
 

 

Cultuur Eindhoven benoemt Maria van der Aalsvoort tot voorzitter Cultuurraad  

 

De Raad van Toezicht (RvT) van Cultuur Eindhoven heeft dinsdag 27 februari Maria van der 

Aalsvoort benoemd tot voorzitter van de Cultuurraad. Het college van B&W heeft ingestemd 

met de benoeming. 

 

Dr. Maria van der Aalsvoort is zelfstandig adviseur in de culturele en educatieve sector en was de 

afgelopen tien jaar werkzaam als vakdidacticus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Directeur–

bestuurder Tanja Mlaker en de Raad van Toezicht van Cultuur Eindhoven zijn ervan overtuigd dat Van 

der Aalsvoort met haar inhoudelijke brede kennis en ervaring op het gebied van advisering en 

subsidietrajecten, de rol als voorzitter van de Cultuurraad uitstekend kan vervullen. Van der Aalsvoort 

start 1 maart met haar nieuwe functie als voorzitter. 

 

Maria van der Aalsvoort: “Een fijne stad biedt mogelijkheden om te genieten van kunst en cultuur, maar is 

ook een broedplaats voor makers. Het spreekt me aan om bij te dragen aan het culturele leven in 

Eindhoven, dat in dat opzicht veel potentie heeft. Ik wil daarom graag mijn deskundigheid en enthousiasme 

inzetten voor een goed cultuurbeleid in deze stad.”  

Cultuurraad 

De Cultuurraad is het adviesorgaan binnen Cultuur Eindhoven. De Cultuurraad bestaat uit adviseurs 

en leden van de Commissie Integrale Afweging. De adviseurs leveren individueel een pre-advies over 

de aan hun toegewezen aanvragen, via een digitaal formulier. De Commissie Integrale Afweging 

neemt deze pre-adviezen mee in haar beraadslagingen en adviseert de directeur-bestuurder van 

Cultuur Eindhoven over de verdeling van de subsidies conform de criteria en vereisten zoals 

geformuleerd in de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. De voorzitter van de Cultuurraad 

begeleidt het proces van advisering door de Cultuurraad. 

 

Maria van der Aalsvoort 

Maria van der Aalsvoort (1956) is neerlandicus (Radboud Universiteit, 1981) en beeldend kunstenaar 

(Kunstacademie Arnhem,1992). Zij werkte een aantal jaren als docent Nederlands in het voortgezet 

onderwijs en als lerarenopleider en promoveerde in 2016 aan de Radboud Universiteit.  Daarnaast 

werkte ze voor Museum Jan Cunen in Oss en de afdeling Cultuur van de Provincie Noord-Brabant en 

was ze als  adviseur onder meer werkzaam voor Stichting Lezen en de Nederlandse Taalunie. Ze is 

momenteel tevens voorzitter van de vakcommissie Nederlands 10voordeleraar Vereniging 

Hogescholen en lid  adviescommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

 



Noot voor redactie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sanne Reiniers verantwoordelijk voor de 

communicatie binnen Cultuur Eindhoven (sannereiniers@cultuureindhoven.nl/ 06-22547407) 
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