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INLEIDING
Voor u ligt het Jaarverslag over 2019 van Muzelinck. In de wetenschap dat
de wereld er op dit moment (april 2020) anders voor staat dan een maand
geleden, met een coronavirus dat grote gevolgen heeft voor onze
gezondheid, Muzelinck en alles daarbuiten.

MISSIE

ZO ZIEN WIJ DAT
Actieve kunst- en cultuurbeoefening verbindt en verrijkt. Het
zorgt voor verwondering, interactie

Dit Jaarverslag heeft vanzelfsprekend betrekking op 2019, waarin het

en ontwikkeling van inlevingsvermo-

coronavirus nog niet in Nederland was gearriveerd, en is dan ook vanuit

gen. Hiermee versterkt zij indenti-

die realiteit geschreven. Vanzelfsprekend hebben wij oog voor de nieuwe
werkelijkheid en zullen wij daar als Organisatie, Bestuur en Raad van

teitsvorming, is verbindend in de
samenleving en draagt ze bij aan het
levensgeluk van mensen.

Toezicht naar handelen als de actualiteit daar om vraagt.
We kijken als team terug op een jaar waarin we uitdagingen zijn aan

VISIE

gegaan, nieuwe contacten hebben gelegd en onszelf ontwikkeld hebben.

HIER GAAN WE VOOR

Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de organisatie, waarbij goed

Als regisseur van de culturele

gelet is op waar ieders kracht en plezier zit. Met trots nemen we u mee

levensloop inititiëren, faciliteren en
organiseren we actieve kunst-

naar onze verschillende werkvelden, laten we zien welke projecten we

beoefening vanuit de behoefte van

gerealiseerd hebben en welke ontwikkelingen we doormaakten in 2019.

alle inwoners. Waar mogelijk in
samenwerking met partners en altijd
vanuit onze artistieke kernwaarden.

Team Muzelinck

ARTISTIEK
KERNWAARDEN
HIER STAAN WE VOOR

Het creatieve proces van onderzoeken, creëren, produceren, presenteren en reflecteren staan centraal.
Inhoud en vorm versterken elkaar.
We werken vanuit de inhoud en
stimuleren deelnemers om verder te
denken en hun grenzen te verleggen.
We zorgen voor interactie en ontmoeting, met respect en waardering
voor eigen ideeën en inbreng.

2
BESTUURSVERSLAG

ORGANIGRAM
RAAD VAN TOEZICHT

DIRECTEURBESTUURDER

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

BESTUURSSECRETARIAAT

Ongeveer de helft van de Nederlanders uit alle bevolkingsen inkomensgroepen beoefent actief een vorm van kunst of
cultuur. Cultuureducatie heeft in de samenleving dan ook een
belangrijke verbindende functie. Muzelinck, Centrum voor de
Kunsten pakt hierin een actieve en leidende rol: we initiëren,

EXTERNE
ADVISEUR HR

faciliteren en organiseren kunstbeoefening vanuit de behoefte

EXTERNE
CONTROLLER

van alle inwoners in Oss en omgeving. Waar mogelijk doen
we dat in samenwerking met partners. Wij bieden iedereen de
mogelijkheid om actief met kunstbeoefening bezig te zijn. Dit
verrijkt, verrast en versterkt de sociale samenhang binnen de

STAF
MEDEWERKER
FINANCIËLE &
PERSONEELSADMINISTRATIE

STAF
COÖRDINATOR
BEDRIJFS
BUREAU

STAF
MEDEWERKER
MARKETING &
COMMUNICATIE

STAF
COÖRDINATOR
SERVICE
BUREAU

maatschappij.

ONTWIKKELING(EN)
Muzelinck heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
krachtig sociaal-maatschappelijk gedreven cultuurbedrijf. Wij
vervullen de rol van onafhankelijk intermediair en expertisecentrum op het gebied van Cultuureducatie in het Onderwijs,

MEDEWERKERS
FRONT OFFICE

VRIJWILLIGERS
GASTHEER/
GASTVROUW

MEDEWERKER
FACILITAIR

MEDEWERKER(S)
SERVICE
BUREAU

in de Vrije Tijd en in het Sociaal Domein. Hierbij verbinden wij
steeds de vraag met het aanbod. We begeleiden, verwijzen
door, initiëren, maken mogelijk en dragen zorg voor de kwaliteit. Kortom: we zijn de verbindende schakel in én met kunst
en cultuureducatie.

MT
MANAGER
CULTUUREDUCATIE &
PARTICIPATIE

MT
MANAGER
CULTUUREDUCATIE &
PARTICIPATIE

LOCATIEREGISSEUR
BERNHEZE
EN CUIJK

Deze ontwikkeling is in 2019 aan bod gekomen in gesprekken met de gemeenten Oss, Bernheze en Cuijk en met tal van
sociaal maatschappelijke partners zoals Ons Welzijn, Brabant
Wonen en ouderen organisaties.  Ook de komende periode zal
dit onderwerp van gesprek blijven en zoeken we gezamenlijk
naar hoe en op welke wijze Muzelinck het beste aansluit bij de

DOCENTEN/
KUNSTENAARS

PROJECTMEDEWERKERS

DOCENTEN/
KUNSTENAARS

PROJECTMEDEWERKERS

lokale agenda en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Dit
heeft in 2019 tot mooie resultaten geleid waarvan wij in dit
jaarverslag uitgebreid verslag doen.
Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen, is het van
belang om hier voortdurend onze organisatie op af te stem-

34

33

16.60

men. Hierbij zijn twee belangrijke slagen te maken; werken
aan meer een gevarieerde bron van inkomsten en onze ontwikkeling naar een netwerkorganisatie die vooral projectmatig
en programmatisch werkt. Een meer gevarieerde inkomsten-

AANTAL
MEDEWERKERS
IN DIENST

AANTAL ZZP-ERS
WAARMEE IS
SAMENGEWERKT

GEMIDDELD
AANTAL FTE

stroom vraagt om meer ondernemerschap. Dit is belangrijk  

om zo onze visie ten aanzien van het sociaal domein en het
onderwijs te kunnen realiseren. Hiervoor zullen steeds aanvullende middelen nodig zijn bijvoorbeeld door externe fondsen.
Daarnaast zien we dat onze omzet van de cursussen en lessen
in de Vrije Tijd daalt en onze algemene kosten zoals huisvesting
en personeelskosten stijgen. In 2019 zijn we in staat gebleken
om goede resultaten te bereiken ten aanzien van ondernemerschap in het onderwijs, fondsenwerving en de inzet van het
gebouw aan de Raadhuislaan als bruisend centrum. Op deze
onderdelen gaan wij in dit jaarverslag uitgebreid in.
Onze ontwikkeling naar een netwerkorganisatie, die in samenwerking met partners vormgeeft aan projecten en programma’s, vraagt om een herinrichting van onze werkprocessen en
administratiesystemen, met name op het gebied van projecten
en projectmanagement. Hierbij zijn transparantie, volledigheid,
accuraatheid en effectiviteit het uitgangspunt. Hierin hebben
we belangrijke stappen gemaakt die verder worden doorgezet
in 2020, waarmee dit voor ons een punt van aandacht blijft.
In 2019 hebben we onze organisatie verder doorontwikkeld
om zo voldoende te kunnen blijven aansluiten bij ons veranderende werk. We hebben daarom de organisatie opnieuw
bekeken vanuit de vraag: Hoe moet de organisatie eruit zien
om onze visie zo goed mogelijk te kunnen realiseren? Dit heeft
geleid tot een nieuwe organisatiestructuur, inclusief een aantal
nieuwe functies en een nieuwe overlegstructuur met een MTen een Stafoverleg.
Met de nieuwe afdeling Servicebureau faciliteren we het groeiend gebruik van het gebouw door tal van nieuwe doelgroepen
en kunnen we meer aandacht geven aan hospitality en service.
Met het bedrijfsbureau kunnen we een kwaliteitsslag maken
op het gebied van  monitoring, beleids- en beheerscyclus,
projectmanagement, veiligheid en control. Met de groeiende
complexiteit van ons werkterrein is dit essentieel.

In 2019 heeft de gemeente Cuijk besloten om naar aanleiding van een lobby van de
muziekverenigingen het muziekonderwijs voor de HaFa instrumenten (alle blaasinstrumenten en slagwerk) vanaf 2020 uit te laten voeren door de muziekverenigingen,
vanuit de gedachte dat er hierdoor meer aanwas mogelijk is. Gezien de visie van
Muzelinck, waarbij de focus meer ligt op de rol van intermediair en minder op die
van aanbieder zijn we hiermee akkoord gegaan en hebben we meegewerkt aan een
goede overdracht. Dit heeft geleid tot een vermindering van de subsidie ten opzichte

ONDERNEMINGSRAAD MUZELINCK
JAARVERSLAG
2019

RAAD VAN
TOEZICHT
SAMENSTELLING
VAN DE RAAD

Op 17 januari 2019 is de overgang van het
bestuursmodel Raad van Bestuur met een

SAMENSTELLING OR

Directeur geformaliseerd naar het model Raad

gesprekken met de gemeente Cuijk te vervolgen*.

Voorzitter: Pim Frissen

van Toezicht met een Directeur-Bestuurder.

(per 1-6-2019)

• Mw. M.J.P. Wagemakers, tevens voorzitter

TOT SLOT

Secretaris: Wendy Bressers

• Dhr. M. Rademaker

(per 26-2-2019)

• Dhr. E. Horvath

van vorige jaren van € 25.000,- vanaf 2020. Er wordt afgesproken om in 2020 de

In een snel veranderende samenleving innoveert Muzelinck vanuit een externe focus,
door kennis binnen en buiten de organisatie te bundelen en door goed zicht te houden op het proces van ideevorming naar succesvolle implementatie. De uitdaging die

Leden: Elly Brouwers en
Bram Huygen

wij voor de toekomst zien, zeker na de coronacrisis, vraagt om creatieve en flexibele
competenties, waardoor we beter in staat zijn in te spelen op actuele vragen en
ontwikkelingen. Op moment van schrijven blijken we in staat om de financiële impact
in ieder geval op korte termijn te beperken. Waar mogelijk wordt online gewerkt, we
hebben goede afspraken met fondsen gemaakt en we denken dat we door goede 1e
kwartaalcijfers, onze stevige liquiditeitspositie en het resultaat van 2019 de impact
van de coronacrisis in 2020 grotendeels op kunnen vangen. We denken dan wel

ONDERWERPEN
VERGADERINGEN
•

Ontwikkeling Organisatie

•

Ontwikkelingen omtrent
samenspel
A.V.G. beleid

gestart kan worden met onze activiteiten.

•

Ontwikkelingen Muzelinck Cuijk

•

R.I.E.

Met onze kennis van zaken zijn we in relatie tot de verschillende werkvelden van

•

Certificering

•

Jaarrekening 2018

concrete toegevoegde waarde. Met tomeloze energie en een hoge dosis inzet gaan
we de komende jaren tegemoet, in vol vertrouwen dat het uitgestippelde pad, de
valkuilen en verbeterpunten door ons op de juiste manier worden gesignaleerd en

De OR heeft toegang tot

opgepakt, met Muzelinck als verbindende schakel in kunst en cultuur.

kennisbank.ornet.nl om zaken

Laura Wijnbelt

protocollen) goed te kunnen naleven.

Directeur-bestuurder
Muzelinck Centrum voor de Kunsten

(instemmings-en adviesrecht en

subsidierelatie definitief te beëindigen vanaf 1 januari 2022. Haar motivatie hierin

digheid bij aan de kennis en expertise van de RvT.

past de principes en aanbevelingen van de

De RvT waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd,

Governance Code Cultuur 2019 toe. De cultuur-

etnische achtergrond en geslacht). Maximale

sector kenmerkt zich door grote diversiteit,

zittingsduur is twee maal vier jaar en dit is

maar voor de gehele sector geldt hetzelfde:

statutair vastgelegd.

het werken met gemengde financiering,
risicobeheer, toezicht en verantwoording is
Code Cultuur laten wij zien wat de gangbare
standaarden zijn voor goed bestuur in de cul-

De Raad is in 2019 vijf keer samengekomen voor

tuursector. De statuten van Muzelinck Centrum

een reguliere vergadering. Daarnaast heeft de

voor de Kunsten zijn herzien en aangevuld

Raad vijf bijeenkomsten gehad met de directeur-

aan de hand van de Governance Code Cultuur

bestuurder. De Raad heeft meerdere overleggen

en de ANBI-vereisten.

gevoerd met het managementteam.

ZELF-EVALUATIE

De OR heeft instemming gegeven
voor de jaarplanning 2019-2020.

NEVENFUNCTIES RVT EN
DIRECTEUR-BESTUURDER
De Raad en de directeur-bestuurder vermijden

over de verschillende organisatie

elke vorm van belangenverstrengeling. De

ontwikkelingen die hebben plaats

Raad ziet hier op toe. Nevenfuncties van de

gevonden, met name ook de

Raad en de directeur-bestuurder worden altijd

overstap naar de huidige vorm van

getoetst op mogelijk conflict met de functie

Bedrijfsbureau en Servicebureau.

bij Muzelinck. Nieuwe nevenfuncties worden

te financieren. Er moet een bezuiniging worden gerealiseerd en voor de rol van

en waar nodig besproken.

Cultuuraanjager kiest de gemeente voor de Schouwburg Cuijk, vanuit de ambitie hier
een “Huiskamer van de Stad” te maken. Tot slot is als uitvoeringsorganisatie voor het

Namens de Raad van Toezicht

onderwijs gekozen voor ‘Doe je mee’, omdat zij regionaal werken in verband met de

Marian Wagemakers

onvoldoende aansluit bij de realiteit van Cuijk.

VERGADERINGEN

zwaarder gaan tellen. Met de Governance

tijdens een vergadering van de Raad gemeld

moeten wij constateren dat de ontwikkeling en huidige identiteit van Muzelinck

organisatie moet door elk lid beoordeeld kunnen

Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten

is vierledig. Zo kiest de gemeente ervoor om met de subsidie direct muzieklessen

toekomstige gemeentelijke herindeling. Na de vele gesprekken met de gemeente

werk goed kan uitoefenen. Het beleid van de

In 2019 heeft de Raad geen zelf-evaluatie uitge-

Verder is de OR goed geïnformeerd

*Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Cuijk voornemens is onze

De samenstelling is van dien aard dat de RvT haar

worden en elk lid draagt met een eigen deskun-

•

vanuit scenario’s waarbij er in ieder geval vanaf september 2020 weer (gedeeltelijk)

GOVERNANCE
CODE CULTUUR

De samenstelling van de Raad is als volgt:

voerd. Deze zelf-evaluatie zal begin 2020 plaatsvinden.

ONDERWERPEN:
De belangrijkste onderwerpen die in 2019 aan de
orde zijn gekomen zijn:
•

interne organisatie;

•

bedrijfsvoering inclusief begroting en
jaarrekening;

•
•

Governance Code Cultuur
de strategische koers in relatie tot de
subsidie-opdracht;

•

relatie tussen Bestuur-ToezichthouderOrganisatie;

•

Certificering Kwaliteit in Beeld

2019

IN ÉÉN OOGOPSLAG

17.717
OSS
11.076

TOTAAL
TOTAAL BEREIK
ACTIEVE
DEELNEMERS

BERNHEZE
4482

CUIJK
2159

3679

13.750

288

VRIJE TIJD EN
AMATEURKUNST

ONDERWIJS

CULTUURPARTICIPATIE

ACTIVITEITEN
22

180

24.130
17

141

TOTAAL BEREIK
PUBLIEK

20.515
ONDERWIJS:
PO, VO, Onder schooltijd

VRIJE TIJD EN
AMATEURKUNST

CULTUURPARTICIPATIE:
Buurtcultuur, voucherregeling

ONDERWIJS

VRIJE TIJD EN AMATEURKUNST:
cursussen, workshops, evenementen

400
3215
CULTUURPARTICIPATIE

ACTIEF BEZIG ZIJN
MET KUNST MAAKT
TOT EEN COMPLETER
MENS. MENSEN ZIJN
CREATIEF, MAKEN
MOOIE DINGEN,
KRIJGEN INSPIRATIE,
ONTMOETEN
ANDEREN, BENUTTEN
HUN TALENTEN EN
VERRIJKEN HUN
LEVEN.
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CULTUUREDUCATIE
IN DE VRIJE TIJD
De Osse Nacht, juni 2019

CULTUUREDUCATIE
IN DE VRIJE TIJD

Muzelinck biedt podia en expositiemogelijkheden voor amateurkunstenaars en amateurkunstverenigingen. We begeleiden (muziek) ver-

ACTIEVE DEELNEMERS

enigingen en bieden waar mogelijk deskundigheidsbevordering.
In 2019 hebben we veel amateurkunstenaars, verenigingen en aanbieders
mogen ontvangen in onze goed gefaciliteerde ruimtes. Ook individuele

630

346

1061

amateurkunstenaars hebben wekelijks gebruik gemaakt van onze ateliers.
We hebben in 2019 de behoefte zien groeien om vrij te kunnen werken en
hebben hierin kunnen voorzien door onze ateliers zo veel mogelijk open te

JAARCURSUSSEN
EN SAMENSPEL

KORTE
CURSUSSEN

WORKSHOPS

BERNHEZE 73
CUIJK 29
OSS 528

1
4
341

7
7
1047

stellen. De ontmoeting met andere amateurkunstenaars zorgde voor
inspiratie en verbinding met elkaar en met Muzelinck. Als vanzelf
ontstonden er samenwerkingen zoals optredens en exposities tijdens
evenementen zoals De Osse Nacht in juni 2019.
Bij het samenstellen van het cursusaanbod is er in 2019 meer gekeken
naar de behoeften van de verschillende doelgroepen. Muzelinck streeft
naar een zo compleet mogelijk aanbod in cultuureducatie van goede

1350

kwaliteit. We hebben een groot netwerk en weten wat er aan cultuur-

1642

292

educatie is. We hebben er in 2019 voor gezorgd dat ons cursusaanbod van
toegevoegde waarde is. In 2019 is onze rol als expertisecentrum en
verbinder steeds duidelijker geworden en hebben wij zo veel mogelijk

FANTASTIVAL 750
DE OSSE NACHT 600

LEERLINGEN
PRESENTATIES

EVENEMENTEN
EN PRESENTATIES

PUBLIEKSBEREIK

AANTAL
ACTIVITEITEN

20.515

3

EVENEMENTEN

15

LEERLINGEN
PRESENTATIES

4
FANTASTIVAL 18000
DE OSSE NACHT 1000
LEERLINGPRESENTATIES 765

VERHURINGEN
CULTUUREDUCATIE
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EXPOSITIES

mensen in aanraking gebracht met kunst en cultuur, binnen én buiten
Muzelinck.
Verder zijn we in 2019 begonnen met de inrichting van een nieuwe
website waarop het mogelijk wordt om het totale aanbod op het gebied
van cursussen en lessen in dans, theater, musical, muziek en beeldende
kunst zichtbaar te maken in Oss, Bernheze en directe omgeving.

SAMENSPEL
Met de muziekdocenten is er in 2019 een nieuw samenspelprogramma gemaakt. Dit
bestaat uit vier grote samenspeel/-zanggroepen in verschillende niveaus. Voor de
volwassenen was er een gevarieerd aanbod in ensembles.
Muzelinck vindt het belangrijk dat leerlingen veel kunnen samenspelen. Op die
manier leren zij andere aspecten van muziek maken.
Ze leren naar elkaar te luisteren en samen verantwoordelijk te zijn voor het muziekstuk dat ze ten gehore brengen. De leerlingen hebben dit in 2019 kunnen ervaren in
de aanloop naar de optredens tijdens evenementen als het Muzelinck Winterfestijn,
De Osse Nacht en Fantastival. Het plezier van het samenspel was voelbaar, zowel de
De Osse Nacht, juni 2019

deelnemers als het publiek genoten!

VERENIGINGEN (HAFA)
In 2019 heeft Muzelinck haar rol als expertisecentrum naar de verenigingen verder
vorm gegeven en is het contact met de verenigingen geïntensiveerd.
Vanaf september 2019 organiseert Muzelinck 3 keer per jaar een overleg met de 11
verenigingen uit de gemeente Oss. Verenigingen kiezen zelf het onderwerp dat op de
agenda komt te staan.
Het bereiken van jongeren is een belangrijk thema voor verenigingen. Om deze reden
heeft Muzelinck begin 2019 de bijeenkomst “jongeren porren voor muziek”
geïnitieerd. Deze bijeenkomst was bedoeld voor alle muziekverenigingen van
Noord-Brabant. Een samenwerking met LKCA en de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen. Tijdens deze bijeenkomst was het onderwerp het boeien en binden van
tieners en jong volwassenen voor de muziekvereniging.
In 2019 heeft Muzelinck voor verschillende verenigingen muzieklessen verzorgd
en contacten gelegd tussen het primair onderwijs en de muziekverenigingen. Door
bemiddeling van Muzelinck werkt Stadsharmonie KVA nu samen met Basisschool de
Korenaer.

JONGEREN
PORREN
VOOR
MUZIEK.

JONGEREN BETER
BEGRIJPEN,
RAKEN,
BEREIKEN EN
INTERESSEREN VOOR
JOUW
VERENIGING
Bijeenkomst voor muziekverenigingen
‘Jongeren porren voor muziek’

PODIUM
In 2019 heeft Muzelinck de samenwerking gezocht met Theater De Lievekamp en is
de Nacht van Muzelinck omgedoopt tot De Osse Nacht. We hebben hierdoor een (nog)
groter kunstfestival kunnen neerzetten waar door zo’n 500 amateurkunstenaars werd
opgetreden. De optredens waren zeer divers en er waren veel bezoekers. Een samenwerking die we in de toekomst willen voortzetten om zo een podium te bieden aan
de vele amateurkunstenaars die onze regio rijk is.
Verder waren er in ons gebouw het hele jaar exposities te zien van lokale amateurkunstenaars. Men wist ook in 2019 dit ‘podium’ goed te vinden.
Voor onze eigen cursisten organiseerde Muzelinck het Winterfestijn. Ook onze huisgenoten en hun cursisten waren welkom om gebruik te maken van de podia. Het werd
een middag boordevol optredens.
Tijdens het Halloweenconcert veranderde het Muzelinck gebouw in een spookslot
en lieten de muziekleerlingen van zich horen. Daarnaast waren er het hele jaar door
leerlingenconcerten in theaterzaal De Linck.
Met Fantastival brachten we kunst en cultuur naar de mensen toe. Ook in 2019 weer
door een kleine 20.000 mensen bezocht. Fantastival is een hele mooie mix van een
podium voor lokale amateurkunstenaars en professionele straattheaterartiesten uit de
hele wereld. Deelnemers gaven aan onder de indruk te zijn van het organisatieniveau
van Muzelinck bij zo’n groot evenement. De wisselwerking tussen artiesten en publiek
was ontroerend om te zien.
Fantastival verrast en verbindt.

Halloween leerlingenconcert, oktober 2019

‘‘

Fantastival, september 2019

MUZELINCK WIL VERRASSEN, VERRIJKEN,
VERGROTEN, VERKLEINEN, VERBEELDEN
EN NOG VEEL MEER. WE STREVEN NAAR
INCLUSIVITEIT EN DIVERSITEIT.
DENNIS SPANJERS
MANAGER CULTUUREDUCATIE EN PARTICIPATIE

CULTUUREDUCATIE
ONDER SCHOOLTIJD
MAAKT DAT KINDEREN
EN JONGEREN ZICHZELF EN DE WERELD
OM HEN HEEN
ONTDEKKEN.
ZE ONTWIKKELEN
HUN TALENT EN
CREATIEVE VAARDIGHEDEN EN MAKEN
KENNIS MET MUZIEK,
DANS, THEATER EN
BEELDENDE KUNST.
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CULTUUREDUCATIE
IN HET ONDERWIJS

CULTUUREDUCATIE
IN HET ONDERWIJS

In het onderwijs (PO en VO) heeft Muzelinck ook in 2019 zorg gedragen
voor het verbinden van vraag en aanbod, waarbij de kwaliteit van de aanbieders werd geborgd. We hebben aanbieders begeleid en hebben
trainingen (deskundigheidsbevordering) verzorgd, zodat zij in staat waren

58

13.750

goed vorm te geven aan de vraag van de school.
Daarnaast heeft Muzelinck het intermediairschap verzorgd van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit (De Cultuurloper). Muzelinck speelt in op

SCHOLEN
BEREIKT

LEERLINGEN KUNSTEN CULTUUREDUCATIE
LATEN ERVAREN

36 OSS
11 BERNHEZE
11 CUIJK

7.343 OSS
4.338 BERNHEZE
2.069 CUIJK

landelijke en provinciale ontwikkelingen, regelingen en subsidiemogelijkheden door deze te vertalen naar de lokale situatie (zoals de subsidieregeling Mediakunst - en Erfgoededucatie). Verder hebben we in 2019 scholen
begeleid bij het aanvragen van regelingen (zoals de Impuls-regeling
Muziek) en hebben we bijeenkomsten en trainingen verzorgd ter inspiratie
en deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en ICC-ers.
In samenwerking met OKVO verbindt Muzelinck de scholen met de

38

SCHOLEN DOEN MEE MET
CMK CULTUURLOPER

20 OSS | 7 BERNHEZE | 11 CUIJK

culturele aanbieders. In 2019 hebben er gezamenlijke bijeenkomsten
plaatsgevonden voor het onderwijs. Verder is het culturele aanbod voor
het onderwijs in 2019 meer onder de aandacht gekomen door de Marktplaats Cultuureducatie. Op deze website zijn de mogelijkheden op het
gebied van cultuureducatie zichtbaar en te boeken door de scholen.

9

SCHOLEN DOEN MEE MET
IMPULSREGELING MUZIEK
7 OSS | 2 CUIJK

Muzelinck waarborgt de kwaliteit en faciliteert deze website.

OKVO
Muzelinck wil kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur. OKVO is hierin een
prachtig samenwerkingsverband tussen professionele culturele instellingen in Oss,
waarbij we kinderen een (eerste) kennismaking kunnen bieden. Via OKVO laat
Muzelinck de kinderen muziek en dans beleven.
Voor het aanbod muziek heeft Muzelinck in 2019 een voorstelling gemaakt: Johan en

106

141

het GIGA GROTE GEHEIM. Kinderen van groep 3 hebben deze voorstelling bijgewoond.
Verschillende muziekinstrumenten zijn aan bod gekomen en de vraag die tijdens de
voorstelling centraal stond was: ‘Wanneer ben je nu eigenlijk raar of juist toch normaal? En bestaat er wel een ‘raar’?’. Ter voorbereiding hebben de leerlingen liedjes
ingestudeerd, aan muziekvormen gewerkt en is cultureel erfgoed binnen het vak

GESPREKKEN
GEVOERD
MET SCHOLEN
INTERMEDIAIR

muziek aan bod gekomen.

ACTIVITEITEN
PROJECTEN

Muzelinck heeft verdere samenwerking met OKVO gezocht door de onderwijsbijeenkomsten te combineren met die van OKVO. In 2019 zijn er in samenwerking met OKVO
een drietal onderwijsbijeenkomsten georganiseerd. Elke keer is er een uitvoerder van
OKVO gekoppeld aan een intermediair (voor de scholen) vanuit Muzelinck, om op die
manier de behoeften van de scholen te koppelen aan de kennis van de uitvoerder.
De intermediairs zijn bij elk uitvoerdersoverleg aangesloten om elkaar te informeren.

WAT IS STOOOM?

STOOOM
In april 2019 is het STOOOMlab Muzelinck voor het eerst officieel in gebruik genomen
door de basisscholen. STOOOM staat voor onderzoeken, ontdekken en ondernemen.
Kinderen gaan aan de slag met technologie en werken aan creatieve opdrachten.
Zo gaan zij bijvoorbeeld een werkende robot bouwen met kosteloos materiaal en
elektronica, maken zij een eigen film of ontdekken ze wat virtual reality inhoudt.
STOOOM is gratis voor groepen 5 en 6 van basisscholen van Filios Scholengroep en
SAAM*scholen. In 2019 waren er twee STOOOMlabs:

STOOOMLAB STADION (VOOR GROEP 7 & 8)
De klassen gingen aan de slag met 4 verschillende opdrachten op het gebied van
Science, Augmented en virtual reality, 3D ontwerpen en programmeren.

STOOOMLAB MUZELINCK (VOOR GROEP 5 & 6)
De klassen kregen opdrachten op het gebied van ‘stop motion’, leerden hun eigen
‘wearables’ ontwerpen en maakten kennis met de techniek die daar bij hoort.

PROJECT ESCAPEVROOM
In 2019 is het project EscapVRoom ontwikkeld. Dit is een project waarbij de groepen 6
van de basisscholen gedurende een schooljaar een virtuele escaperoom gaan bouwen
gebruikmakend van beeldende vorming, storytelling, technologie en meer. Voor dit
project heeft Muzelinck een subsidie gekregen vanuit de regeling Mediakunst van het
Fonds voor Cultuurparticipatie. De eerste scholen zullen in 2020 voor het eerst gaan
bouwen aan hun EscapeVRoom.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT (CMK)

‘‘

Muzelinck begeleidt alle scholen op het gebied van cultuureducatie en voerde in

ER ZIT MUZIEK IN ELK KIND.
MIJN WERK IS OM DAT ERUIT
TE HALEN.

2019 zo’n 106 gesprekken op de scholen. Dit heeft geleid tot een toename van CMK
scholen; in 2019 waren er in totaal al 38 scholen die het traject van De Cultuurloper
volgen. Binnen CMK hebben we met verschillende betrokken scholen een verdiepingsslag gemaakt.
Veel scholen hebben het traject van De Cultuurloper doorlopen en willen nu nog meer
aansluiten en verdieping vinden bij de gekozen lesmethode, zoals IPC, Blink, ELO,
etc. Bij verschillende scholen zijn door kunstvakdocenten lessen gegeven passend bij
thema’s. Deze willen we ook toegankelijk maken voor de andere scholen die met die
thema’s bezig zijn.

MARCEL VAN WENSEN
MUZIEKDOCENT

STOOOM is een initiatief van zes
partners. Filios Scholengroep,
SAAM*scholen, Talentencampus Oss,
Bibliotheek Oss, Het Hooghuis locatie
Stadion en Muzelinck. Gezamenlijk
zorgen we voor inspirerende omgevingen waar klassen welkom zijn
om te onderzoeken, ontdekken en
ondernemen. Daarnaast kunnen de
scholen materialen lenen.

SAMENWERKINGSPROJECTEN
IN HET ONDERWIJS

Cultuuronderwijs op Het Baken door
vakdocent Ingrid Friesen

ONDERNEMERSCHAP
Muzelinck werkt aan de duurzame ontwikkeling van kwalita-

Het Hooghuis de Singel, Museum Jan Cunen en Muzelinck zijn

tieve cultuureducatie, het vergroten van onze inkomsten en

al jarenlang partners als het gaat om Kunstvakken. Door middel

het bouwen aan een duurzame relatie door waarde te creëren.

van kunst worden blikken van de leerlingen verruimd, leren ze

Dit heeft geresulteerd in structurele afspraken met een aantal

hun grenzen kennen en leren ze ook om over drempels heen te

scholen waarbij kinderen wekelijks les krijgen van kunstvakdo-

stappen.

centen.

Het Maaslandcollege weet Muzelinck te vinden tijdens de

Op basisschool Emmaus in Heesch zijn we in 2019 gestart met

nodige uitwisselingen met buitenlandse scholen. In 2019 ston-

een kunstklas waarbij 3 kunstvakdocenten met de leerlingen

den tijdens deze workshops de Global Goals centraal en is er

hebben gewerkt om op een procesmatige manier met beelden-

aandacht besteed aan duurzaamheid, snelle confectie, recyclen

de kunst bezig te zijn. Verder was er voor alle leerlingen weke-

en het combineren van afvalmateriaal en robottechnologie.

lijks muziekles. Dit werd gegeven door 2 muziekvakdocenten.
In het schooljaar 2019-2020 is deze school doorgegaan met de

KUNSTRALLY CROSS

wekelijkse muzieklessen aan alle groepen. Ook basisschool De

In het najaar van 2019 hebben de voorbereidingen voor Kunst-

Evenaar is in het schooljaar 2018-2019 begonnen met weke-

rally CrOss plaatsgevonden, een kunstwedstrijd in 5 disciplines

lijkse muzieklessen door vakdocenten. Dit is voortgezet naar

met een finale-avond in Theater Lievekamp. Op 9 maart 2020

het schooljaar 2019-2020. Verder is basisschool Het Molenveld

hebben de leerlingen van de verschillende Hooghuis Locaties

in 2019 gestart met wekelijks muzieklessen aan alle leerlingen

en Bernrode hun talenten laten zien, werd er podiumervaring

van de school, waarbij de muziekvakdocent eveneens ingezet

opgedaan en kregen leerlingen inzicht en waardering in elkaars

wordt voor de pauze-activiteit.

werk/talent/kwaliteit.

KUNSTMAATJES 2.0
In 2019 bestond Kunstmaatjes 10 jaar en voor deze gelegenheid werd het project opgeschaald met het aantal deelnemers
en kunstdisciplines.
Dankzij de financiële ondersteuning van het Kansfonds en het
Oranjefonds hebben we 45 duo’s kunnen vormen. De duo’s
Teamtraining ‘Procesgerichte didactiek’ voor
leerkrachten en vakdocenten

(maatjes) bestonden uit mensen met een beperking gekoppeld
aan kinderen van het regulier onderwijs.
Door dit project werd hun blik verruimt; niet meer in hokjes
denken maar elkaar écht zien en écht leren kennen.
Kunst was het middel.
De kunstmaatjes hebben gedurende 7 weken samen gewerkt
in de disciplines muziek, poëzie, dans, drama en beeldend.
Het project eindigde met een feestelijke eindvoorstelling in de
grote zaal van Theater De Lievekamp.
Kunstmaatjes 2.0 was een samenwerking met de Nicolaasschool, Stichting Dichterbij, De Kunstfabriek, basisschool HUB
Oss, BlinQ Dagbesteding en Theater van de Stad.

Feestelijke eindpresentatie van
Kunstmaatjes 2.0,
februari 2019

MUZIEKIMPULS
Op 3 scholen in Oss en 2 scholen in de gemeente Cuijk is de
regeling Muziekimpuls geïmplementeerd. Samen met de
school is gekeken hoe zij muziek geborgd willen hebben op
hun school. Hoe willen ze dat de leerkrachten hierin geschoold
worden en wat vinden ze belangrijk dat de leerlingen moeten
leren? Dit is maatwerk, waarbij de muziekvakdocent vooral
bezig is om de leerkrachten te coachen.

MET KUNST KUNNEN
MAATSCHAPPELIJKE
DOELEN GEREALISEERD WORDEN,
ZOALS HET
VERBETEREN VAN
DE LEEFBAARHEID IN
WIJKEN OF HET
VERGROTEN VAN DE
KWALITEIT VAN
LEVEN.
BIJ CULTUUREDUCATIE IN HET
SOCIAAL DOMEIN
DRAAGT MUZELINCK

5
CULTUUREDUCATIE
IN SOCIAAL DOMEIN

ZORG VOOR HET
VERBINDEN VAN DE
VRAAG VAN ZORG- EN
WELZIJNSORGANISATIES MET HET AANBOD, WAARBIJ DE
KWALITEIT VAN DE
AANBIEDERS WORDT
GEBORGD.

CULTUUREDUCATIE
IN SOCIAAL DOMEIN

In 2019 hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling en versterking
van onze rol in het Sociaal Domein. Een belangrijk speerpunt was hierbij
de inzet van kunst voor de positieve gezondheid van mensen. Met positieve gezondheid bedoelen we de onderwerpen; dagelijks functioneren,

3215

288

lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven
en meedoen. Hiermee dragen we bij aan het levensgeluk van mensen, de
sociale binding én de vitaliteit van onze regio en werken we aan de
realisatie van onze visie en missie.

DEELNEMERS

PUBLIEK

PROEFUIN RUWAARD
Vanaf 1 juli 2019 is Muzelinck officieel samenwerkingspartner geworden van Proeftuin
Ruwaard. Hiermee is er in Oss een unieke situatie ontstaan om kunst en cultuur daad-

3

AFGERONDE PROJECTEN 2019
LICHTKUNST ARENA
GESPREKSSTOF OOSTWAL FASE 2 A
GESPREKSSTOF OOSTWAL FASE 2 B

werkelijk duurzaam in te zetten voor een positieve gezondheid, vanuit gelijkwaardig
partnerschap met de proeftuinpartners (o.a. Brabant Wonen, Ons Welzijn, de GGD,
Pantein en de GGZ Oost Brabant). Hiermee ontstaat er een concreet perspectief voor
zowel Muzelinck als organisatie, als voor kunst in de zorg.

KUNST & GELUK
In het kader van een aanvraag voor de impulsregeling van de Provincie Brabant
schreef Muzelinck in 2019 het ondernemingsplan Kunst en Geluk. Met de honorering

15

TOTAAL AANTAL ACTIVITEITEN /
PROJECTEN IN SAMENWERKING MET

van deze aanvraag:
•

Kan Muzelinck zich vanaf 2020 verder ontwikkelen naar een professionele
organisatie op het gebied van kunst in de zorg- en welzijnssector.

•

Leren we effectief samen te werken met professionals in de zorg, deelnemers en
zorgontvangers.

•

Dragen we op een structurele manier bij aan de positieve gezondheid van mensen
door kunstinterventies/programma’s.

OVERZICHT PROJECTEN / ACTIVITEITEN IN 2019:

•

NASCHOOLSE KUNST- EN CULTUURLESSEN OP IKC REGENBOOG
ZOMERVAKANTIEPROJECT AUGUSTUS 2019
OPLEVERING BUURTCULTUURPROJECT LICHTKUNST ARENA
OPLEVERING BUURTCULTUURPROJECT GESPREKSSTOF OOSTWAL FASE 2A
OPLEVERING BUURTCULTUURPROJECT GESPREKSSTOF OOSTWAL FASE 2B
GESTART BUURTCULTUURPROJECT VOORBURCHT
GESTART BUURTCULTUURPROJECT KROEZEL
GESTART BUURTCULTUURPROJECT ZWIJSENLAAN
VERKENNING MOGELIJKHEDEN THEATER OP MAAT RUWAARD
COACHING KLEDINGATELIER HUIS VAN DE WIJK RUWAARD
AANVRAAG IMPULSGELDEN PROVINCIE: KUNST & GELUK
NACHT VAN DE UITBLINKER CUIJK
CULTUUR AAN DE MAAS
VERHALEN-GEDICHTENWEDSTRIJD BERNHEZE

•

Tonen we de effecten van kunst aan op de positieve gezondheid van mensen door
de uitvoering en monitoring van artistiek kwalitatieve interventies.
Realiseren we een duurzame financiering waardoor we in staat zijn
programmatisch te werken (in plaats van projectmatig).

•

Delen we de opgedane kennis in Brabant en zijn we een inspirerend voorbeeld
voor andere kunstencentra en gemeenten.

•

Geven we een impuls aan de rol van kunst en cultuur binnen de kanteling in de
zorg.

INVESTEREN IN RELATIE, NETWERK EN
WERKEN VANUIT BEHOEFTE

Voor de 2e entreehal hebben bewoners samen vrolijke, ver-

Om vanuit de behoefte te kunnen werken moesten we meer

bindende teksten bedacht die in 4 textiele kunstwerken zijn

in de haarvaten van de samenleving kruipen. Dit doen we door

verweven. Ze brachten, tijdens het weefproces, een bezoek aan

aan te sluiten bij alle leersessies in de Ruwaard en Schadewijk.

het textielmuseum in Tilburg. Deze weefkunstwerken brengen

Daarnaast zijn we gesprekspartner in de steun- en netwerk-

meer kleur en minder geluidshinder in de hal.

groep van Proeftuin Ruwaard. Hierin werken we dus intensief

Oplevering; april 2019

samen met BrabantZorg, BrabantWonen, GGZ, ONS Welzijn,
tafel bij Deelgenoten. Een initiatief dat zich inzet voor zinvolle

OPGESTARTE BUURTCULTUURPROJECTEN IN 2019

dagbesteding voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Een

VOORBURCHT

mooi voorbeeld van hoe het netwerk waar we in zitten zich

Een nieuw appartementencomplex in Ravenstein heeft een

steeds meer uitbreidt.

groot terras wat in de zomermaanden veel gebruikt wordt.

SEC, Pantein, UniK en de gemeente Oss. Verder zitten we aan

Bewoners willen graag een hekwerk wat iets meer beschutting

SCHADEWIJK

biedt en de buitenruimte mooier maakt. Ze hebben, samen

Bijzondere aandacht was er in 2019 voor Kinderen in Armoede.

met een kunstenaar, een ontwerp gemaakt dat in Cortenstaal

De pilot die we in 2018 op IKC Regenboog zijn gestart is met

wordt uitgevoerd.

steun van de gemeente doorgezet naar doorlopende activiteiten in 2019. Ook hier werkten we vanuit de behoefte van de
kinderen en bereikten we een grote groep.
Er is regelmatig overleg geweest met de andere basisscholen in
de Schadewijk om ook hun kinderen aan te laten sluiten.

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

Wekelijks bezochten tussen de 15 en 20 kinderen onze

verlichting.

naschoolse activiteiten die op school plaatsvonden. In de

ZWIJSENLAAN

zomervakantie hebben we een ‘Summer school’ georganiseerd.
Ruim 45 kinderen hebben zich hier 3 dagen vermaakt.
De gemeente Oss is voor Muzelinck een partner die het
Activiteit tijdens ‘Summer School’ in Schadewijk, augustus 2019

GESPREKSSTOF OOSTWAL FASE 2 B

mogelijk maakt dit structureel te blijven doen.

BUURTCULTUURPROJECTEN
In 2019 hebben we de volgende buurtcultuurprojecten in samenwerking met Brabant Wonen afgerond.

LICHTKUNST ARENA
In 2017 zijn bewoners van wooncomplex Arena massaal
overgestapt op energiezuinige LED-verlichting. Om de overstap
naar meer duurzaamheid te onderstrepen, hebben bewoners
voor de ontvangsthal, samen met een jonge ontwerper, een
LED-lichtkunstwerk ontworpen en vormgegeven. Dit werd door
burgemeester Wobine Buijs onthuld in januari 2019.

GESPREKSSTOF OOSTWAL FASE 2 A
Bewoners wilden de akoestiek in de hal van hun appartement
verbeteren. In één hal maakten zij, samen met een textielkunstenaar, vier wandobjecten van vilt waardoor de ruimte er niet
alleen warmer uit ziet maar ook minder galmt.
Oplevering; april 2019

Activiteit tijdens ‘Summer School’
in Schadewijk, augustus 2019

Dit kleine wooncomplex heeft een hoge hal waar bewoners
graag fotomateriaal van de geschiedenis van hun wijk willen
laten zien. Over de uitvoering van deze vraag is nog overleg
met bewoners nodig. Ook komt er misschien een kunstwerk
waar mos in verwerkt wordt.

MUZELINCK IS IN 2019
GEGROEID VAN
LESLOCATIE NAAR
BRUISEND CENTRUM
EN WE ZIEN KANSEN
OM DIT VERDER UIT TE
BREIDEN.

6
MUZELINCK
ALS BRUISEND
CENTRUM
Fantastival, september 2019

MUZELINCK ALS
BRUISEND CENTRUM

Muzelinck staat bekend als Centrum voor de Kunsten waar lessen muziek,
beeldende kunst, theater en dans gegeven worden. Cursisten volgen lessen in ons pand aan de Raadhuislaan in Oss.

VOORBEELDEN VAN VERBINDING

Muzelinck heeft in 2019 haar deuren meer open gesteld voor verhuur en
contact gelegd met mogelijke huisgenoten op cultureel en maatschappelijk vlak. Daarnaast hebben in 2019 steeds meer (groepen) amateur-

OPTREDENS TIJDENS
MUZELINCK WINTERFESTIJN EN DE OSSE
NACHT DOOR I.DANCE
ACADEMY, BLINQ, KOOR
PHOENIX EN BRABANT
TALENT

kunstenaars ons weten te vinden en hebben zij gebruik gemaakt van onze
ateliers.
Bezoekers raakten geïnspireerd door elkaar.
Naast onze eigen cursisten brachten onze huisgenoten in 2019 in totaal
zo’n 450 bezoekers wekelijks naar Muzelinck. Op deze manier verbinden

CLIËNTEN VAN BLINQ
ZIJN WEKELIJKS
CREATIEF EN MUZIKAAL
BEZIG ONDER BEGELEIDING VAN VAKDOCENTEN VAN MUZELINCK

BLINQ,
I.DANCE ACADEMY EN
BRABANT TALENT
GEVEN JAARLIJKSE
VOORSTELLINGEN BIJ
MUZELINCK


AMATEURKUNST
HUISGENOTEN
EXPOSEREN BIJ
MUZELINCK

SAMENWERKING MET
GEMEENTE OSS: MUZELINCK
VERZORGT RONDLEIDINGEN
EN WORKSHOPS BIJ MUZELINCK VOOR DEELNEMERS
INTEGRATIETRAJECT

we steeds meer mensen met elkaar en brengen we ze in aanraking met

‘‘

WE WORDEN BIJ
MUZELINCK
ALTIJD GEWELDIG
ONTVANGEN
EN GEHOLPEN

verschillende kunstvormen. Daarnaast wordt het gebouw zo optimaal
mogelijk benut.

CAPABEL TAAL

BEZOEKERS EN HUISGENOTEN
WEKELIJKS BIJ MUZELINCK
HUISGENOTEN

BEZOEKERS

(ZOALS VERENIGINGEN, STICHTINGEN,
LOKALE AANBIEDERS)

‘‘

325

13

ER HANGT EEN FIJNE SFEER BIJ

100

5

MUZELINCK, WIJ VOELEN ONS ER HEEL WELKOM!
DE MEDEWERKERS ZIJN ZEER BEHULPZAAM EN ER
WORDT MEEGEDACHT IN MOGELIJKHEDEN.

2018
2019
KUNST EN CULTUUR

Optreden I.Dance Acadamy tijdens De Osse Nacht, juni 2019

2019

KUNST EN CULTUUR
125

8
3
2018
2019
SOCIAAL
MAATSCHAPPELIJK

ILGA GERARDTS
I.DANCE ACADEMY

2018

50
2018
2019
SOCIAAL
MAATSCHAPPELIJK

SAMENWERKINGSPARTNERS IN 2019

KUNSTENAARS

THEATER
DE LIEVEKAMP

GROENE
ENGEL

K26

OUDEREN
ORGANISATIES

MUSEUM
JAN CUNEN

OSS

ONS
WELZIJN

BRABANT
WONEN

BLINQ

K26
NOBB

I.DANCE ACADEMY | BRABANT TALENT |
STICHTING DICHTERBIJ | DE KUNSTFABRIEK |
STICHTING ARCHEOLOGIE MAASLAND |
VOCAAL ENSEMBLE OSS | KOOR PHOENIX | HIPS ON FIRE
IVIO | MEESTER IN NT2 | CAPABEL TAAL | MARANT| LIVIS
EHBO | STOOOM | ROBUUST | BLINQ DAGBESTEDING |
THEATER DE LIEVEKAMP| K26| GGZ | SEC| UNIK | CZ | VGZ |
GGD | JIJ! ADVIES EN COACHING| BRABANT WONEN |
BRABANT ZORG | MAASLANDCOLLEGE
VERENIGING HARTOG | VERENIGING KVA | BRABANTSE
BOND VOOR MUZIEKVERENIGINGEN
MUSEUM JAN CUNEN | GROENE ENGEL | VOLKSUNIVERSITEIT
PANTEIN | GEMEENTE OSS | REGIO OSS | DE BINNENSTAD |
RODE KRUIS | HET LOKAAL | ONS WELZIJN | GLEVERIS
HOOGHUIS TBL | BIBLIOTHEEK | BRABANT TALENT | FOCOSS |
RIEKIE | BEPPIE LOTTERMAN | ESRAA SLEIMAN |
YOUNGWORKS | EUROFINS | KUNSTLOC | BASISSCHOLEN OSS

BERNHEZE
BASISSCHOLEN

PROEFTUIN
RUWAARD

VOLKSUNIVERSITEIT

MUZIEKVERENIGINGEN
ZORG
INSTELLINGEN

CUIJK
WIJKRADEN

STADSARCHIEF

GEMEENTE BERNHEZE | M-ART POP UP | MIRON VAN SOEST
AD VAN SCHIJNDEL | NESTERLE NISTELRODE | AURORA |
MARTHA DAAMS | BASISSCHOLEN BERNHEZE
HARMONIE GAUDETE | MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN
REGIONAAL BUREAU TOERISME | CULTUREEL HART CUIJK |
SCHOUWBURG CUIJK | DOEJEMEE | GEMEENTE CUIJK |
BASISSCHOLEN CUIJK

STAAT VAN BATEN EN
LASTEN OVER 2019

BALANS
PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA

31 dec 2019

31 dec 2018

26.740

18.846

217

17.857

25.114

34.741

25.331

52.598

Vorderingen op handelsdebiteuren

29.779

42.610

Belastingen en premies sociale verzekeringen

18.283

18.964

151.365

122.443

199.427

184.017

410.931

508.846

662.429

764.307

-14.383

45

Bestemmingsfonds

0

9.572

Egalisatiereserve

0

85.122

32.219

-99.550

17.836

-4.811

Voorzieningen groot onderhoud gebouwen

58.002

77.853

Pensioenvoorziening

28.938

30.133

86.940

107.986

51.767

100.373

48.606

45.640

0

111

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

53.809

61.143

Belastingen en premies sociale verzekeringen

23.082

47.666

380.389

406.199

505.886

560.759

662.429

764.307

VASTE ACTIVA

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
BATEN
Exploitatiesubsidies

1.046.91

1.044.364

1.025.593

Les- en inschrijfgelden

320.388

332.076

329.452

Projecten

263.485

809.532

277.612

74.103

51.372

58.050

1.704.067

2.237.344

1.690.707

-246.525

-677.796

-271.389

1.457.542

1.559.548

1.419.318

Overige baten
Kostprijs van de omzet

Immateriele vaste activa
Overige immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Huurdersbelangen
Inventaris
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

LASTEN
Lonen en salarissen

509.440

675.636

550.028

Sociale lasten

124.239

124.062

119.823

77.341

77.463

100.277

264.283

252.694

298.981

5.826

0

4.711

29.272

46.200

46.626

275.347

268.805

282.287

6.791

6.000

4.829

Verkoopkosten

11.425

17.350

14.664

Kantoorkosten

54.920

45.010

32.614

Algemene kosten

54.594

39.000

45.358

662

950

4.632

1.414.140

1.553.170

1.504.830

totaal van bedrijfsresultaat

43.402

6.378

-85.512

LANGLOPENDE SCHULDEN

Financiele baten en lasten

-11.183

-11.500

-14.038

Andere obligaties en onderhandse leningen

TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT

32.219

-5.122

-99.550

Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen immateriele vaste activa
Afschrijvingen materiele vaste activa
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten

Bestuurskosten

totaal van som der kosten

Liquide middelen

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Kapitaal

Resultaat boekjaar
VOORZIENINGEN

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Schulden aan banken

Overige schulden en overlopende passiva

OVERZICHT REALISATIE
PROJECTEN 2019

TOELICHTING OP DE
JAARREKENING

2019

begr 2019

2018

Omzet projecten

263.485

809.532

277.612

Kosten projecten

241.845

669.796

265.303

21.640

139.736

12.309

107.491

                   -   

74.838

Resultaat
Lonen en salarissen doorbelast aan projecten

Totaal resultaat

Het resultaat uit projecten is ten opzichte van 2018 gestegen met 48%. Dit resultaat
bestaat uit de dekking van bepaalde personeelslasten die kunnen worden toegerekend naar projecten en het resultaat uit de kosten en de baten. Het verschil tussen de
begrote omzet en de realisatie wordt verklaard doordat een aantal geplande fondsaanvragen door verschillende omstandigheden niet konden doorgaan of verplaatst
zijn naar een later moment. Daarnaast was het beoogde resultaat uit ondernemerschap in het onderwijs voor het eerst onderdeel van de projectenbegroting. Dit is
gedaan op basis van de informatie destijds. Tot slot is de post Lonen en salarissen die

129.131

139.736

87.147

zijn doorbelast aan projecten in de begroting in de omzet meegenomen. Ondanks dat
de omzet uit projecten aanzienlijk lager was dan begroot, is het resultaat slechts 8%

tov begroting

-10.605

-8%

tov 2018

41.984

48%

+41.984

+48%

RESULTAAT
TOV 2018

RESULTAAT
TOV 2018

lager dan begroot, zoals in het overzicht te zien is.

