor de output, maar weinig voor de outco-
me van de adviezen. In juli werd begonnen met de eerste serie effectmetingen van de twaalf 
adviezen die de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur had uitgebracht. De effectmeting 
wordt zowel zes maanden, als een jaar na het uitbrengen van een advies uitgevoerd. 

Elke meting kent eenzelfde opbouw: 
	  korte omschrijving van het advies
	 	 beschrijving van de gang die het advies maakt door het gemeentelijk apparaat (dienst Kunst 

en Cultuur, andere diensten, raadscommissie, Gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders)
	 	 waarneembare effecten als gevolg van het uitgebrachte advies
	 	 subjectief oordeel, uitgesproken door de steller van de meting
	 	 vervolgstappen die wenselijk zijn

De commissie-Kramer, belast met de evaluatie van de eerste twee jaren van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur, heeft van deze effectmetingen kunnen kennisnemen.

10



Effectmetingen gepresenteerd in juli 2007:
	 1	 Aandachtspunten gemeenteraadsverkiezingen/Puntig II, uitgebracht in  september �005
 2 Kwaliteitszorg Op eigen kracht, uitgebracht in december �005
 3 Cultuurplanprocedure: Verschil Maken, herijking van de cultuurnotasystematiek, uitgebracht in 

november �005
 4 Mobiel cultureel erfgoed Tussen monument en museum, uitgebracht in december �005
 5 Revitaliseringsplan 2005-2008 Wereldmuseum Rotterdam, uitgebracht in december �005 
 6 Ontwikkeling locale cultuurcentra Driemaal is scheepsrecht, uitgebracht in mei �006 
 7 Kunst in de openbare ruimte Beelden in de storm, uitgebracht in juli �006
 8 Functie, inrichting en ontwikkeling van urban uitgaanscomplex Just beneath the surface, uitge-

bracht in juli �006
 9 Samenhang tussen cultuur en economie Rotterdam maakt werk van creativiteit, uitgebracht in 

augustus �006
 10 Popbeleid Rotterdam has got that pop, uitgebracht in juli �006
 11 Erfgoedbeleid en het verhaal over de geschiedenis van de stad, uitgebracht in augustus �006
 12 Kunstprijzen in Rotterdam, uitgebracht in december �006

Actieprogramma Cultuurbereik

In het verslagjaar ofwel derde projectjaar van het ACB-professionaliserings traject �005-�008, 
hebben de deelnemende organisaties zich geconcentreerd op de verdere artistieke en zake-
lijke ontwikkeling van hun organisatie. Het aantal deelnemers is uitgebreid tot elf.  
Op het programma stonden kennisbijeenkomsten over marketing en PR; vrijwilligersbeleid 
en personeelsmanagement, netwerkvorming en lobbytactieken. In een apart georganiseerde 
bijeenkomst heeft de dienst Kunst en Cultuur de instellingen geïnformeerd over het nieuwe 
cultuurplan en de daaraan voorafgaande uitgangspuntennota van de wethouder. In deze 
bijeenkomst is uitleg gegeven over de cultuurplanprocedure en zijn de criteria waaraan de 
aanvragen moeten voldoen nader toegelicht. De helft van het aantal deelnemers heeft in 
december �007 een aanvraag ingediend voor het cultuurplan �009-�01�.
Eind �007 zijn de voorbereidingen rondom het mentoringprogramma gestart. Het mento-
ringtraject, waarbij de deelnemers op basis van hun leerplannen aan gevestigde culturele 
instelling gekoppeld worden, vraagt een verhoogde inzet van de deelnemers. Ruim negen 
maanden zal meegelopen worden met een grote culturele organisatie. Dit programmaonder-
deel is facultatief en wordt in �008 afgesloten met een evaluatiebijeenkomst.

In �007 is het ACB-traject Nieuwe stijl ingevoerd. Een en ander is een gevolg van de uit-
komsten van de evaluatie in �006. Daaruit bleek dat vooral het ontwikkelingsniveau per 
organisatie erg verschilde waardoor een aantal organisaties onvoldoende kon meedraaien 
in het traject. Mede om die reden zijn zes organisaties uit het traject gestapt. Om in de toe-
komst uitval van nieuwe deelnemers te voorkomen zijn in het rapport ACB-traject Nieuwe 
stijl aanvullende (zakelijke) selectiecriteria geformuleerd. Aan de hand van deze criteria zijn 
halverwege �007 vier nieuwe deelnemers toegetreden. Deze nieuwe deelnemers doorlopen 
tot eind �008 een verkort traject. In deze periode kunnen de aangeboden kennisbijeenkom-
sten en de ondersteuning van de SBAW en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een 
bijdrage leveren aan hun professionaliseringsslag. 
In totaal hebben zeven (eerste deel verslagjaar), respectievelijk elf (tweede deel) organisa-
ties deelgenomen aan het traject: Stichting Epitome, Stichting Skyway, Stichting Filmtent, 
Stichting BARR Theatergroep, HipHopHuis, Stichting John106, Stichting Olûk, Stichting 
Theaterstraat (nieuw), Stichting De Glazen Kin (nieuw), Ram Horna (nieuw) en Global 
Village (nieuw). 

In het verslagjaar hebben alle instellingen een INK quickscan ondergaan. Voor sommige 
organisaties was dit een tweede meting die aanleiding kon zijn tot eventuele bijstelling van 
het leerplan. Voor de nieuwe instellingen was dit de eerste meting. Deelnemers die in de 
INK quickscan een score van boven de �0 punten haalden zullen in �008 samen met SBAW 
een uitgebreide positiebepaling maken. 
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Debat

De afdeling Debat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft een 
heldere functie die in twee onderdelen uiteenvalt: een eerstelijns- en een tweede-
lijnsfunctie.
De eerste taak van de afdeling betreft het directe product debatten (eerstelijns-

functie). De afdeling organiseert debatten die zich van andere debatten in de stad onderschei-
den door de expliciete doelstelling: de dialoog over kunst, cultuur en de Rotterdamse samen-
leving versterken, niet alleen tussen de sectoren, maar ook tussen burgers onderling.
De debatten worden zorgvuldig voorbereid met veel aandacht voor relevante invalshoeken, 
prikkelende vraagstellingen, deelname van beslissers en belanghebbenden en kundige voorzit-
ters. De debatten zijn onderzoekend en gelaagd en mogen zich algemeen in een grote publie-
ke belangstelling verheugen.
De tweede taak van de afdeling betreft de relatie tot collega-instellingen (tweede lijn). De afde-
ling debat wisselt inhoudelijke expertise uit, adviseert derden en coproduceert debatten met 
andere instellingen. Het schrijven van een plan voor Stichting Kosmopolis Rotterdam; samen-
werking met de Rotterdamse Schouwburg en advisering aan organisaties als Motel Mozaïque 
en Villa Zebra op het gebied van debatten en expertmeetings zijn hiervan voorbeelden. 
Een meer structurele adviesrelatie is er met de Federatie Art. 1 (voorheen Landelijk Bureau 
ter bestrijding van Rassendiscriminatie) en Mikado: maatschappelijke organisaties voor wie het 
debat een wezenlijk deel is van het activiteitenpakket, maar bij wie de expertise om debatten te 
organiseren ontbreekt. 
In de aanvraag voor het cultuurplan �009-�01� is het uitbouwen van deze twee taken de rode 
draad. Enerzijds het uitwisselen van kennis met betrekking tot debat en dialoog en anderzijds 
het met elkaar verbinden van bestaande debatorganisaties zonder eigen podium. Uiteengezet 
is hoe de afdeling zich in de komende cultuurplanperiode wil profileren als kenniscentrum en 
positioneren als intermediair binnen de Rotterdamse debatinfrastructuur. Zaal De Unie speelt 
hierin een belangrijke rol.
In het verslagjaar is een begin gemaakt met het gestalte geven van de in de aanvraag geformu-
leerde toekomstige ambities met de volgende missie als leidraad:
De afdeling Debat van de Raad wil zich profileren als Rotterdams stedelijk debat- en expertisecentrum met 
betrekking tot de inhoud en organisatie van debatten. Zij doet dit door middel van het organiseren van 
publieke debatten, het uitwisselen van kennis, het profileren van Zaal De Unie als debatpodium voor zich-
zelf en voor anderen, het verbinden van bestaande initiatieven en podia, coproducties met derden en het 
opleiden en scouten van nieuw (Rotterdams) debattalent. 

Productie debatten

De afdeling organiseert twee typen debatten. Thematische debatten waarin maatschappelijke 
fenomenen worden onderzocht in het licht van de zoektocht naar nieuwe vormen van cohesie 
en burgerschap en beleidsdebatten die dienen voor de ontwikkeling van beleid op basis van 
een openbare uitwisseling van opvattingen. In deze debatten staat de vraag centraal waar de 
verantwoordelijkheid van de overheid begint en waar zij ophoudt als het gaat om het bevorde-
ren van kunst en cultuur.

Thematische debatten

	 	 In samenwerking met het NRC Handelsblad vonden vijf debatten plaats in het kader van de 
reeks Gelukkig Rotterdam, In deze reeks draaide het om het zoeken naar gedeelde praktijken 
van levenskunst die mensen gelukkig maken en met elkaar verbinden. Niet om er normen uit 
af te leiden maar om vuistregels te destilleren over hoe de kwaliteit van leven in Rotterdam te 
bevorderen.
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In Buurtgeluk draaide het om externe factoren die geluk bevorderen, in het bijzonder de leef-
omgeving. In het debat werd gezocht naar nieuwe visies op wonen in Rotterdam.
In Damesgeluk werd in het kader van Vrouwendag ingezoomd op de vraag wat vrouwen geluk-
kig maakt.
In Jong geluk werd gesproken over het nieuwe idealisme van de huidige generatie jongeren, 
ook wel bekend onder de verzamelterm: Happy generation. De vraag in hoeverre het vaak 
praktische idealisme van de Happy generation de toekomst heeft stond centraal.
In Grijs geluk werd onderzocht in hoeverre oude mensen gelukkiger zijn dan jonge mensen.
Eigen geluk was de noemer van het slot van deze reeks. Naar aanleiding van de vraag ‘Hoe 
leren wij gelukkig zijn?’ werd gepoogd enkele lessen in levenskunst te geven. Ook werd 
onderzocht of een Rotterdamse variant van de Engelse documentaire Making Slough happy 
(een van de inspiratiebronnen van de reeks) mogelijk zou zijn. In deze documentaire 
probeert een interdisciplinair team de bevolking van het saaie stadje Slough gelukkiger te 
maken.
In overleg met NRC Handelsblad werd besloten een evaluatie te schrijven die ter afsluiting 
van de reeks gepubliceerd worden in het NRC Handelsblad. De evaluatie is geschreven maar 
vooralsnog is publicatie achterwege gebleven.

	 	 Bakens in Niemandsland was een debat resulterend uit een verzoek aan socioloog Abram de 
Swaan om een epiloog te verzorgen voor de Geluksreeks. Omdat hij niets met dit thema 
bleek te hebben maar wel graag zijn boek ‘Bakens in Niemandsland’ in Zaal de Unie wilde 
presenteren werd besloten hem hiervoor een podium te bieden. Als contrapunt op de 
geluksreeks draaide het in dit debat om de vraag hoe Nederland een vreedzaam land kan 
blijven in weerwil van oorlogsdreiging, groeiende onderlinge angst en wantrouwen en de 
daaruit volgende neiging tot aaneensluiting en uitsluiting. De Swaans antwoord is een plei-
dooi voor een weerbare democratie: Een democratie die zich weerbaar verdedigt en tegelij-
kertijd rechtswaarborgen handhaaft. En een democratie waarin mensen zich uit beleefdheid 
en gevoel voor humor matigen in hun uitspraken en omgangsvormen.

Beleidsdebatten 

	 	 Over Thorbecke Kunst en Macht was een beleidsdebat in vervolg op het debat de Thorbecke para-
dox waarin de gepaste afstand tussen kunst en politiek bediscussieerd was naar aanleiding 
van de nota Verschil Maken van toenmalig staatssecretaris van cultuur Medy van der Laan. 
In dit debat werd getracht een actuele visie op het principe van Thorbecke te ontwikkelen. 
Concrete aanleiding was de kritiek van een aantal museumdirecteuren op de in hun ogen 
te sterke inhoudelijke bemoeienis van de Mondriaan Stichting op het aankoopbeleid van 
moderne kunst.
Met het oog op de voorbereidingen voor het komende cultuurplan werd daarna verder 
gediscussieerd over de gewenste rolverdeling tussen bestuurders en het kunstenveld.
Niet direct gekoppeld aan concreet beleid maar wel naar aanleiding van de actualiteit ini-
tieerde de afdeling debat de serie Modern Moralisme. In deze reeks werd in drie debatten, 
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap gepoogd grip te krijgen op de terugkeer van mora-
lisme en gemeenschapzin in politiek en samenleving. Uitgangspunt hierbij was de vraag hoe 
modern het moralisme anno �007 is. 

	 	 Naar aanleiding van het advies Van de Straat werden in samenwerking met Netwerk CS twee 
debatten georganiseerd over het fenomeen talentontwikkeling. In het eerste debat ging het 
over startend talent en stond de vraag centraal of de werelden van buitenschools en binnen-
schools leren voor startend talent dichter bij elkaar komen of juist uit elkaar groeien. In het 
tweede debat stonden de (on)mogelijkheden voor selfmade toptalent met een multiculturele 
achtergrond om daadwerkelijk in de sector aan de slag te gaan centraal. 

	 	 Het debat de rol van lokale media bij de participatie van burgers werd in samenwerking met de 
dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving en de dienst Kunst en Cultuur georganiseerd. Dit 
debat vormde de afsluiting van een aantal expertmeetings waarin de vraag hoe media beter 
kunnen inspelen op diversiteit het uitgangspunt vormde. Die vraag was het eindresultaat van 
een aantal debatten gevoerd tussen de wetenschapper Tarique Ramadan en vertegenwoor-
digers van de media. Ramadan geeft in opdracht van wethouder Kaya gestalte aan de nota 
Stadsburgerschap, het motto is meedoen. In de debatten werd de media verweten bij te dragen aan 
de negatieve beeldvorming van moslims. Vertegenwoordigers van de media meenden daaren-
tegen dat zij zich bezighielden met waarheidsvinding en niet met stemmingmakerij.
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Het debat levert tevens input voor een beleidsnotitie over Rotterdams mediabeleid, door 
mediawetenschapper Irene Costera Meijer geschreven in opdracht van het Rotterdams 
College, welke in het voorjaar van �008 verschijnt.

Confetti

Identiteit gezocht, de eerste debatreeks van Confetti, loopt door tot in �008. In een drieluik 
wordt onderzocht wat het hebben van een duale identiteit voor jongeren betekent. In 
het eerste debat waren jongeren zelf aan het woord en in het tweede debat de deskundi-
gen. In het laatste debat wordt met de uitkomsten van de voorgaande twee debatten aan 
Rotterdamse politici gevraagd op welke manier zij in hun jeugdbeleid gestalte geven aan de 
duale identiteit van jongeren en aan de hand van stellingen te reageren op de vraag of zij 
duale identiteit zien als probleem of kans. Twee stagiaires van de Hogeschool Rotterdam, 
afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijke Vorming, waren medeverantwoordelijk voor de 
inhoudelijke voorbereiding, organisatie en uitvoering van deze reeks. Theatergroep Rotjong 
verzorgde een performance.
In het debat Mixlukt reageerde Confetti op uitspraken van Ted Langenbach dat de uitgaans-
wereld in Rotterdam totaal gesegregeerd zou zijn. Confetti wilde deze vraag ter discussie 
voorleggen aan een aantal mensen dat actief is in de uitgaanswereld en het debatpubliek. 
Hoofdvraag was of dit, stel dat het zo zou zijn, een zorgelijke ontwikkeling was. 
In het debat Kansarm Kansrijk werd, als reactie op de sterke focus op etnische achtergrond 
bij probleemjongeren en de grote invloed van de sociaal economische situatie op de ontwik-
keling van mensen, stilgestaan bij de vraag wie of wat de kansen bepalen in het leven van 
jongeren.
Het seizoen werd afgesloten met de bijeenkomst Even geen gezeur! Het gaat eigenlijk hartstikke 
goed! Tijdens de bijeenkomsten waren er verschillende discussietafels met aan elke tafel een 
gast die met de jongeren in gesprek ging over wat goed gaat in de stad en wat we daarvan 
kunnen leren. Plannen voor de Confetti-website zijn ontwikkeld maar in �007 nog niet ten 
uitvoer gebracht. In de zomer heeft de Confettiredactie de Biënnale in Venetië bezocht om 
het groepsproces te versterken en inspiratie op te doen.

Coproducties

In het verslagjaar heeft de afdeling Debat andere organisaties in inhoudelijke en organisato-
rische zin terzijde gestaan bij de verwerkelijking van debatten.
Jouw ideale poppodium was de subtitel van een debat dat de Young EDBR op verzoek van wet-
houder Kaya organiseerde. Het debat was bedoeld om bij de doelgroep (jongeren) te polsen 
hoe het ideale poppodium eruit zou moeten zien. Dit debat werd inhoudelijk ondersteund. 

Op initiatief van ACMC, platform voor culturele marketing en communicatie vond een debat 
plaats tussen de cultuurwethouders van Amsterdam en Rotterdam. Dit debat was het vervolg 
op een eerder debat in Amsterdam, waarin de cultuurwethouders vroeg in hun ambtstermijn 
met elkaar debatteerden over de rol en plaats van kunst en cultuur in de profilering van de 
stad. Aanleiding voor het tweede debat was het gegeven dat beide wethouders vele ervarin-
gen rijker waren en belangrijke Rotterdamse en Amsterdamse kunstinstellingen elkaar heb-
ben gevonden en hun intensieve samenwerking aangekondigd in het ARDAM-manifest. De 
afdeling tekende voor de organisatie in samenwerking met het Amsterdamse Fonds voor de 
Kunst en ARDAM.

Met de Rotterdamse Schouwburg werd het debat Hoeveel of hoe weinig horizon kan een mens 
verdragen? georganiseerd in het kader van het festival ’De internationale Keuze van de 
Schouwburg’ De horizon is hier. Naar aanleiding van een aantal voorstellingen uit het aanbod 
van dit festival ging Michael Zeeman in gesprek met kunstenaars, historici, filosofen en politi-
ci over de vraag ‘Wat is de betekenis van de geschiedenis in de samenleving van dit moment?’ 
De afdeling was zowel inhoudelijk als uitvoerend producent.

Een tweede coproductie met de Schouwburg vond plaats naar aanleiding van het verschijnen 
van het nieuwe boek van Paul Scheffer: Land van Aankomst. In dit boek houdt Scheffer een 
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pleidooi voor burgerschap en de ontwikkeling van een positieve nationale identiteit. Omdat 
hij Rotterdam ziet als een multicultureel laboratorium was de centrale vraag in dit debat: 
Hoe heeft Rotterdam, de afgelopen tien jaar geprobeerd stadsburgers van haar bewoners te 
maken en wat zijn daarvan de resultaten?

Nu het COC Rotterdam in 2007 zestig jaar bestond leek het voor de hand liggend enkele 
debatten te wijden aan de positie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in 
Rotterdam. Gekozen werd voor een vorm waarin ook beelden een rol in het debat konden 
spelen. Homo’s en lesbo’s zijn bijvoorbeeld in film en in kunst in het algemeen onzichtbaar 
geweest, er mocht zelfs niet over gesproken worden. De schenking van films van Rob de Vries 
aan het Gemeentearchief Rotterdam, waarin het rijke Rotterdamse homoleven vanaf de jaren 
’80 van de vorige eeuw is vastgelegd versterkte dit voornemen, evenals de parallelle tentoon-
stelling over hetzelfde onderwerp in de Rotterdamse Kunsthal. In een serie van vier debatten 
kwamen alle relevante thema’s rond homo-emancipatie tot en met de vraag wat emancipatie-
organisaties in het algemeen van elkaar kunnen leren aan de orde. De afdeling was organisa-
torisch en inhoudelijk betrokken bij de totstandkoming van deze reeks. 

Expertisebevordering, advisering en coördinatie

In het verslagjaar organiseerde de afdeling wederom een debatklas waarin Rotterdamse voor-
zitters in spe door respectievelijk Felix Rottenberg, Chris Keulemans en Bert van Meggelen 
werden getraind en vond een proeve van bekwaamheid plaats. Het debat Durft Rotterdam? 
waarin de campagne Rotterdam Durft! kritisch onder de loep werd genomen, werd door 
deelnemers aan de debatklas georganiseerd en geleid.

Het hoofd van de afdeling trad toe tot de adviesraad van de kersverse Stichting Kosmopolis 
Rotterdam. Daarnaast verzorgde zij samen met Lukas Verweij, directeur van de Academie 
voor Bouwkunst, een laboratorium debatteren voor de studenten van de academie.
Op verzoek van adviesbureau Berenschot adviseerde het hoofd van de afdeling het Centrum 
Beeldende Kunst Dordrecht over het vormgeven van de debatfunctie en op verzoek van 
Kindermuseum Villa Zebra was zij voorzitter bij een expertmeeting over de toekomstige 
inhoudelijke koers van Villa Zebra.
Op verzoek van Witte de With, Centrum voor Hedendaagse Kunst verzorgde de redacteur 
van de afdeling een les ‘Hoe organiseer je een debat?’.

In het verslagjaar gaf de afdeling uitvoering aan de oprichting van de Rotterdamse 
Debatfederatie waarin verschillende Rotterdamse debatorganisaties zonder eigen podium 
zich verenigd hebben. Op termijn zet de afdeling zich in om tot taakafbakening en inhoude-
lijke uitwisseling van het debataanbod te komen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de ver-
scheidenheid aan expertise en de achterban van de federatiepartners bijdragen aan publieks- 
en kennisuitwisseling en daarmee aan een veelzijdig debataanbod. Op dit moment zijn de 
partners : Stichting AIR, Vereniging Ettaouhid, Nico Haasbroek, Het Initiatief, Rotterdamse 
Jongerenraad, Galerie MAMA, Studium Generale, VIVID, Romeo Delta. 

Pierre Bayle Stichting

De Pierre Bayle Stichting is in het verslagjaar twee keer bijeen geweest om een laureaat te 
kiezen voor de Pierre Bayle prijs voor cultuurkritiek. Wegens de overvolle agenda van deze 
laureaat is de uitreiking uitgesteld tot november �008. 
De Pierre Bayle Stichting fungeerde als rechtspersoon bij een subsidieaanvraag voor een initi-
atief dat als werktitel Salon de Lantaarn draagt. Het betreft een onderdeel van het kunstwerk 
van de Rotterdamse kunstenaar Paul Cox, die in opdracht van het Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam een beeld in de vorm van een ‘gedenkmaal’ maakt ter nagedachtenis van de 
grote verlichtingsfilosoof Pierre Bayle. Daarnaast wil hij debatten organiseren over het thema 
‘de vreemdeling’. Op advies van de secretaris van de stichting is gekozen voor het herleven 
van Salon de Lantaarn, een besloten gezelschap waarin ten tijde van Pierre Bayle de stede-
lijke elite bijeenkwam om te debatteren. De redactie werd gevormd door Paul Cox, Marcel 
Möring en Wiep van Bunge, de productie was in handen van Maartje Berendse. Onder de 
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bezielende leiding van Marcel Möring vonden er twee besloten, drukbezochte salons plaats 
in het Havenmuseum. Onderwerpen waren: de seksualisering van de samenleving en de 
grens tussen high en low culture. 
Subsidie werd verleend door de Stichting H.M.A.Schadeefonds, Stichting Bevordering van 
Volkskracht, de G.Ph. Verhagenstichting en de Erasmusstichting, in totaal een bedrag van 
1�.500 euro.

Ondertussen is een beheersstichting voor het kunstwerk van Paul Cox opgericht onder voor-
zitterschap van George Brouwer, tevens voorzitter van de Rotterdamse Kunststichting. In de 
statuten van deze stichting is opgenomen dat, daar waar het inhoudelijke ambities betreft, 
afstemming zal zijn met de Pierre Bayle Stichting. 
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Bijlagen
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Bijlage 1

Debatprogramma

Moderator: Chris Keulemans
Bezoekers: ��0

Zondag 18 februari in Zaal De Unie
	 	 Bakens in Niemandsland

Debat met: Abram de Swaan, universiteitshoog-
leraar Sociale wetenschap, Universiteit van 
Amsterdam; Rachida Azough, creatief directeur 
Kosmopolis en Hans Boutellier, criminoloog, 
directeur Hilda-Verwey Jonker instituut en auteur 
van het boek De Veiligheids Utopie. 
Moderator: Michaël Zeeman
Bezoekers: 90

Woensdag �1 februari in Zaal De Unie
 	 Architectuurcases

Debat en reflectie in het Architectuurjaar
Debat met: Jan Duursma, Academie van 
Bouwkunst Rotterdam; Wijnand Galema, 
Architectuur Instituut Rotterdam en Joachim 
Declerk, Berlage Institute. 
Moderator: Janny Rodermond
Bezoekers: 50

Woensdag �8 februari in Zaal De Unie
 	 Club Nieuw Rotterdam 

Het domste blondje van Rotterdam verkiezing

Maart

Donderdag 1 maart in Off Corso
 	 Popdebat 

Input: Jouw Ideale Poppodium
Debat: beleidsmakers, ondernemers én de gebrui-
kers van de poppodia geven hun visie over hun 
ideale poppodium. De uitkomst van deze debatten 
is daarna vertaald in een advies aan de wethouder 
Participatie en Cultuur.
Bezoekers: ongeveer �00

Dinsdag 6 maart in Zaal De Unie
 	 Romeo Delta

Back to the Eighties: Dromen van een Metropool 
Debat met: Patricia van Ulzen, auteur van Dromen 
van een Metropool: De Creatieve Klasse van Rotterdam 
1970-2000 en Jan van Teeffelen, dS+V.
Moderator: Nico Haasbroek
Bezoekers: 90

Donderdag 8 maart in Zaal De Unie
 	 Internationale Vrouwendag

Dames Geluk
Debat met: Hanina Ajarai, arabiste en medeauteur 
van Land van Werk en Honing; Annie Goddijn, 
kunstenares; Carien Carsten, psychotherapeute; 
Nino P., filmmaakster en Carry Leysner, werkzaam 
bij het OBR en presentator bij Radio Stanvaste.
Moderator: Rineke Kraaij
Bezoekers: 80

Januari

Dinsdag 16 januari in Zaal De Unie
	 	 Confetti

Identiteit gezocht, deel 3
Debat met: Orhan Kaya, wethouder Participatie 
en Cultuur; Anneke Verwijs, fractievoorzit-
ter GroenLinks; Remco Oosterhoff, raadslid 
ChristenUnie-SGP; Theo Cornelissen, raadslid SP; 
Jelena Mitrovic, projectleider Kunst in de straat; 
Kuin Heuff, kunstdocent; Paul Emonts, socioloog 
en lid adviesraad Rotterdam Verkeert.
Moderator: Tanja Jadnanansing
Bezoekers: 90

Vrijdag 19 januari in Zaal De Unie
	 	 Off Screen

Een vooruitblik op het Internationaal Film 
Festival Rotterdam door Sandra den Hamer en 
vertoning van docusoaps van Roy Dames. 
Moderator: Christiaan van Schermbeek 
Bezoekers: 70

Woensdag �4 januari in Kriterion,  
Groot Handelsgebouw

 	 Architectuurcases
Sleutelen aan de Lijnbaan
Debat met: Kees Kaan, Claus en Kaan Architecten; 
Maarten Schmitt, gemeente Den Haag; Anna 
Vos, Bouwfonds; Vincent van Rossem, gemeente 
Amsterdam en Philip Tidd, DEGW.
Moderator: Bert van Meggelen
Bezoekers: �00

	 	 Internationaal Film Festival Rotterdam 
Van �4 januari tot en met 5 februari staan Café 
en Zaal De Unie geheel in het teken van het 
Internationaal Film Festival Rotterdam. 

Februari

Donderdag 1 februari in Hogeschool inholland
	 	 Gelukkig Rotterdam deel 3: Buurt Geluk

Debat met: Hamit Karakus, wethouder Wonen en 
Ruimtelijke Ordening; Bernadette Janssen, pro-
jectleider/ontwerper bij BVR, adviseurs stedelijke 
ontwikkeling, landschap en infrastructuur; Rob 
Baris, horecaondernemer, kok en initiatiefne-
mer van restaurant ’t Gemaal, Afrikaanderplein 
en Mounia Ziani, projectleider ‘Multi Cultureel 
Lombardijen’
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Vrijdag 9 maart in Zaal De Unie
 	 Off Screen

Met: films uit Rutger Hauers masterclass en 
gesprekken met Jeffrim Rothuizen en Harry 
de Bruin; Niks tegen Kees zeggen van Ari Deelder, 
Willem Weemhof; Contained van Mark Wallaard en 
Tim Treurniet; Simply Cinema # 2 van Christiaan 
van Schermbeek; teaser van Nino P. voor haar 
nieuwe film: Mijn nichtje in Amerika.
Moderatoren: Christiaan van Schermbeek en 
Pieter Jan Smit
Bezoekers: 40

Donderdag 15 maart in Kriterion,  
Groot Handelsgebouw 

 	 Gelukkig Rotterdam: Jong Geluk
Debat met: Gilbert Curtessi, commercieel direc-
teur van Happy Shrimp; Mirjam Remie, scho-
liere en lid van de liberale jongerenorganisatie 
JOVD; Walter Bart, acteursgroep Wunderbaum; 
Mehmoona Mian, bestuurslid studententenver-
eniging Mashriq (EUR) en studente bedrijfs-
kunde; Salima Belhaj, lid van het landelijk 
Integratieplatform D66 en bestuurslid Nieuw 
Republikeins Genootschap en Lars Sörensen, 
vice-fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam Prins-
Alexander.
Moderator: Natascha Kuit
Bezoekers: 90

Woensdag �1 maart in Zaal De Unie
 	 Architectuurcases

Stadsvisie Rotterdam �0�0
Debat met: wethouder Hamit Karakus, Wonen 
en Ruimtelijke Ordening; wethouder, Dominic 
Schrijer, Werk, Sociale Zaken en Grote Steden 
Beleid; Rudy Stroink, TCN Property Projects; 
Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam; Janny 
Rodermond, Stimuleringsfonds voor Architectuur 
en Henk Oosterling, filosoof en initiatiefnemer 
Rotterdam Vakmanstad. Inleiding door Astrid 
Sanson, directeur stadsontwikkeling bij de dienst 
Stedenbouw.
Moderator: Felix Rottenberg
Bezoekers: 500

April

Dinsdag � april in Lantaren/Venster
 	 Over Thorbecke, Kunst en Macht

Debat met: Sjarel Ex, directeur museum 
Boijmans Van Beuningen; Gitta Luiten, directeur 
Mondriaan Stichting; Liane van der Linden, 
directeur Kosmopolis Rotterdam; Ann Demeester, 
directeur De Appel; Hans Onno van den Berg, 
directeur VSCD, Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties en Henk Scholten, direc-
teur Theater Instituut Nederland. Inleiding door 
Hugo Bongers, secretaris van de Rotterdamse 

Raad voor Kunst en Cultuur. Gerrit Timmers van 
het Onafhankelijk Toneel draagt een column voor.
Moderator: Pieter Hilhorst
Bezoekers: 180

Vrijdag 6 april in Zaal De Unie
 	 Off Screen

Met de films Het topje van de Mont Blanc van Mels 
van Zutphen en Overval van Schoonheid van Rene 
Hazekamp. Van Maarten van der Leeden en 
danseres/choreograaf Iris van Peppen work-in-
progress: Improvisatie 1 en Improvisatie 2. Twee films 
uit Kort Rotterdams: Soufiane van Natasja André 
de la Porte, Kicken van Feije Riemersma en Marc 
Rietdijk. Van de Filmfabriek: Knevelzucht van Arie 
den Ouden en Aaldering van Paolo Bouman. 
Moderator: Christiaan van Schermbeek
Bezoekers: 40

Dinsdag 17 april in Zaal De Unie
 	 Confetti

Mixlukt: Iedere subcultuur zijn eigen feestje
Debat met: Ted Langenbach, organisator van 
MTC-parties en bedenker van club Now & Wow; 
Krista Schram, interventieteam Forum deed 
onderzoek naar het uitgaansleven in Den Haag; 
Donica Buisman, ex-Nighttown programmeur 
en projectmanagement cultuur creatie-advies-
beleid; Elton Woei, organisator Goodtimes Party's 
en Viktor Reijkersz, gemeenteraadslid Leefbaar 
Rotterdam.
Moderator: Farid Tabarki
Bezoekers: 95

Woensdag �5 april Zaal De Unie
 	 Architectuurcases

Landschap in verdrukking?
Debat met: Frank van den Beuken, dS+V; Jeroen 
de Willigen, De Zwarte Hond; Ejsmund Hinborch, 
Provincie Zuid-Holland en Lieke Bijlsma, 
RPB. Inleiding door Helmut Thoele, Atelier 
Zuidvleugel.
Moderator: Guus van der Hoef
Bezoekers: 45

Donderdag �6 april in Kriterion, 
Groot Handelsgebouw

	 	 Gelukkig Rotterdam: Grijs Geluk
Debat met: Hans Becker, directeur van Humanitas 
Rotterdam en bijzonder hoogleraar humanisering 
van de zorg; Marrie Bot, Rotterdamse fotografe 
en maakster van het boek Geliefden - Timeless 
Love en Ineke Streefkerk, wijkverpleegkundige, 
Thuiszorg Rotterdam. Tijdens het debat wordt er 
een film van Kim Schonewille en Ingrid Meus ver-
toond. De Turkse zanger Ömer Kadan, een van de 
grote sterren van het Euro+ Songfestival, sluit de 
avond af met een muzikale performance. 
Moderator: Chris Keulemans
Bezoekers: 1�0



�� 

Zondag �� april in Zaal De Unie
 	 CrimeJazz: Een gesprek met Amiri Baraka

Input: Voorafgaand aan zijn performance tijdens 
CrimeJazz, words poetry & beyond in Rotown, 
vindt op zondagmiddag ‘een gesprek met Amiri 
Baraka’ plaats. Tijdens het gesprek in Zaal De 
Unie zal Baraka zich voornamelijk richten op de 
thema’s taal en muziek. 
Bezoekers: onbekend

Mei

Woensdag 9 mei in Zaal De Unie
 	 Het geheim van Hollywood

Lezing door regisseur Paul Ruven gevolgd door 
een gesprek.
Bezoekers: 78 

Dinsdag 15 mei in Zaal De Unie
 	 Modern Moralisme: Vrijheid, gelijkheid en broe-

derschap
Debat met: Jeroen Dijsselbloem, lid van de Tweede 
Kamer voor de PvdA en woordvoerder integratie-
beleid en Stine Jensen, filosofe, literatuurweten-
schapper en medeondertekenaar van het manifest 
Sex moet weer haute couture worden.
Moderator: Natasja van den Berg
Bezoekers: 40

Donderdag �4 mei in Kriterion,  
Groot Handelsgebouw 

 	 Gelukkig Rotterdam: Eigen Geluk
Michiel van Erp, toneelregisseur en televisiema-
ker; Gina Kranendonk, Rotterdamse fotografe 
en horticultureel onderzoeker; Roy Geurs, hoofd 
Funderend Onderwijs van JOS (Jeugd Onderwijs 
en Samenleving) en Joep Dohmen, universitair 
docent filosofie en humanistiek aan de Universiteit 
voor Humanistiek en auteur van Tegen de onverschil-
ligheid, pleidooi voor een moderne levenskunst. 
Gespreksleider: Chris Keulemans
Bezoekers: 76

Dinsdag �9 mei in Zaal De Unie
	 	 Confetti

KansJong, KansArm, KansRijk
Debat met: Theo Cornelissen, fractievoorzitter 
SP Rotterdam; Pierre Heijnen, woordvoerder 
Grote Steden Beleid en voormalig wethouder in 
Den Haag; Jan Buijze, Welzijnsorganisatie Doenja 
Dienstverlening; Said Kasmi, politicoloog en staf-
medewerker Stichting Radar en Aetzel Griffioen, 
politiek filosoof en kraker.
Gespreksleider: Andrew Makkinga
Bezoekers: 45

Donderdag �1 mei in Zaal De Unie
 	 Modern Moralisme: vrijheid, gelijkheid en broe-

derschap

Debat met: Jeanette Baljeu, wethouder Verkeer, 
Vervoer en Organisatie (VVD) en Ronald van 
Raak, SP Tweede Kamerlid en voormalig directeur 
van het wetenschappelijk bureau van de SP.  
Moderator: Natasja van den Berg
Bezoekers: �0

Juni

Vrijdag 1 juni in Zaal De Unie
 	 Off Screen

Off Screen presenteert een muzikaal en inter-
nationaal programma. Allereerst zien we het 
work-in-progress project BENEDEN MERWEDE van 
schrijver-regisseur K.A. Westland gevolgd door 
de animatiefilm Forecast (voorspelling) - for violin, 
violoncello and bayan van Adriaan Lokman met 
muziek van componist Oscar van Dillen. Na de 
pauze de lange film Uit het hart van Odessa van 
André Schreuders. Alec Kopyt, hoofdpersoon in 
de film en accordeonist, zal in het café Russisch-
Joodse liederen spelen en zingen. 
Moderator: Christiaan van Schermbeek
Bezoekers: 90

Woensdag 6 juni in Zaal De Unie
 	 Debatklas-debat: Durft Rotterdam?

Debat met: Mai Elmar, Chief Marketing Officer 
van Rotterdam; Andy Mosmans, Chief Marketing 
Officer bij de ARA Groep; Andre Dekker, Ruud 
Reutelingsperger en Geert van de Camp van 
Kunstenaarsgroep Observatorium; Jacques van 
Heijningen, directeur Rotterdams Fonds voor de 
Film en Audiovisuele Media en Christine de Baan, 
hoofd programma Architectuur Biënnale 2007
Moderatoren: Indra Boedjarath, Jeroen Visser, 
Lodewijk Reijs, Elly Stegeman, Ineke Moerman, 
Mijke Loeven, Michiel van Zuijlen en Rineke 
Kraaij
Bezoekers: 80

Donderdag 14 juni in Zaal De Unie
 	 Modern moralisme: Broederschap 

Debat met: Menno Hurenkamp, politicoloog 
en bestuurslid van de progressieve denktank 
Waterland, Maarten Neuteboom, vice-voorzitter 
CDJA en Lisia Pires, projectleider bij Netwerk CS.  
Moderator: Natasja van den Berg 
Bezoekers: 45

Woensdag �0 juni in Zaal De Unie
 	 Architectuurcases

Daadkracht op Zuid, architectuur als katalysator
Debat over de ambities van Pact op Zuid en de rol 
die architectuur daarin kan vervullen. Daarbij zul-
len de winnende ontwerpen van de Master Class 
Form & The City worden gepresenteerd.
Debat met: Kristian Koreman, ZUS; Siebe 
Thissen, CBK; Karin Schrederhof, Pact op Zuid; 
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Michelle Provoost, Crimson en Ruurd Gietema, 
KCAP. De ontwerpen uit de Master Class worden 
gepresenteerd door o.m. Kersten Geers, office 
kgdvs en Miguel Robles-Duran, Berlage Institute.
Moderator: Ruud Reutelingsperger
Bezoekers: 64

Dinsdag �6 juni in Kriterion Groot Handelsgebouw
Openluchtdebat op het dak van het Groot 
Handelsgebouw.

 	 Confetti
Even geen gezeur! Het gaat eigenlijk hartstikke 
goed!
Debat met: Henca Maduro, Artistiek Hoofd 
Jongerenjaar �009; Wendy Ramos Monteiro, 
studentenvereniging Infilia; Ruben Gowricharn, 
hoogleraar multiculturele samenleving en Melitia 
Atminah, activiteitenbegeleidster en jongerencoach
Moderator: Tasja Jadnanansing
Bezoekers: 70

Woensdag �7 juni in Kriterion Groot 
Handelsgebouw

 	 Cultuurwethoudersdebat
Debat met: Carolien Gehrels, wethouder Kunst 
en Cultuur van Amsterdam en Orhan Kaya, wet-
houder Participatie en Cultuur van Rotterdam. 
Inleiding door Hedy d’Ancona, bestuursvoorzitter 
Amsterdams Fonds voor de Beeldende Kunst
Moderator: Bert van Meggelen
Bezoekers: �00

September

Maandag 17 september in de Rotterdamse 
Schouwburg, Schouwburgplein �5, Rotterdam

 	 Seizoensopening: Het (Internationale) Keuze Debat
Een debat over de actuele functie van de geschie-
denis
Debat met: Hermann von der Dunk, emeritus 
Hoogleraar Contemporaine- en Cultuur geschie-
denis, Universiteit Utrecht; Maarten Doorman, 
bijzonder Hoogleraar Journalistiek Kritiek van 
Kunst en Cultuur, Universiteit van Amsterdam; 
Maria Grever, Hoogleraar Theorie en Methoden 
van Maatschappijgeschiedenis en directeur van 
het Centrum voor Historische Cultuur, Erasmus 
Universiteit Rotterdam; Marlite Halbertsma, 
Hoogleraar Historische Aspecten van Kunst 
en Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam; 
Jan Blokker jr, schrijver en historicus; Bas 
Heijne, schrijver en essayist; Joost Lagendijk, 
Europarlementariër voor Groen Links; Hans-
Werner Kroesinger, regisseur, schrijver en de 
belangrijkste vertegenwoordiger van het documen-
tairetheater in de Duitstalige landen met History 
Tilt; Lina Saneh en Rabin Mroué, Libanese theater-
makers en gerenommeerde representanten van de 
hedendaagse Libanese kunstwereld met de voor-

stellingen Appendice en Make me stop smoking. 
Moderator: Michaël Zeeman
Bezoekers: 180

Vrijdag �8 September in Zaal De Unie
 	 Off Screen

Met de films Sexy van Menna Laura Meijer, Flits 
van Rosh Abdelfattah, eindexamenwerk Willem 
de Kooning Academie van onder meer Max Maas, 
films van eindexamenkandidaten van het Grafisch 
Lyceum.
Moderator: Christiaan van Schermbeek
Bezoekers: 6�

Oktober

Woensdag � oktober in Zaal De Unie
 	 Verrassingen in de talentontwikkeling, deel 1

Debat met: Jolanda Spoel, artistiek leider van 
Rotterdams Lef; Bart Suèr, coördinator mbo oplei-
ding muziek en producent van het Albeda College; 
Janny Donker, voormalig directeur Löss Theater 
Maastricht en zelfstandig onderzoeker; Ben 
Bergmans, docent bij Codarts dansacademie en 
betrokken bij het Urban Dance Concours; Jocelyn 
Bergland, docent Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten en oprichter 5 o’clock class.
Moderator: Mijke Loeven 
Bezoekers: 58

Dinsdag 9 oktober in Zaal De Unie
 	 COC debat, deel 1
  Hoe zichtbaar mag homoseksualiteit zijn? 

Debat met: Marjolein Masselink, portefeuil-
lehouder Welzijn van de Centrumraad; Kamiel 
Verschuren, beeldend kunstenaar en Patrick van 
der Klooster, directeur Architectuur Instituut 
Rotterdam. Inleiding door Bram Anker, voorzitter 
COC Rotterdam.
Moderator: Dorien de Wit
Bezoekers: 4�

Woensdag 10 oktober in Zaal De Unie
 	 Selfmade talent zoekt ontwikkelplek in het profes-

sionele culturele veld, deel 2
Debat met: Laurien Saraber, onafhankelijk onder-
zoeker, publicist en adviseur; Alida Dors, break-
danser, actrice en theatermaker Solid Ground 
Movement; Dave Schwab, artistiek coach en pro-
grammeur Productiehuis Lantaren/Venster; Amy 
Gale, oprichter en artistiek leider Dansateliers
Moderator: Farid Tabarki
Bezoekers: �8

Woensdag �1 oktober in Zaal De Unie
 	 COC debat deel 2 
  Roze geluk 

Debat met: Arnold Westerhout, coordinator 
Hoigroep (voorlichtingsgroep COC); Imad el-Kaka, 
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auteur van Mijn geloof en mijn geluk en Nienke 
Eijsink, filmmaakster.
Moderator: Wilma Ruis
Bezoekers: �5 

Woensdag �1 oktober in de Rotterdamse 
Schouwburg

 	 Burgerschap en identiteit in multicultureel 
Rotterdam
Een debat over Het land van aankomst van Paul 
Scheffer 
Debat met: Paul Scheffer, publicist en bijzonder 
hoogleraar voor grootstedelijke problematiek 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg 
grote bekendheid door zijn essay Het multiculturele 
drama (2000); Bram Peper, oud-burgemeester van 
Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse 
Zaken; Baukje Prins, universitair docent sociale 
filosofie aan de Universiteit van Groningen en 
auteur van Voorbij de onschuld − Het debat over 
integratie in Nederland (2004); Gerrit Timmers, 
een van de oprichters van het Onafhankelijk 
Toneel, sinds 1995 maakt hij voorstellingen in 
het Arabisch met acteurs uit Marokko, en Sadik 
Harchaoui, directeur van Forum, Instituut voor 
Multiculturele Ontwikkeling.
Moderator: Michaël Zeeman
Bezoekers: 414

November

Vrijdag � november in Zaal De Unie
 	 Off Screen

Met de voor een Gouden Kalf genomineerde 
film Martha Vonk gaat naar Istanbul van Hester 
Overmars; Judaskus van Dienand Christe.
Moderator: Christiaan van Schermbeek
Bezoekers: 47

Dinsdag �0 november in Zaal De Unie
 	 COC debat, deel 3

Een avond met en rond Herman Meijer en de 
geschiedenis van de Rotterdamse homobeweging. 
Moderator: Wilma Ruis
Bezoekers: 80

Woensdag �1 november in Zaal De Unie
 	 Architectuurcases

Emancipatiemachine in de versnelling; Slotdebat 
Rotterdam vakmanstad 
Debat met: Henk Oosterling, filosoof en initiatief-
nemer Rotterdam Vakmanstad; Dennis Kaspori, 
architect en Jeanne van Heeswijk, beeldend kun-
stenaar.
Moderator: Godfried Engbersen (hoogleraar 
algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en verbonden aan het Sociaal Platform 
Rotterdam) 
Bezoekers: 75

Donderdag �9 november in Zaal De Unie 
 	 Confetti

Sex(E)mancipatie
De vrouw als lustobject in de geseksualiseerde 
samenleving
Debat met: Menna Laura Meijer, maakster van de 
TV-serie Sexy; Alaoui Alaoui, jongerenmakelaar; 
Şenay Özdemir, hoofdredacteur van Sen Magazine 
en Stine Jensen, filosoof en auteur van Waarom 
vrouwen van apen houden 
Moderator: Indra Boejarath 
Bezoekers: 50

December

Dinsdag 4 december in Zaal De Unie
 	 Stadsburgerschap en de lokale media 

De rol van de lokale media bij de participatie van 
burgers
Debat met: Irene Costera Meijer, bijzonder 
hoogleraar journalistiek aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam; Bart Verkade, hoofdredacteur AD 
Rotterdams Dagblad; Mezen Dannawi, program-
madirecteur FunX; Wim Nottroth, hoofdredac-
teur Cineac TV; Alaattin Erdal, directeur Time 
Media Group; Hans van Willigenburg, journalist 
en docent journalistiek bij InHolland Select 
Studies;
Johan de Koster, hoofdredacteur RTV Rijnmond 
en Orhan Kaya, wethouder Participatie en 
Cultuur in Rotterdam. 
Moderator: Katinka Baehr
Bezoekers: 90

Vrijdag 7 december in Zaal De Unie
 	 Off Screen

Met onder meer: De Llink-documentaire Chanaika 
van Victor Vroegindeweij; twee hoofdstukken uit 
het Europese project van Ruben Scheers; Flikker 
van Arthur Bueno en Chant down Babylon van 
Serafina Ouistiti. 
Moderator: Christiaan van Schermbeek
Bezoekers: 56

Dinsdag 11 december in Zaal De Unie
 	 Confetti
  Later als ik groot ben…

Een debat over het toekomstperspectief van jon-
geren
Debat met: Ferdi Licher, directeur emanci-
patiebeleid OCW; Rudolf Hunnik, redacteur 
Huismannen.nl; Monique Kremer, onderzoeker 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
en Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid voor de 
PvdA. Inleiding door Cas van Kleef, columnist bij 
Spunk. 
Moderator: Ruben Maes
Bezoekers: ��
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Woensdag 1� december in Zaal De Unie
 	 COC debat, deel 4

Strategie en effectiviteit van de emancipatiebewe-
ging
Debat met: Hubert Fermina, directeur Art.1; 
Annelies van der Horst, Centrum voor Gender en 
Diversiteit van de Universiteit van Maastricht en 
Bram Anker, voorzitter COC-Rotterdam. Tijdens 
het debat worden er fragmenten uit het werk van 
filmmaker Arthur Bueno vertoond.
Moderator: Wilma Ruis
Bezoekers: �1

Woensdag 1� december in Kriterion,  
Groot Handelsgebouw

 	 Architectuurcases op locatie
Stationskwartier Rotterdam
Debat met: Rients Dijkstra, stedenbouwkun-
dige en oprichter Maxwan; Astrid Sanson, 
directeur dS+V en Hans de Jonge, hoogleraar 
Vastgoedbeheer en Ontwikkeling TU Delft. 
Moderator: Frans Soeterbroek
Bezoekers: �09

Debatprogramma in 2007 

(type debatten en totaal aantal bezoekers)

 	 De debatreeks Gelukkig Rotterdam
Een samenwerking tussen NRC Handelsblad en 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
Aantal: 4
Totaal aantal bezoekers: 506

 	 Beleidsdebatten
Over Thorbecke, Kunst en Macht
Cultuurwethoudersdebat
Talentontwikkelingsdebatten 1 en 2
Stadsburgerschap en de lokale media
Aantal: 5 totaal aantal bezoekers: 666

 	 Themadebatten
Modern Moralisme: deel 1, �, en �.
Aantal bezoekers: 115

Debatklas debat
Aantal bezoekers: 80

COC-debatten: deel 1, �, �, en 4.
Totaal aantal bezoekers: 168

Bakens in Niemandsland
Aantal bezoekers; 90

Burgerschap en identiteit in multicultureel 
Rotterdam
Aantal bezoekers: 414

Totaal aantal bezoekers: 867

 	 Off Screen
Maandelijks filmprogramma waarin Rotterdamse 
makers hun werk vertonen. Korte interviews met 
de makers over alle aspecten van het maken van 
film.
Aantal: 7
Totaal aantal bezoekers: 406

 	 Confetti
Confetti is de jongerenredactie van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De 
redactie staat midden in de maatschappij en gaat 
aan de slag met actuele maatschappelijke thema’s.
Aantal: 6 
Totaal aantal bezoekers: �7�

 	 Debatpodium, debatten van culturele instellingen 
zonder eigen podium en in samenwerking met de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

ArchitectuurCases
Maandelijks debatprogramma van AIR over 
actuele architectonische en stedenbouwkundige 
kwesties.
Aantal: 7
Aantal bezoekers: 1�4� 

Romeo Delta
Aantal bezoekers: 90

Popdebat 
Input: Jouw Ideale Poppodium
Aantal bezoekers: ongeveer �00

Internationale Vrouwendag
Aantal bezoekers: 80

CrimeJazz: Een gesprek met Amiri Baraka
Aantal bezoekers: onbekend

Het geheim van Hollywood
Aantal bezoekers: 78

Club Nieuw Rotterdam
Aantal bezoekers: onbekend
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 Activa  

  �1 december �007  �1 december �006  
  €  €

Vaste activa 
Immateriële vaste activa  -     -   
Materiële vaste activa  69.501    100.808  
Financiële vaste activa  -     -  
 __________  __________ 
  
  69.501    100.808

Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa 26.319    75.139  
Liquide middelen  301.332    199.013  
 __________  __________
  327.651     274.152
  __________  __________

Totaal  397.152   374.960  

Balans per 31 december 2007 
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Passiva 

  �1 december �007  �1 december �006  
  €  € 
Eigen vermogen
Egalisatiereserve   160.202    115.818 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan leveranciers  63.186   106.385 
Belastingen en sociale premies  34.758    34.159
Overlopende passiva  139.006   118.595 
 __________  __________

   236.950    259.139  
  __________  __________

Totaal   397.152   374.957
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   �007    �006  
   €    € 
Bedrijfsopbrengsten:
Subsidie Gemeente Rotterdam  1.624.378      1.595.378  
Overige bedrijfsopbrengsten  19.104      23.560
 __________    __________

Som der bedrijfsopbrengsten    1.643.482      1.618.938
 
Bedrijfslasten:
Personeelskosten 893.733     929.639  
Afschrijvingen vaste activa  31.306      39.179  
Huisvestingskosten  211.969      199.523  
Organisatiekosten  242.581      254.642  
Activiteitenkosten afdeling Advies  95.281      69.299  
Activiteitenkosten afdeling Debat  161.510      158.777  
Diverse baten en lasten  33.522 -    7954 -
 __________    __________

Som der bedrijfslasten    1.602.858      1.643.105
   __________    __________

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    40.624     24.167 - 
Financiële baten en lasten    3.760      6.060 
   __________    __________

    44.384    18.107 -
Buitengewone lasten  -      -  
 __________    __________

Buitengewoon resultaat    -      - 
   __________    __________

Resultaat voor bestemming    44.384     18.107 -

Onttrekking/Toevoeging egalisatiereserve    44.384 -   18.107
   __________    __________

Resultaat    -      -

Resultatenrekening over 2007



Accountantsverklaring

�1

  Wij hebben gecontroleerd of de in dit jaarverslag opgenomen balans en resultatenrekening 
van Rotterdamse Kunststichting te Rotterdam over �007 op de juiste wijze zijn ontleend aan 
de door ons gecontroleerde jaarrekening �007 van Rotterdamse Kunststichting. Bij die jaar-
rekening hebben wij op �7 maart �008 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans en resulta-
tenrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 
�007. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de balans en resul-
tatenrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

  Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de balans en resultatenrekening op de 
juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening.

 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel.

Oordeel

  Naar ons oordeel zijn de balans en resultatenrekening in alle van materieel belang zijnde 
aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Toelichting

  Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde 
oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de stichting en voor een 
toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de balans en resultatenrekening dient 
te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, 
alsmede met de door ons daarbij op �7 maart �008 verstrekte goedkeurende accountantsver-
klaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

 Rotterdam, �7 maart �008
 Borrie & Co Accountants B.V.
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