MA A KT
CREATIE F
MOGE LIJK
S IND S
20 0 2
CU LT U UR
S P I N NER IJ
D E VASIM

WIJ MAKEN
CREATIEF
MOGELIJK
OPEN
UITDAGEND
INCLUSIEF
WIJ GROEIEN
ORGANISCH
BETEKENISVOL
CONTINU
WIJ ZIJN
CULTUUR
SPINNERIJ
DE VASIM

p-3

vooraf

De Amerikaanse Professor Elloit Eisner was één van
de grondleggers van ‘art based learning’.
In zijn tekst 10 Lessons The Arts Teach zegt hij onder
meer: ‘Kunst helpt ons te zeggen wat niet gezegd
kan worden.’ Zijn gedachtegoed hebben we ons
respectvol eigen gemaakt in onze overtuiging:
‘Creativiteit helpt ons te zeggen wat niet gezegd
kan worden.’ Zie hier het grootste dilemma bij
het schrijven van ons visieplan: Cultuurspinnerij
De Vasim is groter dan wat op papier gezegd kan
worden. Hoe vertellen we over onszelf dan zoals we
zijn? Creatief natuurlijk.
De schrijfwijzer van de gemeente Nijmegen geeft
als richtlijn circa 20 pagina's. Daar houden we ons
aan wat betreft de tekstpagina’s. In het grotere
beeldverhaal daar omheen tonen we ‘wat niet
gezegd kan worden’, wie we nog meer zijn. Het staat
u vrij het beeldverhaal te laten voor wat het is en om
alleen ons tekstplan te lezen. Dat is zeker voldoende
voor de doelstellingen van dit plan. Maar we hopen
dat u ook in ons beeldverhaal gaat dwalen. En
ontdekt hoe groots we echt zijn.
Die keuze laten we graag aan u.
Cultuurspinnerij De Vasim, november 2019
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h e t be gin
Ons verhaal begint in 2002 met een groep mensen die groots durfde te dromen
van een kunstzinnige en culturele ontmoetingsplek. Dit collectief trok destijds in
het leegstaande monumentale Vasimgebouw aan de Winselingseweg in Nijmegen.
Al snel sloten allerlei kunstenaars en culturele ondernemers zich aan. Ooit zat de
kunstzijdespinnerij NYMA in het pand, gevolgd door vliegasfabriek de Vasim. Een naam
voor ons collectief was daarmee snel gevonden: Cultuurspinnerij De VASIM.
Samen bouwden we in de loop der jaren aan wat is uitgegroeid tot een van de meest
aansprekende creatieve broedplaatsen en bedrijvenclusters van Nederland. Een
geslaagd voorbeeld van een mix van kunst, cultuur en ondernemerschap, van ‘makers’
en publiek.
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HET BEG I N
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ONZ E D RI J F V E RE N

Nu, in 2019, zijn wij nog altijd een plek waar niks
te gek is en waar idealisme nog gewoon hardop
uitgesproken kan worden. Waar we coöperatief
zijn, maar ook dwars durven te denken op de
momenten dat we dwarsigheid nodig vinden.
We doen er alles aan om de wereld om ons heen
de mooie plaats te laten blijven die iedereen
verdient.

ʻDe gebruikers van de Vasim
willen de locatie ontwikkelen
tot een permanente culturele
vrijplaats met lokale en landelijke
uitstraling.’
Uit: Persbericht 24 maart 2003 – ‘Voormalige fabriek verrijst uit
haar vliegas en stelt zich voor: “Vasim is de naam”.’

De VASIM biedt ons ideale werkplekken waar we er als kunstenaars en culturele
ondernemers ons geld kunnen verdienen. Maar er is meer dan dat. We helpen elkaar, we
delen, we liften mee op de kennis en de netwerken die alle Vasimmers inbrengen. Alles
met veel oog voor beginnend talent en hart voor ervaren makers. Zo komen we collectief
tot grotere werken dan ieder voor zichzelf.
We zijn nog altijd een daadkrachtige gemeenschap van gelijkgezinden, waarin zaken
en dromen hand in hand gaan. Alles onder één dak. Open voor iedereen die een eigen
pad heeft uit te zoeken in een van de kunsten of een van de ambachten die we in huis
hebben.
Vanaf dag één is een permanente plek onze inzet. Nu is de tijd.

p-9
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onze wa a r d e n
De grote verscheidenheid in onze persoonlijkheden, activiteiten en vormen van
ondernemerschap kan bestaan doordat we elkaar vinden in de volgende waarden:
Uitdagen en Ontdekken Toegang tot andere werelden
We staan open voor uiteenlopende makers en uitzonderlijk divers publiek. Van
kleinschalige producties tot grote festival. Van beginnende tot internationaal
gerenommeerde makers. Van toevallige bezoekers tot cultuur minnend publiek. De
grootsheid van het gebouw is voor iedereen te ervaren en opent bij velen ‘de luiken’.
Verbinden Continuïteit van historie en waarden
Onze vele activiteiten met aantoonbaar succes hebben het gebied op de kaart gezet als
dynamische culturele plek. Fundamenteel voor dit succes is onze grote verbondenheid
sinds dag één met deze plek. Met onze ervaring, onze kennis en ons netwerk kunnen
nieuwe initiatieven en programma’s eenvoudig ‘landen’ in de historie, cultuur en
tradities van het gebied.

‘Het learning-by-doingmechanisme is de motor
voor innovaties en
technische veranderingen.,
— Kenneth Arrow
Nobelprijswinnaar voor de economie, 1972

Experimenteren Leren van volmaakte
mislukkingen
Iets nieuws maken kan niet zonder experiment.
Wij weten als geen ander dat dit gepaard gaat
met vallen en opstaan. Ook anderen laten we
ervaren hoe het is om gedreven te worden door
nieuwsgierigheid en laten we de schoonheid
van mislukkingen ontdekken.

Repeteren Oefening baart kunst
Volharding en de overtuiging dat iets kan, maken het ondenkbare mogelijk. Stap voor
stap, herhaling na herhaling, werken we stukje bij beetje toe naar perfectie.

ʻDe Vasim staat altijd in de vooruit-stand. Jullie kunnen
overal wat van maken, maakt niet uit wat er op tafel komt.
En de ideeën zijn vaak ideeën die je zelf niet voor mogelijk
hield. Omdat je er simpelweg niet aan gedacht hebt of
omdat je dacht dat het niet zou kunnen.’

— Lonneke Holweg
UWV Adviseur Leren & Ontwikkelen, organisator IAW-Dag 2016

Vertragen en Versnellen Ruimte voor traagheid
Samenwerking en persoonlijke ontwikkeling staan bij ons voorop. We bieden tijd en
ruimte voor ieders leercurve, dwarse ideeën en ogenschijnlijk onhaalbare plannen. Het
resultaat is een grote verscheidenheid aan kunst, cultuur en ondernemerschap.
Kruisbestuiven Netwerk van mensen en activiteiten dat makkelijk in elkaar grijpt
Door de jaren heen hebben we een rijk netwerk van mensen opgebouwd in en rondom
De VASIM. De ogenschijnlijke eenvoud en vanzelfsprekendheid waarmee nieuwe
samenwerkingen, bijzondere ondernemingen en verrassende producties ontstaan,
bewijzen de kracht van dit netwerk. Bij ons worden gegarandeerd ‘verborgen schatten’
en nieuwe talenten ontdekt.

on ze dr ijf ve r e n
Wij geloven dat ieder mens creatief is. Als de plek er maar is om het te mogen zijn. Maak
die plek mogelijk en creativiteit vindt organisch de weg naar buiten, naar de wereld. Met
nuttige dingen, onbevangen antwoorden, betekenisvolle beelden, sterke producties.
Wij vinden dat creativiteit op collectiviteit drijft. De VASIM is een ontmoetingsplek voor
persoonlijkheden, vakmanschappen, ondernemingsgeesten en sportieve krachten.
Samen ondernemen we, zetten we een eerste stap, aarzelen we, spreken we elkaar
moed in, groeien we door, leren elkaar de dingen die er toe doen om uit te blinken in
waar je voor staat in je kunst, ambacht of sociaal cultureel ondernemerschap.
Wij staan voor een stadsgemeenschap, waar iedereen continu welkom is. Waar altijd
meer mogelijk is dan je voor mogelijk had gehouden. Waar het onverwachte experiment
met lef nieuwe grenzen mag uitproberen. Waar we leuke dingen maken waar iedereen
blij van wordt. Zodat we de wereld een stukje mooier maken.
Een plek als De VASIM is hard nodig om buiten-de-lijntjes oplossingen voor betere –
o.a. meer duurzame, flexibele en inclusieve – manieren van samenleven. Pasklare
antwoorden hebben we ook (nog) niet. Maar in de openheid en speelsheid van ons
creatief makerschap, is het voor ons nergens ondenkbaar dat alles mogelijk blijft.

‘Plekken als deze zijn schaars! Het is leuk om te
zien dat zoveel verschillende disciplines er een kans
krijgen zich te ontwikkelen. Maar ook voor de rest
van Nijmegen is De Vasim een aanwinst.’
— Emile Onstenk
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UITDAGEN EN ONTDEKKEN
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#enthousiasmeren
#kijken en zien
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EXPERIMENTEREN
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REPETEREN

oefening
baart kunst

#ambacht
#leraning by doing
#Marieke van Baarle

#repetitie
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#Pripa De Labo!

#technieken
#uitproberen
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VERTRAGEN EN VERSNELLEN
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KRUISBESTUIVEN
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Onze ambitie is om hét centrum voor kunst, cultuur en ambacht in Nederland te worden.
Gedreven door een professionele kunstzinnige en culturele bedrijfsgemeenschap.
Collectief verbonden met en verantwoordelijk voor deze plek in het NYMA kwartier.
Open en toegankelijk voor iedereen. Met lokale impact en bereik tot ver over de grens.

‘Als het in de
Vasim niet kan,
dan kan het
nergens!’
— Jac Splinter
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Om dit te bereiken vinden we het volgende van belang:
→ Diverse werk-, leer- en presentatieruimtes te bieden voor kunst, cultuur
en ambacht.
→ Creëren-leren-beleven als het verbindende thema in te zetten in onze 		
bedrijfsgemeenschap.
→ Talent en experiment de ruimte te geven.
→ De creatieve waardeketen te waarborgen in het NYMA-kwartier:
de bedenker, de ontwerper, de producent, de handelaar, de verkoper,
de vervoerder, de galerie. De creatieve keten voegt waarde toe en werkt
stimulerend voor de culturele ondernemers.
→ Activiteiten en voorzieningen in dienst te stellen van de publieksfunctie 		
en toegankelijkheid.
→ Te faciliteren flexibel wat elders niet past omwille van ruimte, inhoud, 		
tijd en/of budget.
→ Een goede balans te bieden tussen openheid en geborgenheid:
toegankelijke plekken die zorgen voor verbinding en besloten plekken 		
waar creatieven ongestoord kunnen werken.
→ Kostendekkend te zijn.
→ Onderdeel te zijn van de gebiedsontwikkeling, dat betekent dat we
aansluiting zoeken met het omliggende terrein en aanliggende 			
percelen.
→ Het NYMA kwartier als een marktplaats te zien: culturele ondernemers
bieden kunst, cultuur, festiviteiten en evenementen aan. Ze werken
allemaal vanuit een ondernemersmentaliteit: hun producten of
diensten brengen waarde op.
→ Het NYMA kwartier aantrekkelijk te maken voor publiek van binnen én 		
buiten Nijmegen.
→ Het historisch karakter van het gebouw, dat tot het industriële erfgoed 		
behoort, te waarborgen en ervaarbaar te maken voor publiek.
→ Met het (ver)bouwen bij te dragen aan een duurzame en energiezuinige 		
stad.
→ De uitstraling van De VASIM tot ver buiten de gemeentegrenzen te laten 		
reiken.

p-25
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doe l
Onze waarden optellend en samenvattend willen we in essentie:
→ Een omgeving bieden die het voortdurende proces van experimenteren en creëren
stimuleert en verrijkt voor kunstenaars, culturele en creatieve ondernemers.
→ De kracht van kunst en cultuur inzetten voor vernieuwing in de breedste zin 		
van het woord: van de persoonlijke ontwikkelingen van een individu tot 		
vergaande transities in de samenleving.
→ Een open en toegankelijke plek bieden voor iedereen die wil creëren, leren en 		
beleven middels kunst en cultuur.
→ Een genereuze en verrassende ontmoetingsplek zijn die iedereen omarmt.

		
→ Een toegankelijke leerplek te bieden met workshops, cursussen en open 		
leerwerkplaatsen. [Op dit moment werken we o.a. samen met Helicon, HAN-CMV,
Pluryn, VSO De Marwindt, ROC Nijmegen, ArtEZ Arnhem, UNIT Academie.]
→ Bij te dragen aan de economie van de stad. [We leveren op dit moment in totaal
ruim 80 arbeidsplaatsen.]

‘Iedereen weet wat festivals kunnen betekenen voor de uitstraling en de
economie van een stad. En broedplaatsen zijn goede vindplaatsen voor
festivals. Ik werk met heel veel broedplaatsen. Mijn beleid bij het Oerolfestival
is om jonge mensen een kans te geven. Maar ik laat ze wel altijd samenwerken
met een gerenommeerde kunstenaar die als een soort mentor fungeert.
Je ziet dan dat ze elkaar enorm versterken.’
— Joop Mulder
Oprichter Oerolfestival

k e rn ta k e n
Vanuit de bevlogen overtuiging dat deze doelen haalbaar zijn, zien we het als
onze taak om:
→ Betaalbare en diverse werkruimtes te bieden aan uiteenlopende kunstenaars, 		
culturele en creatieve ondernemers.
[Op dit moment huisvesten we ruim 40 professionals.]
→ Tot een zorgvuldige selectie van huurders te komen, waarbij we streven naar
een productieve mix van kunstenaars, ambachtslieden, culturele en creatieve 		
bedrijven ontstaat.
→ Te zorgen voor actief community management, zodat huurders als collectief 		
verantwoordelijkheid blijven nemen voor de plek, de ondernemerscultuur en de
publieke programmering.
→ Een lokaal en breed netwerk van partners te bouwen en onderhouden: kunst, 		
cultuur, creatieve industrie, sociale domein, onderwijs en overheden.
→ Ons tot de verbeelding sprekende pand toegankelijk te houden voor een zeer 		
divers publiek.
→ Een sterke publieksfunctie te behouden met een groot bereik in Nijmegen en tot
ver over de grens.
→ Een openbaar podium te bieden voor voorstellingen, grote festivals en 			
kleinschalige optredens, complementair aan de overige podia en culturele 		
instellingen in Nijmegen.
→ Een uniek platform te bieden aan kunstenaars en ondernemers om hun diensten
en producten publiek te maken.
→ Ook commerciële activiteiten te ontplooien – zoals conferenties, bedrijfsuitjes,
fotoshoots en filmopnames – zodat financiële ruimte ontstaat voor meer 		
experimentele programma’s.
p-26

doe lgr oe pe n
In basis is onze doelgroep: iedereen. Omdat ieder mens een gevoelige snaar voor
creativiteit bezit, die wij graag bespelen met een kunst of een ambacht. Ons publiek is
grofweg in vijf groepen te verdelen:
→ Kunstenaars, ambachtslieden en kleine creatieve ondernemers die als ‘eenpitter’
kwetsbaar kunnen zijn, maar bij ons kracht vinden in het collectief en ervaren hoe
we samen sterk staan.
→ Ervaren en grotere creatieve ondernemers die dynamisch en actueel blijven door
de wisselende en verrassende samenkomst van ideeën, kennis en kunde in de 		
directe nabijheid.
→ Kwetsbare groepen die in reguliere leerstructuren vaak tussen de wal en het schip
vallen, krijgen hier de kans – tijd en ruimte – om tot bloei te komen.
→ Uitzonderlijk breed publiek dat afkomt op de rijke programmering, de grootsheid
en historie van de plek en de bijzondere sfeer en dat veelal met open vizier weer
terugkeert naar huis.
→ Organisaties en bedrijven die symposia of congressen organiseren of hun 		
achterban anderszins willen stimuleren tot leren, creëren en beleven.

‘De organisatie van De VASIM zorgt voor de gewenste
sfeer en maatwerk op de juiste plekken. Om dit [grote
netwerkbijeenkomst, red.] vorm te geven werden
veel lokale initiatieven ingezet. Zowel in aanloop naar
de bijeenkomst als op de dag zelf is de inzet van het
Vasim-team noemenswaardig.’
— Stan Crienen
Provincie Gelderland
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Bij nieuwe visies is de verleiding groot om de alles-wordt-anders-vlag op het dak te
planten, en al het voorgaande daarmee als ‘afgelopen uit’ te bestempelen. Dit geldt
echter niet voor ons. De VASIM vandaag de dag, staat dankzij alles wat we tot nu toe
hebben gemaakt. Om die reden willen we onze huidige, succesvolle activiteiten op
eenzelfde wijze voortzetten. Maar de brandstof voor nieuwe creativiteit en nieuw talent
loopt over nieuwe paden. De Vasim als onderdeel van het NYMA kwartier zien we als
grootste nieuwe pad. Daar moeten we wat mee. Daar willen we wat mee.
Voor de renovatie van het pand en terrein hebben
we het volgende tijdspad voor ogen:

heden → begin 2020

begin 2020 → half 2020

half 2020 → eind 2020

2021

start begin 2022

Fase 1
Haalbaarheid

Fase 2
Definitieve planvorming

Fase 3
Go!

Fase 4
Voorbereiding
herontwikkeling

Fase 5
Herontwikkeling

reële scenario’s voor financiering
bepalen; verkennen van
concrete partnerschappen
en allianties t.b.v. exploitatie
(horeca en evenementenhal),
huurdersgemeenschap en
programmering.

voorlopig ontwerp voor
gebouw en terrein uitwerken;
financieringsscenario
bepalen; bepalen van nieuwe
organisatievorm; sluiten van
intentieovereenkomsten met
partnerschappen en allianties.

definitief ontwerp voor gebouw
en terrein uitwerken; benodigde
vergunningen aanvragen;
aanbesteding renovatie-/
bouwwerkzaamheden;
formaliseren partnerschappen en
allianties.

p-28

definitief ontwerp voor gebouw
en terrein uitwerken; benodigde
vergunningen aanvragen;
aanbesteding renovatie-/
bouwwerkzaamheden;
formaliseren partnerschappen en
allianties.

gefaseerde renovatie van
gebouw en terrein i.c.m. flexibele
programmering.

NB: Deze planning en
fasering is mede afhankelijk
van de besluitvorming over
de ontwikkeling van NYMA.
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on ze me e r wa a r de
De VASIM is een baken. In het NYMA kwartier. In de stad Nijmegen. In de cultuurwereld.
De ‘sporen’ die we sinds 2002 hebben achter gelaten, spreken voor zich.

de vasim x n y m a
#creatief mogelijk maken
‘Zonder Cultuurspinnerij De VASIM zou het waarschijnlijk nooit tot planvorming
van een cultureel kwartier NYMA zijn gekomen. Al meer dan 15 jaar komt hier
cultuur van onderop en wordt er ruimte geboden aan mooie evenementen die
niet meer weg te denken zijn uit Nijmegen.’
— Leo Weterings
Directeur Stichting Vierdaagsefeesten | ACBN Evenementenbureau Nijmegen
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ON Z E ME E R W A A RDE
DE VAS IM X N Y M A
DE VAS IM X N IJ M EG EN
DE VAS IM X CU LT U UR

#groeien
‘De Vasim is een stille motor van veel reuring die in Nijmegen
en verre omstreken te merken is. Ik ben daar graag een
onderdeel van omdat ik ook net als vele in De VASIM houdt
van een organische en ad-hoc aanpak.’
— Michiel Klaarwater
Water-Stof

#talent en experiment
‘Al 15 jaar een hele fijne plek om te kunnen trainen en
repeteren met en naast veel andere jongleurs, acrobaten,
luchtacrobaten en andere circus-gerelateerde artiesten.
Professionals en recreanten, jong en oud door elkaar
op open oefenavonden of als je serieuzer wil repeteren
kan je de ruimte eens afhuren. Ik ben blij dat er zo’n plek
bestaat in Nijmegen!’
— Esther Scheffer

p-31
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#economische veerkracht
‘De VASIM is een verzamelnest van culturele
bedrijven die hun sporen, niet alleen in
Nijmegen maar in heel Nederland, verdiend
hebben. Zij is vitaal voor het huidige culturele
klimaat in Nijmegen, zowel duidelijk zichtbaar
(met bijvoorbeeld Drift, De Schoenfabriek)
als ook ‘onder de radar’ (bijvoorbeeld De
Markies, One For The Road). De VASIM maakt
meer mogelijk dan je (in eerste instantie)
denkt.’

d e vasim x ni j m e ge n
#commitment
We zijn een hechte gemeenschap van ruim 40 sociaal culturele
ondernemers, die al 17 jaar op deze plek gevestigd is.
‘Je moet als gemeente verschrikkelijk blij zijn dat er zoveel mensen
in De VASIM zijn die met alle middelen die ze hebben zich volledig
inzetten voor de kunst in hun stad.’
— Joop Mulder
Oprichter Oerolfestival

— Toine Tax
Voorzitter Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN)
Directeur van poppodium Doornroosje

#aantrekkelijke stad
Meer dan 50.000 bezoekers per jaar trekt de Vasim nu al. Dat
aantal wordt in de toekomst zeker verveelvoudigd! Met de
multifunctionele evenementenhal, het omliggende terrein en
de bereikbaarheid zijn alle ruimtelijke ingrediënten aanwezig
voor de organisatie van grote festivals en manifestaties.
Daarmee geeft De Vasim invulling aan Nijmegen als
evenementenstad.

#sociale stad
‘De Vasim geeft ruimte voor experiment en
ontwikkeling en samenwerking. Een plek waar
van alles mag zonder grenzen, een plek die
out-of-the-box mogelijkheden geeft, een plek
waar je je niet alleen hoeft te voelen maar waar
er altijd mensen zijn die met je mee kunnen
denken en werken.’
— Merel Holleboom
Beeldend kunstenaar

de vasim x cult uur
#aantrekkelijke stad #erfgoed
‘Vakmanschap, vriendschappelijkheid en meer steun dan je
ooit zou durven vragen. Daarnaast is het ook gewoon een
prachtige locatie die uitermate geschikt is voor de meest
uiteenlopende evenementen. Of het nu een buitenfestival
is, een dansfeest, een expositie of een klassiek concert, het
werkt altijd wonderbaarlijk goed. Het is niet te onderschatten
hoeveel Cultuurspinnerij De VASIM voor Nijmegen betekent.’
— Richard Stone
Organisator benefiet voor getroffenen brand Nieuwjaarsdag 2014

#kunst en cultuur voor en door iedereen
‘Het kunstklimaat in de stad gedijt alleen maar als er
naast de officiële cultuurburchten als schouwburg en
Lux ook een alternatief circuit is.’
— Hans van den Hombergh
Voormalig directeur Woonlab
Oprichter Woningbouwvereniging Gelderland
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DE VASIM X NYMA

#collectief
#verbondenheid
#eigenaarschap

‘zijde spinnen we, nauwgezet en precies,
in weinig minuten tijd, omspant ons spinsel
van de spindoppen af, ruim voldoend
jouw werkelijkheid, met getwijnde draad
uit naaldboomhout, als ademloos wonder
van ragfijn zijde’
Een verhaal van 79 meter handgeknipte
letters, restanten tentzeil een nieuw leven
gevend en samen aangebracht met geschonken
lijm, een verbinding tussen mensen en plek,
tussen verleden en heden.
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DE VASIM X NYMA

#ontmoeting
#open
#dynamisch

#markant #creatief #baken

#spectaculair #beleven

#aantrekkingskracht
#publiek
#verrassend #verstillend
#samen #bouwen #ontmoeten
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DE VASIM X NIJMEGEN

#beleven # architectuur

#erfgoed #verhaal van de stad #beleven

#ontmoeting #persoonlijk
#verrassend
#evenementenhal

#evenementenhal

#evenementenhal

#evenementenhal
#groots vs. intiem #zakelijke vs. cultureel

#multifunctionele
evenementenhal

p-38
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DE VASIM X NIJMEGEN

#koninklijk #sport
#museumplein

#icoon
#de wereld over

#opbouw
#museumplein
#zoek de verschillen
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DE VASIM X CULTUUR

#creeren #focus

#tonen #beleven

#creeren #ambacht #werkplaats

p-42

#spectakel #inclusief

p-43

3 - O N ZE M E E RWAARDE

DE VASIM X CULTUUR

#multidisciplinair #klassiek
#nieuwe media

#archief #decor
#rijkdom
#spelonkenspel #onverwacht
#intiem #beleven

#theatraal #divers
#experiment
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DE VASIM X CULTUUR

#maken #ontdekken

#ArtEZ #onderzoeken
#bewustzijn

#straatambacht #professioneel

#fantasie #meedoen

#samenspel #ArchitectuurArtEZ
#JazzPopArtEZ of
#MasterArchitectuur
#MasterJazzPop

#leren #buiten de grenzen
#samenwerken

p-46
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h oof dge bouw

4
ON Z E P LE K
H O O FDG E B O U W
E VEN EM E N T E N T E R REIN
CULT U RE E L LO G I STIEK CENT RUM

Sinds 2002 zijn wij – Cultuurspinnerij De VASIM – en het Vasimgebouw onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Maar waarom eigenlijk?
Ten eerste → continuïteit Het concept is gegroeid op ruim 17 jaar ervaring en
investering in en met dit gebouw en de mogelijkheden daarvan voor de toekomst.
Bovenal → het is en blijft een freezone De gunstige ligging, op voldoende afstand van
woonwijken, maakt de organisatie van diverse festivals, activiteiten mogelijk zonder
directe overlast. Bovendien moedigt de schaal van de buitenruimte aan tot groots
denken.
En ook → schaal architectuur Ook het gebouw, en de multifunctionele hal in het
bijzonder, heeft een zeer grote aantrekkingskracht voor velen en biedt ongekende
mogelijkheden. O.a. de hoogte en het volume zijn uniek in Europa voor bijvoorbeeld
acrobatiek, circusacts, locatietheater. Daardoor is het mogelijk activiteiten en
evenementen te houden die niet op bestaande podia in Nijmegen kunnen.
En → de unieke ervaring van architectuur De industriële uitstraling i.c.m. bijzondere
architectuur (boogvormen) hebben effect op bezoekers maar ook op gebruikers. Het
is imposant en indrukwekkend, creëert een andere mindset, breekt tunnelvisie open,
roept reactie op, trekt mensen uit comfortzone.
Maar ook → bereikbaarheid en toegankelijkheid Ligging en ontsluiting zijn belangrijke
positieve voorwaarden voor de combinatie bedrijvigheid en evenementen; o.a.
expeditieroute (vrachtverkeer kan zo binnenrijden in hal), gebouw van drie zijden
toegankelijk voor gebruikers en bezoekers, ruime parkeergelegenheid, nabijheid
ontsluitingswegen Nijmegen (nieuwe stadsbrug).
Tot slot → flexibiliteit Mogelijkheid om hal op maat in te richten en de sfeer naar je hand
te zetten.
Met vereende krachten hebben we uitzonderlijke ruimtes gecreëerd voor een grote
diversiteit aan activiteiten en programma’s. Het lange termijn perspectief dat ontstaat
met de herontwikkeling van het NYMA kwartier, maakt het nu mogelijk om te investeren
in de ruimtelijke kwaliteit, de installaties e.a. basisfaciliteiten en de duurzaamheid. Bij
deze renovatie en verbeterslag behouden we het huidige programma en voegen we extra
publieksfuncties toe. Waar nodig delen we de ruimtes opnieuw in om de combinatie van
mensen en activiteiten te optimaliseren.
Een grote wens is om onze dagelijkse publieke toegankelijkheid te vergroten; onze
openbaarheid tussen alle activiteiten door. Hoe actief we ook zijn, De VASIM is als
gebouw een relatief gesloten bastion. Zo is het nu eenmaal gebouwd. Als publiek wandel
je er niet zomaar even door heen. Het openbreken en doorbreken van die geslotenheid
– letterlijk door muren af te breken en te vervangen door glas en met meer dagelijks
geopende publieke functies zoals het Vasim café – staat al jaren hoog op onze agenda.
Het nieuwe perspectief maakt deze investering mogelijk.
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In de nieuwe situatie zal De VASIM bestaan uit de volgende typen ruimtes:
a
b
c
d

Multifunctionele evenementenhal
e
Atelierdorp
f
Studio’s, kantoorruimtes en nomadeplekken g
Gastateliers

a

Multifunctionele evenementenhal
Met zijn duizelingwekkende hoogte en flexibele oppervlakte biedt de grote hal
fantastische mogelijkheden om bijzondere evenementen te houden. Met haar
industriële uitstraling is de hal het kloppende hart van het culturele kwartier.
Het ene moment werkt een beeldend kunstenaar samen met Vasimmers aan een
enorm driedimensionaal kunstwerk, een paar dagen later is er een theaterdiner,
een klassiek concert of dance-event waar honderden bezoekers op af komen. Uniek
in Nederland, uniek voor de vele bezoekers door de bijzondere sfeer van de hal.
De flexibele indeling van de hal maakt het ook mogelijk om een kleinere zaal te
creëren. Ideaal voor theatergroepen, buurtverenigingen en scholen; voor intieme
muziek- en theateroptredens; voor cultuureducatie, workshops en scholing van
jongeren.
Atelierdorp
Achter de ogenschijnlijk toevallige stapeling van containers gaan diverse makerswerelden schuil. Dit productieve dorp biedt ruimte aan diverse kunstenaars en
makers. De stapeling levert extra vierkante meters op, maar creëert bovenal
kwalitatieve gedeelde ruimtes tussen de ateliers – zoals werkplaatsen,
presentatieruimtes, workshopruimtes – waar interacties tussen de ‘bewoners’
wordt gestimuleerd. Hier wisselen we vakmanschap en ondernemerschap uit!
Studio’s, kantoren en nomadeplekken
Verspreid door het gebouw zijn diverse studio’s en kantoren. Flexwerkers kunnen
terecht op de nomadeplekken waar een bureau met basisvoorzieningen voor ze
klaar staat.
Gastateliers
De unieke sfeer van het Vasimgebouw en het voormalige NYMA terrein heeft een
grote aantrekkingskracht op kunstenaars. Ook internationaal. Daarom bieden
we gastateliers aan waar de ‘artists in residence’ geïnspireerd worden door
de bijzondere omgeving, de samenwerking en contacten met andere culturele
ondernemers of boeiende projecten en tentoonstellingen.
Werkplaatsen en muziekstudio’s
De kelder geeft ruimte aan rauwheid: herrie, stof, ruwe materialen en
spierballenwerk. Hier worden diverse ambachtslieden geclusterd, waardoor
gespecialiseerde werkplaatsen – waaronder hout en metaal – mogelijk worden.
De ambachtslieden gebruiken en beheren (delen van) de werkplaats collectief en

b

c

d

e

p-50

Werkplaatsen en muziekstudio’s
Diverse workshop-, oefen- en vergaderruimtes
Vasim Kantine met cultureel podium en terras

f

g

beschikken daarnaast over een eigen afsluitbare werkplek. Daarnaast zijn er ook
muziekstudio’s.
Workshop-, oefen- en vergaderruimtes
Er zijn diverse gedeelde faciliteiten, zoals workshopruimtes, oefenruimtes en
vergaderplekken, die ondersteunend zijn aan de hele ondernemersgemeenschap.
Tegelijkertijd bieden ze ruimte aan lesprogramma’s, workshops e.a. leeractiviteiten
voor diverse groepen. Ook verschillende werkplaatsen, zoals de grafische
werkplaats, zetten we in als leerwerkplekken.
Vasim Kantine met cultureel podium en terras
Genieten van een heerlijke cappuccino, nippen aan goed glas wijn. Met uitzicht
op de bedrijvigheid in de ateliers en werkplaatsen van de culturele ondernemers
in het NYMA kwartier. Je voelt je welkom in het Vasim Café dat biologische
gerechten voor je serveert. Een unieke plek om te verblijven in ochtend, middag
en avond, met een gezonde en verrassende keuken én een podium voor intieme
concerten en verrassende voorstellingen. Deze plek wordt in samenwerking met
een horecaondernemer ontwikkeld die zich verbonden voelt met de plek. Het
versterkt de publieksfunctie van De VASIM en is tegelijkertijd ondersteunend aan de
ondernemersgemeenschap.

e ve n e me n t e n t e r r e in
De locatie van het Vasimterrein, pal aan de stadsbrug en de rivier, is fantastisch. Het enorme
terrein is een open canvas voor grootse dromen en publieke belevenissen. De directe
verbinding met de multifunctionele evenementenhal biedt ongekende mogelijkheden.
Dergelijke kenmerken zijn in Nederland alleen te vinden op locaties als Strijp-S in Eindhoven,
De Westergasfabriek in Amsterdam en de Creatieve Fabriek in Hengelo. In Nijmegen en
omgeving is de hal van De VASIM en het festivalterrein uniek in zijn soort.

cult ur e e l logist ie k ce n t r um
Op dit moment is er in het hoofdgebouw nog opslag van diverse bedrijven. Gezien
de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw is het wenselijk dat de opslag tot het
minimum wordt beperkt en er zo veel mogelijk ruimte ontstaat voor werk- en
ontmoetingsplekken. De soort bedrijvigheid in De VASIM kan echter niet zonder
grootschalige opslag in de nabijheid van de ateliers en werkplaatsen. De ambitie is
daarom om een cultureel logistiek centrum te ontwikkelen nabij het hoofdgebouw. Een
unieke faciliteit waar zowel huurders van De VASIM als andere lokaal gevestigde sociaal
culturele en creatieve ondernemers gebruik van kunnen maken. Het Domijn in Weesp
laat de waarde hiervan zien voor een creatieve gemeenschap.
p-51
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DE VASIM TOEN
Het Vasimgebouw
werd in 1947 voor
kunstzijdespinnerij
de NYMA gebouwd.
Destijds een van
de belangrijkste
werkgevers in de regio
Nijmegen.
In de jaren tachtig
nam het vliegas
verwerkende bedrijf
Vasim B.V. haar intrek
in het pand.
Na jarenlange
protesten van
omwonenden
tegen de uitstoot
van fijnstof, werd
het bedrijf in 2000
gesloten.
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DE VASIM NU

#werkplaatsen #vakmanschap #delen
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Een aantal kenmerken maakt deze hal uniek in Nijmegen
en omgeving voor de organisatie van diverse soorten
activiteiten, die niet bij andere podia en instellingen
gerealiseerd kunnen worden:
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→ Multi-inzetbaar door de maatvoering:
totale oppervlakte van 1.600 m2,
flexibel op te delen in vlakken van 400 m2
→ Hoogte van 11 meter
→ Capaciteit van maximaal 2.000 bezoekers
→ Kan kaal opgeleverd worden, d.w.z. organisatoren
kunnen hal naar eigen behoeftes inrichten
→ Nabijheid van toeleverende bedrijven
(gehuisvest in De VASIM): o.a. decor, inrichting,
catering, faciliteiten & programma
→ Direct toegankelijk voor groot materieel (expeditie)
→ Hoge vloerbelasting toegestaan
→ Industriële rauwheid versus aangeklede hal
→ Unieke combinatie met het evenemententerrein 		
buiten
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DE VASIM TOEKOMST
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DE VASIM TOEKOMST

#containerdorp #evenementenhal

#welkom #uitnodigend

#open #publieksentree

#ruimte #evenementenhal

#speelsheid #kruisverbindingen
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DE VASIM DUURZAAM

#hergebruikte vloerdelen #tweedehands fabriekslamp
#uit gordijnen hergebruikte hoezen

#circulair
#traptreden van gerecyclede plastic

#duurzame energie #zelfvoorzienend

p-62
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onze motor
De motor van Cultuurspinnerij De VASIM zijn onze mensen: de Vasimmers, de mensen
die de plek runnen, onze partners in crime en ambassadeurs. Ons organogram (zie p-68)
is een beproefd model in de afgelopen jaren. Het zorgt ervoor dat de Vasim de Vasim
blijft én dat nieuwe groepen en kerntaken eenvoudig onderdeel kunnen worden van het
geheel.
De kerngroep
Dit is dé spil van Cultuurspinnerij De Vasim bestaande uit de coördinatoren,
minimaal 3 huurders die de hele ondernemersgemeenschap vertegenwoordigen,
(vertegenwoordiger van) onze partners in crime (o.a. evenementenhal, Vasim kantine en
cultureel logistiek centrum); bewaken van de missie, visie en doelstellingen van
De VASIM.
De Vasimmers (huurders)
Iedere onderneming heeft een eigen huurovereenkomst met de stichting voor de eigen
werkruimte; voor de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen worden collectief
afspraken gemaakt over het gebruik en beheer (bijv. meubelmakers in gedeelde
houtwerkplaats); een grote mate van zelforganisatie wordt gestimuleerd.

5
ON Z E
ME NS E N
ON Z E M OTO R
CO M MU N I TY M A N AG EM ENT
PR O GRA M M E RI N G
PART N E RS

‘Ik ben graag onderdeel van De
VASIM omdat wij de speelsheid en
innovativiteit op het gebied van
circus willen blijven bevorderen. Er
bestaat geen circus trainingshal in
Nederland met deze unieke hoogte
en is perfect voor beoefenen van
lucht acrobatiek. Daarbij biedt
De VASIM de mogelijkheid om
multidisciplinair samen te werken.
Voor ons als circus werken wij graag
samen met decor, kledingverhuur,
regie, muzikanten en dat biedt de
vasim allemaal onder één dak!’

‘Ik ben graag onderdeel van
De VASIM omdat De VASIM een
van de meest inspirerende
gebouwen van Nijmegen is,
zowel het gebouw zelf als de
mensen die er zich begeven.’
— Sebastiaan van Bijlevelt
Galloway Recording Studio

— Simone Vale
Circus Space

p-64
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De coördinatoren
Team van betaalde werknemers die op dagelijks niveau verantwoordelijk zijn voor de
algehele organisatie, waaronder financiën, verhuurzaken, community management,
programmering, marketing en communicatie, beheer en onderhoud van het pand.
(We streven een lichte organisatie na van circa 1-1,5 fte.)
Het bestuur heeft een vijftal werknemers aangesteld die de dagelijkse werkzaamheden
vervullen (in totaal 2,0 fte):
→ Mia Denis coördinator
→ Regina Vermeulen frontoffice
→ Bram Bisperink beheer
→ Ellis Moesker communicatie & PR
→ Ahmad Nayazi Salah schoonmaak
De partners in crime
Waaronder de exploitanten van de evenementenhal, de Vasim kantine met kleinschalig
cultureel podium en het cultureel logistiek centrum. Dit kunnen externe partijen zijn die
aangetrokken worden of een B.V. die wordt opgericht vanuit de huidige stichting.
Het stichtingsbestuur
Bestaat uit minimaal 3 personen (voorzitter, secretaris en penningmeester) met een
controlerende en adviserende taak t.a.v. de directie; bij voorkeur een combinatie van
interne en externe personen.
Onder leiding van het huidige bestuur geven we gezamenlijk vorm aan de toekomst van
De VASIM. Het bestuur bestaat nu nog uit Vasimmers, maar zal in de nabije toekomst
geleidelijk vervangen worden door externe personen.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
→ Hans Glaudemans (Markies) voorzitter
→ Mia Denis (fotografie) secretaris
→ Daan van Neerven (Van Neerven Ambachten) penningmeester
→ Lavrans Calis (Oefenruimte.nu) bestuurslid
De raad van advies
Bestaat uit minimaal 3 professionals uit diverse werkvelden die gevraagd en ongevraagd
advies geven aan het stichtingsbestuur en de directie; externe personen.
De huidige raad van advies bestaat uit de volgende personen:
→ Hans van den Hombergh voormalig directeur Woonlab en
oprichter Woningbouwvereniging Gelderland
→ Joop Mulder oprichter Oerolfestival
→ Jan Wijnia gemeentesecretaris Heumen

p-66

com m un it y m a n age me n t
Fundamenteel voor de kwaliteit en eigenheid van De VASIM is de groep mensen die
er samenkomt. De selectie van nieuwe mensen doen we daarom zorgvuldig en in
samenspraak met de bestaande gemeenschap. Criteria hiervoor zijn:
→ Professionele creatieve, culturele of artistieke praktijk of onderneming
→ Verbondenheid met de plek
→ Hart voor cultuur én medemens
→ Coöperatieve houding
→ Ontdekkingsdrang

pr ogr a m m e r in g
Niks is te gek en alles kan in en rondom De VASIM. Maar om iedereen ook daadwerkelijk
de kans te geven om nieuwe ideeën uit te proberen en dromen te verwezenlijken, is
enige regie op de programmering nodig. Wij vinden hierbij het volgende van belang:
→ Passen in concept leren, maken en beleven
→ Zo breed mogelijk, maar ook evenwichtig scala van kunst- en cultuuractiviteiten
en (kleinschalige) evenementen (o.a. quotering dance-events, congressen)
→ Commerciële activiteiten maken culturele en sociaal-maatschappelijke 		
programmaonderdelen mogelijk
→ Presentatieplatform voor huurders
→ Ontmoeting publiek en professionals
→ Kraamkamer bijzondere projecten & activiteiten, met nadruk op leerwerkplaatsen voor jong talent van onderwijsinstellingen in de regio (bijv. 			
Valentijnsconcert HGO en Valentuinen van Helicon)
→ Werkplaats grote (uitwisselings)projecten
→ Podium voor maatschappelijke organisaties & projecten
→ Complementair: activiteiten onderdak te bieden die op bestaande podia in de
stad niet aan bod komen vanwege programmatische, productionele en/of fysieke
beperkingen. Elkaar versterken door elkaar aan te vullen, en waar mogelijk samen
te werken is hierbij het motto.

pa rt n e rs
We hebben in de loop der jaren een stevig en rijk netwerk van partners en ambassadeurs
opgebouwd (zie p-72 en p-73). Het soort partners dat ons typeert, begeeft zich in het
culturele veld, creatieve industrie, onderwijs, sociale domein, onderwijs en overheden.
Maar ook met commerciële bedrijven en mediapartners werken we veelvuldig samen.
p-67
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#lef #nieuwsgierig #volhardend #open #positief
#mogelijkheidsmensen
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#collectief #eigenwijs #eensgezind
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#huurdersverloop
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HUURDERS D.D. 24-10-2019

WIE

CONTACTPERSOON

WEBSITE

Allez-Hoop (Oefenstatus CircusSpace)
Cafe van Ouds
Circus Caprioli
Circus Factory
Clownkiko (Oefenstatus CircusSpace)
Cultuurspinnerij De Vasim
De Markies
De Schoenfabriek
Dorien Maas (Oefenstatus Circusspace)
Drift Nijmegen
Du Montagne
Finja Tillmann (Oefenstatus CircusSpace)
Galloway Studio
Ghana Medical Support
Graffiti.nl
Grafische Werkplaats
Groenewas / Rhizom
Hendriks Handelsonderneming
Jac Splinter Ontwerper
Marc Moot
Merel Holleboom MYY-art
Mia Denis Fotografie & educatie
Mobile Outdoor GYM
Montse Hernàndez i Sala
Music Meeting
Oefenruimte.nu
Onderhoudscombinatie Stadsbrug
One For The Road
Patrick Feijen Script - ed…
Ramblas Nijmegen
Romany van Tienen (Oefenstatus CircusSpace)
Ron Vervuurt
Shnouda Touma (Oefenstatus Circusspace)
Simone Vale (Oefenstatus CircusSpace)
Sonja Nihot (Oefenstatus CircusSpace)
Spoenk
Steen/beeldhouwerij Marieke van Baerle
Theater Popi
Tinka Charmant (Oefenstatus CircusSpace)
Van Neerven Ambachten
VasimZo
Viquel Automation
Water-Stof
Wijnand Buijs (Oefenstatus CircusSpace)
WoodBeGood

Marieke Mantje
Tinus Weijkamp
Marius Broeders
Job ten Berge
Esther Scheffer
Algemeennummer
Hans Glaudemans
Antwan van Horik

http://cafevanoudsnijmegen.nl/
http://www.caprioli.nl/
https://www.circusfactory.nl/
https://www.clownkiko.nl/
http://devasim.nl/
http://www.demarkies.nl/
http://www.deschoenfabriek.nl/

Diede van Overbeek
Rudi van den Berg

https://driftomtedansen.nl/
http://dumontagne.com/

Sebastiaan van Bijlevelt

http://www.gallowaystudio.nl/

Rob Arts
Ger Driessen
Sascha de Grave
Theo Hendriks
Jac Splinter
Marc Moot
Merel Holleboom
Mia Denis
Dennis Polman
Montse Hernàndez i Sala
Wim Westerveld
Lavrans Calis
J.W.A. Baars
Ed Verkuilen
Patrick Feijen
Selmar de Roo

https://graffiti.nl/

Ron Vervuurt

http://ronvervuurt.nl/

https://www.groenewas.nl/
http://www.hendrikshandelonderneming.nl/
http://www.jacsplinter.nl/
http://www.merelholleboom.nl/
https://mobileoutdoorgym.com/
http://www.montse-hs.com
https://musicmeeting.nl
https://oefenruimte.nu/
http://www.onefortheroad.nl/
http://ramblasnijmegen.nl/

https://www.facebook.com/simonaula
Rudy Notschaele
Marieke van Baarle
Inge Koolen

https://www.spoenk.info/index.php

Daan van Neerven
Lothar Otten
Rob de Bruin
Michiel Klaarwater

http://www.vanneervenambachten.nl/
https://www.facebook.com/vasimzo/
https://www.viquel.nl/

Michiel Snip

http://www.woodbegood.nl/
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https://theaterburopopi.nl/

WAT
hoopdance, circusskills+D46DD3:E47
event- en festivalbevoorrading
circustheater
circus, theater, workshops, animatie, randprogrammering
circus, jongleur, workshops
maakt creatief mogelijk kunst, ambacht, talent, experiment
tenten- en podiabouw- en -verhuur
theater, productie en concepten
circus, theater, acrobatiek
festivals
metaal- en houtcreaties
circus, acrobatiek
muziek-& opnamestudio
tussenstop medische apparatuur voor Ghana
graffiti art, workshops
grafisch werk, oude druktechnieken en opleidingsplek
groene zeefdrukkerij en opleidingsplek
chauffeur en handel
kusntenaar, ontwerper, maakt leuke dingen voor de mensen
fotografie
beeldend kunstenaam groot, bewegend werk
Beeld en geluid; fotografie, film, schilderkunst en workshops
mobiele outdoor gym, festivals, teambuilding, fysieke activering
grafisch ontwerp
festival wereldmuziek
opname- en repetitieruimtes
basis voor onderhoud De Oversteek
catering voor festivals, congressen, feesten en events
tekstschrijver
randprogrammering festivals
circus, acrobatiek
presenteren, acteren en trainingen
circus
circus, dans, aerial
jongleur, workshops
kostuums, decor, rekwisieten, acts
beeldhouwer
clownerie, workshops, acts
aerial, acrobatiek
openbare bronsgieterij
kleinschalige intieme concerten
ICT in de culturel sector
innovatie, hackerij, ontwerp
theater, vuuracts
houtwerk
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5 - O N ZE M E NS EN

#creatief

#cultureel #event

#ons netwerk

#cultureel #podium

#onderwijs

#sociaal

#bedrijven

#hubs

#media

#facilitair

#muzikaal

#overheid
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goude n r e ge ls
Cultuurspinnerij De VASIM is en blijft een stichting zonder winstoogmerk. Ons financieel
plan is dan ook gebaseerd op de volgende gouden regels:
Onze ruimtes zijn én blijven betaalbaar
Het Vasimgebouw is maatschappelijk vastgoed. Om ruimte te bieden aan talent en
experiment, is betaalbaarheid een absolute must. Dit heeft invloed op de vierkante
meter prijs. Ook in andere steden gelden duidelijke normen voor maatschappelijk
vastgoed met een culturele bestemming, waarbij prijzen van €35-50 per vierkante meter
per jaar heel gangbaar zijn.

6
ON S FINA N C I E E L
PLA N

Solidariteit tussen ondernemers en activiteiten
Alle activiteiten van De VASIM zijn tezamen kostendekkend. Hiervoor is de onderlinge
solidariteit tussen ondernemers van groot belang. Alle culturele ondernemers betalen
huur voor het gebruik van het gebouw en gezamenlijke voorzieningen. Vanzelfsprekend
mag van een startende ondernemer niet dezelfde bijdrage worden verwacht dan van
een gevestigde ondernemer. Ondernemers met een grote omzet, betalen meer huur.
Hiermee kunnen we de toegankelijkheid voor jongeren en starters garanderen en
stimuleren we ook de gewenste doorstroming in het complex. Daarnaast wordt de winst
van goedlopende activiteiten (bijvoorbeeld een meerdaags evenement met duizenden
bezoekers, of een beurs) geïnvesteerd om daarmee de niet-winstgevende activiteiten
(bijvoorbeeld kleinschalige experimenten) mogelijk te maken.

GO UDEN RE G E LS
B EGR OT I N G

‘Voor een stad is het altijd goed
om een vrijplaats te hebben waar
mensen rustig kunnen werken
zonder de druk van huurpenningen
en prestaties. Het kenmerk van
een broedplaats is dat je er in alle
vrijheid kunt experimenteren.’
— Hans van den Hombergh
Voormalig directeur Woonlab
Oprichter Woningbouwvereniging Gelderland
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6 - O NS VE R DIEN MODEL
colofon

Eigenaarschap
We zijn onlosmakelijk verbonden met de huidige plek en voelen een grote
verantwoordelijkheid om deze plek te koesteren en te delen met zo veel mogelijk
mensen. We zetten daarom enkel in op het Vasimgebouw in het NYMA kwartier.
Wel houden we rekening met verschillende scenario’s voor het eigenaarschap, waarbij
de voorkeur wel sterk uitgaat naar scenario 1:
→ Scenario 1 Pand in eigendom
Stichting Cultuurspinnerij De VASIM koopt het pand tegen residuele waarde en
herontwikkelt de plek met een of meerdere investeerders.
→ Scenario 2 Lange termijn huurovereenkomst met gemeente
De gemeente blijft eigenaar van het pand en sluit een lange termijn huurcontract met
Stichting Cultuurspinnerij De VASIM of
→ Scenario 3 Lange termijn huurovereenkomst met particuliere partij
Het pand met het concept van De VASIM wordt verkocht aan een particuliere partij met
Stichting Cultuurspinnerij De VASIM als lange termijn huurder.

Stichting
Cultuurspinnerij
De Vasim
Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen
024 – 388 6246
info@devasim.nl
www.devasim.nl
redactie

Bram Bisperink
Mia Denis
Patrick Feijen
Hans Glaudemans
Ellis Moesker
Regina Vermeulen
Martine Zoeteman
tekst en eindredactie

Martine Zoeteman
Patrick Feijen

b e grot i ng

Zie de bijlage voor onze investerings- en exploitatiebegroting.
――

grafisch ontwerp

Montse Hernàndez i Sala
fotografie

Vasimmers waaronder
Rob de Bruin
Circus Space
Mia Denis
Hans Glaudemans
Montse Hernàndez i Sala
Jeanette van Noordenburg
Emile Onstenk
Geert van Tol
Regina Vermeulen
Gerard Verschooten
en iedereen die nu niet
bij ons bekend is.
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