
Beleidsplan St. MaKON 2021-2023 
 

1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden 
St. MaKON heeft als doel: het bevorderen van de sociale samenhang in het gebied Tilburg Oud Noord 

via maatschappelijke kunstprojecten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

1.1 Doelgroep 
De doelgroep van de activiteiten van St. MaKON zijn de bewoners van de wijk Loven-Besterd in de 

breedste zin. Met name het betrekken van bewoners die leven in een achterstandsituatie en in 

armoede is een nadrukkelijk doel. We streven na om verschillende bewonersgroepen die normaliter 

niet met elkaar in contact komen, met elkaar kennis te laten maken en te verbinden. 

1.2 Activiteit 2021 
In 2021 heeft MaKON het buurtfestival gLoBe (gelukkig Loven-Besterd) georganiseerd. Op 

zondagmiddag 29 augustus werden op 6 locaties in de wijk activiteiten aangeboden, waaraan gratis 

en door iedereen kon worden deelgenomen. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om 

kleedjesvrijmarkt te houden op de routes tussen de locaties. 

Op ieder heel uur (13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00) startten de diverse activiteiten, die 15-20 

min. duurden. Tussendoor werd het publiek gestimuleerd om zich naar een volgende locatie te 

begeven. Om 18.00 u. werd afgesloten met een gezamenlijk frietje in de speeltuin aan de Javastraat. 

De aangeboden activiteiten: 

- Besterdplein: optreden popkoor Trammelant 

- Molenbochtplein: optreden combo Café Chantant 

- Rozenplein: dansworkshop Dans Brabant + gratis hapjes verzorgd door buurtbewoners 

- Willebrordplein: poppentheatervoorstelling Theater van de Droom 

- Petrus Donderskerk: bezichtiging + geleide Taizémeditatie 

- Lovense Kanaaldijk: pauzeact Duo Lang & Gelukkig + rondvaart Industriehaven + muzikale rondvaart 

met duo Lieve Louise 

Enkele buurtbewoners hielden vrijmarkt op het Rozenplein en in de Molenbochtstraat. 

Ondanks het slechte weer, hebben ongeveer 350 bezoekers het festival bezocht. De reacties waren 

overwegend positief tot zeer positief. Veel bezoekers gaven aan graag volgend jaar een herhaling van 

het festival te zien. 

1.3 Activiteiten 2022 – 2023 
De volgende actviteiten worden nagestreefd: 

- buurtfestival gLoBe eind augustus 2022 

- kerstmarkt Besterdplein december 2022 

- buurtfestival gLoBe eind augustus 2023 

- kerstmarkt Besterdplein december 2023 

- kanaalparade 2024 i.s.m. EELT theatercollectief 



2. Verwerving van inkomsten 
Voor het buurtfestival gLoBe 2021 zijn de volgende subsidies en middelen aangevraagd en 

ontvangen: 

- 3500,= subsidie Buurtcultuurfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant 

- 3000,= subsidie Kleine Evenementen 2021 van de Gemeente Tilburg 

- 500,= bijdrage aan promotie van de Wijkraad Loven-Besterd 

- 2000,= in natura van EELT Theatercollectief (artistieke en organisatorische begeleiding + 

straattheateract tijdens gLoBe) 

- mobiele toiletfaciliteiten gefinancierd door ondernemersvereniging Den Besterd 

Voor de activiteiten in 2022-2023 willen we deze financiers opnieuw benaderen. 

 

3. Beheer en besteding vermogen 
Het bestuur van St. MaKON streeft naar het aanhouden van een vermogen van 1000-3000 euro, om 

kosten voor bankrekening en website te voldoen, onvoorziene uitgaven te kunnen doen, financiële 

en organisatorische diensten te kunnen inhuren en als buffer voor de bekostiging van evenementen. 

Vermogen en te verwerven middelen worden door St. MaKON besteed aan 

- beheer van administratie en website 

- vergoeding van onkosten van bestuurders en vrijwilligers 

- promotie van de georganiseerde evenementen 

- inhuur van artiesten / uitvoerenden tijdens evenementen 

- kosten voor podia, uitrusting, aankleding, geluid- en lichtinstallaties e.d. voor evenementen 

- vergunningen, verzekeringen en veiligheidsmaatregelen voor evenementen 

 


