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Voorwoord 
Fort33 heeft het al in zijn naam besloten: kracht. De kracht van Fort33 zit in het feit dat we 
vooruit willen kijken en vooruit willen gaan, ondanks alle corona perikelen. Net als 2020 
zagen we ons geconfronteerd met de effecten van corona. Soms om moedeloos van te 
worden maar altijd met de blik op wat er wel kan. Vooral met de blik op het moment waarop 
we weer kunnen doen waar onze kracht ligt, cultuur en ontmoeting in de breedste zin van 
het woord. In dit jaarverslag kijken we terug op 2021 waarin Fort33 op de proef is gesteld en 
we onze veerkracht opnieuw hebben laten zien. 
 
Fort33 cultuurpodium 
We kunnen het jaar samenvatten als een jaar van uitdagingen. De beperkende corona 
maatregelingen hebben vooral een beroep gedaan op de flexibiliteit en de creativiteit van de 
staf, het bestuur en de vrijwilligers van Fort33. Met elke nieuwe fase in de 
coronamaatregelen werd er door de staf gekeken naar wat er wel mogelijk was. Met de zich 
snel opvolgende fases was dat niet altijd even makkelijk en soms ontmoedigend. Toch is 
Fort33 het blijven benaderen als een uitdaging waar we mee aan de slag kunnen. Deze 
houding heeft erin geresulteerd dat er het gehele jaar activiteiten en optredens zijn 
georganiseerd. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen konden de activiteiten live 
plaatsvinden. In de perioden dat we gedwongen gesloten waren zijn diverse activiteiten in 
digitale vorm georganiseerd (online middels van te voren opgenomen optredens of 
livestream). In sommige gevallen waren we genoodzaakt een optreden af te lasten. Waar 
het kon zijn deze optredens later in het jaar opnieuw geprogrammeerd. In totaal zijn er dit 
jaar 127 producties geprogrammeerd. Daarvan zijn er 101 uitgevoerd. De andere 26 
producties zijn afgelast. Voor een overzicht van de producties verwijzen we graag naar de 
bijlage. 
 
Eén activiteit willen we er uitlichten. Midden in de lockdown van het voorjaar ontstond het 
idee voor een 48-urige livestream. Geïnspireerd door Serious Request van NPO 3FM lieten 
een aantal vrijwilligers van Fort zich opsluiten om 48 uur een livestream te maken met 
muziek, gasten en activiteiten om geld in te zamelen onder de noemer Forty8 Hours. Diverse 
organisaties in Leusden kwamen langs voor interviews. Daarnaast werden er diverse acties 
op touw gezet om geld in te zamelen. De opbrengst van Forty8 Hours is deze eerste editie 
ten goede gekomen aan Fort33.  Van de opbrengst is apparatuur aangeschaft voor de 
livestreams. Voor Fort33 was Forty8 Hours een groot succes en wordt besloten om dit in 
2022 weer te organiseren.  
 
Bestuur 
Begin 2021 is er een bestuurswisseling. Bestuursleden Albert van der Kruit en Pascal Derksen 
nemen afscheid. Zij worden opgevolgd door Roald Herbrink en Marco de Laet. Roald 
Herbrink wordt door het bestuur aangesteld als voorzitter. Marco de Laet wordt aangesteld 
als vicevoorzitter. Met de zittende bestuursleden Tom Kuipers als penningmeester en 
Mirjam Zoomer als secretaris is het bestuur weer op sterkte. Het bestuur merkt wel dat er 
met de corona pandemie en maatregelen veel druk op het bestuur komt te liggen. Vooral de 
financiën en de druk op de inkomsten vraagt veel aandacht van het bestuur. De 
bestuursleden schrijven en denken actief mee in het verkrijgen van de diverse 
steunmaatregelen in het kader van corona. Meer hierover is te lezen onder financiën. 
Daarnaast moet het bestuur in het kader van de WBTR een governance code schrijven. Ook 
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is het bestuur begonnen met het schrijven van een bestuursreglement waarin diverse 
onderwerpen voor de organisatie vastgelegd moeten gaan worden. Daarin worden ook 
thema’s als vrijwilligersbeleid en stagebeleid ingevoegd. 
 
Staf 
De drie stafleden zijn het afgelopen jaar meer bezig geweest met de effecten van de 
coronamaatregelen dan met het faciliteren en organiseren van culturele activiteiten. 
Daarnaast zorgde ouderschapsverlof en langdurig ziekteverlof voor meer druk op de staf. 
Eind van het jaar kondigde een staflid zijn vertrek begin 2022 aan vanwege een nieuwe 
carrièremogelijkheid. Het bestuur heeft de staf bij de werkzaamheden ondersteund. Met 
een klein team en beperkt aantal uren moet er door de staf en bestuur keuzes gemaakt 
worden in werkzaamheden. Soms levert dat spanning op tussen wat we willen en wat we 
kunnen. 
 
Vrijwilligers 
Enthousiasme en betrokkenheid zijn de kenmerken van onze vrijwilligers. Helaas zijn de 
coronamaatregelen ook van invloed op de inzet. Voor de vrijwilligers die vooral ingezet 
worden bij techniek was er genoeg te doen tijdens live producties of de digitale versies. Voor 
de barmedewerkers en sleutelhouders was dit niet het geval. Toch hebben vrijwilligers zich 
op diverse vlakken ingezet om diverse kluswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden 
uit te voeren in Fort33. De staf en het bestuur zijn bijzonder blij met en trots op de 
vrijwilligers. 
 
Samenwerkingsverbanden 
In de prestatiesubsidie 2021 van de gemeente Leusden wordt gesproken over samenwerking 
met lokale en maatschappelijke instellingen om cultuurparticipatie van alle inwoners maar 
met name jongeren en kwetsbaren te vergroten. Fort33 zoekt samenwerking met diverse 
organisaties zoals stichting Lariks, de Cultuurkoepel, Bibliotheek en Scholen in de Kunst.  
 
Stichting Lariks 
Met stichting Lariks wordt vooral samengewerkt in het faciliteren van ruimte binnen Fort33 
voor bijvoorbeeld jongerenwerk, inloop, vakantieactiviteiten, trainingen en cursussen. Een 
goed voorbeeld zijn de activiteiten voor jonge mantelzorgers. Ook werken de 
buurtsportcoaches geregeld vanuit en met Fort33 met aan activiteiten die gericht zijn op de 
jeugd en jongeren. De meest in het oog springende activiteit is het bike park (oude 
fietscrossbaan). Deze is door de buurtsportcoach samen met een aantal jonge inwoners van 
Leusden nieuw leven ingeblazen. De opening van de baan is een gezamenlijke activiteit van 
Lariks en Fort33. De fietsen staan opgeslagen bij Fort33 en uitlevering door Lariks vindt 
plaats vanuit Fort33. 
 
Daarnaast wordt met de buurtsportcoaches en SNO samengewerkt bij het organiseren van 
sportieve activiteiten in en om Fort33. Denk daarbij aan de Leusden Fit Weken, Sport 
workshops en het in gebruik nemen van het bike park. Fort33 heeft hierbij een meer 
faciliterende rol als centrale accommodatie en leveren van vrijwilligers. Een extra initiatief 
dit jaar was de Stormbaan waar Fort33 vrijwilligers, muzikale ondersteuning en de horeca 
voor alle vrijwilligers heeft geregeld. 
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Door de diverse lockdowns en coronamaatregelen waren er momenten dat er in Fort33 wel 
activiteiten plaatsvonden onder verantwoordelijkheid van Lariks, terwijl de activiteiten van 
Fort33 vanuit cultuur niet mochten doorgaan. Naast deze situatie is de samenwerking met 
Lariks niet altijd soepel. Dit vraagt om meer helderheid van beide organisaties over 
verwachtingen en mogelijk opnieuw bekijken van de werkafspraken. 
 
Scholen in de Kunst 
In de prestatiesubsidie 2021 van de gemeente Leusden wordt de integratie van Scholen in de 
Kunst in het gebouw van Fort33 genoemd. Het afgelopen jaar heeft Fort33 deelgenomen 
aan een projectgroep waarin ook de gemeente en Scholen in de Kunst deelnamen. De 
projectgroep heeft bekeken hoe de twee organisaties in één gebouw geïntegreerd kunnen 
worden en hoe een verdere samenwerking eruit zou kunnen zien. Er zijn diverse scenario’s 
van een verbouwing en aanbouw besproken. Door de diverse belangen en diverse 
bedrijfsculturen lopen de gesprekken niet altijd even soepel. In de zomer van 2021 is een 
intentieverklaring getekend. De gemeente zal de volgende stap in het proces zetten en de 
plannen voorleggen aan de gemeenteraad. Voor verdere voortgang zijn we in afwachting 
van de nadere besluitvorming. 
 
Op uitvoerend niveau zijn er stappen gezet in het ontwikkelen van activiteiten. Met het 
jongerenwerk van Lariks als partner zijn er gratis culturele activiteiten georganiseerd in de 
schoolvakanties en een aanvullend goedkoper cursusaanbod voor jeugd dat verder wilde 
met dans, theater of bandbegeleiding. Het was de bedoeling dat er na de bandbegeleiding 
de cursisten konden deelnemen aan jamsessies. Vanwege corona heeft dit niet in 2021 
kunnen plaatsvinden en hopen we dit in 2022 te kunnen realiseren. Voor deze projecten is 
er financiering geregeld via Stichting De Boom. 
 
Cultuurkoepel 
De cultuurkoepel (Fort33, Bibliotheek, Scholen In De Kunst en Theater de Tuin) wilde in 2021 
tussen de lockdowns in de laatste week voor de zomervakantie (17 t/m 25 juli) een 
festivalweek organiseren in samenwerking met de gemeente. Fort33 heeft de rol van 
projectleider op zich genomen. Deze week zou bol staan van de optredens, uitvoeringen, 
exposities en andere culturele activiteiten door en voor Leusdenaren. Door de weer 
verscherpte maatregelen van 26 juni, is het evenement afgelast. Het plan was om, 
afhankelijk van de dan geldende maatregelen, het festival in september 2021 te organiseren. 
Gedurende de zomer is het besluit genomen om ook dat moment voorbij te laten gaan. De 
cultuurkoepel streeft er nu naar om een soortgelijk evenement in 2022 te laten 
plaatsvinden. 
 
Met de bibliotheek zijn er 7 biebsessies opgenomen en op ons YouTube kanaal uitgezonden. 
In de periode dat een bezoek aan de bibliotheek moeilijk was probeerden we met deze 
video’s ouderen en kinderen op een laagdrempelige manier te bereiken. Dit zijn op video 
opgenomen voorleessessies in Fort33 voor kinderen én ouderen die online te volgen waren 
via YouTube.   
In samenwerking met Theater De Tuin en de Rotary is er een online lezing georganiseerd die 
is uitgezonden vanuit Fort33. 
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Gemeente Leusden 
In de samenwerking met de Gemeente Leusden lag de focus vooral op wat er wel mogelijk 
was, ondanks alle corona maatregelen. Daardoor heeft Fort33 o.a. zijn bijdrage kunnen 
leveren aan bijvoorbeeld de Koningsnacht/dag, Bevrijdingsdag, Sinterklaasintocht en de 
pridewalk in Amersfoort. 
Een mogelijkheid om gebruik te maken van een buitenpodium waarvoor wij via het Kickstart 
Cultuurfonds middelen hadden gekregen en ook al een tent hadden geplaatst, is jammer 
genoeg niet doorgegaan. We hadden een terrasvergunning, maar er mocht geen 
entertainment plaatsvinden volgens de heersende corona maatregelen. Een (andere) 
vergunning hiervoor regelen is ondanks meerdere pogingen uiteindelijk niet gelukt.  
 
Overige activiteiten en werkzaamheden 
Poppodium De Peppel 
De Peppel uit Zeist zat in dezelfde situatie als Fort33 het afgelopen jaar. Naast het niet 
kunnen organiseren van producties, is het aantal vrijwilliger daar ook gedaald. We hebben 
vrijwilligers uitgewisseld om elkaar te helpen. Zowel barpersoneel als voor techniek (licht & 
geluid). 
 
Jan Buiningpark 
Fort33 heeft direct contact met de sportverenigingen op het Jan Buining park om elkaar op 
de hoogte te houden van projecten en zo te zorgen dat o.a. de verkeersdrukte beheersbaar 
blijft en het veiligheidsgevoel op het terrein te vergroten. Er is o.a. een groepsapp waar we 
elkaar snel kunnen bereiken. Een mooi voorbeeld daarvan is de gezamenlijke actie om in 
gesprek te gaan met beleidsmedewerkers Verkeer van de Gemeente Leusden om de 
parkeerproblematiek te bespreken. 
 
Heilbron groep 
Met Heilbron groep (financieel dienstverlener) in Leusden heeft de samenwerking 
geresulteerd in de opname van een podcast. Met deze activiteit kunnen vrijwilligers ervaring 
opdoen in het gebruik van de studio en het maken van audiovisuele producten. 
 
Stichting Jazz Leusden 
Net als andere jaren was Fort33 een partner van Jazz Leusden. Vrijwilligers van Fort33 
hebben diverse werkzaamheden uitgevoerd tijdens de optredens en activiteiten van het 
festival.  
 
Maxima’s 
In samenwerking met buurtrestaurant Maxima’s hebben we een kofferbakmarkt 
georganiseerd op de parkeerplaats voor Fort33. Tijdens de rommelmarkt is er in Fort33 een 
zondagmiddagconcert georganiseerd. Daarnaast is de accommodatie ingezet als 
horecavoorziening en faciliterend voor bezoekers en deelnemers. De vrijwilligers konden in 
de volle breedte worden ingezet op alle functies. 
 
Verhuur 
Door de corona maatregelen zijn bijna alle mogelijke verhuur van de zalen voor 
feesten/partijen/bruiloften en/of borrels/netwerkbijeenkomsten niet doorgegaan in Fort33. 
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De verhuur zoals genoemd in de prestatiesubsidie in het kader van cultureel en 
maatschappelijke activiteiten is ook grotendeels stilgevallen. De structurele zaalhuur en 
losse zaalhuur zijn in 2021 nog niet aangetrokken. In de periode dat er meer mogelijk was 
hebben we de zalen kunnen verhuren voor presentaties, lezingen of vergaderingen. Meestal 
was deze verhuur zonder horeca en voor 30 bezoekers op anderhalve meter afstand. De 
gederfde inkomsten worden door de maatregelen vooral zichtbaar in zaalhuur en bar 
inkomsten. 
 
Terugblik jaarplan 2021 
Zoals we al in voorgaande tekst hebben laten zien is er veel bedrijvigheid geweest in Fort33. 
Soms volgend uit onze plannen voor 2021 (zie subsidieaanvraag 2021) maar vaker volgend 
uit de corona situatie waar we ons op dat moment in bevonden. Toch willen we ook nog 
terugkijken naar wat we hebben kunnen realiseren van het jaarplan en wat door de 
omstandigheden niet is gelukt. Veel activiteiten staan eerder uitgebreid genoemd en 
beschreven.  
 
Fort33 wilde zich vooral richten op cultuurparticipatie en talentontwikkeling. We hadden 
bijvoorbeeld weer de Grote Prijs van Leusden in de planning staan. Die moesten we helaas 
aflasten. Ook waar het cultuurparticipatie betreft hebben we o.a. de live versie van Fort 
Happy regelmatig moeten aflasten. In veel gevallen zijn optredens en activiteiten via een 
livestream bij de mensen thuis belandt. In het kader van talentontwikkeling wordt er 
samengewerkt met Scholen in de Kunst en stichting Lariks. Eén van de plannen was 
jamsessie voor de jeugd te organiseren. Dit is helaas door de corona maatregelen niet van de 
grond gekomen.  
 
In ons jaarplan hadden we 20 culturele producties opgenomen. Waarbij we met 
ticketverkoop en baromzet uit de kosten zouden kunnen komen per productie.  Dit soort 
producties (optredens bands) zijn vaak afgelast of via livestream uitgezonden. Wanneer er 
wel een live productie kon plaatsvinden waren we gebonden aan coronamaatregelen met 
minder bezoeker. Met als gevolg minder inkomsten aan kaartverkoop en baromzet. Ditzelfde 
geldt ook voor de zaalverhuur. Vaak vaste huurders die we in 2020 hadden zijn in 2021 niet 
teruggekomen vanwege de onzekere situatie. Wat uiteraard ook weer invloed heeft op de 
inkomsten en de totale financiën. Zoals ook al eerder gezegd is in incidentele gevallen wel 
een zaal verhuurd.  
Ondanks de diverse coronamaatregelen en lock downs heeft Fort33 geprobeerd de plannen 
van 2021 uit te voeren en aan te passen aan de situatie, bezoekers en de mogelijkheden.  
 
Financiën 
Ondanks dat er weinig tot geen geld genererende activiteiten in 2021 in Fort33 hebben 
kunnen plaatsvinden, heeft Fort33 door het uitstellen van onderhoud op inventaris, ICT en 
andere apparatuur en het genereren van gelden via landelijke en provinciale fondsen, 
subsidies en regelingen toch alle lopende vaste lasten kunnen voldoen. Er is in 2021 geen 
aanspraak gemaakt op de corona gelden die de landelijke overheid aan de Gemeente 
Leusden beschikbaar heeft gesteld. Door het missen van inkomsten heeft Fort33 geen 
reserves weten op te bouwen. Hierdoor is het moeilijk om rekening te houden met 
afschrijvingen en vervanging van materiaal en apparatuur in de toekomst. Het bestuur heeft 
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dit jaar ook een noodzakelijke wijziging in de statuten uitgesteld tot 2024. Deze wijziging is 
nodig in het kader van de WBTR.  

Voor de financiële onderbouwing verwijzen we graag naar de bijgevoegde jaarrekening. 
 

Corona steun 
We hebben dit jaar opnieuw gebruik gemaakt van diverse regelingen die door de landelijke 
overheid en de provincie Utrecht zijn ingericht ter ondersteuning. 
 
NOW  
Noodmaatregel Overbrugging Werkeloosheid. Met deze tegemoetkoming in de loonkosten 
konden wij de banen van de staf behouden.  
 
Kickstart Cultuurfonds  
Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. De 
financiële ondersteuning is bedoeld om aanpassingen aan de anderhalve metersamenleving 
door te voeren, zodat instellingen zodra zij weer open mogen, hun publiek weer veilig 
kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen coronaproof kunnen laten 
plaatsvinden. Deze aanvraag is goedgekeurd en heeft onder andere de mogelijkheid 
gecreëerd om een (mobiel) PA-systeem aan te schaffen en de nooddeuren te verbreden. 
 
Overbruggingsregeling 
De Provincie Utrecht heeft deze regeling ingesteld om culturele instellingen tegemoet te 
komen die schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Bijvoorbeeld door minder 
bezoekers en moeten sluiten van Fort33. Onze aanvraag hiervoor is goedgekeurd op basis 
van verminderde inkomsten uit kaartverkoop en barinkomsten. 
 
Gemeente Leusden 
Na overleg met de wethouder over de financiële situatie van Fort33 in de coronaperiode is 
er door de wethouder besloten om de termijnbetaling van de subsidie naar voren te halen 
om de vaste lasten te voldoen.  
 
Toekomst 
Fort33 staat te springen om zodra het weer kan, zoveel mogelijk verschillende soorten 
culturele activiteiten te organiseren voor de inwoners van Leusden en zodoende inkomsten 
te generen en de vrijwilligers aan de slag te laten gaan. Fort33 wil als cultuurpodium meer 
diversiteit in het aanbod. Naast muziek moet gedacht worden aan, beeldende kunst, theater, 
poëzie, fotografie e.d. zullen, als het aan Fort33 ligt, worden toegevoegd aan het culturele 
aanbod.  
 
Om bovenstaande ambitie te kunnen realiseren zal in 2022 de aandacht meer moeten 
uitgaan naar fondsenwerving (fondsen en subsidies) om diverse activiteiten te kunnen 
organiseren. We realiseren ons dat dit veel tijd en inzet van de staf en het bestuur zal 
vragen. We zullen dan ook moeten bekijken hoe we dit onderwerp integreren in de al drukke 
taakpakketten van staf en bestuur. Komend jaar hopen we ons weer te kunnen richten op 
waar Fort33 goed in is: het faciliteren en organiseren van een breed cultuuraanbod.  
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Door de corona periode en het natuurlijke verloop van vrijwilligers, heeft Fort33 net als veel 
andere organisaties in Leusden een vrijwilligerstekort opgelopen. Er zijn een aantal nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen, maar niet genoeg om straks weer alle producties te kunnen draaien 
die wij zouden willen. Omdat Fort33 bijna volledig draait op vrijwilligers maken we ons wel 
zorgen hierover. 
 
 
Bestuur Fort33 
Roald Herbrink 
Voorzitter 
 
 
 
  



    

10 
Jaarverslag Fort33 2021 

Bijlagen 
Producties 2021 
Januari 
01 DJ Timber Online 
08  Fort Happy bingo Livestream 
09 The four horsemen Afgelast 
16 Shoot the messiah Livestream 
23 Fort33 muziekbingo Livestream 
30  Jezebel Afgelast 
31 Oud & Nieuw techno party Afgelast 
31 Oud & Nieuw quiz Livestream 

Coronamaatregelen: Lockdown en avondklok tot 27 april 2021 
 
Februari 

05 Fort Happy Afgelast 
06 West & Merk Afgelast 
08 Solonaise Afgelast 
12 Mike Klein Afgelast 
13 Shade of hatred Afgelast 
13 Carnaval Afgelast 
17 Biebsessies Online 
19 Fort Happy stemming Livestream 
19 & 20 Grote prijs van Leusden voorrondes Afgelast 
24 Biebsessies Online 
27 Skimming water Afgelast 
18 In the woods  Afgelast 
22 FCG draait door voor Serious Request Livestream 
31 Oud & Nieuw techno party Afgelast 
31 Oud & Nieuw quiz Livestream 

Coronamaatregelen: Lockdown en avondklok tot 27 april 2021 
 
Maart 
03 Biebsessies Online 
05 Fort Happy quiz Livestream 
06 Grote prijs van Leusden finale Afgelast 
10  Biebsessie Online 
13 Sheashore captions Afgelast 
19 t/m 21 Forty8 Hours Livestream 
25 t/m 28 Stormbaanparcour SNO Muziek en vrijwilligers 
27 Mooi Wark Afgelast 

Coronamaatregelen: Lockdown en avondklok tot 27 april 2021 
 
April 
02 Fort Happy paasbingo Livestream 
03 Capitals Livestream 
07 Biebsessies Online 
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10 The royal spuds Livestream 
14 Biebsessies Online 
17 The four horsemen Livestream 
20 Lezing Pauline Broekema Livestream 
24 Fort free DJ event Livestream 
26 Fort33 koningsnacht Livestream 
27 Fort33 koningsdag Online 
28  Biebsessies Online 

Coronamaatregelen: Per 28 april terrassen van 12:00 tot 18:00 uur zonder entertainment 
 
Mei 
05 Bucketlist event Rotary Afgelast 
05 Fort’s vrijheids festival Online 
07 Fort Happy puzzel quiz night Livestream 
08 Shate of hatred Livestream 
12 Biebsessies Online 
14 Fort free DJ event Livestream 
15 Harrison Dean Livestream 
21 Songfestival quiz Livestream 
29 Johnny & the scurfies Livestream 

Coronamaatregelen: Per 19 mei terrassen open tot 20:00 uur zonder entertainment 
 
Juni 
11  Fort Happy quiz Live 
18 Mike Klein Live 
19 Roze picknick Live 
20 Sunday Jamsessions Live 
26 Sheashore Captions Live 

Coronamaatregelen: Per 26 juni horeca en cultuur weer open met anderhalve meter of 
testen met toegang Evenementen met testen voor toegang mogelijk 
 
Juli 
02 Fort Happy muziekbingo quiz Live 
03 Firehouse mama Live 
10 Jezebel Live 
16 Opening BMX baan Leusden Muziek & vrijwilligers 
17 Aaron Asbury Live 
17 t/m 25 Weer uit in Leusden Afgelast 
18 Sunday jamsessions Live 
 Muziekcafe; elke woensdag en donderdag Live 
31 De gezelligheid/Klepper Live 

Coronamaatregelen: Per 10 juli horeca dicht om 0:00 uur en meerdaagse evenementen zijn 
niet meer toegestaan 
 
Augustus 
06 Fort Happy Live 
14 The scurfies Live 
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15 Sunday jamsessions Live 
26 t/m 30 Bouwdorp Live 

 
September 
05 Struinen in de Tuinen Live 
10 Fort Happy Live 
11 Skimming water Live 
17 t/m 25 Weer uit in Leusden Afgelast 
19 Sunday Jamsessions Live 
25 In the woods - Kerri Powers Live 
26 Kofferbakmarkt Live 
26 Bluesy Sunday afternoon Live 

Coronamaatregelen: Per 25 september anderhalve meter en mondkapjesplicht losgelaten. 
Coronatoegangsbewijs wordt ingevoerd voor horeca en cultuur 
 
Oktober 
03 7 tinten grijs Live 
09 In the woods – Ben Bedford Live 
10 Coming out festival Amersfoort Live 
16 Bitter Lemon Live 
17 Sunday jamsessions Live 
23 Bluesy Sunday afternoon Live 
30 Halloween party Live 
30 Go spoken poezie wedstrijd Afgelast 

Coronamaatregelen: Coronatoegangsbewijs voor horeca en cultuur 
 
November 
03 Happy Café Live 
06 The caverns Live 
12 Fort Happy Live 
13  Brand new Cadillac Afgelast 
13 Intocht Sinterklaas Live 
21 Sunday jamsessions Live 
26 Hauzen DJ event Livestream 
27 In the woods – Eric Andersen Afgelast 
29 Sinterklaasfeest Live / Livestream 

Coronamaatregelen: Per 6 november de anderhalve meter en mondkapjesplicht worden 
heringevoerd. Een coronatoegangsbewijs en vaste zitplaats is verplicht 
 
December 
04 Go spoken poezie wedstrijd finale Afgelast 
10 Fort Happy online Afgelast 
11 Love supreme Afgelast 
15 GGD testlocatie Live 
18 In the woods  Afgelast 
22 FCG draait door voor Serious Request Livestream 
31 Oud & Nieuw techno party Afgelast 
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Jaarverslag Fort33 2021 

31 Oud & Nieuw quiz Livestream 
Coronamaatregelen: Per 18 december lockdown tot 25 januari 2022. Horeca en cultuur 
gesloten 
 
Fort33 in de media 

Scholen in de 
Kunst 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/muziek/686893/nieuw-aanbod-
voor-jongeren-bandbegeleiding-en-jamsessies 
 

Stichting Lariks https://www.leusderkrant.nl/lokaal/activiteiten/681011/activiteiten-
voor-jonge-mantelzorgers-een-zonnig-succes- 
 
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/overig/696954/leusden-is-officieel-
een-bikepark-rijker 
 
https://www.leusderkrant.nl/sport/overig/674946/kinderen-blijven-fit-
door-127-meter-lange-stormbaan-in-leusden 
 

Cultuurkoepel https://www.leusderkrant.nl/premium/lokaal/kunst/689847/-weer-uit-
in-leusden-een-weekje-cultuur-voor-iedereen 
 
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/kunst/667410/-biebsessies-online-
voorlezen 
 
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/activiteiten/677019/gratis-online-
lezing-van-pauline-broekema 
 

Gemeente 
Leusden 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/activiteiten/760313/leusdenaren-
bij-opening-regenboogoversteekplaats-en-pridewalk 
 
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/evenementen/768535/nieuw-sint-
nicolaascomite-verwelkomt-sinterklaas-weer-in-de-ham 
 
https://josehuurdeman.nl/aankomende-evenementen/ 
 

Forty8hours https://www.leusderkrant.nl/lokaal/corona/674253/livestream-
evenement-forty8hours-legt-fort33-geen-windeieren 

Podcast https://www.leusderkrant.nl/premium/lokaal/overig/666432/nieuw-
podcast-voor-leusdense-ondernemers-met-leerzame-verhalen 
 

 


