
Verbreding en verbinding 

  vanuit cultureel perspectief



De bijzondere band tussen Cortegaerdt en De Spiegel
Stichting Cortegaerdt heeft met een royale schenking in 2007 de bouw van 

theater De Spiegel mede mogelijk gemaakt. Sindsdien draagt Cortegaerdt 

financieel bij aan de culturele programmering van De Spiegel en daaraan 

gerelateerde culturele activiteiten.

Vanaf 2017 is besloten om de Sociëteit te koppelen aan cultuur in Zwolle 

in algemene zin, waarbij het aanbod van de Zwolse theaters zeker in het 

programma opgenomen wordt.

Donateurs van Stichting Cortegaerdt zijn automatisch lid van Sociëteit 

Cortegaerdt. Om het exclusieve karakter te waarborgen is het aantal 

donateurs beperkt tot vijftig. Daarbij wordt gestreefd naar een goede 

afspiegeling van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio 

Zwolle. Het lidmaatschap geschiedt op persoonlijke titel.



‘‘

‘‘’’

’’

Ouderen die een hoge leeftijd bereiken, 

zitten veelal thuis. Cultuur verbindt en Vier 

het Leven organiseert voor ouderen een zorgeloos

avondje uit. Dankzij Sociëteit Cortegaerdt kunnen

ouderen hiervan genieten, zoals het optreden met Cor

Bakker.

             Anita Middel, 
voorzitter  
Stichting  
de Vuurvogel

             Margot Dopheide , Vier het leven

Sociëteit Cortegaerdt is de ontmoetingsplek 
voor liefhebbers van cultuur in de regio Zwolle
In 2006 is zij opgericht om bij te dragen aan de bouw van theater 

de Spiegel en uitgegroeid tot een zelfstandige stichting waarbij 

bevordering van cultuur  in Zwolle centraal staat. 

Ieder jaar stelt het bestuur van de sociëteit een boeiend cultureel  

theaterprogramma samen. Klassiek, opera, concert, circus, cabaret, 

musical, tentoonstellingen en lezingen wisselen elkaar af en bieden 

de leden minstens 6 boeiende en inspirerende avonden om te 

genieten en te ontmoeten.

Eén van de hoogtepunten van het Cortegaerdt seizoen is de korte 

cultuurreis die het bestuur de leden jaarlijks aanbiedt. Tijdens 

deze reis wordt een stad in Nederland of daarbuiten verkend 

en brengt het gezelschap een bezoek aan een bijzondere 

theatervoorstelling.

Doelstelling van de Sociëteit Cortegaerdt
Verbreding en verbinding vanuit cultureel perspectief.

Bevordering van alle culturele activiteiten in Zwolle 

en omgeving (onder andere theaters, muziek &

theater gezelschappen, musea, HCO, jong

talent, Grote Kerk, festivals).

Cortegaerdt heeft ons 

financieel gesteund 

bij het project Clazz! 

Een unieke cross-over 

tussen klassiek en jazz 

in samenwerking met 

JazzArt Orchestra. 

Mede dankzij 

de bijdrage van 

Cortegaerdt konden 

we twee versies van 

het concert brengen: 

als matinee voor een 

breed publiek en als 

schoolvoorstelling 

voor 1200 

basisschoolleerlingen 

uit Zwolle en 

omgeving. Tweemaal 

een feestje in de 

Spiegel dus. En… erg 

leuk dat er zoveel 

leden van Cortegaerdt 

kwamen kijken!



Festival

Concert

Muziek

Musea

Steden-
trip

Theater

Programma
De jaaragenda wordt ruim voor

aanvang van het culturele seizoen

bekend gemaakt. Minstens 6 activiteiten 

per jaar in Zwolle of omgeving. Hier 

vallen onder gezamenlijke bezoeken aan 

theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen, 

musea of exposities, festivals, concerten èn 

een jaarlijkse culturele stedentrip

in  binnen-of buitenland.



Uitgangspunten Sponsoring
De volgende uitgangspunten worden door het bestuur gehanteerd 

voor de besteding van de middelen die Cortegaerdt tot haar 

beschikking heeft.

1. Algemene uitgangspunten:

•  

•  

2. Specifieke uitgangspunten:

•

•  

  

•  

 

‘‘ ’’
Cortegaerdt is voor mij een ongedwongen manier van 

ontmoeten in een afwisselende, culturele omgeving.

             Kirsty Selgraig, Benthem Gratama Advocaten 

Persoonlijk of bedrijfsmatig lidmaatschap, ook het 

bedrijfsmatige lidmaatschap is persoonsgebonden.

Het lidmaatschap voor seizoen 19/20 bedraagt € 1500,- per 

jaar voor twee personen (lid + partner); lidmaatschap wordt 

aangegaan voor een jaar. Dit bedrag is voor de reguliere 

activiteiten; voor de jaarlijkse culturele stedentrip wordt een 

additionele bijdrage gevraagd. 

Lidmaatschap is per jaar opzegbaar met inachtneming van een 

opzegtermijn van 6 maanden.

Cortegaerdt heeft een culturele ANBI-status.

Zwols of Zwols gerelateerd initiatief

Cultuur gerelateerd

Cultuureducatie ( jeugd, jong talent, verdieping)

Sociaal karakter (cultuur toegankelijk maken voor specifieke 

doelgroepen)

Incidentele evenementen, producties, locaties die 

Zwolle op de kaart zetten of gezelschappen die 

subsidie verliezen

Uitgangspunten leden
•  

•  

•  

•   

             Claire Koers

‘‘

’’

Jellard en ik kennen 

de Cortegaerdt nu 

twee seizoenen. 

Aan de culturele 

kant hebben wij in 

die twee seizoenen 

kennisgemaakt 

met een reeks 

voorstellingen en 

artiesten die wij 

niet kenden. En dat 

beviel goed. Deze 

bijeenkomsten 

gaven ook een mooie 

gelegenheid om tal 

van ondernemende 

collega’s uit andere 

sectoren te ontmoeten. 

In een prima sfeer. En 

door het lidmaatschap 

steunen we ook direct 

een aantal culturele 

doelen in de regio. Een 

prima combinatie.



Het bestuur bestaat uit:
Rob Wertheim – voorzitter 

Bart Nooter – penningmeester 

Ineke Jumelet – programma en leden

Jart Sluiter – programma en leden

Het bestuur wordt ondersteund door Annet van Limburg voor 

organisatorische en secretariële werkzaamheden. 

Contactgegevens
Secretariaat Cortegaerdt

Annet van Limburg 

cortegaerdt@gmail.com

www.cortegaerdt.nl

06-46312933

‘‘

’’             Rob Zuidema

Zonder liefhebbers die 

extra bijdragen aan 

het voortbestaan van 

kunst en cultuur en 

daarbinnen het theater is 

het moeilijk, of misschien 

wel onmogelijk, om 

hoge kwaliteit te leveren. 

Cortegaerdt is zo’n 

groep van liefhebbers 

die al vele jaren op 

verschillende manieren, 

financieel en met kennis 

en netwerken Zwolse 

Theaters ondersteunen 

opdat hoge kwaliteit 

theater kan worden 

geboden. Als directeur 

van Zwolse Theaters ben 

ik ze daar zeer dankbaar 

voor. Ook omdat de 

Cortegaerdtleden mij 

persoonlijk support en 

toegang geven tot kennis, 

kunde en ervaring die 

van grote toegevoegde 

waarde is.


