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Bestuursverslag 2016-2019

Na de oprichting van Polderblik in mei 2016 hebben bestuur en vrijwilligers/ programmaraad zich geleidelijk gericht op een aantal projecten en activiteiten.
• Pand Teun Koolhaas: Er is in overleg met de familie Koolhaas
een begin gemaakt met de invulling van activiteiten in het pand
op de Realiteit: lezingen; kleine concerten; discussies. Het gebouw is voorts incidenteel verhuurd aan met name afdelingen
van de gemeente die daar studie/werkbijeenkomsten wilden
houden.
• Op verzoek van de gemeente in Polderblik actief betrokken bij
de organisatie van de Open Monumentendag 2018. Daartoe is
een bijdrage van het Cultuurfonds Almere ontvangen.
• In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
is een studiedag georganiseerd over modern erfgoed (post 65).
Deze vond plaats in theater Corrosia in Almere Haven en is
door ca. 100 deelnemers bezocht.
• In samenwerking met de gemeente en bewoners van Almere
Haven is het project “Almere Haven gewaardeerd” in 2018.
• Op verzoek van toenmalig wethouder Herrema is de architectuurprijs 2018 Almere georganiseerd.
• In 2019 zijn 4 lezingen georganiseerd (zie verslag) onder de titel “Polderperspectieven”. Hiervoor was veel belangstelling in
het voormalige architectuurcentrum Casla.
• Enkele vrijwilligers uit de programmaraad hebben het project
“Kunstambassadeurs” opgezet. Dat heeft ertoe geleid dat enkele tientallen inwoners een kunstwerk in de openbare ruimte

hebben “geadopteerd”. Hiervoor is financiering door het Cultuurfonds Almere en het Prins Bernhard Cultuurfonds Almere
verstrekt. Aanvankelijk is de subsidieverlening en administratie
vanuit Polderblik gefaciliteerd. Eind 2019 is door de betrokkenen een eigen stichting opgericht en zijn de subsidies overgedragen.
• Bestuur: enkele vrijwilligers van de programmaraad vormden in
de begintijd ook het bestuur. Met de voorbereiding van “Almere
100 jaar” is de wens geuit om het bestuur te verstevigen. Dat
wil zeggen: mensen die zich vooral met het bestuurswerk bezighouden zodat de vrijwilligers zich op de activiteiten en programma’s kunnen richten. Dat heeft geleid tot 3 nieuwe bestuursleden met een brede ervaring: Maia Stassen; Wim Trieller en Henk Smeeman. Laatstgenoemden zijn oud- wethouder
van Almere en Maia Stassen heeft brede culturele ervaring.
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