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Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van Muzelinck, 

Centrum voor de Kunsten.

Aan het begin van 2021 hadden wij niet kunnen 

vermoeden dat de periode van lockdown(s) voor ons 

kunstencentrum zo ontzettend lang zou duren. Steeds 

opnieuw maakten we plannen, bekeken we de moge-

lijkheden, volgden we de nieuwsberichten op de voet 

en werden we keer op keer teleurgesteld en – nog veel 

vervelender – moesten wij onze cursisten, huisgeno-

ten, medewerkers en bezoekers teleurstellen.

 

Toch bleven we positief en hebben wij in 2021, in 

navolging op het Koersdocument dat wij in 2020 maak-

ten, werkplannen gemaakt om onze doelen te berei-

ken. We toonden ons creatief, flexibel en stelden onze 

plannen en timing indien nodig bij.

We zijn als team nauw betrokken geweest bij de 

zoektocht naar een nieuwe bestuurder en zien met 

de komst van Jet Smeets de toekomst vol vertrouwen 

tegemoet.

 

Samen geven we prioriteit aan dat wat het meest 

belangrijk is om ons optimaal te kunnen inzetten voor 

inclusieve cultuurdeelname voor iedereen. Voor een 

levendig en duurzaam amateurveld waarbij ontmoeten 

centraal staat, met toegankelijke cultuureducatie van 

jongs af aan!

Team Muzelinck

1 Inleiding

Actieve kunst- en cultuurbeoefening verbindt en 
verrijkt. Het zorgt voor verwondering, interactie en 
ontwikkeling van inlevingsvermogen. Het is hiermee 
verbindend in de samenleving en draagt bij aan het 
levensgeluk van mensen.
 

 

We investeren in het Cultureel Vermogen van de lokale 
samenleving en zien dit als basisvoorwaarde voor 
samenleven. Met Kunst & Geluk werken we aan de 
positieve gezondheid van mensen door zingeving, 
mentaal welbevinden, talentontwikkeling en kwaliteit 
van leven. Wij geloven dat ieder mens regisseur van 
zijn of haar eigen leven is. We streven naar inclusiviteit 
en diversiteit. 

Met onze zeven rollen maken we onze missie en visie 
concreet: als Adviseur, Verbinder, Organisator, 
Ontwikkelaar, Voorlichter, Scout en Vakspecialist.
 

Missie

Visie

Rollen

We zijn 
weer open!



2  Bestuursverslag

Maatschappelijke waarde
Muzelinck werkt vanuit de overtuiging dat de effecten van 
kunst en cultuur krachtig en veelvormig zijn. Kunst kan raken 
of ontwapenen, ze stelt vragen, geeft ongevraagde antwoor-
den en geeft grip op het leven en de wereld om ons heen. In 
2021 werd er opnieuw veel van ons gevraagd, als sector, als 
organisatie en als mens. De coronamaatregelen maakten het 
werk bijna onmogelijk. Juist de cultuursector is gericht op bete-
kenisvolle ontmoeting, nabijheid, op het delen van emotie en 
beleving. De gedeelde trots is zoveel groter dan de enkelvoudi-
ge ervaring van een deelnemer. De gedeelde beleving is zoveel 
groter dan die van een enkele toeschouwer. En met de angst, 
het verdriet en de polarisatie zou de samenleving gebaat zijn 
geweest bij de krachtige impact van kunst en cultuur, maar 
keer op keer gingen activiteiten niet door en werden publiek 
en contacten geminimaliseerd. Begrijpelijk, noodzakelijk, maar 
ook ingrijpend. 

Toch is er wel veel gedaan. Zo zijn activiteiten aangepast aan 
de mogelijkheden en zijn nieuwe initiatieven ontplooid, zijn 
samenwerkingen versterkt en is er gewerkt aan voorbereidin-
gen voor activiteiten ‘voor als het weer kan’. Bij het opstellen 
van dit jaarverslag zijn we inmiddels weer verder. We zullen in 
de wederopbouw van onze samenleving kunst en cultuur hard 
nodig hebben. Want: kunst in al haar vormen maakt mensen 
sterker of juist milder, geeft houvast of vrijheid, kunst confron-
teert en brengt mensen samen en is door deze dynamische 
impact onmisbaar in onze steeds complexere samenleving.

Ontwikkeling
In 2020 ontwikkelde Muzelinck een nieuw koersplan met een 
heldere visie en een duidelijke rol: we initiëren, faciliteren 
en organiseren kunstbeoefening vanuit de behoefte van alle 
inwoners in Oss en Bernheze. Waar mogelijk doen we dat 
in samenwerking met partners. Vanuit deze sociale functie 
hebben we een belangrijke taak in de betekenisgeving en 
persoonlijkheidsvorming. Wij bieden inwoners de mogelijkheid 
om actief met kunstbeoefening bezig te zijn, hiermee werken 
zij aan zichzelf en verhouden zij zich tot anderen om hen heen. 
De toekomstvisie die werd ontwikkeld, beschrijft Muzelinck als 
bruggenbouwer en verbinder in kunst en cultuur. Deze visie 
wordt gedragen binnen de organisatie en de eerste stappen 
in de vertaling naar werkwijze en dienstverlening zijn gezet. 
Door de grote beperkingen van corona heeft deze organisatie-

ontwikkeling echter behoorlijk stil gestaan. De visie en rollen 
die we voor onszelf zien, moeten in de komende tijd worden 
uitgewerkt. Daarbij is het van belang dat we de interne ontwik-
kelingen doorzetten en ons daarnaast meer naar buiten richten 
om te laten zien wie we zijn en wat we doen.

Financiële toelichting
Het is duidelijk dat 2021 financieel gezien grote uitdagingen 
kende. Er is onmiskenbaar veel schade geleden door de co-
ronamaatregelen. Waar het tot en met de zomer nog redelijk 
goed ging, heeft het laatste kwartaal een grote impact gehad 
op de financiële huishouding van de organisatie. Het nega-
tieve resultaat van 2021 is in feite nog beperkt gebleven. De 
werkelijke schade die is geleden was aanzienlijk hoger. Door 
snelle aanpassing van de dienstverlening, het ontwikkelen van 
nieuwe diensten binnen de bestaande ruimte, hybride activitei-
ten, een kleine verhoging van contributie en goede afspra-
ken met fondsen en financiers is ingelopen op het ontstane 
negatieve resultaat. Niettemin wordt de jaarrekening in de min 
afgesloten.

Een specificatie van de financiële schade ziet er in hoofdlijnen 
als volgt uit:
• Restitutie voor niet uitgevoerde lessen en activiteiten aan  
 individuele leerlingen: ca. €16.000,- en aan onderwijs-
 instellingen: ca. €15.000,-. 
• Inkomstenderving door minder instroom van nieuwe 
 muziekleerlingen en leerlingen beeldende kunst: 
 ca. €6.000,-.
• Inkomstenderving uit terugloop van verhuurders en het -op  
 verzoek van de gemeente- niet in rekening brengen van  
 huur aan sociaal culturele partijen: ca. €24.000,-.
•  Afgelaste projecten. Er zijn projecten niet van start  
 gegaan, opgeschoven of deze konden geen doorgang  
 vinden door de lockdowns of andere maatregelen. Hierdoor  
 kon een bedrag van ca. €53.000,- aan verworven project-
 subsidies niet voor de eigen organisatie worden ingezet.  
 Hier staat tegenover dat in overleg met de subsidiënten  
 aanpassingen zijn gedaan aan projecten waardoor alsnog  
 wel een deel van de projectsubsidies kon worden gebruikt.  
 Niettemin is zichtbaar dat de inkomsten en uitgaven voor  
 de projecten drastisch lager zijn dan begroot. 

Fantasie
bestaat echt!



Ondernemingsraad 
Jaarverslag 2021
Monique de Heer is aangetreden als OR lid per januari 2021.
Wendy Bressers (secretaris) verlaat de OR in augustus 2021.
Monique de Heer verlaat de OR in oktober 2021.

Samenstelling OR
Voorzitter : Elly Brouwers
OR lid  : Marcel van Wensen

Onderwerpen vergaderingen
De OR is betrokken geweest bij sessies m.b.t. de positio-
nering van het muziekonderwijs  voor de komende 4 jaar, 
zoals genoemd in het koersdocument. De notitie ‘gezamen-
lijke vormgeving toekomstbestendig maken muziekonder-
wijs’ wordt voortgezet.

In maart 2021 is door de OR instemming verleend op de 
thuiswerkregeling van Muzelinck. 

In juni 2021 is door de OR instemming verleend op het 
protocol van het digitaal personeelsdossier.

In september 2021 heeft een kennismakingsgesprek plaats-
gevonden met de nieuwe directeur/bestuurder. 

In september 2021 is een vacature uitgezet om nieuwe 
OR leden te werven.  

In oktober 2021 is door de OR instemming verleend op 
de wijziging van de werktijdenregeling, m.b.t. sluiting op 
vrijdagavond van Muzelinck vanaf 18.00 uur.  

In 2021 is de OR 14 keer bijeen geweest om te vergaderen. 
 
Jaarverslag opgemaakt door Elly Brouwers op 
16 maart 2022.

GOVERNANCE 
CODE CULTUUR

RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling van de raad 
De samenstelling van de Raad is als volgt:
- Mw. M.J.P. Wagemakers, tevens voorzitter
- Dhr. M. Rademaker
- Dhr. E. Horvath
De samenstelling is van dien aard dat de Raad haar werk 
goed kan uitoefenen. Het beleid van de organisatie moet 
voor elk lid beoordeeld kunnen worden en elk lid draagt 
met een eigen deskundigheid bij aan de kennis en exper-
tise van de Raad. De Raad waarborgt de diversiteit (gelet 
op leeftijd, etnische achtergrond en geslacht). Maximale 
zittingsduur is twee maal vier jaar en dit is statutair vast-
gelegd. Door de Covid-19 crisis is er vertraging opgetreden 
in de selectie van nieuwe leden van de RvT; daarom is het 
rooster van aftreden van de Raad aangepast. M. Rademaker 
zal aftreden in 2022, E. Horvath in 2023 en M. Wagemakers 
in 2024.

Vergaderingen
De Raad is in 2021 zes keer samengekomen voor een re-
guliere vergadering. Daarnaast heeft de Raad zes bijeen-
komsten gehad met de directeur-bestuurder. De geplande 
overleggen met managementteam en ondernemingsraad 
hebben geen doorgang kunnen vinden in verband met de 
coronacrisis. Deze gesprekken zullen begin 2022 
plaatsvinden.

Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten past de 
principes en aanbevelingen van de Governance Code 
Cultuur 2019 toe. De cultuursector kenmerkt zich door 
grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt 
hetzelfde: het werken met gemengde financiering, 
risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder 
gaan tellen. Met de Governance Code Cultuur laten 
wij zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed 
bestuur in de cultuursector. 

Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen 
bezoldiging. 

Zelf-evaluatie
In 2021 heeft de Raad geen zelf-evaluatie uitgevoerd. Deze 
zelf-evaluatie zal begin 2022 plaatsvinden.

Nieuwe directeur-bestuurder
Begin 2021 heeft L. Wijnbelt aangegeven Muzelinck per 01 
november 2021, na zes jaren, te willen verlaten. De Raad 
van Toezicht is medio 2021 gestart met de werving, selectie 
en benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder. Dit 
proces is gezamenlijk door de Raad van Toezicht, manage-
mentteam en ondernemingsraad van Muzelinck mee vorm 
gegeven. Per 01 december 2021 is de nieuwe directeur-
bestuurder J. Smeets benoemd.

Onderwerpen:
De belangrijkste onderwerpen die in 2021 aan de orde zijn 
gekomen zijn:
- interne organisatie/organisatie-ontwikkeling;
- bedrijfsvoering inclusief begroting en jaarrekening;
- Code Cultural Governance;
- de strategische koers in relatie tot de subsidie-opdracht;
- relatie tussen Bestuur-Toezichthouder-Organisatie;
- selectie en benoeming nieuwe directeur-bestuurder;
- praktische invulling taken bestuur in november 2021;
- risico-management n.a.v. Covid-19 crisis;
- huisvesting

Nevenfuncties RvT en 
directeur-bestuurder
De Raad en de directeur-bestuurder vermijden elke vorm 
van belangenverstrengeling en gaan op een transparante 
en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 
Nevenfuncties van de Raad en de directeur-bestuurder 
worden altijd getoetst op mogelijk conflict met de functie 
bij Muzelinck. Nieuwe nevenfuncties worden tijdens een 
vergadering van de Raad gemeld en waar nodig besproken.

Namens de Raad van Toezicht
Marian Wagemakers, voorzitter

Toekomst
Bij het opstellen van dit jaarverslag ziet de wereld er op-
nieuw anders uit. De berichten over besmettingscijfers en 
maatregelen die twee jaar lang het nieuws domineerden, 
zijn vrijwel uit de media verdwenen. De beelden van oorlog 
komen daarentegen onophoudelijk ons leven binnen. Wat 
een tijd van vrolijke wederopbouw na de coronacrisis moest 
worden, is een tijd met nieuwe onzekerheden.  
Wat dit brengt is ongewis. Wat wel zeker is, is dat mensen 
kunst en cultuur nodig hebben. In alle tijden en in alle 
culturen maken mensen kunst en verhalen, dansen ze en 
maken ze muziek en theater. Ten tijde van honger, natuur-
rampen en onderdrukking. Omdat het mensen helpt om 
de wereld te begrijpen, om uiting te geven aan hun gevoel 
en om zich verbonden te voelen met elkaar. En kunst 
begint met kunsteducatie, formeel of informeel, dat maakt 
niet uit. Aan kinderen of volwassenen, dat maakt niet uit.  
Mensen die de vrijheid krijgen om zich te ontwikkelen, die 
begeleid worden in het vormen van hun vaardigheden, zijn 
de kunstenaars, schrijvers en artiesten van de toekomst. 
Zij die er niet mee doorgaan, nemen de creativiteit mee in 
hun leven en ontwikkelen zich tot veranderaars. En iedere 
tijd heeft haar veranderaars nodig.

Jet Smeets
Directeur-bestuurder
Muzelinck Centrum voor de Kunsten



Muzelinck zorgt voor ontmoetingen met en door Kunst. Ont-
moetingen met Kunst door mensen op allerlei manieren kennis 
te laten maken met en zich te ontwikkelen in muziek, dans, 
theater of beeldende kunst. Ontmoetingen door Kunst 
worden betekenisvol door het inzetten van de 
verbeelding.

Amateurkunst
Muzelinck biedt podia en expositiemogelijkheden voor ama-
teurkunstenaars en amateurkunstverenigingen. We begeleiden 
(muziek) verenigingen en bieden waar mogelijk deskundig-
heidsbevordering. In 2021 zaten we van januari tot en met 1 
juni in een lockdown en was ons pand aan de Raadhuislaan 
gesloten. We hebben gekeken naar wat wél mogelijk was om 
mensen te stimuleren om met kunst en cultuur bezig te zijn. 

In 2021 hebben we onze flexibiliteit en creativiteit getoond 
door in de periodes van lockdown zo veel mogelijk te kijken 
naar wat wél kan. 

Zo hebben wij:
Alle individuele muzieklessen online laten doorgaan tijdens 
de lockdowns van januari tot en met 1 juni en vanaf 
december 2021.

Jong en oud gestimuleerd en geïnspireerd om ook tijdens de 
lockdown bezig te blijven met kunst door een kunstwedstrijd 
te organiseren in januari 2021. De winnende kunstwerken 
mogen een jaar lang afgebeeld staan op één van de ramen van 
Muzelinck. De wedstrijd werd enthousiast ontvangen. Scholen 
reageerden heel betrokken en stimuleerden hun thuis zittende 
leerlingen om deel te nemen. Omdat we hiermee veel van 
onze doelen bereiken laten we deze wedstrijd jaarlijks terug 
komen. Een mooi voorbeeld van een initiatief dat in tijden van 
corona is ontstaan. 

Gratis proeflessen muziek aangeboden tijdens de maanden juni 
en oktober 2021 om zo kinderen en volwassenen te stimuleren 
om met muziek in aanraking te komen.

In juli 2021 speciaal voor onze eigen cursisten een week vol 
gratis workshops georganiseerd onder de naam ‘Muzelinck 
Unlocked’. We waren blij om iedereen weer  te mogen ontvan-
gen en onze cursisten te verwennen met extra activiteiten. 

3 Kunstontmoeting

Kunst en Cultuur meer naar de mensen toe gebracht door in de 
zomer van 2021 workshops voor kinderen te organiseren in de 
wijken De Ruwaard en Schadewijk.

De samenwerking gezocht met LIEVE Theaterlessen en Regie. 
Vanaf juni 2021 verzorgt Lieve van Tuijl in eigen beheer 
theaterlessen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar vanuit het
Muzelinck pand aan de Raadhuislaan in Oss. Dit is van toege-
voegde waarde; zo veel mogelijk verschillende kunstvormen in 
huis zorgt voor kruisbestuiving en werkt inspirerend!
 
Er ging in 2021 ook heel veel niet door; zo hebben wij de 
evenementen De Osse Nacht en Fantastival wederom moeten 
annuleren en ging er geen enkel leerlingenconcert door.  
 
Daarnaast hebben wij de amateurkunstenaars en verenigingen 
veel minder kunnen ontvangen omdat in de periodes van 
lockdown Muzelinck gesloten was. Ook onze vaste huisgenoten 
konden we toen niet ontvangen. Dit heeft zijn sporen nage-
laten; financieel doordat er nagenoeg geen inkomsten uit de 
verhuur binnen kwamen, maar vooral ook de schade doordat 
de verbinding binnen de hele amateurkunst zoek raakte.
  
In 2022 doet Muzelinck onderzoek naar hoe het ervoor staat 
binnen de amateurkunstverenigingen in Oss. We brengen het 
hele amateurveld in kaart en gaan de behoeften ophalen bij de 
verschillende partijen.  
Wat kan Muzelinck voor hen betekenen om de toekomst te 
waarborgen? Muzelinck pakt hierin haar rol als expertisecen-
trum, inspirator en verbinder.

Winnares Lieke Graste bij haar kunstwerk 
op een raam van Muzelinck



Fantastival
In de voorbereiding voor Fantastival 2021 heeft Muzelinck 
contact gezocht met koren, muziekgezelschappen, toneel-
verenigingen, dans- en balletscholen, beeldend kunstenaars, 
culturele instellingen én voor het eerst nu ook met carnavals-
verenigingen. In juni 2021 hebben wij een brainstormsessie 
bij Muzelinck gehouden waarbij veel partijen samen kwamen. 
Er ontstonden nieuwe verbindingen en prachtige ideeën. We 
willen deze samenwerkingen de komende tijd intensiveren. 
Muzelinck ziet het werk in de voorbereiding voor Fantastival 
2021 dan ook zeker niet als ‘weggegooid’. We zijn nog meer 
gaan bouwen aan waar we als Muzelinck voor staan: verbin-
den en samenwerken met verschillende partijen binnen de 
amateurkunst. Op dit moment wordt er gewerkt aan Fantastival 
2022 dat op 10 juli zal plaatsvinden. 

Verenigingen (hafa)
In 2021 heeft Muzelinck haar rol als expertisecentrum naar de 
verenigingen verder vorm gegeven en hebben de volgende 
ontwikkelingen plaatsgevonden.

Onze collega Marleen van Dooren (docente saxofoon en 
projectmedewerker) heeft zich gespecialiseerd in het fondsen-
werven. Zij heeft hiervoor een opleiding afgerond en deelt ze 
haar kennis met muziekverenigingen. Zo heeft zij op 29 maart 
2021 de webinar ‘Introductie in Fondsenwerving’ gegeven. Zij 

schreef hierover een blog op de website van de BBM (Brabant-
se Muziekbond): ‘Het waarom-zaadje’, heel interessant! Circa 
120 mensen (vanuit verschillende verenigingen) hebben deze 
webinar bijgewoond. 

We hebben vereniging W.I.K. uit Geffen geadviseerd rondom 
een fondsaanvraag om mogelijk subsidie te ontvangen.

Vereniging Sint Hubertus uit Herpen is door Muzelinck begeleid 
d.m.v. de tool “samen slim deelnemers werven”. Helaas moest 
dit vanwege corona in een online omgeving, maar de vereni-
ging heeft zeker stappen kunnen zetten door met deze tool te 
werken.
 
In het najaar van 2021 is Muzelinck gestart met het begeleiden 
van vereniging Aurora. Dit traject loopt via de Rabo Clubsup-
port. 

Muzelinck is aangesloten bij een werkgroep van de Brabantse 
Bond voor Muziekverenigingen (BBM) die zich bezig houdt met 
vernieuwing van de traditionele solistenconcoursen. We heb-
ben meegedacht, de Bond geadviseerd en we hebben onder-
steund bij een fondsenaanvraag voor dit concours die succesvol 
is gebleken. In 2021 is er een nieuw format voor een concours 
ontwikkeld. Op dit moment ligt de vraag bij de verenigingen; 
wat kunnen/willen zij in dit verhaal? Muzelinck praat in 2022 
hierover verder door met de verschillende partijen. 

Muziekvereniging Sint Hubertus

Brainstormsessie amateurkunst t.b.v. Fantastival, juni 2021

Fantastival 2019, de laatste keer dat Fantastival georganiseerd kon worden.

https://www.brabantse-muziekbond.nl/subsidies-fondsen/het-waarom-zaadje-door-marleen-van-dooren/


In het onderwijs (PO en VO) heeft Muzelinck ook in 2021 zorg 
gedragen voor het verbinden van vraag en aanbod, waarbij 
de kwaliteit van de aanbieders werd geborgd. We hebben 
aanbieders begeleid en hebben trainingen (deskundigheids-
bevordering) verzorgd, zodat zij in staat waren goed vorm te 
geven aan de vraag van de school. Daarnaast heeft Muzelinck 
het intermediairschap verzorgd van de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CMK). Een belangrijke ontwikkeling in 2021 was 
de toekenning van de gezamenlijke aanvraag voor CMK III; 
Cultuureducatie met Kwaliteit over de periode 2021-2024.

CMK III
In februari 2021 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een 
rijksbijdrage toegekend voor de derde periode van de lan-
delijke regeling CMK III. De provincie Noord-Brabant en 54 
gemeenten verdubbelen dit bedrag om in te zetten op profes-
sionalisering, kansengelijkheid en de verduurzaming van het 
cultuurcurriculum op scholen. In totaal gaat het om 7,3 miljoen 
euro dat beschikbaar komt voor cultuureducatie in Brabant.

Cultuureducatie in Oss
Met het beschikbare geld zorgt Muzelinck er samen met de 
scholen in Oss voor dat leerlingen op school in aanraking 
komen met Kunst en Cultuur. Dat kan onder meer met muziek, 
beeldende kunst, dans, film, erfgoed en theater. De afgelopen 
jaren waren er al programma’s voor cultuureducatie, waaronder 
dat van OKVO (Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs), en 
de voortzetting daarvan is nu voor vier jaar gegarandeerd. Er 
nemen in 2021 al 21 Osse scholen deel aan Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CmK). In 2021 is basisschool de Kiem in Heesch 
aangesloten bij CmK III. Op dit moment zijn 9 van de 10 scholen 
in Bernheze aangesloten.

Met de start van CMK III is Muzelinck begonnen met het bijwo-
nen van de bijeenkomsten van Brabant Stad. We zijn hiermee 
concreet gestart met de samenwerking met de steden binnen 
CMK III (Tilburg, Breda, Den Bosch, Helmond, Oss). Er zijn drie 
themagroepen waar onze intermediairs aan deelnemen. Het 
gaat om: 
* Kansengelijkheid in de leer- en leefomgeving 
* Curriculumvernieuwing en visievorming
* Professionaliseringssector cultuureducatie en onderwijs
Dit is een belangrijke stap voor Oss omdat we voorheen aange-

4 KunstLeren

sloten waren als gemeente van Kunstloc.
We zijn vanaf september 2021 aangehaakt bij Den Bosch met 
onze ICCers die de ICC-training van Den Bosch volgen samen 
met de Bossche scholen.
Daarnaast hebben we een online onderwijsbijeenkomst geor-
ganiseerd (financiën) en zijn de intermediairs aangesloten bij 
de netwerken (ICC-overleggen) van de koepels (Filios en Saam).

In CMK III is ook het VO opgenomen, op dit moment zijn we 
zoekende hoe we hier invulling aan kunnen geven. In 2021 zijn 
we wel al aangesloten bij de overlegstructuur van de grote 
steden. Dit geeft ons de nodige inzichten. In 2022 geven we 
hier verder vervolg aan. 

Cuijk
De subsidierelatie met de gemeente Cuijk is per 1 januari 2022 
beeïndigd. In 2021 hebben we nog een deel subsidie gekregen 
om het schoolseizoen 2020-2021 af te kunnen werken. 
Muzelinck heeft tot en met juni 2021 CMK voor de scholen in 
Cuijk verzorgd.

STOOOM 
STOOOM staat voor onderzoeken, ontdekken en ondernemen 
en is een initiatief van zes partners; Filios Scholengroep,
SAAM*scholen, Talentencampus Oss,Bibliotheek Oss, Het Hoog-
huis locatie Stadion en Muzelinck. Kinderen gaan aan de slag 
met technologie en werken aan creatieve opdrachten. Door de 
coronacrisis is het STOOOMLAB MUZELINCK (voor groep 5 & 6) 
en het STOOOMLAB STADION (voor groep 7 & 8) in 2021 helaas 
nauwelijks open geweest. Wel zijn er in 2021 weer een aantal 
nieuwe leskisten ontwikkeld door STOOOM, zoals de Intellino 
trein en Turing Tumble. Deze leskisten bevatten lesmateriaal. 
Ze zijn te boeken via de Marktplaats Cultuureducatie website 
van Muzelinck. Er zijn leskisten voor alle groepen. Daarnaast 
zijn er in samenwerking met “Oss Schakelt door” drie podcasts 
gemaakt over energiebesparing. 

Project EscapeVroom (onderdeel van STOOOM)
Muzelinck heeft een tweetal pilots van het project Escape-
VRoom gedraaid met leerlingen Titus Tussenjaar van het Titus 
Brandsmalyceum. Binnen dit project ontwikkelen leerlingen 
een digitale escaperoom. Op basis van de pilots is het project 
verder doorontwikkeld en wordt het in 2022 aangeboden aan 
het basisonderwijs.
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Cultuureducatie op basisschool De Regenboog in Oss

Foto: Roos Pierson

Kunstenaar Ingrid Friesen ging in gesprek met de kinderen van het Baken in Oss en praatte over geluk. Wat dat is en wanneer 
je dat voelt. Ze gingen geluksvogels maken. Zie hier de fantastische resultaten.  Ingrid: ‘Prachtig om te zien hoe ieder zijn eigen 
creatieve route volgde. En trots dat ze waren!’



Ondernemerschap 
Muzelinck werkt aan de duurzame ontwikkeling van kwalita-
tieve cultuureducatie, het vergroten van onze inkomsten en 
het bouwen aan een duurzame relatie door waarde te creëren. 
Dit heeft geresulteerd in structurele afspraken met een aantal 
scholen waarbij kinderen wekelijks les krijgen van kunstvak-
docenten. We zijn inmiddels uitgebreid naar 6 scholen: naast  
Emmaus, Evenaar, Molenveld en Ravelijn zijn in 2021 ook de  
Martinus van Beekschool en Mozaïek aangehaakt.

OKVO
OKVO staat voor Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs. 
Deze stichting biedt al decennialang een kunst- en cultuurmenu 
aan voor het basisonderwijs. Culturele instellingen zijn meestal 
al heel creatief; dat past bij het vakgebied. Maar voor het 
blijven betrekken van de leerlingen was er in 2021 nog wel wat 
extra creativiteit nodig, want bij veel scholen waren excursies 
door het coronabeleid helaas niet mogelijk. Dus moesten er 
samen met het onderwijs en onze OKVO partners alternatieven 
verzonnen worden, want het zou heel jammer zijn als kinderen 
projecten van het kunst- en cultuurmenu zouden missen. Cul-
tuur is niet alleen mooi en leuk, maar het biedt ook inspiratie, 
informatie en reflectie. 

Met deze uitdaging ging Muzelinck creatief om: we organiseer-
den in 2021 op de schoolpleinen in Oss en omgeving work-
shops dans en muziek, in de buitenlucht dus! De kinderen van 
groep 3 en 4 hadden hierbij keuze uit breakdance, hiphop en 
body percussion. Een leerkracht mailde na afloop dat een van 
haar leerlingen zo enthousiast was geworden dat hij niet meer 
op voetbal wilde, maar op breakdance.  
 
Ook voor het plusmenu van OKVO is er gezocht naar mogelijk-
heden. Op het moment dat onze docenten niet de school in 
mochten hebben we een alternatief geboden. Scholen die dit 
wilden hebben digitale muziekles aangeboden gekregen die 
door onze docent is ontwikkeld.

Samenwerkingsprojecten in het 
onderwijs 
In november 2021 hebben we workshops aangeboden aan  
leerlingen van het Maaslandcollege. Het ging om Theatersport, 
Stop Motion en DJ. Omdat er te weinig leerlingen aanwezig 
waren (door corona) is uiteindelijk alleen DJ doorgegaan voor 
ca 15 leerlingen. De workshops van Hooghuis De Singel zijn 
verplaatst naar 2022.

 

Kunstrally CrOss 
Op 9 maart 2020 heeft Muzelinck voor het laatst Kunstrally 
CrOss georganiseerd. Achteraf een memorabele editie, omdat 
dit echt in de beginperiode was van de coronacrisis met kort 
daarna de start van de eerste lockdown. In 2021 kon het van-
wege de coronamaatregelen niet doorgaan.  

Kunstrally CrOss is een kunstwedstrijd in 5 disciplines met een 
finale-avond in Theater De Lievekamp. Muzelinck organiseert 
en faciliteert dit in samenwerking met Hooghuis en gym-
nasium Bernrode. Leerlingen van de verschillende Hooghuis 
Locaties en Bernrode laten hun talenten zien, er wordt podium-
ervaring opgedaan en leerlingen krijgen inzicht en waardering 
in elkaars werk/talent/kwaliteit. 
 
Omdat het in het verleden moeizaam bleek om jongeren te 
motiveren om deel te nemen aan Kunstrally CrOss leek het ons 
goed om te onderzoeken wat jongeren nu beweegt om wél 
deel te nemen. Waar gaat hun hart nu écht sneller van kloppen 
wanneer het gaat om kunstbeoefening? Met het (subsidie)
budget voor Kunstrally CrOss van 2021 hebben we de samen-
werking gezocht met Jongerenexpert Teun Aarden. Hij gaat in 
opdracht van Muzelinck in 2022 onderzoek doen en met de 
uitkomsten daarvan gaan wij aan de slag. Er wordt gewerkt 
aan Kunstrally CrOss 2.0 waarmee we veel meer jongeren 
willen bereiken.
 

Door de workshops dans en muziek op de Osse schoolpleinen te geven 
(in de buitenlucht dus) kon het OKVO programma in 2021 toch doorgaan.

Dansoptreden tijdens Kunstrally CrOss 2020
‘Fantastisch om verrast te worden door zoveel talent’, 
jury Kunstrally CrOss

Deelnemers Kunstrally CrOss 2020
Wat beweegt jongeren wanneer het gaat om kunstbeoefening? Wat maakt dat zij wel of niet deelnemen aan 
Kunstrally CrOss? Muzelinck gaat het onderzoeken.



In maart 2020 is de Impulsaanvraag Kunst & Geluk, die we bij
de provincie hebben ingediend, gehonoreerd. De aanvraag was 
bedoeld voor professionalisering van Muzelinck in de zorg- en 
welzijnssector en verduurzaming door substitutie.  
We hebben bij de aanvraag gekozen voor een parallel traject. 
Het eerste traject bestond vooral uit deskundigheidsbevorde-
ring van kunstprofessionals en medewerkers van Muzelinck op 
het gebied van werken in het sociaal domein (pijler professio-
nalisering). Het tweede, gelijklopende, traject bestond uit het 
uitvoeren van projecten en interventies (pijler uitvoering). Door 
hierbij de intervisie, uitvoering en deskundigheidsbevordering 
op elkaar af te stemmen zou er een mooie en rijke leerom-
geving ontstaan, waarbij de ervaringen uit de praktijk en de 
uitwisseling tussen de kunstenaars centraal stonden. Tegelij-
kertijd wilden we de impact van deze programma’s meten om 
daarna de stap te kunnen maken naar het aantonen van het 
(inmiddels gemeten) effect van kunst op de positieve gezond-
heid van mensen. Met deze resultaten zouden we vervolgens 
in samenwerking met de proeftuinpartners de route naar 
substitutie (van zorg) ingaan. 

In 2021 hebben we kunnen concluderen dat de hierboven 
beschreven aanpak op een aantal essentiële punten anders 
loopt, of is verlopen. Voor een deel komt dit door de ge-
volgen van corona en de periodes van lockdown, waardoor 
programma’s niet of nauwelijks konden worden uitgevoerd. 
Voor een ander deel komt dit echter door een fundamentele 
verschuiving van onze manier van denken en handelen als 
Centrum voor de Kunsten ten aanzien het sociaal domein, maar 
ook daarbuiten. Er heeft zich een ‘mindshift’ voltrokken, juist 
door de samenwerking met de zorgprofessionals en samen-
werkingspartners.

Wij, als Centrum voor de Kunsten, zijn goed getraind in het 
mogelijk maken onder moeilijke omstandigheden. Zo is het be-
lang van sport vaak vanzelfsprekend en het belang van cultuur 
minder. We werken meestal vanuit een referentiekader, waarin 
we als het ware steeds moeten bewijzen dat cultuur ertoe 
doet. Dit is dan ook het vertrekpunt geweest voor het plan van 
aanpak van Kunst & Geluk zoals hierboven beschreven; eerst 
leren, dan laten zien dat je het kan, dan bewijzen en dan het 
gesprek aangaan over hoe kunst een duurzame plek krijgt 
binnen het sociaal domein. Wat blijkt: het vertrekpunt zou een 
heel andere moeten zijn. Door ons uitgangspunt dat kunst per 
definitie waarde creëert ontstaat letterlijk ruimte voor een 
inclusieve omgeving die in zichzelf waardevol is voor iedereen 

5 Kunst & Geluk

die hieraan deelneemt. 
We geloven in de kracht van kunst: in geluk en verbinding. 
De vraag van mensen is (uiteindelijk) niet belangrijk. De be-
hoefte van de mens om zich op het gebied van kunst en  
cultuur te ontwikkelen staat centraal. 
Deze vanzelfsprekendheid hoeft niet ‘bewezen’ te worden, 
maar wordt gezien en erkend door steeds meer van onze 
Proeftuinpartners. Uitkomst en toekomst: inclusieve ontmoe-
tingsateliers. Deze samenwerking krijgt vorm en daarmee ook 
substitutie. Plan van aanpak zou moeten zijn: cultuur is voor 
iedereen van waarde. Hoe gaan we er voor zorgen dat zo veel 
mogelijk mensen, door het inzetten van kunst en cultuur, hun  
waarde vergroten? 

Inclusieve ateliers
Door gesprekken met en het zelf laten ervaren van kunstzin-
nige workshops in onze ateliers met een aantal Proeftuinpart-
ners zijn we in 2021 gestart met een inclusief ontmoetingsate-
lier. Partners ondervonden de kracht die kunst kan hebben ter 
plekke en ook heel persoonlijk. Deze ervaring heeft zowel bij 
ons als bij hen een ‘mindshift’ veroorzaakt. We hebben altijd 
gezegd dat we eerst de waarde en kracht van kunst in het so-
ciaal domein moesten bewijzen (oa door impactmeting) en dat 
daarna mogelijk duurzame financiering tot stand kon komen 
met partners. Nu blijkt dat partners helemaal niet meer twijfe-
len aan deze waarde. Het verhaal wordt zelfs al meer en meer 
gedeeld door dezelfde partners. In leersessies en in gesprek-
ken die worden gevoerd op verschillende niveaus. 

In oktober 2021 heeft Muzelinck een inclusief atelier geopend, 
het zogenoemde Ontmoetingsatelier. Vanuit de impulsgelden 
kunnen we heel laagdrempelig plaats bieden aan heel veel 
cliënten van onze zorg- en welzijnspartners. Dit voldoet aan de 
wens om collectieve programma’s aan te bieden tegen lagere 
kosten (dan bijvoorbeeld individuele trajecten). In dit atelier 
is plaats voor iedereen en is niet belangrijk hoe je hier terecht 
komt en wat er met je aan de hand is. Dit met de gedachte 
dat het zelfvertrouwen, eigen regie en verantwoordelijkheid 
bevordert en vergroot.  
We werken reeds samen met R44*. Zij verwijzen al cliënten 
door naar ons Ontmoetingsatelier.

* R44 ondersteunt mensen om weer kansrijk te zijn op de 
arbeidsmarkt. Dat doen zij door middel van leer-werk trajecten 
bij bedrijven of in de eigen werkplaats in Oss. R44 focust zich 
hierbij op vitaliteit, affiniteit en talentontwikkeling.

In juni 2021 kwamen de medewerkers van R44 letterlijk met de handen in de klei. Ze bezochten de verschillende ateliers van 
Muzelinck en volgden diverse workshops. Ze ondervonden de kracht die kunst kan hebben ter plekke en heel persoonlijk.



Er worden in dit atelier de eerste stappen gezet naar duurzame 
financiering. In deze eerste, opstartfase wordt per client beke-
ken hoe deelname aan het atelier bekostigd kan worden. Dit 
kan uit WMO gelden, pgb of andere bron worden betaald. In-
dien er nog geen mogelijkheid tot financiering is sluiten we ui-
teraard niemand uit en mag deze persoon gewoon komen. Hier 
zit een risico wat Muzelinck in de eerste fase zelf zal dragen. 
We zullen de cliënten volgen in het atelier en hun vorderingen  
meten op de manieren die eerder beschreven stonden. Dit om 
in fase 2 het gesprek met alle zorg- en welzijnspartners te voe-
ren om structurele - en duurzame - financiering van dit atelier. 
Dat we niet meer afhankelijk zijn van individuele en persoon-
lijke budgetten. Dit zal een vorm van substitutie worden.

Vanuit fase 2 maken we plannen voor het vervolg. Als het 
Ontmoetingsatelier in Muzelinck loopt en duurzaam gefinan-
cierd is, willen we uitbreiden naar andere plekken in de stad 
en meer naar buiten treden met de mogelijkheden die deze 
opzet biedt voor andere regio’s. We zijn in 2021 gestart met het 
onderzoeken van de financiële mogelijkheden die het Fonds 
voor Cultuurparticipatie heeft voor een vervolg. In hun regeling 
‘Samen Cultuur Maken’ zien wij mogelijkheden om overdracht 
en schaalvergroting re realiseren. 

Activiteiten vanuit de programmalijn 
Kunst & Geluk in 2021:
In april 2021 heeft Muzelinck, in samenwerking met Kunsloc, 
het CAB-café georganiseerd voor zo’n 80 deelnemers uit veel 
verschillende culturele- en zorginstellingen. Het CAB-café ging 
over Kunst & Geluk. De zorg- en welzijnspartners vinden de 
aanvulling vanuit Muzelinck met inzet van Kunst en Cultuur van 
toegevoegde waarde. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je struc-
tureel samen? Hoe kom je van projecten naar een programma? 
En wat kan Kunst betekenen voor een betere (positieve) 
gezondheid? Tijdens dit CAB-Café zijn we dieper in gegaan op 
de bijzondere aanpak van Kunst & Geluk en de dilemma’s waar 
we nu tegen aanlopen. Door de coronamaatregelen heeft het 
CAB-café online plaatsgevonden. 

In mei 2021 zijn we bij wijkcentrum De Haard (in wijk De Ruw-
aard) de Verwerkplaats gestart. Bij de Verwerkplaats komen 
mensen bijeen die in een rouwproces zitten omdat zij een 
naaste hebben verloren. Zij kunnen hun verhaal kwijt en gaan 
aan de slag met een kunstenaar. Ze ontdekken de positieve 
invloed van kunst op hun welzijn. Inmiddels gaan de mensen 
die naar de Verwerkplaats kwamen naar het Ontmoetingsate-
lier bij Muzelinck.

Project:  
Door het oog van Jongeren
Eind september 2021 vond er in jongerencentrum Checkpoint in 
Heesch een expositie plaats van foto’s onder de titel ‘Door het 
oog van jongeren’. 
De expositie was onderdeel van een samenwerkingsproject 
van Ons Welzijn en Muzelinck. Het is mogelijk gemaakt met 
financiële steun van de gemeente Bernheze.

Onder begeleiding van jongerenwerker Kennith Coelen (Ons 
Welzijn) en docent Fotografie Yvonne Jansen zijn de jongeren 
tien weken aan de slag gegaan met verschillende opdrachten. 
Eén van de opdrachten was om een portret van burgemeester 
Moorman te maken. De burgemeester heeft hier haar me-
dewerking aan verleend en daar zijn een aantal bijzondere 
portretten uit ontstaan. De tentoonstelling is verder aangevuld 
met foto’s uit de eigen leefwereld van de jongeren.
Doel van het project was om op een leuke en actieve manier 
de talenten van de verschillende jongeren verder te ont-
wikkelen. Kennith en Yvonne hebben het project verder 
uitgewerkt en samen met de jongeren een aantal opdrachten 
bedacht. 

Wijkbewoners uit De Ruwaard werden geïnterviewd op camera voor de filmdocu ‘Liever niet alleen’ (zomer 2021)
De premiere was op 2 september 2021.

Theatrale opening van het online CAB café, georganiseerd door 
Muzelinck i.s.m. Kunstloc Brabant. 



Wijken Schadewijk & de Ruwaard

Pruts & Klooi in de Schadewijk
Al voor het derde jaar biedt Muzelinck, met steun van de ge-
meente Oss, kinderen uit de Schadewijk beeldende naschoolse 
activiteiten. Onder de noemer ‘Pruts & Klooi’ kunnen de kinde-
ren wekelijks direct na school én op school beeldend werken. 
Door corona hebben deze activiteiten in 2021 grotendeels stil 
gelegen. Vanaf medio november 2021 zijn we weer gestart op 
basisschool De Regenboog en werd er weer wekelijks door zo’n 
10 tot 15 kinderen gekleid, gesoldeerd, geschilderd en getim-
merd. Medio november 2021 is er ook gestart met onderschool-
se beeldende lessen op basisschool De Nieuwe Link. 

Muzieklab in de Schadewijk
In 2021 is Muzelinck gestart met het ontwikkelen van een 
Muzieklab in de Schadewijk. Muzelinck wil de kinderen uit de 
Schadewijk in aanraking brengen met muziekonderwijs. Net 
als bij ‘Pruts & Klooi’ krijgen de kinderen de mogelijkheid om 
wekelijks direct na school én op school muziek te maken. Door 
corona is de start hiervan vertraagd. In 2022 zal er gestart 
worden met het eerste Muzieklab op basisschool De Nieuwe 
Link.

Zomerfestivals in de Schadewijk en De Ruwaard
In de week van 30 augustus tot en met 3 september 2021 or-
ganiseerde Muzelinck in de wijken Schadewijk en De Ruwaard 
een Zomerfestival. Er waren diverse activiteiten speciaal voor 
de kinderen uit deze wijken. De kinderen hoefden zich niet 
vooraf in te schrijven en er waren geen kosten aan verbonden. 
Deze Zomerfestivals werden mede mogelijk gemaakt door 
gemeente Oss en zijn in samenwerking met Wijkhuis de Haard, 
Wijkcentrum Schadewijk, Kids ’n Fun en Stichting Oss Cultureel.

Filmdocumentaire ‘Liever niet alleen’
Voor het zomerfestival Ruwaard in de zomer is er hard gewerkt 
aan een heuse Ruwaard filmdocumentaire. De Ruwaard docu 
‘Liever niet alleen’ is gemaakt voor én door bewoners uit De 
Ruwaard. Muzelinck ging in samenwerking met Stichting Oss 
Cultureel op pad met de camera, sprak wijkbewoners (jong en 
oud) en vroeg naar het ultieme recept voor voldoende rust in 
hun leven. En grappig genoeg blijken we ook dan weer niet zo 
veel van elkaar te verschillen… 
Op donderdag 2 september 2021 was de spectaculaire premiѐre 
van ‘Liever niet alleen’ in een heuse buitenbios op het plein 
voor Wijkhuis De Haard. Er was een grote opkomst. Echt een 
mooie afsluiting van het Zomerfestival Ruwaard. 

Zomerfestival Schadewijk
Bij het Zomerfestival in de Schadewijk lag het accent op 
‘Schadewijk groen’. We hebben ons de vraag gesteld: ‘Hoe 
kunnen we door leuke activiteiten met wijkbewoners er tevens 
voor zorgen dat deze wijk er wat groener en mooier uit komt te 
zien?’ De nadruk lag uiteraard op het plezier van de kinderen. 
Zo bouwden kinderen aan een insectenhotel en veranderden ze 
een autostraat in een bloemenstraat. Het Zomerfestival werd 
op vrijdag 3 september 2021 afgesloten met een ‘Groene route 
& picknick’. Alle buurtbewoners waren welkom om tijdens een 
korte route te zien en te horen wat de kinderen gemaakt had-
den tijdens het Zomerfestival.

Buurtcultuurprojecten 
In 2021 hebben de buurtcultuurprojecten door corona nagenoeg 
stil gelegen. Vooral het proces met de buurtbewoners is in deze 
projecten erg belangrijk. In samenwerking met BrabantWonen 
versterken we de sociale cohesie in wooncomplexen en/of 
woonwijken door met inzet van kunst een (vaak) praktisch pro-
bleem op te lossen. Het is dan cruciaal dat de buurtbewoners 
hiervoor live bijeen komen. Dit kon niet of nauwelijks in 2021.

Voorburcht 
Bewoners wilden graag een hekwerk wat iets meer beschut-
ting zou bieden en de buitenruimte mooier maakt. Ze hebben 
(nog voor de coronacrisis), samen met een kunstenaar, een 
ontwerp gemaakt dat in cortenstaal werd uitgevoerd. 
Nu was er nog materiaal over en in 2021 is het plan opgevat 
om hier tafels van te maken. Dit ‘vervolgproject’ wordt in 2022 
opgeleverd.

Kroezel 
Appartementencomplex Kroezel heeft een mooie, grote hal 
die bewoners wat donker vinden en waar zij graag wat meer 
kleur zouden zien. Gekozen is voor een zitelement met kleur en 
verlichting. In 2020 is er een ontwerp gekozen. De uitvoering 
zou verder in 2021 opgepakt worden echter de coronamaatre-
gelen lieten dat niet toe. Pas in november 2021 is er weer een 
bewonersoverleg geweest en is het project weer in beweging 
gekomen. Eind maart 2022 is het project opgeleverd.

Zwijsenlaan 
Dit kleine wooncomplex heeft een hoge hal waar bewoners 
graag fotomateriaal van de geschiedenis van hun wijk wil-
len laten zien. Ook dit project heeft door corona lange tijd stil 
gelegen. In november 2021 zijn er door bewoners een aantal 
afbeeldingen gekozen van hoe het vroeger was in de wijk. In 
het trappenhuis zie je foto’s van bewoners en leuke sfeerbeel-
den, afgebeeld in reusachtige polaroids die mooi zijn uitgelicht.  
Het project wordt begin april 2022 opgeleverd.



Muzelinck heeft zich de afgelopen jaren ontwik-
keld tot een krachtig sociaal-maatschappelijk 
gedreven cultuurbedrijf met een brede functie in 
cultuureducatie. Dat vroeg om een hernieuwde 
focus, visie en manier van werken. In 2020 heb-
ben wij onze koers uitgezet voor de komende vier 
jaar. In 2021 zijn we begonnen met het maken van 
werkplannen binnen alle programmalijnen. Het 
koersplan is de leidraad. We zorgden er vanaf 2021 
voor dat al onze activiteiten in lijn zijn met de koers 
die we uitgezet hebben. 

Herpositionering Muzelinck
Per programmalijn hebben we marketingdoelen opgesteld, 
waar we vanaf 2021 aan zijn gaan werken. Overkoepelend heb-
ben we in 2020 de volgende marketingdoelstelling opgesteld 
waar we de komende 4 jaar aan gaan werken:

Muzelinck wordt door de lokale overheid en haar inwoners 
herkend en erkend als bruggenbouwer in Kunst en Cultuur 
door verbindingen te leggen tussen én met de verschillende 
doelgroepen. Dit doen we met onze activiteiten binnen de pro-
grammalijnen Kunst & Geluk, KunstOntmoeting en KunstLeren. 
We dragen hiermee bij aan de Positieve Gezondheid en het 
Cultureel Vermogen van mensen.

Door de gegeven omstandigheden zijn enkele doelstellingen 
rondom de herpositionering van de organisatie opgeschoven. 
Het was lastig om te werken aan het pakken van een nieuwe 
rol en om hierover te communiceren. Er waren veel minder 
contactmomenten en de realiteit vroeg om meebewegen met 
wat er mogelijk was binnen de richtlijnen van de overheid. 
Wel is er ruimte geweest om naar de eigen organisatie te 
kijken en zijn er aanknopingspunten zichtbaar geworden om 
de nieuwe rol verder vorm te geven. In de komende periode 
zullen uitgezette lijnen worden opgepakt en uitgewerkt. In de 
communicatie hebben we de focus gelegd op wat wél mogelijk 
was en lieten dat zien via onze sociale media. Ook stuurden we 
met regelmaat berichten aan onze cursisten en huisgenoten; 
informatief, maar gestoken in een kunstzinnig jasje om toch te 
blijven prikkelen met kunst!
Nieuwe website
In februari 2021 is onze nieuwe website online gegaan. Er is 
tijdens de lockdown van 2021 verder gewerkt aan het optima-
liseren van deze website. Dit blijft natuurlijk een doorlopend 
proces. Met de nieuwe website is in 2021 de huisstijl van  

6 Organisatieontwikkelingen in 2021

Muzelinck wat aangepast. Het past meer bij wie we zijn en wat 
we willen uitstralen. 

Huisvesting
In 2021 is met het vaststellen van de nieuwe cultuurvisie  
‘Cultuur verbindt OnSS’ de intentie uitgesproken dat  
De Lievekamp en Muzelinck op dezelfde locatie elkaar zullen 
blijven versterken. We trekken samen op in de ontwikkelingen 
rondom de nieuwbouw waarbij ook in kaart wordt gebracht 
waar onze rollen liggen en hoe we in optimale synergie in 
een nieuw, duurzaam gebouw kunnen samenwerken. De 
nieuwbouw van Cultuurcluster De Lievekamp & Muzelinck biedt 
daarvoor veel kansen en in 2022 wordt gezamenlijk een Plan 
van Eisen opgesteld.

Samenwerking culturele  
organisaties Oss 
Met de culturele organisaties uit Oss willen we op thematische 
wijze samenwerken. Om die reden is er in 2020 een gezamen-
lijk logo ontwikkeld waarmee we naar buiten treden en is er 
een gezamenlijke Facebookpagina gelanceerd. Er zal jaarlijks 
een nieuw thema worden gekozen.
Thema dementie
Onder de noemer ‘Samen Dementievriendelijk’ zou in het  
seizoen 2020/2021 een groot aantal activiteiten gehouden  
worden om de kennis rondom deze ziekte te vergroten.
De culturele organisaties Oss besteden vanuit hun eigen  
expertise aandacht aan het thema. Denk aan lezingen, ten-
toonstellingen, muziek- en theatervoorstellingen en work-
shops. Het startschot van dit themajaar werd gegeven op 
maandag 21 september 2020 in Theater De Lievekamp. Het 
themajaar zou in mei 2021 eindigen met een afsluitende activi-
teit, echter door de beperkende coronamaatregelen hebben we 
alle activiteiten moeten uitstellen. In 2021 is er besloten om in 
2022 opnieuw te kijken naar de mogelijkheden om alsnog een 
themajaar te starten. 

Nieuwe directeur-bestuurder
Begin 2021 heeft Laura Wijnbelt aangegeven Muzelinck per 1 
november 2021, na zes jaren, te willen verlaten. De Raad van 
Toezicht is medio 2021 gestart met de werving, selectie en 
benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder. Dit proces is 
gezamenlijk door de Raad van Toezicht, managementteam en 
ondernemingsraad van Muzelinck mede vorm gegeven. Per 1 
december 2021 is de nieuwe directeur-bestuurder Jet Smeets 
benoemd.

Durf te
Dromen!
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THEATER
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BRABANT
WONEN

BASIS-
SCHOLEN

MUZIEK-
VERENI-
GINGEN

PROEFTUIN
RUWAARD

OSS
LIEVE THEATERLESSEN & REGIE | I.DANCE ACADEMY | KERAMIEKATELIER ECHT 
MARION | ZELFSTANDIGE KERAMIEKATELIERS, TEKEN- EN SCHILDERATE-
LIERS EN EEN BOETSEERATELIER | STICHTING DICHTERBIJ | DE KUNSTFABRIEK 
| STICHTING ARCHEOLOGIE MAASLAND | KOOR PHOENIX | HIPS ON FIRE |  
CAPABEL TAAL | 1801 | LIVIS EHBO | STOOOM | ROBUUST | BLINQ DAGBESTE-
DING | THEATER DE LIEVEKAMP| K26| GGZ | SEC| UNIK | CZ | VGZ | GGD | JIJ! 
ADVIES EN COACHING| BRABANTWONEN | BRABANT ZORG | MAASLANDCOL-
LEGE | VERENIGING HARTOG | VERENIGING KVA | BRABANTSE BOND VOOR 
MUZIEKVERENIGINGEN | MUSEUM JAN CUNEN | GROENE ENGEL | VOLKSUNI-
VERSITEIT | PANTEIN | GEMEENTE OSS | REGIO OSS | ONS WELZIJN | GLEVE-
RIS| HOOGHUIS  TBL | BIBLIOTHEEK OSS | KUNSTLOC | BASISSCHOLEN OSS 
| JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR |RABOBANK | BAND LETHAL PROMIS | 
BAND CAMILLA BLUE | BAND KOEN RUIJS | EUROFINS | MSD |PICOS | RAAD 
VAN MEDIATORS | 3V ADVIES | DEELGENOTEN/R44 | HOOGHUIS DE SINGEL | 
3T TRAJECT | JOHN VAN BOEKEL | TAI CHI PETER  VREHEN | SOC | POPKOOR 
D’ACCORD | P.A. PRODUCTIES | GBKO | STICHTING LEERGELD

BERNHEZE
GEMEENTE BERNHEZE | NESTERLE NISTELRODE | AURORA | 
BASISSCHOLEN BERNHEZE

CUIJK
HARMONIE GAUDETE | MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN
CULTUREEL HART CUIJK | GEMEENTE CUIJK | BASISSCHOLEN CUIJK



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 BALANS PER 31 DEC. 2021

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
BATEN
Exploitatiesubsidies 1.003.891 1.003.757 1.034.094
Les- en inschrijfgelden 241.230 232.160 275.679
Projecten 355.869 653.658 73.332
Overige baten 31.686 63.000 47.032

1.632.676 1.952.575 1.430.137

LASTEN
Kosten van projecten 336.198 622.084 65.408
Lonen en salarissen 569.548 598.731 655.545
Sociale lasten 118.414 123.428 123.279
Pensioenlasten 76.964 88.713 71.186
Overige personeelskosten 189.222 144.783 129.114
Afschrijvingen immateriele vaste activa 9.902 9.000 8.611
Afschrijvingen materiele vaste activa 11.708 6.000 10.117
Huisvestingskosten 249.554 251.125 121.277
Exploitatiekosten 4.994 6.000 3.921
Verkoopkosten 19.931 30.350 17.528
Kantoorkosten 49.900 62.760 51.083
Algemene kosten 63.077 49.000 54.419
Bestuurskosten 347 850 18

totaal van som der kosten 1.699.759 1.992.824 1.311.506

totaal van bedrijfsresultaat -67.083 -40.249 118.631

Financiele baten en lasten -4.967 -5.000 -8.054

TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT -72.050 -45.249 110.577

ACTIVA 2021 2020
VASTE ACTIVA
Immateriele vaste activa
Overige immateriele vaste activa 20.459 30.361
Materiele vaste activa
Huurdersbelangen 11.893 9.334
Inventaris 17.506 17.545

29.399 26.879
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 22.443 20.158
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 16.383
Overige vorderingen en overlopende activa 127.151 89.984

149.594 126.525

Liquide middelen 560.759 701.481
760.211 885.246

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Kapitaal 128.413 17.836
Resultaat boekjaar -72.050 110.577

56.363 128.413
VOORZIENINGEN
Pensioenvoorziening 26.557 27.858

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 51.769 100.374
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 24.426 35.920
Belastingen en premies sociale verzekeringen 50.104 543
Onderhanden projecten 258.395 291.205
Overige schulden en overlopende passiva 292.597 300.933

677.291 728.975

760.211 885.246
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