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Jaarverslag 2020 

Inleiding en terugblik 

Er ligt weer een onrustig jaar achter ons.  

In deze inleiding een kleine terugblik: 

 

• Corona en alle beperkende maatregelen die dit met zich mee heeft gebracht 

• Door wegvallen van inkomsten een onzekere toekomst  

• De intern coördinator wordt vanaf 1 januari 2020 13 uur per week gedetacheerd aan Lariks in 

plaats van de 8 uur van 2019 om de openstaande uren van het jongerenwerk op te vangen. 

Doordat het contract vanuit Fort33 32 uur is gebleven, is er 19 uur overgebleven voor 

werkzaamheden voor Fort33 in plaats van de eerdere 24 uur 

• Overgang van oud naar een nieuw bestuur 

• Verkenning van komst Scholen In De Kunst in het gebouw van Fort33 

Ingezette middelen om bovenstaande te beheersen en op te lossen zijn geweest: 

• Met veel creativiteit, inzet van vrijwilligers en een intensieve samenwerking met de Gemeente 

Leusden steeds aanpassingen gedaan in het programma en de nodige maatregelen getroffen om 

toch culturele activiteiten te blijven aanbieden aan de inwoners van Leusden en omgeving.  

Er is een opnamestudio gebouwd door middel van giften en donaties waardoor er opnames 

kunnen worden gemaakt van muziek en podcasts. En er is door middel van vrijwilligers een 

livestream team geformeerd die optredens en andere activiteiten live via internet toch bij de 

inwoners van Leusden hebben gebracht. 

• Aanvragen NOW, TVL, Opstartregeling Provincie Utrecht en tegemoetkoming vanuit de 

Gemeente. 

• Werving, selectie en inwerken van 2 nieuwe bestuursleden 

• Veel overleg, uitwisselen van gegevens en onderhandelingen met Scholen In De Kunst en de 

Gemeente Leusden.  

Dit heeft geresulteerd in: 

• Veel activiteiten ondanks de Corona beperkingen zoals: Bouwkamp in plaats van Bouwdorp, 

concerten/optredens voor max. 30 personen, zonder horeca, op anderhalve meter, voor 

kinderen in de zomervakantie tussen 2 lockdowns in, podcast opnames en heel veel livestream 

producties. 

• Genoeg extra middelen door tegemoetkoming huur en voorschot subsidie voor 2021 zodat de 

lonen en andere vaste lasten gewoon voldaan konden worden. 

• Een groter, completer en daardoor daadkrachtiger bestuur dat de staf en de vrijwilligers kan 

ondersteunen.  

• Een duidelijke visie over de inhoud van de samenwerking als SidK in het gebouw van Fort33 gaat 

komen in de toekomst. De intentie is duidelijk, maar de vorm van organisatie en beheer moet 

nog duidelijker uitgewerkt worden. 

• De Vrijwilligerstrofee voor Bouwkamp 2020 en de Gemeentepluim 2020 
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Verantwoording Subsidie Fort33 2020 
 

Cultuurpodium (& Maatschappelijk) 
 

Dit stond in het nawoord van de subsidieaanvraag van 2020: 
 
Samenvattend gaat FORT33 dit jaar fors inzetten op talentontwikkeling en het uitbreiden van de 
activiteiten van het cultuurpodium. Dit gaat hand in hand met elkaar. Door jonge talenten een podium 
te bieden zal FORT33 een sterkere plek innemen in het culturele landschap van Leusden.  
Deze subsidieaanvraag is gericht op het jaar 2020. Wij willen als cultuurpodium ook verder de toekomst 

in kijken.  

Fort33 was goed bezig in de eerste maanden van 2020 met elke week 1 of 2 producties in het weekend 

en 2x een uitverkochte zaal (Proud2Vout feest en Concert van Brand New Cadillac). Totdat op vrijdag 13 

maart de eerste Corona maatregelen ingingen en er vanaf die datum steeds minder mogelijk was voor 

Fort33. 2 lockdowns waarin helemaal niks mogelijk was en daartussen veel maatregelingen die 

beperkingen opleverde voor de organisatie van activiteiten en concerten. 

We hebben daarom concerten en evenementen moeten verplaatsen en uiteindelijk moeten afgelasten 

door de Corona maatregelen. 

Hieronder is een overzicht weergegeven van de concerten en dans-/feestavonden die in 2020 wel en 

niet hebben plaatsgevonden hebben in Fort33. Hieronder verstaan we de concerten, In The Woods, 

Sunday Jamsessions en Dansavonden zoals Fort Dirty. 

We hebben de Concerten/Feestavonden en de Maatschappelijke evenementen samengevoegd in het 

overzicht. Onder de maatschappelijke activiteiten verstaan wij Repair Café, Café Chantant (heeft 

helemaal niet plaatsgevonden in 2020 door de Corona maatregelen), Fort Happy, Klepperuitje, Dansen 

Met je Kind, Het Sinterklaas- en Carnavalfeest voor mensen met een beperking, Country Line Dance, De 

Avond 4 daagse en Bouwdorp. 

 

Producties 2020: 
 

Januari    

Oliebollenkaraoke, Dansen Met Je Kind, Country Line Dance, Repair Café, Fort Happy, Rock ’n Roll 

Junkies (afgezegd door ziekte bandlid), Sunday Jamsessions en In The Woods (Point Quiet) 

Februari 

ProudToBeVout (Benefiet Ronde Tafel 28 Leusden > UITVERKOCHT, Dansen met je kind, Country Line 

Dance, The Fortunate Sons, Repair Café, Fort Happy, In The Woods (Stephen Fearing), Sunday 

Jamsessions, Carnavalsfeest voor mensen met beperking, Grote Prijs van Leusden Voorrrondes 
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Maart 

Johnny & The Scurfies, Dansen Met Je Kind, Country Line Dance, Brand New Cadillac (UITVERKOCHT) 

Repair Café  

Vrijdag 13 maart Eerste Coronamaatregelen  Eerste lockdown 

Na de eerste lockdown zijn Country Line Dance, Dansen met je kind en In The Woods gestopt en hebben 

daarna niet meer plaatsgevonden in 2020. 

Maand:   Wat:     Doorgegaan:   

Maart   Sunday Jamsessions   Nee 

   Fort Happy    Nee 

   Hardland     Nee 

   Bandmiddag Scholen In De Kunst Nee  

April   In The Woods 2x   Nee 

   Fort Dirty Mixtape   Online 

   Mooi Wark    Nee > uitgesteld 

   The Gents    Nee 

   Koningsdag Mixtape   Online via instagram 

Mei   Fort Happy    Online? 

   In The Woods    Nee 

   Klepperuitje    Nee 

Juni:   Recordpoging CreaB   Nee 

   Rommelmarkt Leusden   Nee 

   Avond 4 Daagse   Nee 

   HappyFest    Online 

   Fort Happy    Online 

Juni   Eerste versoepelingen Coronamaatregelen 

Juli   Sunday Jamsessions   Ja > max. 30 personen 

   Zomervakantieprogramma  Ja 

Zomerprogramma: Paarse Goochelaar, Fort Fissa, Yung Fort Happy Fotoworkshop, Sunday 

Jamsessions, Knutselmiddagen 

Augustus  Zomervakantieprogramma  Ja 
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Zomerprogramma Lejo de Poppenspeler, Kidsvoorstelling Blind Ed, Knutselmiddagen, Workshop De 

Studio 

Maand:   Wat:    Doorgegaan: 

   Bouwkamp   Ja 

September  Ben Jur    Nee 

   Jamsessions   Ja > max. 30 personen 

GPL    Ja > Online 

Seven Wonders   Nee 

Oktober  Johnny & The Scurfies  Online 

   VIP Room DJ Avond  Nee > uitgesteld 

   Pyrolysis   Ja > max. 30 bezoekers en Online 

13 oktober  Nieuwe Coronamaatregelen Gedeeltelijke lockdown    

   Benighted   Nee > uitgesteld en uiteindelijk gecancelled 

   Fort Happy Anders  Online 

   Sunday Jamsessions  Nee 

   Mooi Wark   Nee > 2de keer uitgesteld 

   Drive In Weekend  Nee 

   Bands Meet Public: 

Ghear    Nee 

LEA    Nee 

ScareFort (Spooktocht)  Nee 

November  Fort Happy Anders  Online 

   West & Merk   Online   

   Popquiz   Online 

   Dinershow Johhny Scurfies Online i.s.m. Maxima’s 

   Skimming Water  Nee > verplaatst  

   SNARE    Online 

   Sinterklaas   Online en cadeau’s bezorgd 
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Maand:   Wat:    Doorgegaan: 

December  Shade Of Hatred  Online 

   Forty Happy Bingo  Online 

   Dr. Justice   Online 

   Kerstspecial Dinershow  Online i.s.m. alle Leusdense Horeca 

   Sheashore Captions  Nee > uitgesteld 

   TIM-BER New Years Eve Online 

December  Coronamaatregelen  Tweede lockdown 

Fort33 is steeds creatief met de regels omgegaan en heeft eigenlijk nooit stilgelegen.  

Er zijn constant nieuwe initiatieven bedacht en georganiseerd als konden deze niet altijd plaatsvinden 

door de dan heersende maatregelen. Het livestreamen van concerten, het maken van een podcast, het 

organiseren van zomervakantieactiviteiten voor voornamelijk kinderen, het organiseren van concerten 

op anderhalve meter, het organiseren van een Bouwkamp in plaats van een Bouwdorp, dinershows in 

samenwerking met de horeca in Leusden en het online streamen van bingo’s en quizzen. 

Het uitvoeren van buitenconcerten, een drive-in weekend met muziek en film, een rommelmarkt en een 

Halloween spooktocht en muziekworkshops in de kerstvakanties heeft jammer genoeg niet kunnen 

plaatsvinden, ondanks alle tijd en kosten die hiervoor zijn verricht.  

Om het contact met de doelgroep te behouden heeft Fort33 ook initiatieven als het uitbrengen van de 

Fortcher en het laten maken van mondkapjes door vrijwilligers opgezet. 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/podiumkunsten/343698/fort33-brengt-de-fortcher-uit-voor-

toekomstige-concerten-704931 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/corona/377618/fort33-verkoopt-eigen-mondkapjes 

 

Zalenverhuur 
 

Door de Corona maatregelen is alle mogelijke verhuur voor feesten/partijen/bruiloften en/of 

borrels/netwerkbijeenkomsten vanaf 13 maart niet meer doorgegaan. 

Structurele verhuur voor bijvoorbeeld het Popkoor, Wilson Army zijn stilgevallen en al getekende 

contracten voor verhuur voor een doedelzakvereniging zijn ontbonden omdat verhuur niet mogelijk 

was. Er zijn tijdens de versoepelingen wat presentaties, lezingen en vergaderingen geweest maar zonder 

horeca en voor maar 30 bezoekers op anderhalve meter. Daarom hebben voor deze verhuur ook 

gereduceerde tarieven gerekend. 

 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/podiumkunsten/343698/fort33-brengt-de-fortcher-uit-voor-toekomstige-concerten-704931
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/podiumkunsten/343698/fort33-brengt-de-fortcher-uit-voor-toekomstige-concerten-704931
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/corona/377618/fort33-verkoopt-eigen-mondkapjes
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De reguliere huurinkomsten zijn weggevallen en komen hoogstwaarschijnlijk ook niet meer terug als alle 

Coronamaatregelingen van de baan zijn. 

 

Samenwerkingsverbanden 
 

Fort33 heeft veel contact met andere organisaties binnen Leusden en zoekt altijd de samenwerking om 

de burgers van Leusden te bedienen van cultuur & meer.  

Fort33 heeft intensief contact met de buren op het Buininkpark om elkaar op de hoogte te houden van 

projecten en zo te zorgen dat o.a. de verkeersdrukte te verminderen en het veiligheidsgevoel op het 

terrein te vergroten. Er is o.a. een groepsapp waar we elkaar snel kunnen bereiken. 

In samenwerking met de Leusder Krant is er vanaf mei 2020 een eigen pagina van Fort33 die elke 2 

weken in de Leusder Krant staat.  

In samenwerking met Diaconie van de Protestante Gemeente Leusden en Kiwanes Leusden is er een 

opnamestudio gerealiseerd in Fort33 waar muzikanten en bandjes opnames kunnen maken van hun 

muziek. 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/363297/fort33-neemt-opnamestudio-feestelijk-in-

gebruik 

Fort33 werkt ook intensief samen met SNO en de buurtsportcoaches van Leusden Fit om samen 

sportieve activiteiten te organiseren in en om Fort33. Denk daarbij aan de Leusden Fit Weken, Sport 

workshops en het weer in gebruik nemen van de crossbaan achter Fort33. 

https://www.ad.nl/amersfoort/lekker-stunten-op-de-dirtbaan-fietscrossbaan-uit-de-jaren-tachtig-

wordt-weer-opgegraven-in-leusden~a7fbbe93/ 

Natuurlijk is Fort33 ook deelnemer van de Cultuurkoepel in Leusden. De Cultuurkoepel heeft echter ook 

stilgelegen omdat de andere deelnemers (Bibliotheek, Scholen In De Kunst en Theater de Tuin) eigenlijk 

bijna tot geen activiteiten hebben georganiseerd in 2020. In 2021 is het idee om meer samen te doen en 

ook de krachten te bundelen om iedereen weer van cultuur te laten genieten als dat weer mogelijk is. 

De belangrijkste samenwerkingspartner in 2020 was echter de Gemeente Leusden die gelukkig 

meedacht met Fort33 om te kijken wat er WEL mogelijk was, ondanks alle maatregelen en het 

attenderen op fondsen en subsidies die Fort33 zou kunnen helpen. 

Stichting Lariks 
 

Een van de grootste samenwerkingspartners van Fort33 is Stichting Lariks omdat het jongerenwerk 

wordt uitgevoerd in het gebouw van Fort33. De detachering van Lennert Bont aan Lariks om het 

jongerenwerk te ondersteunen is op 1 januari 2020 uitgebreid van 8 naar 16 uur. Omdat Lennert niet in 

dienst wilde bij Lariks, was deze constructie de beste oplossing voor Lariks en het bestuur van Fort33. 

Doordat Fort33 Btw-plichtig is, blijft er na het verrekenen van de BTW daadwerkelijk 13 uur  

 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/363297/fort33-neemt-opnamestudio-feestelijk-in-gebruik
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/363297/fort33-neemt-opnamestudio-feestelijk-in-gebruik
https://www.ad.nl/amersfoort/lekker-stunten-op-de-dirtbaan-fietscrossbaan-uit-de-jaren-tachtig-wordt-weer-opgegraven-in-leusden~a7fbbe93/
https://www.ad.nl/amersfoort/lekker-stunten-op-de-dirtbaan-fietscrossbaan-uit-de-jaren-tachtig-wordt-weer-opgegraven-in-leusden~a7fbbe93/
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jongerenwerk over. Lennert Bont heeft op 1 augustus 2020 een vast contract gekregen van het bestuur 

van Fort33 omdat zij tevreden waren over zijn functioneren en omdat er van uit werd gegaan dat de 

detachering aan Lariks gecontinueerd zou worden. Als de detachering van Lariks wegvalt wordt er 

opnieuw gekeken hoe dit verschil gefinancierd gaat worden. 

 

In 2020 is de samenwerking met Lariks nog meer verbeterd door het directe contact tussen Fort33 en 

Lariks door de detachering en een actieve AV-programmeur van Lariks. Na de eerste lockdown kwam 

het jongerenwerk stil te liggen. En door het aantrekken van een andere AV programmeur moesten een 

aantal zaken in de samenwerking weer opnieuw worden opgestart. Toch is er in de zomervakantie een  

programma georganiseerd voor de Jeugd door een landelijke subsidie te verkrijgen, namelijk Jeugd Aan 

Zet. Daardoor zijn er een graffiti workshop + BBQ, muziekworkshops in Fort33 voor en met jeugd 

georganiseerd en is er een begin gemaakt met de realisering van een crossbaan achter Fort33. 

 

https://www.ad.nl/amersfoort/graffitikunst-fleurt-hangplek-jongerencentrum-fort033-in-leusden-

op~a7358c30/ 

 

In de herfstvakantie zijn er nog activiteiten samen georganiseerd, maar alle geplande (muziek) 

workshops voor de Kerstvakantie moesten worden geannuleerd. 

 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/activiteiten/370452/ondanks-corona-jeugdactiviteiten-in-en-om-

fort33 

 

Andere werkzaamheden 2020 

De tweede helft van 2019 en het grootste deel van 2020 is Fort33 bezig geweest om het vertrek van 

beheerder op te vangen, door alle financiële en beheerzaken op te lossen en het opheffen van de 

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk te regelen.  

Daarna is de staf voornamelijk bezig geweest om financiële middelen te vinden om het gemis van 

inkomsten door de corona maatregelen op te vangen, de mogelijkheden te benutten om toch cultuur te 

blijven aanbieden, een nieuw bestuur te formeren en in gesprek te gaan met Gemeente en Scholen In 

De Kunst om de komst van Sidk naar Fort33 vorm te geven. 

Er hebben ook een aantal verbouwingen plaatsgevonden van de Grote en de Kleine Zaal waarbij o.a. de 

bars zijn opgeknapt, er lichtpalen zijn verwijderd en er nieuwe verlichting is geplaatst. 

Dit allemaal met minimale kosten en hulp van veel vrijwilligers. 

      

Toekomst 
 
In 2021 zullen er nog meer fondsen en subsidies worden aangeschreven om Fort te helpen om de 
Corona crisis door te komen en de verloren inkomsten te compenseren. Zoals het KICKSTART 
Cultuurfonds en subsidies vanuit de Provincie Utrecht. 
 
 

https://www.ad.nl/amersfoort/graffitikunst-fleurt-hangplek-jongerencentrum-fort033-in-leusden-op~a7358c30/
https://www.ad.nl/amersfoort/graffitikunst-fleurt-hangplek-jongerencentrum-fort033-in-leusden-op~a7358c30/
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/activiteiten/370452/ondanks-corona-jeugdactiviteiten-in-en-om-fort33
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/activiteiten/370452/ondanks-corona-jeugdactiviteiten-in-en-om-fort33
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Ook zal er op andere wijze geprobeerd worden om extra middelen binnen te halen zoals donaties van 
particulieren en ondernemers. 
 
Er zijn begin 2021 nog 2 personen toegevoegd aan het bestuur, zodat deze nu tijdelijk uit 6 personen 
bestaat. De 2 aspirant leden helpen in ieder geval tot 1 juli 2021 mee om de staf en de vrijwilligers te 
ondersteunen in deze bijzondere tijden, voordat zij definitief toetreden tot het bestuur. 
 
Fort33 staat te springen om zodra het weer kan, zoveel mogelijk (binnen of buiten) 
optredens/concerten en feesten te gaan organiseren voor de inwoners van Leusden en zodoende weer 
wat inkomsten te generen, de vrijwilligers weer een plek te geven en de achterstand in het culturele 
aanbod in te halen.  
 
 
 
 
 
Lennert Bont     Nick Karssenberg 

Intern coördinator FORT33    Programma coördinator FORT33 

 

 

 

Bavoortseweg 25 

3833 BM Leusden 

T: 033-4945691 

E: info@fort33.nl 

 

FORT33 Online: 

www.fort33.nl/ 

www.facebook.com/Fort33/ 
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