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Vorig jaar schreef ik in dit voorwoord dat het de laatste keer was om het jaarverslag in deze vorm te doen. Dat is mislukt. Waarom? Het doet weinig recht aan alle
activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden. 2019 was snel, druk, hectisch,
veel actie dus volop genieten. Maar het was ook druk in het onderwijs, staken, veel
wisselingen, focus op primaire taken en veel uitval. Maar... in dat alledaagse gedoe
was er ook ruimte voor creativiteit, voor ontwikkeling, voor herboren enthousiasme
en ruimte voor gekke dingen! En daar worden wij nu echt blij van!
Voor je ligt de officiele versie van het jaarverslag, voor onze partners en subsidiegevers. Gelijktijdig verschijnt - en daar zijn we super trots op - een informatief en
leuk tijdschrift over wat we doen. Want we zijn ‘trots op wat we doen’! In 2020
bestaan we 15 jaar en dat vieren we met uitdragen wat wij doen en vooral ook wat
het onderwijs doet.
Als creatieve geesten in onderwijsland zijn we ons echt thuis gaan voelen
in het onderwijs. Dit is echt ons ding! Onze creativiteit inzetten waar nodig in het
onderwijs; mee dromen, denken, doen en vooral durven!
In dit jaarverslag natuurlijk ook meer inzicht over wat we gedaan hebben in
2019, wat dat gekost heeft en welke organisatorische ontwikkelingen we hebben
doorgemaakt. 2019 mocht er wezen!
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1. ORGANISATIE
Hoe verliep 2019 voor de organisatie?

Back to the future

Eind 2018 vonden we ons vuur, de passie, onze gekte
misschien zelfs, terug. Back to basic is niet genoeg, zelfs saai. Daarom stond 2019
in het teken van ‘wat we doen, doen we goed’, met tijd en aandacht. En ‘wat we
creeren en ontdekken doen we vol overgave, met creativiteit, gekke acties, met
nieuwe initiatieven, met veel passie’. Dat maakt het verschil!

Hoe 2019 begon…

Met het bedrijfsplan in de hand hebben we in 2019 de
laatste acties en maatregelen met succes uitgevoerd. We zijn het jaar gestart met
een kleiner team, een grotere flexibele schil en meer focus op de kerntaken. De afhandeling van bestaande oude structuren en aanpakken heeft nog veel tijd gekost.
Met name het herinrichten van de administratie en de financiële stromen en het
opzetten van een nieuwe administratie kostten veel tijd maar hebben uiteindelijk
de vereiste en gewenste efficiency gebracht.

In juni 2019 hebben we GNOE gelanceerd; het Groots Nationaal
Ontknutsel Experiment

•

Avg

Kern van het bedrijfsplan is focus op de basisopdracht:
De herbezinning op wat we doen ging het hele jaar onverminderd door. Doen we
de goede dingen? Is de werking van het team zo effectief? Hoe gaan we om met
inhuur? En af en toe nam de waan van de dag het over van vergezichten en werken
vanuit doelen. Herpakken en duidelijke acties formuleren was daarom nodig. En
met resultaat. We bleven op koers.

•
••
•
•
•

••

We stellen ons dagelijks de vraag: wie wordt er gelukkig van? Scholen, kinderen of scholen financieel?
We zetten scholen op nummer 1. Vragen van scholen gaan altijd voor.
We werken samen met opleidingen: Social work, Maastricht Academy of Media
Design and Technology- afstudeerstage, Gilde Opleidingen en Pabo Venlo.
We verbinden: met projecten/programma’s, bijvoorbeeld Lokaal C en Check
aan de basisscholen.
We inspireren en delen. In 2019 hebben we gewerkt aan onze communicatie,
hebben we een DNA-sessie gedaan onder leiding van een communicatiebureau
en onszelf communicatief opnieuw uitgevonden. WAT we doen is meer dan we
denken en uitdragen.
Wekelijks verschijnen er tips, suggesties, activiteiten en acties.

653 volgers, 103 berichten
gemiddeld aantal bereikte personen in 2018: 62
gemiddeld aantal bereikte personen 2019: 119
We werken samen (en nemen niet over).
We doen geen extra opdrachten maar wat we doen is gekker, anders, sprekender.

4

Jaarverslag 2019

We focussen op de inhoud en het ondersteunen van stichtingen en scholen bij
cultuur in relatie tot onderwijsvernieuwing of verandering. Een schoen die ons
past en waar we vol enthousiasme mee doorgaan.

Ook wij konden niet ontkomen aan de AVG-maatregelen. In 2019 hebben we er hard
aan gewerkt om AVG-proof te worden. We hebben hiervoor advies ingewonnen bij
BAAT legal services en een deel van de op te stellen procedures/documenten uitbesteed.
Wat is er gedaan:

•
••
••

We hebben een privacy verklaring per organisatieonderdeel laten opstellen/
actualiseren;
We hebben een verwerkersregister laten opstellen en vullen;
We hebben beleid opgesteld t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens. Hierin
sommen we op hoe we met de verwerking van persoonsgegevens omgaan en
hoe we blijven werken aan veilige verwerking van persoonsgegevens;
We hebben een procedure meldplicht datalekken laten opstellen;
We zijn gestart met het opstellen/verzamelen van protocollen die de beveiligingsmaatregelen die we treffen beschrijven.
Eind 2019 was de klus geklaard. We zijn AVG-proof!

Personeel

Het kernteam van Cultuurpad bestond eind 2019 uit:
Ankie Rutten
directeur-bestuurder en coördinator
Chantal Geenen
coördinator
Milou Wokke
coördinator
Sjaan van Horen
organisator
Tot onze ﬂexibele schil en harde kern van inhuur behoren:
De Vrienden van Bibi
educatief ontwerpers
Zorynda Janssen
organisator / oﬃce-management
Jorge Dolmans
ﬁnanciën
Thijs Rutten
project CHECK
IWieneke Lamers
organisator | communicatie
Goosje de Jong
allround
Daarnaast werken we voor de uitvoering van activiteiten en projecten samen met een breed
scala aan cultuurmakers en doeners.
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Organigram 2020

RAAD VAN TOEZICHT

Raad van Toezicht
(5 vertegenwoordigers
onderwijsstichtingen)

5 onderwijsinstellingen, 73 scholen in Noord-Limburg, meer dan 1000
leerkrachten en 14.973 leerlingen: dat is Cultuurpad.

Directeur-bestuurder

Activiteiten en diensten

Activiteiten en diensten

Cultuurpad

SIEN

73 scholen

19 onderwijsstichtingen

Noord-limburg

Limburg

ADVI ESRAAD SI EN

ADVI ESRAAD KI NDEREN ( denkt ank)

Kernteam

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2019 uit de volgende leden.
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Inhuur personeel (ZZP’ers)

Combinatiefunctie
Peel en Maas

In 2019 hebben we afscheid genomen van:
Voorzitter tot 1-11-2019 de heer Peter Adriaans
Lid
de heer Huub Hovens
Lid
mevrouw Joke Zwanenburg

2019 was ons laatste jaar in de rol van combinatiefunctie sport en cultuur in de gemeente
Peel en Maas. We hebben die tijd gebruikt om lopende werkzaamheden uit te voeren en
vooral om de ontwikkelde activiteiten en diensten te borgen voor de toekomst. Verderop
in dit jaarverslag meer informatie over de inhoud van deze werkzaamheden. Vorkmeer
is vanaf 1-1-2020 de werkgever en kartrekker van de combinatiefuncties in de gemeente
Peel en Maas. Voor meer info over de invulling van hun taken verwijzen we graag naar onze
collega’s van Vorkmeer.

Remuneratiecommissie:
De heer Peter van Eijk en de heerJos Baggen.
De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd.

Activiteiten 2019
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de heer Peter van Eijk
de heer Jos Baggen
de heer Dave Huntjens
de heer Hans Soentjens
de heer Roel Versleijen

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.
In 2019 hebben 5 vergaderingen plaatsgevonden.
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest:
• Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018
• Begroting 2019
• Uitvoering Koers 2017-2020
• Verslag remuneratiecommissie
• Kwartaalrapportages
• Voortgang ontwikkeling bedrijfsplan
• Personeel - prognose en risico’s
• Voortgang afhandeling subsidie combinatiefuncties Peel en Maas
• Beheersen kosten backoﬃce (vooral huisvesting)
• Benoemen nieuwe voorzitter RvT
• Toekomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK 3)
• Financiele administratie herinrichten
• Accountant
• Artist in residence
• Kindergeluk
• AVG
• Voortgang Lokaal C: samenwerking en inhoud
• Vaststellen begroting 2020
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2. INHOUD

Wat hebben we gedaan in 2019?

Creatieve makelaar
We zijn creatieve
makelaars van en
voor het onderwijs.
We bieden creativiteit,
inspiratie, ideeën en
suggesties.

Hoe werkt dat als wij een thema voor een school uitwerken?

In 2019 hebben we:
•
•
•
•
•
•
•

•

3 presentatiedagen van theatergezelschappen en impresariaten bezocht

Diverse instellingen bezocht en bekeken hoe hun programma aan kan sluiten bij
de vragen van scholen
Bijeenkomsten rondom 75 bevrijding bijgewoond en informatie hierover gebundeld voor scholen

565 suggesties en ideeën aan scholen gedaan
135 gesprekken en 39 brainstorms met teams en leerkrachten gedaan
29 gesprekken met onderwijsstichtingen over hun plannen

Onze expertise als makelaar voor het onderwijs gedeeld in het makelaarsoverleg van Dynamiek; een zoektocht naar hoe partners zoals Cultuurpad, de
bibliotheek, Sport aan de Maas, de cultuurcoach, de coördinator wetenschap en
techniek van Dynamiek en Otwee krachten kunnen bundelen om het onderwijs
rijker te maken
Meegewerkt aan vernieuwing en ontwikkeling bij:
Toermalijn : hulp bij opstart naschools programma in en met de wijk i.s.m.
leerlingenpanel en ouders
Kleurrijk: aansluiten bij veranderteam talentontwikkeling
De School: hulp / ondersteuning bij thematisch werken
Klingerberg: wijkproject
Pilot ‘buiten leren’ de Wouter
Pilot Thematisch werken de Weisterbeek
Pilot Verbinding kunst en cultuur en W& T Onder de Wieken/Onder de Linde
Pilot Thematisch werken de Weiert
Talentontwikkeling in talentenmiddagen BS Natuurlijk
De Wissel: hulp bij thematisch werken
Oprichting Droompot Dynamiek

Leerkrachten sturen ons het thema met bijbehorende les- of kinddoelen en we
gaan aan de slag. Met brainstormen, met rondstruinen in onze database met suggesties (die we dan vervolgens weer aanpassen op maat van de vraag of passend
bij de school), nadenken over het bezoeken van een locatie of inzetten van expert
of gewoon met een reeks wilde ideeën bij het thema. De leerkracht ontvangt
van ons een themablad met ideeën, suggesties, links en activiteiten in het thema,
passend bij de doelen. Vervolgens kiezen ze wat past en onze planners gaan in
overleg met de school boeken.

“Hoe komen jullie bij deze ideeën en suggesties?”

We sluiten steeds vaker aan bij werkgroepen op scholen bij de invulling van thema’s. Tijdens
deze brainstormsessies kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk is dat we
de weg van het thema naar onze suggesties in kaart brengen. Scholen konden
onze denkwijze niet volgen en begrepen niet hoe we bij bepaalde ideeën en suggesties uit kwamen. Dit hebben we visueel gemaakt aan de hand van een brainstormvel. Deze voegen we toe bij de suggesties, gebruiken we bij brainstormsessie en laten we uiteraard ook achter op de scholen, zodat ze deze zelf ook kunnen
gebruiken.

Pilot ‘buiten leren’ De
Wouter
Hoe kunnen we in het
kader van ‘buiten leren’ scholen en kunstenaars verbinden?
Wat kan een tweetal
kunstenaars bijdragen
aan de inrichting van
het schoolplein van BS
de Wouter in America?
Een ontdekkingstocht naar hoe je
buiten les kan geven en zo meer
creativiteit in de dag op school
kan brengen.
Start in september 2019.

Droompot Dynamiek

De Geluksbus is van start
De geluksbus is dus een bus vol praktische materialen die scholen / klassen bij elk
gewenst thema kunnen inzetten, ook tof om de bus te huren voor juffen- en meesterdagen, jubilea etc. In de bus zitten materialen die normaal op school niet altijd
voor handen zijn. Denk daarbij aan iPads, koptelefoons voor Silent Disco, Boomwhackers, P-bones en P-trumpets, LEGO mindstorms, Vr-brillen, 360 graden camera’s, etc.
Het promofilmpje is te bekijken via:
https://youtu.be/5hqQxk4cMCo
De bus is voor de eerste keer ingezet tijdens de studiedag van De Weiert. Daarna
kwam meteen de vraag of de bus voor enkele weken op school mocht blijven, zodat
leerlingen en leerkrachten deze meteen konden inzetten bij hun nieuwe thema.
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Loketfunctie
We organiseren,
boeken, plannen en
betalen activiteiten en
cultuurmakers voor
scholen

Museum Peel en Maas

Hoe ontwikkelen we een
programma dat aansluit bij het onderwijs?

In 2019 hebben we:

•
•
•
•
•
•
•

553 activiteiten voor scholen georganiseerd en geboekt
1378 betalingen gedaan
72 boekingen voor het Wereldpaviljoen gedaan
56 inschrijvingen Kinderboekenweek Venlo verzameld
Deelgenomen aan de bedrijvenmarkt van het Gilde en 2 stagiaires voor schooljaar 2019-2020 aangenomen.
Stakingsdag Beej Benders in het kidscafé met Tech Kicks georganiseerd
In samenwerking met bibliotheek Maas en Peel de Voorleeswedstrijd voor

14

scholen georganiseerd

Wegwijzer en In 2019 hebben we:
verbinder • Koffie gedronken met 139 (nieuwe) cultuurmakers en zzp’ers.
•

Elke cultuurmaker vragen we zichzelf op de kaart te zetten. Op www.bijsien.nl/

We hebben en cultuurmakers ontstaat zo een overzicht van cultuurmakers waar scholen ook
onderhouden een zelf gebruik van kunnen maken.
groot netwerk van • Met 25 partners samenwerking onderzocht en daarmee ons netwerk ver(cultuur)makers en sterkt.
doeners. • 37 gesprekken in kader van Lokaal C gevoerd

•
•

Campagne Op de Kaart uitgezet
Deelgenomen aan de bedrijvenbeurs Meet2Match in de gemeente Peel en Maas
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In een oriëntatie met Streekmuseum Peel en Maas hebben we gezocht
naar manieren om het educatieve
programma in het Streekmuseum
beter te laten aansluiten bij de onderwijsdoelen van de scholen en de
belevingswereld van kinderen. We
zijn concreet van start gegaan om
een programma samen te stellen
binnen het jeelo-thema Leren voor
later voor BS De Pas. Inhoud werd
afgestemd op de leerdoelen bij dit
thema. Het bezoek bestond uit 3
onderdelen: aftrap i.s.m. verhalenverteller Frans van de Pas rondleiding; actief gedeelte passend
binnen het thema: oudhollandse
spelen. Het aangeboden programma zou in de toekomst ook binnen andere thema’s aangeboden
kunnen worden; aangepast aan
het thema en bijpassende doelen.
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De creatieve basis
We zijn makelaar en
expert op het gebied
van cultuureducatie
en creativiteitsontwikkeling

In 2019 hebben we:
•
•
•

•

Een pilot rondom creativiteitsontwikkeling samen met de Weiert uitgevoerd
Samenwerking met Lectoraat Waarderen van diversiteit opgestart
Samenwerking met Academie of Art en design Maastricht onderzocht in kader
Knutselacademie

Gnoe gestart
GNOE-campagne gelanceerd op 1 juli 2019.
Een GNOE-nieuwsbrief uitgegeven. Doe jij ook GNOE? Een eerste
aanzet voor de prikkelende campagne gericht op leerkrachten. Doel
is leerkrachten bewust te maken van hoe het anders kan: minder
moeten, meer gewoon doen, het kan anders en is niet zo moeilijk!
GNOE gedaan tijdens de jaarlijkse Lokaal C-dag – 3 workshops voor
de aanwezigen georganiseerd met een heuse GNOE-wasstraat, een
mooi experiment door cultuurmaker Roel Beurskens en een hinkel
baan van kerstbomen. Of waren het geen kerstbomen?

Ben je het ook zo beu te horen dat de creativiteit onderdrukt
wordt op scholen?
Ben jij die leerkracht die het verschil maakt?
Die jeuk krijgt van 25 dezelfde knutselwerkjes voor vaderdag geïnspireerd door Pinterest.
Wil je niet meer de hele avond voorbereidend knipwerk
doen voor de knutselopdracht van morgen?
Wil jij leren ont-knutselen?
Doe dan mee en sluit je aan bij G.N.O.E.
GNOE is een experiment voor leerkrachten!
In september was de eerste GNOE-sessie bij OBS Harlekijn. 5 leerkrachten, 3
cultuurmakers en 2 stagiares gingen samen de uitdaging aan. Vanwege te drukke
agenda’s van de leerkrachten hebben we in het 4e kwartaal het roer omgegooid en
meer ingezet op campagne voeren, prikkelende acties om de mindset van leerkrachten positief te beïnvloeden.
En let even op bij de foto: dat zijn GEEN kerstbomen! Wat het wel zijn, mag je zelf
verzinnen!
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Indicatoren voor
creativiteit

In het kader van GNOE en het onderzoek naar hoe je creativiteit inzet binnen het
PO hebben we Indicatoren voor creativiteitsontwikkeling opgesteld. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de definities van Creativiteit (definities: Frank Tellings / vertaling: Mirjam Zaat) uit de pilot bij de Weiert/Kapelke. Bij elke definitie een beeld
gezocht/bedacht en vier begrijpelijke en betekenisvolle zinnen (taal) die beeld
geven aan de definitie.

Ondersteuning

In 2019 hebben we:
•

We werken en denken
vanuit het onderwijs
en zetten onze expertise daar in waar het
gewenst is. Bijdragen
aan onderwijsvernieuwing en ontwikkeling
vinden we leuk.

•
•
•
•
•
•
•
•

Een bijdrage geleverd aan een teamsessie bij De Weiert, ’t Kapelke, de Wissel
en de School over thematisch werken en cultuureducatie
Een bijdrage geleverd en/of de organisatie gedaan van studiedagen bij de
Lings, de Weiert/Kapelke, Titus Brandsma in kader CHECK en creativiteitsontwikkeling
Een bijdrage geleverd aan thematisch werken bij de Weisterbeek
Een bijdrage geleverd aan de integratie van kunst en cultuur en wetenschap
en techniek in het onderwijs bij Onder de Wieken en Onder de Linden
Een bijdrage geleverd aan pilot en veranderteam Talentontwikkeling Kleurrijk
Een bijdrage geleverd aan de pilot taal en cultuur bij Groeneveld en Taal en
Lent
Bij de scholen van Prisma een inventarisatie gedaan van de domeinen kunst
en cultuur /wetenschap en techniek / ict en technologie en een advies uitgebracht voor de uitwerking
Meegedacht over diverse pilots bij Akkoord-scholen.
Ondersteuning geboden bij de uitwerking van diverse thema’s op scholen

Het CHECK-team was bij de studiedag van De Weiert in
Arcen. Samen met de leerkrachten hebben we gekeken wat
de nieuwste technologieën op onderwijsgebied zijn en hoe
je deze kunt inzetten in de klas. Piano spelen met bananen, sommen oefenen met de Bee-Bot of een eigen code
programmeren voor de Micro-Bit. Niks is te gek met deze
nieuwe technologieën!
•
•
•
•
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Ondersteuning bij de ontwikkeling en opstart van het naschoolse programma
bij de Toermalijn in samenwerking met school, de wijk en partners in en om
de school.
Tour de Cultuurpad uitgewerkt. Start in januari 2020.
Een bijdrage geleverd aan het Ambachtenlab Noord-Limburg
Een netwerksessie nieuwe stijl voor ICC netwerk Fortior georganiseerd. Op 23
januari was onze eerste werksessie bij de Willibrordusschool. Op 22 mei 2019
was de 2e werksessie. Alle cultuur coördinatoren hebben hun plannen gepresenteerd aan elkaar en de aanwezige directeuren.
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•
•
•

Een bijdrage geleverd aan pilot en veranderteam Talentontwikkeling Kleurrijk
Een teamsessie in kader van taal en cultuur voor Groeneveld en Taal en Lent
georganiseerd
Deelgenomen aan en een bijdrage geleverd aan de netwerksessie van Fortior
op 9 april 2019 over de toekomst van het onderwijs. In een serie van 4 filmpjes gaven ook wij onze mening over de toekomst van het onderwijs.

De ideale ICC’er Ingecheckt bij Werksessie cultuur coördinatoren For-

tior-scholen.
Hoe ziet de ideale cultuur coördinator bij Fortior eruit?
Wat brengt hij of zij het team?
Waar herken je hem of haar aan?
Vast wat kreten: creatieve denker, ontdekker, inspirator.
Deze rol/taak is zeker meer dan ‘voor de makkelijk’!

‘YES, dat kan ik!’
Kindergeluk Het
doel van de missie is dat kinderen kunnen, mogen en durven geloven dat het
onmogelijke mogelijk is en dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een gelukkig leven. Grote mensen kunnen daarin ondersteunen. De Missie voor Kindergeluk is geen project of opgetuigde organisatie. Het is een duurzame beweging van
kleine en grote mensen die zich samen inzetten voor kindergeluk.
In alle vormen en maten. .Kindergeluk! Daar gaan we samen dus voor. En hoe!

Alles wat we doen
draait om kinderen.
We zijn ambassadeurs
van de missie voor In 2019 hebben we:
werksessie voor toekomstige geluksambassadeurs georganiseerd
kindergeluk en treden •• Een
Verbinding met de Gezondste Regio 2025 onderzocht
op als makelaar op • Een format voor een online tv-portal voor de geluksmissie laten ontwikkelen;
Geluk(t)v.
het gebied van De missie
voor kindergeluk is gestart in Horst maar breidt zich langzaam uit naar
kindergeluk. andere gemeenten/scholen….daar waar het past en aansluit bij de vraag van de
school zetten we de geluksmissie in!

Muzikant Joep van Wegberg
schreef er een liedje over:
Misschien hebben wij
grote mensen
Niet echt een antwoord
op die kinderwensen
Maar buitenspelen,
samenzijn
Plenzen in de regen,
nat worden doet geen pijn
Zo nu en dan mag moeten
wel een beetje minder
En het mogen
een beetje meer
Jij weet wel wie je bent
Zie het kind in jou,
het is een fluitje
van een cent
https://www.facebook.
com/cultuurpad/videos/2218335275101383/
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Werkwijze kindergeluk toegepast bij Toermalijn
De Toermalijn wil in het schooljaar 2019-2020 een naschools programma opstarten. Dit willen ze doen i.s.m. de wijk. Bij de invulling van dit programma staan
de kinderen zelf centraal en hebben zij de lead. Daarom zijn we gestart met een
brainstorm met het leerlingenpanel. Zij gingen vervolgens de klassen langs om
te inventariseren waar zij gelukkig van worden. Dit resulteerde in een mooie lijst
met heel van ideeën. Deze ideeën vormen de basis voor het nieuwe naschoolse
programma dat we samen met het leerlingenpanel en ouders vorm zullen gaangeven.
In het 3e kwartaal hebben we geconstateerd in het kernteam niet de tijd te
hebben voor het uitwerken van de acties. Daarom is Leonie Tielen ingehuurd als
zzp’er om de voorgenomen acties tot uitvoering te brengen.

Voornemens:

- Oprichten kinderraad
- Organiseren KAK-festival
- Realiseren Geluk TV i.s.m. Witgoed en Bontewas
De uitwerking van deze voornemens is verplaatst naar 2020.
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EN NOG WAT EXTRA

We besteden onze tijd van en voor de scholen graag goed, daarom focussen we ons op
de ‘basis’. Maar soms doen we nog wat extra… Dat doen we alleen als het scholen of
kinderen gelukkig maakt.

Lokaal C
We zijn penvoerder,
aanjager,
initiator en
projectmakelaar voor
het onderwijs binnen
Lokaal C:
Cultuureducatie
met Kwaliteit in In 2019 hebben we...
naast de reguliere uitvoering van de jaarplannen per stichting gekeken hoe we
Noord-Limburg ....
kunnen focussen, onderscheiden, het programma tot een groter succes kunnen maken. Waar zit de energie? Waar zit de mogelijkheid tot verbinden? We steken meer
energie in het naar buiten brengen wat er gebeurt.
We hebben daarom een aantal initiatieven bedacht om cultuureducatie met kwaliteit een boost te geven. Of wel gekke acties die verandering kunnen veroorzaken.

Deelnemende
onderwijsstichtingen Hoe tof zou het zijn als….
1.

…. lege klaslokalen onderdak bieden aan kunstenaars: ARTIST IN RESIDEN-

Akkoord! CE op scholen. Een aantal kunstenaars gaan werken in een leeg klaslokaal op een
en bieden gevraagd en ongevraagd hulp of ideeën aan. We geven ze een conDe Wijnberg school
crete opdracht mee; bijvoorbeeld richt een pop-up store in waar kinderen op een
Dynamiek andere manier leren rekenen. Of: verzin een creatieve opdracht om het pauzespelen
verrijken met kunst.
Fortior te
2.
….de leerlingen het programma budget van CMK kregen? Wat zouden ze
Invitare dan doen? Hoe zou het programma er dan uit zien?
Kerobei In 2019 hebben we - naast eerdergenoemde activiteiten en ontwikkelingen binnen
Lijn83 de andere hoofdstukken:
tijd besteed aan de verantwoording van 2018
Puntspeciaal •• Veel
Een inhoudelijke samenvatting van de 1e twee jaren opgesteld (moneva)
Prisma • Deelgenomen aan een learning community, een brainstorm over de Buitenschool, de Cultuurimpuls
SKO Meijel • schoolse
Jaarplannen van stichtingen in werking gezet en verfijnd, met name Prisma,
SPOV
Akkoord, (Kijk op je wijk), Dynamiek, Fortior en samenwerking Odapark en
(SPOV) opgezet
Buitengewoon • Bongerd
Pilotscholen Weiert, Kapelke en Kleurrijk ondersteund
•
•
•

Meegedacht over verhalen LAB, film LAB en verbinding met ambachten LAB.
Deelgenomen aan netwerksessie in Gennep e.o.
Een verbinding gelegd met CultuurImpuls Venlo
AVG- hobbels rondom werking BINK opgelost.
Twee themaposters gemaakt: Oorlog en Vrede en Reis je mee (vervoer en
verkeer) gemaakt en naar alle 114 scholen in Noord-Limburg verstuurd;

Aan de slag met het thema Oorlog en Vrede? Dit overzicht
laat zien welke musea, locaties of projecten perfect aansluiten bij dit thema.

Wat kun je leren van
een GNOE?
Op 28 oktober ontdekten meer
dan 100 cultuurmakers, pabo-studenten en cultuurmakers dat in
een middag vol ervaringen.

https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/oorlog-en-vrede/
•
•

Speciale editie nieuwsbrief Oorlog en vrede in kader 75 jaar Vrijheid voor
scholen ontwikkeld en verstuurd naar 200 leden.
Jaarsessie ‘Wat kun je leren van GNOE?’ uitgewerkt en meegedacht

Programmalijn 1: Curriculum
In 2019 waren 88 scholen actief binnen dit onderdeel van het programma, er werden 505 leerkrachten en 4945 leerlingen bereikt. De ureninzet van het onderwijs
bedroeg 1877,5 uur en 481 uur werd besteed aan de ontwikkeling van jaarplannen,
visie en ondersteuning.

Programmalijn 2: deskundigheidsbevordering
Er hebben 35 activiteiten met scholen plaatsgevonden. Hierbij waren 221 leerkrachten betrokken. De ureninzet van scholen bedroeg 532,50 uur en 167 uur aan
ondersteuning is ingezet.
Voor een uitgebreider verslag van de activiteiten klik hier:

‘Het onderwijs in de actie, evaluatie 2019’
of kijk op:

https://www.cultuurpad.nl/projecten/lokaal-c/

Uitwerking pilotscholen Akkoord (Krullevaar, Toermalijn en de School
Samenwerking met Bibliotheek Venlo en BS de Klingerberg in kader wijkproject
Laatste portretten scholen afgerond.
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•
•
•
•
•

Jaarsessie Lokaal C
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De Samensprong
Thema politie

Check
Een mediakunsteducatie-pilot met 11
scholen over
hoe je mediakunst en
technologie in kan
zetten binnen
het onderwijs.

In 2019 hebben we:

• 11 intake-gesprekken voor het mediaproject CHECK gedaan. Alle scholen zijn los!

•

De #1e HUB georganiseerd. Alle deelnemende scholen waren aanwezig om de eerste
ervaringen uit te wisselen.Een impressie van de scholen:

https://youtu.be/pnRDJj5m0Ro
•

Een padlet gemaakt voor de deelnemende scholen om ervaringen uit te wisselen:

Binnen het thema politie voor de
groepen 1-2-3 lieten we een voorstelling op maat ontwikkeling aan
de hand van aangereikte leerdoelen.

De Omnibus

Thema magnetisme
De Omnibus ging aan de slag met
het thema Magnetisme en vroeg
ons hulp bij de invulling hiervan.
Dit resulteerde in een yogaworkshop binnen het thema en een
workshop schilderen met magneten.

•

Deelgenomen aan een landelijke bijeenkomst van de regeling (Fonds Cultuurparticipatie)

• 42 activiteiten laten ontwikkelen en/of georganiseerd in kader kunst en technologie
De eerste bevindingen hebben we vertaald in een manifest:

Check Manifest
1.

Maak kinderen mediakunstenaar

2.

Laat het mogelijk maken

3.

Sluit vriendschap

Leerlingen staan centraal in het onderwijs, geef ze een centrale rol. Zelf maken én meemaken, juist in die volgorde beklijft mediakunst. Zo voegt mediakunst waarde toevoegt op de
plek waar het hoort; bij het kind.

De Dobbelsteen
Thema water

Op 18 juni opende de Dobbelsteen
het schoolbrede thema water.
Samen met de werkgroep werd er
gebrainstormd over de invulling
van dit thema. Cultuurpad hielp
hier bij en maakte het draaiboek
en vulde de activiteiten van de
leerkrachten aan met een aantal

je beste ambassadeurs zijn.

4.

Inspireer elkaar

5.

Misluk

6.

Voel je bekwaam

7.

Vraag het je af

8.

Vertel verhalen

9.

Pauzeer

Inspireer en laat je inspireren, door techniek, kunst, kinderen. Faciliteer en laat je
faciliteren.
Sta toe dat je dingen niet weet. Onderzoek en ontdek mogelijkheden. Houd van het
experiment en vergeet nooit dat het mag mislukken.
Techniek maakt het leven makkelijker. Laat he niet afschrikken. Je bent onbewust
bekwaam. In interactie met je klas, kunstenaar of team zul je merken dat mediakunst geen rocketscience is, maar een alledaags hulpmiddel dat gemaakt is om zo
makkelijk mogelijk toe te passen.
Vraag het je af? Is dat zo? Verwonderen van leerlingen door middel van mediakunst,
kritisch kijken.
Kennis delen is niet alleen de kern van het onderwijs, het is ook de sleutel tot de toekomst. Techniek heeft de toekomst, maar de toekomst maken we zelf. De verhalen
die je verteld hoeven niet per se origineel te zijn, imiteer, herhaal, doe het na, maar
altijd op je eigen manier. En deel je verhalen, ze inspireren anderen.
Neem een break. Ontspan en check of je nog met de juiste dingen bezig bent. Mediakunst. Thema. Leerlingen. Toepasbaarheid. Inzetbaarheid. Ontspan en neem de
tijd het te laten bezingen. En onderneem dan actie!

10. Graaf dieper

Verdieping, Producten, Bijt je vast: Team training individu
Alle deelnemende scholen (11) zijn van start met hun eigen ontwikkelvraag en/of
onderzoek naar de mogelijkheden van kunst en technologie in verwondersessies
voor het team en binnen thema’s op school.
Meer lezen?

https://www.cultuurpad.nl/projecten/check/

Laat je niet alleen verwonderen door de techniek, maar verwonder je over wat techniek in
de klas mogelijk maakt. Techniek is een middel om je onderwijsdoelen te bereiken. Gebruik
techniek op een creatieve manier zodat het je helpt bij het lesgeven.
Jij en je collega’s staan er niet alleen voor. Niet alleen kinderen hebben een belangrijke rol,
ook de ouders en omgeving (zoals bedrijven enz.) kunnen helpen om het leren met mediakunst te verrijken. Samen kun je meer. Sluit daarom vriendschappen. Deze vrienden zullen
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Titus Brandsma
Thema kleuren
Groep 1-2 van basisschool
Titus Brandsma in Blerick was
voor het thema kleuren op
zoek naar een inspirerende
startactiviteit om de kinderen
te verwonderen. In een mix
van kunst en technologie. We
‘matchten’ een kunstenaar en
een techniekwonder en een
briljant idee werd geboren.
Ze gingen toveren met kleur!
Er was een rood kind, een
geel kind, een blauw kind. En
mengen maar. Zo ontstond
een tableaux vivant met de
kinderen als kleuronderdeel.
De victory boogie woogie van
piet mondriaan en the dripping
Jackson Pollock…. kinderen
werden als het ware zelf een
dot verf…
En dan ineens; gaan er robotballen rollen en ze rijden
zomaar door de verf; gaan ze
mengen? Verwondering alom!

Sien

Waar denken de scholen aan bij Check?

We ondersteunen de
Limburgse
leergemeenschap
cultuureducatie SIEN.
Vanuit het motto;
delen van kennis en
ervaring.

In 2019 hebben we:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is de ambitie van de deelnemende scholen?

Het actieplan in samenwerking met de Actiegroep SIEN verder uitgewerkt en in
werking gezet.
Pilot met

2 scholen ‘wat als… ‘ opgestart – Den Doelhof beet het spits af. Ta-

lentencampus Venlo volgt.
Een Adviesraad georganiseerd (ging niet door)
De Op de Kaart actie gelanceerd
De Kaart op www.bijsien.nl bijgewerkt
Campagne Op de Kaart verstuurd
Nieuwsbrief voor onderwijs en cultuurmakers verstuurd (
onderwijs,

450 cultuurmakers)

300 geadresseerden

BINK- avg proof gemaakt
Alle websites en het archief van SIEN onderhouden en
Kennis en tips gedeeld via nieuwsbrieven en socials:
en

474 volgers op facebook

24 berichten met tips om cultuureducatie te integreren

Wat als….. “ (een pilot)
Wat als… jullie de baas van school zijn?
wat als… jij mag bedenken hoe leren cool wordt?
wat als.. jij de ideale schooldag mag verzinnen?
En jullie die dromen echt waar mogen maken?
Wat als je kinderen de regie en het geld geeft? Wat zouden ze dan doen? Wat
zouden ze het liefst willen leren? En hoe dan? Wat vinden kinderen belangrijk op
school? Hoe zou het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit‘ er dan uit zien?
Drie scholen gaan het experiment aan en delen hun ervaringen. Basisschool Den
Doelhof uit Meijel beet het spits af. Hun proces is te volgen is 6 leuke vlogs.

Bekijk ze hier!
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PadXpress
De leukste naschoolse
activiteiten ontdek je
bij PadXpress!
Wat is er allemaal na
schooltijd te doen bij
jou in de buurt, in je
wijk of in jouw stad?
Wat hebben we
gedaan in 2019 in
het kader van de
combinatiefunctie
Peel en Maas?

We transformeren het platform en stellen het open voor
alle aanbieders in de regio. We gaan verder als mede-gebruiker van dit unieke online platform voor naschoolse
activiteiten voor kinderen. # kindergeluk
In 2019 hebben we:

• 16 externe evenementen Padxpress gefaciliteerd
• Venlo: 72 activiteiten – 28 externe activiteiten georganiseerd en/of gefa•
•
•

ciliteerd

Peel en Maas:
gefaciliteerd
Maasbree:

13 activiteiten georganiseerd– 21 externe activiteiten

3 activiteiten gefaciliteerd

De survival georganiseerd en gefaciliteerd – er hebben

1129 leerlingen aan de survival deelgenomen
• 8 nieuwsbrieven verstuurd
•
•
•

35 scholen en

diverse gesprekken gevoerd met partners en ideeen over toekomst Padxpress gevormd (denk aan: gemeenten, bureau 9, combinatiefunctionarissen
Horst, team sport en KCV Venlo, diverse individuele scholen)
nieuwe aanpak en systeem Padxpress uitgewerkt
campagneplan voor Padxpress 2020 gemaakt

Het PadXpress platform draait al jaren en wordt veel gebruikt.
Het organiseren van Padxpress in de huidige vorm past niet meer past bij onze
opdracht. We stappen af van de rol van eigenaar en uitvoerder. Wat we wel belangrijk vinden is talentontwikkeling en het bieden van 1 platform met alles wat
er na schooltijd te doen is voor kinderen. Daarom hebben we de huidige website
omgebouwd naar een online platform waar iedereen gebruik van kan maken; een
soort zelfvoorzienende versie van de Padxpress. Aanbieders kunnen zelf hun aanbod plaatsen en regelen zelf de financiële afhandeling. Wij bieden het gebruik
van het platform, leveren pr en tools aan en zullen zelf -vanuit onze missie voor
kindergeluk- activiteiten gaan aanbieden waar die er niet zijn.
Je ontdekt het bij PadXpress!
In 2020 ronden we de transitie van eigenaar naar gebruiker af.
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Combinatiefunctie Peel en Maas:
overgang en acties
2019 was het laatste jaar voor ons als combinatiefuncties
cultuur en sport in de gemeente Peel en Maas.
In het kader van de overgang/transitie stond geheel 2019
in het teken van besteden van tijd en middelen aan de
overdracht/transitie en het aan de gang houden van de
programma’s.

In 2019 hebben we:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wekelijks overleg gevoerd met team van alle combinatiefunctionarissen (Peel en Maas breed) (wie is
waar mee bezig? Waar loop je tegenaan? Brainstormen)
Overleg en organiseren koningsspelen De Liaan
Organisatie en evaluatie Sportgala
Inzet/begeleiding stagiair in Piuspark
Overleg over/onderzoek naar inzet voedselbossen in
onderwijs en op schoolpleinen i.s.m. Piuspark
Informatiebijeenkomst Natuurlijk Bewegen en Beweeg Wijs
Het nieuwe systeem Padxpress opgezet, getest en
toekomstproof gemaakt
Diverse gesprekken gevoerd met partners en ideeen over toekomst Padxpress gevormd (denk aan:
gemeenten, bureau 9, combinatiefunctionarissen
Horst, team sport en KCV Venlo, diverse individuele
scholen)
De cursus ‘Natuurlijk Bewegen’ gevolgd en mee gestart bij Basisschool De Springplank in Koningslust;
motorische beweeglessen in de buitenlucht, zodat
kinderen in het basisonderwijs zichzelf optimaal
kunnen ontwikkelen
Het jaarlijks terugkomend Peel en Maas Scholentoernooi (mede) georganiseerd
Onze huidige werkzaamheden afgerond en afspraken gemaakt over overdracht, afwikkeling van taken
en activiteiten. Dit alles in nauw overleg met de
gemeente Peel en Maas.

Sterrenpad ‘t Ven
Schoollied

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw schoollied.
Sterrenpad ’t Ven had hulp nodig bij het maken van
een nieuw schoollied. Er werden audities gedaan,
er vond een opnamedag plaats en er werd een dans
ingestudeerd.

St. Jozefschool

Jaarprogramma
St. Jozef Tegelen hanteert elk jaar een jaarprogramma. In het begin van het schooljaar komen we samen
om de thema’s en wensen door te spreken. Aan de
hand van de jaarthema’s gaan wij aan de slag met het
maken van suggesties. Deze gaan terug naar school
en de leerkrachten kunnen kiezen waar zij graag cultuur als middel in willen zetten.

De Startbaan

WNF Actiedag
In het teken van Burgerschap voerde De Startbaan
actie voor het Wereld NatuurFonds. Ze vroegen Culturpad om hulp bij het organiseren van deze actiedag.
Wij deden suggesties en organiseerde een workshop
Dansende dieren!
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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.

De ﬁnanciële kerngetallen staan hieronder weergegeven.

financiën op
balansdatum

Kerngetal

Deﬁnitie

Solvabiliteit

Eigen vermogen /

96.164 /

balanstotaal x 100%

449.876 x 100 %

Vlottende activa /

446.101/

Kortlopende schulden x
100%

353.712 x 100 %

Netto resultaat /

-15.393 /

Totale baten x 100%

821.041 x 100%

Liquiditeit

Rentabiliteit

Realisatie 2019

Cultuurpad sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 15.393. In 2019 zijn de inkomsten
€ 43.410 hoger dan begroot, ook de uitgaven waren € 21.100 hoger dan de begroting. De
renteopbrengst was lager dan de kosten waardoor er € 423 euro meer kosten waren dan
opbrengsten. De begroting van 2019 liet een fors tekort zien € - 36.280. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door te hoge backoﬃcekosten die zonder interventies dit tekort zouden
veroorzaken. Met de garantstelling van de participanten om dit eventuele tekort op te
vangen was het een aanvaardbaar risico. Het is niet gelukt de kosten voor huisvesting terug
te dringen. Het negatief resultaat is teruggedrongen met € 20.887.
Bedragen

Realisatie 2019

Begroting 2019

Verschil realisatie en begroting

Totale baten

€ 821.041

€ 777.631

€ 43.410

Totale lasten

€ 836.011

€ 813.911

€ 21.100

Rente en bank - € 423

-

-

Resultaat

- € 36.280

€ 20.887

- € 15.393

31-12-2019
21,38 %

De staat van baten en lasten is weergegeven in de diverse relevante posten van de begroting. 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.

126,12 %

inkomsten van Cultuurpad bestaan uit bijdragen van de participanten en aangesloten
Inkomsten De
scholen, bijdragen van de gemeente Peel en Maas en Horst aan de Maas voor cultuureduca-

-1,87 %

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.

tie, middelen combinatiefunctionaris sport en cultuur Peel en Maas. Daarnaast ontvangen
we inkomsten van leden (SIEN, SKBM) en projectgelden (Lokaal C, CHECK) en bijdragen
van ouders (PadXpress). De totale inkomsten in 2019 bedroegen € 821.041

Bijdragen participanten en leden

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.

In 2019 ontvingen we van vijf participanten en 1 lid een bijdrage voor personeel en backoﬃce. Deze participanten doen ook een bijdrage voor activiteiten.
Conform bekostiging van het Rijk draagt elke participant 11,90 of 15,15 euro per leerling
voor activiteiten bij.

Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven. Te grote positieve verschillen
roepen vragen op inzake het bestedingspatroon.

De bijdragen van het onderwijs bedragen 67% van de totale inkomsten.

Subsidie

Een tweetal gemeenten subsidieert een bedrag van ongeveer 3,50 per leerling voor activiteiten cultuureducatie. Dit betreft de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas. Deze
subsidie wordt toegevoegd aan de activiteitenbijdrage van de participanten en dus aan het
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cultuurbudget van de school .
Daarnaast hebben we in 2019 extra middelen voor de uitvoering en afronding van de werkzaamheden als combinatiefunctionaris ontvangen. Deze waren niet begroot en zijn besteed
aan personele inzet, activiteiten en afronden van de werkzaamheden. Een deel van deze
middelen wordt in 2020 nog ingezet voor de transitie van Padxpress en zijn in de begroting
van 2020 opgenomen als reservering.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
,

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

BATEN

Lokaal C & CHECK zijn extra projecten die worden bekostigd door een bijdrage vanuit
Kunstencentrum Venlo, Fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernard Cultuurfonds en provincie
Limburg.

Uitgaven

De uitgaven van Cultuurpad bestaan uit personeelskosten, afschrijvingskosten, huisvestingskosten, algemene kosten (backoﬃce) en activiteitenkosten. De activiteitenkosten
bevatten de kosten die gemaakt worden voor activiteiten en inhuur cultuurmakers en
toegang culturele instellingen voor scholen.
De totale uitgaven bedroegen € 836.011.

Personeelskosten

De post personeelskosten bestaat uit de kosten voor het kernteam en inhuur van personeel
(zzp’ers). In 2019 zijn we gaan werken met een kernteam met een omvang van 3,9 fte. In
verband met het verminderen van de risico’s op personeel is besloten het kernteam terug te
brengen naar deze omvang en meer te gaan werken met een ﬂexibele schil van zzp’ers.
De uitgaven voor personeel zijn conform begroting.

De personeelskosten bedragen 34% van de totale uitgaven.
Backofficekosten

Het tekort in de begroting 2019 werd veroorzaakt door te hoge backoﬃce kosten. Met
name de huur. We waren voornemens een creatieve oplossing te zoeken in onderverhuur
kantoor, openbreken contract. Dit is niet haalbaar gebleken .
Daarnaast was in de prognose niet voorzien dat de servicekosten voor de huur van het kantoor eind 2019 hoger bleker dan verwacht door de verhuurder. De naheﬃng bedroeg 8031
euro. De algemene kosten zijn wel teruggedrongen met ruim 2500 euro.
De totale backoﬃce kosten bedroegen 50.500 euro, dat is 14.764 euro meer dan begroot.

De backoffice-kosten bedragen 6% van de totale uitgaven.

Subsidies
Bijdragen
Sponsorgelden
Lokaal C
Overige baten

63.500
556.704
1.236
188.626
10.975

535.371
132.103
110.157

150.978
639.241
1.005
248.456
22.049

TOTAAL BATEN

821.041

777.631

1.061.729

Personele kosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Activiteiten kosten

284.764
4.607
31.865
14.028
500.747

284.166
23.986
11.750
493.709

323.663
6.125
30.264
27.710
639.753

TOTAAL LASTEN

836.011

813.611

1.027.515

SALDO BATEN EN LASTEN

-14.970

-35.980

34.214

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

423

0

815

RESULTAAT

-15.393

-35.980

33.399

NETTO RESULTAAT

-15.393

-35.980

33.399

RESULTAATVERDELING
Mutatie algemene reserve

-15.393

LASTEN

Activiteitenkosten

De activiteitenkosten bevatten de kosten die gemaakt worden voor activiteiten en inhuur
cultuurmakers en toegang culturele instellingen voor scholen.

De activiteitenkosten bedragen 60% van de totale uitgaven.
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Begroting 2020

CULTUURPAD | Begroting 2020
I N K O M S T E N

U I T G A V E N

BASISORGANISATIE
Bijdragen participanten personeel en backoffice
Prisma
Akkoord
Dynamiek
Kerobei
Fortior
Bijdragen leden
SKBM

BASISORGANISATIE
Kernteam; personeelskosten
Vaste contracten
Inhuur kernteam
Vaste kosten verdeling
inhuur kernteam verdeling

40.818
36.144
51.724
48.608

195.980
48.000
-19.598
-28.800
195.582

43.934

3.350

221.228 Backofficekosten
huur kantoor
ict
loonadministratie
afschrijvingen
accountant
verzekeringen
telefoon
advieskosten
Backoffice kosten verdeling
vaste kosten verdeling

22.851
500
1.050
4.121
4.000
1.135
1.500
1.000
750
-3.609

Produktkosten
materialen
website www.cultuurpad.nl

250
1.000

33.298

3.350
Bijdrage participanten activiteiten
Muziekonderwijs Peel en Maas
Prisma € 15,15 per leerling
Akkoord € 15,15 per leerling
Dynamiek € 15,15 per leerling
Kerobei € 15,15 per leerling
Fortior € 11,90 per leerling
SKBM € 17,50 per leerling
Subsidie gemeente Peel en Maas
Subsidie gemeente Horst aan de Maas

1.250
Activiteitenkosten
Muziekonderwijs Peel en Maas
Prisma
Akkoord
Dynamiek
Kerobei
Fortior
SKBM

40.000
25.427
33.562
47.818
71.091
28.640
6.772
10.431
12.715

40.000
31.803
35.529
59.420
74.293
28.640
6.772

276.457

Totaal inkomsten basis
over/tekort

276.457

501.035 Totaal uitgaven basis
-5.552
EXTRA

506.587

EXTRA
Doorbelaste kosten vanuit Basis
Vaste kosten verdeling kernteam voor extra
Inzet inhuur kernteam voor extra
doorbelasting 10% backoffice

19.598
28.800
3.609
52.007

KINDERGELUK
Bijdragen (innovatiegelden)
Sponsoring /crowdfunding
Bestemmingsfonds Sjaan de Haan
Totaal
PROJECTEN
Lokaal C
Bijdrage KCV: Lokaal C
Matching onderwijs via act.geld (basis)

15.000
5.000
10.300

KINDERGELUK
Coordinatie
Produktkosten
Activiteitenkosten
30.300 Totaal
PROJECTEN
Lokaal C
Inhuur personeel tbv coordinatie
Leerlokaal
Akkoord!
De Wijnberg
Dynamiek
Fortior
Invitare
Kerobei
Lijn83
Puntspeciaal
Prisma
SKO Meijel
SPOV
Buitengewoon

132.103

0
4.500
5.000
9.500

23.002
7.610
846
16.066
9.301
1.691
13.529
11.838
846
9.301
846
10.147
4.228

132.103
CHECK
Bijdragen (fonds, partners, eigen bijdr.)

67.615

109.250
CHECK
Kosten (coordinatie, product-, act.kosten)

67.615

SIEN
Inhuur personeel tbv kennisdeling
Coordinatie
Prod.kosten (website Sien, Sienacadeamie)

5.200
2.800
2.500

67.615
SIEN
Bijdragen leden
Fondsen

14.500
0

67.615

14.500
PADXPRESS BV
Reservering 2019
Bijdrage gemeenten en partners

10.500
PADXPRESS BV
Productkosten licentie Noord-Limburg
Kosten transitie en campagne Padxpress
Personeelskosten

30.000
5.000
35.000

5.000
10.000
10.000
25.000

Totaal inkomsten extra
over/tekort

279.518 Totaal uitgaven extra
5.646

273.872

BASIS
over/tekort
EXTRA
over/tekort

501.035 BASIS
-5.552
279.518 EXTRA
5.646

506.587

TOTAAL
resultaat

780.553
94

273.872

780.459
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