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NIEUWE LEDEN ROTTERDAMSE RAAD VOOR KUNST EN CULTUUR 

Ricardo Burgzorg en Herman Vaanholt zijn benoemd tot raadsleden van de Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur (RRKC). Daarmee is de Raad weer compleet. Alle benoemingen zijn voor 

een periode van vier jaar.  

Ricardo Burgzorg (1959, Paramaribo) is cultureel ondernemer in Den Haag onder de naam über blick 

met jarenlange ervaring op het terrein van (inter)nationale, interculturele beleidsontwikkelingen en 

theaterproducties. Burgzorg is tevens festivaldirecteur van het Indian Film Festival in Den Haag en 

de stichting My First Art Collection. Hij heeft neven- en bestuursfuncties vervuld bij o.m. Raad voor 

Cultuur, Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds en ATANA. 

Herman Vaanholt (1961, Enschede) is ondernemer en investeerder vanuit Rotterdam en onder meer 

mede-initiator van City Racing Rotterdam. Hij studeerde bedrijfskunde aan de EUR en op Nyenrode. 

Vaanholt is betrokken (geweest) bij maatschappelijke en culturele projecten in ondermeer Nigeria, 

Eritrea, Sierra Leone en Uganda. Hij is actief voor diverse stichtingen o.m. Artsen zonder Grenzen, 

KidsRights, Erasmus Education Fund (EUR), Big Brothers Big Sisters en Sunday Foundation. 

 

De Voorzitter van de Raad, Melanie Post van Ophem, is verheugd met de benoemingen: “De nieuwe 

leden verbinden de culturele sector met verschillende maatschappelijke sectoren binnen en buiten 

de stad. Hun ervaring op het gebied van o.m. diversiteit en ondernemerschap versterken de Raad.” 

Naast Post van Ophem bestaat de Raad uit Simon Davies, Egbert Fransen, Robert Marijnissen, Ulrike 

Söbbeke, Jacqueline Veenendaal, Willemijn Zwiep en Bruno Verbergt (adviseur namens de stad 

Antwerpen). Met 9 leden en een adviseur van de stad Antwerpen is de Raad compleet.    

 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verbindt en versterkt de cultuursector in Rotterdam 

door onafhankelijk te adviseren, te signaleren en te informeren over lokale en (inter)nationale 

ontwikkelingen.  

 

Woensdag 4 december presenteert de Raad zijn werkprogramma voor de komende jaren. 

Aanmelding daar voor via rrkc@rrkc.nl 

 

De Rotterdamse Cultuurdebatten. In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014.  

Hoe de stad te versterken met de creatieve en culturele sector? RRKC i.s.m. Arminius en 

Rotterdamse Schouwburg. A.s. maandag 2 december, in Arminius, 20.00 uur. www.rrkc.nl 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Inez Boogaarts (secretaris RRKC/ 
directeur), T 010 433 58 33, t 06 29 413 315 iboogaarts@rrkc.nl  

Nieuwe website: www.rrkc.nl  
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