Jaarverslag

2020

Algemene beschouwing
2020 is het jaar dat volledig is beheerst door de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Maandag 16
maart 2020 staat in ons geheugen gegrift als de dag waarop de eerste lockdown is ingegaan en voor
ons van de ene op de andere dag niets meer hetzelfde was. Deze lockdown duurde voor onze
branche tot 1 juni. De rest van 2020 golden nog veel beperkingen die van invloed waren op de
uitvoering van onze activiteiten. Half december werd een tweede lockdown van kracht die
uiteindelijk langer was dan de eerste. Pas na vijfeneenhalve maand en al richting einde van het
schooljaar 2020-2021 mochten we weer open.
Ondanks alles zijn we trots op hoe wij door deze crisis heen zijn gekomen. Naast de angst voor het
onbekende en onzichtbare virus, kwam ook veel creatieve energie los en gedreven door passie voor
het vak en de verantwoordelijkheid voor de leerlingen de wil om het onmogelijke mogelijk te maken.
De waarde van cultuur in onze samenleving, die voorheen niet altijd zo goed zichtbaar was, werd
breed (h)erkend. De situatie toonde bovendien de maatschappelijke relevantie van cultuureducatie
en cultuurparticipatie aan voor het welzijn van mensen.
Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is in 2020 actief geweest op het gebied van:
1. Kunsteducatie in de vrije tijd
2. ABC Cultuur, cultuuronderwijs op school
3. Click, kunst en zorg
Kunsteducatie in de vrije tijd en de coronacrisis
Tijdens de lockdown zijn we binnen twee weken volledig omgeschakeld van lesgeven “in real life”
naar online lesgeven via Zoom. Daarmee konden we continuïteit bieden en hielden we binding met
onze leerlingen. Tegelijkertijd konden we daarmee de werkgelegenheid grotendeels in stand houden
voor onze docenten die voor het merendeel ZZP’ers zijn. Wekelijks deelden we met de docenten
ervaringen uit over o.a. de andere didactische aanpak die hiervoor nodig was en hoe je de technische
kwaliteit van verbinding bij met name muziekonderwijs kon verbeteren.
Veel extra activiteiten zoals voorspeelavonden, exposities, presentaties zijn echter komen te
vervallen. De repetities voor de voorstellingen dans en theater waren reeds gestart. Tijdens de
lockdown is een volledig nieuwe voorstelling ontwikkeld die paste bij de situatie. In juni hebben de
leerlingen dans en theater de voorstelling “The Show Must Go On” via combinatie van filmpjes en
livestream uitgevoerd. Ook de open dag aan het begin van het schooljaar moest in aangepaste vorm
plaatsvinden. Normaal is het een drukte van belang en is het vaak dringen in de lokalen. Dit keer
waren alleen kinderen welkom, ouders volgden de open dag via Zoom.
De onzekerheid rondom de coronacrisis had zijn weerslag op de leerlingenaantallen. Tijdens de
lockdown koos een deel van de leerlingen ervoor om hun inschrijving te pauzeren. Het nieuwe
schooljaar zijn we gestart met 12% minder leerlingen.
ABC Cultuur, cultuuronderwijs op school en de coronacrisis
De scholen waren tijdens de eerste lockdown gesloten. Alle lessen vonden online plaats waarbij de
prioriteit lag bij cognitieve vakken als taal en rekenen. Er was geen ruimte voor cultuuronderwijs.
Ook na heropening golden er nog veel beperkingen voor gastdocenten. Daarom hebben wij er voor
gekozen om van maart t/m juni een volledig alternatief online lesprogramma aan te bieden van zo’n

35 lessen muziek, dans, theater en beeldend die we via Facebook direct met ouders hebben
gecommuniceerd. Pilots voor nieuwe lesprogramma’s van FiX Maakonderwijs en de Kern van
Kennemerland zijn doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. De lockdown is benut om vooruit te
werken met de ontwikkeling van lessenseries die voor na de zomer gepland stonden. Na de zomer
werden de lesprogramma’s voorzichtig weer hervat. In een enkel geval is gekozen voor een hybride
lesvorm waarbij onze vakdocent via het digibord aan de kinderen op school lesgaf. In december is
alles weer stil komen te liggen. Ook pilots moesten weer worden doorgeschoven.
In het belang van de relatie met de scholen zijn geen kosten in rekening gebracht voor de lessen die
niet konden worden uitgevoerd. Omdat er op dat moment voor ons geen zekerheid bestond over
steunpakketten, hebben onze vakdocenten - die ZZP’er zijn - hier uiteindelijk de prijs voor betaald en
een groot deel van hun inkomen zien wegvallen, omdat de omvang van het online lesprogramma
veel kleiner was.
Click, kunst en zorg en de coronacrisis
Binnen Click was het in het begin heel erg zoeken naar geschikte activiteiten die pasten bij de
situatie. In tegenstelling tot onze activiteiten in de vrije tijd en het onderwijs hebben we geen
structurele relatie met de doelgroep. We hebben geen namen of contactgegevens van de
deelnemers aan de activiteiten van Click. Samenwerkingspartners hadden meestal andere
prioriteiten en voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen was online te hoog gegrepen.
Click heeft wel een heel belangrijke rol gespeeld na de eerste lockdown. Met name in het opzetten
van het zomerprogramma voor ouderen dat gezien werd als zinvolle en veilige activiteit in een
wereld waar nog veel niet mogelijk was. Op basis van die ervaring konden we bij de tweede
lockdown wel een online activiteiten programma voor ouderen uitvoeren.
Een grote nieuwe activiteit was de eerste editie van het Internationaal Kinderfeest Oosterwijk. Deze
zou oorspronkelijk in het voorjaar plaatsvinden, maar is vanwege de eerste lockdown verplaatst naar
begin oktober. De activiteit was zeer succesvol en voldeed aan de behoefte. Ook de uitdaging of het
ons zou lukken om een activiteit voor kinderen van verschillende culturele achtergronden neer te
zetten, was geslaagd. Het is een kleurrijke middag geworden. Waarmee we overduidelijk een ander
publiek bereikten dan onze andere activiteiten.
Click begint in 2020 een volwaardige afdeling te worden. We leren steeds beter onze weg te vinden
binnen het sociaal domein, en het aantal samenwerkingspartners en opdrachtgevers groeit. Voor de
activiteiten kunnen we ook meer externe fondsen aanboren.

Prestatie 2020
Uitgangspunten in de Cultuurvisie van de Gemeente Beverwijk voor de periode 2016-2019 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
2020 en de realisatie daarvan.

PROGRAMMA
1.

Meedoen

1.1

Kunsteducatie in vrije tijd

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Muziek, dans, theater, beeldend

Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma
online lessen tijdens lockdown

Start, basis en plusprogramma

Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma.
online lessen tijdens lockdown

jeugd en volwassenen

Gerealiseerd, voortzetting bestaand programma
online lessen tijdens lockdown

docent kostendekkend m.u.v.
plusprogramma muziek

Gerealiseerd, voortzetting bestaand beleid.

geen verhoging tarieven

Gerealiseerd.

groei leerlingenaantallen

Niet gerealiseerd als gevolg van de coronacrisis. Het aantal
leerlingen per teldatum 1-10-2020 ligt 12% lager dan teldatum
2019.

Betrokkenheid ouders

Deels gerealiseerd. Aantal kijklessen 1. Van maart t/m december
mochten ouders niet in het gebouw. Er zijn online alternatieven
aangeboden om lessen, open dag en presentaties bij te wonen

excellentie

Gerealiseerd. Start aanvraag Regionaal Talenten Centrum bij Fonds
voor Cultuurparticipatie i.s.m. Cultuurhuis Heemskerk, KunstForm
Velsen en Muziekschool Bloemendaal

1.2

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

ABC Cultuur in het basisonderwijs

Ontwikkelen en uitvoeren
leerlijnen en programma’s op maat
op het gebied van muziek, dans,
theater, beeldende kunst,
mediakunst en erfgoed

Deels gerealiseerd i.v.m. corona. Voortzetting bestaand
programma.
Voortzetting ontwikkeling leerlijn mediakunsteducatie (FiX
Maakonderwijs) met Cultuurhuis Heemskerk en Techport.
Voortzetting ontwikkeling leerlijn erfgoededucatie (Kern van
Kennemerland) met Museum Kennemerland en Studio O.

Deskundigheidsbevordering
groepsleerkrachten

Niet gerealiseerd i.v.m. coronacrisis. De Cultuurconferentie is
uitgesteld.

Realiseren publiek-private
financieringsmix

Niet gerealiseerd i.v.m. coronacrisis

Onderhouden netwerk scholen en
organisaties culturele veld, sociaal
domein en bedrijfsleven

Gerealiseerd m.u.v. bedrijfsleven.
Met 9 van de 12 scholen is dekking in 2020 ruim 75%
Inspiratiebrieven

Stuurgroep Cultuureducatie

gerealiseerd

Stuurgroep Erfgoededucatie

gerealiseerd

Onderzoek convenant
cultuureducatie
Aanvraag Cultuureducatie met
Kwaliteit 3e periode

Afgehaakt, voldeed niet aan onze doelstellingen
gerealiseerd

1.3

2

3

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Click

Ontwikkelen en uitvoeren
activiteiten voor jeugd met
psychosociale problematiek,
medische aandoening en instabiele
thuissituatie
Ontwikkelen en uitvoeren
activiteiten andere doelgroepen

Gerealiseerd, zie verslag combinatiefunctie 2020

Onderhouden en uitbreiden
netwerk scholen, organisaties
culturele veld en sociaal
domein
1% totale begroting voor
experiment

Gerealiseerd

Opbouwen en instandhouding
bestemmingsreserve experiment &
innovatie

Deels gerealiseerd. Er zijn geen middelen toegevoegd i.v.m.
negatief resultaat

Voortzetten profilering creatieve
en toegankelijke community

Gerealiseerd. Voortzetten bestaande aanpak.

Exposeren, versterken uitstraling

Gerealiseerd. Deze was vooral gericht op zichtbaar blijven voor
onze doelgroep ten tijde van crisis.
De NetPromoterScore is 17. Dit is lager dan in 2019, maar
vergelijkbaar met de jaren daarvoor.

Allure en experiment

Beleven en genieten

Gerealiseerd
Zomer op ’t Plein voor ouderen

Gerealiseerd. Ingezet voor aanvraag Regionaal Talenten Centrum

PROGRAMMA (vervolg)
4.

Samenwerken en Verbinden

4.1

Onderwijs inhoudelijke
samenwerking

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Onderwijsinhoudelijk vraaggericht
samenwerken

Gerealiseerd. Diverse activiteiten i.s.m. SWB, Kennemer College
Praktijkschool, Fourteens, Mee de Weering, Sociaal Team, Stichting
Kind en Brandwond, Viva Zorggroep.

Open mind cultuureducatie

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.

Voortzetten gesprekken regionale
samenwerking centra voor de
kunsten

Gerealiseerd i.s.m. Cultuurhuis Heemskerk, KunstForm Velsen

4.2

PROGRAMMA (vervolg)

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Zichtbaarheid en profilering

Leveren bijdrage aan culturele
identiteit en cultureel klimaat
Beverwijk

Gerealiseerd.
Medeorganisator Zomer op ’t Plein/Winter op ’t Plein i.s.m. SWB,
Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond Noord
Medeorganisator Internationaal Kinderfeest Oosterwijk i.s.m. SWB,
Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond Noord
Medeorganisator Zomerspektakel op het Kerkplein i.s.m. SWB en
Kennemer Theater
Medeorganisator Gitaarfestival IJmond i.s.m. Kennemer Theater,
Grote Kerk,, Cultuurhuis Heemskerk
Medeorganisator Kinderboekenweekfeest i.s.m. Bibliotheek IJmond
Noord, Kennemer Theater en KeK Exposities

Deelname Beverwijks Kwartet

Gerealiseerd i.s.m. SWB, Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond
Noord

Deelname Alliantie Cultuur

Gerealiseerd i.s.m. Kennemer Theater, Schouwburg Velsen,
Bibliotheek IJmond Noord, Bibliotheek Velsen, KunstForm Velsen,
Cultuurhuis Heemskerk.

Deelname Werkgroep Koester
Erfgoed

Deels gerealiseerd i.v.m. coronacrisis i.s.m. Museum
Kennemerland, HGMK, Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond
Noord, Gemeente 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.
Verhuur ruimten aan Lucasgilde, Take it Easy,
Mondharmonicagroep voor mensen met longaandoening,
SWVVOMK, Speksteengroep
Oefenruimtes leerlingen.

4.4

Expertisegerichte samenwerking

Gebruik kleine zaal Kennemer
Theater t.b.v. lessen

Gerealiseerd t.b.v. productieklassen theater

Administratieve dienstverlening
aan culturele organisaties

Gerealiseerd.

Expertise delen met culturele
organisaties en overige
belanghebbenden

Gerealiseerd.

Voortzetting dienstverlening aan Lucasgilde en Young Art.

Voortzetting deelname landelijke en provinciale
netwerkorganisaties OCK, Cultuurconnectie, Plein C.
Lid kerngroep TTT Junior Academy IJmond

Financiën
De exploitatie laat in 2020 een klein negatief resultaat zien. Het negatief resultaat is beperkt
gebleven dankzij een bijdrage uit het Provinciaal Noodfonds dat gedeeltelijk door de gemeente
wordt gematcht.
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 2021-2022
van onze diensten gebruik zal maken. Er is in 2020 geen tariefsverhoging doorgevoerd om een
eventuele negatieve impact daarvan op het leerlingenaantal te voorkomen.
De financiële gevolgen van de coronacrisis bestaan uit:
-

Lagere lesgeldinkomsten als gevolg van pauze mogelijkheid eerste lockdown en terugloop
leerlingenaantal
Lagere inkomsten ABC Cultuur als gevolg van vervallen lessen
Lagere inkomsten uitvoeringen als gevolg van vervallen activiteiten waarvoor entree wordt
gevraagd
Hogere kosten schoonmaak als gevolg van verhogen frequentie schoonmaak
Extra kosten alternatieve online lessen ABC Cultuur
Extra kosten voorzorgsmaatregelen corona
Extra kosten licenties Zoom
Extra kosten online teamvergaderingen
Besparing op reiskosten als gevolg van thuiswerken
Besparing op docentkosten ABC Cultuur als gevolg van vervallen lessen

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft behalve de TOGS (tegemoetkoming ondernemers
getroffen sectoren COVID-19) geen gebruik kunnen maken van landelijke steunmaatregelen zoals
NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging werknemers) of TVL (tegemoetkoming vaste lasten)
omdat het omzetverlies lager was dan de norm. Wij hebben ook geen gebruik kunnen maken van
steunmaatregelen van tijdelijke landelijke fondsen zoals het Kickstartfonds Cultuur, omdat
cultuurparticipatie en cultuureducatie niet in aanmerking kwamen voor deze regeling.
Vanuit het ministerie van OCW zijn in 2020 een tweetal steunpakketten voor de culturele sector
aangekondigd. Een deel van dit geld is via het gemeentefonds bestemd voor de lokale culturele
infrastructuur. Voor Beverwijk gaat het om respectievelijk € 267.000 en € 196.000. Eind 2020 heeft
het college van B&W besloten het eerste steunpakket ook daadwerkelijk voor cultuur aan te
wenden. In 2021 ontvangen wij hieruit een onverplichte tegemoetkoming van € 60.000. Hoe de
gelden uit het tweede steunpakket zullen worden aangewend is nog niet bekend. In juni 2021 is een
vierde steunpakket aangekondigd waarbij ook weer geld is gereserveerd voor de lokale
cultuursector.
De gemeente heeft ons de mogelijkheid geboden om de betaling van de huur uit te stellen. Hiervan
hebben we gebruik gemaakt. Er is nog onduidelijkheid of de huur alsnog moet worden betaald.

Bestuur en directie
Het bestuur en directie bestaat op 31 december 2020 uit
De heer J.W.A. Hoenselaar, voorzitter, mevrouw C.O.M. Roelse-Janssen, penningmeester, mevrouw
M.D.C. de Visser, secretaris, mevrouw D. Kuijpers, lid, Debora Vollebregt, directeur.

Aan het bestuur van de stichting Culturele
en Kunstzinnige Vorming Beverwijk
Kerkplein 3
1941 HD BEVERWI]K

ÁCCOUNTANTS

ADVISEURS

UHNNU
Gaasterland 2rrL
1948 RG Beverwijk
Postbus 1131
1940 EC Beverwilk

tel.: 0251 27 OO20
inÍo@vannu.nl

vannu.nl

Datum:

25 mei 202I

Behandelaar:

P.G. Hoogeveen AA MBA RV

Kenmerk

24.600.01\20210s1 10006\HOP

E-mail:

piethoogeveen@vannu. nl

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Opdracht
Wij hebben de in het Jaarverslag opgenomen jaarrekening 2O2O van de Stichting
Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk beoordeeld. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over
2020 met de toelichting en specificaties, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in
overeenstemming met artikel 4:76 van de in Nederland geldende Algemene Wet
Bestuursrecht (AWB). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op
basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard

2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften dat wij onze
beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat
ons niet is gebleken dat de verleende subsidie(s) niet conform de in de
uitvoeringsovereenkomst vastgelegde en in de subsidiebeschikking 2020 -met
kenmerk 7-79-64490 en Z-19-59705- opgenomen verplichtingen is (zijn) besteed,

KVK Amsterdam: 34090025 Algemene Voorwaarden NIVRA./NOVAA gedeponeerd bii de Rechtbank
te Amsterdam onder nummer 1O7/2OOA van toepassing. vánNuisdehandetsnaamvanHoo8eveenAdviesgroep

NBA

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 24OO resulteeft in een beperkte mate
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van
inlichtingen bij de directie en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met
betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat

de verleende subsidie(s) niet conform de in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegde en in de
(verlenings)beschikking opgenomen verplichtingen zijn besteed. Verder is ons niets gebleken op basis
waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk per 31
december 2020 en van het exploitatieresultaat over 2020 in overeenstemming met artikel 4:76 AWB.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op de toelichting waarin de basis voor de financiële verslaggeving uiteen is gezet.
De jaarrekening is opgesteld om verantwoording af te leggen over de besteding van verstrekte subsidies.
Hierdoor is het Jaarverslag 2020 van Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk te Beverwijk
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend
bestemd voor Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk en de gemeente Beverwijk en dient
niet te worden
ikt door anderen.
situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie
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