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Na een jaar van bezinning in 2016 is het gaspedaal
flink ingedrukt in 2017. Vol gas voor de bij Cultuurpad
aangesloten scholen, voor de leerkrachten en kinderen
waar we voor werken. Waar wij elke dag met veel plezier
voor naar ons werk gaan. Wat we doen voor die - in
2017 nog- 90 scholen in Noord-Limburg is te lezen in dit
jaarverslag. Naast de informatie die lezers verwachten
van een jaarverslag zijn we zo vrij geweest ook vooral
boeiende informatie op te nemen over wat we doen en
voor wie.
2017 was een waar genoegen. Een jaar waarin we
terug gekeerd zijn naar onze basis, naar hoe we als
Cultuurpad begonnen zijn. Een kleine organisatie met
een grote missie en opdracht. Werken in opdracht van
het onderwijs (vooral) in de regio Noord-Limburg samen
met gepassioneerde mensen. In het onderwijs en het
culturele veld. In gemeenten die cultuureducatie een
warm hart toedragen en dat al vele jaren. Met betrokken
kinderen en ouders. Vol enthousiasme en passie zijn
we aan de slag gegaan; bijdragen aan de ontwikkeling
van kinderen, onder schooltijd en na schooltijd. En
die opdracht hebben we goed neergezet. De band met
‘onze regio’ is aangehaald, de smoel van Cultuurpad is
vernieuwd. Wij houden van en staan voor: eenvoudig,
simpel, Jip en Janneke dus! Creativiteit, openheid,
verantwoordelijkheid, uitdaging en vernieuwing zijn de
kernwaarden van waaruit we opereren. We hopen dat
jullie dat ook herkennen en met ons 2017 als een goed
jaar afsluiten.
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uitgelicht terug te vinden.
Onze rol in 2017 was vooral gericht op het afronden
van het programma, het delen van de resultaten en
het verantwoorden aan de subsidiegevers; het Fonds
Cultuurparticipatie, provincie Limburg, gemeente
Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo. In oktober 2017 kwam
de definitieve beschikking en de laatste 10% van de
middelen en daarmee is het programma nu ook formeel
afgerond. Ondertussen hebben we verder gebroed op de
toekomst van SIEN als leergemeenschap. In 2018 pakken
we samen met de leden de draad weer actief op en zal
SIEN 2.0. het levenslicht zien.
We zien uit naar 2018, maar voor nu eerst maar eens
nagenieten van 2017.
Namens team Cultuurpad, Raad van Toezicht en
Adviesraad SIEN,

Ankie Rutten

Directeur-bestuurder stichting Cultuurpad

Het afronden van het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit in Limburg en daarmee het einde van onze rol
en de rol van SIEN binnen dat programma heeft ook in
2017 nog veel tijd gekost. Afronden is altijd lastig, maar
het was ook mooi. De resultaten die in 2017 nog het licht
zagen zijn echt opbrengsten waar alle leden van SIEN
trots op mogen zijn. We hebben echt goed werk geleverd
met zijn allen. In dit jaarverslag zijn die resultaten
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1. ORGANISATIE

een dag in het kader van talentontwikkeling en
introductie van alle padden met hun talenten. Hier
hebben 626 leerlingen aan deelgenomen. Een team van
10 cultuurmakers heeft alle workshops verzorgd.

Indithoofdstukisterugtelezenwelkeactiesenontwikkelingenhebben
plaatsgevondenophetgebiedvandeorganisatie.Tenaanzienvande
interneorganisatiemaarookextern,inrelatietotpartnersenderegio.
2017 begon met een heldere nieuwe koers en een
organisatiemodel dat ons past; onafhankelijk, vanuit
onderwijs, vraaggericht, integrale aanpak, verbinding
binnen en buiten, creatief/ cultuur als vertrekpunt en
verbinding met andere domeinen. Het afronden van het
programma Cultuureducatie met kwaliteit en de doorstart van SIEN als eigen initiatief van het onderwijs in
Limburg. Een nieuwe samenwerking in Noord-Limburg
met Kunstencentrum Venlo in kader van Cultuureducatie
met Kwaliteit- Lokaal C. Klinkt duidelijk en overzichtelijk
en dat was het ook. Hoe deze voornemens in de praktijk
van 2017 hebben uitgepakt lees je in dit hoofdstuk.

Nu is er 1 naam en 1 programma voor naschoolse
activiteiten in de regio Noord-Limburg.

Door de bezinning op ons bestaan en koers is
eind2016beslotenomalleextramiddeleninhet
kadervanonsjubileumteinvestereninkinderen.
Daaromhebbenwein2017eenextraimpulskunnengevenaantalentontwikkelingvoorkinderen.
Dit hebben we gedaan door middel van:
Introductie 10 padden en hun clubs

Back to basic

Terug naar de basis en voor wie we werken was het uitgangspunt in 2017. Het onderwijs- de stichtingen en alle
scholen- stond centraal. Meer focus op inhoud, kwaliteit
van diensten en dichtbij de school organiseren was het
uitgangspunt. We hebben geïnvesteerd in onze positionering en de branding verbeterd. Door het uitbrengen
van onze koers 2017-2020 in de vorm van een routemap,
de introductie van een nieuwe en frisse huisstijl en het
uitdragen van een ander geluid werken we aan de verbetering van branding en positionering.

De 10 padden van de Padxpress zijn in samenwerking
met kinderen ontwikkeld en tot leven gebracht. Hier zijn
vervolgens voorleesverhalen van gemaakt. De padden
zijn voorgesteld via de nieuwe website, social media
en een speciale Paddenkrant die via alle scholen is
verspreid in een oplage van 20.ooo.
Er zijn 26 gratis promotielessen in de gemeente
Horst aan de Maas, Venlo, Beesel en Peel en Maas
georganiseerd waar 250 kinderen aan deelgenomen
hebben. Deze promotielessen vonden allemaal plaats
op een school waar deze activiteit gegarandeerd
terugkwam tegen gereduceerd tarief.

Op 1 juli 2017 is de nieuwe website van Padxpress
- het naschoolse activiteitenplatform van de
regio- gelanceerd. Deze website ademt het nieuwe
talentontwikkeling-concept en maakt het voor ouders,
kinderen en aanbieders makkelijker, veiliger en leuker
om mee te doen met naschoolse activiteiten en
daarmee hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen.
Ter promotie hebben we in de periode maart tot juli 2017
alle Padxpress activiteiten voor een gereduceerd tarief
aangeboden.

Vriendjesactie

Op 1 december 2017 is het naschoolse platform in de
gemeente Venlo, Skooly, overgegaan in PadXpress.

Scholenactie

Alle kinderen mochten een vriendje gratis meenemen
naar een padxpress activiteit.

Korting op activiteiten

Tot juli 2017 zijn alle activiteiten (m.u.v sport in de
gemeente Venlo) tegen gereduceerd tarief aangeboden.
Er hebben 23 activiteiten plaatsgevonden waar 150
kinderen aan mee hebben gedaan.

6 scholen hebben deelgenomen aan de scholenactie;
4
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In februari 2018 lanceren we onze nieuwe website.
Door actief ons gezicht te laten zien in de regio en
te werken aan relatiebeheer zetten we in op een
transparante positionering van Cultuurpad. We
willen een fijne samenwerkingspartner zijn, die altijd
vanuit de vraag van de school opereert. Door open
te communiceren en te laten zien wat Cultuurpad
doet, geloven en verwachten we dat dit de positie van
Cultuurpad ten goede komt.

Personeel
De meerjarenbegroting 2017-2020 liet voor het jaar 2017
een tekort zien van € 21.989 op de personeelskosten.
Uitgangspunt voor 2017 was bezuinigen op de personeelsbegroting en de risico’s te verminderen.
Het team bestond op 1 januari 2017 uit 12 personen, 8,2
fte. Deze contracten zijn allemaal vaste dienstverbanden. De verhouding tussen de vaste inkomsten (participantenbijdragen) – 221.818 euro -, de variabele inkomsten (ledenbijdragen en subsidies) – 206.443 euro- en
de personeelskosten – 407.849 is risicovol. Daarom is in
2017 ingezet op risicovermindering.
In de bezetting van het personeel hebben zich diverse
wijzigingen voorgedaan: een personeelslid met een vast
contract heeft een andere baan aangenomen waardoor
we haar kunnen vervangen door iemand met een 1-jarig
tijdelijk contract, drie personeelsleden ( 1,4 fte ) hebben
vrijwillig ontslag genomen, een personeelslid (1 fte) is
afscheid van genomen en een personeelslid heeft contractvermindering aangevraagd van 1,0 fte naar 0,6 fte.
Eind 2017 bestond het team uit 7 personen, 5,3 fte in
dienst en 1 fte inhuur.
Inzet Stagiaires
We zijn een erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen: mbo niveau 3 secretaresse, mbo niveau 4
management assistent, mbo niveau 4 medewerker
marketing, mbo niveau 4 medewerker evenementen.

Daarnaast zijn er doorlopend mogelijkheden om vanuit
een hbo-opleiding stage te lopen bij Cultuurpad. Wij vinden het belangrijk om jonge mensen de kans te bieden
ervaring op te doen binnen ons bedrijf. Stagiairs leren bij
ons plannen en organiseren, contact onderhouden met
verschillende partijen en belangen (culturele sector en
het onderwijs) maar ook zelfstandig werken. Een stagiair is een volwaardig teamlid binnen onze organisatie.
In 2017 hebben de volgende stagiaires een leerplek
bemand;
Janne Kuijk, student MBO secretarieel niveau 4 – 2e
jaars. Janne heeft van september 2016 t/m februari 2017
gewerkt voor de coördinatie van scholen en backoffice.
Zoë Driessen, student MBO secretarieel niveau 3 – 2e
jaars. Zoë heeft tot 31 december 2017 gewerkt in de
administratie en backoffice.
Milou Wokke, HBO sportmanagment 4e jaars. Milou is
aan het afstuderen en loopt stage ter ondersteuning van
de combifunctie sport en is actief binnen de projecten:
Pius Park, Lekker in je vel en Sport gala. Milou hoopt in
2018 af te studeren.
Liam Klompen heeft een oriënterende stage gedaan
i.c.m. het traject Match. Deze stage liep van april t/m juli
2017. Daarna is Liam begonnen bij de opleiding CIOS.

Beëindiging combifunctie Beesel
De gemeente Beesel heeft per 1-8-2017 het contract
combinatiefuncties sport en cultuur opgezegd. In
afstemming met de directeuren van de Beeselse scholen
is er een nieuwe aanpak opgesteld en een uitnodiging
uitgegaan naar diverse partijen om mee te dingen naar
het nieuwe contract. Ook Cultuurpad is uitgenodigd
om een voorstel te doen. In nauw overleg met Akkoord
en Kerobei hebben we besloten om niet in te gaan op
de uitnodiging. Gezien de aard van onze organisatie
voelen we ons geen aanbieder voor combinatiefuncties
in de gemeente Beesel. Scholen zijn immers onze
opdrachtgevers. We willen deze opdrachten niet meer
vermengen en ons vol inzetten op het uitvoeren van de
koers 2017-2020 samen met de scholen. De invulling
van de combinatiefuncties in Beesel kent deels overlap
met onze opdracht, bijvoorbeeld het opstellen van een
5

jaarprogramma voor scholen, uitvoering geven aan
Lokaal C. Anderzijds worden er keuzes gemaakt die niet
aansluiten bij onze koers en opdracht. Bijvoorbeeld door
niet meer in te zetten op een naschools programma
maar focus op kennismaking onder schooltijd.
We hebben er voor gekozen dicht bij onze eigen
uitgangspunten te blijven. Wel zien we kansen om
samen te werken in de uitvoering met de cultuurcoach
van de gemeente Beesel zodat deze ook ingezet kan
worden als een versterkende functie in plaats van een
functie die al reeds bestaat.

Heroverweging combinatiefunctie
Peel en Maas

Cultuurpad in beginsel niet voldoet aan alle criteria als
gevolg waarvan een onderneming wordt gedreven. Er
is geen sprake van een winststreven, er worden namelijk geen structurele overschotten behaald. Er is geen
sprake is van enige winstpotentie. Gevolg hiervan is dat
Cultuurpad niet aan het concurrentiecriterium voldoet.
Op basis daarvan is Vpb-plicht niet aan de orde.

Afronding Cultuureducatie met
Kwaliteit 2013-2016

In 2017 is in de gemeente Peel en Maas een traject
gestart waarin de inzet van de combinatiefuncties
wordt heroverwogen. Er is een werkgroep gevormd
die dit herontwerp mee gaat voorbereiden. Cultuurpad
heeft zitting in die werkgroep en we zullen in nauwe
afstemming met Prisma onderzoeken wat haalbaar is
voor de toekomst. Gezien de grote financiële gevolgen
van deze beslissing voor de personeelsbegroting
(136.000 euro per jaar) is een eigen heroriëntatie ook
noodzakelijk, onderzoeken we andere mogelijkheden en
ontwikkelen we in 2018 een bedrijfsplan.

In het eerste half jaar van 2017 hebben we het
programma CMK 13-16 afgerond. Op 1 juni is
de verantwoording ingediend bij het Fonds
Cultuurparticipatie, provincie Limburg en gemeenten.
De definitieve vaststelling door de subsidiegevers is in
oktober 2017 binnengekomen en de resterende 10%
van het te ontvangen subsidiebedrag van de provincie
Limburg is in december overgemaakt. Alle partners
hebben een eindrapportage ontvangen.
De uiteindelijke tijdsinvestering voor de afronding was
veel groter dan verwacht. Daardoor is de beschikbare
tijd - geïnvesteerd door de leden van SIEN- bijna volledig
besteed aan het afronden van het programma en het
delen en toegankelijker maken van de resultaten.

Uittreden SPOV

SIEN 2.0

In 2016 heeft SPOV het contract met Cultuurpad
opgezegd. Na het effectueren van de afspraken rondom
het uittreden van een participant - opzegtermijn
van 14 maanden) hebben we definitief afscheid van
elkaar genomen op 31-12-2017. Het wegvallen van de
bijdrage van SPOV wordt opgevangen door de overige
vijf participanten en er is een uittreedfee voor SPOV
vastgesteld. We hebben prettig gewerkt bij en met de
scholen van SPOV en zullen dit gaan missen. Maar er is
een goede basis voor cultuureducatie op de scholen in
de gemeente Venray en wij hebben alle vertrouwen in de
eigen kracht van deze scholen.

Eind 2016 hebben de 23 onderwijsstichtingen die samen
SIEN zijn, besloten de leergemeenschap te
behouden en in te blijven zetten op samenwerken, kennis delen, impulsen geven aan vernieuwing en
initiatieven verbinden. De leden hebben Cultuurpad de
opdracht gegeven op te treden als woordvoerder, penvoerder en ondersteuner van SIEN 2.0. Deze dienstverlening is vastgelegd in een overeenkomst voor vier jaar.
Cultuurpad ontvangt van de leden een bijdrage per jaar.
De bijdrage wordt jaarlijks in december vastgesteld op
basis van het aantal leden en is opgebouwd uit een vast
bedrag per stichting en een variabel deel gebaseerd op
leerlingenaantallen per 1-10-T-1.
Door de forse tijdsinvestering die nodig was om het
programma CMK 13-16 af te ronden is weinig terecht
gekomen van de plannen om SIEN 2.0. op de kaart te

Vennootschapsbelasting

zetten, een nieuw manifest uit te brengen en vernieuwende impulsen te geven. In 2018 pakken we samen
met de Adviesraad de draad weer op. Meer info over
SIEN in 2017 in de Uitgelicht-pagina in dit jaarverslag.

Samenwerking in Lokaal C
Kunstencentrum Venlo is de penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in de regio Noord-Limburg. Het programma draagt de naam Lokaal C. Kunstencentrum Venlo heeft in de planvorming voor deze
aanvraag de samenwerking gezocht met Cultuurpad om
draagvlak en commitment van het onderwijs te creëren
en de continuïteit te borgen. In een nauwe samenwerking is het projectplan Lokaal C voor CMK 2017-2020
vormgegeven. We zijn zeer verheugd met het verzoek
tot samenwerking in het kader van Lokaal C.
De samenwerking is begin 2017 vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Cultuurpad vertegenwoordigt het onderwijs in Noord-Limburg binnen het
programma.
In februari 2017 is de subsidie van het Fonds
Cultuurparticipatie definitief toegekend aan
Kunstencentrum Venlo, hiermee kon Lokaal C van
start gaan. De beschikking van de provincie Limburg
liet op zich wachten (december 2017), daarom is de
daadwerkelijke uitvoering van de plannen en activiteiten
van de aangesloten onderwijsstichtingen grotendeels
uitgesteld tot 2018.
Meer informatie over de inhoud en verloop van het programma verderop in dit jaarverslag.

In 2017 heeft EY de positie van Cultuurpad in kader
vennootschapsbelasting onderzocht. Op basis van de
activiteiten en commerciële cijfers is EY van mening dat
6
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VERSLAG RAAD VAN
TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2017 uit
de volgende leden.
Functie:		Naam:			
Voorzitter		
de heer Peter Adriaans
Lid			
de heer Jos Baggen
Lid			mevrouw Paula Corsten
Lid 			
de heer Huub Hovens
Lid			
de heer Peter van Eijk
Lid			
de heer Marcel Reulen *

•
•
•
•

De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk
onbezoldigd.

•
•
•
•

•
•
•

Ontwikkeling bedrijfsplan
Opzeggen combinatiefunctionaris Beesel
Risico’s uittreding SPOV, uittreedfee
Samenwerking Kunstencentrum Venlo inzake Lokaal C
Branding en positionering
Voortgang leergemeenschap SIEN
Vaststellen meerjarenbegroting 2017 -2020 Cultuurpad
Vaststellen begroting 2018
Operationeel plan 2017-2020
Jaarplannen Lokaal C
Relatie tot niet aangesloten onderwijsstichtingen in
Noord-Limburg

VERSLAG ADVIESRAAD
SIEN
SIEN is de Limburgse leergemeenschap voor
cultuureducatie van 23 onderwijsstichtingen waarbij
samenwerken, kennis delen, impuls geven aan
vernieuwing en initiatieven verbinden centraal staat.

RON VAN MIERLO

SPOLT

ARNO GUBBELS

STICHTING EDUQUAAT

ANDRE VON BERG

STICHTING MEERDERWEERT

HENK JABBEN

STICHTING SWALM EN ROER

JOS DE VRIEND

KINDANTE

RESY VAN LEEUWEN

AKKOORD!PO

PETER ADRIAANS

DYNAMIEK SCHOLENGROEP

JOS BAGGEN

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het
toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder volgens het vastgestelde meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag en op de gang van zaken binnen
de stichting. Dit alles met het oog op de belangen van
de stichting. Regelmatig vindt er een toetsing plaats of
de uitgezette acties tot het beoogde resultaat hebben
geleid. De Raad van Toezicht belegt hiertoe een vergadering met de directeur-bestuurder.

SPO VENRAY

MARCEL REULEN

STICHTING FORTIOR

PETER VAN EIJK

In 2017 hebben 4 vergaderingen plaatsgevonden.
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende punten
aan de orde geweest:
• Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2016
• Jaarplan 2017 en begroting 2017
• Uitvoering Koers 2017-2020
• Verslag remuneratiecommissie
• Afronding CMK 2013-2016 / vaststellen Eindrapportage CMK
• Kwartaalrapportages
• Voortzetting samenwerking Leudal inzake Padxpess
• Samenwerking afdeling sport gemeente Venlo -->
overgang Skooly naar Padxpress
• BTW-positie
• Vennootschapsbelasting - opdracht aan E&Y

Activiteiten 2017

STICHTING KATHOLIEK BASISON- PAUL ENGELS
DERWIJS MEIJEL
STICHTING KEROBEI

HUUB HOVENS

STICHTING PRISMA

PAULA CORSTEN

STICHTING ST. MARTINUSSCHOOL

FRANK GIESEN

STICHTING INVITARE

FRANSJE VAN VEEN

DE WIJNBERG

MART SEERDEN

LIJN 83

TOON VAN DEN HANENBERG

MIKADO (GENNEP)

JOS KERSTEN

BUITENGEWOON

PETER FREY

Drie leden hebben nog geen uitsluitsel gegeven over
hun deelname (Kom Leren, Movare en Triade), 1 lid heeft
besloten geen lid te blijven van de leergemeenschap
(Innovo).
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In 2017 is de Adviesraad 1 keer in vergadering bij elkaar
geweest. Belangrijkste agendapunten waren het instemmen met de eindrapportage SIEN, het jaarverslag
en jaarrekening 2016 en de toekomst van SIEN.

De Adviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van
alle aangesloten onderwijsstichtingen in de provincie
Limburg. Eind 2017 bestond de Adviesraad uit de
volgende leden:
SKO MAASDAL

* In verband met de uittreding van SPOV per 31-12-2017 is de heer
Marcel Reulen per 01-01-2018 uitgeschreven als lid van de Raad van
Toezicht.

Activiteiten 2017

9

2. INHOUD

Inonzekoers2017-2020hebbenwevierbelangrijkethema’svoorde
komendejarenvastgesteld:eigenaarschap,integraliteit,verbinding,
kennisdelingensamenwerking. Dithoofdstukisgebaseerdopdeze
vierthema’sendeactiesdiein2017zijningezetomdedoelstellingente
behalen.

01/EIGENAARSCHAP

Kinderen groeien op, leren een taal, leren kijken,
nadenken, zich voortbewegen en zeggen: ‘Dat kan ik zelf!’
We zetten in op de brede ontwikkeling van kinderen, en
daarom staat het eigenaarschap van kinderen, scholen
en onderwijsstichtingen centraal. Ons vertrekpunt is
cultuur. Kinderen worden zelf eigenaar van hun eigen
ontwikkeling.

Alle scholen van Fortior zijn in de periode september
tot december 2017 bezocht. Onderwerpen van gesprek:
actualiseren visie op cultuureducatie, onderzoek naar
ontwikkelvragen, dienstverlening en vraagarticulatie.
Input vanuit de cultuurcoordinatoren:

Het thema eigenaarschap hebben we in ons
operationeel plan opgesplitst in vier categorieën. Onze
acties worden hier per categorie benoemd:

Van onderwijsstichtingen

In 2017 hebben we:
• Vorm en inhoud gegeven aan de samenwerking met
kunstencentrum Venlo in het programma Lokaal C
• Jaarplannen per onderwijsstichting voor Lokaal C
opgesteld
• Richting gegeven aan werkwijze samen met
participerende onderwijsstichtingen
• Toekomst SIEN als leergemeenschap onderzocht
• Ondersteuning Project Lekker-In-Je-Vel stichting
Prisma

Van scholen

Fortior
Er hebben 3 netwerkbijeenkomsten voor
cultuurcoordinatoren plaatsgevonden. We
hebben kennis gemaakt met een aantal regionale
cultuurmakers, de behoeften van het netwerk zijn
geïnventariseerd, expertise is vergroot, veel inspiratie en
uitwisseling.

Kerobei
In het schooljaar 2017-2018 zijn we binnen Kerobei
gestart met de werkplaats Cultuurcoordinatoren. Doel
van de werkplaats cultuureducatie is samen te werken
aan de kwaliteit van cultuureducatie, uitwisselen,
inspireren en informeren. De vraag van de scholen
staat hierbij centraal. Alle scholen van Kerobei zijn in
de periode september tot december 2017 bezocht.
Onderwerpen van gesprek: visie op cultuureducatie,
stand van zaken cultuureducatie, dienstverlening,
naschoolse activiteiten, scholing en vraagarticulatie.
SPOV
In verband met de uittreding van SPOV hebben we in
2017 ingezet op het borgen van de ontwikkeling van
cultuureducatie, het versterken van het ICC-netwerk,
,vastleggen van de visie op cultuureducatie van de
stichting, de taak van de cultuurcoordinatoren en de
visie en werkwijze op schoolniveau. Alle portretten zijn
eind november opgeleverd en eind december hebben
we ons werk afgerond.
10
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Prisma
Binnen Prisma hebben we ingezet op versterking van
de huidige aanpak. Scholen hebben al veel ervaring
met integreren van cultuureducatie. Hoe kunnen we die
integrale aanpak versterken/verdiepen? Dit doen we
door cultuureducatie te verbinden aan de plannen van
de scholen. Scholen hebben het druk, maar er zijn ook
nog veel schotten. Hoe gaan we ontschotten? Hoe kan
cultuur verbonden worden aan andere initiatieven? Aan
het onderwijs, de dagindeling, maar ook aan talentontwikkeling, wetenschap en techniek en lekker in je vel
(gezonde voeding en beweging)?
Per school zijn de wensen opgehaald en de plannen
rondom cultuur, muziek, wetenschap en techniek en
Lekker in je vel neergelegd in een programma/aanpak
per school. De uitwerking van deze plannen is in 2018.

ICC-ERS VAN SPOV ONTDEKKEN HOE
MAKKELIJK HET IS OM ZELF MET
GREENSCREEN TE WERKEN

Akkoord
7 van de 9 Akkoord-scholen zijn bezocht in de periode
van september tot december 2017. Primaire vraag was
welke curriculum-versterkende activiteiten er in het
kader van Lokaal C ontwikkeld/ingezet kunnen worden.
Het bezoeken van de laatste twee scholen en de uitvoering van de plannen gebeurt in 2018.
Dynamiek
In 2017 hebben we behalve uitvoering gegeven aan onze
reguliere taak voor de scholen ook een aantal scholen
op verzoek ondersteund bij het invullen en inhuren an
muziekdocenten voor de muziekprogramma’s onder
schooltijd. Tevens opgetreden als adviseur achter de
schermen.
In 2018 halen we per school de wensen ten aanzien van
hun cultuurprogramma, verbinding met muziek en de
plannen voor het versterken en verdiepen van de aanpak
op.

Van kinderen

Met kinderen Padxpress concept ontwikkeld
De inbreng van kinderen vinden we belangrijk, want
zo kunnen we beter aansluiten bij de belevingswereld
en wensen van kinderen. Dit komt de kwaliteit en de
primair andere ideeën ten goede!

NIELS VLOGT OVER PADXPRESS
ACTIVITEITEN

VERKENNING TOEKOMST SIEN MET
LEDEN VAN DE ADVIESRAAD
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In 2017 zijn we gestart met een make-over van ons
naschoolse programma Padxpress en Skooly.
Cultuurpad heeft, in samenwerking met de kinderen van
OBS De Krullevaar te Sevenum, de interessegebieden
van kinderen vertaald naar 10 padden. De kinderen
leverden input en dachten mee over de vormgeving en
het leven van deze 1padden. Deze input heeft geleid tot
een verhaal over een paddenfamilie. Daarnaast zijn de
padden tot leven gebracht door een aantal tekenaars,
ook dit in samenwerking met kinderen.
De 10 padden richten clubs op. Zoals bijvoorbeeld Jet
Retteket (de muziekpad) die hier net is komen wonen.
Ze verveelt zich en richt een muziekstudio op. Elke pad
heeft een eigen verhaal en samen nemen ze de kinderen
mee in de zoektocht naar hun eigen talent en stimuleren
de kinderen de MAX uit zichzelf te halen.
De 10 clubs en hun pad:
De kunstwerkplaats – Vura Cultura (Kunst)
De Letterbende – Lange Link (Taal, lezen, schrijven, rap)
De Jonge Helden club – Kaatje Knus (Verzorgen,
maatschappelijk, gezelligheid)
Niet-stilzitten club – Eentwee Dries (Sport, spel en actie)
De Werkplaats – Tech en Niek (Wetenschap en techniek)
De Safariclub – Rari Safari (Natuur en dieren)
Tadaaa Theaterclub – Tadaa Dirk (Theater en drama)
Fantasieclub – Fantasissi (mindfullness, dromen,
fantasie)
Gameroom – Appke (digitaal en analoog gamen, ict
vaardigheden)
Ter introductie van dit nieuwe concept werd de
Padxpresskrant uitgebracht en kregen de scholen
de kans om onder schooltijd de paddenfamilie te
verwelkomen en kennis te maken met het nieuwe
concept.

Vloggers

We hebben onze eerste kind-vlogger verwelkomt.
Vloggers Niels en Joni bezoeken Padxpress activiteiten
en leggen vast wat zij en de aanwezige kinderen van
de activiteit vinden. Gewapend met een Ipad en gehuld
in Cultuurpad bodywarmer tronen zij langs diverse
activiteiten. De filmpjes worden gepubliceerd op een
eigen YouTube kanaal voor de kindambassadeurs van
Cultuurpad.

Cultuurmakers

Bij ontwikkeling van de 10 clubs hebben we diverse
cultuurmakers ingezet. Zij bedenken vanuit de praktijk
de eerste uitwerking van de Padden en clubs. Zij helpen
ons bij het neerzetten van een concept per club en
bijbehorende pad. Bij elke club zetten we de juiste
sfeer neer, we bieden een diversiteit aan materialen
aan; kortom een basisuitrusting voor elke club. Deze
basisuitrusting en dit concept kan straks door andere
experts, maar ook door studenten en vrijwilligers
gebruikt worden als blauwdruk.

02/INTEGRALITEIT

Kinderen groeien op in een snel veranderde wereld, leren
anders en hebben andere vaardigheden voor de toekomst
nodig. Daarom kiezen we ervoor cultuur te integreren
in het programma van de school. We verbinden cultuur
met sport, natuur, wetenschap, techniek, gezondheid
en burgerschap. Onze focus ligt op (cultuur)educatie.
Het motto is: anders leren met cultuur. We haken aan bij
onderwijs #2032.

Integratie van cultuur

In 2017 zijn we samen met de scholen gestart met
het actualiseren van de visie op cultuureducatie op
stichtings-en schoolniveau. In 2017 zijn de portretten
van 43 scholen geactualiseerd of opgesteld. De overige
65 portretten worden in 2018 gemaakt.

Ondersteunen en ontzorgen

In 2017 hebben we:
• 14 ICC bijeenkomsten in de regio, 6 ICC bijeenkomsten
in de provincie georganiseerd ter bevordering van
deskundigheid en activiteitenprogramma.
• 378 vragen van scholen beantwoord (doel per jaar =
min. 500 vragen)
• 746 activiteiten georganiseerd (doel per jaar is 600
activiteiten)
• 134 gesprekken op scholen gevoerd (doel per jaar is 90
gesprekken)
• 18 gesprekken met stichtingen gevoerd
• 946 boekingen en betalingen gedaan namens de
scholen
• Diverse vragen rondom muziekonderwijs voor de
scholen ingevuld
• 282 naschoolse activiteiten georganiseerd waar
2185 kinderen aan hebben deelgenomen (dit is excl.
activiteiten in de gemeente Leudal).
• Do It Yourself media lessen ontwikkeld en materialen
zoals Ipads, greenscreen en instrumenten uitgeleend

Wij ondersteunen en inspireren scholen bij het
integreren van cultuureducatie. Dit doen we door:
- het aanreiken van suggesties, inspiratie en informatie
- het actualiseren van de visie op cultuureducatie op
stichting- en schoolniveau
- het activiteitenprogramma op maat van de school te
ontwikkelen
- scholen te ondersteunen en ontzorgen

Vragen vanuit onze opdrachtgevers – de
scholen- kunnen wel leiden tot het aangaan van verbindingen met andere domeinen zoals wetenschap en
techniek, natuur en sport.

Cultuurpad.nl

Sport en gezondheid

In 2017 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van
een nieuwe website. Cultuurpad.nl wordt een bron
van inspiratie voor leerkrachten. Het startpunt voor
cultuureducatie.

De introductie van Bink

Via de ICC-cursussen en netwerken zijn de ICC’ers
geïntroduceerd in de wondere wereld die BinK heet;
een instrument om cultuureducatie te volgen en
te borgen. Na feedback van de scholen zijn er nog
aanpassingen aangebracht in de tweede helft van 2017.
Begin 2018 kunnen alle scholen ermee aan de slag.
12
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Visie & programma

KINDEREN ONTDEKKEN WETENSCHAP
MET TECH EN NIEK.

in 2017 hebben er 25 Tech en Niek activiteite
plaatsgevonden

Integratiemetanderedomeinen

Naast onze werkzaamheden als combinatiefunctie sport
in de gemeente Peel en Maas en de samenwerking met
het Beweegteam van Prisma hebben we de volgende
activiteiten ondernomen:
• samenwerking met en projectcoordinatie van
Lekker in je Vel van Stichting Prisma. Met dit project
wordt gewerkt aan de gezonde basisschool van de
toekomst, voldoende bewegingsonderwijs, gezonde
voeding en mindfullness. Deze ondersteuning bie-

DE SCHOOL - MAASBREE MET
NATIONALE MODDERDAG
DE MOBIELE KINDERBOERDERIJ
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•
•
•
•
•
•
•

den we vanuit de combinatiefunctie Peel en Maas.
begeleiding en inzet stagiaire sportmanagement
samenwerking Venlo Stormt
Venloop in Padxpress/Skooly
deelname stuurrgroep en werkgroepen Pius Park
mede organiseren Sportgala Panningen
meewerken Atletiekdagen
organisatie Survivaldagen

Natuur

Binnen de suggesties worden naast cultuuractiviteiten
daarom ook vaak natuur suggesties meegenomen.
Bijzondere samenwerkingen en/of projecten op dit gebied van het afgelopen jaar zijn:
• Boerderijeducatie Limburg
• IVN
• Verdiepingstraject Natuurleerpad afgerond
• Mobiele kinderboerderij
• Nationale Modderdag
• Tijdens een info avond voor boeren van boerderijeducatie Limburg is de PadXpress gepresenteerd
Ook in het naschoolse programma heeft natuur een
duidelijke plek gekregen met de Safariclub. Rari Safari
neemt de kinderen mee in de wereld van flora en fauna.

Wetenschap

Wetenschap wordt geïntegreerd via suggesties op
thema vragen en onderwijsconcepten (jeelo, topondernemers, kernconcepten etc) naast cultuursuggesties.
Een resultaat van deze inspanningen is de uitwerking
van de kerndoelen wetenschap en techniek in relatie tot
creatieve werkvormen voor OBS de Krullevaar.
Onderzoek naar nauwere samenwerking met
het Ontdeklab start in januari 2018. Tevens
wordt de samenwerking met werkgeversorganisatie MKB (ziet kansen in bedrijven betrekken bij wetenschap en techniek voor basisonderwijs) aangesterkt.
Ook in het naschoolse programma heeft
wetenschap en techniek een duidelijke plek
gekregen met de Werkplaats van Tech en NIek.
Tech en Niek nemen de kinderen mee in de
wereld van wetenschap en techniek.

Burgerschap
•
•

De samenwerking met het wereldpaviljoen in Steyl
is ook in 2017 succesvol voortgezet. Wij verzorgen de
planning van de bezoeken aan het Wereldpaviljoen.
Kinderen van de Toermalijn hebben in het kader van

•
•

200 jaar Tegelen in veel verschillende activiteiten
gewerkt rondom de geschiedenis en burgerschap
van Tegelen. Een project in samenwerking met de
heemkunde vereniging.
Diverse programma’s in kader Vreedzame school;
omgaan met elkaar.
Organisatie en coordinatie communie in Panningen
en Helden

Muziek
•
•
•
•
•
•
•

Doemeermetmuziek.nl is uitgebreid
3e jaar Impuls Muziek Maasveld is opgestart
Impuls muziek de Triolier en Harlekijn
is
opgestart
Evaluatie muziekonderwijs Peel en
Maas is geschreven
Aanvragen en ontwikkeling
programma’s van muziekonderwijs
Peel en Maas
Cultuurpad heeft een bijdrage geleverd aan
muziekplannen van de Dynamiekscholen
Muziekteam met muziekdocenten uitgebreid om de
vraag voor muzieklessen te kunnen invullen.

Een bijdrage leveren aan de
ontwikkelingvanhetcurriculum
endeontwikkelingvanOnderwijs
#2032 op de scholen

Doel: 500 vragen

Stimulerenenfaciliterenontwikkelingvancultuureducatiebinnen
het programma Lokaal C.

Ditiseenlastigtemetencijfer.Vragentijdens
persoonlijkegesprekkenofmeerderevragen
binnenmailconversatieswordenhiernietin
meegenomen.

Lokaal C is de naam voor het projectplan waarmee we
in samenwerking met Kunstencentrum Venlo uitvoering
gaan geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de
periode 2017-2020. Lokaal C wordt ingezet daar waar
een kwaliteitsimpuls nodig is en als verdieping op de
basis voor cultuureducatie.

AANTAL ACTIVITEITEN
GEORGANISEERD VOOR SCHOLEN
IN 2017

Gerealiseerd: 378 vragen

Doel: 600 activiteiten
Gerealiseerd:746activiteiten

AANTAL GESPREKKEN OP SCHOLEN
GEVOERD
Doel: 90 gesprekken
Gerealiseerd:134gesprekken

We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van het curriculum en de ontwikkeling van Onderwijs
#2032 op de scholen door deel te nemen aan landelijke
kennisnetwerken en deze kennis regionaal te delen.
* We waren aanwezig op de NOT Beurs namens SIEN,
hierbij is het onderzoek en receptenboek uitgedeeld.
* We hebben deelgenomen aan het kennisnetwerk
techniek en cultuur van het LKCA. Tijdens dit
kennisnetwerk is de werkwijze van Cultuurpad en
het eigenaarschap van de Scholen gedeeld met
de aanwezigen. Deze unieke aanpak werd als zeer
interessant ervaren.
• Het Megalab 21e eeuw is voortgezet. Laatste deel
van het onderzoek van de Universiteit Maastricht over
de effecten van cultuureducatie is gepubliceerd en
verspreid. De praktische handvaten zijn in ontwikkeling.
14
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* We hebben een workshop gegeven tijdens de SLOconferentie over 21e eeuw vaardigheden in de praktijk.
In samenwerking met Nieuweschool in Panningen.

AANTAL VRAGEN VAN SCHOLEN
BEANTWOORDEN IN 2017
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Uitgelicht!
LOKAAL C

Lokaal C is de naam voor het projectplan waarmee we in samenwerking met Kunstencentrum Venlo

uitvoering gaan geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020. Lokaal C wordt ingezet daar
waar een kwaliteitsimpuls nodig is en als verdieping op de basis voor cultuureducatie.
In het programma verdiepen scholen samen met cultuurmakers cultuureducatie vanuit drie thema’s:
Onderwijs 2032, verbinding met wetenschap en techniek en talentontwikkeling.
Cultuurpad speelt een ondersteunende, stimulerende en verbindende rol voor de scholen in Noord-Limburg.
De subsidietoekenning van het Fonds Cultuurparticipatie voor Lokaal C is in februari 2017 ontvangen. Het
heeft echter tot december 2017 geduurd voordat de definitieve beschikking voor de matchingsgelden van de
Provincie Limburg beschikbaar was. Aangezien de Provincie Limburg een adhesieverklaring heeft afgegeven
bij de aanvraag van de subsidie, was er voor Kunstencentrum Venlo en Cultuurpad voldoende zekerheid alvast
(vooruit) tot bestedingen over te gaan. Ondanks het risico is dus gestart met de uitvoering van de onderwijsactiviteiten binnen het project Lokaal C. Er zijn nog geen activiteiten op scholen uitgevoerd, maar is wel veel tijd
geïnvesteerd in een gedegen basis voor de bestedingen. Hierdoor staat het onderwijs in de startblokken voor
de realisatie van de plannen voor 2018-2020.
2017 heeft mede hierdoor geheel in het teken gegaan van de voorbereidingen, gesprekken met de betrokken
onderwijsstichtingen en scholen om een plan op te stellen hoe de gelden besteed zullen gaan worden de komende 3 jaar. Hierbij is het uitgangspunt dat het aansluit bij bestaand beleid en visie per stichting.

Plan met pilotscholen
Fortior: Scholen met Unique Selling

Points creativiteit of Kunstzinnige Oriëntatie gaan als pilotschool van start.
De resultaten worden gedeeld binnen
bestaande netwerken.

SPOV:

Pilotscholen met aandachtspunt verbinden met wetenschap en
techniek.

Kerobei: Pilotscholen met als aandachtspunt talentontwikkeling en 21e
eeuw vaardigheden.

DEELNEMENDE
ONDERWIJSSTICHTINGEN
Akkoord!
De Wijnberg
Dynamiek
Fortior
Invitare
Kerobei
Lijn83
Puntspeciaal
Prisma
SKO Meijel
SPOV
Buitengewoon
Jaarverslag 2017

In 2017 heeft de nadruk gelegen op het formuleren van de visie
van scholen. Hiervoor is gestart met gesprekken met de onderwijsstichtingen. We werken vanuit een meerjarenplan per stichting. Doordat de aanpak direct aansluit op het beleid en de visie
van de onderwijsstichtingen, zal dit een duurzame ontwikkeling
zijn. Voor de scholen van Lijn83 en SPOV en enkele scholen van
andere stichtingen zijn de visies al vastgelegd in een portret per
school. De stichtingen hebben voor de uitvoering van LokaalC
gekozen voor 3 aanpakken:
1. Binnen de stichtingsvisieen aanpak zijn er enkele pilotscholen die cultuureducatie als uitgangspunt hebben. Door kennisdeling in netwerken leren en vindt kennisdeling met de andere
scholen plaats.
2. Binnen de stichting krijgen alle scholen een budget om
vraaggericht in te zetten.
3. Op stichtingsniveau is er beleid en een jaarplan, waarbij alle
scholen meedoen en gebruik maken van de resultaten.
Op de volgende pagina inzicht in de koers en invulling per
stichting. Per stichting wordt gekeken of een Proeflokaal of
Testlokaal gepast is. In 2017 is er met alle stichtingen een gesprek geweest over de aanpak op stichtingsniveau, de aansluiting bij bestaand beleid en werkwijze binnen CMK 2017-2020
binnen de stichting. In 2017 is er met 60 scholen een gesprek
geweest waarbij de visie is besproken, een vraagstelling16voor
een Test- of proeflokaal is vastgesteld.

het betrekken van de omgeving, hiervoor wordt een scan
ontwikkeld dit alle talenten van ouders en maatschappelijke
organisaties in kaart worden gebracht.

Dynamiek

: Leerkracht als spil voor ontwikkel-leren. De
talenten als leerkracht staat centraal, waarbij stichtingbreed
ontwikkelkansen komen.

Lijn 83 en Punt Speciaal Inzetten op de verandering van de mindset, verbinding met andere domeinen en
versterken van het netwerk, waarbij de focus ligt op thematisch werken, onderzoekend- en ontdekkend leren.

Plan per school
Buitengewoon: (V)SO scholen

Programmalijn 1: Curriculum

Plan per stichting
Prisma en SKBM: Er wordt onderzoek gedaan naar

met ieder een eigen aanpak.

De Wijnberg: Bij de Wijnberg ligt

de nadruk op het borgen van de ontwikkelingen vanuit CMK 2013-2016 en het
een onderdeel maken van het algemeen
handelen.

Invitare: De scholen van Invitare

gaan door met het ingezette traject, hierbij wordt verdieping aangebracht in de
projecten CMK 2013-2016 over integreren
met Jeelo en de inzet van cultuureducatie
bij de sociaal emotionele ontwikkeling.

Akkoord: De scholen stellen allemaal

een vraag, bijvoorbeeld talentontwikkeling, creativiteit vergroten. Hierbij wordt
voortgebouwd op CMK 2013-2016.

Programmalijn2:deskundigheidsbevordering
In 2017 zijn diverse ICC-netwerken en een teamsessie
gehouden. Deskundigheidsbevordering is voornamelijk
aan de orde geweest bij de ICC-netwerk. Door uitwisseling van bad en best practises vindt er kennisoverdracht
plaats. Daarnaast is BINK als volgsysteem geïntroduceerd
en zijn trainingen vanuit de SIEN-Academie aan bod
gekomen.

Fortior

is onder andere gesprek over de culturele
Bij
kaart voor scholen en zijn er een workshops greenscreen/
Stopmotion en Rappen geweest.

Kerobei

is cultuur integreren in de dagelijkse
Bij
lespraktijk aan bod geweest en is tevens een workshop
greenscreen en stopmotion geweest.
Bij netwerkbijeenkomsten van Netwerk

Lijn 83 en

Buitengewoon heeft vooral het vormen van de

visie centraal gestaan.
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03/ VERBINDING

Financiën & uren

School en haar omgeving

Inzet in uren Cultuurpad

Inzet in uren scholen

557

481
uur

r
see
eali
ger
uur
t
roo
beg

Bekostiging (per jaar)
• Bijdrage onderwijs in uren (680
uur a 40 euro)
* Bijdrage onderwijs in geld
(20250)
• Bijdrage Lokaal C (Fonds
Cultuurparticipatie, provincie
Limburg en deelnemende gemeenten (132.103)

287

151

uur

uur

De beschikbare gelden voor het onderwijs zijn op basis van
het aantal scholen (brinnummers) verdeeld over de stichtingen. Elke stichting kan zelf bepalen hoe deze gelden ingezet worden. De aanpak en verdeling van middelen leggen
we vast in een jaarplan en opdrachtbevestiging.

2

d

1

Tijdsinvestering

In 2017 stond het op maat vaststellen van een aanpak
centraal. Hiervoor is met alle onderwijsstichtingen een
gesprek gevoerd over de visie en aansluiting op het
bestaande beleid. Afhankelijk van de keuze van aanpak
hebben hierna gesprekken met scholen plaatsgevonden.
Vanuit Cultuurpad is voor de visievorming (programmalijn 1) en deskundigheidsbevordering (programmalijn 2)

Stichting

aantal brinnrs

percentage

AKKOORD!

10

8,6%

DE WIJNBERG

1

0,9%

DYNAMIEK

20

17,2%

FORTIOR

12

10,3%

INVITARE

2

1,7%

KEROBEI

20

17,2%

LIJN83

16

13,8%

PUNTSPECIAAL

1

0,9%

PRISMA

12

10,3%

SKO MEIJEL

1

0,9%

Voor deskundigheidsbevordering (programmalijn 2) heb-

SPOV

16

13,8%

BUITENGEWOON

5

4,3%

besteed aan ICC-netwerkbijben de scholen
eenkomsten, inspiratiesessies en teambijeenkomsten.

116

100,0%

557 uur ingezet.
De scholen en stichtingen hebben daarnaast uren geïnvesteerd. Voor de plannen en visie per stichting

151 uur

ingezet.
(programmalijn 1 – Curriculum) zijn
Deze uren zijn gemaakt door bestuurders, directeuren en
ICC-ers.

287 uur

We verbinden binnen- en buitenschools leren met het
accent op talentontwikkeling, doorgaande lijnen en
samenwerken met omgeving. Verbinding met de omgeving van de scholen vinden we belangrijk daarom
zorgen we dat verbindingen tot stand komen en zetten we combinatiefuncties in. We (onder)zoeken de
verbinding met het Voortgezet Onderwijs met cultuur
als leidmotief en met een focus op 21e eeuw
vaardigheden. We willen samenwerken vanuit inhoud
met het bedrijfsleven.

Culturele kaart / Talentenscan

We ontwikkelen - samen met scholen- een talentenscan om de talenten van ouders, opa’s, oma’s en andere
mensen rondom de school in kaart te brengen en in te
kunnen zetten binnen de programma’s. In 2017 is de
ontwkkeling gestart, de uitvoering vindt plaats in 2018.

Verbinding binnen- en buitenschools leren
Met de vernieuwing van Padxpress is er ook meer
aandacht voor het verbinden van binnen- en
buitenschoolse activiteiten. 2017 liet een voorzichtige
verbinding zien en was vooral een zoektocht naar
kansen en mogelijkehden voor die verbinding. In 2018
blijft dit een aandachtspunt en gaan we voortvarend
verder met dit voornemen.

Zichtbaarheid in de regio

Door het samenvoegen van Padxpress en Skooly is er
1 centrale plek voor naschoolse activiteiten in de regio
Noord-Limburg. Door deze verandering zijn de kosten
van het in stand houden en doorontwikkeling van
dit platform gereduceerd. Ook de samenwerking en
dienstverlening in Leudal is verlengd; PadXpress Leudal
zal ook in 2017-2018 actief blijven.

met de volgende organisaties: Hoera Kindercentra,
‘t Nest en Spring. Samen met De School in Maasbree
denken we na en zoeken we oplossingen voor het
bieden van dag arrangementen en verbinding van
binnen- en buitenschools leren.

Verbinder in de regio

We willen ons zichtbaar maken als verbinder in de regio
en als een organisatie die verbindingen tot stand brengt.
De ontwikkeling van kinderen staat daarbij centraal.
Daarom willen we combinatiefuncties blijven
inzetten. Door de veranderende maatschappij en
kinderen is de rol van de combinatiefunctionaris de
laatste jaren aan verandering onderhevig. Van een
sporter in sportbroek met een fluitje naar een meer
coördinerende duizendpoot die van alle markten thuis
moet zijn. In 2017 is samen met de gemeente en scholen
het onderzoek gestart welke verbindende rol wij hierin
kunnen spelen.
We treden op als makelaar tussen vraag en antwoord.
In deze makelaarsrol nemen we een proactieve rol
aan om bij aanbod creërende instellingen/experts de
vragentrends kenbaar te maken. Daarmee willen we
vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen en beter op
elkaar laten afstemmen.
Met de vernieuwing van de PadXpress is er actief
gezocht naar nieuwe experts, hier zijn er een hoop in
gevonden die nu ook onder schooltijd ingezet worden.
De zoektocht gaat onverminderd door.
Met de Venloose cultuurinstellingen is een speciale
samenwerking rondom de kinderboekenweek in werk
gezet. Het aanbod van deze instellingen wordt door
Cultuurpad verzameld en onder de aandacht gebracht
bij scholen. Uiteraard verlopen de boekingen, planning
en betalingen van deze activiteiten ook via Cultuurpad.

Verbinding met VO

Geen acties plaatsgevonden.

Bijdragen aan de ontwikkeling van Integrale
Kindcentra en dagarrangementen
Door te werken vanuit de vraag van de school en in te
zetten op het eigenaarschap en de samenwerking van
de kindomgeving. De PadXpress kan bijdragen aan de
ontwikkeling van een IKC en de dagarrangementen.

In 2017 hebben we actief de samenwerking opgezocht
18
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Sportgala
Peel en Maas

Uitgelicht!

Organisatie en
coordinatie van het
- programma
- draaiboek
- regie

Inzet in uren

0u
513

9u
476

COMBIFUNCTIE SPORT EN CULTUUR IN GEMEENTE PEEL EN MAAS

Onder de combinatiefunctie voeren we het
programma PadXpress uit in de gemeente Peel en
Maas. Naschoolse sport- en cultuuractiviteiten voor
kinderen om hun talenten te ontdekken en de MAX
uit zichzelf te halen.

In samenwerking met de bibliotheek
organisatie van voorrondes
van de nationale
Voorleeswedstrijd
voor kinderen
uit groep 7 en
8.

DEELNEMERS AANTALLEN BENCHMARK PADXPRESS PEEL EN MAAS
JAARTAL		
2012
2013
2014
2015
2016

2017

DEELNEMERS

1112

692

987

1182

686

1021

Centrum
Panningen

Organisatie kind activieiten
in centrum Panningen i.s.m
Centrummanagment zoals Sinterklaas en Serious Request

Jaarverslag 2017

PIUS park
Lid werkgroep en
stuurgroep
PIUSpark

Uitovering voor scholen in Peel en
Maas in naschools aanbod.
Opzet project & coordinatie
Werven en aansturing uitvoerders
Informatie & communicatie

Ondersteuning en coördinatie
Lekker In Je Vel
Primaire doelstelling van het project Prisma
“Lekker in je Vel” is het creëren van een gezonde
leer- en leefomgeving, dit in samenwerking met
stichting Movare p.o. “De gezonde basisschool
van de toekomst”, Provincie Limburg, Universiteit
Maastricht, Gemeente Peel en Maas.
2017:
Organisatie kick-off
Schrijven van subsidieaanvraag
Ophalen en inventarisatie behoeftes van de
basisscholen
20

Koningsspelen
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in
het basisonderwijs. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te
laten zien hoe belangrijk en leuk het is om te bewegen.
Cultuurpad ondersteunt scholen in de organisatie van deze spelen.
Nationale Sportweek
Ondersteuning in activiteiten & communicatie ism
combinatiefunctionarissen Peel en Maas
Spektakeldagen
De spektakeldagen zijn 6 dagdelen voor alle groepen 7 in Peel &
Maas waarin verschillende sportelementen zoals survival, stormbaan,
groene spelen, skaten en nog andere diversie activiteiten aan bod
komen.

Communie en
vormsel

Bijzondere highlights in 2017:
- betere aansluiting bij programma’s onder schooltijd
- ontwikkeling nieuw platform padxpress.nl
- ontwikkeling 10 paddenclubs
- samenwerking met combinatiefunctionarissen
Hoera en Vorkmeer

Atletiekdagen
5 dagdelen waarin alle groepen 6 in de gemeente Peel en Maas
aan de slag gaan met een uitdagend Atletiek parcour
Survival gr 8
Groepen 8 uit Peel en Maas, Beesel en Venlo gaan als
schoolverlaters hun survival skills testen in de maasduinen bij
Belfeld.
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DOELSTELLINGEN:
- Stimuleren van talentontwikkeling
- Creëren van doorgaande lijnen: verbinding binnen- en buitenschools
- Stimulering en samenwerking in regio
• Stimuleren & ontwikkeling van de verenigiing van de toekomst
- Leefstijl van kinderen
• bevorderen van gezondheid
• Stimuleren meer - goed - gezond te bewegen
- Verbinden, samenwerken en vernieuwen
Voorleeswedstrijd

Organisatie & coördinatie van
verschillendesportdagen/evenementen

Nationale Sportweek
Ondersteuning in activiteiten & communicatie ism
combinatiefunctionarissen Peel en Maas
Kesselse Duatlon Triatlon
Groepen 6 t/m 8 van basisschool Dr. Poels en de Merwijck doen mee
aan de Kesselse Duatlon Triatlon.

Speelplaats
Verenigings
ondersteuning
Bereikbaar en inzetbaar voor
verenigingen die graag een
samenwerking met een school
aangaan.
- gastlessen en clinics
- beweegtussendoortjes

Ondersteuning vernieuwing /
ontwikkeling speelplaatsen
bijv. Beringe Buiten

Dodenherdenkingen
Bevrijdingsdag
Cultuurpad zit in de werkgroep
4 en 5 mei Peel en Maas. We
helpen met het samenstellen van
het programma, versturen de
uitnodigingen, de contacten met
scholen en dragen zorg voor de pr.
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DE BUURTSUPER

SHOPPEN EN KLOOIEN IN DE 21E EEUW

04/KENNISDELING

21e eeuw vaardigheden in de praktijk

We stimuleren, faciliteren en versterken kennisdeling
en samenwerking. We hanteren twee niveaus van
kennisdeling: binnen de leergemeenschap SIEN en in
de eigen regio.

Netwerken

‘ Scholen vragen om een toolbox
21e eeuw vaardigheden.
Leerkrachten willen handvaten,
tools per vaardigheid aangereikt
krijgen om dit in de klas zelf toe
passen. Maar ja…. de zoveelste
toolbox zit ook niemand op te
wachten.
We doorbreken de sleur en komen
met iets heel anders!

In 2017 hebben we:
• 14 ICC bijeenkomsten in de regio en 6 ICC
bijeenkomsten in de provincie georganiseerd
• Deelname aan de NOT beurs.
• Deelname dag van de cultuureducatie Limburg
georganiseerd door Platform Cultuureducatie Limburg
• Deelname popmuziek conferentie D-vers: gericht
op popmuziek ontwikkeling in de provincie Limburg.
Met als extra verdieping deze editie: gemeentelijk
Popmuziek beleid.
• Deelgenomen aan de Cultuurconferentie Venlo.
De conferentie was gericht op de voortgang van de
cultuurnota van de gemeente Venlo.
• Deelgenomen en workshop gegeven op de SLO
conferentie - 21e eeuw vaardigheden

Leergemeenschap SIEN
In 2017 hebben we:
• Het programma CMK 13-16 formeel afgerond.
• Een brainstorm over de toekomst van SIEN gehad met
Adviesraad
• Het lidmaatschap voor de leden geformaliseerd.
• De diverse websites van SIEN en de resultaten
geactualiseerd.
• De resultaten geanalyseerd op bruikbaarheid voor
scholen.
• Netwerkbijeenkomsten van Meerderweert en Lijn83
georganiseerd.
• ICC cursus Swalm en Roer gegeven
• Training team educatie de Domijnen ontwikkeld en
gegeven
• De scholen van Lijn83 geholpen bij het ontwikkelen
van hun cultuurprogramma’s
• Portretten van Lijn83 scholen geschreven
• Lijn83 geadviseerd over invulling loket voor de
toekomst
• De voortgang en vorm van de leergemeenschap SIEN
vastgesteld.

• Dienstverleningsovereenkomsten (herinneringen en
vaststelling)
• De website van SIEN heroverwogen en aangepast aan
archieffunctie (nog niet afgerond)
• De dienstverlening en loketfunctie voor Lijn 83
afgerond en overgedragen
• Netwerk Meerderweert gefaciliteerd
• SIEN academie gevuld (online thuisbasis voor cultuur
coördinatoren)
• Certificering cursus formeel afgerond; LKCA heeft ons
formele status toegekend!
• Goedkeuring /subsidievaststelling CMK 13-16 van het
Fonds Cultuurparticipatie ontvangen
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Een pop-up store, een flexibele
plug-and-play winkel’

Het ‘wat’ en ‘waarom’ van
21e eeuw vaardigheden
is duidelijk. Maar hoe vul
je deze vaardigheden
structureel in op school?
En wat is de relatie
met cultuureducatie?
Kortom: hoe geef je vorm
en inhoud aan 21e eeuw
vaardigheden met behulp
van cultuureducatie?
Om antwoord te geven op deze vraag zijn
15 Limburgse scholen aan de slag gegaan.
Universiteit Maastricht dook in de literatuur
rondom dit onderwerp en zocht in de praktijk
samen met deze scholen naar het antwoord. Het
resultaat is gegoten in een onderzoeksrapport
dat in 2017 is verschenen. Het werken aan 21e
eeuw vaardigheden in de praktijk vraagt nog om
een praktische vertaalslag. Leergemeenschap
SIEN heeft deze vertaalslag als speerpunt en
opent daarom een 21e eeuw pop up store in lege
klaslokalen; de Buurtsuper!
De ontwikkeling van de Buurtsuper is afgerond
in oktober. Twee scholen hebben de Buurtsuper
getest. De testresultaten en verbeteringen
worden begin 2018 doorgevoerd. Vervolgens
wordt de Buurtsuper in zijn complete vorm wordt
‘aangeboden’ aan de scholen in de eigen regio.
Een unieke manier op op school 1 week aan de
slag te gaan met allerlei materialen, tools en
spullen rondom 21e eeuw vaardigheden: kortom
klooien en shoppen in de 21e eeuw!
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Uitgelicht!
SIEN

www.bijsien.nl
Verbeteren online platform www.bijsien.
nl met alle ontwikkelde activiteiten,
handvaten en tools
I.vm. andere werkzaamheden vertraagd,
het nieuwe platform gaat live medio
2018.

Lancering BinK
www.metbink.nl
BinK helpt jou met het borgen van cultuureducatie op jouw school en in je klas.
Jouw cultuuractiviteiten vanaf nu altijd
overzichtelijk op één plek!
Hoe werkt het? De school kiest voorafgaand het schooljaar haar doelen omtrent
cultuureducatie. Vul als leerkracht de culturele activiteiten in die je met je klas gedaan hebt en voeg foto’s en video’s toe. Je
hebt hierna meteen inzicht in de behaalde
doelen. Handig voor inzicht in de groei van
het individuele kind, de klas en de school.
Tevens kun je het cultuurpaspoort van
een kind met de ouders en/of profileer je
school delen.
Bink is gratis beschikbaar voor alle
SIEN-leden

In december 2017 verscheen de publicatie ‘Kijkwijzer voor Kwaliteit’. Een oplage
van 500 stuks is verspreid naar leden en
relaties.

Overige activiteiten
•

De Buurtsuper
Klooien en shoppen
in de 21e eeuw
SIEN Academie
www.sienacademie.nl

De SIEN-academie is een online omgeving die cultuur coördinatoren helpt cultuureducatie te integreren en/of in te
zetten in het onderwijs. In 2017 hebben we hard gewerkt
aan het ontwikkelen en vullen van deze online omgeving.

Verantwoording &
afronding CMK 13-16

•
•

Bestedingrestbudget
CMK 2013-2017
Kijkwijzer voor kwaliteit

€ 10.468,90

Eindpublicatie Sien

€ 9.529,61

Pop-up Store / Buurtsuper

€ 11.642,07

Trainingsdag voor vervangers

Financiën

€ 1.970,33

Doorontwikkeling platform en SIEN
academie

Inzet in uren

€ 3.571,47

Deskundigheidsbevordering

€ 479,36
€ 863,84

uur

Schunck Jaarplan 2016 (aanvulling)
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Bekostiging
• Bijdrage leden - 20.000*
• Bijdrage provincie Limburg
voor overgangsperiode - 15.000
(uit 2016)

Tour de Sien

927
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Eind 2016 was er nog een activiteitenbudget
van 45.978 euro over. Dit bedrag was bestemd
voor de afronding van een aantal programma-onderdelen. Op de volgende pagina meer
inzicht in de besteding van de middelen.

Ontwikkeling toolbox 21e eeuw vaardigheden: De Buurtsuper; klooien en
shoppen in de 21e eeuw. De naam zegt
het al - een soort van ‘Pop-up-store’ - een
winkel waar scholen allerlei ideeën, tips,
voorbeelden, materialen & activiteiten
kunnen ‘shoppen’ of zelf maken.
• Ontwikkeling Maart-juli 2017
• Pilots in sept-december 2017
• Bijstellen december-april 2018
• Definitieve versie klaar in mei 2018

Vraagbaak voor de aangesloten
scholen
Helpdesk
Faciliteren ICC-netwerk Lijn 83
Faciliteren ICC- netwerk Meerderweert
Afronden SIEN cursus Swalm en Roer
Certificering SIEN cursus (LKCA)

410

In het kader van de formele verantwoording is
een eindrapportage geschreven. Daarnaast is
een financieel overzicht van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg opgenomen
in de jaarverantwoording en de goedgekeurde
jaarrekening 2016.Deze rapportage is een
onderdeel van de jaarverantwoording van Cultuurpad en is voor 1 juni 2017 aan de provincie
Limburg en het Fonds voor Cultuurparticipatie
worden aangeboden. In oktober 2017 heeft
het Fonds voor Cultuurparticipatie de eindverantwoording definitief goedgekeurd en in
december 2017 is de provincie ook akkoord
gegaan en overgegaan tot het uitkeren van de
resterende 10% van de beschikking. Hiermee
kwam op 31-12-2017 een definitief einde aan
de werkzaamheden.
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Kijkwijzer voor kwaliteit

Platform bijsien.nl

€ 2.973,00

Ontwikkeling Bink (Betawerk)

€ 4.479,42
TOTAAL € 45.978,00

* Onderwijsstichtingen zijn lid van SIEN en betalen samen de kosten van online kennisdeling, een moderator/ beheerder van het digitale platform: 10.000 euro, de hosting van de websites en onderhoud:
25
2500 euro, het - op vraag- coördineren en faciliteren van netwerken en het voeren van het secretariaat SIEN: 6800 EURO.

3. FINANCIËN
Stichting Cultuurpad onderschrijft de negen principes van de Governance Code Cultuur, gericht op
goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
Stichting Cultuurpad heeft de Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
• de inkomsten die de stichting verwerft als vergoeding voor door haar verrichte activiteiten en
diensten; bijdragen van participanten en leden
• van overheidswege verstrekte subsidies en fondsen;
• donaties;
• verkrijgen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
• overige baten.

Financiën op balansdatum
De financiële kerngetallen staan hieronder weergegeven.
Kerngetal

Definitie

Solvabiliteit

Eigen vermogen /

82.686 /

balanstotaal x 100%

541.367x 100 %

Vlottende activa /

526.622/

Kortlopende schulden
x 100%

472.644x 100 %

Liquiditeit

Rentabiliteit

31-12-2017

Netto resultaat /

- 27.235 /

Totale baten x 100%

947.492 x 100%

15,27 %

111,42 %

- 2,87 %

Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen eigen vermogen
en het totaal van de passiva.
Bij liquiditeit gaat het erom of het bevoegd gezag in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden.
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen
vragen op inzake het bestedingspatroon.
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Realisatie 2017

PadXpress

Cultuurpad sluit 2017 af met een negatief resultaat van 27.235 euro. In 2017 zijn de inkomsten € 30.568 lager dan
begroot, ook de uitgaven waren € 25.966 lager dan de begroting. De renteopbrengst was lager dan de kosten waardoor er 644 euro meer kosten waren dan opbrengsten.
Dit resulteert in een negatief verschil tussen de begroting en realisatie van het resultaat van € 5.246.
Bedragen

Realisatie 2017

Begroting 2017

Totale baten
Totale lasten
Rente en bank
Resultaat

€ 947.492
€ 974.083
- € 644
- € 27.235

€ 978.060
€ 1.000.049
- € 21.989

Verschil realisatie en
begroting
- € 30.568
- € 25.966
€ 5.246

Realisatie 2016
€ 1.811.286
€ 2.171.164
€ 894
- € 358.984

Bijdragen van de ouders voor deelname aan naschoolse activiteiten vormen de inkomstenbron voor PadXpress. In
totaal is € 18.807 ontvangen aan bijdragen van ouders. Daarnaast ontvangen we incidenteel subsidies van gemeenten voor bijvoorbeel muziekactiviteiten. De negatieve inkomsten van € 1.386 is een terugbetaling van een niet
uitgegeven subsidie voor muziekactiviteiten in Peel en Maas. De totale inkomsten bedroegen €22.861. De kosten
waren € 22.463 . Daarnaast zijn er extra investeringen gedaan in het kader van de Impuls Padxpress - € 29.600.
Deze investeringen waren promotiedagen op scholen, ontwikkeling van de padden en hun clubs, introductiekorting
voor kindere. Deze extra kosten zijn in mindering gebracht op de nog te besteden projectsubsidie van Padxpress die
daarmee op 31-12-2017 nog € 787 bedraagt.
De bijdragen van de gemeente Beesel (€ 37.380) en de gemeente Peel en Maas ( € 126.000 ) voor de combinatiefunctionarissen sport en cultuur zijn opgenomen bij de baten van Cultuurpad aangezien de personeelskosten ook
via Cultuurpad zijn verantwoord.

Ureninzet 2017

De staat van baten en lasten is weergegeven in de vier programmaonderdelen: SIEN, Sjaan de Haan, PadXpress en
Cultuurpad. De financiële middelen voor deze onderdelen komen o.a. van de door de overheid verstrekte subsidies,
diverse fondsen, bijdragen van participanten, donaties, schenkingen en giften, en overige baten. Doordat de projecten op schooljaar niveau lopen zullen de financiële saldi in het volgend boekjaar ingezet worden.

Sien

De inkomsten van SIEN bestonden in 2017 uit het restant bedrag van € 45.978 in het bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg 2013-2016. Deze middelen zijn conform afspraak ingezet. Eind 2017 was er nog €
4.528 beschikbaar die gereserveerd is voor de afronding van de Buurtsuper en de SIENacademie. Het bestemmingsfonds is per 01-01-2018 opgeheven.
In 2017 zijn de leden van SIEN dienstverleningsovereenkomsten met Cultuurpad aangegaan. De aangesloten onderwijsstichtingen betalen jaarlijks een bijdrage van gemiddeld € 20.000. Deze middelen zijn in 2017 ingezet voor
de afronding van CMK, het faciliteren van netwerken, de kosten van de online kennisdeling (hosting websites SIEN,
SIEN-academie) en ontwikkelkosten voor BinK. Deze inkomsten zijn in 2017 niet opgenomen in de projectadministratie van SIEN in verband met de afronding van CMK. De inkomsten zijn meegenomen bij Cultuurpad (begroot €
20.435), het tekort van € 4.143 komt ten laste van de reserves van Cultuurpad.

Onderdeel
Administratie
Inzet team tbv participanten
Coordinatie en uitvoering scholen
Administratie en financien t.b.v. scholen- budgetbeheer, inkopen,
boekingen
coordinatie PadXpress en combinatiefunctie
Inzet team t.b.v. derden
SIEN
Lokaal C
Diensten aan derden: SKBM, Padxpress Leudal en Venlo
Totaal

Begroting 2017
980

Realisatie 2017
1145

5840
inclusief coordinatie

4874
1215

4769

5130

410
481
130
12610

928
557
130
13979

Cultuurpad

De inkomsten van Cultuurpad bestaan uit bijdragen van de participanten en aangesloten scholen, daarnaast dragen
diverse gemeenten bij d.m.v. subsidies voor cultuureducatie en combinatiefunctionarissen en zijn de inkomsten van
de leden van SIEN hier meegenomen. De totale inkomsten in 2017 bedroegen € 923.483. De uitgaven bedroegen €
906.391, waardoor het resultaat ( na financiële baten en lasten ) op € 17.084 komt. Dit resultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve. Daarnaast is in 2017 € 6.866 opgenomen uit het nog te besteden projectsubsidie van het
jubileum. Hiermee is het saldo van deze projectsubsidie op 31-12-2017 € 13.171.

Sjaan de Haan

De inkomsten van Sjaan de Haan komen van sponsoring en de verkoop van hanen. Het resultaat van Sjaan de Haan
is voor een deel bepaald door nog te besteden projectsubsidies. De opbrengst in 2017 door de verkoop van hanen
was €1.149. Door de aanschaf van voorraden (hanen en schapen) en de organisatie van een aantal activiteiten voor
kinderen zijn de uitgaven hoger dan andere jaren (€ 3.773). Het negatieve resultaat van € 2.869 wordt in mindering
gebracht op de bestemmingsreserve Sjaan de Haan.
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Balans 2017 - per project

BALANS 2017

Sjaan
de Haan

Sien

Materiële vaste activa
Inventaris
Aanschaf boekjaar
Afschrijving
Afschrijving cum tot bj

Staat
vanVAN
batenBATEN
en lasten
- per project
STAAT
EN2017
LASTEN
2017
Sjaan
de Haan

Sien
Baten
Subsidies
Fon dsen
Spon sorgelden
Bijdragen
Omzet Sjaan de Haan
Lokaal C
Overige baten
totaal
Person ele kosten
Salarissen en lon en
Coördinatie
Vrijwilligersvergoedingen
Reis- en verblijfkosten
Overige person eelskosten

Afschrijvingen
Afschrijving Materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Huren
Overige huisvestin gskosten
Verzekerin gen

Algemen e kosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Advieskosten
Telefoon kosten
Kantoorbenodigdheden
Automatiserin g en website
Vervoerskosten activiteiten
Reclame en Promotie
Autokosten
Exploitatiekosten SIEN
Overige kosten

totaal
Fin an ciële baten & lasten
Ren tebaten ban k
Af: ren telasten en ban kkosten

Netto resultaat per project

Cultuurpad

-

1.149

-1.386
18.807
-

-

1.149

5.440
22.861

-

-

-

605

-

-

193.238
577.622
1.149
132.103
43.380
947.492

384.206
-

384.206
4.377
6.272
394.856

4.377
6.272
394.856

13.767

-

-

17.944
1.371
19.315

-

-

3.238
799

1.983
8.604
3.479
2.914
2.112
3.128

41.450

7
7

4.037

-

Totaal

194.624
558.815
132.103
37.940
923.483

-

Activiteitenkosten
Experts CMK/SIEN
Materialen SIEN
Activiteiten scholen

Pad
Xpress

3.020
1.516
5.020
31.777

-

Voorraden

Overige vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen
Waarborgsom pand vordering

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personeel
Bestemmingsfonds SIEN
Nog te besteden projectsubsidie
Project Padxpress
Project Sjaan de Haan
Project jubileum 10 jaar CP

1.983
8.604
3.479
2.914
2.112
6.367
3.819
1.516
5.027
35.821

41.450

3.773
3.773

17.821
17.821

446.675
446.675

41.450
468.269
509.719

41.450

3.779

22.463

511.535

579.227

-41.450

238
-238

398
-398

293
302
-8

293
938
-644

-2.869

-0

17.084

-27.235

-17.238
13.132

-

15.512
15.512

-

-

15.512
15.512

-

5.478

-1

1.148

-

-

6.626

9.480

2.688

Rekening courant
Rekening courant
Rekening courant Sjaan de Haan
Rekening courant PadXpress

Netto resultaat per project

92.841
129.610
3.573
226.024

98.318
129.609
1.148
3.573
232.648

9.624
-

9.492

2.688

34
-181
266.282

9.624
9.480
2.688
256.805
11
34
-181
278.462

25.004

10.927

505.438

541.367

-12.999

33.707

-84.646

-12.999

33.707

-84.646

-1.924
-

-22.960
-415.347
390
2.293
-8.456
-

256.805
11
-1

723.120
-769.098

-

-63.938
723.120
-769.098
-109.916

-1.924

-12.682
-456.762

-24.884
-415.347
390
2.293
-8.456
-12.682
-458.686

-14.873

-27
-42.682

-4.529
14.900
42.682

0
-0
-0

4.529

-14.873

-42.709

53.053

-41.450

-2.869

0

17.084

-27.235

1

-25.004

-10.927

-505.438

-541.367

-
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3.025
-1.412
1.613

30.370

Nog te betalen loonheffing

Totaal passiva

-

-

-45.978
Overige schulden
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Nog af te dragen omzetbelasting
Nog te betalen pensioenlasten
Reservering vakantiegeld
Reservering eindejaarsuitkering
Nog te betalen salarissen

Totaal

30.370
3.025
-1.412
-17.238
14.745

Totaal activa

14.372
17.944
1.371
19.315

Cultuurpad

-

-1

Liquide middelen
Rabobank Cultuurpad
Rabobank Sjaan de Haan
Rabobank PadXpress
Rabobank Spaar
Kas Sjaan de Haan
Kas Cultuurpad
Kruisposten

Pad
Xpress

-

4.529

-0
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BEGROTING CULTUURPAD
LASTEN
1. Personeel en backoffice

Personeelskosten
Cultuurpad
Padxpress
Sien
Lokaal C
Extra inkomsten tbv personeel

Backoffice
Huren
Verzekeringen
Administratiekosten
Accountantskosten
Advieskosten
Telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden
ICT kosten
Reclame en Promotie
Autokosten

BATEN
2018

407.849
182.767
126.000
19.300
22.853
17.064
367.984

407.849

17.866
1.135
3.000
10.000
1.000
3.250
500
4.000
2.000
1.250
44.001

17.866
1.135
3.000
5.000
2.000
3.250
500
6.250
2.000
1.400
42.401

Totaal personeel

2. Activiteiten
Scholen
Muziekonderwijs Peel en Maas
Prisma € 15,- per leerling
Akkoord € 14,50 per leerling
Dynamiek € 15,- per leerling
Kerobei € 11,50 per leerling
Fortior € 11,50 per leerling
SPOVenray € 11,50 per leerling
SKBM € 17,50 per leerling

2017

411.985

40.000
29.200
33.756
51.780
60.226
28.049
9.257

450.250

40.000
29.200
33.756
51.780
60.226
28.049
36.432
9.257

1. Personeel en backoffice
Bijdragen participanten personeel en backoffice
Prisma
Akkoord
Dynamiek
Kerobei
Fortior
SPOVenray
Extra inkomsten Fee SPOV

Bijdragen leden personeel en backoffice
SKBM
Sien

Subsidies
Lokaal C personeel
Combinatie functionarissen

Diensten aan derden
Gemeente Venlo
Gemeente Leudal

2. Activiteiten
2.1 Bijdragen participanten
Muziekonderwijs Peel en Maas
Prisma
Akkoord
Dynamiek
Kerobei
Fortior
SPOVenray
SKBM
Subsidie gemeente Peel en Maas
Subsidie gemeente Horst aan de Maas
Subsidie gemeente Beesel

129.501
129501

25.000
10.000
5.000

5.000
12.999

129.501
129.501

0
15.000

54.783
54.783

0

21.815

Totaal activiteiten

399.768

549.799

Totale lasten

811.753
6.400

1.000.049

Tekort:

-

3.350
19.300
22.650

22.853
126.000
148.853

22.853
160.940
183.793

5.000
3.000
8.000

0
0
0

418.385

40.000
22.000
32.314
40.450
56.526
28.049
7.318
13.189
12.422

Lokaal C
Activiteiten

428.261

40.000
22.000
31.632
40.450
52.991
28.049
36.432
7.318
13.189
12.422
4.217

PadXpress
Bijdrage ouders
Subsidie muziek P&M
Ontwikkeling PadXpres

252.268

288.700

129.501

129.501
129501

129.501

25.000
10.000
5.000

35.000
15.000
40.000

Sjaan de Haan
Kinderraad

5.000
12.999

5.000

15000
Jubileumactiviteiten

3.350
19.300
22.650

50.000

5.000
17.999

Sien
Afronding CMK
Leergemeenschap

221.818

288.700

35.000
15.000
40.000

Sjaan de Haan
Kinderraad

33.609
29.828
43.691
43.691
33.609
37.390

252.268
252.268

PadXpress
Bijdrage ouders
Subsidie muziek P&M
Ontwikkeling PadXpres

2017

40.220
35.674
52.852
52.852
40.220
17.064
238.882

Totaal personeel

252.268
Lokaal C
Activiteiten

2018

5.000
17.999

Sien
Afronding CMK
Leergemeenschap

50.000

15.000

5.000

54.783
15.000

54783

0

21815

Totaal activiteiten

399.768

549.799

Totale baten

818.153

978.060

Jubileumactiviteiten

-
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