Jaarverslag

2021

Algemene beschouwing
2021 start met een volledige lockdown die half december 2020 is ingegaan. Voor het tweede jaar op
rij wordt ons leven volledig beheerst door de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Deze lockdown
duurde voor onze branche tot 25 mei. De rest van 2021 golden nog veel beperkingen die van invloed
waren op de uitvoering van onze activiteiten. Half december volgt na steeds strenger wordende
restricties nog een korte derde lockdown tot half januari 2022.
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 2021 actief geweest op het gebied van:
1.
2.
3.
4.
5.

Kunsteducatie in de vrije tijd
ABC Cultuur, cultuuronderwijs op school
Click, kunst en zorg
Beverwijk Uit de Kunst
Cultuurmakers IJmond

Kunsteducatie in de vrije tijd en de coronacrisis
Tijdens de lockdowns hebben we online lesgegeven 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.
Extra activiteiten zoals voorspeelavonden en voorstellingen hebben we in aangepaste vorm de
laatste maand van het schooljaar uitgevoerd. We hebben gemengde voorspeelavonden
georganiseerd waar leerlingen van verschillende docenten elkaars publiek waren. Ouders konden
deze kleine concerten online bijwonen. Het jaarlijkse concert door leerlingen Muziek Plus knippen we
in twee kortere concerten op zodat alle leerlingen hun grootste fans kunnen meenemen. Omdat we
ruim 5,5 maand niet samen mochten komen en muziek maken, sluiten we het schooljaar af met een
speciale samenspel dag.
De leerlingen theater, musical en beeldend sloten het schooljaar af met de openluchtvoorstelling
Waakvlam op de locatie Beeldenpark Een Zee van Staal. Het was tot het laatste moment spannend of
hier publiek bij mocht zijn.
De open dag aan het begin van het schooljaar moest wederom in aangepaste vorm plaatsvinden.
Normaal is het een drukte van belang en is het vaak dringen in de lokalen. Dit keer was het aantal
bezoekers gelimiteerd en aan strikte regels gebonden. Voorzichtig kunnen we ook de andere
activiteiten weer organiseren zoals de Dansdag en voor de popklassen en popbands twee korte
popconcertjes voor publiek bij Podiumcafé Toos.

De onzekerheid rondom de coronacrisis heeft zijn weerslag op de leerlingenaantallen. Het schooljaar
2020-2021 hadden we 12% minder leerlingen. Het schooljaar 2021-2022 hebben we weliswaar dit
aantal weten te behouden, echter tekenen van herstel naar het niveau van voor de coronacrisis
blijven uit.
ABC Cultuur, cultuuronderwijs op school en de coronacrisis
In 2021 start de derde periode van vier jaar van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK3). Geen vliegende start dit keer. De scholen waren tijdens de tweede lockdown tot eind
februari gesloten. Alle lessen vonden online plaats waarbij de prioriteit lag bij cognitieve vakken als
taal en rekenen. Er was geen ruimte voor cultuuronderwijs. Tijdens de eerste lockdown hebben we
voor Beverwijkse kinderen zo’n 35 lesfilmpjes gemaakt. Dit keer verzorgen we tussen de
kerstvakantie en voorjaarsvakantie iedere woensdagochtend een livestream vanuit de kleine zaal van
het Kennemer Theater.
Ook na heropening golden er nog verschillende beperkingen voor gastdocenten. Op sommige
scholen waren we gewoon welkom, op andere scholen gaven we online les via het digibord, op weer
andere scholen zijn lessen vervallen of doorgeschoven naar later tijdstip. FiX Maakonderwijs en de
Kern van Kennemerland benutten de lockdown voor verdere ontwikkeling van de lessenseries.
In het belang van de relatie met de scholen zijn geen kosten in rekening gebracht voor de lessen die
niet konden worden uitgevoerd. We hebben middelen vanuit de ontvangen coronasteun ingezet om
alternatieve werkzaamheden te creëren. Zo hebben we tussen de voorjaarsvakantie en meivakantie
op alle 12 basisscholen in Beverwijk Dansen op het Schoolplein aangeboden. Naast onze eigen
dansdocenten konden we hierbij ook dansdocenten van Totally Dance een duwtje in de rug geven.
Na de zomervakantie zijn de lesprogramma’s op scholen weer volledig hervat en worden gemiste
lesprogramma’s deels ingehaald. De vraag vanuit scholen is groot, met name bij FiX Maakonderwijs.
Scholen realiseren zich hoe belangrijk welzijn en saamhorigheid zijn voor een goed leerklimaat en de
grote bijdrage die cultuuronderwijs hieraan levert. Er heerst nog wel steeds grote onrust, omdat
klassen en scholen om de haverklap in quarantaine moeten of omdat vakdocenten zelf besmet
worden.
Op basis van onze ervaringen met filmpjes en livestreams starten we het schooljaar 2021-2022 met
de opnamen van 12 afleveringen ABC TV. ABC TV wordt mogelijk gemaakt met de financiële
ondersteuning vanuit de impulsregeling ZZP’ers van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Click, kunst en zorg en de coronacrisis
Tijdens de tweede lockdown borduurt Click voort op activiteiten die tijdens de eerste lockdown en
aansluitende zomer en herfst zijn ontstaan. Voor ouderen organiseren we vijf maanden lang iedere
maandagmiddag een online workshop onder de noemer Winter op ’t Plein en Lente op ’t Plein.
Hoewel niet alle ouderen goed uit de voeten kunnen met de computertechniek, kijken de meeste
ouderen uit naar deze wekelijkse contactmomenten. In juli en augustus kunnen we deze activiteiten
weer live plaatsvinden in het Kennemer Theater. Zomer op ’t Plein groeit uit tot een beproefde
formule van het Beverwijks Kwartet bestaande uit Bibliotheek IJmond-Noord, Centrum voor de
Kunsten Beverwijk, Kennemer Theater en Welzijn Beverwijk.
Voor jongeren organiseert Click in samenwerking met het jongerenwerk en Young Art Festival
Straatkunst Beverwijk. (Hang)jongeren van het Kuenenplein en jongeren uit de Broekpolder maken

kunstwerken voor de openbare ruimte. Het kunstwerk voor de gevallen kastanjes wordt geplaatst
naast de gymzaal op het Kuenenplein en ook buurtbewoners krijgen persoonlijk een kastanjeblad
overhandigd.
Voor kinderen organiseren we in mei de tweede editie van het Internationaal Kinderfeest Oosterwijk.
De activiteit was wederom zeer succesvol en kleurrijk. We zagen veel bekende gezichten van de
eerste editie en een hoop nieuwe. Het is belangrijk de wijken in te gaan, we bereiken overduidelijk
een ander publiek dan bij onze andere activiteiten op en rondom het Kerkplein. Aan het begin van de
zomervakantie participeren we voor vijfde maal in het Zomerspektakel.
Beverwijk Uit de Kunst en de coronacrisis
Ook de tweejaarlijkse manifestatie Beverwijk Uit de Kunst die in 2021 gepland staat, vraagt om
omdenken. Wij realiseren ons dat we met het beschikbare budget de lokale culturele sector in een
zware periode een kleine impuls kunnen geven. Een festivaldag op het Kerkplein waar het culturele
leven in Beverwijk zich in de volle breedte presenteert, wordt een maand met 8 kinderactiviteiten, 4
activiteiten voor ouderen en 4 pubquizen door verschillende cultuurmakers en culturele organisaties
op verschillende locaties. De website van Beverwijk Uit de Kunst wordt volledig vernieuwd en
daarmee een online podium voor fotografen, tekstschrijvers en ontwerpers. Beverwijk Uit de Kunst
vindt plaats in de maand juni, gelijktijdig met de landelijk campagne voor amateurkunst IkToon.
Omdat de tweede lockdown tot eind mei duurt, vormt Beverwijk Uit de Kunst voor de meeste
cultuurmakers weer een nieuwe start. Zo konden de lokale bands die tijdens de pubquizen speelden,
net weer een keertje kunnen repeteren voor hun optreden.
Cultuurmakers IJmond en de coronacrisis
Op initiatief van Kennemer Theater en Centrum voor de Kunsten Beverwijk is richting het einde van
de eerste lockdown in mei 2020 ontstaan Cultuurmakers IJmond als online platform waar
cultuurmakers uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen van allerlei pluimage - amateurs, professionals,
ZZP’ers en (vrijwilligers)organisaties - hun zorgen en aanpak rondom de coronacrisis kunnen delen.
De cultuurmakers waarderen dit initiatief en wordt het seizoen 2020-2021 voortgezet met
zeswekelijkse (online) bijeenkomsten, nieuwsbrief, website en incidentele activiteiten zoals
filosofische wandelingen. De gemeente Beverwijk nodigt Cultuurmakers IJmond uit een
subsidieaanvraag in te dienen om de zichtbaarheid van de lokale culturele sector een impuls te
geven. De activiteiten van Cultuurmakers IJmond wordt in seizoen 2021-2022 met subsidie
voortgezet met een kennisplatform waar onderwerpen zoals vrijwilligers, samenwerken, waarde en
eigenwaarde, crowdfunding, social media, publiek post-corona, gemeenteraadsverkiezingen op de
agenda staan. Cultuurmakers IJmond is ook twee onderzoeken naar stadspas en uitagenda gestart.

Prestatie 2021
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 activiteiten zoals opgenomen in onze subsidieaanvraag 2021 en de
realisatie daarvan.

PROGRAMMA

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

Deels gerealiseerd
door het lagere aantal leerlingen zijn veel groepen onderbezet.

groei leerlingenaantallen

Niet gerealiseerd als gevolg van de coronacrisis.
Het aantal leerlingen per teldatum 1-10-2021 is gelijk gebleven aan 2020, maar ruim 12%
lager dan voor de coronacrisis.

Betrokkenheid ouders

Deels gerealiseerd. Aantal kijklessen 1.
De eerste helft van 2021 mochten ouders niet in het gebouw.

excellentie

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

1. Meedoen
1.1 Kunsteducatie
in vrije tijd

PROGRAMMA

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

1.2 ABC Cultuur
Lesprogramma’s





Lesmateriaal




Extra activiteiten
buitenschools




Deskundigheidsbevordering





Standaardlessenseries voor
muziek, dans, theater,
beeldend, erfgoed en
maakonderwijs
ABC Cultuur à la Carte
Op maat lessenseries en
activiteiten, eenmalig of
terugkerend

Gerealiseerd

Digitale leeromgeving t.b.v.
standaardlessenseries
Lesmap Muziekimpuls

Gerealiseerd

Rondje Muziek voor
middenbouw
Kennismakingsproject
muziekinstrumenten voor
bovenbouw

Niet gerealiseerd i.v.m. lockdown

Cultuurconferentie voor
groepsleerkrachten
Trainingen
groepsleerkrachten
Inspiratiedagen voor
vakdocenten

Gerealiseerd








Start CMK3
Kern van Kennemerland
Fix Maakonderwijs
Opnamen ABC TV
Livestreams
Dansen op het Schoolplein

Campagne Je
Maakt het de
IJmond





Cultuuronderwijsgids

PROGRAMMA



Opbouwen netwerk
scholen, schoolbesturen,
culturele organisaties,
bedrijfsleven en overheid
Additionele
fondsenwerving t.b.v.
cultuuronderwijs

Niet gerealiseerd i.v.m. coronacrisis

Brochure met aanbod
cultuuronderwijs voor
scholen

Gerealiseerd

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE & VASTE PARTNERS/OPDRACHTGEVERS

Korte cursus voor kinderen met
beperking

Gerealiseerd 2e helft 2021

1.3 Click
Click Cursussen



Click & School

Activiteiten voor scholen
Verhuur ruimte

Heliomare onderwijs
S(B)O de Zeearend

Gerealiseerd 2e helft 2021


Fourteens

Niet gerealiseerd


Trajectbegeleiding Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland

Click op maat

Activiteiten voor zorgaanbieders
Verhuur ruimte

Gerealiseerd 2e helft 2021


Mondharmonicagroep voor mensen met Longaandoening

Niet gerealiseerd





Viva Zorggroep
RKZ
Nederlandse Brandwondenstichting
Stichting Kind en Brandwond

Click Academie

Deskundigheidsbevordering voor
cultuur- en zorgprofessionals

Niet gerealiseerd i.v.m. corona

Click Support

Ondersteuning professionals en
leerlingen

Gerealiseerd

Click Netwerk

Netwerk aanbieders kunst en zorg

Niet gerealiseerd i.v.m. corona

Click in de Wijk

Participatie activiteiten in de wijk

Gerealiseerd



Internationaal Kinderfeest Oosterwijk
Zomerspektakel

Niet gerealiseerd


Click voor Ouderen

Participatieactiviteiten voor
ouderen

Buurtbakkie (SWB is gestopt met deze activiteit)
Internationaal Kinderkoor Oosterwijk

Gerealiseerd





Winter op ’t Plein
Lente op ’t Plein
Zomer op ’t Plein
Planvorming activiteitenaanbod Nieuw Akerendam

PROGRAMMA

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

2. Allure en
experiment

Diverse activiteiten

Gerealiseerd






Beverwijk Uit de Kunst
Gitaarfestival IJmond
Kinderboekenweekfeest
Netwerkactiviteiten
Planvorming Regionaal Talent Centrum

Niet gerealiseerd i.v.m. lockdown


3. Beleven en
genieten

Nationaal Theater Weekend
Open Huizen Route

Kunst en cultuur als sociaal
bindmiddel

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 24. Dit is een flinke stijging t.o.v. 2020 (17). Mensen zien dat wij
ondanks de coronacrisis alles uit de kast trekken om door te gaan.

PROGRAMMA

AMBITIES EN ACTIVITEITEN

REALISATIE

Samenwerking op activiteit niveau

Gerealiseerd.

4.Samenwerken en
verbinden
Inhoudelijk




ABC Cultuur
Click kunst & zorg













Samenwerking scholen voortgezet.
Samenwerking culturele organisaties voortgezet binnen ABC Cultuur.
Samenwerking Museum Kennemerland, Cultuurhuis Heemskerk Studio O m.b.t.
erfgoededucatie (Kern van Kennemerland)
Samenwerking Cultuurhuis Heemskerk en Techport m.b.t. mediakunsteducatie (FiX
Maakonderwijs), aanzet nadere samenwerking KunstForm Velsen en Plein C
Samenwerking Cultuurhuis Heemskerk, KunstForm Velsen, Toonbeeld Castricum
m.b.t. 4e editie Cultuurconferentie groepsleerkrachten
Voortzetten gesprekken regionale samenwerking centra voor de kunsten met
Cultuurhuis Heemskerk en KunstForm Velsen
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

Profilering,
zichtbaarheid en
belangenbehartiging

Samenwerking ter versterking van
Beverwijk als aantrekkelijke stad in
het algemeen, de lokale en
regionale cultuur en welzijnssector
in het bijzonder


Gerealiseerd


Beeldbepalende
activiteiten



Facilitair

Faciliteren van bezoekers en
ondersteuning van
samenwerkingspartners




Multifunctionele
accommodatie
o Café D’Entree
o verhuur ruimten
Administratieve
ondersteuning
o Lucasgilde
o Young Art Festival

Beverwijk Uit de Kunst i.s.m. Museum Kennemerland, Fotografiecentrum Isoo,
Vereniging Grote Kerk Beverwijk, Beeldenpark Een Zee van Staal, Radio Beverwijk,
Muziekfort, Kennemer Theater, KeK Exposities, Studio O, Totally Dance, Beek als
Bron, Nieuw Akerendam, Bibliotheek IJmond Noord, Podiumcafé Toos, Poppodium
Beverwijk, DieVers, Dogs Called Kitty, Vintage, Neven van Ed. Diverse fotografen,
tekstschrijvers en illustratoren.
Deelname Beverwijks Kwartet i.s.m. Welzijn Beverwijk, Kennemer Theater,
Bibliotheek IJmond Noord
Deelname Cultuurmakers IJmond

Gerealiseerd



Verhuur ruimten aan Lucasgilde, Mondharmonicagroep voor mensen met
longaandoening, Speksteengroep tijdens tweede lockdown geen huurinkomsten.
SWVVOMK heeft werkzaamheden verplaatst naar het Kennemer College. Popkoor
Take it Easy kon gezien de grootte van de ruimte ook na de lockdown niet langer
terecht.

Expertisegericht

Kennisdeling en advies bij
Gerealiseerd
vraagstukken rondom kunst en
 Netwerkbijeenkomsten van
cultuur in het algemeen, en
 Brancheorganisatie Cultuurconnectie
kunsteducatie in de vrije tijd,
 Overleg Centra voor de Kunsten Noord-Holland (OCK)
cultuuronderwijs en sociaal domein
 Landelijke Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
in het bijzonder
 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 Plein C
 Cultuurmakers IJmond
 Onderwijs
 Diverse culturele vrijwilligersorganisaties

Financiën
Het exploitatieresultaat exclusief directe bijzondere kosten en baten coronacrisis laat een negatief
resultaat van ruim 31.000 Euro zien. Dit wordt met name veroorzaakt door gederfde inkomsten als
gevolg van het lagere aantal leerlingen dat cursussen in de vrije tijd volgt, gederfde inkomsten uit
entreegelden voor extra activiteiten, gederfde huurinkomsten en indirecte kosten coronacrisis zoals
schoonmaak. De exacte omvang van de indirecte gevolgen is niet onderzocht en daarom als p.m.
post in de toelichting resultaat corona opgenomen. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft
vanuit het landelijk coronasteunpakket voor de lokale culturele sector van de Gemeente Beverwijk
een onverplichte tegemoetkoming van 60.000 Euro ontvangen. Het exploitatieresultaat inclusief
bijzondere kosten en baten coronacrisis komt uit op een positief resultaat van ruim 14.000 Euro.
Hiervan wordt het grootste gedeelte gereserveerd om het weerstandsvermogen ook voor de nabije
toekomst te waarborgen.
Naast de onverplichte tegemoetkoming van de Gemeente Beverwijk heeft het Centrum voor de
Kunsten Beverwijk via de Gemeente Beverwijk 10.000 Euro aan steunmiddelen van het rijk
ontvangen in het kader van Jeugd aan Zet en 50.000 Euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie in
het kader van impulsregeling ZZP’ers. Omdat de coronacrisis doorloopt tot ver in het eerste kwartaal
van 2022, ontvangt het Centrum voor de Kunsten Beverwijk ook over 2022 een onverplichte
tegemoetkoming van 65.000 Euro.
In de eerste helft van 2021 heeft het Centrum voor de Kunsten Beverwijk als gevolg van de tweede
lockdown bespaart op de uitgaven voor ABC Cultuur en Click kunst en zorg. Er is ruim 6.700 Euro aan
gelden voor Cultuureducatie met Kwaliteit en ruim 6.800 Euro aan gelden voor de combinatiefunctie
cultuur doorgeschoven naar 2022, zodat deze middelen binnen het oorspronkelijk doel besteed
zullen worden.
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. Hoewel de coronacrisis bij het schrijven van dit jaarverslag op zijn retour is, is het nog
onduidelijk of er komend najaar een nieuwe golf volgt en wat de gevolgen zijn van de hoge inflatie
als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Er is grote onzekerheid wat dit betekent voor het aantal
leerlingen en scholen dat in het schooljaar 2022-2023 van onze diensten gebruik zal maken. Er is in
2021 na tien jaar een kleine tariefsverhoging doorgevoerd ter gedeeltelijke compensatie van
stijgende kosten.
De gemeente heeft ons de mogelijkheid geboden om de betaling van de huur uit te stellen. Hiervan
hebben we gebruik gemaakt. Er is nog discussie of de huur alsnog moet worden betaald.
De diverse coronasteunmiddelen zijn besteed aan:
-

Lagere inkomsten als gevolg van lager leerlingenaantal
Lagere inkomsten verhuur
Dekking kosten uitvoeringen als gevolg van wegvallen entreegelden
Hogere kosten schoonmaak als gevolg van verhogen frequentie schoonmaak
Extra kosten voorzorgsmaatregelen corona
Extra kosten controle coronatoegangsbewijzen

-

Extra kosten online teamvergaderingen
Stimuleren leerlingen muziek en ZZP’ers samenspeldag
Stimuleren schooljeugd en ZZP’ers alternatieve online lessen ABC Cultuur
Stimuleren schooljeugd en ZZP’ers met ABC TV (impulsregeling ZZP’ers)
Stimuleren schooljeugd en ZZP’ers met Dansen op het Schoolplein
Stimuleren jongeren en ZZP’ers met Straatkunst Beverwijk (regeling Jeugd aan Zet)
Compensatie vervallen opdrachten ZZP’ers
Vernieuwing website
Op peil houden weerstandsvermogen

Een deel van de corona interventies is gefinancierd vanuit het reguliere budget zoals Winter op ’t
Plein voor ouderen.

Bestuur en directie
Het bestuur en directie bestaat op 31 december 2021 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.

INPUT

HUMAN CAPITAL
56 medewerkers
11 beeldend
4 dans
23 muziek
5 theater
5 overig
1 directie
6 coördinatoren
1 productie
2 administratie
2 beheer
21 vrije tijd
17 ABC Cultuur
12 Fix

8 Kern van Kennemerland
25 Click
1 Beverwijk Uit de Kunst
2 Cultuurmakers IJmond
div. cultuurmakers BUK/CMIJ
5 Dienstverband
42 ZZP
2 vrijwilligers
1 stage
div. hulpouders, hulpleerlingen
7 Master
38 Bachelor kunstvakopleiding
7 Bachelor overig
2 MBO

CULTURAL CAPITAL
Beeldend
Dans
Erfgoed
Fotografie
Literatuur
Maakonderwijs Muziek
Media
Theater

ACTIVITEITEN

Kunsteducatie in de vrije tijd incl. plusprogramma
ABC Cultuur, cultuuronderwijs scholen
Click, kunst & zorg
Verhuur ruimten en administratieve dienstverlening
Leescafé D’Entree
Expertise
Beverwijk Uit de Kunst
Cultuurmakers IJmond

OPBRENGSTEN
HUMAN CAPITAL

In het klanttevredenheidsonderzoek wordt aangeven dat er goed wordt
lesgegeven en dat de lessen leerzaam en uitdagend zijn, leerlingen goed
worden begeleid en vorderingen maken.
Binnen al onze activiteiten hebben wij tijdens de lockdowns ZZP’ers
opdrachten kunnen geven.

OUTPUT
463 cursisten (telling 1 oktober)
26 Beeldend
94 Dans
60 Theater
283 Muziek
69 groepen (gem. groepsgrootte 5,7 )
3.280 lesuren
22 scholen
Ca. 30 Click activiteiten
(12 Beverwijk, 5 Heemskerk, 3
Ca. 850 deelnemers
Uitgeest, 2 VO)
Waaronder ca. 350 ouderen
Ca. 5.500 kinderen

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

9 CMK scholen
9 scholen FiX Maakonderwijs
2 scholen Kern van Kennemerland
2 scholen VO
12 scholen Dansen op het
Schoolplein

SOCIAL CAPITAL
Lokale en regionale culturele organisaties en amateurkunst
Welzijn en zorg
Onderwijs
Alliantie Cultuur IJmond
Beverwijks Kwartet
Cultuurmakers IJmond
Cultuureducatie MRA
Overleg Centra voor de Kunsten Noord-Holland
Plein C (provinciale steunfunctie cultuureducatie)
Brancheorganisatie Cultuurconnectie

Concert Muziek Plus
Theatervoorstelling
Open Dag
Gitaarfestival
Popconcert
Dansdag
Samenspeldag
Voorspeelmiddagen
Kijklessen ouders
Kennemer Eenakter Festival
Audities Muziek Plus en
Productieklas Theater
Technologieweek

NATURAL CAPITAL
niet van toepassing

6 bijeenkomsten Cultuurmakers IJmond
Diverse nieuwsbrieven

NATURAL CAPITAL
Niet van toepassing

ECONOMIC CAPITAL
294K Eigen inkomsten
518K Subsidies en fondsen
Instrumentenfonds
Materialen

16 activiteiten Beverwijk Uit de Kunst
4 ouderen
4 algemeen
8 kinderen
Ca. 300 deelnemers

ECONOMIC CAPITAL
1,1K

Zomerspektakel
Zomer op ’t Plein
Cultuur @ Cruijff Court
Internationaal Kinderfeest
Oosterwijk
Kinderboekenweekfeest
Winter op ’t Plein
Jeugd aan Zet
ABC TV

SOCIAL CAPITAL
NetPromoterScore 24
38% van onze klanten beveelt ons actief aan. In het
klanttevredenheidsonderzoek wordt 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.
Dat ze blij zijn dat de lessen online zijn doorgegaan tijdens de lockdown.

