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Projectevaluatie - Kunst in de CoronaCrisis - Blauwe Vinkjes 
 
Terugblik 
Na afloop van het laatste optreden op 30 juni jl. hebben wij – de Blauwe Vinkjes - direct 
geëvalueerd. Wij blikken trots terug op een reeks optredens waarbij wij op verschillende 
locaties in de regio een brede doelgroep hebben kunnen verblijden met de optredens. Het 
project ‘Kunst in de CoronaCrisis’ hebben wij snel opgezet en daarmee uiteindelijk 
honderden, duizenden, mensen die in sociale isolatie zitten een lichtpuntje kunnen 
bezorgen. Dit hebben wij ook teruggekregen van diverse locaties waar wij een optreden 
hebben verzorgd. 
Tussen 30 juni en 8 juli hebben wij met zowel Audivio B.V. als M-Ties, de twee betrokken 
audiovisuele partners, geëvalueerd. De conclusie daarvan is dat de samenwerking in beide 
gevallen en van beide kanten goed is bevallen. Daarbij zien wij kans om ook in tijden waarin 
er geen Coronacrisis is elkaar te ondersteunen en met elkaar samen te werken. 
 
Onderstaand enkele reacties die wij ontvingen naar aanleiding van onze optredens 
vergelijkbaar met degene die mede mogelijk zijn gemaakt door de Rotary Baarn-Soest: 
 
Lisa Wallbrink van Beweging 3.0 over ons optreden in De Lichtenberg, Amersfoort: 
Hoi Kevin, 
  
Ik hoorde dat het super gezellig was en mensen waren helemaal blij met het 
optreden. 
Nogmaals dank! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Lisa Wallbrink 
Beweging 3.0 
Coordinator Welzijn en Vrijwilligers 
 
En Renée Kaats van Lyvore schreef over ons optreden het volgende: 
Hoi Kevin, 
  
Ik heb deze reactie ontvangen van een woonmedewerkster, wellicht leuk om te 
horen: bewoners en ik vonden het helemaal leuk! Ze gaven ook echt een show weg! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Renée Kaats 
Coach Ontmoetingscentrum Baarn 
 
Na een eerder optreden bij Sherpa op 9 april, een van de aanleidingen om dit project 
door te zetten in mei en juni, kregen wij het volgende enthousiaste bericht: 
Hoi Kevin en Manon, 
 
Wat was het een geweldig optreden! 
Nogmaals super bedankt en hoop tot ziens! 
 
Vriendelijke groet  
Francine Joosten, Sherpa 
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Na ons optreden op 21 april liet een bewoner van de Nolenslaan in Baarn het 
volgende bericht online achter:  
Bedankt voor jullie optreden Manon! 
 
Ik moest binnen blijven vanwege mijn chronisch astmatische bronchitis. Ik heb het al 
wat benauwder, maar dat is gewoon voor mij. Ik heb een sterk verlaagde weerstand 
en ga er liefst niet uit. Nogmaals bedankt jullie twee!! 
 
Frank van Blaricum	
	
Bestuur 
Op woensdag 8 juli hebben wij een bestuursvergadering gehad van Stichting de 
CultuurContainer. Daarbij waren Penningmeester Margreet Scheerder, bestuurslid Maya 
Noordam, Manon Blaauw en ondergetekende aanwezig. In deze vergadering hebben wij 
een visueel verslag gegeven van alle optredens en hebben wij alle verhalen en bijzondere 
ervaringen besproken. Gedurende deze vergadering kwam ook alle waardering voor de 
financiële steun van diverse subsidiënten aan bod en uiteraard ieders grote dank aan de 
Rotary Baarn-Soest voor jullie onmisbare bijdrage. 
Tevens is er vooruitgekeken; want wat zouden we met ‘Kunst in de CoronaCrisis’ kunnen 
verzorgen als er een tweede golf komt. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen, maar 
vaststaat dat wij een vervolg willen en zullen geven aan de optredens. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, en veel gezondheid, 
 
 
 
 
 
Kevin van den Berg (voorzitter Stichting de CultuurContainer) 

 
Margreet Scheerder (penningmeester Stichting de CultuurContainer) 
 
 

 
Maya Noordam (bestuurslid Stichting de CultuurContainer) 


