Beste mensen,
In onze snel veranderende samenleving is het belang van creativiteit, probleemoplossende
vaardigheden, samenwerking, culturele en digitale vaardigheden groot. KUVO stimuleert het
creatief vermogen en zelfvertrouwen bij alle kinderen van 4-18 jaar in onze gemeente, ook die er
van huis uit niet mee in aanraking komen of kwetsbaar zijn.
Door ons binnenschoolse programma van kunst- en cultuureducatie maken
meer dan 10.000 kinderen structureel kennis met podiumkunsten, erfgoed,
beeldende kunst en muziek. Het is uniek in Nederland dat alle lokale
schoolbesturen hierin samenwerken. Op het voortgezet onderwijs in Woerden
maken we via workshops en voorstellingen ook thema’s als privacy, tolerantie
en pesten bespreekbaar.
Er waren in 2018 weer onvergetelijke ervaringen voor de leerlingen, zoals o.a.
het bezoek aan de indrukwekkende voorstelling ‘Toen mijn vader een Struik
werd’ inclusief
een nagesprek met vluchtelingen; de speciale Kindermatinee van het Nationaal
Ballet; de verstilde voorstelling ‘Niet Vergeten’; bezoek van de Topmusea in Amsterdam en voor
jongeren impactvol theater over actuele maatschappelijke issues. Daarnaast een uitgebreid
programma aan workshops waarin leerlingen zelf actief aan de slag gaan.
We realiseerden wederom een uitgebreid lokaal cultuureducatieprogramma, dat naast de
reguliere leerlijn erfgoededucatie, o.a. bestaat uit de samenwerkingsprojecten;
- Vrede & Vrijheid, een gekoesterd programmaonderdeel met lokale dichters en stichting
Vredeseducatie waarbij jaarlijks 700 leerlingen hun gevoelens verwoorden rondom Vrijheid,
eindigend met een presentatie van een selectie van Poëzie Parels op 5 mei;
- Kalsbeek Artspace & KUVO MobielLab; waar kinderen de mogelijkheden van nieuwe
technieken ontdekken met behulp van inspirerende vakdocenten;
- Druk met Kunst i.c.m. expositiebezoek Gestel & Gestel door 600 leerlingen in het
Stadsmuseum;
- Dramatrainingen waarbij honderden kinderen leren stevig te staan;
- Het Kaaspakhuis heeft zelfstandig een educatieprogramma ontwikkeld voor schoolgroepen
waar dit seizoen 500 kinderen aan deelnemen.
De rijksregeling Impuls Muziekonderwijs maakt het nu financieel mogelijk dat er op meer scholen
structureel muziekles wordt gegeven. Dit wordt uitgevoerd door docenten van Muziekschool Het
Klooster.
Woerden kan er trots op zijn dat we met elkaar, op structurele basis, al zoveel bereiken. En zal zich
moeten realiseren dat elke investering in cultuureducatie een direct effect heeft op het welzijn van onze
kinderen.
Een gezamenlijke uitdaging om hier zorg voor te blijven dragen.
Carole Leroy, directeur KUVO
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Resultaten 20182

01

Kerncijfers 2018
Bereik & programma
Deelnemende scholen

Primair Onderwijs

6

Voortgezet onderwijs

Totaal

29

5

Aantal leerlingen

5.677

4.465

10.142

Totaal bereikt

17.887

8.642

26.529

Gem. Progract./leerl.

3,3

1,9

Professionele
gezelschappen o.g.v.
podiumkunsten in
programma,
aangevuld met
workshops

In 2018 o.a.:
Nationaal Ballet
Het Filiaal
Hoge Fronten
TG Lange Mannen
Mr. Monster
+
Bezoek Rijks/Stedelijk/Gogh

Lokaal educatieprogramma

Buitenschools/
Specifiek

In 2018 o.a.:
Romeineneducatie
SnaarBlaasSlag
Klassendag-Carillon- Kaaspakh.
Druk met Kunst&Gestel
Artspace/Mobiel Lab
Dansprojecten
Workshops Poëzie
Filosofie-Vrede
Dramatraining
Kasteelvertelling
-

-

34

2,6

In 2018 o.a.:
Theater Utrecht
TG Zwerm
Amar Speelt
Aluin&Bart Melief
Rode Loper
Dansmob.Brigade
Shakespeareance
Soulshine Connection
In 2018 o.a.:
Kunstendagen
Kunst Carroussel
Podiumdag
Stadsmuseum&Galerie
Dansprojecten
Performance & Exposure
Animatie Workshops
Workshops Garageband
Workshops Spoken Word

Per schoojaar 2018-2019 hebben 15 scholen structurele
muziekles in de school. Dit wordt uitgevoerd door docenten
van Muziekschool Het Klooster en voor 2/3 gefinancierd
vanuit de rijksregeling Impuls Muziekonderwijs.
KUVO heeft bijgedragen aan de feestelijke 5 mei viering,
zowel door inhoudelijke bijdragen als organisatorische
ondersteuning.

Er wordt door de gemeenschap belang gehecht aan het feit dat ‘iedereen mee kan doen in onze
cultuur’; KUVO maakt dit mogelijk en geeft blijvende bagage mee. Onontbeerlijk in de voorbereiding
van de jeugd op een snel veranderende, innovatieve samenleving.
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Gerealiseerde doelen in 2018
 M.b.t. Scholen en betrokkenheid lokale omgeving in programma:
- Er is een kwalitatief jaarprogramma kunst- en cultuur gerealiseerd voor alle scholen in de gemeente.
Voor 2018 betreft het 29 scholen van het primair onderwijs (PO) en 4 locaties van het voortgezet
onderwijs (VO), met in totaal 10.142 leerlingen.
- De samenwerking met het Futura College is met een aantal projecten uitgebouwd. Het streven is dit
in 2019 door te ontwikkelen tot een structurele samenwerkingsrelatie.
- Betrokkenheid van de scholen is geborgd via periodiek overleg met bestuur, directies en kunst
coördinatoren.
- KUVO werkt intensief samen om cultuureducatie te ontwikkelen en versterken. Met als doelen:
hoogwaardig cultuuronderwijs; versterken relatie school met lokale culturele omgeving; realisatie van
doorlopende leerlijnen en vraaggerichte ondersteuning beleidsvorming.
- Voor binnenschoolse educatieprojecten is KUVO vaste samenwerkingspartner van Het Klooster,
Stadsmuseum Woerden en kleinere lokale spelers.
- Programma-ontwikkeling en borging vindt plaats in het programma versterking cultuureducatie 20172020. Bijna 200 leerkrachten worden hierbij betrokken; door een rol in het programma zelf,
deelname aan netwerkbijeenkomsten of het bijwonen van workshops/lezingen. Ook zijn ruim 50
deelnemende culturele instellingen of kunstdocenten betrokken.
- Het samenwerkingsinitiatief met Kalsbeek ‘Artspace’ is verder doorontwikkeld met 4 vakdocenten; zo
ook de lessen met het KUVO MobielLab. Er is zeer veel animo vanuit de scholen voor de komst van
het Lab. Door de intensieve werkvorm, is het een uitdaging om dit organisatorisch en financieel
gerealiseerd te krijgen en te houden (zie voor de uitgangspunten, het kader op volgende pagina).
- In schooljaar 2018-2019 nemen 15 scholen binnen ons werkgebied deel aan de Impulsregeling
Muziek. Er zijn gesprekken opgestart met de 3 scholen uit de 1e tranche om continuïteit te borgen na
afloop van de impulsregeling. Dit ziet er positief uit.
- Er is bijgedragen aan burgerschapsvorming door de scholen met diverse culturele activiteiten te
helpen maatschappelijke thematiek (tolerantie, vrijheid, pesten, vluchtelingen) verder bespreekbaar
te maken. Op alle bassischolen realiseerden we met Dichters uit Woerden en St. Vredeseducatie
wederom een prachtig project rondom dit thema. Ook hebben we Stichting 4 en 5 mei ondersteund
bij de organisatie van de geslaagde 5 mei viering.
- Leerkrachten werden door kunstvakdocenten in de school geïnspireerd zelf onderdelen toe te passen
tijdens reguliere lessen (drama, muziek en beeldend). Daarnaast zijn bij nieuwe projecten digiboardlessen ontwikkeld om de leerkracht te betrekken in de voorbereiding.
- In een structureel programma voor erfgoededucatie (Verhaal van Woerden) werken we met o.a.
Stadsmuseum, Gilde, Kasteel en kunstenaars samen aan een lijn van educatieve opdrachten. Zo
worden leerlingen betrokken bij de lokale omgeving en geschiedenis.
- De binnenschoolse dramatraining is voorgezet. Hierbij worden leerlingen op speelse wijze
uitgedaagd hun eigen talenten in te zetten. Zij leren van de professional over presentatie, presteren
en toch jezelf zijn.
- Per 1 augustus 2018 is de Combinatiefunctie Cultuur van Welzijn Woerden overgeheveld naar KUVO.
Dit is een logisch vervolg op de uitvoering zoals deze reeds sinds 2010 gerealiseerd wordt.
Beweegteam Woerden heeft najaar 2018 het online platform ‘Sjors, ontdek je talent’ gerealiseerd
waarbij aanbieders zelf rechtstreeks naschoolse activiteiten kunnen aanbieden en ouders hier digitaal
op kunnen inschrijven.
- Concrete projectoverzichten zijn verderop in dit verslag terug te vinden.
 M.bt. Bestuur & organisatie:
- Het bestuur kwam 4 maal bijeen voor regulier overleg. Daarnaast was er een bijeenkomst van de
auditcommissie en één zonder de uitvoerend bestuurder waarbij zelfevaluatie plaats vond.
- Een klein kernteam werkt i.c.m. projectteams (met partners, freelancers, docenten, vrijwilligers).
- Een aantal medewerkers is getraind in digitale fabricage.
- Er is een stijgend aantal jongeren dat bij KUVO de maatschappelijke stage vervult. Zij dragen bij als
klankbord, productie-assistenten en in algemene ondersteuning (bijv. 5 mei viering).
- Ook zijn er vanuit MBO Rijnland stagiaires betrokken geweest op het terrein van
marketingcommunicatie. Hierdoor zijn we beter zichtbaar op zowel social media als via traditionele
communicatiekanalen.
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 Financiën:
- Leerlingbijdrage van zowel de PO- als VO scholen is geïndexeerd tot € 16,04;
- Fondsenwerving bleek ook in 2018 onmisbaar om aanvullend programma te realiseren. Met name
materiaalkosten zijn vaak substantieel door het hoge aantallen deelnemende leerlingen.
- Het operationele resultaat was licht negatief (zie toelichting, p.18)

Samenwerkingsinitiatief Maakonderwijs o.a. ArtSpace/Mobiel Lab
 Brede lokale verbinding
 Als basis voor de creatieve ‘Ondernemers van de toekomst’.
 Jongeren betrokken
 Bagage voor duizenden kinderen in Woerden, Harmelen, Zegveld, Kamerik
 Aandacht voor duurzaamheid (in materialen en concept)
 Meerjarig effect
De creatieve ondernemers van Woerden in de toekomst zitten nu op de basisschool. Naast het leren van
de kernvakken wordt onderzoekend en ontdekkend leren steeds belangrijker. Kinderen worden
uitgedaagd zich voor te doen als ontwerper en onderzoeker waarbij kritisch denken, problemen
oplossen, creativiteit, computational thinking, mediawijsheid, samenwerken en communiceren essentieel
zijn. Dit wordt ook wel benoemd als ‘21st century skills’.
Er komt ook steeds meer aandacht voor Maakonderwijs (elk kind een uitvinder), zie bijv. de ABC van het
maken https://www.youtube.com/watch?v=QrDHE3flzFg & voor Duurzaamheidsinitiatieven samen met
het bedrijfsleven en ontwerpers.
Om leerlingen structureel nieuwe mogelijkheden, vaardigheden en technieken te laten ervaren, is lokaal
brede samenwerking gezocht en gevonden. Wij willen niet kiezen voor eenmalige inkoop van een project
elders (veel te duur per leerling en geen structurele, lokale inbedding). We willen door samenwerking
met lokale partijen en inzet van VO-vakdocenten met dit initiatief een structureel, lokaal
samenwerkingsnetwerk creeren waarmee we de leerlingen van nu de nodige bagage en ervaringen
kunnen meegeven en kennis bij de betrokkenen zich steeds verder ontwikkeld. We willen met dit
partnership ontdekkend leren verder vorm geven
Partners:
 KUVO draagt zorg voor planvorming, coördinatie, organisatie, communicatie 29 PO scholen,
lesmateriaal, roostering, begeleiden uitvoer, evaluatie. In 2e fase combineren met bestaande lokale
educatieprojecten (o.a. erfgoed, digitale muziek);
 Kalsbeek College stelt docenten en faciliteiten van haar ArtSpace ter beschikking voor workshops
voor leerlingen en begeleiding van leerkrachten;
 Daarnaast komen er programma’s op scholen, waarbij mobiele apparatuur ingezet wordt en veel
kennisoverdracht aan docenten plaats vindt, het KUVO MobielLab;
 Jongeren worden in het kader van maatschappelijke stage ingezet bij de digitale productie;
 WoerdensTechniekTalent (WTT): regelde pilotprojecten, coördineert inzet vrijwilligers voor
workshops MakeyMakey en denkt mee in doorontwikkeling;
 De leerkrachten van bovenbouw primair onderwijs investeren zelf uren.
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Gerealiseerde programma-activiteiten 2018

Primair onderwijs
Bezoek Museumkwartier A’dam
Rijksmuseum
Stedelijk Museum
Van Gogh Museum
Voorstellingen
Meneer Bork zoekt woord (gr.1-2)
Don Quichot -NatBl (gr.7,2e dl)
Boomhut 13 verdieping (gr.5,dl)
Niet Vergeten (gr.5,dl)
Toen mijn vader struik werd (gr.8)
Projecten
Buro Duurzaam (gr. 3-4) 2 ls
Snaar, blaas en slag! (gr.5 - dl)
Vrede & Vrijheid (gr. 7, 2 dl):
- workshop filosofie
- workshop poëzie
Dramatraining (gr. 6, 4 lessen)
Mobiel Lab & Artspace (gr. 8)
Mobiel Lab - 2e deel
Kasteelvertellingen (gr.5)
Romeinenrondleiding (gr. 6)
Carillon-Petrustoren (gr. 7)
Dansochtenden (gr. 1-2)
Overige:
MakeyMakey met WTT
Minkema Boulevard
Schoolproject Kring
NSA cultuur
September:
Klassendag – 7 routes
SnaarBlaasSlag (252 CF-uren)
Druk met Kunst:
- Expositie Gestel museum
- bezoek Drukwerkplaats
+koffer
Oktober-december:
- Falling Dreams | Het Filiaal
- Ik lees Een tafel (gr 3-4)
- Cinderella | Nationaal Ballet*
- Romeinenproject - deel 1
- Kalsbeek Artspace - deel 1
- KUVO Mobiel lab - deel 1
- Dramatraining - deel 1
- Kaasmuseum - deel 1
- NSA Cultuur

Aantal
Vstl/Ws

leerlingen

28 rondl
16 rondl
20 rondl
64 rondl

375
218
246
839

14 vstl
1 vstl
3 vstl
2 vstl
8 vstl
28 vstl

1.526
384
458
317
667
3.352

32 gr.
8 gr.

777
173

28 gr.
28 gr.
16 gr.
8 gr.
6 gr.
30 gr.
22 gr.
14 gr.
60 gr.
246 gr.

669
669
347
175
150
693
560
323
1.711
6.247

12 gr.
2 vstl
div ws
8 curs

293
513
150
90
1.046

47 gr.
28 gr.

1.050
600

26 gr.
26 gr

597
597
2.844

5 vstl
14 vstl.
1 vstl
18 gr.
6 gr.
6 gr.
10 gr.
7 gr.
2 curs

746
1.458
274
423
136
144
215
143
20
3.559

Totaal jan-dec bereikt
Leerlingaantallen gefactureerd

Voortgezet onderwijs

Locatie

leerlingen

Voorstellingen
Beperkt Houdbaar
Percossa-CKV
Klappen voor Bart
Talent on the Move
Piepschuim
De Bezoeker
Shakespeareane
Theaterdagen (1,5kc)
Serge Bosman
Romeo&Julia
Marktplaats Miljonairs

KCB
KCB
MCS
KCS
MCM
KCS
MCM
MCM
Futura
Futura
MCS

405
35
177
209
325
55
391
291x1,5
50
80
150
2.313

Projecten
Theaterdagen (2kc)
Spoken Word - Poezie
Animatieworkshops
Digitale Muziek ws
Performance&Exposure
Museum&Galerie
KunstCaroussel A-B (2kc)
Garageband ws

KCS
KCB+MCS
KCS
MCM
KCS
MCS
KCB
MCS

284x2
335
388
325
50
240
381x2
177
2.845

Augustus-september:
Podiumdag
Dansdagen (2kc)
In Control

Futura
KCB
KCB

Oktober-december
- Aluin | Shakespeare
- Marktplaats Miljonairs
- Kunstendagen (2kc)
- Klappen voor Bart
- Outsiders
- Lilly; dansvstl+ws
- Spoken Word
- I Social + ng (1,5kc)
- Pest je|Rode Loper (1,5)
- Kunstendagen (2kc)
- SPOT | Amar
- Of dit | Lefgozer

KCS
KCS
KCB
KCS
KCB+MCS
KCS
MCM
MCS
MCS
MCS
MCS
MCS

60
269x2
169
767
223
200
342x2
307
147
55
150
138x1,5
110x1,5
172x2
113
122
2.717

17.887
PO

5.677

8.642
VO

4.465
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Lokale themaprojecten 2018
a. Artspace | MobielLab
b. Druk met Kunst: Gestel & Gestel
c. Vrede & Vrijheid

A. Kennismaking nieuwe technieken
We gaven ontdekkend leren verder vorm door ons Maakonderwijs uit te breiden met digitale fabricage.
Tijdens de komst van het KUVO MobielLab op school gaan leerlingen met behulp van nieuwe
technologieën (3Dprinten, lasersnijden) hun eigen ontwerpen maken en digitaal produceren.
Maatschappelijke stagiaires helpen daarbij. De aanschaf van apparatuur is mogelijk gemaakt door lokale
fondsen en sponsoren.
Ook bezoeken we de Artspace van het Kalsbeek voor diverse workshops (animatie, laser,microbit) die
worden verzorgd door diverse vakdocenten. Evaluaties van beide onderdelen zijn zeer positief.
Via Woerdens Techniek Talent werden workshops met de MakeyMakey gerealiseerd en wordt gesproken
over vervolg samenwerking.

Kunst & techniek
KUVO MobielLab
Thema
ArtSpace
- Kalsbeek
MakeyMakey -WTT

Groepen
16
10
12

Leerlingen
394
211
293

Voor schooljaar 2018-2019 is door bijna 1.000 leerlingen gekozen voor deelname aan Mobiel Lab& Artspace.
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B. Druk met Kunst: Gestel in Stadmuseum | Drukwerkplaats |Leskoffer
Tijdens het project Druk met Kunst bezoeken leerlingen eerst de
expositie van Gestel & Gestel in het Stadsmuseum. Vervolgens
kregen leerlingen bij de Drukwerkplaats in Het Klooster uitleg over
oude en nieuwe druktechnieken. Tot slot maakten ze allemaal zelf
linoleumsneden en afdrukken. KUVO verzorgde lesvoorbereiding,
uitvoer en verwerking.
Druk met Kunst

Groepen

Expositie Stadsmuseum
Drukwerkplaats+koffer

26
26

Leerlingen
597
597

Onderdeel van Programma Versterking Cultuureducatie

C. Vrede en Vrijheid
Al jaren besteedt KUVO aandacht aan vrede, vrijheid en democratie. We koesteren de samenwerking
met Dichters uit Woerden en de Stichting Vredeseducatie.
Leerlingen van groep 7 kregen een Filosofieles over vrede,
vrijheid en tolerantie. Vervolgens kwamen dichters in de
klas en maakte elke leerling zijn persoonlijke gedicht over
‘vrijheid’. Uit iedere groep werd een leerling uitgekozen
als ‘Poëzie Parel’ ; zij mochten voordragen op
Bevrijdingsdag. De leerkrachten zijn unaniem enthousiast
over inhoud en impact van dit traject.
Thema
Filosofie
Poëzie

Groepen
28
28

Leerlingen
669
669

Onderdeel van Programma Versterking Cultuureducatie

Alle leerlingen van groep 8 bezochten de voorstelling ‘Toen mijn
vader een struik werd’ van Het Filiaal, geïnspireerd op het
bekroonde boek van Joke van Leeuwen. Een indrukwekkend verhaal
dat op een schijnbaar simpele manier laat zien hoe absurd oorlog is.
Muziektheater dat je niet meer loslaat. Na afloop was er een
gesprek met vluchtelingen en bezochten de leerlingen de prachtige
expositie ‘Dream Diaries’

Daarnaast werd een op 5 mei een mooi Bevrijdingsfeest
georganiseerd met bijdragen van lokale partijen, voor alle leeftijden
(Excelsior, Rythm&Friends, jongeren van Kalsbeek & Minkema,
Poëzie Parels van het scholenproject en diverse dansoptredens). In
de Grand Salon was de voorstelling ‘Brieven uit de Oorlog’, in de
Petruskerk een foto-expositie van Kalsbeek leerlingen rondom
thema ‘Vrijheid’. 500 exemplaren van het bijbehorende boekje
werden verspreid onder geïnteresseerde Woerdenaren.
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Professioneel programma van podiumkunsten
Binnen het KUVO-programma ervaren alle leerlingen tijdens hun schooltijd een doorlopend programma
van podiumkunsten. Naast prachtige kunstervaringen die kinderen raken in het hart, worden er ook
aansprekende onderwerpen belicht. Hierdoor leren kinderen om door verschillende brillen naar de
wereld te kijken en wordt de verbeeldingskracht geprikkeld. Er wordt samengewerkt met
gerenommeerde gezelschappen, zoals o.a.: Het Filiaal Jeugdtheater en het Nationaal Ballet.

Doorgaande lijn van professioneel muziek-, dans-, vertel- en totaaltheater. Allen met voorbereidend
lesmateriaal en verwerkingsopdrachten. In een aantal gevallen met verdiepende workshops.
Leerjaar
Groep 1-8
Workshop Dans
Dramatraining (4 lessen)

Aantal
50 voorstellingen

Leerlingen
6.343

27 groepen
26 groepen

658
562

Educatieprogramma in Topmusea Amsterdam

Met uitgebreide serie
voorbereidings- en
verwerkingsopdrachten.

Bezoek aan
Rijksmuseum
Stedelijk Museum
Van Gogh Museum

Groepen
28
16
20

Leerlingen
375
218
324
0
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Educatieprogramma in Topmusea Amsterdam

Erfgoededucatie

\

Leerjaar
Groep 5

Leerjaar
Groep 6

Thema
Kasteelvertelling

Aantal groepen
30
2

Thema
Romeinenwandeling +Leskoffer

Leerlingen
693

Groepen
40

Leerlingen
983

Erfgoededucatieprojecten zijn onderdeel van Programma Versterking Cultuureducatie

Leerjaar
Groep 7/8

Thema
Klassendag

Aantal groepen
49
0

Leerlingen
1.047
60

Samenwerkingsproject KUVO, Gilde, vele vrijwilliger en St. Open Monumentendag.
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Dansproject onderbouw op school

Leerjaar
Groep 1-4

Thema
Dansochtend

Aantal groep
60

Leerlingen
1.711

Dit project is mogelijk gemaakt door inzet Combinatiefunctionaris Dans

Kennismaking Muziekinstrumenten

Leerjaar
Groep 5

Thema
Snaar, Blaas, Slag

Aantal ochtend
36

Leerlingen
773

Dit project is mogelijk gemaakt door inzet Combinatiefunctionarissen Muziek

Beeldende Vorming
In het project ‘Buro Duurzaam’ dachten leerlingen van
groep 3-4 na over het belang om goed voor de wereld te
zorgen. Zij visualiseerden hierbij de zelfbedachte
oplossingen.
Aantal groepen
32

Leerlingen
777

Naschoolse cursussen
Leerjaar
Groep 3-8

Thema’s
Alle Disciplines

Aantal groepen
10

Leerlingen
110

Deze cursussen zijn mogelijk gemaakt door inzet Combinatiefunctionarissen

12

Voortgezet onderwijs;
Ook in het voortgezet onderwijs is KUVO partner van de scholen. KUVO vindt het van belang de leerlingen
kennis te laten maken met en te leren open staan voor de esthetische waarde van kunstvormen.
Daarnaast is kunst een goed middel om maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken. Dit
laatste willen we bereiken door meer maatschappelijk geëngageerde voorstellingen te programmeren.

Professionele voorstellingen VO - in theater of in de school
Voorstellingen rondom actuele maatschappelijke thema’s:
Pest je of word je gepest? Voorstelling in de
klas over pesten met interactief nagesprek.
Laat leerlingen nadenken over hoe ze met
elkaar een goede sfeer kunnen behouden en
voor elkaar op kunnen komen. Wordt ook in
mentor lessen voor- en nabesproken.
Een Romeo en Julia ; een beeldende
dansvoorstelling over een liefde tussen een
vluchteling en een Nederlands meisje. Dit
werd ondersteund door een voorbereidende
lesbrief en een nabespreking. De voorstelling
is inhoudelijk erg sterk door het actuele
maatschappelijk thema ‘immigratie en
vluchtelingen’, maar ook door het voor
jongeren aansprekende onderwerp ‘liefde’.

I Social: een interactieve theatervoorstelling
in de klas met nagesprek over gebruik van
social media, inclusief cyberpesten, maar ook
sexting, identiteit, privacy en grenzen stellen.

Outsiders is een voorstelling in de klas van
Theater Utrecht en DOX, speciaal voor
jongeren. Het verhaal gaat over David, die zich
steeds meer terugtrekt, spijbelt en
gebiologeerd raakt door het leven aan de rand
van de stad. Een voorstelling over
(zelf)uitsluiting, pesten, vriendschap en
radicalisering. Indringend en goed passend bij
de leeftijd. De leerlingen kwamen met mooie
antwoorden en relevante vragen aan de
spelers die het nagesprek begeleidden.
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In het kader van het thema ‘Multicultureel’, bezochten de
leerlingen de voorstelling ‘De Bezoeker’. Deze voorstelling
speelt buiten.
Een voorstelling over de hoop van een nieuw leven en
ergens opnieuw beginnen. De voorstelling ‘De Bezoeker’
staat niet op zichzelf. Vooraf wordt er met de leerlingen een
gesprek gevoerd en na afloop vindt er een workshop plaats
waarin meerdere thema’s van de voorstelling centraal staan.

De voorstelling ‘InControl’ van Theatergroep Zwerm is een
grappige én inhoudelijk sterke voorstelling in de klas over
genotmiddelen. Drie jongeren die worstelen met de vraag
hoe om te gaan met alcohol, drugs en gamen. Als iedereen
alcohol drinkt, moet ik dat dan ook doen? En hoeveel uur
per dag gamen is nog gezond? Een voorstelling die
jongeren voorbereidt op een wereld waar ze eigenlijk pas
vanaf hun 18de aan deel mogen nemen, maar waar ze zich
nu al in bewegen.

Bart Melief maakte deze voorstelling op basis van zijn
eigen ervaringen als puber. Hij werd vroeger zelf gepest en
dat heeft een hele grote impact gehad op zijn leven. Hij
weet met humor en muziek een gevoelig onderwerp toch
bespreekbaar te maken.

SPOT is een voorstelling over identiteit en over keuzes die
je maakt in de wereld van nu. Over verschillen en kleuren.
Waar ligt de grens van een vriendschap? Hoe ver mag je
gaan met grappen maken? Is schelden ook een vorm van
vrijheid? Wie ben jij en wie bepaalt dat?

Daarnaast o.a. literair theater, muziektheater, topdans en cabaret:
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Zelf actief aan de slag met Theater, Muziek en Dans
In de diverse leerjaren gaan de leerlingen ook zelf een dag(deel) aan de slag met de diverse
kunstdisciplines:
•

Theaterdagen:
Bij de Theaterdagen werken leerlingen aan een multidisciplinaire voorstelling rondom het thema
‘Dromen’ . Leerlingen worden, zo veel mogelijk naar keuze, ingedeeld in de workshops: theater, dans,
spoken word, digitale muziek en decor. ’s Avonds wordt het resultaat aan de ouders gepresenteerd.

•

Kunstendagen:
Tijdens de Kunstendagen volgen leerlingen 2 workshops (o.a. Vliegmachines, Dj-techniek, Spoken
Word, Aziatische Landschappen, Speksteen, Performance, Circus-acrobatiek, Garageband, Hip hop
dans, Djembé, Braziliaanse percussie en Streetdance) en presenteren de resultaten hiervan kort
op het podium van Het Klooster.
Voor het Futura College organiseerden we een Podiumdag; een activiteit gebaseerd op het concept
van de Kunstendag, alleen dan niet in het theater en met minder workshops. Leerlingen werden in
één van de volgende workshops ingedeeld: djembé, hip hop/streetdance, zang, musical dans,
Braziliaanse percussie of garageband. Gedurende de ochtend werkten de leerlingen aan een korte
presentatie.

•

Dansdagen/Flashmob:
VMBO leerlingen werken aan een dans/choreografie onder begeleiding van Dansschool Delicious.
Ze gebruiken diverse stijlen (hiphop, modern, showdance, breakdance en house). Een goede
manier om de onderlinge samenwerking te stimuleren. Met een eindoptreden voor ouders op
het Kerkplein.

Bezoek Galerie van Slagmaat & Stadsmuseum:

Totaal 2018 VO
24 voorstellingen
12 projectdagen
6 workshopseries
10x museum/Galerie
projecten
over meerdere dagen

Thema
Alle disciplines

Leerlingen
4.465
X gem. 1,9 activiteiten
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Organisatie
Team
Het KUVO-team bestaat in totaal uit 3,2 fte. De taken zijn als volgt verdeeld:
Carole Leroy
Directeur; Beleid, Programma, Partnerships, Team & Financiën
Yente Sierksma

Coördinator Voortgezet Onderwijs

Naomi Nijbroek

Beeldende projecten & Naschools programma

Gijsbrechta van den Bosch

Consulent Primair Onderwijs & Erfgoededucatie

Monique Esteie

Activiteiten Primair Onderwijs

Wijnand Brak

Boekhouding (per 01-03 taak overgenomen van Maarten Pieterse)

Bert Puit

Algemene ondersteuning

Wij kunnen niet zonder de talrijke vrijwilligers en 34 betrokken kunst coördinatoren in de scholen.
Per 1 augustus 2018 is de Combinatiefunctie cultuur – onder gelijke voorwaarden – overgeheveld van
Welzijn Woerden naar KUVO.
Bestuur
De scholen zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het KUVO-bestuur. Daarnaast heeft elke school een
kunstcoördinator.
Het bestuur bestaat uit 5 onbezoldigde toezichthouders vanuit de schoolbesturen en 1 uitvoerend
directeur. Twee toezichthouders zijn onafhankelijk - de voorzitter en de penningmeester – zij ontvangen
een beperkte onkostenvergoeding.
In aansluiting op de Code Cultural Governance vervult het KUVO-bestuur een toezichthoudende rol.
Het bestuur vergadert in beginsel vier maal per jaar. Ten minste eenmaal per jaar overlegt en besluit
het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken.
Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
Toezichthoudend bestuurders
Jan Hogenboom

Voorzitter

Bestuurslid vanaf
Onafhankelijk lid

Einde termijn

April 2014

April 2022
e

Arjan van der Horst

Penningmeester

Onafhankelijk lid

Juli 2016

1 termijn 2020

Cor van Dalen

Lid

V.O. Kalsbeek College

Jan 2018

1e termijn 2022

Henk Heethuis

Lid

V.O. Minkema College

2e termijn 2018

Dianne Peterse

Lid

Jan 2022
e

P.O. Protestant

Juli 2016

1 termijn 2020

Hellen Schouenberg Lid

P.O. Rooms Katholiek

Sept 2017

1e termijn 2021

Cristel Wieman

P.O. Openbaar

Sept 2017

1e termijn 2021

Lid

Uitvoerend bestuurder
Carole Leroy

Directeur

Nov 2008
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Financiën 2018
Verlies- en winstrekening

Realisatie
2018

Begroot
2018

Realisatie
2017

Subsidies
Leerlingbijdragen scholen
Projecten
Overig
Totaal baten

85.294
161.569
109.984
22.750
379.597

85.295
162.500
101.088
20.750
369.633

84.789
166.561
113.568
10.050
374.968

Personeelskosten/projectmw
Afschrijvingen
Huisvesting
Activiteitenkosten
Algemene kosten
Totaal lasten

192.883
836
13.211
168.481
11.296
386.707

195.350
1.000
13.200
148.500
11.750
369.800

187.508
947
12.892
162.535
10.995
374.877

Operationeel resultaat
Financiële baten en lasten
Bijzondere baten en lasten

-7.110
- 372
- 38

- 167
-300
0

91
-310
-2.213

Resultaat :
Balans 2017

- 7.520

- 467

-2.432

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

84.773

3.132
11.422
1.512
69.404

2.449

Vlottende activa
Vorderingen

245

Liquide middelen

167.549

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen, soc.premies
Vooruitontvangen baten
Overige schulden

170.243

Totaal

Totaal

170.243

Balans per 31-12-2018 (na resultaatsbestemming).

Toelichting V&W:
- De leerlingbijdrage is in 2018 met 1,2% geïndexeerd tot € 16,04 voor zowel PO als VO.
- De gemeentelijke subsidie bedroeg in 2018 € 85.294 (+507).
- Ruim de helft van de projectomzet betreft aanvullende educatieprojecten die samen met het
onderwijs worden gerealiseerd, gefinancierd vanuit de cultuurkaart, ouderbijdragen of fondsen.
- Ongeveer 1/6 betreft activiteiten die voor scholen worden verricht, maar door derden worden
betaald, zoals o.a. naschoolse cursussen en Klassendag.
- Tot slot valt onder Projecten de bijdrage vanuit het programma Versterking Cultuureducatie.
Hiervoor worden diverse lokale educatieprojecten voor het primair onderwijs gerealiseerd.
- De taakstelling voor sponsoring is gehaald.
Toelichting Balans:
- In 2017 is – in lijn met de Code Cultural Governance – de continuiteitsreserve door het bestuur en
de accountant vastgesteld om te allen tijde minimaal een half jaar aan verplichtingen te kunnen
voldoen. Mede gezien het dalende aantal leerlingen en het achterblijven van indexeringen bij de
CAO-stijging blijft deze reserve noodzakelijk voor toekomstige tegenslagen.
- Er is geen algemene reserve. In 2019 wordt een negatief resultaat van € 10.000 verwacht.
- De stichting kent jaarlijks in het eerste kwartaal een negatieve kasstroom. De liquide middelen zijn
nodig voor het (voor-) financieren van de operationele activiteiten.
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Financiële risico’s:
a. Leerlingaantallen:
- Een belangrijk onderdeel van de exploitatie is de leerlingbijdrage die we van alle scholen
ontvangen. De landelijke trend van dalende leerlingaantallen is voor het eerst voor KUVO ook in
het primair onderwijs het geval, nl -2% (in voorgaande jaren konden we dit nog ondervangen
doordat enkele nieuwe scholen waren toegetreden. Maar momenteel is er 100% dekking).
- Voor het voortgezet onderwijs was in 2018 sprake van een daling van ruim 7%. De prognose voor
2019 is een verdere daling. Hierbij is het Futura College nog niet meegeteld. Er is wel sprake van
een uitbouw van projectsamenwerking. Het streven is dit uit te bouwen tot een structurele relatie.
b. Werkgeverschap
- KUVO volgt de CAO PO. Het werkgeverschap van 3,2 fte brengt verantwoordelijkheden en risico’s
met zich mee. Wij zijn - door aansluiting bij het Risicofonds - verzekerd tegen kosten van ziekte en
arbeidsongeschiktheid.
c. Subsidie
- Met gemeente Woerden: uitvoeringsovereenkomst 2016-2018
KUVO helpt mee aan de ontwikkeling van de kinderen in Woerden, doordat i.s.m. alle scholen
in het basis en voortgezet onderwijs een jaarprogramma kunst en cultuur wordt gerealiseerd.
Ook werkt KUVO aan de verankering van cultuureducatie in het onderwijs en borging van
samenwerking tussen cultuur en onderwijs en aan het stimuleren van cultuurparticipatie.
Dit alles zodat cultuur een vast onderdeel is in het leven van kinderen.
- Met fonds Cultuurparticipatie; overeenkomst versterking cultuureducatie 2017-2020.
- De exploitatie van het programma Impuls Muziekonderwijs loopt geheel via Het Klooster.
d. Projectfinanciering
- Goede relatie met lokale fondsen (VSB Fonds Woerden, RaboDichtbijfonds, CultuurPlatform)
- Cultuurkaart VO blijft komende jaren beschikbaar.
- Er is inmiddels een aantal sponsoren en ‘Vrienden van KUVO’ geworven.
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Vooruitblik 2019
Te realiseren doelen vanuit het beleidsplan in 2019:
M.b.t. Scholen en lokale omgeving:
- Realisatie van een kunst- en cultuureducatieprogramma voor zowel het primair als voortgezet
onderwijs. Alle scholen in de gemeente Woerden nemen deel. Het betreft 29 scholen van het primair
onderwijs (PO) en 5 locaties van het voortgezet onderwijs (VO), met in totaal ruim 10.000 leerlingen.
Voorstellingen in het programma worden zorgvuldig geselecteerd, rekening houdend met: signatuur
van de scholen, inhoud van de voorstelling, intensiteit (raakt het de kinderen, interactiviteit,
perceptie bevorderend), inbedding in andere vakgebieden en lespraktijk, aansluitend bij leef- &
leercultuur, professionaliteit, diversiteit. Het bevat bezoeken aan topinstellingen als Nationaal Ballet
en Rijksmuseum. De leerkrachten zijn betrokken door voorbereidende digiboardlessen en met
verwerkingsopdrachten.
Aanvullend op dit professionele programma is de afgelopen jaren een breed lokaal cultuureducatieprogramma ontwikkeld waaraan alle scholen deelnemen en diverse fondsen en
Combinatiefunctionarissen bijdragen, bestaande uit:
 Zelf aan de slag met Dans, Drama en Muziekinstrumenten;
 Leerlijn Erfgoededucatie;
 Maatschappelijke thema’s als Duurzaamheid, Democratie & Vrijheid i.c.m. Beeldende Kunst
 Kennismaken met nieuwe technieken als: Ontwerpen en maken met lasersnijder en 3D-printer.
Daarnaast heeft inmiddels 55% van de PO- scholen ervoor gekozen om deel te nemen aan de
Rijksregeling Impuls Muziekonderwijs, waardoor muziek weer een structurelere plek krijgt binnen de
school. Dit programma wordt gerealiseerd door muziekdocenten van Het Klooster en is bij hen
opgenomen in de exploitatie. Borging na afloop van de subsidieperiode is geagendeerd.
-

-

In het KUVO-bestuur zijn alle lokale schoolbesturen afgevaardigd. Daarmee is betrokkenheid van de
scholen optimaal geborgd (op alle niveaus: leerkrachten, kunst coördinatoren, directies, bestuur is er
periodieke afstemming). We ondersteunen de scholen vraaggericht.
D.m.v. culturele activiteiten helpen we scholen maatschappelijke thematiek (tolerantie, vrijheid,
pesten, vluchtelingen etc.) verder bespreekbaar te maken. Is onderdeel van burgerschapsvorming.
We faciliteren projectmatige inzet van kunstvakdocenten naar behoefte en mogelijkheden. Door de
leerkracht te koppelen aan de vakdocent wordt deze geïnspireerd om zelf ook onderdelen toe te
passen tijdens de reguliere lessen (o.a. drama, muziek en beeldend).

M.b.t. Lokale samenwerking:
KUVO werkt intensief samen om cultuureducatie te ontwikkelen en versterken. We benutten kansen op
resultaat m.b.t.:
- Hoogwaardig cultuuronderwijs;
- Versterken relatie school met lokale culturele omgeving;
- Afstemming binnen- en buitenschools, netwerken en communicatie;
- Deskundigheidsbevordering van leerkrachten;
- Ondersteunen talentontwikkeling bij jongeren;
- Efficiënte inrichting van processen en organisaties
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Actiepunten:
-

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoer programma ‘Versterking Cultuureducatie’ 2017-2020. De Provincie heeft KUVO hiervoor
gemandateerd. Resultaat is een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede samenwerking op lokaal
niveau tussen KUVO, scholen en culturele partners. In de loop van 2019 wordt een aanvraag
uitgewerkt voor de komende planperiode.
In een structureel programma voor erfgoededucatie (Verhaal van Woerden) werken we met o.a.
Stadsmuseum, Gilde, Kasteel en kunstenaars samen aan een lijn van educatieve opdrachten.
Hiermee worden leerlingen betrokken bij de lokale omgeving en geschiedenis. In overleg met de
nieuwe manager van het Stadsmuseum – Arja van Veldhuizen – zullen we educatieplannen voor de
komende jaren uitwerken.
De binnenschoolse dramatraining wordt voorgezet. Hierbij worden leerlingen op speelse wijze
uitgedaagd hun eigen talenten in te zetten. Zij leren van de professional over presentatie, presteren
en toch jezelf zijn. Wat kun je vertellen met podiumkunst, wat vertelt het jou en hoe kun je zelf iets
vertellen. Het Klooster blijft de lokale culturele partner en medefinancier waarmee dit traject wordt
gerealiseerd. We formuleren in gezamenlijkheid de leerdoelen. KUVO draagt ook in geld bij en borgt
communicatie met de scholen, roostering, evaluatie en structurele inbedding.
We realiseren met Dichters uit Woerden en St. Vredeseducatie een programma waarbij thema’s als
tolerantie, vrede, vrijheid en democratie centraal staan. Ook begeleiden we Stichting 4 en 5 mei bij
de organisatie van een bijeenkomst op 5 mei 2019.
Met lokale kunstenaars wordt het project ‘Kunst van het kijken’ voor de onderbouw gerealiseerd
alsmede een beeldend programma voor de bovenbouw PO. We betrekken nieuwe, jonge kunstenaars
bij (media-)Kunstprojecten voor het VO en gebruiken daarbij ook nieuwe accommodaties.
In 2018 zijn we gestart met KUVO Mobiel Lab en Kalsbeek Artspace; waarbij leerlingen met behulp
van nieuwe technologieën (3D printen, lasersnijden) hun eigen ontwerpen maken en digitaal
produceren. Dit is door leerlingen en leerkrachten zeer positief geëvalueerd en we ontwikkelen dit
programma daarom in 2019 in de breedte en diepte verder door.
Jongeren worden in het kader van maatschappelijke stage ingezet bij de uitvoer van activiteiten.
De Combinatiefunctie Cultuur is per 1 augustus ondergebracht bij KUVO (onderverdeeld in
coördinatie, docentenuren muziek & dans binnenschools en naschools). In 2018-2019 wordt de
ingezette lijn voortgezet en bekeken in hoeverre de jaren erna uitbreiding en/of accentwijzigingen
nodig zijn.
We ontwikkelen/faciliteren pilots met lokale partners voor nieuwe projecten onder schooltijd.
In 2019 wordt een beleidsplan opgesteld door de C5 voor de komende jaren.
Er start dit seizoen een kleine pilot met TOP-cursusaanbod voor leerkrachten.

M.b.t. Interne organisatie
- Implementatie beleidsplan 2017-2020.
- Klein flexibel kernteam i.c.m. projectteams partners, freelancers en vrijwilligers.
- Uitbouw netwerk jonge (multidisciplinaire) kunstenaars.
- Structurele betrokkenheid jongeren/stagiaires bij KUVO vergroten.
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Begroting 2019
OPBRENGSTEN
Leerlingbijdrage scholen
Subsidie gemeente
Aanvullend programma t.b.v. onderwijs:
- Betaald door scholen
- Betaald door derden
- Versterking Cultuureducatie FCP
- Combinatiefunctionarissen Cultuur*
Dienstverlening
Sponsoring/Vrienden
Totaal baten
KOSTEN
Personeelskosten:
- Lonen/projectmw/freelancers/doc.
- Sociale lasten/pensioenpremies
- Extra investeringen personeel
- Vrijwilligersvergoedingen
- Overige personeelskosten
Activiteiteninkoopkosten:
- Basisprogramma PO
- CF Programma*
- Basisprogramma VO
- Projecten onderwijs
- Projecten gefinancierd door derden/FCP
Huisvesting
ICT/telcom/fac./accverkl./bestuur/overig
Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

174.500
86.830
69.500
21.000
20.088
12.000
2.750
22.750
409.418

154.000
46.200
6.000
5.600
19.310
39.000
6.000
42.000
51.000
23.500
13.500
13.000
419.110
-300
-9.992

Toelichting bij de begroting 2019
- De leerling bijdrage van scholen wordt verhoogd tot € 18. Dit is reëel door programmaontwikkeling
en kostenstijging door m.n. cao-verhoging;
- Bij de gemeentelijke subsidie wordt uitgegaan indexering: hier is 1,8% aangehouden als in 2018;
- Voor het voortgezet onderwijs worden aanvullende programma-activiteiten gerealiseerd die worden
betaald uit de Cultuurkaart;
- Enkele aanvullende projecten door KUVO voor leerlingen worden door derden/fondsen betaald;
- Voor Versterking Cultuureducatie ontvangen we van Fonds Cultuurparticipatie € 20.088. Dit wordt
volledig besteed aan het lokale cultuureducatieprogramma voor basisschoolleerlingen.
- *De Combinatiefunctie Cultuur is per 2018-2019 overgeheveld van Welzijn naar KUVO. Inhoudelijk
continueren we ingezette lijn. Het betreft € 37.774 wv. ca 2/3 al najaar 2018 besteed wordt en 1/3 (€
12.000) in bovenstaande begroting is meegenomen: € 6.000 in loonsom/€ 6.000 bij programmakosten (bij verlenging 2019-2020 zijn kosten-baten gelijk; geen netto effect in begroting).
- Er is een dienstverleningsovereenkomst met Cultuur Platform Woerden voor het actueel houden van
de culturele agenda’s op de website.
- Er is geen sprake van een egalisatiereserve.
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Jaarrekening
2018
Stichting Kunstzinnige Vorming
(KUVO)
11 april 2019
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Balans per 31-12-2018
(na resultaatbestemming)

Activa
Omschrijving
Vaste activa

31-12-2018

Materiële vaste activa

31-12-2017

2.449

1.168

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

20
225

344
4.220
245

4.564

Liquide middelen

167.549

187.585

Totaal

170.243

193.317
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Passiva
Omschrijving
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

31-12-2018
0
84.773
0
0

31-12-2017
0
92.292
0
0

84.773

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Vooruitontvangen baten
Overige schulden

Totaal

3.132
11.422
1.512
69.404

92.292

3.651
8.994
35.885
52.495
85.470

101.025

170.243

193.317
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Staat van baten en lasten 2018
Realisatie
2018

Begroot
2018

Realisatie
2017

85.294
161.569
109.984
22.750
379.597

85.295
162.500
101.088
20.750
369.633

84.789
166.561
113.568
10.050
374.968

192.883
836
13.211
168.481
11.296
386.707

195.350
1.000
13.200
148.500
11.750
369.800

187.508
947
12.892
162.535
10.995
374.877

Operationeel resultaat

-7.110

-167
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Financiële baten en lasten
Bijzondere baten en lasten
Resultaat

-372
-38
-7.520

-300
0
-467

-310
-2.213
-2.432

0
-7.520
0

0
0
0

0
-2.432
0

-7.520

0

-2.432

Omschrijving
Baten
Subsidies
Leerlingbijdragen scholen
Projecten
Overig
Totaal baten
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvesting
Activiteitenkosten
Algemene kosten
Totaal lasten

Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
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Toelichting op de jaarrekening 2018
Verslaggevende entiteit
Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) is een stichting, statutair gevestigd te Woerden en
kantoorhoudend aan de Wilhelminaweg 77 te Woerden.
Doel en voornaamste activiteiten
De doelstelling en voornaamste activiteiten van de Stichting zijn het binnen het onderwijs in de
gemeente Woerden samenstellen en organiseren van een cultuureducatief programma.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen C.1 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven'.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2018 zijn indien noodzakelijk geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met
2017 mogelijk te maken.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
De bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden behoudens de algemene reserves
aangehouden voor specifieke doelen.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Toelichting op de balans 31-12-2018

Vaste activa
Hardware
Software
Materiële vaste activa

Liquide middelen
Kas
Bank
Bank deposito

31-12-2018

31-12-2017

2.449
0

1.168
0
2.449

96
68.235
99.218

1.168

23
88.344
99.218
167.549

187.585

Reserves en fondsen
Continuiteitsreserve

Stand per 1 januari 2018
Mutaties:
- Resultaatbestemming
- Overige mutaties
Stand per 31 december 2018

Continuïteitsreserve

92.293
-7.520
84.773

Het bestuur acht het noodzakelijk een continuïteitsreserve aan
te houden om te allen tijde te kunnen voldoen aan de
(aangegane) verplichtingen. In lijn met de Code Cultural
Governance is deze reserve gevormd en de hoogte bepaald.
De continuïteitsreserve is gevormd uit de algemene reserve.
Het huidig bestuur is van mening dat een lagere reserve
volstaat.
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31-12-2018

31-12-2017

Kortlopende schulden
Belastingen en sociale premies
Loonheffing
Pensioenpremies
Vutpremie
Sociale lasten

5.664
1.970
319
3.469

3.850
1.647
281
3.216
11.422

Vooruitontvangen baten
Subsidie gemeente 2018
Kiremko sponsoring
Afrekening KPN 2018
ST. Welzijn 2018
VSB Fonds

0
0
-132
-569
2.213

8.994

28.431
5.500
0
0
1.954
1.512

Overige schulden
Nog te besteden posten inzake
voorbelasting BTW
- Cultuurkaart
- Combinatie functionaris
- Kunst Centraal
Nog te betalen vakantiegeld

35.885

0
47.959
0
-2.224
6.760

-8
49.235
16.169
-1.642
5.650
69.404

52.495

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Stichting heeft een huurcontract afgesloten welke jaarlijks met één jaar wordt verlengd. De
verplichting loopt af op 31 december 2019. De verplichting bedraagt EUR 12.943 (huur en
servicekosten).
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Toelichting op de Staat van baten en lasten

Baten
Subsidie gemeente
Bijdrage scholen
Projecten voor onderwijs
Projecten voor derden
Opdracht CF Cultuur/Welzijn
Versterking Lokale Cultuur educatie
Bijdrage CPW
Sponsoring

Realisatie
2018

Begroot
2018

Realisatie
2017

85.294
161.569
58.623
14.668
16.605
20.088
3.000
19.750
379.597

85.295
162.500
57.000
24.000
0
20.088
2.750
18.000
369.633

84.789
166.561
53.380
40.100
0
20.088
3.300
6.750
374.968

143.632
6.100
25.012
19.694
8.781
2.996
1.503
4.421
212.139

135.000
4.750
39.700
0
0
0
0
15.900
195.350

129.378
5.750
22.120
16.938
7.705
4.826
1.632
188.349

18.378
5.000
-4.122
19.256

0
0
0
0

3.316
0
0
3.316

192.883

195.350

185.033

Lasten
Personeelskosten
Brutoloon/vakantiegeld
Vrijwilligers
Sociale lasten
Pensioenpremies
Risicofonds
Reiskosten
Kosten salarisadministratie
Overige personeelkosten
Doorbelast:
Ontvangen ziekengeld
Werkzaamheden Combinatie functionaris
Werk derden
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Realisatie
2018
Huisvesting
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Kantinekosten
Overige huisvestingskosten

Activiteitenkosten
Basisprogramma PO
Basisprogramma VO
Projecten onderwijs
Programma-activ. CF Cultuur
Projecten door derden

Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Contributies
Porti
Telefoon
Automatisering
Verzekeringen
Bestuurskosten
Overige algemene kosten

Afschrijvingen
Computer
Software/meubilair

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten / Bankkosten

Bijzondere baten en lasten
Overige bijzondere baten en lasten

Begroot
2018

Realisatie
2017

11.368
1.333
0
389
121
13.211

11.540
1.000
0
500
160
13.200

11.211
1.315
0
366
0
12.892

39.655
43.699
47.444
16.605
21.078
168.481

37.500
44.000
40.500
0
26.500
148.500

40.117
44.872
39.918
0
37.628
162.535

1.583
0
64
1.751
1.727
1.270
3.470
1.431
11.296

1.600
0
0
1.700
1.700
1.000
4.250
1.500
11.750

1.448
0
66
1.672
1.710
967
4.125
1.007
10.995

742
94
836

700
300
1.000

601
346
947

0
372
372

0
300
300

0
310
310

-38
-38

0
0

2.213
2.213
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Overige gegevens
Verklaring
Op grond van wettelijke dan wel statutaire verplichtingen is er geen controleplicht.
Desalniettermin is de jaarrekening gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.
Bestemming van het resultaat
Het negatieve exploitatie resultaat over is als volgt verdeeld:
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

0
-7.520
0
-7.520
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO)

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018
ONS OORDEEL
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Kunstzinnige Vorming
(KUVO) te Woerden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) per 31 december 2018 en
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonderwinststreven’.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
 het bestuursverslag; en
 de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonder-winststreven’ is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonderwinststreven’ en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine
Organisatie-zonder-winststreven’.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
(RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Woerden, 11 april 2019
WGS Accountants B.V.

drs. W.A.B. Spies RA
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