Jaarverslag
2019

Algemene beschouwing
2019 is het jaar waar we als Centrum voor de Kunsten Beverwijk opnieuw onze grenzen verleggen.
Bijvoorbeeld op het gebied van erfgoed, maakonderwijs en cultuuronderwijs binnen het sociaal
domein. Ook binnen bestaande activiteiten zoeken we de grenzen van de inhoudelijke en
organisatorische mogelijkheden op zowel voor mensen die voor het eerst met kunsteducatie in
aanraking komen, als voor degenen die al langer bezig zijn en alles er uit proberen te halen. Doordat
we steeds meer variatie in onze benaderingswijze hebben, zien we dat we niet alleen een grotere
maar ook gemêleerdere doelgroep bereiken. Daarbij ondersteund door de mogelijkheden van o.a.
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In 2019 maken we ook voor het eerst gebruik van de regeling
Combinatiefuncties Cultuur en Sport. Daarmee kunnen we Click, onze nieuwe afdeling kunst en zorg
goed van de grond krijgen. Tegelijkertijd is het een grote uitdaging om de waarde van cultuur en
daarmee cultuuronderwijs over het voetlicht te krijgen. Voor ons is cultuur een hoofdzaak, voor
velen slechts een bijzaak. Het blijft een zoektocht hoe je cultuuronderwijs goed kunt verankeren.
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 2019 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 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
2019 en de realisatie daarvan.

1.
1.1

PROGRAMMA

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Meedoen
Kunsteducatie in vrije tijd

Muziek, dans, theater, beeldend

Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma
Start cursussen turkse saz en DJ
Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma.
Start Productieklas Theater februari 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
groei leerlingenaantallen
Betrokkenheid ouders

1.2

ABC Cultuur in het basisonderwijs

excellentie
Ontwikkelen en uitvoeren
leerlijnen en programma’s op maat
op het gebied van muziek, dans,
theater, beeldende kunst,
mediakunst en erfgoed
Deskundigheidsbevordering
groepsleerkrachten
Onderhouden netwerk scholen en
organisaties culturele veld en
sociaal domein

Gerealiseerd.
Gerealiseerd. Het aantal leerlingen per teldatum 1-10-2019 ligt
15,4% hoger dan teldatum 2018.
Gerealiseerd. Aantal kijklessen 3. Gedeeltelijke match tussen
doelstelling docenten (kennisdeling) en verwachtingen ouders
(presentatie). Blijft aandachtspunt.
Gerealiseerd. Start discussie en bewustwording bij medewerkers.
Gerealiseerd. Voortzetting bestaand programma.
Start ontwikkeling leerlijn mediakunsteducatie (FiX Maakonderwijs)
met Cultuurhuis Heemskerk en Techport.
Voortzetting ontwikkeling leerlijn erfgoededucatie (Kern van
Kennemerland) met Museum Kennemerland en Studio O.
Realisatie digitale leeromgeving muziek met 40 lessen voor scholen
die participeren in Muziekimpuls
Gerealiseerd.
Uitvoering 3e muziekconferentie
Trainingen en micromeetings per school
Opzetten algemeen trainingsprogramma muziek
Gerealiseerd.
Met 9 van de 12 scholen is dekking in 2019 ruim 75%
Stuurgroep Cultuureducatie waarin gemeente, onderwijs, cultureel
veld, centrum en Plein C vertegenwoordigd zijn.
Inspiratiebrieven 5x per jaar.
Borging muziekonderwijs is urgent. Trainee fondsenwerving start
onderzoek en campagne “Je maakt het in de IJmond”. Bijeenkomst
voor stakeholders.

2

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

ABC Cultuur in het basisonderwijs
(vervolg)

Vergroten organisatorische
slagkracht
Deelname Brede Regeling
Combinatiefuncties
1% totale begroting voor
experiment
Opbouwen en instandhouding
bestemmingsreserve experiment &
innovatie
Hackathon als experimentele
werkvorm
Partner in Kinderacademie

Gerealiseerd. Administratieve ondersteuning is uitgebreid naar 2
dagen per week.
Gerealiseerd ter financiering van ABC Cultuur excl. CMK
onderdelen.
Gerealiseerd.

Allure en experiment

Opzetten afdeling Kunst & zorg

3

Beleven en genieten

Deelname Brede Regeling
Combinatiefuncties
Voortzetten profilering creatieve
en toegankelijke community
Exposeren, versterken uitstraling

Niet gerealiseerd. De bestemmingsreserve is aangewend voor
trainee fondsenwerving t.b.v. cultuuronderwijs op scholen.
Gerealiseerd. Tweede hackathon met als thema Mens & Machine.
Presentatie tijdens Beverwijk Uit de Kunst
Gerealiseerd. Lid kerngroep TTT Junior Academy IJmond i.s.m. SWB
op basis van burgerinitiatief voor weekendschool. Start pilot TTT
februari 2019
Gerealiseerd onder de noemer Click Kunst & Zorg. Focus op
- Kinderen met medische problematiek
- Kinderen met psychosociale problematiek
- Kinderen met instabiele thuissituatie
Start cursus op centrum en diverse activiteiten op locatie.
Gerealiseerd ter financiering van Click Kunst & Zorg
Gerealiseerd. Voortzetten bestaande aanpak.
Gerealiseerd. Voortzetten bestaande aanpak.
Participatie Nationaal Theaterweekend: open huis en
theaterworkshops
Derde editie Talent-in-Huis (huiskamerconcertjes)
Participatie werkgroep Koester Erfgoed: Open Deuren Route

4.1

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Onderwijs inhoudelijke
samenwerking

Onderwijsinhoudelijk vraaggericht
samenwerken

Gerealiseerd.
Workshop t.b.v. Fietsspeurtocht Kennemer College praktijkschool
i.o.v. SWB
Verkenning samenwerking Fourteens m.b.t. Click
Theaterworkshops t.b.v. project jongvolwassenen i.o.v. Mee de
Weering
Div. workshops t.b.v. Buurtbakkie Oosterwijk i.o.v. SWB
Participatie Open dag Welzijnscentrum Broekpolder
Workshop muziek t.b.v. Brandwondendag i.o.v. Stichting Kind en
Brandwond
Workshops zitdans t.b.v. ouderen Huis ter Wijck i.o.v. Viva
Zorggroep
Kerstconcert RKZ
Verkenning samenwerking Vier ’t Leven m.b.t. Click
Gerealiseerd.
Samenwerking scholen voortgezet.
Samenwerking culturele organisaties voortgezet binnen ABC
Cultuur.
Samenwerking Museum Kennemerland en Studio O m.b.t.
erfgoededucatie (Kern van Kennemerland)
Samenwerking Cultuurhuis Heemskerk en Techport m.b.t.
mediakunsteducatie (FiX Maakonderwijs)
Samenwerking Cultuurhuis Heemskerk m.b.t. 3e editie
Muziekconferentie groepsleerkrachten
In opdracht van Cultuurhuis Heemskerk uitvoeren leerlijn dans op
basisschool de Marel.
Gerealiseerd.
Samenwerking met Cultuurhuis Heemskerk is geïntensiveerd door
honorering projectaanvraag Mediakunsteducatie.

Intensiveren en uitbouwen
samenwerking binnen het
basisonderwijs rondom
cultuureducatie

Voortzetten gesprekken regionale
samenwerking centra voor de
kunsten

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

4.2

Zichtbaarheid en profilering

Leveren bijdrage aan culturele
identiteit en cultureel klimaat
Beverwijk

4.3

Facilitaire samenwerking

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

Gerealiseerd.
Hoofdorganisator 9e editie Beverwijk Uit de Kunst
Medeorganisator 3e editie Zomerspektakel op het Kerkplein i.s.m.
SWB en Kennemer Theater
Medeorganisator 5e editie Gitaarfestival IJmond i.s.m. Kennemer
Theater, Grote Kerk,, Cultuurhuis Heemskerk
Medeorganisator Kinderboekenweekfeest i.s.m. Bibliotheek IJmond
Noord, Kennemer Theater en KeK Exposities
Gerealiseerd.
Voortzetting deelname Café D’Entree.
Voortzetting verhuur ruimten aan Lucasgilde en Take it Easy.
Oefenruimtes leerlingen.
Uitbreiding verhuur ruimten aan mondharmonicagroep voor
mensen met longaandoening
Gerealiseerd.
Voortzetting dienstverlening aan Lucasgilde en Young Art.
Gerealiseerd.
Voortzetting deelname landelijke en provinciale
netwerkorganisaties OCK, Cultuurconnectie, Plein C.
Start Alliantie Cultuur n.a.v. regionale cultuurvisie i.s.m. Bibliotheek
IJmond Noord, Bibliotheek Velsen, Cultuurhuis Heemskerk,
Kennemer Theater, Kunstform, Schouwburg Velsen.
Voortzetting deelname werkgroep Koester Erfgoed i.s.m. Museum
Kennemerland, HGMK, Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond
Noord, Gemeente Beverwijk.
Verkenning samenwerking Bovenschoolse Trajectbegeleiding
SWVVOMK
Lid kerngroep TTT Junior Academy IJmond

4.4

Expertisegerichte samenwerking

Administratieve dienstverlening
aan culturele organisaties
Expertise delen met culturele
organisaties en overige
belanghebbenden

Financiën
De exploitatie laat in 2019 een negatief resultaat zien. Er is flink geïnvesteerd om nieuwe
ontwikkelingen te volgen zoals op het gebied van maakonderwijs en zorg. Ons plekje op deze nieuwe
terreinen moet nog groeien. We konden niet voorzien dat daar in 2020 de gevolgen van de
coronacrisis over heen zouden komen. Tijdens deze crisis is onze strategie de relatie met leerlingen,
scholen en samenwerkingspartners voor de lange termijn te waarborgen door de activiteiten zo veel
mogelijk in aangepaste vorm voort te zetten. Het is bij het schrijven van dit jaarverslag nog
onduidelijk hoe lang de crisis zal voortduren, hoeveel veerkracht de samenleving en economie heeft
of hoe snel het consumentenvertrouwen herstelt en wat dit betekent voor het aantal leerlingen en
scholen dat in het schooljaar 2020-2021 van onze diensten gebruik zal maken. Om de financiële
gevolgen op te kunnen vangen, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de financiële
instrumenten die door de overheid ter beschikking worden gesteld. Indien nodig wordt afgeschaald
binnen de flexibele schil van medewerkers. Er wordt geen tariefsverhoging doorgevoerd om een
negatieve impact op het leerlingenaantal te voorkomen. Tot slot treffen wij voorzieningen om de
activiteiten ook bij een nieuwe golf van besmettingen te kunnen voortzetten.

Bestuur en directie
Het bestuur en directie bestaat op 31 december 2019 uit
Dhr. B.L. van Zijll, voorzitter, mw., C.O.M. Roelse-Jansen, penningmeester, mw. M.D.C. de Visser,
dhr J.W.A. Hoenselaar, Debora Vollebregt, directeur.

INPUT

HUMAN CAPITAL
12 beeldend
4 dans
26 muziek
5 theater
4 overig
1 directie
4 coördinatoren
3 productie
1 fondsenwerving
4 administratie
1 beheer
26 vrije tijd
22 ABC Cultuur
11 Fix

2 Kern van Kennemerland
8 Click
7 Dienstverband
47 ZZP
1 payroll
1 stage
4 vrijwilligers
div. hulpouders, hulpleerlingen en
maatschappelijke stagiaires
9 Master
45 Bachelor kunstvakopleiding
8 Bachelor overig
4 MBO

CULTURAL CAPITAL
Muziek
Dans
Beeldend
Theater
Erfgoed
Maakonderwijs
SOCIAL CAPITAL
Lokale en regionale culturele organisaties en amateurkunst
Welzijn en zorg
Onderwijs
Alliantie Cultuur IJmond
Beverwijks Kwartet
Overleg Centra voor de Kunsten Noord-Holland
Plein C (provinciale steunfunctie cultuureducatie)
Brancheorganisatie Cultuurconnectie

ACTIVITEITEN

Kunsteducatie in de vrije tijd incl. plusprogramma
ABC Cultuur, cultuuronderwijs scholen
Click, kunst & zorg
Verhuur ruimten
Leescafé D’Entree
Expertise

OPBRENGSTEN
HUMAN CAPITAL

In het klanttevredenheidsonderzoek wordt 71 x aangeven dat er goed
wordt lesgegeven en dat de lessen leerzaam en uitdagend zijn, leerlingen
goed worden begeleid en vorderingen maken.

OUTPUT
518 leerlingen (telling 1 oktober)
Beeldend 25
Dans 118
Theater 85
Muziek 290
74 groepen (gem. groepsgrootte 5,9)
3.521 lesuren
980 uur verhuur
65.382 bezoekers leescafé
14 scholen (10 Beverwijk, 4 Heemskerk)
Ca. 3.250 kinderen
4 CMK scholen
8 scholen Muziekimpuls
3 scholen FiX Maakonderwijs
1 school Kern van Kennemerland
div. projecten op maat
Muziekmaand
Talent in Huis
Concert Muziek Plus
RKZ kerstconcert
Banddag
Dansvoorstelling Eigen Werk
2 Danslab
2 Theatervoorstelling
Theaterdag
2x Open Dag
Open Huis Nationaal
Theaterweekend
Hackathon

Kinderboekenweekfeest
Gitaarfestival
Open Deuren Route Koester
Erfgoed
Beverwijk Uit de Kunst
Buurtbakkie
Technologieweek
Maatschappelijke fietsspeurtocht
Zomerspektakel
Muziekconferentie
Netwerkavond Je maakt het in de
IJmond
Diverse afsluitingen ABC Cultuur

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

SOCIAL CAPITAL
NetPromoterScore 28
37% klanten beveelt ons actief aan. In het klanttevredenheidsonderzoek
wordt 140 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

NATURAL CAPITAL
Niet van toepassing

ECONOMIC CAPITAL
341 K Eigen inkomsten
394 K Subsidies en fondsen
Instrumentenfonds
Materialen

ECONOMIC CAPITAL
-5,7K

