Aan: relaties Plein C
Betreft: directeurswissel Plein C
Haarlem, 17 februari 2021

Geachte relatie,
Graag licht ik u officieel in dat Karin Geelink, de directeur van Plein C, onze
organisatie gaat verlaten per 1 april a.s.
Karin heeft in de afgelopen 3,5 jaar Plein C verder geprofessionaliseerd,
samenwerkingsverbanden verstevigd, en de nodige veranderingsprocessen
vormgegeven en uitgevoerd. Daardoor is er een stevige organisatie
ontstaan die ook op langere termijn bestaansrecht heeft. Bovendien heeft ze
aan het roer gestaan van de nieuwe vierjarige ‘Cultuureducatie met
Kwaliteit’ beleidsperiode en onder haar leiding is deze projectaanvraag
recent gehonoreerd. We zijn Karin dan ook zeer erkentelijk voor de bijdrage
die ze aan de toekomst van Plein C heeft geleverd en wensen haar veel
succes in haar verdere carrière.
Vertrekkend directeur Karin Geelink: “Plein C staat aan de start van een
nieuwe fase. Ik ben trots dat CmK 2-NH, een samenwerking met 32
gemeenten en vele onderwijs- en culturele partners, met uitstekende
resultaten bijna afgerond is en onze nieuwe vierjarige CmK 3 aanvraag
‘Goed cultuuronderwijs voor alle kinderen in Noord- Holland 2021-2024’
gehonoreerd is door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook de
verdrievoudiging van de jaarlijkse CmK bijdrage van de Provincie NoordHolland is een resultaat wat onder mijn leiding tot stand is gekomen. Voor
de nieuwe directeur ligt er een uitstekende uitgangspositie om op voort te
borduren, Plein C te laten groeien in activiteiten en omvang en zich daarmee
sterk te positioneren in Noord-Holland. Met vertrouwen zie ik de toekomst
voor cultuureducatie in Noord-Holland tegemoet, zeker gezien onze fijne
samenwerkingspartners en het vakkundige en gedreven team van Plein C.
Ik ben trots daar in de afgelopen jaren een bijdrage aan te hebben mogen
leveren”.
Het directeurschap van Plein C wordt overgedragen aan Astrid Honing,
momenteel vijf jaar directeur bij het NKT, de theaterschool in Purmerend.
Astrid heeft een lange loopbaan in het management van cultuur en educatie
en het bestuur van Plein C is buitengewoon blij dat zij Plein C komt
versterken. Vanaf 1 april is Astrid bereikbaar via astridhoning@pleinc.nl en
zal zij contact opnemen met de verschillende relaties.

Met vriendelijke groet,
Lotte Sluyser
Voorzitter bestuur Stichting Plein C

