Jaarverslag
2018

Algemene beschouwing
2018 is het jaar van nieuwe kansen en groei voor het Centrum voor de Kunsten Beverwijk. Niet alleen
groeit het vertrouwen van de markt, ook de financiële mogelijkheden worden met de nieuwe
regeling voor erfgoed en mediakunsteducatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie groter.
Daarnaast wordt de regeling voor Combinatiefuncties Cultuur en Sport verlengd en verruimd. Omdat
we als centrum onze voelsprieten uitsteken en voortdurend zoeken naar nieuwe vormen van
cultuureducatie die het beste passen bij het huidige maatschappelijke speelveld, staan we als
centrum in 2018 aan de basis voor nieuwe initiatieven op het gebied van erfgoededucatie,
mediakunsteducatie, kunst & zorg en weten met de hackathon een eerste stap te zetten richting het
bedrijfsleven. In onze keuzes zijn wederom de thema’s uit de cultuurvisie leidend.
De verslaglegging is zoals voorgaande jaren integraal. Cijfers zeggen niet genoeg. Wij baseren onze
verslaglegging op het model voor waarde creatie van de IIRC (International Integrated Reporting
Council). Hierin is ruimte om de input, activiteiten, output en opbrengsten niet alleen vanuit
kwantitatieve gegevens maar ook kwalitatieve gegevens te beschrijven. We hebben cultureel
kapitaal aan het bestaande model toegevoegd en het model op andere punten versimpeld. Deze
werkwijze helpt de wisselwerking tussen de ons beschikbare resources inzichtelijk te maken.
Er zijn voldoende bedrijfsgegevens beschikbaar om de input, activiteiten en output over 2018 in
kaart te brengen. Echter veel opbrengsten zijn indirect. Wij weten meestal niet wat een leerling met
de opgedane kennis en vaardigheden doet. Gaat zo iemand vaker naar het theater of museum, wordt
hij of zij lid van een muziekvereniging, voorkomt het criminaliteit, verbetert het de schoolprestaties,
ziet iemand vaker mede-cursisten buiten de lessen om, voorkomt het ziekteverzuim en draagt het bij
tot een gelukkig en zinvol bestaan? Dit soort effecten is voer voor wetenschappers. Als centrum
kunnen we slechts afgaan op “wat we horen, wat we zien en wat we weten”. Indicatoren zijn het
jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek, het aantal volgers en reacties op Facebook, aanvullende
gegevens die we halen uit ons in- en uitschrijvingsproces, wat we zien en horen bij onze concerten en
voorstellingen en de alledaagse gesprekken met onze leerlingen.

Prestatie 2018 en vooruitblik 2019
Uitgangspunten in de Cultuurvisie van de Gemeente Beverwijk voor de periode 2017-2019 zijn
1.
2.
3.
4.

Meedoen! Kunst gewoon voor iedereen.
Allure en Experiment
Beleven en genieten
Samenwerken en Verbinden.

Hierna volgt een overzicht van de ambities en activiteiten zoals opgenomen in onze subsidieaanvraag
2018 en de realisatie daarvan.

PROGRAMMA

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

1.

Meedoen

1.1

Kunsteducatie in vrije tijd

Verdere verankering in 21st
century skills
Muziek, dans, theater, beeldend

Gerealiseerd, voortzetting aanpak
Hackathon als voorbeeld activiteit
Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma
Start cursus zitdans voor ouderen en mensen met beperking
Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma.
Vooraankondiging start Productieklas Theater maart 2019 (plus)
Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma
Gerealiseerd, voortzetting bestaand beleid.

Start, basis en plusprogramma
jeugd en volwassenen
docent kostendekkend m.u.v.
plusprogramma muziek
geen verhoging tarieven
stabilisatie leerlingenaantallen
Pleidooi Jeugdcultuurfonds
1.2

ABC Cultuur in het basisonderwijs

Regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit
Regeling Muziekimpuls
Groei naar 50% van de kinderen
tussen 4 en 12 jaar in 2020
Co-teaching en teach-the-teacher
trajecten
Open-mind voor regionale
samenwerking

Gerealiseerd.
Alleen tarieven dans basis 45 min. gelijk getrokken met overige
basiscursussen 45 min.
Gerealiseerd. Het aantal leerlingen per teldatum 1-10-2018 ligt
7,4% hoger dan teldatum 2017. Gedurende het schooljaar 20182019 stijgt het leerlingenaantal verder met 10%.
Deels gerealiseerd. De gemeente initieert eigen regeling voor
minima. In 2019 sluit gemeente ook wat betreft cultuureducatie
aan bij Jeugdfonds Cultuur en Sport
Gerealiseerd. Voortzetting bestaand programma.
Inrichting Stuurgroep Cultuureducatie waarin gemeente, onderwijs,
cultureel veld, centrum en Plein C vertegenwoordigd zijn.
Doelstelling stuurgroep monitoring en verankering.
Gerealiseerd. In 2018 namen 8 scholen deel aan de regeling.
Waaronder 2 nieuwe scholen. Voor 5 scholen eindigt in 2019 de
regeling. Borging is urgent. Overleg met directies start begin 2019.
Gerealiseerd.
Met 9 van de 12 scholen is dekking in 2018 ruim 75%
Gerealiseerd. Voortzetting bestaand programma.
Gerealiseerd.
Gezamenlijke projectaanvraag mediakunsteducatie met
Cultuurhuis Heemskerk en Techport. Gehonoreerd. Start januari
2019
Gezamenlijke projectaanvraag erfgoededucatie met Museum
Kennemerland en Studio O. Gehonoreerd. Start september 2018.

2

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Allure en experiment

1% totale begroting voor
experiment

Gerealiseerd.
Experiment 1 in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen:
Hackathon met schoolkinderen rondom thema Beverwijk in 2040.
Challenges ingebracht door gemeente en bedrijfsleven. Uitreiking
Creatief Manifest, Winkel van de Toekomst en deelname Week
Industriecultuur. Deze activiteit wordt in 2019 opnieuw
aangeboden.
Experiment 2:
Onderzoek naar mogelijkheden afdeling kunst & zorg

3

Beleven en genieten

Voortzetten profilering creatieve
en toegankelijke community
Exposeren, versterken uitstraling

Experiment 3:
lid kerngroep TTT Junior Academy IJmond i.s.m. SWB op basis van
burgerinitiatief voor weekendschool. Start pilot TTT februari 2019.
Gerealiseerd. Voortzetten bestaande aanpak.
Gerealiseerd. Voortzetten bestaande aanpak.
Balletvoorstelling voor ouderen
Tweede editie Talent-in-Huis (huiskamerconcertjes)

4.1

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Onderwijs inhoudelijke
samenwerking

Onderwijsinhoudelijk vraaggericht
samenwerken

Gerealiseerd.
Project promotie blaasinstrumenten i.s.m. Anjelier en Tata Steel
Opleidingsorkest. Resultaat 9 nieuwe inschrijvingen voor saxofoon,
klarinet en trompet.
Verkenning samenwerking Lucertis m.b.t. kunst en zorg
Verkenning samenwerking SWB m.b.t. kunst en zorg
Gerealiseerd.
Samenwerking scholen voortgezet en uitgebreid met Sleutelbloem
en Bethel.
Samenwerking culturele organisaties voortgezet binnen ABC
Cultuur.
Samenwerking Museum Kennemerland en Studio O m.b.t.
erfgoededucatie
Samenwerking Cultuurhuis Heemskerk en Techport m.b.t.
mediakunsteducatie
Samenwerking Cultuurhuis Heemskerk m.b.t. 2e editie
Muziekconferentie groepsleerkrachten
In opdracht van Cultuurhuis Heemskerk uitvoeren leerlijn theater
op basisschool de Zevenhoeven.
Gerealiseerd.
Samenwerking met Cultuurhuis Heemskerk is geïntensiveerd door
honorering projectaanvraag Mediakunsteducatie.
Contact Gemeente Velsen rondom faillissement Kunstencentrum
Velsen
Kennismaking directie Kunstform (voorheen Kunstencentrum
Velsen).
Gerealiseerd.
Cultuur en welzijnsdebat rondom gemeenteraadsverkiezingen
i.s.m. Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond-Noord, SWB.
Medeorganisator 2e editie Zomerspektakel op het Kerkplein i.s.m.
SWB en Kennemer Theater
Medeorganisator 4e editie Gitaarfestival IJmond i.s.m. Kennemer
Theater, Grote Kerk, Koel Productions (later gestopt), Cultuurhuis
Heemskerk
Medeorganisator Kinderboekenweekfeest i.s.m. Bibliotheek IJmond
Noord, Kennemer Theater en KeK Exposities

Intensiveren en uitbouwen
samenwerking binnen het
basisonderwijs rondom
cultuureducatie

Voortzetten gesprekken regionale
samenwerking centra voor de
kunsten

4.2

Zichtbaarheid en profilering

Leveren bijdrage aan culturele
identiteit en cultureel klimaat
Beverwijk

4.3

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Facilitaire samenwerking

Verhuur ruimten t.b.v. activiteiten
passen bij cultureel karakter
multifunctionele accommodatie

Gerealiseerd.
Voortzetting deelname Café D’Entree.
Voortzetting verhuur ruimten aan Lucasgilde en Take it Easy.
Oefenruimtes leerlingen.
Gerealiseerd.
Voortzetting dienstverlening aan Lucasgilde en Young Art.
Verwachting in 2019 uitbreiding dienstverlening t.b.v.
erfgoededucatie Museum.
Gerealiseerd.
Voortzetting deelname landelijke en provinciale
netwerkorganisaties OCK, Cultuurconnectie, Plein C.
Voortzetting deelname werkgroep Koester Erfgoed i.s.m. Museum
Kennemerland, HGMK, Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond
Noord, Gemeente Beverwijk. Voorbereiding Open Deuren Route
april 2019.
Lid kerngroep TTT Junior Academy IJmond i.s.m. SWB op basis van
burgerinitiatief voor weekendschool. Start pilot TTT februari 2019.
Ondersteuning en mede-auteur subsidieaanvraag erfgoededucatie
Museum Kennemerland
Ondersteuning subsidieaanvragen Muziekimpuls 2 scholen

Administratieve dienstverlening
aan culturele organisaties
4.4

Expertisegerichte samenwerking

Expertise delen met culturele
organisaties en overige
belanghebbenden

Financiën
De exploitatie laat in 2018 wederom een positief resultaat zien als gevolg van de groei van de
leerlingenaantallen binnen de cursussen in de vrije tijd en de groei van het aantal scholen. Dit stelt
ons in staat onze buffer verder uit te bouwen en de bestemmingsreserve voor onderhoud gebouw te
vergroten.
Gezien de positieve financiële ontwikkelingen, de sociaal-maatschappelijke doelstelling om
kunsteducatie laagdrempelig aan te bieden en de relatieve grote prijselasticiteit binnen de
kunsteducatie wordt in 2018 geen tariefsverhoging doorgevoerd. Ook voor 2019 is geen
tariefsverhoging noodzakelijk.
Op basis van het herstel van het eigen vermogen en de positieve ontwikkelingen in de exploitatie kan
in 2018 meer worden geïnvesteerd in experimenten zoals Hackathon en de afdeling Kunst & Zorg.
In 2018 wordt het gesprek gestart en subsidieaanvraag gedaan voor de realisatie van
combinatiefunctie cultuur in 2019 ten behoeve van ABC Cultuur en de nieuwe afdeling Kunst & Zorg.

Bestuur en directie
Het bestuur en directie bestaat op 31 december 2018 uit
Dhr. B.L. van Zijll, voorzitter, mw., C.O.M. Roelse-Jansen, penningmeester, mw. M.D.C. de Visser,
dhr S. Addis, Debora Vollebregt, directeur.

CENTRUM VOOR DE KUNSTEN BEVERWIJK
OPBRENGSTEN

INPUT

Human
Capital

ACTIVITEITEN
4 docenten dans
4 docenten theater
3 docenten beeldend
20 docenten muziek
1 directeur
2 coordinatoren
8 administratie en beheer

8 dienstverband
26 ZZP-ers
4 vrijwilligers
Diverse hulpouders,
hulpleerlingen en
maatschappelijke stagiaires

Cultural
Capital

19 docenten scholen

4 Master
31 Bachelor kunstvakopleiding
3 bachelor overig
4 MBO

Lokale en regionale culturele
organisaties en amateurkunst
Welzijn en zorg
Onderwijs

Natural
Capital

niet van toepassing

275 K Eigen inkomsten
303 K Subsidies en fondsen
Instrumentenfonds
Materialen

OUTPUT
449 leerlingen (telling 1 oktober)
26 beeldend
117 dans
232 muziek
74 theater
59 groepen, 6.4 gem. groepsgrootte
2.853 lesuren
16.164 lesbezoeken
960 uur verhuur
78.628 bezoekers leescafé

Muziek (13 instrumenten)
Dans (breakdance/ballet)
Beeldend
Theater (theater/musical)

Social
Capital

Economic
Capital

17 docenten kunsteducatie
vrije tijd

Kunsteducatie in de vrije tijd incl plusprogramma
Verhuur aan Lucasgilde en Take it Easy
Leescafé D'Entree
ABC Cultuur, cultuureducatie onderwijs
Click, kunst en zorg
Expertise

Overleg Centra voor de
Kunsten Noord-Holland
Plein C (provinciale
steunfunctie cultuureducatie)
Brancheorganisatie
Cultuurconnectie

1000 m2 met
6 muzieklokalen
1 dans/theater studio
2 ateliers
2 pop/slagwerk studio’s

12 scholen, 2.739 kinderen
4 scholen CMK
8 scholen Muziekimpuls
1 project op maat

optredens etc.
Muziekmaand (10 activiteiten)
Open dag
Expositie
Talent in Huis
Concert Muziek Plus
Popconcert
Dansvoorstelling
Theatervoorstelling De Odyssee

optredens etc. vervolg
Verkiezingsdebat
Hackathon/Winkel van de Toekomst
Kinderboekenweekfeest
Gitaarfestival
Week Industriecultuur
Sinterklaasfeest
Zomerspektakel
3 x Masterclasses
Muziekconferentie
div. afsluitingen ABC Cultuur

Waardecreatie 2018

Human
Capital

In het klanttevredenheidsonderzoek
wordt 57 x aangeven dat er goed
wordt lesgegeven en dat de lessen
leerzaam en uitdagend zijn, leerlingen
goed worden begeleid en vorderingen
maken.

Cultural
Capital

bezoeken, beleven, genieten en
waarderen van kunst en cultuur
cultuurparticipatie & amateurkunst
doorstroming naar
kunstvakopleidingen
ambassadeurs van kunst en cultuur

Social
Capital

NetPromoterScore 15
28% klanten beveelt ons actief aan
In het klanttevredenheisonderszoek
wordt 110 x aangegeven dat de lessen
leuk en gezellig zijn, dat leerlingen
plezier beleven, dat de leraar
enthousiast en fijn is. Dat ze het naar
hun zin hebben en blij zijn en graag
naar les gaan.

Natural
Capital

niet van toepassing

Economic
Capital

resultaat 14 K

STICHTING CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING BEVERWIJK
Risico-inventarisatie
De stichting verricht activiteiten op het gebied van kunsteducatie. De doelgroep is overwegend
jeugd. De lasten omvatten voornamelijk personeelskosten, huisvestingskosten en overhead. Deze
worden gefinancierd vanuit een mix van subsidies en eigen bijdragen van leerlingen en andere
deelnemers zoals scholen. Het aantrekken en behouden van voldoende leerlingen en andere
deelnemers die kunsteducatie willen volgen is de wortel van het bestaansrecht.
Als het gaat om het identificeren van financiële risico's is het verkrijgen van voldoende subsidie
om uitgaven te kunnen dekken van doorslaggevende betekenis voor wat betreft de continuïteit
van de activiteiten. De grootste subsidie is gebaseerd op Cultuurvisie 2016-2019 van de
gemeente Beverwijk met kenmerk INT-16-24904. Deze subsidie wordt telkens voor 1 jaar
verleend. Beleidswijzigingen leiden mogelijk tot verhoging van de financiële risico's voor de
stichting.
Voorwaarde is dat voor iedere activiteit die wordt uitgevoerd vooraf voldoende middelen
toegezegd zijn door subsidieverstrekkers en dat er bij de definitieve start van de activiteit
voldoende deelnemers zijn.
De stichting huurt huisvesting van de gemeente Beverwijk. Het huurcontract wordt jaarlijks
stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Wijzigingen in de bestemming van het huidige
pand brengen geringe financiële risico's met zich mee zolang de stichting onder gelijkblijvende
condities kan worden herhuisvest.
Er is sprake van een zeker risico op financiering van uitgaven waarvoor de verkregen subsidie niet
bedoeld is. Veelal gaat het dan om tekorten in dekking van projectuitgaven. Deze inherente
risico's worden, mits mogelijk opgevangen met positieve projectwinsten en resultaten uit andere
activiteiten.
Risicomanagement
De stichting is voor wat betreft haar financiële mogelijkheden in heel belangrijke mate afhankelijk
van subsidiestromen. De subsidie van de gemeente Beverwijk valt onder de werking van
Algemene Subsidie Verordening van de Gemeente Beverwijk met kenmerk INT-16-25579/Z-16345534. De subsidieverordening wordt op haar beurt weer beheerst door titel 4.2 van de AWB.
De kwaliteit van de samenwerking tussen de stichting en de gemeente Beverwijk bepaalt of de
gezamenlijke doelstelling om cultuurparticipatie te bevorderen wordt gehaald. Om dit doel te
bereiken is een wederzijdse inspanning van zowel de stichting, voor wat betreft het verrichten
van activiteiten van hoog niveau, als de gemeente Beverwijk voor wat betreft het creëren van
goede randvoorwaarden en verstrekken van subsidie noodzakelijk. De doelgroep jeugd en de
culturele sector zijn kwetsbaar. Als een van beide partijen hierin niet of onvoldoende slaagt, zal
dit direct invloed hebben op de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor burgers binnen de
gemeente.
Om de risico's te beheersen heeft de stichting actief bijgedragen aan de totstandkoming van het
cultuurbeleid van de gemeente Beverwijk en haar eigen beleid daarop afgestemd. De organisatie
is bovendien flexibel en kostenefficiënt ingericht, waardoor het snel kan reageren op wijzigingen.
Daarnaast monitort de stichting door middel van kwalitatief en kwantitatief
klanttevredenheidsonderzoek jaarlijks of haar activiteiten voldoen aan de vraag. Dit stelt de
stichting in staat trends vroegtijdig te signaleren en het beleid bij te sturen.
De stichting kan het gewenste weerstandsvermogen slechts binnen gegeven grenzen managen;

De stichting kan het gewenste weerstandsvermogen slechts binnen gegeven grenzen managen;
de omvang van het weerstandsvermogen wordt bepaald door artikel 19 ASV en bedraagt
maximaal € 150.000 of 20% van de totaal gerealiseerde exploitatielasten van het voorafgaande
jaar.
De uitgaven van projecten waarvoor specifieke subsidie is verkregen, worden separaat
gemonitord. Om schommelingen en onverwachte tegenvallers op te vangen wordt een
egalisatiereserve aangehouden voor projecten die langer dan één kalenderjaar lopen en
waarvoor per kalenderjaar subsidie verkregen wordt.
Inschatting van financiële gevolgen van de onderkende risico's
De organisatie is tegenwoordig flexibel ingericht, waardoor het snel kan reageren op
schommelingen en veranderingen in de vraag. De subsidies dekken overwegend vaste of
eenmalige kosten.
Het gevaar op verschuiving van uitgaven naar een functionaliteit waarvoor de subsidie niet
bedoeld is en op straffe waarvan een verkregen subsidie ingetrokken of gekort wordt, is een
inherent risico en nauwelijks te mitigeren.
Het bestuur schat de financiële gevolgen van de onderkende risico's, gesteund vanuit de gedachte
dat de gemeente Beverwijk een zorgplicht heeft om kunsteducatie te faciliteren, laag in.
Beschikbaar weerstandsvermogen
Het beschikbare weerstandsvermogen is gelijk aan het eigen vermogen vermeerderd met de
bestemmingsreserves en egalisatiereserves.
De benodigde weerstandscapaciteit wordt, los van de beantwoording van de vraag wat
noodzakelijk of gewenst is, gevormd door het maximaal behoudbare eigen vermogen. Dat is of €
150.000 of 20% van de gerealiseerde lasten van het voorafgaande jaar.
De weerstandsratio is per eind 2018 berekend op 0,347 en ruim onvoldoende. De stichting blijft
zich inspannen dit gaandeweg te verbeteren.

