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ALGEMEEN
Er is in 2013 weer een sterk kunst- en cultuureducatie
programma gerealiseerd. Hierbij krijgt het vraaggericht
werken steeds meer vorm: door het aanbieden van
meer keuze-onderdelen in het programma, realisatie van
maatwerkprojecten en een uitgebreid facultatief programma.
Een overzicht van de diverse activiteiten is verderop in dit
jaarverslag opgenomen. Vrijwel alle facultatieve projecten
zijn i.s.m. (veelal lokale) partners gerealiseerd en vanuit extra
gelden gefinancierd.
De samenwerking met het Klooster is geïntensiveerd, hetgeen
heeft geresulteerd in een aantal nieuwe projecten en gezamenlijke
fondsenaanvragen om e.e.a. te realiseren.
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Verder is door KUVO een coördinerende bijdrage geleverd aan
het naschoolse activiteiten-programma cultuur met behulp van
de combinatiefunctionarissen en inzet van ons netwerk aan
vakdocenten.
KUVO heeft i.s.m. de combinatiefunctionarissen muziek van
het Klooster een binnenschools project uitgewerkt om de
muziekbeleving bij leerlingen te versterken; enerzijds door hen
rechtstreeks in een muziekproject te laten participeren anderzijds
door leerkrachten te inspireren om in de dagelijkse lespraktijk meer
met muziek te doen. Er is voor deze opzet gekozen omdat we met
een project onder schooltijd veel meer kinderen met instrumenten
laten kennismaken dan met naschoolse activiteiten. Deze activiteit
is door de scholen positief geevalueerd.
Ook met de combinatiefunctionaris dans is een vergelijkbare keuze
gemaakt.
Modeshow - Leerlinge Kalsbeek Woerden

TEVREDENHEID SCHOLEN
In april 2013 hebben wij de scholen gevraagd naar de mening over
ons functioneren. Hiermee willen we de kwaliteit toetsen van alle

Communicatie & samenwerking

relevante stappen in ons bedrijfsproces. Niet alleen inhoud van

■

De kwaliteit van de persoonlijke communicatie vanuit 		

het programma en de organisatie daarvan, maar ook kwaliteit van

		

KUVO wordt gemiddeld als goed beoordeeld. Dit geldt ook

communicatie, belang van samenwerking en aanwezige behoeftes.

		

voor het overleg met de coördinatoren. De communicatie

		

tijdens de voorstelling scoort ruim voldoende.

■

Wat betreft de schriftelijke communicatie; de roosters

kwaliteitszorg. Alle 25 scholen van het primair onderwijs hebben

		

worden door 88% als goed/uitstekend beoordeeld, het

de ontvangen enquête geretourneerd.

		

evaluatieproces door 92%, het lesmateriaal door 76%.

		

De rest beoordeelt deze als voldoende.

Deze horizontale verantwoording is onderdeel van onze

■

Resultaten tevredenheidonderzoek 2013

Het belang van samenwerking is toegenomen. Dit wordt

		

door 91% als (zeer) belangrijk beschouwd. Bovenaan de

		

lijst van zinvolle partners staan: Kunstencentrum Klooster,

Imago; deskundigheid en kwaliteit

		

Erfgoedlocaties, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht,

■

		

Cultuur Platform Woerden en Brede School partners.

■

80% van de coördinatoren en directeuren geeft er de

De waardering van KUVO is over het algemeen goed tot

		

uitstekend, zowel m.b.t. de deskundigheid van het

		

personeel als de oplossingsgerichtheid, de mate van

		

voorkeur aan niet door andere aanbieders rechtstreeks

		

vernieuwing en samenwerking.

		

benaderd te worden, maar wil dat dit centraal via KUVO

Iedereen oordeelt positief over de rol van KUVO als centraal

		 verloopt.

■
		
■
		

aanspreekpunt voor kunsteducatie.
88% betitelt de kwaliteit van het programma als goed, 12%

Facultatief programma

als voldoende. De variatie in het aanbod vindt men (zeer)		

■

		 goed.
■

Inbedding in de lessen, afstemming leerlijn, aantal

		
■

Wat betreft de aanvullende dienstverlening vindt 100% het
aanvullende, facultatieve programma zinvol/zeer goed.
De waardering voor specifieke onderdelen is bij allen

		

activiteiten en ondersteuning van kunst op school scoren

		

positief. Erfgoed scoort het best, gevolgd door beeldende

		

ruim voldoende. Deze punten worden opgepakt in het

		

kunst en muziek.

		

verdiepingsprogramma dat m.i.v. 2013-2014 start.

■

De prijs/kwaliteit verhouding wordt als ruim voldoende

		 beoordeeld.
■

Het gemiddelde cijfer rapportcijfer voor KUVO is een 8,0.

■

In de dienstverlening wordt deskundigheidsbevordering en

		

ontwikkelen van maatwerkprojecten door 83% als zinvol/

		

zeer goed ervaren.						
							Vervolg volgende pagina ›
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■

Binnen de naschoolse activiteiten vindt 60% het aanbod

		

goed/uitstekend. Muziek wordt daarbinnen het beste

		

beoordeeld. 30% geeft aan behoefte te hebben aan meer

		

buitenschools aanbod en dan vooral beeldende kunst.

■

Over de gewenste inzet van combinatiefunctionarissen

		

verschilt het beeld: de helft ziet hen liever meer activiteiten

		

onder schooltijd verzorgen, 58% juist liever na schooltijd.

Over het algemeen een zeer positief resultaat.
We blijven er onveranderd naar streven onze kwaliteit verder
te verbeteren, alsmede onze samenwerking met partners te
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optimaliseren.

Modeshow - Leerlinge Kalsbeek College Woerden

LOKAAL VERDIEPINGSPROGRAMMA
De KUVO draagt als representant van de scholen structureel

Naast deze thematische netwerksamenwerking blijft het reguliere

zorg voor de kunst- en cultuureducatie in Woerden. En doet

samenwerkingsproces met het onderwijs bestaan:

dit in nauwe samenwerking met lokale en bovenlokale

■

Binnen elke school is een kunstcoördinator verantwoordelijk

partners. Mogelijkheden tot verdere verbreding en

		

voor de communicatie met KUVO en de interne 			

verdieping zijn in 2013 uitgewerkt in de vorm van een lokaal

		

communicatie. Jaarlijks zijn er 3 vergaderingen

verdiepingsprogramma.

		

met de kunstcoördinatoren waarbij in overleg het

		

jaarprogramma wordt vastgesteld.

■

Het jaarprogramma, met minimaal 1,5 kunstconfrontatie

begroting op dit project bestemd kan worden.

		

per leerling, kent een logische opbouw over de leerjaren

Dit bedrag richten we op intensivering van de samenwerking

		

en bevat zoveel mogelijk kunstvormen. De KUVO draagt

		

zorg voor de realisatie van dit programma en stelt 		

Het programma richt zich op de lokale culturele 			

		

lesmateriaal beschikbaar ter voorbereiding en verwerking

		

infrastructuur. Zo kunnen we een verdiepingsslag maken in

		

van de activiteiten. Alle activiteiten worden geëvalueerd

		

de aansluiting van de lokale kunst- en erfgoedorganisaties

		

door de groepsleerkrachten en nogmaals in het 			

		

op de vraag van het primair onderwijs.

		

gezamenlijke kunstcoördinatoren overleg besproken.

Daarom heeft het bestuur bepaald dat er een bedrag vanuit de

■

■
		
■

■

Ook de directies van de betrokken scholen worden 		

KUVO i.s.m. culturele partners.

		

geïnformeerd over het programma en relevante 			

Extra beschikbaar komend lokaal werkbudget wordt ingezet

		

ontwikkelingen

De invulling is maatwerk en wordt gecoördineerd door 		

■

KUVO ontwikkelt verder oplossingen voor specifieke

		

voor extra (ontwikkel)tijd van lokale professionals, voor 		

		

activiteiten met scholen en materialen. Daarnaast ontvangt

		

vragen per school, ontsluit aanvullend aanbod van/

		

Kunst Centraal voor monitoring en evaluatie van het 		

		

creeert nieuw aanbod met lokale kunstenaars en 		

		

programma een financiële bijdrage.

		

verenigingen en informeert over relevant bovenlokaal 		

Het resultaat is een efficiënte, duurzame en kwalitatief 		

		

aanbod o.g.v. kunsteducatie.

■
		

goede samenwerking op lokaal niveau tussen KUVO,

		

scholen en aanbieders.

Het toezichthoudend bestuur borgt de betrokkenheid van het
volledige onderwijs.
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BASISPROGRAMMA

8

KUVO verzorgt de kunst- en cultuureducatie voor de scholen

KUVO werkt aan de verankering van cultuureducatie in het

in de gemeente Woerden en werkt hierbij samen met diverse

onderwijs en borging van samenwerking tussen cultuur en

culturele partners. De scholen hebben gekozen voor de aanpak

onderwijs en aan het stimuleren van cultuurparticipatie.

om iedereen mee te laten doen: gezamenlijk, laagdrempelig o.b.v.

Dit alles zodat cultuur een vast onderdeel is in het leven van

kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid. Hier ligt een gedeelde

kinderen. KUVO vervult een brugfunctie tussen cultureel aanbod

verantwoordelijkheid.

en de vraag vanuit scholen.

Kerncijfers KUVO		 Primair Onderwijs				

Voortgezet Onderwijs

Totaal

Deelnemende scholen
Aantal leerlingen
Totaal bereikt
Gem. Kunstconfr/leerl.

25
5.512
14.860
2,7

4
4.706
9.458
2,0

29
10.218
24.318
2,4

Professionele
gezeldschappen o.g.v.
podiumkunsten in
programma

In 2013 o.a.:
Nationaal Ballet
Metropole Orkest
Rood Verlangen
Wie Walvis
TH de Wei
Starmaker
Hakim
Theater Snater
Huis van Barm
Projects Unlimited

In 2013 o.a.:
Rode Loper
Theatergroep Zwerm
Urban Myth
Op Sterk Water
Aluin
Oeloek
Meisjes Scholten
Maarten Willemse
Piepschuim
Project Sally
Scapino
Ballet van Leth

Aanvullend/facultatief
programma

Er is een daarnaast een uitgebreid facultatief jaarprogramma voor PO en VO dat
aanbod op alle kunstterreinen omvat. Zie volgende pagina's.

SAMENWERKING LOKAAL
Bij het realiseren van onze doelen en ontwikkelen van projecten
werken wij al sinds jaren structureel samen met lokale partners.
Vaak met projectteams waarin beschikbare kwaliteiten, netwerken
en middelen optimaal verbonden worden.

Naam

Samenwerkingsproject

Voor Groep

Brede School partners

Buitenschoolse Activiteiten

Alle Leeftijden

Cultuur Platform Woerden

CultuurLokaal (gezamelijke website)
Stadsdichter
Dienstverleningsovereenkomst CPW-KUVO

Danscentrum Delicious

Dansdagen Modern PO

Groep 5-8

Naschoolse curcussen

Alle Leeftijden

Gebruik accomodatie bij workshop/try-outs
Fanfarekorps Excelsior

Muziekproject Windvlaag (2012)

Fotostudio Hans v. Ommeren

Expo Gewelven/Multikunst/

Galerie Slagmaat
Gilde Woerden

Grand Kasteel Woerden

Groep 5+6

Kijk! Mijn plek

VO

Multikunst

VMBO

Stoffels en Schoorstenen

Groep 6

Rondleidingen Klassendag

Groep 7+8

+ op aanvraag div. erfgoedlocaties

Alle Leeftijden

Rondleidingen Multikunst

VO

Div. Rondleidingen op aanvraag

Alle Leeftijden

Exposities Gewelven

Bovenbouw

Gebruik accomodatie
Hannes & Co circusschool

Brede Schooldagen

Harmonie de Vriendschap

Gebruik accomodatie

Individuele Kunstenaars: Harmke,

Naschoolse cursussen i.o.m. CF Cultuur

Niels, Michiel & Sharon, Hans,

Kunstenaars in de Klas

Riemer, Barbara, en Kunstkring

Div. projecten binnenschools

Alle Leeftijden
Alle Leeftijden
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Naam				

Samenwerkingsproject			

Voor Groep

Jazz'In Woerden 			

Workshops Jazz4Kids in de school (2012)

Groep 5 en 6

Jongerencentrum Babylon			

Gebruik accomodatie

VO

Kalsbeek College			

Workshops en bezoek Modeshow

Bovenbouw

Kerken			

Openstelling t.b.v. rondleidingen

				

Gebruik accomodatie t.b.v. workshops

Kunstencentrum Het Klooster

Inspiratieworkshop Muziek

Docententeam

		

			

Snaar, Blaas en Slag!

Groep 5

		

			

Naschoolse muziekcursussen (CF)

Divers

		

			

Kunstendagen

VMBO 3

		

			

Gebruik theater t.b.v. KUVOschoolvoorstellingen

Groep 5/6+HavoVWO

				

You've got Talent

Alle leeftijden

Lokale Media (RPL FM, TV)			

Publiciteit				

Minkema			

Minkema Boulevard

Groep 7 + 8

Molen de Windhond			

Klassendag		

Groep 7 + 8

				

Multikunst			

VO

				

Wind in de zeilen (i.s.m. LEU)

Groep 6

				

Op aanvraag		

Alle Leeftijden

Realiteitstheater			

Gebruik accomodatie div. workshops

Regiobibliotheek			

Gebruik accomodatie div. workshops

Saskia's Dansschool			

Combinatiefunctie/naschoolse cursussen

				

Brede School activiteiten

Senz Grafische Media			

Multikunst			

VO

				

Projecten PO (o.a. Druk met Kunst)

Groep 5 + 6

Stadsmuseum Woerden 			

Koffer vol Scherven - op aanvraag

				

Koffer Jet & Jan - op aanvraag

				

Romeinenproject

Groep 5 + 6

				

Rondleidingen Klassendag

Groep 7 + 8

				

Rondleidingen Multikunst

VO

				

Stad in de Middeleeuwen (i.s.m. LEU)

				

Educatie bij div. expostities

PO + VO

Stadsdichter			

Dichter in de Dop - poëzieproject

Bovenbouw + VO

Alle Leeftijden

Naam

Samenwerkingsproject

Voor Groep

St. Historische Spelen
St. Historische Vereniging
St. KIJK!

Speciale schoolvoorstelling
Div. erfgoedprojecten, Romeinen/Limes
Kijk! Vieze Handen (2012)
Kijk! Dozen (2013)
Klassendag (Jaarlijks)
Theatervoorstelling Klaas V.
Ik doe mee! - Actief met Klassieke Muziek
Olifant - Try out
Klassieke vertellingen - op aanvraag
Combinatiefunctionarissen Cultuur
Brede School ontwikkelingen
Theatervoorstellingen - op aanvraag
Stadsdichter, Poëzie in de Dop

Groep 7 + 8

St. Open Monumentendag
Theater Snater
Troupe A'Dour

Welzijn Woerden
Wijs!
Woerdense Courant

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

5+6
5 t/m 8
7+8
1-3
3+4
1+2

Alle Leeftijden

Bovenstaande cultuur educatieve projecten worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Daarnaast is er bovenlokale samenwerking met o.a: Landschap Erfgoed Utrecht, Kunst Centraal, Nationale Opera
en Ballet, Het Filiaal, Metropole Orkest.
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KUNSTCONFRONTATIES PO 2013
Activiteiten Primair Onderwijs

Basis en Keuze		

ws/vrst.		

leerl.

Starmaker: AuditieAuditie!
TH de Wei-Vlinder
Nationaal Ballet: Romeo & Julia
Nationaal Ballet: Don Quichot
Metropole Orkest
Wie Walvis - Moustachio
Tieret- Barbierama

12

11
5
5
1
1
1
4
5

Klassendag

1

1.200

Historische Spelen

1

735

19

502

3

115

Druk met Kunst

18

428

Snaar Blaas Slag

11

380

561

Rondleidingen expo Arsenaal

11

323

557

Workshop Clips voor Vrijheid

10

301

Levend Erfgoed

11

254

Minkema Boulevard*

2

715

Modeshow Kalsbeek*

1

59

10

137

- muziek

13

138

- beeldend

12

151

5

58

196

14.860

1.053
905
780
759
720
720

Keuzeprogramma

9

925

Dansdagen Projects Unlimited

9

877

Rood Verlangen - Nachtegaal

6

657

Muziekvertelling

5

240

Huis van Barm

2

220

Ilona Stokvis - Verenliefde

1

155

Hakim - Hakimime*

1

150

Troupe A'dour - ik doe mee!

2

Dansdagen Delicious

ws/vrst.		leerl.

Facultatieve Projecten

Basisprogramma
Theater Snater - Klaas V

Facultatieve Projecten 		

85

Kijk! Mijn Wereld
Kijk! Mijn Plek

Inspiratie Leerkrachten
Workshop Muziek voor teams
Naschoolse cursussen

- dans

Totaal projecten/voorstellingen
Leerlingaantallen gefactureerd PO
Gemiddeld kunstconfr./leerling

5.512
2,7

Bij alle bovenstaande activiteiten (m.u.v. *) heeft voorbereidende les, verwerkingsopdracht en/of workshop plaats gevonden.

SFEERIMPRESSIE
Kennismaking podiumkunsten

13

KUVO in samenwerking met: Het Nationale Ballet, Metropole Orkest, Theatergroep T.H. de Wei,
Rood Verlangen, Huis van Barm, Theatergroep WieWalvis, Tieret, Theater Snater, Studio Starmaker.

Dansprojecten

14
Het Nationale ballet , groep 7

Dansdag, groep 1 t/m 8 | Dansschool Delicious, Saskia’s Dansschool, Projects Unlimited

Kennismaking Erfgoed

15

Klassendag (Open Monumentendag): Groep 7 en 8
Ca. 1300 leerlingen van de basisscholen uit alle kernen van deze gemeente op 8 verschillende routes 2 flitsbezoeken aan monumenten.
Onze gemeente heeft hiermee met Klassendag de grootste participatie van heel Nederland.
Klassendag Woerden is een samenwerkingsproject tussen KUVO, Het Gilde, St. Open Monumenten Dag,
St. Hugo Kotestein, St. Historische Vereniging, St. Stoomgemaal Teijlingens en vele vrijwilligers.
Met dank aan de eigenaren van alle deelnemende monumenten!

Kennismaking druktechnieken
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Druk met Kunst, groep 6 | Bezoek expositie Stadsmuseum Woerden, bezoek drukkerij Senz, leskoffer in de klas
Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van VSB Fonds Woerden, drukkerij Senz,
Loket Culturele Zaken en Programma Versterking Cultuureducatie

Kennismaking Muziek

Snaar, blaas en slag! Groep 5 | Kennismaking met snaar-, blaas- en slaginstrumenten
Mogelijk gemaakt door combinatiefunctionaris cultuur vanuit muziekcentrum Het Klooster

Educatie bij expositie stadsmuseum

KUVO in samenwerking met Stadsmuseum Woerden en verschillende exposanten
Mede mogelijk gemaakt door Rabo Dichtbij Fonds
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Naschoolse activiteiten

18

KUVO in samenwerking met: Welzijn Woerden, Brede Scholen, KMN Kind & Co en beeldend kunstenaars

KUNSTCONFRONTATIES VO 2013
Activiteiten Voortgezet Onderwijs

Basisprogramma		

			

leerl.

Aanvullend programma		

			

leerl.

Dansdagen Scapino*

900

Animatie workshops

Flashdance

488

Kunstendagen B*

844

Rode Loper

653

Kunstcarroussel B*

524

Op Sterk Water

630

Kunstendagen A*

472

Oeloek

476

Ballet van Leth

360

Piepschuim

280

Try outs - Goed Fout

300

Meisjes Scholten

245

Project Sally

240
180

1055

545

Grime workshops

Maarten Willemse

244

Aluin-Klassiekers

125

I Social*

150

Aluin-Bijbelverhalen

120

337

Urban Myth

120
100
70

Kunstcarroussel A*

Multikunst*

Rondleidingen museum
Modeshow Performance
*) is 1,5-2 kunstconfrontaties

Totaal bereik projecten/voorstellingen

9.458

Leerlingaantallen gefactureerd VO

4.706

Gemiddeld kunstconfr./leerling

Vrijwel alle facultatieve en aanvullende projecten zijn i.s.m. partners gerealiseerd en vanuit extra gelden gefinancierd.
Er is een stijgende deelname aan en waardering voor het facultatieve programma.

2,0
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SFEERIMPRESSIE
Kennismaking podiumkunsten

20

KUVO in samenwerking met: Scapino, Op Sterk Water, Oeloek, Piepschuim, Meisjes Scholten,
Maarten Willemse, I Social, Danscentrum Delicious.

Kunstendagen

21

Kunstendagen VMBO, Minkema en Kalsbeek | Kennismaking met verschillende kunstdisciplines,
afsluitend gezamenlijke presentatie in Het Klooster. Kunstendagen VMBO, Minkema en Kalsbeek.
KUVO in samenwerking met muziekcentrum Het Klooster en beeldend kunstenaars

Dansdagen

22
Flashmob Kerkplein

		

Kalsbeek Dansdag			

Streetdance in Klooster

		

KUVO in samenwerking met Scapino Ballet, Het Klooster en danscentrum Delicious

Project Sally, Bull’s eye

23
Performance & Exposure Kalsbeek

Kalsbeek Modeshow, door leerlingen van 5 HAVO en 6 VWO
KUVO in samenwerking met Kalsbeek College, de Boerinn, Purple Haze

ORGANISATIE & FINANCIËN
Er is in 2013 weer veel bereikt!

Het bestuur:
In aansluiting op de Code Cultural Governance vervult het KUVO

We realiseerden weer honderden voorstellingen, workshops en

bestuur een toezichthoudende rol. Het bestuurbestaat uit 9 leden:

activiteiten. In totaal ruim 24.000 kunstconfrontaties voor 10.218

7 toezichthoudende en 2 uitvoerende bestuursleden. Het bestuur

leerlingen. En dat met een klein, hecht team, in onze compacte

bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van

locatie.

de uitvoerende bestuurders het gewenste profiel en de samenstelling
en competenties van het bestuur en de directie.

Er is tijd geïnvesteerd in samenwerkingsrelaties en de ontwikkeling
van nieuwe projecten. We betrekken meer vrijwilligers en stagiaires

Belangrijke wijzigingen van de profielschets voor het bestuur zullen

om onze basis te verbreden. We zijn gemotiveerd en geëquipeerd om

met de schoolbesturen worden besproken. Bij elke (her)benoeming

toegevoegde waarde voor de scholen te kunnen blijven leveren.

van leden van het bestuur dient deze profielschets voor het bestuur
in acht te worden genomen. De profielschets is op schriftelijk

Het KUVO team:

24

verzoek aan de stichting verkrijgbaar.

■

Karel van den Bosch & Carole Leroy, directie KUVO

■

Pien Feith; activiteiten coördinator voortgezet onderwijs

■

Gijsbrechta van den Bosch, activiteiten primair onderwijs

■

Naomi Nijbroek, projectmedewerker kunsteducatie en 		

Toezichthoudende bestuurders:

combinatiefunctionaris cultuur

Peter Cornet

Penningmeester

Onafhankelijk lid

Rob Damwijk*

Lid

V.O. Minkema College

Sylvia de Kuijer**

Lid

P.O. Rooms katholiek

Henk Mackloet

Lid

P.O. Prot. christelijk

Ger Schenk

Lid

P.O. Openbaar

Henk Willems

Voorzitter

Onafhankelijk lid

Daan Zwaneveld

Vice voorzitter

V.O. Kalsbeek College

■

Monique Esteie, ondersteuning primair onderwijs en
Loket Culturele Zaken

■

Bert Puit, algemene ondersteuning

■

Maarten Pieterse, boekhouder

De samenstelling van het bestuur en de taakverdeling zag er in
2013 als volgt uit;

Uitvoerende bestuurders:
Karel v/d Bosch***

Directeur

Carole Leroy

Directeur

*) per 01-01-2014 vervangen door Henk Heethuis
**) per 01-01-2014 vervangen door Hermien Baltes
***) per 01-04-2013 geen directietaken meer

WINST- EN VERLIESREKENING
Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd		

2012

2013

2013

82.196

81.896

85.398

159.248

158.875

157.234

Projecten betaald door onderwijs

40.465

41.000

48.442

Projecten betaald door derden

45.279

41.000

72.656

Dienstverleningsovereenkomsten

18.677

27.400

25.874

-

27.000

16.257

6.402

5.500

2.191

352.267

382.671

408.052

OPBRENGSTEN
Subsidie gemeente Woerden
Leerlingbijdrage scholen

Nieuw
Financiële baten

Totale opbrengsten
BEDRIJFSKOSTEN
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Personeelskosten
122.748

144.343

137.698

22.512

26.500

36.348

2.750

4.500

5.350

13.966

16.000

18.129

161.976

191.343

197.525

Basisprogramma PO

44.479

44.000

48.623

Basisprogramma VO

44.990

44.000

36.514

Projecten onderwijs

31.053

30.000

39.384

Projecten betaald door derden

37.470

32.500

51.319

10.100

6.257

160.600

182.097

Brutolonen/detachering/freelancers
Sociale lasten, pensioenpremies
Vrijwilligers vergoeding		
Overige personeelskosten

Totale personeelskosten
Activiteitenkosten

Projecten Versterking Culteduc.

Totale activiteitenkosten

157.992

Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd		

2012

2013

2013

13.927

14.500

14.630

ICT onderhoud en afschrijving

4.841

5.500

4.856

Bestuurskosten

3.264

3.200

2.807

Organisatiekosten

7.046

7.300

7.594

29.078

30.500

29.887

55

0

-2.925

349.101

382.443

406.584

3.166

228

1.468

Mutatie reserve		 -3.166

0

0

228

1.468

Overige kosten
Huisvesting

Totale overige kosten
Buitengewone baten/lasten

Totale bedrijfskosten
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Bedrijfsresultaat
Resultaat

0

Toelichting bij de winst- en verliesrekening
■
		
■
		

Algemeen: de omzet is 16% gestegen t.o.v. 2012 en 7% t.o.v. de begroting. Dit komt door fors gestegen projectomzet. Het totale resultaat
is licht positief. 		
Projecten betaald door onderwijs: wordt voor 75% gefinancierd via de Cultuurkaart. Marges zijn iets lager doordat ureninzet deels in
projectkosten zit of minder ureninzet nodig bleek.

■

Bij Projecten betaald door derden zijn zowel de omzet als de marges boven niveau.

■

Bij Nieuw zijn ontvangen bedragen van Versterking Lokale Cultuureducatie opgenomen

■

Totale personeelskosten zijn 3% boven begroting. Er hoeft geen aanspraak gemaakt te worden op de reservering in de balans voor 		

		
■
		
■

financiering vervanging directie zoals wel voorzien was. Dat wordt in 2014 wel het geval.
Bij activiteitenkosten is afwijking tov begroting door verschuiving activiteiten over boekjaren. Netto effect op resultaat is nihil.
Begroting programmakosten seizoen 2013-2014 is ongewijzigd.
De overige bedrijfskosten zijn over het algemeen op begroting

BALANS KUVO 2013
PASSIVA

ACTIVA
Deposito's
Rek. courant/kas

197.803
39.915

Reservering Cultuurkaart

26.066

Reservering FCP

8.811

Overige Kruispost
Vaste activia

3.336

Vorderingen

28.815

333-

Crediteuren

7.008

Nog te betalen kosten

25.082

Voorzieningen
Voorziening pensioen

31.500

Risicovermogen

46.841

Reservering ICT/Website

8.524
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Totaal

269.869

Kapitaal

116.370

Totaal

269.869

Toelichting bij balans
■

Reservering Cultuurkaart betreft reeds ontvangen bedragen t.b.v. te realiseren projecten in het aanvullende programma van het

		Voortgezet Onderwijs		
■

Reservering FCP betreft reeds ontvangen bedrag voor Lokaal Verdiepingsprogramma waarvoor activiteiten uitgevoerd gaan worden.

■

De gereserveerde bedragen bij Voorziening pensioen en Reservering ICT/website worden in 2014 uitbetaald

■

Er is voor 2014 een negatief resultaat begroot van € 20.000 dat ten laste van het kapitaal zal komen.

■

Het resterende kapitaal KUVO is benodigd als risicovermogen: om bij afnemende inkomsten aan onze verplichtingen (m.n. salariskosten

		

en inkoopkosten) te kunnen blijven voldoen.

BEGROTING 2014
OPBRENGSTEN
Subsidie gemeente Woerden
Leerlingbijdrage scholen

BEDRIJFSKOSTEN
83.534
155.199

Brutolonen/detachering/freelancers

130.300

Projecten betaald door onderwijs

45.000

Sociale lasten & pensioenen

Projecten betaald door derden

53.500

Vrijwilligers vergoeding algemeen

Fonds Cultuurparticipatie

20.088

Overige personeelskosten

18.000

Dienstverleningsovereenkomsten

12.600

Totale personeelskosten

195.800

Totale opbrengsten

40.000
7.500

1.300

Financiele baten

371.221

Uitgangspunten Begroting 2014
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Personeelskosten

Opbrengsten:

Activiteitenkosten
Basisprogramma PO

42.000

Basisprogramma VO

44.000

Projecten onderwijs

36.000

Projecten onderwijs - betaald door derden

37.000

Inkoopkosten FCP

7.500

■

Subsidie is geïndexeerd

■

Leerlingbijdrage voor PO en VO is ongewijzigd € 15,25.		

■

Minder Cultuurkaartbudget beschikbaar bij VO scholen

■

Extra uren projectmedewerkers worden gedekt uit

Overige kosten

omzet projecten

Huisvesting

Huisvesting en overige kosten stabiel

ICT onderhoud en afschrijving

3.600

Bestuurskosten

2.850

Organisatiekosten

7.400

		
■
		

Totale activiteitenkosten

166.500

15.100

Totale overige kosten

28.950

Totale bedrijfskosten

391.250

Resultaat

-20.029

Mutatie kapitaal voorzien

20.000

JAARPLAN 2014
Te realiseren doelen vanuit het beleidsplan in het komende jaar:

1		

M.b.t. Scholen en lokale omgeving:

		 ■

Versterken relatie school met lokale culturele omgeving.

		 ■

Afstemming binnen- en buitenschools, netwerken en

			
■

■

Realisatie van een jaarprogramma kunst- en cultuur-

communicatie.		
Intensivering van jeugdparticipatie bij Woerdense culturele

			

evenementen.

			

educatie voor zowel PO als VO.

		 ■

Efficiënte inrichting van processen en organisaties (zoveel

		 ■

Daarnaast een uitgebreid facultatief programma met

			

mogelijk voor activiteiten beschikbaar houden). Vanuit dit

			

lokale partners.

			

punt wordt ook fysieke verplaatsing onderzocht.

		 ■

Alle scholen in de gemeente Woerden zijn in de

			

■

KUVO werkt bij projecten (incl. facultatieve programma)

gelegenheid deel te nemen.

			

met ten minste 35 lokale partners samen. Het streven is

		 ■

Leveren coördinerende bijdrage aan het naschoolse

			

om deze samenwerkingen structureel in te bedden en 		

			

activiteitenprogramma cultuur.

			

waar aanvullend dit verder uit te breiden.

		 ■

Samenwerkingsafspraken met en betrokkenheid van kunst

			
		 ■

■

Wij geven daartoe in de periode 2013-2016 invulling 		

coördinatoren wordt geborgd.

			

aan het programma ‘Versterking Cultuureducatie’ i.s.m.

Vraaggerichte ondersteuning scholen bij beleidsvorming en

			

vele lokale partners. Hiertoe heeft de Provincie Utrecht 		

			 –uitvoering.

			

KUVO gemandateerd. (vb. Verhaal van Woerden, Artist 		

		 ■

Projectmatige inzet van kunstvakdocenten faciliteren naar

			

in Residence met Klooster)

			

behoefte en mogelijkheden.

2		

M.b.t. Lokale samenwerking:

■

coördineren de werkgroep cultuur daarbinnen en

			

ontwikkelen pilots met de partners voor nieuwe projecten

			

onder schooltijd.

■
		

KUVO intensiveert de samenwerking met lokale kunst- en

		

cultuuraanbieders nog verder. A.d.h.v. intensieve afstemming

		

met hen kijken we waar mogelijke kansen liggen om bij te

		

dragen aan:

		

■

			

3		

KUVO verzorgt al jaren de binnenschoolse educatie
voor het Stadsmuseum.

M.b.t. Management en bestuur

Hoogwaardig cultuuronderwijs (nieuwe educatieprojecten

			

ontwikkelen o.b.v. vraag).

		 ■

Stimuleren vernieuwing en verbreding aanbod voor

			 jongeren.
■

We nemen deel aan het project Combinatiefuncties,

			

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

		

■

Borgen binding van bestuur op afstand en afvaardiging in

			

gremia als LEA.

		 ■

Continue monitoring kwaliteit:

			

- De structurele evaluatiecyclus m.b.t. samenstelling
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programma wordt voortgezet.
- Implementatie verbeterpunten n.a.v. onderzoek 2013 		
onder scholen, partners, medewerkers.

			 - Voortzetting van de beleidscyclus volgens
			

geïmplementeerde structuur.

		 ■

Externe zichtbaarheid optimaliseren.

		 ■

Borging zelfevaluatie bestuur.

Relatie doelstellingen KUVO -gemeente:
		■

Cultuurparticipatie

				 KUVO laat jeugd (4-18 jaar) van Woerden structureel
				 kennismaken met kunst en cultuur en bevordert
				
■

deelname.
Verhaal van Woerden

				 KUVO zet zich in om het verhaal van Woerden terug
4 M.b.t. Personeel:
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■

Meer aandacht voor scholing van het team en ons netwerk

			

van docenten.

		 ■

Stimuleren van flexibiliteit van het team in verband met

			

toename van projectwerken en intensiever samenwerken

			

op competenties.

		 ■

Meer structurelere inzet vrijwilligers en stagiaires.

				 te laten komen in educatieve producten en werkt 		
				 hierin samen met het Stadsmuseum en vrijwilliger		
				 van Gilde en diverse stichtingen.
■

Samenwerking

				 KUVO werkt samen met 35 lokale partners en is de
				 brug tussen onderwijs en cultuur.

■

Iedereen doet mee

				 KUVO draagt hieraan bij, doordat zij via de scholen alle
				 jeugd in Woerden bereikt.
5 M.b.t. Financiën:

■
				

Een gezond huishoudboekje
KUVO heeft al een zeer slanke organisatie en veel eigen

De leerling bijdrage van de scholen is gelijk aan 2013.

				 inkomsten (d.m.v. lokale en regionale samenwerking op

		 ■

De overige aanvullende en facultatieve activiteiten hebben

				 zowel inhoud, financiën als personeel).

			

als uitgangspunt dat zij tenminste kostendekkend worden

			

uitgevoerd, inclusief personeelskosten. Hiervoor zijn

		

Verankering lokale samenwerking, fondsenwerving,

			

uurtarieven vastgesteld waarin een bijdrage aan de

		

waar mogelijk meer vrijwilligers inzetten.

			

overhead is opgenomen.

		 ■

Er wordt ingezet op werving nieuwe geldstromen en 		

			

versterken van fondsenwerving. Dit vraagt vooral een

			

extra tijdsinvestering. Er liggen nog kansen op lokaal

			

en bovenlokaal niveau.

■

■

Sterke samenleving

Colofon
Lay-out & Vormgeving:
Gijsbrechta van den Bosch
Fotografie:
Matthijs Beil & Inge van Heerde (Foto's Kalsbeek Modeshow)
en foto's uit het KUVO archief

