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Voorwoord 

Kunst raakt ons, verrast ons en zet ons aan het denken. 
Cultuur verbindt en kleurt de samenleving. 
Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit, zorgen voor ontmoeting en verrijken ons leven. 
Van verwondering over het onbekende tot verbazing over de eigen vermogens: kunst en cultuur 
openen nieuwe werelden. 
Elke dag weer zien wij de pracht van het talent van al die kleine en grote kunstenaars. 
Dat wensen wij iedereen toe!
(Uit de missie en visie van Westland Cultuurweb)

Begin 2020 formuleerden we vol optimisme en goede moed een vernieuwde missie en visie. Met het oog op 
het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vonden we deze aan herziening toe. Ons werk heeft zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld, Cultuurweb is gegroeid en heeft zich verdiept en verbreed. We voerden enthousiaste en 
inspirerende gespreken met stakeholders uit het culturele veld, onderwijs en welzijn. Over de te volgen koers 
voor de komende jaren, over onze verbindende rol en hoe deze vorm te geven. We ontwikkelden mooie  
nieuwe plannen voor de komende jaren. Vol goede moed was de blik op de toekomst gericht. 

Toen sloeg corona toe en werd alles anders. 
Het jaar 2020 kreeg daarmee een geheel eigen dynamiek en inhoud. Het werk en de inzet van Cultuurweb 
veranderden volledig. Het culturele veld kwam voor een groot deel stil te liggen en onze ondersteuning kreeg 
een ander karakter. Het onderwijs werd voor nieuwe uitdagingen gesteld, waardoor de cultuureducatie een 
andere plek kreeg. De buitenschoolse educatie moest haar aanbod omvormen om te kunnen overleven. En 
onze projecten in het sociaal domein moesten grotendeels worden uitgesteld.
Het werd daarmee een jaar van voortdurende aanpassing. Het is mooi om te zien hoe flexibel het  
culturele en educatieve veld zich in 2020 hebben opgesteld. Tegen de klippen op en steeds weer teleurstel-
lingen overwinnend is geprobeerd kunst en cultuur levend te houden. Onze ondersteuning en inzet waren  
gelukkig waardevol en werden door zowel scholen, welzijnsinstellingen als culturele organisaties gewaar-
deerd. Toch was onvermijdelijk dat het totale culturele en educatieve aanbod een grote terugslag kreeg. Heel 
veel projecten waar Cultuurweb bij betrokken is zijn niet doorgegaan. Eens te meer is daarom gebleken hoe 
waardevol kunst en cultuur in onze samenleving is én wat een gemis het is wanneer dit stilvalt. 

Des te mooier is het dat de gemeente in het moeilijke jaar 2020 heeft besloten Westland Cultuurweb te 
blijven steunen. Ons meerjarenbeleidsplan is enthousiast ontvangen en er is voor de komende jaren weer 
subsidie toegekend. Cultuurweb zal zich dan ook vol blijven inzetten op beschikbaarheid, bereikbaarheid, 
beweging en kwaliteit van de kunst en cultuur in de gemeente. Zodat nog meer Westlanders van kunst en 
cultuur kunnen genieten, zoals wij hen dat in onze missie toewensen! 

Jeroen Kunstman
 

Directeur-bestuurder Westland Cultuurweb



Kunst en cultuur op school
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De impact van corona op het onderwijs was groot. De scholen waren wekenlang gesloten; leerlingen, 
leerkrachten en vakdocenten stonden onder grote druk. En bij de heropening  kwam onvermijdelijk een 
nieuwe opdracht in beeld, die van het inhalen van de achterstanden. Met veel respect zagen wij alle 
scholen keihard knokken om zo veel en zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Omdat we de overtuiging 
hebben dat cultuureducatie ook in deze tijd broodnodig is besloten we daarom onze inzet aan te passen 
aan de mogelijkheden en de scholen waar zij dat wensten ook nu te blijven begeleiden. Want nieuwe 
werelden ontdekken, loskomen van de dagelijkse sleur, je verwonderen over jezelf en de wereld – als het 
ooit moet, dan is het nú. Met veel flexibiliteit zijn we daarom achter de scholen gaan staan. We hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk mee te bewegen, en mogelijk te maken wat mogelijk is. En dat is gelukt. 
Onze infrastructuur is overeind gebleven, ons team staat nog stevig en het draagvlak voor cultuureduca-
tie is onverminderd groot. We staan in de startblokken voor een terugkeer naar ‘normaal’, maar weten 
in de tussentijd gelukkig  veel voor elkaar te krijgen. Dat neemt niet weg dat de bereikcijfers gedaald zijn; 
het kost drie keer zoveel tijd om minder leerlingen te bereiken, maar dat hebben we er graag voor over. 
Voor de magie en de verwondering!
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Uitgelicht: Voortgezet onderwijs
Cultuurweb was in 2020 voor het tweede jaar actief in het voortgezet onderwijs. De cultuurcoaches zijn 
met alle scholen in gesprek gegaan om een doelmatige verbetering van de kunst- en cultuureducatie 
vorm te geven. Niet alle scholen wisten door corona voldoende ruimte te vinden om de plannen in 2020 
in de praktijk te brengen. De kunstvakken kwamen op diverse scholen onder druk te staan door de co-
ronamaatregelen. Cultuureducatie vindt amper stil zittend achter een tafeltje plaats: het gebeurt vaak 
zingend, of acterend en dansend door het lokaal, in verbinding met je medeleerlingen. En juist dat was 
dit jaar niet mogelijk. In de begeleiding gingen we daarom terug naar de basis: wat kan er nu wel en hoe 
kunnen wij daar zo concreet mogelijk ondersteuning bij bieden. De talentenjacht Spotlight, die we jaar-
lijks i.s.m. WestlandTheater De Naald organiseren, werd omgevormd naar een online evenement waar 
de leerlingen met veel enthousiasme aan deel hebben genomen. Dat bleek ook uit de 1700 publieks-
stemmen die er binnen kwamen! Het leernetwerk van kunstvakdocenten kwam helaas slechts twee keer 
online bij elkaar. Onze ambities om een Kunstpracht-programma met bezoek aan professionele kunst 
voor het VO op te zetten is als gevolg van de sluiting van musea en theaters tijdelijk in de ijskast gezet. 
Wel startte eind 2020 een werkgroep met de ambitie om in 2021 een filmfestival voor het VO te organi-
seren. Als spetterende afsluiting van een moeizaam schooljaar – dat hebben de leerlingen wel verdiend! 

Uitgelicht: Primair onderwijs
Voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit was 2020 een 
spannend jaar. We sloten de tweede periode van vier jaar af, en 
werkten met onze onderwijs- en culturele partners aan een nieuw 
plan voor de komende vier jaar. In 2020 waren er – ondanks coro-
na – genoeg successen te vieren die we kunnen meenemen. Span-
nend was het om het nieuwe project Kunstlokaal, waarin leerlin-
gen hun eigen culturele omgeving ontdekken, tot bloei te zien 
komen. We zijn trots dat we een mooi resultaat hebben weten te 
boeken: met zeven samenwerkingsprojecten werden maar liefst 
1200 leerlingen bereikt. Bij de projecten Kunstkundig (professi-
onaliseringsactiviteiten) als Kunstkracht (leerlijnen) zagen we de 
bereikcijfers dit coronajaar teruglopen. Met veel creatief rooster-
werk en tomeloze inzet is het gelukt om met Kunstpracht – waarin 
leerlingen in aanraking komen met professionele kunst – 60% van 
het beoogde bereik te realiseren. De leerlingen die hun voorstel-
ling, museumbezoek of concert gemist hebben proberen we in 
2021 alsnog een mooie ervaring te bieden. Het leernetwerk erf-
goededucatie, i.s.m. het Westlands Museum en Historisch Archief 
Westland en twee scholen, werkte online door aan maar liefst 
acht lesprojecten, welke in 2021 beschikbaar worden gesteld voor 
meer scholen.  
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Blik op de toekomst
In 2021 wordt aan diverse projecten gewerkt die in 2020 niet zijn doorgegaan. Zo ligt er een prachtig 
project voor het ROC Mondriaan, ondersteund door Fonds 21, waarin de studenten pedagogisch werk 
en onderwijsassistent zich verdiepen in wat kunst voor hen en in hun werk kan betekenen. Dit zou in 
het najaar van 2020 starten, maar is een jaar uitgesteld. De ambitie voor een Kunstpracht-programma 
voor het VO krijgt in 2021 vorm in een online filmfestival, mits daar financiering voor gevonden wordt. 
Met inzet van de combinatiefunctionarisgelden zal er vanaf 2021 meer mogelijk zijn aan ondersteuning 
van cultuureducatie op de kinderdagopvang en de bso’s. Hiervoor gaat een speciale cultuurcoach aan de 
slag. Vanaf de zomer start de volgende periode van Cultuureducatie met Kwaliteit, waarvoor Cultuurweb 
weer subsidie heeft ontvangen. Hierin worden diverse successen gecontinueerd, maar is er ook ruimte 
voor enkele nieuwe ontwikkelingen. Aansluiting bij het landelijke curriculum.nu en het bevorderen van 
kansengelijkheid zijn belangrijke thema’s, naast het continueren van Kunstlokaal, Kunstkundig en Kunst-
kracht. Tot slot loopt in 2021 de vierjarenperiode voor Kunstpracht af. We zijn al deels succesvol in het 
vinden van de financiering voor dit programma na schooljaar 2020-2021.
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Resultaten

Primair onderwijs 2018 2019 2020
Kunstkracht-leerlijnen 5908 leerlingen 4593 leerlingen 5093 leerlingen
Kunstpracht-voorstellingen en  
tentoonstellingen

2018-2019: 
5902 leerlingen 
2018: 5782 leerlingen

2019-2020: 
8545 leerlingen
2019: 6397 leerlingen

2020-2021: 
8341 leerlingen
2020: 5624 leerlingen

Kunstlokaal 606 leerlingen
Uniek leerlingenbereik 8394 leerlingen 7956 leerlingen 7539 leerlingen
Kunstkundig: professionalisering 303 leerkrachten 412 leerkrachten 215 leerkrachten

Kunstdocenten 2018 2019 2020
Kunstkracht-aanbieders 37 aanbieders

116 lessen
39 aanbieders
121 lessen

15 aanbieders
138 lessen

Kunstkundig: professionalisering 49 kunstdocenten 26 kunstdocenten 45 kunstdocenten
Kunstlokaal 7 aanbieders

10 projecten

Voortgezet onderwijs 2018 2019 2020
Scholen 5 scholen 7 scholen 7 scholen
Kunstkundig: professionalisering 23 docenten 10 kunstdocenten
Spotlight finalisten 49 leerlingen 20 leerlingen
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Buitenschoolse educatie 
voor kinderen en jongeren

Vol bewondering keken wij afgelopen jaar naar de flexibiliteit van de aanbieders kunsteducatie in de 
vrije tijd. Cultuurweb ontvangt van de gemeente Westland jaarlijks subsidie om voor kinderen en jon-
geren tot 21 jaar buitenschoolse kunsteducatie in te kopen. Voor het bereik is Cultuurweb daarom voor 
een groot deel afhankelijk van de inzet van deze inkooppartners. 
Opvallend is dat in een jaar waarin vele maanden een lockdown van kracht was de resultaten toch ver-
rassend goed zijn. Dat is grotendeels te danken aan deze flexibiliteit. Zowel de grotere als de kleinere in-
kooppartners zijn direct op zoek gegaan naar alternatieve lesvormen en methodes. Danslessen werden 
gegeven op anderhalve meter afstand en verhuisden in een later stadium naar buiten: op schoolpleinen 
en bij het zwembad. Theater- en muziekcursussen werden online gegeven. Hiervoor werd door de aan-
bieders soms zelfs in korte tijd een geheel nieuwe online omgeving gebouwd. Soms werden door de 
steeds veranderende maatregelen per week de plannen veranderd, en elke keer werd dit met evenveel 
enthousiasme en ondernemingszin opgepakt. Het is geweldig om te zien hoe innovatief dit veld het 
afgelopen jaar met deze crisis is omgegaan. Veel kinderen en jongeren hebben hierdoor geen lessen 
hoeven missen en hun hobby met plezier kunnen voortzetten.



8

Uitgelicht: Kunst als hobby
Wij sluiten contracten af met aanbieders buitenschoolse educatie. Deze aanbieders verzorgen hiervoor 
kunstlessen in de vrije tijd voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Met de grote aanbieders (Theater-
school Koperen Kees, muziekschool Muziekmeesters Westland en dansschool Dans Creatie) zijn voor de 
schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 tweejarige contracten afgesloten. Met de kleinere aanbieders zijn 
jaarcontracten afgesloten. 
Ondanks de in de inleiding beschreven flexibiliteit hebben de aanbieders vanzelfsprekend last gehad van 
de crisis. Zij hebben met grote inspanning én steeds nieuwe oplossingen de schade beperkt weten te 
houden, maar er is wel degelijk schade geleden. In schooljaar 2019-2020 zijn hierdoor minder lesuren 
gemaakt en minder leerlingen bereikt (zie pagina 10). Deze mindere cijfers zijn voor voornamelijk te wij-
ten aan corona. Opvallend is dat de daling van het aantal leerlingen grotendeels te verklaren is door het 
vervallen van de vakantieactiviteiten van Theaterschool Koperen Kees in de meivakantie. 
De dalende trend in het aantal leerlingen bij de muziekverenigingen zet helaas door. Daar staat echter 
tegenover dat Muziekmeesters ondanks de crisis zelfs meer leerlingen heeft bereikt. Over het algemeen 
is het bereik van de aanbieders redelijk stabiel. JAM Westland, dat jarenlang aanbod verzorgde voor klei-
ne beginnende bandjes, heeft in de zomer besloten te stoppen. Het reguliere aanbod heeft dus vrijwel 
geen last gehad van de coronamaatregelen.
In overleg met de gemeente is afgesproken om financieel coulant met eventuele mindere resultaten om 
te gaan. Dit betekent dat aanbieders met mindere resultaten als gevolg van corona hierop niet financieel 
zijn afgerekend. 

Uitgelicht: Kunst na School
Het programma Kunst na School verzorgt korte, goedkope en laagdrempelige cursussen rondom het 
basisonderwijs. Dit programma loopt sinds 2015 en is gestaag gegroeid. Inmiddels doen er 20 basis-
scholen mee. Kinderen kunnen aansluitend aan schooltijd workshops beeldende kunst, dans, theater 
en muziek volgen. Het succes hiervan is mede het gevolg van de gekozen opzet en de intensieve samen-
werking: Cultuurweb zoekt kwalitatief goed aanbod en de scholen zijn verantwoordelijk voor de werving 
en organisatie. Dit programma biedt bovendien een kans aan kleine culturele aanbieders en docenten: 
in seizoen 2019-2020 deden 15 culturele aanbieders mee, die in totaal bijna honderd cursussen ver-
zorgden. Voor een groot deel zijn dit andere samenwerkingspartners dan de grote inkooppartners van 
Cultuurweb voor de reguliere buitenschoolse educatie. Dit programma staat daarmee open voor een 
bredere groep culturele instellingen. Uit een enquête onder de ouders bleek dat dit programma zeer 
gewaardeerd werd. 
Doordat het onderwijs in zowel seizoen 2019-2020 als 2020-2021 periodes stil heeft gelegen, zijn helaas 
niet alle cursussen doorgegaan. In seizoen 2019-2020 zijn 36 cursussen uitgesteld en later ingehaald, en 
32 cursussen uiteindelijk helemaal afgelast. In het nu nog lopende schooljaar heeft het programma nog 
meer te lijden van de crisis door de sluiting van het onderwijs vanaf eind december. In de herfst zijn ech-
ter nog wel alle cursussen doorgegaan en we hebben goede hoop op een snelle herstart in april 2021.
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Blik op de toekomst
In het meerjarenbeleidsplan staat de intentie om voor de periode 2021-2024 nieuwe afspraken te ma-
ken met onze samenwerkingspartners en eventueel nieuwe openbare aanbestedingen te doen. Gezien 
de huidige nog lopende crisis lijkt dit echter voor schooljaar 2021-2022 te vroeg te zijn. Het vraagt al veel 
van de aanbieders zelf op een goede manier continuïteit te waarborgen. Daarom is het onverstandig op 
dit moment nieuwe aanbestedingen te doen, die onzekerheid bij de aanbieders zullen veroorzaken. In 
overleg met de gemeente zal er dan ook gekozen worden voor stabiliteit: de huidige contracten met de 
grote aanbieders zullen voor een jaar worden verlengd, en gedurende de tweede helft van 2021 gaat 
Cultuurweb in overleg met deze partners over de verdere toekomst. 
Kunst na School zal worden uitgebreid. Er is in het komende jaar wegens uitbreiding van de subsidie 
ruimte om meer scholen te betrekken. Zo zijn er zijn reeds gesprekken gaande met een aantal basis-
scholen. Nieuw is dat er plannen zijn voor pilots in het voortgezet onderwijs, om de mogelijkheid te 
onderzoeken ook daar een soortgelijk structureel programma op te zetten. 
Uit de jaarrekening blijkt dat er een overschot is op het budget buitenschoolse educatie, deels veroor-
zaakt door corona. Met de gemeente zal worden afgestemd dit overschot in een bestemmingsfonds te 
zetten. Deze reserve zal de komende twee jaar worden aangewend om de buitenschoolse educatie een 
impuls te geven wanneer de crisis voorbij is. Er zijn inmiddels concrete plannen voor actieve vakantie-
weken voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens. Dit wordt in samenwerking met Vitis Welzijn 
vormgegeven. 
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Schooljaar 2018/19 Schooljaar 2019/20 Schooljaar 2020/21
leerlingen lesuren leerlingen lesuren leerlingen lesuren

Rondom de school
De Lier 141 96 134 84 99 60
‘s-Gravenzande 96 66 112 66 54 36
Heenweg 39 24 24 18 45 30
Honselersdijk 109 60 87 48 68 36
Maasdijk 78 48 6 6 53 36
Monster 133 60 11 62 58 36
Naaldwijk 98 66 220 132 57 30
Poeldijk 140 72 65 42 24 12
Wateringen 206 96 191 112 157 114
Totaal 1040 588 950 570 615 390

Kunst als hobby
Muziekmeesters Westland
oriënterende cursussen 270 270 350 227 472 211
instrumentale lessen 130 1844 154 2246 167 2322
ensembles 60 95 95 100 65 87
workshops 25 12 47 22 200 80
extra activiteiten 176 230 220
Totaal 485 2397 646 2824 904 2920

HaFaBra verenigingen
instrumentale lessen* 133 1785 122 1655 102 1435
ensembles 562 387 387
overige groepslessen 64 226 62 144 62 144
Totaal 197 2573 184 2186 164 1966

Koperen Kees
oriënterende cursussen 815 488 790 336 1000 453
reguliere cursussen 196 656 106 557 90 502
vakantie activiteiten 1146 433 235 188 720 260
extra activiteiten 440 428 420
Totaal 2157 2017 1131 1509 1810 1635

Overige aanbieders
Creatief Centrum ‘t Atelier 118 163 109 126 96 114
Dans Creatie talentklassen 257 1197 331 1259 280 1355
JAM Westland 92 188 63 192 0 0
Westland Music School 72 984 76 812 37 544
Totaal 539 2631 579 2389 413 2013

Totaal generaal 4418 10206 3490 9478 3906 8924

*  De bereikcijfers over schooljaar 2020-2021 zijn voolopige, gebaseerd op de halfjaarrapportages van de 
aanbieders. Definitieve cijfers zijn beschikbaar na afloop van het cursusjaar.

Resultaten
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Ondersteuning culturele veld

Het culturele veld is het hardst getroffen door de huidige crisis. 
Repetities kwamen stil te liggen, voorstellingen werden uitge-
steld, opnieuw uitgesteld en afgelast. Concerten en optredens 
zijn nog steeds niet mogelijk en festivals gaan niet door. De vele 
amateurkunstenaars die het Westland rijk is zaten een groot 
deel van 2020 thuis. Enkele koren repeteren online, de muziek-
verenigingen zijn in de herfst tot stilstand gekomen en theater-
groepen repeteren niet. Waar voor de zomer nog met veel en-
thousiasme naar alternatieven voor activiteiten werd gezocht is 
dit in de tweede helft van het jaar omgeslagen naar een houding 
van berusting en afwachting. Het culturele veld is aangeslagen 
en hoopt op snelle versoepelingen. 
Cultuurweb speelde daarom in 2020 noodgedwongen een heel 
andere rol. Van het organiseren en ondersteunen van overkoe-
pelende activiteiten voor het veld kwam niet veel terecht, de 
meeste activiteiten gingen immers niet door. Zo zijn bijvoorbeeld 
Podium Westland, de dag van De Koorzanger, het slagwerkfesti-
val, Westland Danst en een mooi programma met erfgoedonder-
steuning voor alle vrijwilligers niet doorgegaan, ondanks mooie 
plannen. Desondanks zijn er toch nog een aantal mooie activitei-
ten ontwikkeld en ondersteund, maar in veel mindere mate dan 
de jaren hiervoor. 
Cultuurweb heeft zich daarom voornamelijk gericht op het on-
dersteunen van het culturele veld bij het omgaan met deze crisis 
en alle maatregelen die dit tot gevolg had. Verder zijn de nieuwe 
cultuurmakelaars aan de slag gegaan binnen de regeling combi-
natiefunctionarissen van het rijk. 
Dit leverde de laatste maanden van 2020 gelukkig weer veel in-
spiratie voor de toekomst, al is het nog steeds ongewis wanneer 
het culturele veld weer net zo kan gaan bruisen als voorheen.
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Uitgelicht: Ondersteuning bij corona
Waar de inzet op het organiseren van overkoepelende activiteiten dit jaar minimaal was, was de be-
hoefte aan bestuurlijke en praktische ondersteuning des te groter. Vanaf het begin van de crisis heeft 
Cultuurweb zich volop ingezet het veld te helpen. Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid over de vorm 
en toepasbaarheid van de corona-maatregelen: deze maatregelen konden soms per week verschillen. 
Cultuurweb fungeerde in die periode als een vraagbaak voor het culturele veld: we hebben vele orga-
nisaties geadviseerd en bijgestaan bij het zoeken naar oplossingen. Daarnaast zijn er meerdere online 
bijeenkomsten georganiseerd met specifieke groepen organisaties (koren, muziekverenigingen, dans-, 
theater- en muziekscholen) over de door hen te volgen strategie. 
Al snel bleek dat er in het culturele veld ook grote financiële schade werd geleden. Dat was voor Cultuur-
web aanleiding om een enquête te houden over de gevolgen van de crisis. Deze enquête gaf een goed 
inzicht in de problemen en de resultaten hebben veel media-aandacht gekregen. Op grond hiervan kon 
Cultuurweb de ondersteuning verdiepen en werd een actieve lobby gestart richting politiek en bestuur 
om het veld ook financieel te ondersteunen. 
Na de zomer verschoof de aandacht van ad hoc ondersteuning naar hulp op de lange termijn. Met mu-
ziekverenigingen en koren werden gesprekken met de wethouder georganiseerd en vervolgens denk-
tanks opgericht over de toekomst. Om bijvoorbeeld problemen met repetitieruimtes te inventariseren 
of na te denken over toekomstig jeugdbeleid. En vooral ook om te kijken naar de mogelijkheden om 
het culturele veld een impuls te geven op het moment dat versoepelingen weer mogelijk zijn. Op dit 
moment is Cultuurweb daarover met diverse afvaardigingen (koren, muziekverenigingen, dansscholen, 
kunstenaars, etc.) van het culturele veld in gesprek. 

Uitgelicht: Regeling KCI
Vanzelfsprekend had ook de Regeling Kleine Culturele Initiatieven te leiden onder de crisis. Maar uit-
eindelijk is het aantal aanvragen in dit jaar toch nog verassend hoog. Met de gemeente is halverwege 
het jaar afgestemd dat de regeling met versoepelde voorwaarden zou worden voortgezet. Een aantal 
criteria werd losgelaten, waaronder de noodzaak tot inbreng van eigen financiering en de verplichting 
tot samenwerking met een andere organisatie, en de aanvraagprocedure werd verkort. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een totaal van zevenentwintig aanvragen. Hiervan zijn er zeventien geho-
noreerd en zeven afgewezen. Drie aanvragen zijn wegens corona al direct teruggetrokken. Corona heeft 
veel invloed gehad op de uiteindelijke uitvoering van de projecten: van de zeventien toegekende projec-
ten hebben er negen ook werkelijk plaatsgevonden in 2020. Twee projecten zijn definitief afgelast. De 
andere zes projecten zijn uitgesteld en staan gepland voor 2021. Cultuurweb heeft hier vanzelfsprekend 
mee ingestemd en onderhoudt intensief contact met de betreffende organisaties over de voortgang. De 
toegekende bedragen blijven gereserveerd.

Kunstwerk Piet Smal
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Uitgelicht: Cultuurmakelaars
Cultuurweb kon binnen de landelijke regeling voor combinatiefunctionarissen in samenwerking met de 
gemeente twee cultuurmakelaars aanstellen. Deze zijn sinds april 2020 in dienst en zetten zich in voor 
de verbinding van het culturele veld met welzijn, onderwijs, en voor de verhoging van de deelname van 
Westlanders aan culturele activiteiten in de diverse domeinen. De cultuurmakelaars zijn vol enthousias-
me aan het werk gegaan en hebben zich ingezet in de diverse werkvelden van Cultuurweb. Binnen het 
culturele veld hebben zij zich met name ingezet voor de ondersteuning van de culturele organisaties. 
Vanaf de zomer zijn zij gestart met de zogenoemde ‘cultuurtour’ waarbij zij gezamenlijk de culturele 
organisaties van het Westland bezoeken. Na dit aanvankelijk nog live te hebben gedaan gebeurt dit 
inmiddels online. Deze bezoeken worden erg gewaardeerd en hebben al geleid tot concrete resultaten: 
er zijn onder andere nieuwe aanvragen KCI uit voortgekomen, nieuwe aanbieders voor het programma 
Kunst na School en concrete ideeën voor projecten en samenwerkingen ontstaan.  
De cultuurmakelaars zetten zich ervoor in om culturele organisaties te verbinden aan onderwijs, wel-
zijn en buitenschoolse activiteiten. Zo betrekken zij organisaties bij projecten uit het sociaal domein 
als Kunstkracht 55+ en de nieuwe projecten van Cultuurweb op het gebied van Nieuwe Westlanders, 
jongeren en mensen met een lichamelijke beperking. Hierover meer in het hoofdstuk sociaal domein op 
pagina 15. 

Blik op de toekomst
Door het niet doorgaan van de vele overkoepelende activiteiten en Podium Westland, én door de min-
dere aanvragen binnen de regeling KCI is er over dit kalenderjaar op deze posten in de jaarrekening een 
overschot. Met de gemeente wordt afgestemd dit overschot in twee bestemmingsfondsen te plaatsen: 
een reserve Cultureel Veld en een reserve Podium Westland. Deze reserves kunnen worden aangewend 
om het culturele veld na de crisis meteen een goede impuls te geven. Met diverse culturele organisaties 
(koren, muziekverenigingen, beeldende kunst) wordt al volop gefantaseerd over de mogelijkheden van 
activiteiten die de kunst en cultuur straks meteen weer volop in de schijnwerpers zetten. Hopelijk komt 
aan deze crisis binnen afzienbare tijd een einde. Cultuurweb zal zich dan ten volle inzetten het cultu-
rele veld een geweldige en inspirerende start te gunnen. Echter, het is niet ondenkbaar dat een aantal 
maatregelen langdurig van kracht blijft. In hoeverre blijft bijvoorbeeld het gezamenlijk zingen door grote 
koren niet langdurig onmogelijk? We zullen de komende jaren het culturele veld intensief begeleiden 
bij de omslag die hierdoor eventueel nodig is. Door activiteiten die weer mogelijk worden te helpen 
organiseren en te promoten, en door samen met het veld naar nieuwe vormen te zoeken voor al die 
professionals en liefhebbers die hun passie willen beoefenen en deze willen tonen. 
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Resultaten

Regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI)
De gehonoreerde initiatieven: Klein korenfestival in de Veiling door Simply Best, de Waterlanders 
en Onder Zeil 76 trombones - trombone project met scholen door muziekvereniging Sint Gregorius 
(uiteindelijk afgelast wegens corona) Meezingconcert voor ouderen door Stichting Vier het Leven i.s.m. 
Vitis Welzijn en WestlandTheater De Naald De plastic soep kleiner en de fantasie groter door Bieklien 
(uitgesteld naar 2021) Rozenparkfestival door Stichting Vrienden van de Kreek (uiteindelijk afgelast 
door corona) Het huis van Van Beurden door particuliere aanvrager Kwintsheul Cultureel Pleinconcert 
door muziekvereniging Sint Gregorius (uitgesteld naar 2021) Activiteiten rondom “Oorlog, wat zou jij 
doen?” door Westlands Museum (uitgesteld naar 2021) Jeugdtheatervoorstelling door Muziekmeesters 
Westland in samenwerking met Koperen Kees en Dance Innovation (uitgesteld tot 2021) Gitaar Festival 
“Gittar Day” door Vinnies Gittar School (uitgesteld tot 2021) Honselse feestweek kunstworkshops door 
Honselse Feestweek Openingsconcert Honselse Feestweek door Honsels Harmonie Openluchtvoorstel-
ling Kick Off Dance Moments Foundation door Dans Creatie Kunstworkshops Historische Tuin door ’t 
Atelier en Westlands Museum Esselanden at Home door particuliere aanvrager (uitgesteld naar 2021) 
600 jaar boerderij de Vlietwoning door Boerderij de Vlietwoning Westland ontmoet in de Oude Kerk 
door Initiatiefgroep Westland Ontmoet en Vluchtelingenwerk Westland.

Activiteiten per discipline 
Dans Dance Challenge Westland Danst met drie dansscholen in 
de herfstvakantie Beeldende Kunst Ondersteuning atelierroutes 
met planning en uitstel en opzet nieuwe kunstroute, bestuurlijke 
ondersteuning Kunsthuis 18 en bewoners Kunstgarage Erfgoed 
financiële ondersteuning acht erfgoedcafés (uitgesteld tot 2021); 
opzet tweejarig programma de Kracht van Toen i.s.m. Westlands 
Museum en erfgoedverenigingen (uitgesteld tot 2021)  Koren 
Gezamenlijke ondersteuning koren i.v.m. corona i.s.m. West-
landse Korenfederatie Literatuur Ontwikkeling lezersfeest (vindt 
online plaats in 2021) voorbereiding en ondersteuning grote 
bijeenkomst met Annejet van der Zijl over haar Boekenweekge-
schenk (uitgesteld naar 2021) i.s.m. WestlandTheater De Naald, 
Bibliotheek Westland en erfgoedsector, bestuurlijke ondersteu-
ning Schrijvers tussen de Kassen Muziek Oude Kerk Klassiek, 
Nieuwjaarsconcert Knallend Westland, voorbereidingen grote 
Westlandse Slagwerkdag (uitgesteld tot 2021), ondersteuning 
muziekverenigingen i.v.m. corona en leerlingenbeleid Popmuziek 
Bandavonden samenwerkende popscholen (uitgesteld tot 2021)

Marketing 
culturele veld
39 culturele uitagenda’s via Het 
Hele Westland, Groot West-
land en radio/ tv/website van 
de WOS, 10 nieuwsbrieven, 5 
items in televisieprogramma 
‘In Jouw Buurt’ van de WOS, 32 
artikelen in de plaatselijke pers. 
Cultuur in tijden van Coro-
na online campagne om het 
culturele veld in het zonnetje te 
zetten, 75 video’s op YouTube, 
Facebook en Instagram/IGTV. 
Vanaf december opgevolgd 
door Cultuurgoud 12 video’s op 
Facebook en Instagram/IGTV.

Overkoepelende activiteiten
Cultureel Platform Westland drie bijeenkomsten cultureel veld Corona steunpunt: advies en ondersteu-
ning van meer dan 50 individuele organisaties en ondersteuning Korenfederatie, muziekverenigingen, 
popscholen, dans-, muziek- en theaterscholen,  atelierroutes met corona maatregelen. Enquête proble-
matiek corona onder 10 kunstscholen, 10 culturele stichtingen, 29 verenigingen, 21 zzp’ers en 5 overi-
ge organisaties: opzet corona-maatregelen voor het culturele veld in samenwerking met de gemeente  
Cultureel Kinderprogramma feestweek Honselersdijk organisatie workshops voor meer dan 300 kinde-
ren door zeven culturele aanbieders. Kerstmeeting De Lier ondersteuning online evenement met diverse 
culturele aanbieders met 1267 views.
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Kunst in het sociaal domein

Cultuurweb wil dat iedereen mee kan doen aan kunst en cultuur en zijn creativiteit en talent kan ont-
dekken. Aan doelgroepen binnen het sociaal domein bieden we hiervoor extra ondersteuning met spe-
cifieke programma’s. 
Er stonden in 2020 veel kunstactiviteiten op stapel die door corona moesten worden omgevormd. Wij 
hebben ontzettend veel waardering voor de creatieve kracht en flexibiliteit onder medewerkers in 
(woon)zorglocaties, medewerkers van culturele organisaties en zelfstandige vakkrachten in deze tijd. 
Door projecten te digitaliseren en lessen online aan te bieden konden toch veel ouderen (in Kunstkracht 
55+), en kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (in PUUR! Cultuur) op een mooie 
manier met kunst bezig zijn. Met activiteiten van kwaliteit omdat ook nu de professionaliteit van vakdo-
centen uitgangspunt was. Hieruit voortvloeiend was een mooie ontwikkeling te zien. Nu vakdocenten 
niet op locatie aanwezig konden zijn werd hiervoor een groter beroep gedaan op de welzijnsmedewer-
kers en activiteitenbegeleiders. In meerdere gevallen pasten zij waar nodig aspecten van de lessen aan 
om deze voor zo veel mogelijk deelnemers toegankelijk te maken. Een bewijs dat de aandacht die de 
afgelopen jaren naar deskundigheidsbevordering is gegaan effect heeft.
Aan het digitaal aanbieden van activiteiten zit echter ook een grens. Het is helaas niet voor iedereen of 
voor elke situatie geschikt. Daarom hopen we dat we de ontmoeting, het gezamenlijk creëren, de mo-
menten van echt contact tussen docent en deelnemer  de verbinding tussen deelnemers onderling snel 
weer onderdeel kunnen maken van onze mooie projecten. 
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Uitgelicht: Kunstkracht 55+
Kunstkracht 55+ richt zich sinds 2016 op ouderen in de Westlandse woonzorgcentra. Vanaf 2020 hebben 
we de doelgroep uitgebreid naar thuiswonende ouderen. Hiervoor zouden we starten met een aantal 
pilotprojecten. Eén ervan is ontwikkeld in samenwerking met de Best Fresh Foundation. De insteek van 
dit project is dat medewerkers een senior uit de eigen omgeving uitnodigen om gezamenlijk aan drie 
verschillende workshopochtenden deel te nemen. Helaas hebben we de activiteiten moeten verplaat-
sen naar 2021. Ook is met De Vereeniging van Vitis Welzijn in het afgelopen jaar vaak gekeken naar con-
crete mogelijkheden voor kunstworkshops voor leden en niet-leden. Een vruchtbare samenwerking met 
veel ideeën die  ̶  zodra het kan  ̶  tot uitvoering gaan komen. Binnen de woonzorgcentra zijn alle kunst-
projecten op één na helaas uitgesteld. Dit betreft een intramuraal dansproject aan de start van 2020  in 
een vernieuwend concept met lessen aan kleine groepjes ouderen met dementie in diverse huiskamers. 
Er is echter ook veel wél gelukt. Van april tot juni hebben we de vakdocenten binnen dit programma 
gevraagd om filmpjes te maken met korte lessen die online zijn verspreid via YouTube. Daarnaast ont-
wikkelden we het project “Toen was Geluk heel Gewoon” dat van september tot en met november door 
zes verpleeghuizen is afgenomen. Filmpjes met lessen beeldende kunst en literatuur zijn met toolboxen 
vol materialen naar de verpleeghuizen gebracht. Acteur Serge Bosman zorgt in de filmpjes voor een 
vrolijke en gevoelige noot met liedjes en anekdotes afgestemd op de thema’s van de workshops. Het 
project was een doorslaand succes en is door de medewerkers van de woonzorgcentra met de bewoners 
uitgevoerd. We hopen het daarom in het tweede kwartaal van 2021 bij de overige woonzorgcentra uit 
te kunnen voeren. 

Uitgelicht: PUUR! Cultuur
PUUR! Cultuur is een kunstprogramma met dans, muziek, theater en beeldende kunst voor kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke beperking. Cultuurweb heeft in dit programma een ondersteunen-
de rol, koopt het aanbod in en monitort de resultaten. In het eerste seizoen 2018-2019 hebben Theater-
school Koperen Kees, Muziekmeesters Westland en Dance For You een groot aantal deelnemers bereikt. 
Groei was er zowel in de jaargroepen als in het ‘aanbod op maat’ bij scholen voor speciaal onderwijs en 
welzijnsorganisaties. Om kennis te kunnen laten maken werd veel gratis aanbod georganiseerd. In sei-
zoen 2019-2020 lag de focus op het bestendigen van dit aanbod met een eigen bijdrage van deelnemers 
en organisaties.
De al langer bestaande jaargroepen van de aanbieders hebben ook in 2020 goed gelopen. Door de 
bestaande relatie tussen de docenten en de deelnemers was het mogelijk om de lessen digitaal te orga-
niseren. Van betaald aanbod ‘op maat’ is veel minder gebruik gemaakt dan beoogd. Er was veel enthou-
siasme, maar de instellingen moesten de deuren voor bezoek en vakdocenten gesloten houden en het 
online aanbieden van aanbod bleek binnen dit ‘op maat’ programma onhaalbaar. 
Eén van de pareltjes binnen PUUR! Cultuur is de film die vlak voor kerst is gemaakt met leerlingen van 
de Herman Broerenschool. Zij bedachten zelf - online geholpen door de theaterdocenten - de scènes van 
het verhaal. Heel bijzonder is ook het ontstaan van het Special Dance wedstrijdteam. En er is een mooie 
start gemaakt met het Speciaal Orkest. Kortom, ontwikkelingen genoeg, die na corona ongetwijfeld een 
mooie vlucht zullen nemen.
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Blik op de toekomst
De nabije toekomst zal bestaan uit het alsnog neerzetten van doorgeschoven activiteiten én uit het op-
zetten van een aantal projecten voor nieuwe doelgroepen. We zijn in 2020 van start gegaan met het ma-
ken van diverse plannen. Dit heeft onder andere het projectplan “Op zoek naar verborgen talent onder 
Nieuwe Westlanders” opgeleverd, vanuit een intensieve samenwerking met onder andere Bibliotheek 
Westland en Stichting Vluchtelingenwerk Westland. Het streven is om vanaf juni 2021 te beginnen met 
de opzet van passende activiteiten voor statushouders. Op dit moment wordt hiervoor de financiering 
gezocht. Ook voor de doelgroep van jongeren met afstand tot de maatschappij worden plannen ge-
maakt. Dit betreft diverse kleinere projecten waarvan de verwachting is dat we ook hier in 2021 mee 
van start kunnen gaan. Samenwerking hiervoor is er onder andere met Vitis Welzijn, WelzijnE25 en 
Theaterschool Koperen Kees. 
Ten aanzien van het bereikbaar en beschikbaar maken van het culturele leven voor mensen met een 
lichamelijke beperking hebben al diverse overleggen plaatsgevonden met het Platform Lichamelijk Ge-
handicapten Westland. De eerste concrete activiteit waaraan nu wordt gewerkt is het peilen van de 
fysieke toegankelijkheid van Westlandse culture locaties om vandaaruit verder te werken aan het ver-
beteren hiervan.
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PUUR! Cultuur

Schooljaar 2018-2019
PUUR! Cultuur Leerlingen Lesuren
Dance for You
Jaargroepen dans 61 207
Kennismakingsworkshops dans 192 46
Koperen Kees
Jaargroepen theater 90 258
Kennismakingsworkshops theater 282 42
Kennismakingsworkshops  
beeldende kunst

278 39

Muziekmeesters Westland
Kennismakingsworkshops muziek 471 50
Totaal 1374 642

Schooljaar 2019-2020
PUUR! Cultuur Leerlingen Lesuren
Dance for You
Jaargroepen dans 69 255
Koperen Kees
Jaargroepen theater 52 213
Muziekmeesters Westland
Speciaal Orkest 11 15
Kennismakingsactiviteiten 705 66
Workshops Op Maat 550 84
Totaal 1387 633

Resultaten

Normaliter bevat ons jaarverslag ook een prognose van het lopende schooljaar, in dit geval 2020-2021. 
Door de corona-crisis zijn daar echter helaas nog geen betrouwbare cijfers van te geven.

Kunstkracht 55+

Kalenderjaar 2020
Kunstkracht 55+ Deelnemers

Online filmpjes in beginstadium lockdown (online bezoekers-
aantal

2280

Fysiek dansproject 20
Programma op locaties “Toen was Geluk heel Gewoon” 110
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Verslag van de Raad van Toezicht
Voor dit jaarverslag gaat de Raad van Toezicht uit van de acht principes van de Governance Code 
Cultuur 2019.

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te  
 creëren, over te dragen en/of te bewaren. 
Stichting Westland Cultuurweb (hierna: “Cultuurweb”) heeft een professionele Directie en een 
Raad van Toezicht en geeft ruimte aan betrokkenheid van belanghebbenden. Cultuurweb realiseert 
haar maatschappelijke doelstelling op een zo veel mogelijk duurzame en bedrijfsmatig verantwoor-
de wijze en waarborgt de artistieke integriteit. De organisatie kent een integere en open cultuur. 
Directie en Raad van Toezicht dragen dat uit en vervullen aldus een voorbeeldfunctie.
De maatschappelijke omgeving van Cultuurweb is divers, evenals de kring van externe belangheb-
benden. Directie en Raad van Toezicht zijn zich hiervan bewust een gaan bij het realiseren van 
de maatschappelijke doelstellingen zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met de verschillende 
belangen.

2.  De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij   
 dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt   
 daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe of leg uit’).
Cultuurweb heeft de intentie de Governance Code Cultuur (hierna: “de Code”) integraal toe te pas-
sen. Deze Code is in 2019 aangepast. Waar nodig wordt rekening gehouden met de beperkingen 
die bij Cultuurweb passen gegeven de doelstelling, de aard en de omvang van de organisatie. Het 
jaarverslag van de Raad van Toezicht gaat – voor zover aan de orde – in op onderwerpen als risico-
beheersing, interne controle, dilemma’s, belangenverstrengeling, beloningsbeleid, nevenfuncties.

3.  Directie en Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belan-
genverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transpa-
rante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 

De Directie en de Raad van Toezicht zorgen voor een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid 
binnen de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Er is geen sprake van 
tegenstrijdige belangen en/of belangenverstrengeling. Dit is besproken tijdens de vergadering van 
de Raad van Toezicht.
Relevante nevenfuncties van de Directeur en leden van de Raad van Toezicht worden vooraf gemeld 
en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

4.  Directie en Raad van Toezicht zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge  
 verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
Bij de oprichting van Cultuurweb in 2013 is gekozen voor een “raad-van-toezicht model”. Dit model 
is vastgelegd in de statuten van 28 juni 2013 en vormt een goede basis voor het functioneren van 
de Directie en Raad van Toezicht. 
Waar wordt afgeweken, wordt dit toegelicht. Deze intentie sluit aan op artikel 13 van de statuten. 
De naleving van de Code is ook vastgelegd in het Directiereglement en het Reglement van de Raad 
van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Directie en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd 
in de statuten. In aansluiting daarop zijn, overeenkomstig het voorschrift in de statuten, in 2015 
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een Directiereglement en het Reglement van de Raad van Toezicht opgesteld. Directie en Raad van 
Toezicht werken vanuit een missie en doelstellingen die elke vier jaar worden vastgesteld in een 
beleidsvisiestuk. In 2016 is het beleidsvisiestuk voor 2017-2020 opgesteld. 
In 2020 is het beleidsplan “Weg van Verbeelding 2021-2024” opgesteld.

5.  Directie is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 
resultaten van de organisatie. 

De Directie handelt steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de orga-
nisatie en weegt daarbij de culturele en zakelijke belangen van de organisatie en die van interne en 
externe belanghebbenden op zorgvuldige en evenwichtige wijze af. 
Elke vier jaar wordt een beleidsplan opgesteld dat mede dient als onderbouwing voor het verkrij-
gen van structurele exploitatiesubsidie van Gemeente Westland. In 2020 is het beleidsplan “Weg 
van verbeelding” 2021-2024 opgesteld op basis waarvan inmiddels subsidie is toegekend voor de 
jaren 2021 en 2022. Vervolgens wordt jaarlijks een activiteitenplan en begroting opgesteld.

6.   Directie gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organi-
satie.

De Directie is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, voor het artistieke en 
zakelijke beleid en het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de orga-
nisatie en haar medewerkers. De Directie handelt als goed werkgever. Het beloningsbeleid voor de 
medewerkers van de organisatie past bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de 
organisatie en stemt overeen met de wettelijke voorschriften.

7.  Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een pro-
fessionele en onafhankelijk wijze uit.

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als de Directeur en/of de Raad van Toezicht dit nodig ach-
ten. De Raad van Toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar. In 2020 vergaderde de Raad vijf (5) 
keer in aanwezigheid van de directeur, te weten:
 • 22 januari 2020
 • 12 maart 2020
 • 16 april 2020
 • 7 mei 2020 (met controle jaarrekening door DRV-accountants en adviseurs)
 • 23 november 2020
Door de Raad is in 2020 besproken en formeel goedgekeurd:
 • goedkeuring begroting 2020
 •  het jaarverslag en de jaarrekening 2019 (met controleverklaring door DRV-accountants en 

adviseurs met een delegatie van de Raad van Toezicht over de jaarrekening 2019 in aanwe-
zigheid van DRV-accountants en adviseurs)

 • de jaarverantwoording Cultuureducatie met kwaliteit 2019
 • de jaarverantwoording Kunstpracht 2019
 • het bestuursverslag 2019.
Daarnaast kwamen aan de orde:
 • het meerjarenbeleidsplan 2021-2024;
 • de evaluatie van de Raad van Toezicht;
 • de procedure beoordeling Directie (uitgevoerd in 2021 ivm Corona);
 • de algemene gang van zaken;
 • rooster van aftreden leden Raad van Toezicht;
 • de gevolgen van de Coronacrisis
 • herbenoeming van de heer Borggreve en mevrouw Michels;
 • benoeming van de heer Persoon tot lid van de Raad van Toezicht;
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 • de tussentijdse financiële kwartaalrapportages;
 • de stand van zaken Kunstkracht 55+;
 • de stand van zaken VO 2020;
 • de stand van zaken PUUR! 2019-20 en 2020-21
 • de stand van zaken Kunstpracht;
 • de risicoanalyse en evaluatie frauderisico’s
 • begroting 2021.

De Directie is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen. Jaarlijks stelt de Directie 
een begroting op die door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. Per kwartaal rapporteert de 
Directie aan de Raad van Toezicht.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door DRV Accountants & Adviseurs. Naast de controleverkla-
ring rapporteert de accountant zijn bevindingen bij de controle in een rapportage aan de Raad van 
Toezicht en de Directie.
De adviserende taak van de Raad van Toezicht komt tot uitdrukking in het doorlopend gevraagd en 
ongevraagd adviseren, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen. Dit geschiedt door de 
Raad van Toezicht als geheel en door haar individuele leden voor hun aandachtsgebieden. 
De werkgeversrol bestaat onder meer uit de werkzaamheden verbonden aan het functioneren van 
de directeur. De Raad van Toezicht heeft de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de 
directeur vastgelegd in een arbeidscontract. De directeur is vanaf september 2013 in dienst bij 
Cultuurweb. De Raad van Toezicht beslist over de aanstelling, beoordeling, honorering, schorsing 
en het ontslag van de directeur. Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht het functioneren met de 
directeur besproken. Door Covid-19 vindt dit in 2021 plaats.
De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het eigen functioneren. De zelfevaluatie was gepland in 
het jaar 2020. Vanwege de situatie rondom Covid-19 is deze zelfevaluatie uitgesteld, welke inmid-
dels heeft plaatsgevonden in januari 2021. De Raad van Toezicht en de Directie achten het thans 
niet nodig dat deze zelfevaluatie plaats vindt onder externe begeleiding. De Code beveelt aan dit 
tenminste eens per drie jaar te doen. 
De Raad van Toezicht rapporteert over de eigen werkzaamheden in het jaarverslag.

8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij  
 deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
De Raad van Toezicht van Cultuurweb bestond in 2020 uit vijf personen. De (gewenste) samenstel-
ling van de Raad is vastgelegd in de statuten. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht 
vastgesteld. Nieuwe leden worden benoemd op basis van voordrachten door leden van de Raad 
van Toezicht.
Op 1 januari 2020 bestond de Raad van Toezicht uit vijf personen:
Mevrouw J.W.A.P. (Steffie) Michels, voorzitter (herbenoemd);
De heer B.N.A. (Bart) Sosef, secretaris; opgevolgd door de heer S.P.F. (Stephan) Persoon; 
De heer E.R. (Eric) Borggreve, lid (herbenoemd);
De heer J.M.A. (Jan) van den Broek, lid; en
Mevrouw S. (Sylvia) Wiegers, lid.
Per 27 juni 2020 is de heer Sosef uit functie getreden en is zijn vacature per 1 oktober 2020 ingevuld 
door de heer Persoon, als lid van de Raad van Toezicht.
Voor de Raad van Toezicht is een rooster van aftreden opgesteld. Dit rooster van aftreden is gepu-
bliceerd op de website. Eventuele vacatures worden conform de Code openbaar gemaakt.
De leden van de Raad van Toezicht hebben voldoende tijd om hun functie naar behoren te kunnen 
vervullen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 250, -- 
per persoon per jaar.
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Conclusie:
De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat het financiële en personeelsbeleid van de Directie, als 
ook op cultureel gebied heeft geleid tot goede resultaten. Er is dan ook sprake van tevredenheid 
binnen de Raad van Toezicht, als wordt teruggekeken op het jaar 2020. Zeker als het bijzondere 
karakter van dit verslagjaar in ogenschouw wordt genomen. De lockdown heeft een grote impact 
gehad op de activiteiten van Cultuurweb, maar natuurlijk ook op het functioneren van het team. 
Improviseren en snel schakelen was meer aan de orde.
We spreken in dit verslag dan ook graag onze waardering en dank uit in de richting van alle mede-
werkers van de stichting, die het mogelijk hebben gemaakt dat relatief veel zaken toch door zijn 
gegaan, dan wel nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Namens de Raad van Toezicht, Naaldwijk, 6 april 2021
(w.g.)
J.W.A.P. (Steffie) Michels, voorzitter
S.P.F. (Stephan) Persoon, secretaris
E.R. (Eric) Borggreve
J.M.A. (Jan) van den Broek
S. (Sylvia) Wiegers
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Algemene toelichting staat van baten en lasten

Baten
De totale baten waren €116.640 hoger dan begroot, met name door extra inkomsten vanwege 
nieuwe projecten en ontvangen uitkeringen van UWV en verzuimverzekering. 
Ten opzichte van 2019 is een stijging van baten te zien van ruim €158.600. 

•  Cultuurweb ontving in 2020 van Gemeente Westland een bedrag van €638.168 vanwege de 
toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2017 t/m 2020. Dit bedrag was als gevolg van de 
jaarlijkse indexering ruim €12.300 hoger dan in 2019.

•  In het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties waarmee gemeenten sport- en cul-
tuurcoaches kunnen financieren, heeft de gemeente een meerjarige subsidie toegekend van 
totaal €189.000 voor de jaren 2020 t/m 2022 waarvan in 2020 de eerste termijn ad €63.000 is 
ontvangen. Deze subsidie was niet begroot.

•  Voor Cultuureducatie met Kwaliteit ontving Cultuurweb gelden van het Fonds voor Cultuur-
participatie en van de gemeente. Scholen betaalden een bijdrage voor deelname aan trainin-
gen binnen dit programma. Totale baten in 2020 waren €116.681 en vergelijkbaar met 2019.

•  Het programma Kunstpracht loopt sinds 2017. De gemeente draagt jaarlijks bij op basis van 
het aantal deelnemende leerlingen. Ook het RaboWestlandfonds en Fonds 1818 (voorheen 
Fonds Westland) hebben in 2020 bijgedragen aan dit programma. De scholen betaalden een 
eigen bijdrage per leerling. De totale baten Kunstpracht waren met €110.351 bijna €3.000 la-
ger dan begroot maar zijn ten opzichte van 2019 gestegen met €22.653 vanwege een groeiend 
aantal deelnemende leerlingen.

•  De gemeente steunde het project Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in 2020 met 
€45.000, een stijging ten opzichte van 2019 met €6.261. Daarnaast leverde het onderwijs in 
2020 voor het eerst een eigen bijdrage van €15.000.

•  In 2020 startte een nieuw project in het mbo, Kunstpracht: Nu Wij! Cultuurweb ontving in 
2020 €12.750 van Fonds21. Het onderwijs droeg daarnaast €11.000 bij.

•  Het project versterking erfgoededucatie in het Westlands primair onderwijs is gestart in 2019 
en loopt tot 1 juli 2022. De gemeente draagt met ingang van 2020 drie jaar lang €20.000 bij. 
In 2019 waren de inkomsten op dit project €34.000 hoger vanwege het in dat jaar ontvangen 
voorschot ad €54.000 van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het totale project.

•  In 2020 is een nieuw project Kunstkracht 55+ 2020 t/m 2022 gestart. Gemeente Westland, 
Fonds 1818, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK en een aantal bedrijven maken dit project 
mogelijk. De totale baten waren €10.728 hoger dan begroot vanwege een niet begrote subsi-
die van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project internationale samenwerking met 
Helsinki à €7.500 en daarnaast €5.800 extra inkomsten vanuit het Oranjefondsvoor een uitge-
voerd zomerproject. Anderzijds waren de bijdragen vanuit de verzorgingshuizen flink lager dan 
begroot omdat vanwege Covid-19 nauwelijks fysieke projecten op de locaties uitgevoerd kon-
den worden. In 2019 waren de baten €16.778 lager. In dat jaar werd het project Kunstkracht 
55+ 2018-2019 afgerond.  

•  Voor het project PUUR! Cultuur ontving Cultuurweb net als in 2019 een gemeentelijke subsi-
die van €50.000.

•  De subsidie voor uitvoering van de regeling Kleine Culturele Initiatieven was gelijk aan die in 
2019, namelijk €30.000 voor subsidie van projecten en €5.000 voor de uitvoeringskosten.
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•  De overige inkomsten wisselen sterk per jaar. In 2020 ontving Cultuurweb een totaalbedrag 
van €22.000 aan uitkeringen van UWV en verzuimverzekering. Cultuurweb voerde een aantal 
extra activiteiten uit waar inkomsten tegenover stonden aangezien ze niet binnen de regu-
liere financiering vallen, o.a. co-teaching op scholen en kinderopvang in Wateringen, onder-
wijs-programma bij het project “Vrijheid geef je door”, inzet voor Spotlight en vmbo-impuls-
projecten met ISW Sweelincklaan en het Herman Broerencollege. Deze activiteiten brengen 
naast baten ook lasten met zich mee. 

Lasten
De gerealiseerde lasten, die zijn onderverdeeld in reguliere activiteiten, directe kosten subsidiepro-
jecten en personeels- en bedrijfskosten, zijn €110.015 lager dan begroot. Zowel op projecten als op 
reguliere activiteiten was als gevolg van Covid-19 sprake van onderbesteding. Hieronder wordt per 
post een toelichting gegeven.

De uitgaven voor reguliere activiteiten zijn ruim €69.000 lager dan begroot en bijna €62.000 lager 
dan in 2019. 
•  Op inkoop buitenschoolse educatie was er een onderschrijding van ruim €25.000. Hoewel bij 

enkele inkooppartners een korting moest worden toegepast bij de eindafrekening 2019-20 
vanwege een lager bereik, is Cultuurweb in samenspraak met de gemeente over het algemeen 
soepel omgegaan met de eindafrekeningen. Met name het programma Kunst na School had te 
leiden onder de sluiting van de basisscholen vanwege Covid-19. Hierdoor kon een van de vier 
blokken niet doorgaan met lagere kosten als gevolg. Aangezien het nieuwjaarsconcert 2021 
om dezelfde reden werd geannuleerd werd minder aan voorbereidingskosten gerealiseerd.

  Los van Covid-19 was er in 2020 sprake van een teruglopend leerlingenaantal bij de HaFa-ver-
enigingen met lagere inkoop HaFaBra-lessen tot gevolg. Verder was de inkoop pop lager 
vanwege het stoppen van het aanbod van Popdocenten Collectief Westland met ingang van 
schooljaar 2020-21.

•  Omdat het culturele veld als gevolg van Covid-19 het grootste deel van het jaar stil lag, was 
sprake van een onderschrijding van bijna €11.000.

•  Als gevolg hiervan was er ook een onderschrijding op Promotie culturele veld van bijna €9.600. 
•  Podium Westland kon niet doorgaan waardoor nagenoeg het gehele budget van €29.000 on-

gebruikt bleef.
•  De lasten voor extra (educatie)activiteiten wisselen per jaar afhankelijk van de vraag. De direc-

te lasten zijn ruim €5.200 hoger dan begroot.  

De directe kosten subsidieprojecten waren in totaal €81.700 lager dan begroot en €20.450 lager dan 
in 2019. 
De personele inzet voor deze projecten worden verantwoord onder personele kosten.
De looptijd van de meeste projecten strekt zich uit over meerdere kalenderjaren. Wanneer het 
om beklemde gelden gaat, worden niet bestede gelden opgenomen in een bestemmingsfonds. Zie 
hiervoor ook het overzicht van totale baten en lasten per project op pag. 47 van dit jaarverslag.
•  Cultuureducatie met Kwaliteit zou eind 2020 aflopen maar heeft vanwege Covid-19 vertraging 

opgelopen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de looptijd daarom verlengd t/m 31 juni 
2021. Directe projectlasten zijn bijna €10.400 lager dan begroot.

•  Kunstpracht: Ruim €21.800 lager dan begroot aangezien veel voorstellingen/bezoeken zijn uit-
gesteld vanwege Covid-19.

•  Voortgezet onderwijs: bijna €10.600 lager dan begroot omdat activiteiten op de scholen van-
wege Covid-19 niet overal van de grond konden komen.

•  Mbo-project: Dit project was niet begroot en er is slechts een klein bedrag aan directe project-



27

kosten uitgegeven. Nadat het vanwege Covid-19 niet mogelijk bleek de activiteiten in school-
jaar 2020-21 uit te voeren, is in overleg met Fonds 21 besloten het project een schooljaar uit 
te stellen.  

•  Erfgoededucatie: Ruim €9.400 lager dan begroot. In dit project wordt o.a. samengewerkt met 
het Westlands Museum. Voor het museum is vanuit dit project jaarlijks €20.000 begroot voor 
de inzet van een educatief medewerker. In 2020 is hiervan slechts €13.000 gerealiseerd. Aan-
gezien het project in 2019 pas na de zomer is gestart zijn de directe projectkosten toch bijna 
€5.000 hoger dan in 2019.

•  Kunstkracht 55+: €23.400 lager dan begroot. Omdat de verzorgingshuizen door Covid-19 wer-
den gesloten, was het niet mogelijk om projecten op de locaties uit te voeren. Wel is er een 
alternatief digitaal zomerproject ontwikkeld. 

•  PUUR! Cultuur: De inkoopprijs was €6.600 hoger dan begroot.
•  Regeling KCI: Ook hier was sprake van onderbesteding van ruim €13.000 als gevolg van  

Covid-19. 

Personeels- en bedrijfskosten
De personeelskosten bestaan uit personeelskosten voor reguliere activiteiten van Cultuurweb en 
personeelskosten voor subsidieprojecten. De totale personeelskosten waren €39.932 hoger dan 
begroot. Dit valt uiteen in €60.031 meer personele inzet ten laste van Cultuurweb algemeen en 
€21.279 minder personele inzet ten laste van projecten. 
De personele inzet ten laste van Cultuurweb was hoger, o.a. door de aanstelling van twee cultuur-
makelaars (totaal 1,18 fte) waarvoor in mei een gemeentelijke subsidiebeschikking via de regeling 
combinatiefunctionarissen werd ontvangen. Daarnaast werden er extra kosten gemaakt vanwege 
vervanging zwangerschapsverlof en vervanging wegens ziekte.
De onderschrijding op personeelskosten t.l.v. projecten bestond uit ruim €11.800 minder inhuur en  
bijna €9.500 minder doorbelasting van eigen personeel. Dit laatste vanwege vertragingen van pro-
jecten als gevolg van Covid-19. Deze kosten drukten daarmee extra op de begroting van Cultuurweb 
algemeen. 

Ten opzichte van 2019 zijn de personeelskosten gestegen met ruim €104.500. Bijna €65.000 hiervan 
was begroot. In de loop van 2019 werd een uitbreiding in het ondersteunend personeel gereali-
seerd (per 1 april en per 1 mei voor in totaal 1 fte) die in 2020 voor een volledig jaar werd begroot. 
Dit gold ook voor de aanstelling per 1 augustus 2019 van een projectmedewerker, o.a. voor het 
project Kunstkracht 55+. Tenslotte was ook een uitbreiding van 0,67 fte begroot t.b.v. toegenomen 
werkzaamheden voor o.a. de projecten CmK, Kunstpracht en Erfgoed. Ten slotte was in de begro-
ting rekening gehouden met de indexatie op grond van de cao kunsteducatie. Een medewerker die 
voorheen werd ingehuurd voor CmK werd per 1 januari 2020 in dienst genomen. Dit leverde geen 
hogere personeelskosten op maar een verschuiving van kosten inhuur naar kosten personeel in 
dienst.
De niet begrote stijging van bijna €40.000 t.o.v. 2019 werd vooral veroorzaakt door de aanstelling 
van de eerder genoemde cultuurmakelaars vanwege de subsidie Combinatiefunctionarissen.
De totale bedrijfskosten bestaande uit afschrijving, huisvesting, kantoor- en organisatiekosten, wa-
ren ruim €40.000 en ongeveer conform begroting.

Resultaten in relatie tot Covid-19
Zoals hierboven geschetst had Covid-19 gevolgen voor de realisatie van zowel de reguliere activitei-
ten als de projectactiviteiten en leverde daardoor op veel posten een onderschrijding op.
Projecten lopen vaak over meerdere kalenderjaren en indien nodig zijn met subsidieverstrekkers 
afspraken gemaakt over doorschuiven van activiteiten en daarmee samenhangende gelden. Over-
schotten die in 2020 op projecten zijn ontstaan, werden aan bestemmingsfondsen toegevoegd.
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De gemeente heeft aangegeven coulant te willen omgaan met de overschotten die zijn ontstaan 
op de reguliere activiteiten. Cultuurweb heeft een voorstel ingediend om met niet bestede midde-
len een drietal bestemmingsfondsen te vormen vergezeld van voorstellen voor besteding van deze 
gelden in 2021 en 2022.  Het gaat om fondsen voor Buitenschoolse educatie, Podium Westland en 
Culturele veld.

Resultaten en vermogen
De staat van baten en lasten sloot met een overschot van €148.074. Achterin dit jaarverslag is een 
overzicht opgenomen van de baten en lasten per project. De projectresultaten leverden mutaties 
op in de bestemmingsfondsen. Totale toevoeging projectfondsen €94.505; totale onttrekking pro-
jectfondsen €19.694. Nieuw gevormde bestemmingsfondsen zijn: Cultuurmakelaars (€22.197); Cul-
turele veld (€25.000); Podium Westland (€29.000) en Buitenschoolse educatie (€21.000). Na deze 
mutaties resteert een afname van de egalisatiereserve met €23.934.

Verwachting 2021 en verder
In 2020 is bij de gemeente een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 t/m 2024. Eind 2020 is de vol-
ledige aanvraag gehonoreerd voor de jaren 2021 en 2022. Naast gelden voor de reguliere activitei-
ten zijn in deze toekenning ook bijdragen opgenomen voor Kunstpracht, Cultuureducatie voortge-
zet onderwijs, Kunstkracht 55+, PUUR! Cultuur en de Regeling Kleine Culturele Initiatieven. Verder 
extra bijdragen voor uitbreiding van het programma Kunst na School en voor nieuwe doelgroepen 
in het sociaal domein. In totaal gaat het om €940.322. In 2021 vindt met de gemeente overleg 
plaats over de subsidie vanaf 2023.

Het project Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is verlengd t/m 30 juni 2021. Op 1 juli 2021 
start vervolgens CmK3 waar vanaf dan ook cultuureducatie in het voortgezet onderwijs onderdeel 
van uitmaakt. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de aanvraag van Cultuurweb goedgekeurd 
en zal t/m 30 juni 2025 jaarlijks €85.796 bijdragen. De gemeente zal dit ditzelfde bedrag matchen. 
Ter aanvulling op de restantgelden van CmK2 die in het eerste halfjaar 2021 kunnen worden inge-
zet heeft het Fonds een extra bedrag toegekend van €25.000 zodat in totaal voldoende middelen 
beschikbaar zijn om cultuureducatie in het primair onderwijs te blijven uitvoeren tot de start van 
de nieuwe subsidieperiode.

In 2021 en 2022 kan Cultuurweb cultuurmakelaars blijven inzetten door de toegekende meerjarige 
subsidie van de gemeente van €63.000 per jaar.

Voor het project Kunstkracht 55+ is dekking gegarandeerd tot en met 2022 via inkomsten van ge-
meente, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Fonds 1818, een aantal sponsoren en eigen 
bijdragen van de zorginstellingen en individuele deelnemers. 

Het project Erfgoededucatie loopt tot 1 juli 2022. Dit project wordt gefinancierd door het Fonds 
voor Cultuurparticipatie en de gemeente. Totale begroting voor drie jaar is €120.000.

Mede door de organisatorische impuls voor uitvoering van reguliere activiteiten die aan de activitei-
tensubsidie is toegevoegd, is er een sluitende begroting voor 2021 (zie verderop in dit jaarverslag).
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Balans per 31 december 2020
(na verdeling resultaat)

  31-12-2020  31-12-2019
ACTIVA          €     € 
    
Vaste activa    
    
Materiële vaste activa (1)   
Verbouwing/Inrichting  13.985          17.222  
Kantoormeubilair  5.487  6.420 
ICT-materiaal  5.217  3.672 
  24.689  27.314 
Vlottende activa    
    
Vorderingen (2)   
Debiteuren  4.132  13.936 
Overlopende activa  15.367  13.316 
Overige vorderingen  3.828  6.905 
  23.327  34.158 
    
Liquide middelen (3) 408.219  219.786 
    
Totaal activa  456.235  281.258  
    
    
PASSIVA    
    
Eigen Vermogen (4)   
Egalisatiereserve  43.392  67.326
Bestemmingsfondsen en -reserves  295.517  123.509 
  338.909  190.835 
    
Voorzieningen (5)   
Opleidingsbudget  5.140  3.150  
    
Kortlopende schulden (6)   
Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen  43.950  14.702 
Crediteuren  17.893  27.495 
Belastingen en sociale premies  20.243  15.019 
Overige schulden  2.370  4.748 
Overlopende passiva  27.729  25.309 
  112.186  87.273 

    
Totaal passiva  456.235  281.258
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Staat van baten en lasten
  Realisatie  Begroting Realisatie
  2020 2020 2019
  € € €
BATEN    
Activiteiten- en projectsubsidies (7) 1.098.654  1.006.057  996.528 
Overige inkomsten (8) 133.517  109.474  77.075 
Som der baten  1.232.171  1.115.531  1.073.603 
    
LASTEN    
Reguliere activiteiten    
Inkoop buitenschoolse educatie (9) 301.836  327.000  316.227
Ondersteuning culturele veld (10) 9.091  20.000  21.562 
Marketing culturele veld (11) 20.790  30.359  27.724 
Podium Westland (12) 211  29.000  31.266 
Extra (educatie-)activiteiten (13) 9.885  4.633  6.882
  341.812  410.992  403.662 

Directe kosten subsidieprojecten (14)  
Cultuureducatie met Kwaliteit 17-20 (15) 3.194  13.570  4.130 
Kunstpracht (16) 79.033  100.864  83.552 
Voortgezet onderwijs (17) 2.465  13.030  4.691 
Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij! (18) 538  -  - 
Erfgoededucatie (19) 13.090  22.511  8.142 
Kunstkracht 55+ (20) 19.333  42.738  36.960 
PUUR! Cultuur (21) 72.127  65.523  67.370 
Regeling KCI (22) 16.756  30.000  22.141 
  206.535  288.236  226.987 
    
Personeels- en bedrijfskosten    
Personeelskosten (23) 495.392  455.460  390.740 
Afschrijvingen (24) 6.986  6.441  5.684 
Huisvestingskosten (25) 6.935  8.223  7.770 
Kantoorkosten (26) 3.644  3.500  3.784 
Organisatiekosten (27) 22.692  21.160  22.703 
  535.649  494.784  430.682 
    
Totale baten  1.083.996  1.194.012  1.061.331 

Saldo  148.175  -78.481  12.272 
    
Financiële baten en lasten (28)  
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  18  -  32 
Rentelasten en soortgelijke kosten  -119  -  -119 
Saldo financiële baten en lasten  -101  -  -87 
    
Resultaat boekjaar  148.074 -78.481  12.185 
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Resultaatbestemming

Bestemmingsfondsen en -reserves:
- Cultuureducatie met Kwaliteit 10.345
- Kunstpracht 14.854
- Voortgezet onderwijs 21.650
- Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij! 20.946
- Erfgoededucatie -   9.181
- Kunstkracht 55+  26.710
- PUUR! Cultuur -   2.654
- Regeling KCI -   7.859
- Cultuurmakelaars 22.197
- Culturele veld 25.000
- Podium Westland 29.000
- Buitenschoolse educatie 21.000
     172.008
Egalisatiereserve  -  23.934
   148.074

Baten en Lasten in percentages  
  
Baten                                                                                           
Gemeente reguliere activiteitensubsidie        638.168  51,79%
Gemeente projectsubsidies        339.124  27,52%
Externe financiering        254.879  20,69%  
Totale baten     1.232.171  100,00%
  
Lasten  
Algemene activiteiten Cultuurweb  
Reguliere activiteitenlasten        341.812  31,53%
Personele kosten reguliere activiteiten          148.669  13,71%
Personele kosten overhead        153.779  14,18%
Bedrijfskosten Cultuurweb          40.358  3,72%
         684.618  63,15%

Subsidieprojecten  
Directe projectlasten        206.535  19,05%
Personele inzet        192.944  17,80%
         399.479  36,85%
  
Totale lasten     1.084.097 100%
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Algemene toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Stichting Westland Cultuurweb is opgericht op 28 juni 2013 en is ingeschreven in het register van 
de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 58248528. De statuten zijn op 29 november 
2019 gewijzigd.
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Westland Cultuurweb, statutair gevestigd te Westland, richten zich op 
het - zonder winstoogmerk - verwerven van financiële middelen en het aanwenden van deze mid-
delen ten behoeve van instellingen, initiatieven en projecten die voor een gevarieerd aanbod van 
cultuur(-educatie) zorgen binnen de gemeente Westland.  

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisa-
ties-zonder-winststreven (RJk C1). 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen die hun oorsprong vin-
den voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatie-
ve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming. 
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 
Verbouwing Kunstgarage: 10% 
Kantoorinrichting: 10% 
Meubilair: 10% 
ICT-materiaal: 33,33% 

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde. 

Eigen Vermogen
Onder het eigen vermogen worden de egalisatiereserve, de bestemmingsfondsen en de bestem-
mingsreserves gepresenteerd.  
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Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn afgezonderd ter dekking van uitgaven voor specifieke doelen. Deze gel-
den zijn door derden beklemd.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn afgezonderd ter dekking van uitgaven voor specifieke doelen. 

Voorzieningen
De voorzieningen voor personeelsverplichtingen worden opgenomen tegen de contante waarde.  

Kortlopende schulden
Schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de reële waarde.  

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de som der baten en alle hiermee verbonden, 
aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten.    

Baten
Alle baten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waar-
van de gesubsidieerde uitgaven komen.  

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij be-
trekking hebben.  

Financiële baten en –lasten 
De financiële baten en –lasten betreffen ontvangen dan wel te ontvangen rente respectievelijk 
betaalde en te betalen bankkosten. Financiële baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA     
     
VASTE ACTIVA     
     
1. Materiële vaste activa     
  Kantoor-  ICT-
  Verbouwing  inrichting Meubilair materiaal Totaal
Stand per 1 jan. 2020  €  € € € €
Aanschafwaarde 13.720  18.654  9.330  8.157  49.861 
Cumulatieve afschrijvingen 
t/m 31 dec. 2019            -6.460  -8.692 -2.911           -4.486 -22.548 
Boekwaarde per 1 jan. 2020 7.260            9.962   6.420             3.672   27.314  
     
Mutaties boekjaar     
Investeringen -  -  -  4.361     4.361  
Afschrijving 2020           -1.372                -1.865              -933    -2.815  -6.986 

Afgevoerde activa           -                 -              -    -556  -556
Afschrijving afgevoerde activa       -                -              -    556  556
Saldo mutaties boekjaar           -1.372                -1.865              -933         1.546  -2.624 
     
Stand per 31 dec. 2020     
Aanschafwaarde 13.720  18.654  9.330     11.963   53.667
Cumulatieve afschrijvingen 
t/m 31 dec. 2020            -7.832  -10.557 -3.844    -6.745   -28.978
Boekwaarde per 31 dec. 2020              5.888         8.097  5.487  5.217    24.689

In 2019 heeft Cultuurweb een vleugel in eigendom verkregen van Fonds 1818. Deze concertvleugel 
was ten tijde van de eigendomsoverdracht in bruikleen gegeven aan de Stichting voor Theater en 
Muziek en staat in multifunctioneel centrum Maesemunde te ‘s-Gravenzande. Cultuurweb dient de 
lopende afspraken over de bruikleen over te nemen en erop toe te zien dat de vleugel op een plek 
staat waar deze goed tot haar recht komt. De vleugel is niet geactiveerd aangezien deze om niet is 
verkregen en niet te gelde mag worden gemaakt. Aan de eigendomsoverdracht was een donatie 
gekoppeld van € 1.000 bestemd voor eventuele onkosten ten behoeve van de vleugel.
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VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2020  31-12-2019
   €   €
2. Vorderingen  
  
Debiteuren  
< 30 dagen 2.550  4.619 
30-60 dagen 1.057  7.603 
>60 dagen 525  1.714 
  4.132  13.936 
  
Overlopende activa  
Vooruitbetaalde kosten 9.582  9.428 
Vooruitbetaalde pensioenpremie 5.785  3.889 
  15.367  13.317 

Overige vorderingen  
Te ontvangen rente 18  32 
Nog te ontvangen naschoolse kunstcursussen 80  - 
Terug te ontvangen bijdrage KCI i.v.m. annulering 1.300  - 
Nog te ontvangen uitkering verzuimverzekering 2.429  -
Te ontvangen bijdragen t.b.v. Kunstkracht 55+ -  6.773 
Door te belasten aan WNTWeb -  100 
  3.828  6.905 

  
3. Liquide middelen  
Kas  127  127 
Rabobank Rekening Courant  5.497  7.897 
Rabo Doelreserveren 402.594  211.762 
  408.219  219.786 

  
PASSIVA  
  
4. Eigen Vermogen  
Egalisatiereserve 43.392  67.326 
Bestemmingsfondsen en -reserves 295.517  123.509 
  338.909  190.835 
  
Egalisatiereserve  
Stand per 1 januari 2020 67.326  79.071 
Bestemming resultaat  -23.934  -11.745 
Stand per 31 december 2020 43.392  67.326 
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  31-12-2020  31-12-2019
   €   €

Bestemmingsfondsen en -reserves  
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit 46.705  36.360 
Bestemmingsfonds Kunstpracht 35.276  20.422 
Bestemmingsfonds Voortgezet onderwijs 21.650  - 
Bestemmingsfonds Mbo project Kunstpracht: Nu Wij! 20.946  - 
Bestemmingsfonds Erfgoededucatie 30.316  39.497 
Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+ 31.254  4.544 
Bestemmingsreserve PUUR! Cultuur 9.378  12.032 
Bestemmingsfonds  Regeling KCI - 7.859 
Bestemmingsfonds Cultuurmakelaars 22.197  - 
Bestemmingsfonds Buitenschoolse educatie 21.000  - 
Bestemmingsfonds Podium Westland 29.000  - 
Bestemmingsfonds Culturele veld 25.000  - 
Bestemmingsreserve Vernieuwing website 1.795  1.795 
Bestemmingsreserve Onderhoud vleugel 1.000  1.000 
 295.517  123.509 

 
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit   
Stand per 1 januari 2020 36.360  32.452 
Bestemming resultaat 10.345  3.908 
Stand per 31 december 2020 46.705  36.360 

Bestemmingsfonds Kunstpracht (Receptieve kunst)  
Stand per 1 januari 2020 20.422  24.969 
Bestemming resultaat 14.854  -4.547 
Stand per 31 december 2020 35.276  20.422 

Bestemmingsfonds Voortgezet onderwijs  
Stand per 1 januari 2020 -  -
Bestemming resultaat 21.650  -
Stand per 31 december 2020 21.650 -

Bestemmingsfonds Mbo project Kunstpracht: Nu Wij!  
Stand per 1 januari 2020 -  - 
Bestemming resultaat 20.946  - 
Stand per 31 december 2020 20.946  - 

Bestemmingsfonds Erfgoededucatie  
Stand per 1 januari 2020 39.497  - 
Bestemming resultaat -9.181  39.497 
Stand per 31 december 2020 30.316  39.497 
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  31-12-2020  31-12-2019
   €   €

Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+  
Stand per 1 januari 2020 4.544  8.942 
Bestemming resultaat 31.254  -4.398 
Bestemming resultaat (afwikkeling regeling 2018-2019) -4.544  -
Stand per 31 december 2020 31.254  4.544 

In dit bestemmingsfonds zit tevens €7.500 van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor een project 
internationale samenwerking met Helsinki.

Bestemmingsreserve PUUR! Cultuur  
Stand per 1 januari 2020 12.032  27.363 
Bestemming resultaat cursusjaar 2019-20 -12.032  12.032 
Bestemming restant cursusjaar 2020-21 9.378 
Bestemming resultaat cursusjaar 2018-19 - -27.363 
Stand per 31 december 2020 9.378  12.032 

Bestemmingsfonds Cultuurmakelaars  
Stand per 1 januari 2020 -  - 
Bestemming resultaat 22.197 
Stand per 31 december 2020 22.197  - 

Bestemmingsfonds Buitenschoolse educatie  
Stand per 1 januari 2020 -  - 
Bestemming resultaat 21.000 
Stand per 31 december 2020 21.000  - 

Bestemmingsfonds Podium Westland  
Stand per 1 januari 2020 -  - 
Bestemming resultaat 29.000 
Stand per 31 december 2020 29.000  - 

Bestemmingsfonds Culturele veld  
Stand per 1 januari 2020 -  - 
Bestemming resultaat 25.000 
Stand per 31 december 2020 25.000  - 

Bestemmingsfonds Regeling KCI  
Stand per 1 januari 2020 7.859  5.852 
Bestemming resultaat (t.b.v. promotie van de regeling) -1.544  -5.852 
Bestemming resultaat (naar bestemmingsfonds culturele veld) -6.315  7.859 
Stand per 31 december 2020 -  7.859 
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 31-12-2020 31-12-2019
  €   €   
Bestemmingsreserve Website  
Stand per 1 januari 2020 1.795  - 
Bestemming resultaat -  1.795 
Stand per 31 december 2020 1.795  1.795 

Bestemmingsreserve Onderhoud vleugel  
Stand per 1 januari 2020 1.000  - 
Bestemming resultaat -  1.000 
Stand per 31 december 2020 1.000  1.000 

5. Voorzieningen  
  
Individueel opleidingsbudget  
Stand per 1 januari 2020 3.150  2.883 
Toegevoegd boekjaar 2.639  1.794 
Gebruikt opleidingsbudget -387  -1.228 
Vervallen budget -262  -299 
Stand per 31 december 2020 5.140  3.150 

6. Kortlopende schulden  
  
Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen  
Projectsubsidie CmK Extra 2021 (jan t/m juni) 25.000  - 
Extra educatieactiviteiten 2021 16.400  4.368 
Vooruit ontvangen bijdragen onderwijs CmK 2.550 -
Projectsubsidie Kunstpracht  2020 -  3.334 
Sponsorbijdrage nieuwjaarsconcert 2020 -  7.000   
 43.950  14.702 

Crediteuren  
< 30 dagen 17.893  27.462 
30-60 dagen -  33 
>60 dagen -  - 
 17.893  27.495 
  
Belastingen en sociale premies  
Loonheffing (december 2020) 20.243  15.019 
 20.243  15.019 
  
Overige schulden  
Overige schulden 2.370 4.748 
 2.370  4.748 
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  31-12-2020  31-12-2019
   €   €

Overlopende passiva  
Accountant 8.300  7.260 
Vakantiegeld 16.396  9.788 
Nog te betalen pensioenpremie 313  -
Nog uit te keren KCI-toekenningen 2.720  -
Terug te betalen projectsubsidie VO -  6.261 
Nog te betalen bijdragen naschoolse kunstcursussen -  1.500 
Nog te betalen bijdrage historische cafés -   500 
  27.729  25.309 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Inkoop buitenschoolse educatie
Westland Cultuurweb heeft overeenkomsten van opdracht gesloten met diverse organisaties voor 
het verzorgen van buitenschoolse educatie. Dit levert na balansdatum een totaalbedrag aan finan-
ciële verplichtingen op van €142.592 volgens onderstaande specificatie.
-  Stichting voor Theater en Muziek – contracten t/m 31-7-2021 voor een totaalbedrag van 

€102.702 (€48.961 muziekeducatie en €53.741 theatereducatie).
-  SRMO en losse HaFa-verenigingen – contracten t/m 31-7-2021 voor een totaalbedrag van 

€20.168.
-  Dans Creatie – contract t/m 31-7-2021 talentenklassen voor €13.739.
-  Westland Music School – contract t/m 31-7-2021 voor €4.200.
-  Creatief Centrum ’t Atelier – contract t/m 31-7-2021 lessen beeldende kunst voor € 1.783.

Inkoop PUUR! Cultuur
Binnen het programma PUUR! Cultuur koopt Westland Cultuurweb lessen in bij Stichting Welzijn 
E25 en dansschool Dance For You voor lessen theater, muziek, beeldende kunst en dans. Met deze 
partners zijn overeenkomsten gesloten voor jaarcursussen en maatwerk die lopen t/m 31 augustus 
2021. Dit levert een financiële verplichting op van € 45.480. 

Kunstpracht 
In een normaal jaar zou Cultuurweb voor het gehele schooljaar 2020-21 contracten hebben ge-
sloten voor alle voorstellingen, museumbezoeken en workshops in het kader van Kunstpracht. Als 
gevolg van de onzekere planning vanwege maatregelen rondom Covid-19 zijn ultimo 2020 voor cul-
tuurbelevingen in 2021 nog maar beperkt definitieve verplichtingen aangegaan. Op balansdatum 
gaat het om een bedrag van €12.818.

Overige verplichtingen
Cultuurweb heeft per 1 april 2015 een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Westland 
inzake kantoorruimte in de Kunstgarage aan het Zuideinde. De overeenkomst is aangegaan voor 
vijf jaar en aansluitend met nogmaals vijf jaar voortgezet. De jaarlijkse huurkosten zijn €3.203. 
Daarnaast brengt de gemeente een jaarlijks voorschot voor bijkomende kosten in rekening. Vanaf 1 
januari 2021 bedraagt dit voorschot €1.530.
Per 28-9-2020 is een leasecontract gesloten voor 5 jaar voor een printer. Kosten per jaar zijn €662.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

 Realisatie Begroting Realisatie
BATEN 2020 2020 2019
 € € €

7. Subsidies   
Reguliere activiteitensubsidie gemeente Westland 638.168  638.167  625.832 
Projectsubsidies Cultuureducatie met Kwaliteit 115.456  115.456  115.456 
Projectsubsidies Kunstpracht 63.430  63.428  49.728 
Projectsubsidies Voortgezet onderwijs 45.000  45.000  38.739 
Projectsubsidies Mbo-project Nu Wij! 12.750  - -
Projectsubsidies Erfgoededucatie 20.000  20.000  54.000 
Projectsubsidies Kunstkracht 55+ 55.850  39.006  27.773 
Projectsubsidies PUUR! Cultuur 50.000  50.000  50.000 
Incidentele subsidie Regeling KCI 35.000  35.000  35.000 
Incidentele subsidie Cultuurmakelaars 63.000  -  - 
 1.098.654  1.006.057  996.528 

Cultuureducatie met kwaliteit (matchingsregeling)   
Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) 57.728  57.728  57.728 
Gemeente Westland (directe matching) 57.728  57.728  57.728 
 115.456  115.456  115.456 

Kunstpracht   
Gemeente Westland 56.396  56.394  42.695 
Plaatselijke fondsen 7.034  7 .034  7.033 
 63.430  63.428  49.728 

Voortgezet onderwijs   
Gemeente Westland 45.000  45.000  38.739 
 45.000  45.000  38.739 

Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij!   
Landelijk fonds 12.750  -  - 
 12.750  -  -  

Erfgoededucatie (matchingsregeling)   
Gemeente Westland 20.000  20.000  - 
Fonds voor Cultuurparticipatie -  -  54.000 
 20.000  20.000  54.000 

Kunstkracht 55+   
Gemeente Westland 12.000  12.000  7.000 
Landelijke fondsen 19.550  12.000  11.773 
Plaatselijke fondsen/bedrijven 16.800  15.006  9.000 
Fonds voor Cultuurparticipatie internationaal project 7.500   -  - 
 55.850  39.006  27.773   
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 Realisatie Begroting Realisatie
 2020 2020 2019
 € € €

PUUR! Cultuur   
Gemeente Westland 50.000  50.000  50.000 
 50.000  50.000  50.000 
    
Regeling KCI   
Gemeente Westland t.b.v. projecten 30.000  30.000  30.000 
Gemeente Westland t.b.v. organisatie door Cultuurweb 5.000  5.000  5.000 
 35.000  35.000  35.000 

Cultuurmakelaars    
Gemeente Westland 63.000  -  - 
 63.000  -  - 

8. Overige inkomsten   
Bijdragen scholen Cultuureducatie met Kwaliteit 1.225  1.725  1.775 
Bijdragen scholen Kunstpracht 46.921  49.725  37.970 
Bijdragen onderwijs cultuureducatie vo 15.000  15.000  -
Bijdragen onderwijs cultuureducatie mbo 11.000  -  -
Bijdragen zorginstellingen Kunstkracht 55+ 2.640  8.756  13.939 
Sponsoring nieuwjaarsconcert 2020 7.000  7.000  7.000 
Extra (educatie-)activiteiten en overige inkomsten 27.723  27.268  16.391 
Uitkeringen UWV en verzuimverzekering 22.008  -  -
 133.517  109.474  77.075 

9. Inkoop Buitenschoolse educatie   
Programma Kunst na School 36.174  47.967  39.833 
Algemeen  2.844  -  - 
Inkoop muziekeducatie 84.066  84.066  83.444 
Inkoop Hafabra-lessen (SRMO en HAFA-verenigingen) 38.003  42.680  41.281 
Inkoop theatereducatie 92.204  92.204  92.091 
Inkoop dans  23.552  23.552  22.832 
Inkoop beeldende kunst 2.760  3.784  3.806 
Inkoop popmuziek 12.927  20.747  19.252 
Nieuwjaarsconcert 2020 7.120  7.500  7.955 
Nieuwjaarsconcert 2021 voorbereiding 2.186  4.500  5.732 
 301.836  327.000  316.227 
   
Inkoop PUUR! Cultuur voor buitengewone Westlanders is verantwoord onder 21.
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 Realisatie Begroting Realisatie
 2020 2020 2019
 € € €

10. Ondersteuning Culturele veld   
Beeldend 798   812 
Dans 1.312   5.000 
Erfgoed 1.137   2.356 
Koren -   3.000 
Literatuur 250   1.500 
Muziek 4.093   6.260 
Theater -   1.823 
Multidisciplinair 1.500   812 
 9.091  20.000  21.562 

11. Promotie Culturele Veld   
Uitzendingen In Jouw Buurt 2.390  5.687  4.931 
Agenda’s in Hele Westland en Groot Westland 4.077  4.543  4.669 
Agendapakket WOS 6.050  6.050  6.050 
Promotie Kunst na school 4.363  3.500  4.301 
Promotie zomeractiviteiten 1.724  2.500  -
Promotie Regeling KCI 1.544  7.859  7.773 
Overige promotieactiviteiten 643  220  - 
  20.790  30.359  27.724 
   
12. Podium Westland   
Faciliteiten 211  22.000  22.665 
PR/Marketing -  4.000  5.141 
Educatie -  3.000  3.460 
  211  29.000  31.266 
  
13. Directe kosten extra activiteiten
Educatie activiteiten + nieuwe doelgroepen 9.885  4.633  6.882 
  9.885  4.633  6.882 

14. Directe kosten subsidieprojecten  
De personele lasten van de hieronder genoemde subsidieprojecten zijn onder personeelskosten 
gespecificeerd. Zie ook het overzicht van totale baten en lasten per project achterin dit jaarverslag.

15. Directe kosten extra activiteiten
Activiteiten 2.314  7.150  2.446 
Coördinatie, kennisdeling, monitoring en evaluatie 879  6.420  1.684 
  3.194  13.570  4.130 
  
16. Kunstpracht (Receptieve leerlijn basisonderwijs)   
Kosten voorstellingen inclusief vervoer 76.917   81.044 
Organisatiekosten 2.116   2.508 
  79.033  100.864  83.552 

 



44

 Realisatie Begroting Realisatie
 2020 2020 2019
 € € €

17. Voortgezet onderwijs   
Activiteiten op schoolniveau 1.747   3.245 
Overige kosten 718   1.447 
  2.465  13.030  4.691

18. Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij!   
Kosten voorbereiding 538  -  - 
  538  -  - 
  
19. Erfgoededucatie   
Kosten inzet Westlands Museum 13.000  20.000  8.000 
Overige kosten 90  2.511  142 
  13.090  22.511  8.142 

20. Kunstkracht 55+   
Projecten 2020 regulier 3.905   
Alternatief zomerproject 2020 13.459   
Borging/deskundigheidsbevordering 1.389   
Inzet restantgelden 2018-2019 580   36.960 
 19.333  42.738  36.960 
   
21. PUUR! Cultuur   
Inkoop 2020-21 32.487  21.570  -   
Inkoop 2019-20 39.071  41.953  29.967 
Overige kosten 569  2.000  1.996 
Inkoop 2018-19 -  -  35.408 
 72.127  65.523  67.370 

22. Regeling Kleine Culturele Initiatieven   
Toekenningen projecten 16.756  30.000  22.141 
 16.756  30.000  22.141  
   
23. Personeelskosten   
Salarissen en sociale lasten (personeel in loondienst) 474.619  424.057  319.799 
Inhuur personeel 9.627  21.403  61.328 
Overige personele kosten 11.145  10.000  9.614 
 495.392  455.460  390.740 

Onder de post salarissen is een bedrag van €97.970 aan sociale lasten opgenomen waarvan €31.663 
pensioenlast.
Op 31 december 2020 zijn elf personeelsleden in loondienst. Hiervan hebben tien medewerkers 
een parttime dienstverband. Totaal betreft het 8,07 fte, waarvan 3,27 fte in vaste en 4,8 fte in tijde-
lijke dienstverbanden.  
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 Realisatie Begroting Realisatie
 2020 2020 2019
 € € €

Personeel in loondienst   
Cultuurweb (inclusief Cultuurmakelaars) 291.269  231.238  181.520 
Cultuureducatie met Kwaliteit  95.360  102.568  67.443 
Kunstpracht 16.463  12.289  4.992 
Voortgezet onderwijs 34.119  46.970  34.048 
Mbo-project Nu Wij! 2.222  -  -
Erfgoededucatie 16.091  17.489  6.361 
Kunstkracht 55+ 13.483  10.026  14.150 
PUUR! Cultuur 5.612  3.477  11.285 
 474.619  424.057  319.799 

Inhuur personeel   
Cultuurweb 34  -  11.567 
Cultuureducatie met Kwaliteit 7.782  21.403  41.750 
Kunstpracht -  -  3.701 
Voortgezet onderwijs 1.766  -  - 
Mbo-project Nu Wij! 45  -  -
PUUR! Cultuur -   -   4.310 
 9.627  21.403  61.328 

24. Afschrijvingen   
Verbouwing 1.372  1.372  1.372 
Kantoorinrichting 1.865  1.865  1.865 
Meubilair 933  936  684 
ICT-materiaal 2.815  2.268  1.763 
 6.986  6.441  5.684

25. Huisvestingskosten   
Huur 3.946  4.563  4.165 
Schoonmaakkosten 1.455  1.620  1.536 
Overige huisvestingskosten (o.a. energie) 1.534  2.040  2.069 
 6.935  8.223  7.770 

26. Kantoorkosten   
Kleine investeringen 1.011  200  934 
Kopieer- en portokosten 988  1.450  1.354 
Telefonie/internet 927  850  730 
Overige kantoorkosten 718  1.000  767 
 3.644  3.500  3.784 
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 Realisatie Begroting Realisatie
 2020 2020 2019
 € € €

27. Organisatiekosten   
Marketing en communicatie 4.844  5.000  6.453 
Automatisering 2.188  2.500  2.383 
Representatie 1.092  1.400  1.388 
Raad van Toezicht (onbezoldigde leden) 1.290  1.650  1.511 
Verzekeringen 993  950  912 
Overige organisatiekosten 1.931  800  969 
Accountant 8.300  7.000  7.260 
Administratiekantoor (salarisverwerking) 2.054  1.860  1.827 
 22.692  21.160  22.703 

28. Financiële baten en lasten   

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   
Rente Rabo Doelreserveren 18  -  32 

Rentelasten en soortgelijke kosten   
Kosten Rabo Rekening Courant 119  -  119 

Overige toelichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum
De organisatie heeft in het boekjaar 2021 nog steeds te kampen met de gevolgen van het corona-
virus. Dit heeft voor de stichting nog niet geresulteerd in een daling van de ontvangen subsidies. 
Het (weerstands)vermogen en liquiditeit van Stichting Westland Cultuurweb met inachtneming van 
de toezeggingen omtrent coulance toegekende subsidies en lopende aanvragen welke zijn gedaan 
door de subsidieverstrekkers leiden er toe dat er geen sprake is van continuïteitsgevaar.
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Toedeling baten en lasten aan activiteiten en projecten

Reguliere
activiteiten

CmK
2017-2020

Kunst-
pracht

Voortgezet
onderwijs

Mbo- 
project

Erfgoed 
educatie

Kunst-
kracht 55+

PUUR! 
Cultuur

Regeling 
KCI

Totaal

€ € € € € € € € € €

BATEN

Subsidies

Activiteitensubsidie gemeente 608.083 5.000 25.085 638.168

Projectsubsidies gemeente 68.000 57.728 56.396 45.000 20.000 12.000 50.000 30.000 339.124

FCP en overige fondsen 57.728 7.034 12.750 43.850 121.362

Totaal subsidies 676.083 115.456 63.430 45.000 12.750 20.000 60.850 75.085 30.000 1.098.654

Overige inkomsten

Onderwijs 1.225 46.921 15.000 11.000 74.146

Zorginstellingen 2.640 2.640

Overige baten 56.731 56.731

Totaal overige inkomsten 56.731 1.225 46.921 15.000 11.000 2.640 133.517

TOTAAL BATEN 732.814 116.681 110.351 60.000 23.750 20.000 63.490 75.085 30.000 1.232.171

LASTEN

Reguliere activiteiten 340.268 1.544 341.812

Directe kosten subsidieprojecten 3.194 79.033 2.465 538 13.090 19.333 72.127 16.756 206.535

Totaal activiteitenlasten 340.268 3.194 79.033 2.465 538 13.090 19.333 72.127 18.300 548.347

Personeelskosten vast 291.269 95.360 16.463 34.119 2.222 16.091 13.483 5.612 474.619

Personeelskosten inhuur 34 7.782 1.766 45 9.628

Overige personeelskosten 11.145 11.145

Totaal personeelskosten 302.448 103.142 16.462 35.885 2.267 16.091 13.483 5.162 495.392

Afschrijvingen 6.986 6.986

Huisvestingskosten 6.934 6.934

Kantoor- en organisatiekosten 26.337 26.337

Totaal bedrijfskosten 40.257 40.257

TOTAAL LASTEN 682.973 106.336 95.497 38.350 2.805 29.181 32.816 77.739 18.300 1.083.996

RESULTAAT 49.841 10.345 14.854 21.650 20.946 -9.181 30.674 -2.654 11.700 148.175

Financiële baten en lasten -101 -101

RESULTAAT BOEKJAAR 49.740 10.345 14.854 21.650 20.946 -9.181 30.674 -2.654 11.700 148.074

Mutatie reserves

Egalisatiereserve 27.898 -3.964 23.934

Bestemmingsfondsen/reserves -77.638 -10.345 -14.854 -21.650 -20.946 9.181 -26.710 2.654 -11.700 -172.008
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Toedeling baten en lasten aan activiteiten en projecten

Bestemming van het resultaat 2020

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 148.074.

Het bestuur stelt voor om dit saldo over 2020 als volgt te verwerken:
• € 10.345 toevoegen aan het bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit
• € 14.854 toevoegen aan het bestemmingsfonds Kunstpracht
• € 21.650 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Voortgezet onderwijs
• € 20.946 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Mbo Kunstpracht: Nu Wij!
• € 9.181 onttrekken aan het bestemmingsfonds Erfgoededucatie
• € 26.710 toevoegen aan het bestemmingsfonds Kunstkracht 55+
• € 2.654 onttrekken aan de bestemmingsreserve PUUR! Cultuur 
• € 7.859 onttrekken aan het bestemmingsfonds Regeling KCI
• € 22.197 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Cultuurmakelaars
• € 25.000 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Culturele veld
• € 29.000 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Podium Westland
• € 21.000 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Buitenschoolse educatie
• € 23.934  onttrekken aan de Egalisatiereserve

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans.
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Begroting 2021

BATEN 
Reguliere activiteitensubsidie   €         655.211 
Organisatorische impuls   €           28.500
Uitbreiding Kunst na school   €           20.000 
Projectinkomsten Combinatiefunctionaris   €           63.000 
Overige inkomsten   €           43.440 
 Totaal algemene inkomsten  €         810.151 
Projectinkomsten CmK   €         129.921 
Projectinkomsten Kunstpracht   €         179.517 
Projectinkomsten VO   €           11.000 
Projectinkomsten Erfgoededucatie   €           20.000 
Projectinkomsten Mbo   €                     -
Projectinkomsten Kunstkracht 55+   €           53.041 
Projectinkomsten PUUR! Cultuur   €           50.000 
Projectinkomsten Nieuwe doelgroepen   €           15.000 
Projectinkomsten KCI   €           35.000 
 Totaal algemene inkomsten  €         493.479  
TOTAAL BATEN   €      1.303.630 
  
LASTEN  
Activiteitenlasten  
Cultuureducatie <21 jaar (inkoop)   €         347.000 
Ondersteuning Culturele veld   €            20.000 
Promotie culturele veld   €            27.000 
Podium Westland   €            30.000 
Nieuwe doelgroepen   €            15.000 
Extra (educatie)activiteiten   €            13.891 
 Totaal activiteitenlasten  €          452.891  
Kosten Westland Cultuurweb  
Personele kosten   €         537.000  
T.l.v. projecten   €        -222.194 
 Personele kosten t.l.v. Cultuurweb  €         314.806 
Afschrijvingen   €              7.550  
Huisvesting   €              8.000  
Kantoor- en organisatiekosten   €            31.950  
 Totaal Westland Cultuurweb  €          362.306  
Projectenlasten  
CmK   €          176.386  
Kunstpracht   €          177.248 
Voortgezet onderwijs   €            32.816  
Erfgoededucatie   €            47.000  
Mbo   €            10.755  
Kunstkracht 55+   €            81.869  
PUUR! Cultuur   €            83.251  
KCI toekenningen   €            30.000 
 Totaal projectlasten  €          639.325    
TOTAAL LASTEN   €       1.454.522  
  
RESULTAAT   €         -150.892  
  
Toevoeging bestemmingsfondsen en -reserves   €           -35.290  
Onttrekking bestemmingsfondsen en -reserves                 186.182  
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WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Westland Cultuurweb. Het voor Stichting Westland Cultuur-
web toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2020 
bedragen x € 1 J. Kunstman 
Functiegegevens Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,7 fte
Dienstbetrekking? ja
 
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen €  59.389
Beloningen betaalbaar op termijn €    5.703
Subtotaal €  65.092
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum €  140.700
 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 

Bezoldiging €  65.092
 
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t

Gegevens 2019 
bedragen x € 1 J. Kunstman 
Functiegegevens Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,7 fte
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 54.747
Beloningen betaalbaar op termijn €    5.181
Subtotaal € 59.928
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 135.800
 
Bezoldiging € 59.928
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1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
J.W.A.P. Michels -Rikmenspoel Voorzitter Raad van Toezicht
E.R. Borggreve Lid Raad van Toezicht
J.M.A. van den Broek Lid Raad van Toezicht
S. Persoon Lid Raad van Toezicht (vanaf 1-10-2020)
B.N.A. Sosef Lid Raad van Toezicht (1-1 t/m 27-6-2020)
S. Wiegers Lid Raad van Toezicht

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht hebben in 2020 een vrijwilligersvergoeding ont-
vangen van € 250.

In deze verantwoording ontbreken onderstaande tabellen aangezien deze categorieën in 2020 niet 
van toepassing waren voor Stichting Westland Cultuurweb:
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking;
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen;
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700;
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie be-
paling van toepassing is; 
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebe-
paling van toepassing is.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen.  
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Verklaring bestuur en toezichthoudend orgaan

Hiermee verklaart de directeur-bestuurder van Stichting Westland Cultuurweb dat het jaarverslag 
en de jaarrekening 2020 van genoemde stichting naar waarheid zijn opgemaakt, geen gegevens zijn 
achtergehouden en in overeenstemming is met de administratie.

De exploitatiecijfers zijn getoetst op naleving van de doelstellingen van de stichting.

De directeur-bestuurder heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vastgesteld waarna de raad 
van toezicht het jaarverslag en de jaarrekening 2020 heeft goedgekeurd in de vergadering van 
10 mei 2021.

Naaldwijk, 

J. Kunstman J.W.A.P. Michels-Rikmenspoel
directeur/bestuurder voorzitter Raad van Toezicht

E.R. Borggreve J.M.A. van den Broek
lid Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

S.P.F. Persoon S. Wiegers
Secretaris Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht
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