
 

 
 
 
 

 
  2021 Jaarverslag 

 



 

Voorwoord 

Met trots presenteer ik het jaarslag van Cultuurweb 
over 2021. Dit jaar was het eerste jaar uit onze 
nieuwe meerjarenbeleidsperiode 2021-2024, Weg 
van verbeelding. In deze vier jaar zetten we ons in 
voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid, 
beweging en kwaliteit van kunst & cultuur in het 
Westland. Vanuit onze missie:  
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! 
 
2021 was wederom een turbulent jaar. Het voelt 
flauw om er weer mee te beginnen, maar het is nu 
eenmaal zo: corona voerde de boventoon en gooide 
roet in veel van onze mooie plannen. Veel kon 
simpelweg niet doorgaan en werd uitgesteld. Dit 
geldt voor bijvoorbeeld Kunst na school, het 
Nieuwjaarsconcert en het mbo-project in 
samenwerking met ROC Mondriaan. Maar wat 
corona ons ook geleerd heeft, is om in de 
onmogelijkheden van deze tijd nieuwe kansen te 
creëren. En dat hebben we bij Cultuurweb in 2021 
volop gedaan.  
 
Zo startten we onze pilot voor Kunstpracht in het 
voortgezet onderwijs met een online filmfestival. 
We begonnen met een cultuurcoach in de 
kinderopvang, die in het eerste jaar maar liefst 
veertien trainingen aan pedagogisch medewerkers 
gaf. Ook maakten we de overstap naar een nieuwe 
periode van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit, 
waarmee we Westlandse PO- en VO-scholen 
ondersteunen in het ontwikkelen van hun eigen 
cultuureducatie. We breidden Kunst na School uit 
met twee nieuwe scholen en startten het 
vakantieweken-project voor kinderen met minder 
kansen i.s.m. Vitis Welzijn. Met 
CultuurZonderGrenzen wisten we een hele nieuwe 
doelgroep toegang tot kunst & cultuur te geven. 
Kortom: een hoop prachtige resultaten om trots op 
te zijn, zeker in deze tijden.  
 
We wisten al dat corona een grote impact op de  
cultuursector heeft, maar in 2021 bleek dat dit ook 
binnen onze sector niet ‘eerlijk verdeeld’ is. Op 

educatiegebied kon er vooral bijzonder veel wel, als 
we maar creatief en oplossingsgericht bleven 
denken. Voor het lokale culturele veld was dit een 
ander verhaal. Er was al sprake van teruglopende 
ledenaantallen en moeite om de onderlinge 
verbinding in stand te houden. Herhaaldelijk werden 
presentaties, voorstellingen en concerten 
voorbereid die last minute werden geannuleerd, een 
grote klap voor de betrokkenheid binnen een 
vereniging. Daarom zetten we ons komend jaar 
extra in voor deze groep. We gaan op zoek naar 
nieuwe vormen van ondersteuning, zij aan zij met de 
gemeente. Zodat deze prachtige sector behouden 
blijft voor alle post-coronajaren die voor ons liggen.  
 
Intern was 2021 ook een jaar vol beweging. In het 
najaar kondigde onze directeur-bestuurder Jeroen 
Kunstman aan ons na acht jaar te gaan verlaten. Per 
februari 2022 is hij directeur-bestuurder van 
Stichting Cultuureducatie Dordrecht. Na een 
selectieprocedure heeft de Raad van Toezicht mij 
aangewezen als nieuwe directeur-bestuurder. Een 
uitdaging waar ik bijzonder naar uitzie.  
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we, samen met de 
gemeente en al onze partners, na corona weer de 
cultuur in het Westland kunnen laten bruisen. De 
veerkracht en het enthousiasme die we alweer 
ervaren in het culturele veld is enorm. Laten we voor 
die stip op de horizon gaan. 
 
 
Ilona Rozenboom 
Directeur-bestuurder  
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Domein onderwijs 

In het domein onderwijs werkt het educatieteam aan het toegankelijk maken van kwalitatieve cultuureducatie 
voor alle Westlandse kinderen en jongeren, van 2 t/m 23 jaar. Het team bestaat uit een programmaleider, drie 
cultuurcoaches en een planner. De cultuurcoaches begeleiden kinderopvang en scholen in het formuleren en 
behalen van doelen op het gebied van cultuureducatie. Dat kan met onze laagdrempelige projecten of met 
eigen maatwerkoplossingen. We ondersteunen de ontwikkeling van cultuureducatie in vier domeinen: 
• Kunstkracht: de leerling maakt eigen kunst in muziek, theater, dans, beeldende kunst, teksten of media. 
• Kunstpracht: de leerling verwondert zich over professionele kunsten in voorstellingen en 

tentoonstellingen. 
• Kunstlokaal: de leerling ontdekt zijn eigen culturele omgeving.  
• Kunstkundig: professionalisering van leerkrachten en begeleiders in cultuureducatie. 

 

1.1 Reflectie 
2021 was een bewogen jaar met veel overgangen. 
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 
ging vanaf de zomer over in een nieuwe 
vierjarenperiode. Het project Kunstpracht zou in 
2021 ook na vier jaar eindigen; om te continueren 
moest er nieuwe financiering worden gevonden. 
Voor het eerst zou er een cultuurcoach voor de 
kinderopvang beschikbaar zijn. En, na een jaar 
uitstel, zou het eerste mbo-project plaatsvinden. Dit 
laatste is door de coronamaatregelen helaas nog 
niet gelukt.  
 
De coronamaatregelen hadden grote impact op ons 
dagelijks werk. Lockdowns zorgden ervoor dat we 
nauwelijks de scholen in konden, voor zover die al 
open waren. Daardoor ontstond er enige afstand 
tussen de cultuurcoaches en de scholen, terwijl de 
nabijheid juist onze kracht is. Hoewel de 
leerkrachten steeds meer zagen dat cultuureducatie 
juist in deze tijd van belang is, was het lang niet 
altijd mogelijk om dit ook in de praktijk te brengen. 
Klassen in quarantaine zorgden voor last-minute 
afmeldingen, theaters en musea bleven dicht, 
trainingen werden geannuleerd of online doorgezet. 
Met veel inzet wisten we het bereik van 
Kunstpracht, waarin leerlingen de wonderen van 
professionele kunsten ervaren, hoog te houden. De 
bereikcijfers op Kunstkundig, waarin leerkrachten 
professionaliseren, is net als in 2020 gehalveerd. We 
hadden zoveel mogelijk aandacht voor wat wél kon, 
zoals een online filmfestival voor het VO en een 
privé-filmbezoek met je eigen klas in 
WestlandTheater De Naald. 
 
Het Nationaal Programma Onderwijs legde 
vervolgens een nog grotere druk op de scholen. Een  
 

 
 
flink aantal scholen gebruikte deze kans om meer 
ruimte aan kunst & cultuur te geven, door  
kunstvakdocenten of cultuurprojecten in te kopen. 
Dat zegt veel over het draagvlak voor 
cultuureducatie in de Westlandse scholen.   

1.2 Projecten 

Combinatiefunctie kinderopvang 
Sinds januari 2021 is een van de cultuurcoaches één 
dag per week beschikbaar voor inzet in de 
kinderopvang. Zowel kinderdagopvanglocaties als 
bso-locaties kunnen de cultuurcoach benaderen 
voor advies, ondersteuning en professionalisering. 
In 2021 is er met name ingezet op het opbouwen 
van relaties en Kunstkundig. Er zijn 17 gesprekken 
gevoerd met vijf kinderopvangorganisaties: Kwest, 
Okidoki, Simba, 2Samen en De Lange Keizer. In 
totaal zijn er 14 trainingen gegeven, waarvan een 
deel online, waarin 186 pedagogisch medewerkers 
hun vaardigheden m.b.t. cultuureducatie hebben 
vergroot. De meeste trainingen waren voor de 
peuterleid(st)ers en gingen over cultuureducatie bij 
de VVE-methode Uk & Puk. In 2020 hebben we bij 
deze methode een tiental cultuurlessen ontwikkeld, 
die de pedagogisch medewerkers zelf kunnen 
geven. De training geeft hen handvatten om 
vervolgens zelf in de praktijk te brengen. Tot slot is 
een stuurgroep opgericht met vertegenwoordiging 
uit de kinderopvang die regelmatig meepraat over 
hoe we de impact van ons werk kunnen vergroten. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 
CMK loopt al sinds 2013; 2021 was een 
overgangsjaar naar de derde CMK-periode van vier 
jaar. De start van CMK3 werd met een half jaar  
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uitgesteld i.v.m. de coronasituatie, naar juli 2021. In 
de eerste maanden werkten we dus nog aan CMK2, 
waarin we ons enkel op het primair onderwijs 
richtten. Voor het voortgezet onderwijs was er een 
apart project, ondersteund door de gemeente 
Westland en de VO-scholen zelf. Vanaf juli 2021 valt 
het werk voor het PO en VO onder CMK3.  
 
Primair onderwijs 
Elke school wordt begeleid door een cultuurcoach. 
Deze cultuurcoach onderhoudt het contact, denkt 
mee bij vragen, geeft advies en ondersteunt in het 
formuleren en behalen van doelen. In 2021 zijn met 
36 scholen één of meerdere gesprekken gevoerd. 27 
scholen hebben de reflectietool ingevuld, waarin zij 
stilstaan bij hun behaalde resultaten en nieuwe 
doelen in de vier domeinen van cultuureducatie 
(Kunstkracht, Kunstpracht, Kunstkundig en 
Kunstlokaal). Vanuit CMK zijn er ondersteunende 
projecten in Kunstkracht, Kunstkundig en 
Kunstlokaal beschikbaar.  
 
Kunstkracht bestaat uit leerlijnen die in eerdere 
jaren zijn ontwikkeld. Scholen kunnen deze 
leerlijnen gratis gebruiken en zelf uitvoeren. Als zij 
willen verdiepen, kunnen ze via ons voor twee lessen 
een kunstvakdocent inhuren voor €4 per leerling. 
Ook zijn er gratis leskisten met materialen 
beschikbaar om de leerlijnen uit te voeren. Scholen 
die liever zelf hun eigen kunstprojecten 
ontwikkelen, kunnen kunstbrainstorms inzetten. 
Een kunstvakdocent denkt dan mee over de 
invulling van de kunstprojecten. 39 scholen hebben 
zich in 2021 ingezet om hun leerlingen Kunstkracht 
aan te bieden. De meeste scholen gebruikten onze 
leerlijnen of kunstbrainstorms, een enkele school 
gaf dit zelfstandig vorm.  
 
Kunstkundig bestaat uit activiteiten die op vraag op 
schoollocaties worden ingezet, en bovenschoolse 
activiteiten waarop leerkrachten zich individueel in 
kunnen schrijven. Op schoollocaties wordt co-
teaching en teamtrainingen ingezet. In 2021 gaven 
we 16 teamtrainingen aan 236 leerkrachten en 
volgden 35 leerkrachten individuele co-teaching. 
Veel bovenschoolse activiteiten konden door de 
coronamaatregelen niet doorgaan. Jaarlijks zijn er 
verdiepingstrainingen in elk van de kunstdisciplines; 
van de acht konden er slechts vier doorgang vinden. 
De verdiepingstrainingen erfgoed, literatuur & 
filosofie, muziek en theater trokken in totaal 33 
deelnemers. De verdiepingstrainingen werden 
gemiddeld met een 8,2 beoordeeld. Van de icc-labs, 

de netwerkbijeenkomsten voor intern 
cultuurcoördinatoren (icc’ers), gingen er twee van 
de drie door. Het icc-lab in april ging over de 
reflectietool en het maken van plannen voor het 
nieuwe jaar. Het icc-lab in september is altijd ‘ON 
TOUR’ op zoek naar inspiratie. Dit jaar bezochten 
we museum Beelden aan Zee. De labs werden door 
31 deelnemers beoordeeld met een 8,6.  
 
Met Kunstlokaal kunnen scholen vraaggericht 
samenwerkingsprojecten met cultureel aanbieders 
ontwikkelen, zodat de leerlingen hun culturele 
omgeving kunnen onderzoeken. Kunstlokaal is in 
2019 veelbelovend gestart met de ontwikkeling van 
een tiental projecten, maar kwam door corona tot 
volledige stilstand. In 2021 kwam er weer enige 
beweging in Kunstlokaal. Er zijn 18 projecten voor 
490 leerlingen uitgevoerd. Nog eens 9 projecten 
voor 195 leerlingen zijn doorgeschoven naar 2022.  
 
In CMK3 is er budget opgenomen voor ontwikkelend 
onderzoek, om op basis van de vraag die in het 
onderwijs ontstaat nieuwe projecten te 
ontwikkelen. In 2021 is dit ingezet op de 
ontwikkeling van Kunstkracht-lesmateriaal bij de 
wereldoriëntatie-methode Blink. Deze ontwikkeling 
is in het najaar gestart en loopt t/m de zomer van 
2023 door.  
 
Voorgezet onderwijs 
Ook in het VO wordt elke school begeleid door een 
cultuurcoach. Met acht scholen zijn één of meerdere 
gesprekken gevoerd. Drie scholen hebben de 
zelfreflectietool ingevuld. Vanuit CMK zijn er 
ondersteunende projecten in Kunstkracht en 
Kunstkundig beschikbaar. In het VO heeft elke 
school beschikking over een eigen impulsbudget 
van €1.500, te besteden aan een doelmatige 
ontwikkeling van cultuureducatie in de school, in 
één van de vier domeinen of op beleidsniveau. Op 
vier scholen is dit budget in 2021 besteed, aan o.a. 
coaching, co-teaching en voorbeeldlessen.  
 
Kunstkracht, waarin de leerlingen zelf kunst maken, 
doen de scholen hoofdzakelijk zelfstandig. Omdat 
alle VO-scholen kunstvakdocenten in huis hebben, 
zijn zij hier prima toe geëquipeerd. Voor de scholen 
voor wie dit niet volledig geldt, zijn er eigen 
versterkingsprojecten (zie Extra educatieprojecten). 
Daarnaast organiseren we i.s.m. WestlandTheater 
De Naald de talentenjacht Spotlight. In 2021 is 
Spotlight door de coronamaatregelen niet 
doorgegaan. Wel is in het najaar van 2021 een kick-
off georganiseerd voor de editie van april 2022.  
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Scholen kunnen hun impulsbudget voor 
Kunstkundig inzetten. Daarnaast organiseren we 
een leernetwerk voor kunstvakdocenten. Hierin 
kunnen zij ontmoeten, kennis uitwisselen en nieuwe 
vaardigheden opdoen. In 2021 zijn twee 
leernetwerkbijeenkomsten doorgegaan, waarvan 
één online. De online bijeenkomst ging over 
draagvlak creëren en met weerstand omgaan. De 
tweede bijeenkomst was ‘ON TOUR’ naar het 
Westlands Museum. De reflectietool en plannen 
voor komend jaar stonden hier centraal. Beide 
bijeenkomsten werden door 7 deelnemers bezocht 
en gewaardeerd met een 7,5.  
 
Ook voor het VO is budget voor ontwikkelend 
onderzoek beschikbaar. Dit is in 2021 ingezet om 
Kunstpracht te ontwikkelen (zie Kunstpracht).  
 
Hoger beroepsonderwijs 
Vanuit CMK hebben we de opdracht om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van pabo- en 
kunstvakdocent-studenten. In november voerden 
we het jaarlijkse samenwerkingsproject met DOK 
Delft, CKC & partners en de Willem de Kooning 
Academie uit. Studenten van de lerarenopleiding 
beeldende kunst ontwikkelden speciale 
cultuurprojecten op vraag van onze scholen. Zo 
leren zij meer over het primair onderwijs, terwijl de 
scholen nieuwe inspiratie over kunstlessen opdoen.  
 
Cultureel veld 
Het lokale cultureel veld wordt ondersteund bij het 
samenwerken met het onderwijs. In 2021 hebben 
tien aanbieders hier gebruik van gemaakt, waarmee 
24 gesprekken zijn gevoerd. Ook worden er jaarlijks 
twee trainingen aangeboden; door de corona-
maatregelen kon slechts één training doorgaan. 
Deze online training, over vloggen & editen, trok 
tien deelnemers en werd beoordeeld met een 6,5. 

Kunstpracht 
In Kunstpracht krijgen leerlingen uit het primair 
onderwijs sinds 2017 de kans om de wonderen van 
de professionele kunsten te ontdekken. Sinds 2019 
is dit project ook toegankelijk voor kinderen van de 
kinderopvang. In de eerste maanden van 2021 werd 
schooljaar 20-21 afgerond. Maar liefst 7958 
leerlingen werden in deze maanden bereikt; een 
absurd hoog aantal door de vele inhaalactiviteiten  
uit 2020. Met een speciaal inhaalevent zetten we 
ons in om zoveel mogelijk leerlingen van een mooie 
activiteit te voorzien. Slechts 457 leerlingen hebben 
aan het einde van dit schooljaar nog recht op een 

inhaalactiviteit. De inhoud van Kunstpracht was dit 
jaar wel anders dan gebruikelijk. Zo konden we het 
theater niet in, dus vervingen we alle voorstellingen 
voor kleinere activiteiten op school. Vaak waren dit 
actieve workshops, met een receptieve component 
waarin de leerlingen de professionele kunst ervaren. 
In de laatste maanden van 2021 bereikten we 2608 
leerlingen met het programma van schooljaar 21-22. 
In totaal ontvingen we voor dit schooljaar 
aanmeldingen voor een recordaantal van 9055 
leerlingen. In schooljaar 20-21 werden de 
activiteiten met gemiddeld een 8,2 gewaardeerd. 
 
In 2021 wilden we starten met een pilot voor het VO, 
maar door de coronamaatregelen was het niet 
mogelijk om dit op een duurzame manier te 
organiseren. In plaats daarvan organiseerden we 
daarom een online filmfestival. Het filmfestival 
organiseerden we samen met het IFFR. Leerlingen 
maakten zelf een programmering, kregen een 
filmfestivaldag, volgden workshops, keken films en 
maakten hun eigen filmteasers. Aan het filmfestival 
namen drie scholen met 925 leerlingen deel.  
 
In het najaar zijn de voorbereidingen getroffen voor 
een eerste échte VO-pilot, met bezoek aan theaters 
en musea. In januari 2022 zullen de inschrijvingen 
hiervoor opengaan.  
 
In samenwerking met Groeikracht, waar Westlandse 
onderwijsprofessionals een leven lang leren, en de 
gemeente Westland bereidden we een Kunstpracht-
proeverij voor leerkrachten voor. Deze zou in januari 
2022 plaatsvinden, maar door Covid-19 is deze 
bijeenkomst uitgesteld naar september 2022.   

Erfgoedlokaal 
Met het erfgoededucatieproject Erfgoedlokaal 
zetten we in op versterking van het Westlands 
Museum en Historisch Archief Westland, zodat zij 
scholen kunnen ondersteunen in het vormgeven van 
erfgoededucatie. In een driejarig project zouden we 
van schooljaar 19-20 t/m schooljaar 21-22 
samenwerken in een leernetwerk met twee scholen. 
In het leernetwerk wordt vraaggericht onderwijs bij 
wereldoriëntatiemethodes ontworpen. Schooljaar 
21-22 zou in het teken staan van uitbreiding naar  
acht nieuwe scholen. Door corona heeft het project 
vertraging opgelopen. Het wordt met een jaar 
verlengd, tot de zomer van 2023. De uitbreiding met 
nieuwe scholen zal in schooljaar 22-23 plaatsvinden. 
In 2021 is hoofdzakelijk ingezet op het uitbreiden en 
borgen van de ontwikkelde materialen, die vanaf 
begin 2022 op onze website ontsloten worden.  



 

9 
 

Mbo: NU WIJ! 
Het mbo-project ‘NU WIJ!’ is een maatwerkproject 
voor de tweedejaars studenten van ROC Mondriaan, 
dat met ondersteuning van Fonds 21 in 2020 plaats 
zou vinden. Door de coronamaatregelen is dit 
project inmiddels voor de tweede keer uitgesteld 
naar het najaar van 2022.  

Extra educatieprojecten 
Extra educatieprojecten zijn projecten die we op 
offerte voor partners uitvoeren. Vaak gaat dat over 
de uitvoering van lessen en projecten, waar wij dan 
weer derden voor inhuren. De volgende projecten 
zijn in 2021 uitgevoerd: 
• Versterkingsproject Herman Broerencollege. 

In dit meerjarige project geven we co-
teaching, zodat de VSO-docenten in een 
carrousel zelf steeds betere cultuureducatie 
kunnen geven. In 2021 zijn er twee co-
teachingstrajecten theater uitgevoerd. 

• Versterkingsproject ISW Sweelincklaan. In dit 
meerjarige project geven we co-teaching, 
zodat er steeds meer goede cultuuruitingen 
op de Sweelincklaanparade te zien zijn. In 
2021 is dit project geannuleerd door corona, 
in 2022 wordt het hervat.  

• Versterkingsproject Lentiz Floracollege. I.s.m. 
de NME Foundation werkt het Floracollege 
aan het versterken van musicalonderwijs. Wij 
zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van 
de musicaldocenten bij het overdragen van 
hun vaardigheden. Dit project is uitgesteld 
door corona, in 2022 wordt het hervat. 

• ISW Vakcollege ‘Moet je doen’. Sinds 
september 2021 werkt de school aan het 
versterken van cultuureducatie door co-
teaching en externe vakdocenten in te zetten 
en excursies te organiseren. Wij zijn 
verantwoordelijk voor de inzet van co-
teachers. In 2021 is er één co-teachingstraject  
fotografie uitgevoerd. 

• Voor basisschool Het Galjoen uit Den Hoorn 
organiseerden we een literatuureducatie-
project met verdiepingslessen uit Kunstkracht 
voor zestien klassen. 

• Voor de Eerste Westlandse Montessorischool 
Monster organiseerden we een inhaalproject 
corona met workshops muziek, theater, dans, 
erfgoed, literatuur en beeldende kunst. 

• Voor ISW Gasthuislaan organiseerden we vier 
blokken met talentlessen in theater, film, kap 
& grime en dans. 

• Voor basisschool de Hoeksteen organiseerden 
we een inhaalproject corona met workshops 
beeldende kunst. 

• Voor ISW Vakcollege organiseerden we een 
inhaalprogramma corona met 
theatercursussen voor negen klassen.  

1.3 Ambities 
In 2021 zijn stappen gezet met betrekking tot de 
volgende ambities uit ons meerjarenbeleidsplan 
2021-2024: 
• Elke kinderdagopvanglocatie krijgt een 

cultuurcoach die ondersteunt in 
professionalisering en actieve 
cultuureducatie. De incidentele 
samenwerking wordt structureel. 

• We bouwen verder aan kwaliteit met alle 
basisscholen en dagen hen uit om in meer 
domeinen van cultuureducatie actief te zijn. 

• Kunstpracht voor het voortgezet onderwijs 
wordt opgestart. Hiervoor worden eigen 
bijdrages en aanvullende fondsen geworven. 

1.4 Blik op 2022 
Voor 2022 staan diverse ambities op de planning. 
Veel ontwikkelingen uit 2021 worden doorgezet en 
geborgd. De aandacht gaat in eerste instantie uit 
naar het versterken van het educatieteam. Per 1 
januari starten er twee nieuwe cultuurcoaches, en 
per 1 februari zal de programmaleider de functie van 
directeur-bestuurder vervullen. Het zal nog enige 
tijd duren voor er een nieuwe programmaleider 
wordt gevonden en het team weer compleet is. 
 
Verder wordt in 2022 aan de volgende ambities en 
vernieuwingen gewerkt: 
• De start in de kinderopvang verdient 

aandacht en uitbreiding om tot duurzame 
resultaten te komen. 

• In het primair onderwijs gaat de aandacht uit 
naar de ontwikkeling van lesmateriaal bij 
wereldoriëntatie in ontwikkelend onderzoek 
en Erfgoedlokaal.  

• Voor het voortgezet onderwijs zetten we in 
op betere inzet van het impulsbudget en de 
ontwikkeling van cultuurbeleidsplannen met 
enkele scholen.  

• In Kunstpracht organiseren we een pilot voor 
het VO én een proeverij-avond voor 
leerkrachten uit het PO.  

• Na twee keer uitstellen hopen we het mbo-
project met ROC Mondriaan doorgang te 
kunnen geven. 
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1.5 Resultaten 
 

Kinderopvang 2019 2020 2021 
Organisaties   5 organisaties 
Kunstkundig: professionalisering   186 pedagogisch 

medewerkers 
    
Primair onderwijs 2019 2020 2021 
Kunstkracht-leerlijnen 4593 leerlingen 5093 leerlingen 4649 leerlingen 
Kunstpracht-voorstellingen en 
tentoonstellingen 

19-20: 8545 leerlingen 
2019: 6397 leerlingen 

20-21: 8341 leerlingen 
2020: 5624 leerlingen  

21-22: 9055 leerlingen 
2021: 10566 leerlingen 

Kunstlokaal  606 leerlingen 490 leerlingen 
Uniek leerlingenbereik 7956 leerlingen 7539 leerlingen 10506 leerlingen 
Kunstkundig: professionalisering 412 leerkrachten 215 leerkrachten 280 leerkrachten 
    
Voortgezet onderwijs 2019 2020 2021 
Scholen 7 scholen 7 scholen 8 scholen 
Kunstkundig: professionalisering 23 docenten 10 docenten 10 docenten 
Spotlight finalisten 49 leerlingen 20 leerlingen 0 leerlingen 
    
Kunstdocenten 2019 2020 2021 
Kunstkracht-aanbieders 39 aanbieders 

121 lessen 
15 aanbieders 
138 lessen 

12 aanbieders 
102 lessen 

Kunstkundig: professionalisering 26 kunstdocenten 45 kunstdocenten 13 kunstdocenten 
Kunstlokaal  7 aanbieders 

10 projecten 
6 aanbieders 
10 projecten 
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2. Domein vrije tijd 
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Domein vrije tijd 

In het domein vrije tijd stimuleren we de buitenschoolse cultuureducatie. Dit doen we hoofdzakelijk door 
inkoopafspraken te maken met onze educatiepartners. Ook voeren we het project Kunst na school uit, waarbij 
leerlingen na schooltijd op de eigen school korte kunstcursussen kunnen volgen. Met het Nieuwjaarsconcert 
geven we een podium aan al dat Westlandse jonge talent. Tot slot kopen we kleinere projecten in die een 
impuls kunnen geven aan de buitenschoolse cultuureducatie in het Westland. De directeur-bestuurder is 
verantwoordelijk voor dit domein en werkt daarbij samen met een cultuurmakelaar.  
 

2.1 Reflectie 
In het meerjarenbeleidsplan gaven we aan dat we de 
inkoopprocedure voor buitenschoolse educatie 
wilden herijken. Met de coronasituatie in ons 
achterhoofd besloten we in 2020 dit uit te stellen. 
Deze tijd vraagt immers om gedegen partnerschap 
en stabiliteit. Een nieuwe inkoopprocedure zou 
onzekerheid opleveren voor onze partners, die we 
nu juist ten volle willen ondersteunen. In 2021 
maakten we deze beslissing opnieuw. We kiezen 
voor een adempauze van enkele jaren om onze 
partners de kans te geven zich weer te stabiliseren. 
Als de coronasituatie normaliseert, zullen we het 
uitschrijven van een inkoopvraag opnieuw 
overwegen in de nieuwe subsidieperiode 2025-2028. 

2.2 Projecten 

Kunst na School 
In Kunst na School organiseren we sinds 2015 korte 
cursussen na schooltijd in het primair onderwijs. 
Kinderen kunnen zo op een laagdrempelige manier 
kennismaken met hun talenten. Cultuurweb doet de 
overkoepelende organisatie: we stellen het 
programma samen, werven aanbieders en scholen, 
maken de roosters en flyers en zorgen voor 
financiële ondersteuning. De deelnemende scholen 
doen de praktische organisatie op hun eigen locatie. 
Inmiddels doen er tweeëntwintig scholen uit negen 
dorpskernen mee; dat is een groei van twee scholen 
t.o.v. 2019-2020.  
 
Door corona en/of een gebrek aan aanmeldingen 
zijn diverse cursussen geannuleerd of verzet. In 2021 
waren 140 cursussen gepland. Hiervan zijn er 63 
doorgegaan, 23 niet uitgevoerd vanwege te weinig 
aanmeldingen en 77 geannuleerd door corona. Dit is 
met name te zien in de daling in leerlingbereik en 
docenturen in schooljaar 20-21. In schooljaar 21-22 
zal corona minder impact hebben op het bereik (zie 
Resultaten).  
 

In 2021 beoogden we uit te breiden naar het 
voortgezet onderwijs. Door de coronamaatregelen 
bleek het moeilijk dit in de praktijk te brengen. We 
verwachten in de eerste helft van 2022 eerste 
pilotresultaten te kunnen laten zien.  

Kunst als hobby 
Bij diverse educatiepartners koopt Cultuurweb 
educatieaanbod in middels jaarlijkse of 
tweejaarlijkse contracten. Met dit educatieaanbod 
wordt kunsteducatie in de vrije tijd voor kinderen en 
jongeren t/m 21 jaar toegankelijk gemaakt. We 
ontwikkelen een visie op welke educatie in het 
Westland stimulans nodig heeft, en kopen daar 
concreet op in.  
 
Bij vier partners wordt dit aanbod al langere tijd 
ingekocht: Welzijn E25 (Theaterschool Koperen 
Kees & Muziekmeesters Westland), Dans Creatie, 
Creatief Centrum ’t Atelier en de SRMO, die voor 
een groot deel van de harmonieverenigingen de 
instrumentale lessen verzorgt: 
• Bij Welzijn E25 wordt theater- en 

muziekaanbod ingekocht. Dit betreft een rijk 
aanbod aan korte cursussen in theater en 
muziek, jaargroepen theater en individuele 
muzieklessen. Ook is er ruimte voor 
samenspelprojecten, productieklassen, 
vakantieprogrammering en presentaties.  

• Dans Creatie biedt een talentenprogramma 
aan voor jong toptalent. Dit programma 
bestaat uit masterclasses, selectielessen 
urban, klassiek en modern en diverse 
talentenklassen.  

• Creatief Centrum ’t Atelier biedt diverse 
teken- en kunstcursussen aan voor kinderen 
en jongeren tussen de 6 en 12 jaar.  

• De SRMO krijgt per leerling een vaste 
bijdrage. Ook de harmonieverenigingen die 
zelf hun lessen verzorgen, krijgen per leerling 
deze bijdrage. Daarnaast ontvangen alle 
verenigingen een bedrag ter ondersteuning 
van hun ensembleactiviteiten.  
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In 2020 toonden de partners zich al bijzonder 
flexibel. Ze schakelden snel over op online- en 
buitenlessen, waardoor er maar weinig lessen uit 
zijn gevallen. We hebben ons best gedaan hen 
hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit beeld 
trok zich in 2021 door, hoewel enige daling niet te 
voorkomen was. Schooljaar 21-22 laat een groei in 
leerlingaantallen zien, maar een daling in 
docenturen. De sector heeft het door de 
opeenvolgende coronasluitingen bijzonder zwaar 
gehad. We hopen ten zeerste dat ze in 2022 weer 
een regulier jaar door mogen maken, met echt 
contact en een grotere impact dan op afstand 
mogelijk is.  
 
Daarnaast worden er kleinere projecten ingekocht. 
Met dit flexibele budget houden we ruimte om 
kansen die zich voordoen op te kunnen pakken. De 
afgelopen jaren zijn er twee popmuziektrajecten 
geweest. JAM Westland stopte in 2020, Westland 
Music School in 2021.  

Kindervakantieweken 
In samenwerking met Vitis Welzijn hebben we in 
2021 voor het eerst vijf vakantieweken sport & 
cultuur georganiseerd, voor kinderen die hier niet 
vanzelfsprekend mee in aanraking komen. 111 
kinderen kregen een persoonlijke uitnodiging om 
zich onder te dompelen in nieuwe werelden. Ze 
hebben gedanst, gevoetbald, getekend, muziek 
gemaakt. Nieuwe vrienden gemaakt en hun grenzen 
verlegd. En dat na 1,5 jaar corona, waarin de wereld 
van deze groep kinderen juist nog kleiner werd dan 
hij al was. Door 25 verschillende aanbieders is in 
totaal 240 contacturen sport en cultuur 
aangeboden.  

Nieuwjaarsconcert 
Jaarlijks organiseren we het Nieuwjaarsconcert, een 
knallend evenement waarin we jong Westlands 
talent een podium geven. Samen met onze partners 
in de buitenschoolse educatie geven we dit concert 
vorm. In 2020 is het Nieuwjaarsconcert 2021, dat 
plaats zou vinden op 2 januari, tot in de laatste 
puntjes voorbereid. Toen eind 2020 weer een 
strenge lockdown werd ingesteld, konden we niet 
anders dan het Nieuwjaarsconcert annuleren. We 
hoopten dat we het begin 2022 alsnog konden 
programmeren, maar ook hier gooiden 
lockdownmaatregelen roet in het eten. Het 
Nieuwjaarsconcert zal in januari 2023 weer 
georganiseerd worden.  

 

2.3 Ambities 
In 2021 zijn stappen gezet met betrekking tot de 
volgende ambities uit ons meerjarenbeleidsplan 
2021-2024: 
• We doen met extra subsidie een investering 

om Kunst na school uit te breiden naar 30 
scholen in 2024. 

• We bevorderen de instroom van kinderen uit 
gezinnen met lage inkomens, met name bij de 
programma’s rondom het onderwijs. 

2.4 Blik op 2022 
In 2022 zetten we ons verder in om Kunst na school 
uit te breiden. Met name de pilot in het voortgezet 
onderwijs heeft onze expliciete aandacht. Het is van 
groot belang om ook laagdrempelige naschoolse 
kunsteducatie voor jongeren te faciliteren.  
 
Voor 2022 verwachten we twee nieuwe projecten op 
muziekgebied. Met het project Muziek is leuk slaan 
de Lierse harmonieverenigingen de handen ineen 
met een vernieuwend programma voor 
basisschoolkinderen. Met een mooie opbouw, van 
les onder schooltijd naar buitenschoolse les tot 
orkestlessen, krijgen de leerlingen laagdrempelig 
toegang tot het bespelen van een instrument.  
Muziekmeesters Westland start een nieuw 
toptalentenproject, waarin Westlands toptalent zich 
middels coaching en masterclasses kan verdiepen. 
Daarnaast zal Cultuurweb een oproep uitdoen voor 
het indienen van voorstellen voor nieuwe projecten 
voor schooljaar 2022-2023. 
 
Tevens bereiden we ons voor op een flinke 
uitbreiding van het vakantieproject. In het kader van 
het Nationaal Programma Onderwijs en de Lokale 
Educatieve Agenda bereiden we een zomerschool 
voor basisschoolleerlingen voor. Dit doen we niet 
alleen samen met Vitis Welzijn, maar ook met 
WNTweb en Bibliotheek Westland. Begin 2022 zijn 
de voorbereidingen hiervoor gestart. 
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2.5 Resultaten 
  

schooljaar 2019-2020 schooljaar 2020-2021 schooljaar 2021-2022 

leerlingen 
docenten-

uren 
leerlingen 

docenten-
uren 

leerlingen 
docenten-

uren 

Kunst na School       
De Lier 134 84 63 42 252  74  
s-Gravenzande 112 66 62 36 226 114  
Heenweg 24 18 50 30  37 24 
Honselersdijk 87 48 77 30  106 66 
Maasdijk 6 6 47 36  42 36 
Monster 111 62 90 48  80 42  
Naaldwijk 220 132 57 30  247 186  
Poeldijk 65 42 24 12  82 36  
Wateringen 191 112 130 90  264 144  
Totaal 950 570 600 354 1336  722 

           

Kunst als hobby           
Muziekmeesters Westland           
oriënterende cursussen 350 227 324 239 275  221 
instrumentale lessen 154 2246 180 2555  164  2304 
ensembles 95 100 53 43  59  47 
workshops 47 22 90 70  3  12 
extra activiteiten   230   160   160  
Totaal 646 2824 647 3067  501 2744  

           
Hafabra verenigingen           
instrumentale lessen * 122 1655 103 1429  76 1049  
ensembles   387   387    387 
overige groepslessen 62 144 62 144  62 144  
Totaal 184 2186 165 1960  138 1580  

           
Koperen Kees           
oriënterende cursussen 790 336 798 424  593 408  
reguliere cursussen 106 557 95 432  85 527  
vakantie activiteiten 235 188 340 390  720 260  
extra activiteiten   428   420    420 
Totaal 1131 1509 1233 1666  1398 1615  

           
Overige aanbieders           
Creatief Centrum 't Atelier 109 126 48 75  60 88  
Dans Creatie talentenklassen 331 1259 270 1272 299  1629  
JAM Westland 63 192 0 0  0  0 
Westland Music School 76 812 76 616  0 0  
Totaal 579 2389 413 2013 359  1717  

           
TOTAAL GENERAAL 3490 9478 3039 9010  3732 8378  

       
* De bereikcijfers over schooljaar 2021-2022 zijn voorlopige, gebaseerd op de halfjaarrapportages van de   
   aanbieders. Definitieve cijfers zijn beschikbaar na afloop van het cursusjaar.   
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Domein cultureel veld 

In het domein cultureel veld dragen wij op vele manieren bij aan het organiseren en zichtbaar maken van 
(overkoepelende) activiteiten van de vele stichtingen, verenigingen, kleinere en grotere commerciële 
aanbieders en zelfstandige cultuurmakers die Westland rijk is. Door mee te denken, mee te organiseren en 
financieel te ondersteunen. We leiden of nemen plaats in werkgroepen rondom evenementen, bieden 
publiciteit aan activiteiten via de diverse media en adviseren bij de werving van aanvullende financiering. 
Daarnaast kunnen culturele organisaties een beroep op ons doen voor bestuurlijke ondersteuning en gaan wij 
aan de slag met signalen uit het veld in de meest brede zin van het woord. En niet te vergeten: elk jaar 
organiseren en faciliteren wij Podium Westland waarop heel cultureel Westland een plek kan krijgen om 
spetterende optredens, mooie voorstellingen, voordrachten en workshops neer te zetten. Wij geloven sterk in 
(ondersteunen bij) organiseren vanuit eigen kracht, kennis en kunde, mét elkaar. Daarom wordt ook elk jaar 
weer ingezet op verbinding tussen organisaties die zich in dezelfde discipline bevindingen als tussen disciplines 
onderling. Het team bestaat uit de directeur-bestuurder, de programmaleider participatie en de twee 
cultuurmakelaars. 
 

3.1 Reflectie 
In ons meerjarenbeleidsplan hebben wij expliciet de 
ambities van continuïteit en vernieuwing benoemd. 
Oftewel: doorgaan met waar wij vóór en samen mét 
het culturele veld succesvol zijn en vernieuwen daar 
waar Cultuurweb door het veld beter gevonden zou 
kunnen worden. Deze vernieuwing wilden wij in 
2021 inzetten maar we werden ingehaald door 
zaken die ad hoc aandacht vroegen. Uiteraard ook 
ten bate van het culturele veld, zoals bijvoorbeeld 
met het Steunpunt corona. Na persconferenties 
over coronamaatregelen informeerden wij actief 
richting het veld en werden, in samenwerking met 
de gemeente, regelmatig vragen beantwoord. Dat 
betekent niet dat de voorbereidingen tot 
vernieuwing stil kwamen te liggen. Achter de 
schermen is onze website geheel vernieuwd (en 
begin 2022 gelanceerd) en zijn wij gaan 
voorsorteren op het organiseren van bijeenkomsten 
in de Westlandse kernen. Wij trekken er vanaf 2022 
meer dan voorheen actief op uit om 
cultuuraanbieders in de kernen om tafel te vragen.  

3.2 Projecten 

Ondersteuning amateurveld 
We weten allemaal dat het culturele leven in 2020 
grotendeels stil kwam te liggen. Activiteiten die op 
de agenda stonden werden in veel gevallen 
meerdere keren doorgeschoven maar konden ook in 
2021 praktisch allemaal niet doorgaan. Veel werk is 
door ons verricht om de binding met het culturele 
veld hoog te houden. Zo zijn de cultuurmakelaars bij 
28 culturele aanbieders (online) op bezoek geweest 
om kennis te maken en te vertellen wat Cultuurweb 

voor hen kan betekenen. Dit werd ook gedeeld in 
vlogs die de cultuurmakelaars maakten.  
 
Denktanks en overlegstructuren 
Er zijn denktanks georganiseerd om het overleg in 
breder verband te faciliteren. Bijvoorbeeld de 
denktank met een aantal koren en de 
overkoepelende Korenfederatie die het afgelopen 
jaar zes keer online bij elkaar is gekomen om de 
stand van zaken rondom de koren te bespreken. De 
bevindingen in de denktank - als ook die van een 
enquête die onder de koren is uitgezet met 
betrekking tot het effect van de maatregelen -  zijn 
in nieuwsbrieven aan alle koren gecommuniceerd. 
Online repeteren was een van de onderwerpen waar 
de koren meer kennis over konden gebruiken. 
Speciaal hierover heeft Muziekmeesters Westland 
vervolgens een webinar voor de koren 
georganiseerd. Even leek het erop dat de koren hun 
eindconcerten konden gaan uitvoeren en om hier 
mooie publiciteit aan te geven werd met onze 
(financiële) ondersteuning een promotieboekje 
samengesteld. Helaas moesten toch alle 
winterconcerten worden geannuleerd.  
 
Evenals bij de de koren is ook het afgelopen jaar 
meerdere keren vergaderd met de denktank van 
harmonieën/muziekverenigingen en participeerden 
wij in het overkoepelende erfgoedoverleg van het 
Westlands Museum en de historische verenigingen. 
Praktische ondersteuning is verleend bij het 
voorbereiden van een lezing voor vrijwilligers in het 
erfgoedveld door Herman Pleij in de Oude Kerk in 
Naaldwijk, emeritus hoogleraar historische 
Nederlandse letterkunde en gespecialiseerd in de 
middeleeuwse literatuur. Deze lezing werd door 
circa 80 bezoekers bijgewoond. 
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Met partijen in de beeldende kunst die atelierroutes 
organiseren werd ook meerdere keren vergaderd. 
De evenementen konden weliswaar niet in 2021 
doorgaan, maar twee ervan worden in 2022 in de 
zomermaanden georganiseerd: de Open AteLIER 
route en de Open Atelierroute 
Wateringen/Kwintsheul.  
 
Begin 2020 zou een slagwerkfestival plaatsvinden, 
geïnitieerd door meerdere muziekverenigingen, 
slagwerkgroepen en drumdocenten. Eind 2021 is de 
organisatie hiervan weer opgepakt om het festival in 
2022 met ondersteuning van Cultuurweb werkelijk 
neer te zetten.  
 
Initiatieven uit het veld gerealiseerd in 2021 
Gelukkig is ook een aantal evenementen met 
betrokkenheid van Cultuurweb wél doorgegaan in 
2021. In maart vond het Lezersfeest plaats in 
WestlandTheater De Naald. Het Lezersfeest is een 
samenwerking van De Naald, Bibliotheek Westland 
en Cultuurweb. Een mooie middag met zowel 
landelijke als lokale literaire en muzikale inbreng. 
Deze middag werd ook de nieuwe Westlandse 
streekdichter ‘Daaldreef’ voorgesteld. De 
tweejaarlijkse verkiezing van de Westlandse 
streekdichter is een initiatief van Schrijvers tussen 
de Kassen.  
 
Op literair én historisch gebied vond in oktober een 
mooie kruisbestuiving plaats rondom schrijfster 
Annejet van der Zijl. Zij was te gast in Monster om 
te vertellen over haar nieuwe roman “Fortuna’s 
kinderen”, een familiegeschiedenis met wortels in 
Monster en ’s-Gravenzande. In de middag verzorgde 
de Historische vereniging Monster-Ter Heijde een 
presentatie met Annejet over de research die zij 
voor het boek verrichtte. Het avondprogramma was 
speciaal voor liefhebbers van haar werk.  
 
Naast de genoemde evenementen heeft 
Cultuurweb ook onder andere de Kerstmeeting De 
Lier en Kunst in de etalage in ’s-Gravenzande 
gesteund. Het laatste betreft een mooie 
samenwerking tussen Kunstenaarscollectief WIT en 
winkeliers in de kern die hun etalages als 
expositieplek beschikbaar stelden. 
 
Samen met de organisatie van de Honselse 
Feestweek heeft Cultuurweb een deel van het 
kinderprogramma voor kinderen gevuld met 
workshops van aanbieders. 
 
 

Kleine Culturele Initiatieven 
Na versoepeling van de voorwaarden in 2020 om 
een aanvraag bij de regeling Kleine Culturele 
Initiatieven te kunnen indienen, zijn er het 
afgelopen jaar 16 aanvragen binnengekomen. 
Hiervan zijn 14 aanvragen gehonoreerd waarvan 11 
ook in 2021 gerealiseerd. Eén is helaas definitief 
afgelast, twee zijn doorgeschoven naar het huidige 
jaar.  
 
Gehonoreerde projecten:  
• Schoolconcert 2020 ‘Duizend en een nacht’ 

door Stichting North Sea Symphony 
Orchestra;  

• Vrijheid Geef Je Door door Historische 
vereniging Wateringen – Kwintsheul; 

• Schoolplein TikTokDans door Dans Creatie; 
• Dance & Train with us 2.0 door Dance For 

You in samenwerking met Oldschool Training 
Center Wateringen;  

• Interactieve mini voorstellingen voor 
ouderen door Dance Moments Foundation; 

• Moederdag ballet door Dans Creatie; 
• Honselse Feestweek (kinderactiviteiten) 

door de organisatie van de Honselse 
feestweek in samenwerking met de 
basisscholen in Honselersdijk; 

• Architectuurwandeling langs het werk van 
Jan van Beurden door Irmgard Bomers en 
Historische vereniging 
Wateringen/Kwintsheul (o.a.); 

• Feestelijke onthulling grenspaal door 
stichting Monumentaal Westland;  

• Opening Kunsthalte 6 met beeldende kunst 
en muziek;  

• Muziekprogramma Westland Ontmoet door 
Muziekmeesters Westland;  

• Boerderij in winterstijl door Vereniging 
Buijtenplaets de Vlietwoning;  

• Kerst Inn Kwintsheul door Muziekvereniging 
St. Gregorius; 

• A Christmas Carol door Kinder- en tienerkoor 
EigenWijs. 

 

Podium Westland 
Veel plannen passeerden de revue voor een 
alternatieve, kleinere opzet van Podium Westland. 
Het werd uiteindelijk een intiem programma met 
mooie optredens vol kruisbestuivingen. Geen zoete 
inval dit keer bij podia en in tenten, maar een editie 
waar publiek van tevoren op in kon schrijven. Door  
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gidsen werden zij in kleine groepen langs vijf 
locaties geleid en daar verrast met optredens van 
landelijke en Westlandse artiesten. Op deze dag in 
september hebben 340 bezoekers volop genoten.  

Zzp professionaliseringsproject 
In 2021 startten we met de voorbereidingen voor 
het zzp professionaliseringstraject. Van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie ontvingen we een extra 
bijdrage om een programma met cursussen en 
trainingen voor de lokale culturele zzp’ers samen te 
stellen. Hiermee krijgen zij de kans om zich voor te 
bereiden op een steeds sneller veranderende 
toekomst. In het najaar van 2021 is een stuurgroep 
geformeerd en is er een behoeftepeiling uitgevoerd. 
De eerste trainingen worden in het voorjaar van 
2022 uitgevoerd.  

Marketing 
Ter ondersteuning van de zichtbaarheid van de 
activiteiten in het culturele veld verzorgden wij: 
• Negentien culturele uitagenda’s via Het Hele 

Westland en radio/tv/website van de WOS. 
• Tien nieuwsbrieven. 
• Twee items in televisieprogramma ‘In Jouw 

Buurt’ van de WOS. 
• 32 artikelen in de plaatselijke pers. 
• Om te laten zien dat de culturele wereld zo 

veel als mogelijk actief bleef tijdens corona 
hebben we tot de zomervakantie de 
campagne ‘Cultuurgoud’ laten draaien. De 
campagne omvatte dertien video’s op 
Facebook en Instagram/IGTV.  

Brede Regeling Combinatiefunctie 
Het verbinden van kunst en cultuur aan andere 
domeinen zoals onderwijs en het sociaal domein 
krijgt landelijk veel aandacht. Binnen de landelijke 
regeling voor combinatiefunctionarissen zijn sinds 
april 2020 twee cultuurmakelaars werkzaam bij 
Cultuurweb. Zij zetten zich in voor de onderlinge 
verbinding tussen alle domeinen en tussen 
Cultuurweb en de samenleving. Hierdoor wordt een 
nog hogere participatie van inwoners van Westland 
aan culturele activiteiten gestimuleerd. Daarnaast 
wordt door hun intermediaire functie de 
toegankelijkheid van het sociaal domein voor het 
culturele veld groter én is een start gemaakt met 
verbindende activiteiten tussen kunst en sport. Hun 
activiteiten lopen als een rode draad door de 
verschillende werkvelden heen. Door koppelingen te 
maken ontstaan nieuwe, verrassende 
samenwerkingen tussen kunstdisciplines onderling 
én tussen kunst & cultuur met het onderwijs en 

sociaal domein. waardoor het culturele veld 
zichtbaar actiever wordt in deze omgevingen. Door 
de intermediaire functie van de cultuurmakelaars 
zijn in 2021 meerdere activiteiten van de grond 
gekomen. Denk aan de kunstprojecten voor 
thuiswonende ouderen, de zomervakantieweken 
met Vitis Welzijn en vele culturele aanbieders voor 
kinderen uit gezinnen die minder te besteden 
hebben of het project voor nieuwe Westlanders. Het 
is de driehoek van samenwerking tussen 
sociaalmaatschappelijke organisaties, culturele 
aanbieders en Westland Cultuurweb die dit mogelijk 
maakt. De Brede Regeling Combinatiefuncties loopt 
tot en met eind 2022 en wordt daarna mogelijk 
verlengd. De regeling biedt nog veel kansen voor 
nog sterkere verbinding in de maatschappij.  

3.3 Ambities 
In 2021 zijn stappen gezet met betrekking tot de 
volgende ambities uit ons meerjarenbeleidsplan 
2021-2024: 
• We zetten sterk in op social media en 

vernieuwen de website.  

3.4 Blik op 2022 
Ervan uitgaande dat er dit jaar weer volop culturele 
activiteiten georganiseerd kunnen worden, zal 2022 
een jaar zijn waarin we onze ondersteunende rol 
weer kunnen oppakken. In de hoop dat we zowel 
organisatorisch, publicitair als financieel weer volop 
van dienst kunnen zijn. Daarin nemen we de 
vernieuwing die we in ons meerjarenbeleidsplan 
voor ogen hebben op de volgende manieren mee: 
• Er komt een folder met helder overzicht van 

onze diensten voor het culturele veld. 
• We nemen onze rol richting het culturele veld 

onder de loep en stellen waar nodig onze visie 
en activiteiten bij. Belangrijke vraag hierbij is 
hoe het veld zélf de rol van Cultuurweb ziet. 

• We organiseren voor het eerst samen met het 
culturele veld een evenement in een andere 
kern dan Naaldwijk. Dit jaar is dat ‘Podium 
Wateringen’ in de maand mei..   

• We organiseren dit jaar ten minste één 
netwerkbijeenkomst in alle kernen 
(afzonderlijk of kleinere kernen gebundeld) en 
gaan dus zelf structureel meer naar het 
culturele veld toe.  

3.5 Resultaten 
De resultaten die wij in het culturele veld hebben 
geboekt zijn met name kwalitatief van aard en 
daarom in dit hoofdstuk inhoudelijk beschreven. 



 

19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Domein zorg & welzijn 
 



 

20 
 

Domein zorg & welzijn 

Binnen het domein zorg & welzijn is er speciale aandacht voor doelgroepen die niet (altijd) vanzelfsprekend hun 
weg vinden naar deelname aan kunst en cultuur. Succesvolle programma’s die al langere tijd lopen zijn die van 
Kunstkracht 55+ voor ouderen en PUUR! Cultuur voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is 
in 2021 een heel nieuw programma CultuurZonderGrenzen van start gegaan voor statushouders en werd 
voorgesorteerd op activiteiten voor de doelgroepen van mensen met een lichamelijke beperking en jongeren 
met een afstand tot de maatschappij. Werken binnen het domein van zorg & welzijn begint voor de 
cultuurmakelaars en programmaleider steeds met het leggen van onderlinge verbindingen, het leren kennen 
van de doelgroep en sociaalmaatschappelijke partijen rondom de doelgroep, en vervolgens het ‘op maat’ 
ontwikkelen van activiteiten met kunstvakdocenten.  
 

4.1 Reflectie 
Na 2020, het eerste jaar van corona, was het 
afwachten hoe 2021 zich zou ontwikkelen. Het 
online lesgeven was inmiddels een vast gegeven 
geworden – en zeker in het geval van PUUR! Cultuur 
een redding voor vele lessen – maar er ontstond ook 
uitputting. Het vroeg veel extra aandacht om de 
leerlingen de online-les in te krijgen en het gemis 
aan gezellig contact en samen repeteren groeide 
gestaag onder de deelnemers. Zodra de 
mogelijkheid er weer was om bij elkaar te komen, 
schakelden de aanbieders dan ook weer snel en 
gingen de dans-, muziek-, en theaterschool weer 
open.  
 
In de woonzorgcentra en welzijnsinstellingen ging 
dat anders. Daar bleven de deuren langer gesloten. 
Van een ‘intramurale’ inhaalslag is dan ook in 2021 
geen sprake geweest. En toch zijn de resultaten 
bewonderenswaardig goed te noemen door met 
heel creatieve blik elke kans aan te grijpen die zich 
voordeed om naar de doelgroep toe te gaan.  

4.2 Projecten 

Kunstkracht 55+ 
Dit programma bestaat sinds 2016 en heeft door de 
jaren heen al duizenden ouderen bereikt. In 2021 is 
het eindelijk ook gelukt om meerdere activiteiten 
voor thuiswonende ouderen op te starten, daar waar 
dat het jaar ervóór helemaal niet lukte. Zo ontstond 
Meesterwerk Muziek, een samenwerking tussen het 
Nationaal Ouderenfonds, poppodium WPC 
Nederland3, Vitis Welzijn en Cultuurweb. In de 
eerste 13 weken ontstonden vijf bands van 60-
plussers die opnieuw of voor het eerst de stap zetten 
om muziek te gaan maken. Ook nieuw was de 
samenwerking met het domein sport. Cultuurweb 
zorgde ervoor dat er bij tennisvereniging LTC ’s- 
Gravenzande danslessen werden gegeven in het 

kader van bewegen, passend bij hun project De 
Derde Helft. En massaal werd aangemeld voor een 
schildercursus in wijkcentrum Kasteeleplein in ’s-
Gravenzande, ook in samenwerking met Vitis 
Welzijn. Bijzonder is ook de samenwerking met De 
Roodkapjes, een prachtig initiatief dat speciaal voor 
(veelal oudere) mantelzorgers een dag van 
ontspanning organiseert waarbij kunst in het 
programma is opgenomen. Allemaal activiteiten die 
gelukkig weer op locatie konden worden 
georganiseerd met bandcoaches en vakdocenten. 
Het enige project van 2021 dat we digitaal hebben 
opgezet, samen met Zorginstelling Pieter van 
Foreest, was dat van Deel Je Kunst. Thuiswonende 
ouderen werden in de tijd van lockdowns 
opgeroepen om te laten zien op welke manier zij 
thuis creatief actief zijn. Aan alle ingezonden foto’s 
en persoonlijke verhaaltjes werd via de sociale 
media een podium gegeven. Onder de deelnemers 
werden workshops naar keuze verloot om hun talent 
nog meer kracht bij te zetten.   
 
In de woonzorgcentra lukte het niet om langlopende 
projecten (van 10 lessen) te organiseren. De dreiging 
van corona bleef gewoonweg te groot. De 
zomermaanden waren een verademing en er 
ontstonden spontane en snel geregelde ‘tours’ 
waarbij vakdocenten gedurende enkele dagen 
zoveel mogelijk locaties bezochten. We konden 
actieve kunstbeoefening in de lucht houden, al 
waren de activiteiten doorgaans korter van duur, 
eenvoudiger in te plannen en daardoor voor de zorg 
beter te overzien. 

PUUR! Cultuur 
PUUR! Cultuur is een programma voor kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke beperking dat 
wordt uitgevoerd door Muziekmeesters Westland, 
Dance For You en Theaterschool Koperen Kees. 
Naast jaargroepen muziek, dans en theater, die 
 binnen de muren van de culturele organisaties 
plaatsvinden, wordt ook ‘aanbod op maat’ 
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gecreëerd op locaties van welzijnsinstellingen en 
dagbesteding. Vanuit de aanbieders is veel 
aandacht gegaan naar het onderhouden van de 
contacten met activiteitenbegeleiders in de 
welzijnsorganisaties. Niet alle beoogde activiteiten 
zijn gerealiseerd maar ondanks de vele beperkingen 
zijn mooie resultaten geboekt. Door het aanbieden 
van online lessen aan de vaste deelnemers van de 
jaargroepen en het organiseren van 
vakantieprogrammering bij de welzijnsorganisaties. 
Eveneens zijn plannen ontstaan voor nieuw aanbod 
in 2022: een koor en musicallessen.  

CultuurZonderGrenzen 
Op 27 september was het feest in WestlandTheater 
De Naald. Kort ervoor werd een promotiefilm 
gemaakt die werd vertoond tijdens de feestelijke 
aftrap voor het nieuwe programma 
CultuurZonderGrenzen. Dit programma is erop 
gericht actieve kunstbeoefening te bieden aan 
statushouders woonachtig in Westland. In de eerste 
plaats worden hiervoor kunstzinnige proeverijen 
georganiseerd waar de doelgroep allerlei 
kunstvormen kan uitproberen. De eerste vond 
plaats in oktober in de bibliotheek in ’s-Gravenzande 
met dans, handwerk, zang, muziek en tekenen. 
Vanuit de proeverijen worden workshopsseries 
georganiseerd gekoppeld aan podiummomenten. 
Vele partijen werken in dit programma samen: 
Bibliotheek Westland, Vitis Welzijn, Patijnenburg, 
Stichting VluchtelingenWerk, consulenten van de 
gemeente en Cultuurweb met leidende rol. Maar 
vooral de doelgroep zélf zal gaandeweg een groter 
aandeel in de organisatie van activiteiten gaan 
krijgen.  

Voorbereidingen nieuwe doelgroepen 
In 2021 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 
ter voorbereiding op activiteiten voor mensen met 
een lichamelijke beperking en jongeren met afstand 
tot de maatschappij. Onder andere met De 
Zonnebloem, Platform Gehandicapten Westland, 
WelzijnE25, Jongerenwerk van Vitis Welzijn en 
2sur5. Tot concrete activiteiten heeft dat in 2021 
nog niet geleid. Wel zijn er al enkele voorbereid voor 
2022 zoals workshops in samenwerking met De 
Zonnebloem en een vakantieproject met 2sur5.  

4.3 Ambities 
In 2021 zijn stappen gezet met betrekking tot de 
volgende ambities uit ons meerjarenbeleidsplan 
2021-2024: 
• We verkennen de mogelijkheden voor 

tenminste drie nieuwe doelgroepen, zoeken 

daar financiering voor en betrekken culturele 
en sociaal-maatschappelijke partners met 
kennis van deze doelgroepen. 

• Een start is gemaakt met de werving van 
middelen en de ontwikkeling van 
kunstactiviteiten voor de doelgroep van 
nieuwe Westlanders (asielzoekers, 
vluchtelingen en statushouders). Met de 
benodigde uitbreiding van ons netwerk met 
andere kennisorganisaties.  

4.4 Blik op 2022 
In 2022 worden de programma’s voortgezet waar al 
een duidelijke lijn is. Waar die nog ontbreekt, 
programma’s gestroomlijnd. We hopen op 
terugkeer van structuur in bijvoorbeeld Kunstkracht 
55+, maar zijn ons er ook van bewust dat we wellicht 
opnieuw sterk moeten schakelen tussen wat we 
willen en wat kán. Nu de culturele wereld weer meer 
open is, zal er ook weer meer aandacht kunnen gaan 
naar doorstroming. Programma’s in het domein 
zorg & welzijn bieden prachtige mogelijkheden om 
mensen in contact te brengen met ‘aanbod op 
maat’. De grote stip op de horizon is echter dat 
zoveel mogelijk inwoners van Westland aan het 
reguliere aanbod kunnen deelnemen, ongeacht of 
zij een beperking hebben of niet. Dat vraag om 
toegankelijkheid in de meest brede zin van het 
woord. Denk aan fysieke toegankelijkheid van 
repetitielocaties, toegankelijkheid van bijvoorbeeld 
instrumentarium en materialen én mentale 
toegankelijkheid om over schroom heen te komen. 
Een belangrijk gespreksonderwerp dat wij met het 
culturele veld gaan oppakken. De vorm van 
projecten en activiteiten wordt en/of blijft wellicht 
ook deels anders dan we vóór corona gewend 
waren. We hebben tenslotte van het 
noodgedwongen schakelen ook veel geleerd.
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4.5 Resultaten 
  

schooljaar 2019-2020 schooljaar 2020-2021 schooljaar 2021-2022 

leerlingen 
docenten-

uren 
leerlingen 

docenten-
uren 

leerlingen 
docenten-

uren 

PUUR! Cultuur       
Dance For You: jaargroepen dans 69 255 95 403 90 390 
Koperen Kees: jaargroepen theater 52 213 130 214 90 261 
Muziekmeesters: speciaal orkest 11 15 11 40 12 45 
Kennismakingsactiviteiten 705 66 365 157 192 127 
Workshops op maat 550 84 110 47 192 127 
Totaal 1387 633 711 861 576 950 

           

Kunstkracht 55+  
 
Voor ouderen in de woonzorgcentra 2020 2021 
Online filmpjes door vakdocenten (online bezoekersaantal) 2280 n.v.t. 
Lessen dans, schilderen, muziek en zang in de woonzorgcentra 20 505 
Digitaal project in de woonzorgcentra ‘Toen was geluk heel gewoon’ 110 63 
 
Voor thuiswonende ouderen 2020 2021 
Meesterwerk Muziek 0 30 
Dansles bij LTC 's-Gravenzande 0 20 
Schilderles wijkcentrum Kasteeleplein 's-Gravenzande 0 8 
De Roodkapjes voor mantelzorgers 0 8 
Deel Je Kunst 0 36 
Totaal 2410 670 

 

CultuurZonderGrenzen 
 
 2020 2021 
Eerste proeverij n.v.t. 35 
Totaal n.v.t. 35 

 
* De bereikcijfers over schooljaar 2021-2022 zijn voorlopige, gebaseerd op de kwartaalrapportages van de   
   aanbieders. Definitieve cijfers zijn beschikbaar na afloop van het cursusjaar.   
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Algemene toelichting staat van baten en lasten 2021 
 

5.1 Baten 
De totale baten waren ruim 113k hoger dan begroot, met name vanwege enkele nieuwe projecten. 
- CultuurZonderGrenzen. In samenwerking met vele partners wordt een programma van actieve 

kunstbeoefening aangeboden aan statushouders in Westland. Hiervoor heeft het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP) een subsidie van € 61.000 toegekend en een voorschot uitbetaald van € 54.900. 
Ook Fonds 1818 en RaboWestlandfonds steunen dit project. Totale inkomsten in 2021 € 67.400. Het project 
loopt tot en met augustus 2023. 

- Zzp professionaliseringsproject. Het FCP kende een subsidie toe van € 50.000 met een voorschot in 2021 
van € 45.000. Het project loopt tot 1 juli 2023. 

- De gemeente kende een incidentele subsidie toe van € 30.000 om de deelname van jongeren aan kunst- en 
cultuuractiviteiten na corona te bevorderen. Cultuurweb heeft met dit geld samen met Vitis Welzijn 
vakantieweken sport & cultuur georganiseerd voor kinderen die hier niet vanzelfsprekend mee in aanraking 
komen. Verder organiseerde Cultuurweb een filmfestival voor het voortgezet onderwijs. 

Op enkele lopende projecten waren er plussen en minnen. Hieronder de belangrijkste. 
- Voor Cultuureducatie met Kwaliteit waren de baten ruim € 24.000 lager dan begroot. Dit werd veroorzaakt 

doordat het matchingsbedrag 2021 van de gemeente pas in 2022 is overgemaakt. Het FCP maakte juist de 
eerste termijn van 2022 al in 2021 over. 

- De inkomsten voor Kunstpracht waren ruim € 17.000 hoger dan begroot, vooral vanwege een bijdrage van 
Fonds 1818 bestemd voor januari 2021 t/m juli 2022. 

- Baten Voortgezet onderwijs waren bijna € 9.000 hoger dan begroot vanwege extra inkomsten van fondsen 
en bijdragen van scholen aan het filmfestival. 

- De baten ten behoeve van Kunstkracht 55+ waren bijna € 36.000 lager dan begroot. Vanwege covid-19 
konden veel activiteiten niet doorgaan waardoor de begrote sponsorbijdragen niet werden gerealiseerd 
evenmin als de bijdragen van zorginstellingen en individuele deelnemers. 

 
Ten opzichte van 2020 zijn de baten gestegen met ruim 184k. Naast de extra baten vanwege de hierboven 
genoemde nieuwe projecten (ruim 142k), is dit als volgt toe te lichten.  
- De reguliere activiteitensubsidie is gestegen met € 45.543 door indexatie en daarnaast een structurele 

verhoging van € 28.500 vanwege de groei van de organisatie.  
- Daarnaast kende de gemeente een extra bijdrage toe van € 35.000 voor uitbreiding van het programma 

Kunst na School en nieuwe doelgroepen binnen het sociaal domein. 
- De bijdragen voor Kunstpracht zijn ruim € 86.000 hoger dan in 2020. Dit komt met name omdat de 

gemeente zowel een bedrag voor afronding van schooljaar 2020-21 als een bedrag voor schooljaar 2021-22 
toekende. Ook de eigen bijdrage vanuit het onderwijs was hoger als gevolg van een groeiend aantal 
deelnemende leerlingen. Ten slotte steeg de bijdrage vanuit overige fondsen door de hierboven genoemde 
bijdrage van Fonds 1818. 

Op enkele projecten zijn de baten lager dan in 2020. 
- Hoewel er voor Cultuureducatie met Kwaliteit geen grote afwijking ten opzichte van 2020 werd verwacht 

waren de inkomsten toch ruim € 11.000 lager. Reden is de afwijkende overmaking van de normale termijnen 
door gemeente en FCP waardoor ruim € 26.000 minder binnen kwam. Dit werd deels gecompenseerd door 
een toename van de bijdragen vanuit het onderwijs van bijna € 15.000. Dit laatste betreft de vaste eigen 
bijdrage per leerling in het voortgezet onderwijs. Met ingang van 1 juli 2021 is het voortgezet onderwijs 
opgenomen in het project Cultuureducatie met Kwaliteit. 

- Tot die tijd was cultuureducatie in het voortgezet onderwijs een eigen project. In 2021 is van de gemeente 
alleen nog de overbruggingssubsidie ontvangen voor de afronding van schooljaar 2020-21. Daarnaast waren 
er bijdragen van RaboWestlandfonds en een sponsor ten behoeve van het filmfestival. De baten voortgezet 
onderwijs waren totaal ruim € 40.000 lager dan in 2020.  

- De baten voor het project Mbo zijn bijna € 22.500 lager dan in 2020, het jaar waarin Fonds 21 een voorschot 
voor het totale project uitbetaalde en ook de eigen bijdrage vanuit het onderwijs werd ontvangen. 
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- Voor Kunstkracht 55+ waren de baten aanzienlijk lager dan in 2020. Veel activiteiten in de 
verzorgingshuizen konden vanwege covid-19 geen doorgang vinden waardoor in tegenstelling tot 2020 
geen sponsorbijdrage werd gerealiseerd. In 2020 werd daarnaast door Fonds 1818 een voorschot uitbetaald 
voor de jaren 2020 t/m 2022 en waren er een eenmalige bijdrage voor een internationaal project en 
bijdragen voor een uitgevoerd zomerproject. De totale baten waren totaal ruim € 41.000 lager dan in 2020. 

- De baten voor uitvoering van de Regeling Kleine Culturele Initiatieven, PUUR! Cultuur en Erfgoededucatie 
zijn gelijk aan die in 2020. 

- De overige inkomsten wisselen sterk per jaar. Naast alle hierboven genoemde bijdragen van het onderwijs 
en zorginstellingen vallen onder deze post onder andere ook de baten voor extra educatie-activiteiten. Dit 
zijn activiteiten waar inkomsten tegenover staan omdat ze niet binnen de reguliere financiering vallen. 
Hoewel de baten van deze educatie-activiteiten ongeveer gelijk waren aan die van 2020 kwamen de overige 
baten toch bijna € 9.500 lager uit. De uitkeringen van UWV en verzuimverzekering waren namelijk lager en 
we misten de sponsoring voor het vanwege covid-19 afgelaste nieuwjaarsconcert. Wel waren er extra 
inkomsten van Fonds 1818, Loswal de Bonnen, het Arie Kuiperfonds en een sponsor voor de vakantieweken. 

 

5.2 Lasten 
De lasten zijn onderverdeeld in drie categorieën namelijk reguliere activiteiten, directe kosten 
subsidieprojecten en personeels- en bedrijfskosten. De totale lasten zijn 198k lager dan begroot en 172k hoger 
dan in 2020. 
 
Reguliere activiteitenlasten 
- Aan inkoop buitenschoolse educatie werd bijna € 31.000 meer uitgegeven dan begroot en ruim € 76.000 

meer dan in 2020. Dit geeft een enigszins vertekend beeld omdat met ingang van 2021 de inkoop PUUR! 
Cultuur onder deze post wordt verantwoord terwijl dit voorheen als een apart project was opgenomen. Als 
we PUUR! Cultuur buiten beschouwing laten zijn de totale uitgaven ongeveer gelijk aan die van 2020 maar 
ruim € 41.000 lager dan begroot. Met name het programma Kunst na school had erg te lijden onder covid-
19. De beoogde uitbreiding van het aantal deelnemende scholen kon niet gerealiseerd worden en veel 
cursussen moesten worden geannuleerd. Dit laatste was ook de reden dat scholen de gelden die 
gereserveerd waren voor de organisatie van het programma niet (volledig) nodig hadden. Door dit alles 
werd ruim € 17.700 van het budget niet besteed. Ook het nieuwjaarsconcert moest vanwege covid-19 
worden geannuleerd waardoor het grootste deel van de beoogde kosten niet werd gerealiseerd. Bij de 
HaFaBra-verenigingen is al jaren sprake van een daling van het aantal leerlingen. De inkoop van lessen was 
hierdoor ruim € 12.000 lager dan begroot. Met de vaste inkooppartners is er een jaarlijkse eindafrekening. 
Door een lager bereik in schooljaar 2020-21 was de realisatie uiteindelijk ruim € 16.000 lager dan begroot. 
Een begroot bedrag van ruim € 17.500 voor extra inkoop kon vanwege covid-19 niet worden gerealiseerd. 
Wel werd er een bedrag van € 27.500 uitgegeven aan directe inkoop voor de vakantieweken cultuur & sport 
die samen met Vitis Welzijn zijn georganiseerd. Dit bedrag was niet begroot. 

- Net als in 2020 lag het amateurveld het grootste deel van het jaar stil waardoor ruim € 14.000 van het 
budget niet werd besteed en de realisatie zelfs lager was dan in 2020. 

- Ook aan promotie van het culturele veld werd minder besteed, met name waar het gaat om reguliere 
uitingen als In Jouw Buurt en agenda’s in de kranten. Wel werd de website van Cultuurweb waarop de 
activiteiten van het culturele veld onder de aandacht worden gebracht vernieuwd. Een deel van de kosten 
werd onder deze post verantwoord waardoor realisatie slechts ongeveer € 4.000 onder begroting bleef en 
bijna € 2.200 hoger was dan in 2020. 

- Podium Westland kon in 2021 in aangepaste vorm wel plaatsvinden zodat de realisatie ongeveer conform 
begroting was en ruim € 30.500 hoger dan het jaar ervoor toen het festival niet door kon gaan. 

- De lasten voor extra (educatie)activiteiten wisselen per jaar afhankelijk van de vraag die op Cultuurweb 
afkomt. De realisatie was ruim € 12.000 lager dan begroot. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat veel 
begrote extra activiteiten waaronder de vmbo-impulsprojecten vertraging opliepen door schoolsluitingen 
vanwege covid-19. Daarnaast zijn de kosten voor nieuwe doelgroepen die onder deze post waren begroot, 
gerealiseerd onder het project CultuurZonderGrenzen. Wel zijn er op verzoek van een aantal scholen 
activiteiten uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze waren vooraf niet 
begroot. 
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Directe kosten subsidieprojecten 
De directe kosten subsidieprojecten waren samen bijna 148k lager dan begroot en ruim 55k hoger dan in 2020. 
Bij genoemde bedragen is rekening gehouden met het feit dat de inkoop PUUR! Cultuur vanaf 2021 onder 
buitenschoolse educatie wordt verantwoord en niet meer onder subsidieprojecten. De personele inzet van 
Cultuurweb voor de projecten wordt verantwoord onder personele kosten. 
Nagenoeg alle lopende projecten hadden in 2021 te maken met de gevolgen van covid-19. In een aantal 
gevallen zal dit leiden tot verlenging van de looptijd.  
- Directe kosten Cultuureducatie met Kwaliteit ongeveer € 30.700 lager dan begroot. Vanwege covid-19 

konden niet alle geplande activiteiten doorgaan. De looptijd van CmK Extra is daarom met goedkeuring van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie verlengd naar 30 juni 2022. 

- De lasten voor Kunstpracht waren bijna € 34.000 lager dan begroot maar wel bijna € 36.000 hoger dan in 
2020 toen veel activiteiten vanwege covid-19 werden uitgesteld. De niet gebruikte gelden zijn in 2022 nodig 
omdat nog niet alle scholen in 2021 hebben kunnen deelnemen aan het inhaalevent waar ze recht op 
hebben. Daarnaast heeft slechts een beperkt deel van de activiteiten van schooljaar 2021-22 
plaatsgevonden in kalenderjaar 2021 en volgt het grootste deel in 2022.  

- Een aantal projecten liep vanwege covid-19 opnieuw vertraging op. Er was nauwelijks iets mogelijk in de 
verzorgingshuizen wat op Kunstkracht 55+ een onderschrijding opleverde van ruim € 51.000.  Binnen het 
project Erfgoedlokaal kon om dezelfde reden de beoogde samenwerking met het onderwijs niet voldoende 
gerealiseerd worden, met als gevolg een onderschrijding van bijna € 19.500. 

- Het mbo-project Kunstpracht: Nu Wij! was al uitgesteld naar 2021-22 maar kon vanwege covid-19 ook in dat 
schooljaar niet uitgevoerd worden. Hierdoor is het begrote bedrag van € 6.300 nagenoeg niet besteed en 
wordt de uitvoering opnieuw een schooljaar uitgesteld. 

- In 2021 is een start gemaakt met twee nieuwe projecten: Professionalisering Zzp en Op zoek naar verborgen 
talent onder nieuwe Westlanders (CultuurZonderGrenzen). Deze projecten waren niet begroot. Totale 
directe projectlasten waren ruim € 8.500. 

- Vanwege covid-19 waren er beduidend minder aanvragen bij de Regeling Kleine Culturele Initiatieven. In 
totaal is dan ook een bedrag van ruim € 12.600 niet besteed. 

 
Personeels- en bedrijfskosten 
De personeelskosten bestaan uit personele inzet voor reguliere activiteiten van Cultuurweb en inzet voor 
subsidieprojecten. De totale personeelskosten waren € 18.386 hoger dan begroot, uiteenvallend in een 
overschrijding t.l.v. Cultuurweb algemeen van € 21.030 en een mindere doorbelasting naar projecten van 
€ 2.642. De overschrijding voor personele inzet reguliere activiteiten werd veroorzaakt door kosten van inhuur 
ter vervanging van een zieke medewerker, een personeelswisseling waarbij een meer ervaren medewerker 
werd aangenomen, niet begrote scholingskosten en hogere kosten voor de verzuimverzekering. 
 
Ten opzichte van 2020 zijn de personeelskosten gestegen met bijna 59k. Hiervan was € 41.608 begroot. In 2021 
zijn alle functies binnen Cultuurweb beschreven. Naar aanleiding hiervan is de functie cultuurcoach opnieuw 
ingeschaald met hogere lasten tot gevolg. In april van 2020 is het aantal fte uitgebreid met twee 
cultuurmakelaars (1,18 fte) vanwege de verstrekte subsidie combinatiefunctionarissen en met twee 
cultuurcoaches (1,34 fte) vanwege toegenomen werkzaamheden voor projecten. Deze extra fte waren in 2021 
voor het hele jaar begroot.  
Los van deze uitbreiding van fte’s stijgen de personeelskosten jaarlijks vanwege de periodieke verhogingen op 
grond van de cao en daarnaast met indexatie van de salarisschalen. Ook deze verhogingen waren 
meegenomen in de begroting. 
De totale bedrijfskosten van ruim € 57.000 zijn bijna € 9.600 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn 
hogere lasten marketing en communicatie veroorzaakt door vernieuwing van de website van Cultuurweb en 
stijgende accountantskosten. De posten afschrijvingen, huisvesting, kantoorkosten en overige 
organisatiekosten wijken niet veel af van de begroting. 
 

5.3 Resultaten in relatie tot covid-19 
Zoals hierboven geschetst had covid-19 gevolgen voor de realisatie van zowel de reguliere activiteiten als de 
projectactiviteiten. Met subsidieverstrekkers zijn afspraken gemaakt over doorschuiven van activiteiten en 
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daarmee samenhangend de verlenging van de looptijd van projecten. In overleg met gemeente Westland zijn 
eind 2020 bestemmingsfondsen Culturele veld, Buitenschoolse educatie en Podium Westland gevormd. De 
gelden waren bestemd om in 2021 en 2022 extra activiteiten te organiseren om het culturele veld na covid-19 
een impuls te geven. Helaas hoefden deze gelden in 2021 nog niet aangesproken te worden aangezien er 
opnieuw niet veel mogelijk was. Het is niet aannemelijk dat deze gelden in 2022 volledig kunnen worden 
besteed. Aan de gemeente is daarom het verzoek gedaan om de fondsen ook na 2022 nog te mogen inzetten. 
 
Resultaten en vermogen 
De staat van baten en lasten sloot met een overschot van € 158.901. Op pagina 50 van dit jaarverslag is een 
overzicht opgenomen van de baten en lasten per project. Aangezien de meeste projecten zich uitstrekken over 
meerdere kalenderjaren worden de projectresultaten toegevoegd dan wel onttrokken aan de diverse 
bestemmingsfondsen. In de meeste gevallen gaat het namelijk om door derden beklemde gelden. Totaal werd 
aan bestaande projectfondsen en -reserves € 86.717 onttrokken en € 50.331 toegevoegd. Nieuw gevormde 
fondsen zijn CultuurZonderGrenzen (€ 65.867), Zzp professionalisering (€ 41.563), Jongeren (€ 22.994) en 
Regeling KCI (€ 12.630). Na deze mutaties resteert een toename van de egalisatie- en risicoreserve met 
€ 52.233. 
 
Verwachting 2022 en verder 
Voor het jaar 2022 is de volledige subsidieaanvraag bij de gemeente gehonoreerd. Naast de reguliere 
activiteitensubsidie zijn in de beschikking ook bedragen opgenomen voor Kunstpracht, PUUR! Cultuur, 
Kunstkracht 55+, de Regeling Kleine Culturele Initiatieven, uitbreiding Kunst na School en nieuwe doelgroepen 
in het sociaal domein. In totaal gaat het om een bedrag van € 903.255. Voor 1 april 2022 zal Cultuurweb een 
meerjarige subsidieaanvraag indienen voor de jaren 2023 en 2024. 
 
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 is gestart op 1 juli 2021 en loopt t/m 30 juni 2025. Zowel het Fonds voor 
Cultuurparticipatie als gemeente Westland dragen jaarlijks € 85.796 bij. 
 
Vanuit de meerjarige subsidie combinatiefunctionarissen is in 2022 opnieuw € 63.000 beschikbaar voor de inzet 
van cultuurmakelaars. Of de regeling daarna gecontinueerd wordt is nog niet zeker. 
 
De projecten Erfgoedlokaal, Mbo, CultuurZonderGrenzen en Professionalisering zzp lopen allemaal door tot in 
2023. Indien sprake is van een verlenging van de looptijd is hierover overleg geweest met de betrokken 
fondsen. Gelden voor de uitvoering van genoemde projecten zijn opgenomen in de diverse 
bestemmingsfondsen.  
Het project Kunstkracht 55+ was gepland voor de jaren 2020 t/m 2022. Vanwege covid-19 is een grote 
achterstand in de boogde activiteiten opgelopen. Er zijn plannen om dit project met een of meer jaren te 
verlengen. Hierover zal overlegd worden met alle subsidieverstrekkers en sponsors.  
 

5.4 Financiering activiteiten en projecten 2021 
 
De activiteiten en projecten van Cultuurweb worden ruimhartig ondersteund. Onze activiteiten in 2021 werden 
mogelijk gemaakt door subsidies, donaties en sponsorbijdragen van onderstaande organisaties. 
Gemeente Westland 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Fonds 1818 
Fonds 21 
Fonds Sluyterman van Loo 
Stichting RCOAK 
 

Stichting Arie Kuiper Fonds 
Beheerstichting Loswal “De Bonnen” 
RaboWestlandfonds  
Anonieme sponsor 
Certhon Build B.V. 
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. 
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Begroting 2022 
 

BATEN  
  
Reguliere activiteitensubsidie   €        693.255  
Uitbreiding Kunst na school  €           20.000  
PUUR! Cultuur  €           50.000  
Nieuwe doelgroepen sociaal domein  €           15.000  
Combinatiefunctionaris  €           63.000  
Overige inkomsten  €           69.314  

Totaal algemene inkomsten  €        910.569  

  
Projectinkomsten CmK  €        230.041  
Projectinkomsten Kunstpracht  €        148.250  
Projectinkomsten VO  €                      -  
Projectinkomsten Erfgoededucatie  €           20.000  
Projectinkomsten Mbo  €             4.688  
Projectinkomsten Kunstkracht 55+  €           51.562  
Projectinkomsten CultuurZonderGrenzen  €             1.500  
Projectinkomsten Zzp professionalisering  €                      -  
Projectinkomsten KCI  €           35.000  

Totaal projectinkomsten  €        491.041  

  
Totaal BATEN  €     1.401.610  
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LASTEN  
 
Activiteitenlasten  
Inkoop buitenschoolse educatie inclusief PUUR!  €        430.000  
Ondersteuning amateurveld  €           28.000  
Promotie culturele veld  €           25.000  
Podium Westland  €           44.500  
Extra activiteiten   €           50.692  

Totaal activiteitenlasten  €        578.192  
 
Kosten Westland Cultuurweb  
Personele kosten  €        641.270  
T.l.v. projecten  €      -311.810  

Personele kosten t.l.v. Cultuurweb  €        329.460  
Afschrijvingen  €             7.770  
Huisvesting  €             8.950  
Kantoor- en organisatiekosten  €           32.950  

Totaal Westland Cultuurweb  €        379.130  
Projectlasten  
CmK  €        224.301  
Kunstpracht  €        196.050  
Erfgoededucatie  €           35.825  
Mbo  €           23.690  
Kunstkracht 55+  €           64.750  
CultuurZonderGrenzen  €           51.685  
Zzp professionalisering  €           32.944  
KCI toekenningen  €           30.000  

Totaal projectlasten  €        659.245  

  
Totaal LASTEN  €     1.616.567  
 
Financiële lasten  €             2.500  
 
Resultaat  €       -217.457  

  
Toevoeging bestemmingsfondsen en -reserves  €         -11.485  
Onttrekking bestemmingsfondsen en -reserves  €        213.266  
Onttrekking egalisatie- en risicoreserve  €           15.676  
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Verslag Raad van Toezicht 

Uitgaande 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 verantwoorde 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 
belanghebbenden. Directie en Raad van Toezicht 
zijn zich hiervan bewust en gaan bij het realiseren 
van de maatschappelijke doelstellingen zorgvuldig 
en op evenwichtige wijze om met de verschillenden 
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 passen. 
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 
risicobeheersing, interne controle, dilemma’s, 
belangenverstrengeling, beloningsbeleid, 
nevenfuncties. 
 
 
 

 

3. Directie en Raad van Toezicht zijn 
onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn 
alert op belangenverstrengeling, vermijden 
ongewenste belangenverstrengeling en gaan 
op een transparante 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 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 2020 is het beleidsplan 
“Weg van Verbeelding 2021-2024” opgesteld. 
Eind 2021 zijn de statuten aangepast en zijn de 
statuten in overeenstemming gebracht met de Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Tevens 
is de zittingstermijn van de leden van de Raad van 
Toezicht uitgebreid van 3 naar 4 jaren.  
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5. De 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 
organisatie 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 verkrijgen 
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.  

Per 1 februari 2022 is de heer Kunstman opgevolgd 
door mevrouw Ilona Rozenboom als nieuwe 
Directeur van Cultuurweb. 

6. De Directie gaat zorgvuldig en verantwoord 
om met de mensen en de middelen van de 
organisatie.  

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 
organisatie 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. De Raad van Toezicht voert zijn 
toezichthoudende, adviserende en 
werkgeversrol op een professionele en 
onafhankelijk wijze uit.  

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als de 
Directeur en/of de Raad van Toezicht dit nodig 
achten. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 
viermaal per jaar. In 2021 vergaderde de Raad vijf (5) 
keer in aanwezigheid van de directeur, te weten: 

• 18 januari 2021; 
• 29 maart 2021; 

• 10 mei 2021 (met controle jaarrekening door 
DRV-accountants en adviseurs); 

• 5 juli 2021; en  
• 30 november 2021. 

 
Door de Raad is in 2021 besproken en formeel 
goedgekeurd: 

• goedkeuring begroting 2021; 
• het jaarverslag en de jaarrekening 2020 

(met controleverklaring door DRV-
accountants en adviseurs met een delegatie 
van de Raad van Toezicht over de 
jaarrekening 2020 in aanwezigheid van 
DRV-accountants en adviseurs); en 

• het bestuursverslag 2020. 
 
Daarnaast kwamen aan de orde: 

• de gevolgen van de Coronacrisis 
• stand van zaken diverse subsidies; 
• de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht; 
• het opstellen van het toezichtskader door 

de Raad van Toezicht; 
• de algemene gang van zaken; 
• rooster van aftreden leden Raad van 

Toezicht; 
• herbenoeming van de heer Borggreve en 

mevrouw Michels; 
• benoeming van de heer Van der Ende tot lid 

van de Raad van Toezicht; 
• de tussentijdse financiële 

kwartaalrapportages; 
• de risicoanalyse en evaluatie frauderisico’s 
• begroting 2022. 

 
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 Raad van Toezicht. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door DRV 
Accountants & Adviseurs. Naast de 
controleverklaring 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.  
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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. In verband met het vertrek van 
de heer Kunstman heeft dit niet plaats gevonden. 
Inmiddels heeft mevrouw Rozenboom de vacature 
van Directeur vervuld, na een externe 
wervingsprocedure.  

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het eigen 
functioneren. De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden 
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 
2021 uit vijf personen. De samenstelling 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 2021 bestond de Raad van Toezicht uit 
vijf personen: 
Mevrouw J.W.A.P. (Steffie) Michels, voorzitter; 
De heer E.R. (Eric) Borggreve, lid; 
De heer S.P.F. (Stephan) Persoon, secretaris;  
De heer J.M.A. (Jan) van den Broek, lid, opgevolgd 
door de heer J.C. (Jos) van der Ende; en 
Mevrouw S. (Sylvia) Wiegers, lid. 
 
Per 1 juli 2021 is de heer Van den Broek uit functie 
getreden en is zijn vacature per 1 juli 2021 ingevuld 
door de heer Van der Ende, als lid van de Raad van 
Toezicht. 

Voor de Raad van Toezicht is een rooster van 
aftreden opgesteld. Dit rooster van aftreden is 

gepubliceerd 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. 

Conclusie: 
De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat het 
beleid van de Directie, waaronder financieel, 
personeels-, en inhoudelijk beleid, heeft geleid tot 
goede resultaten. Er is wederom sprake van 
tevredenheid binnen de Raad van Toezicht, als 
wordt teruggekeken naar het jaar 2021. Zeker als 
het bijzondere karakter van ook dit verslagjaar in 
ogenschouw wordt genomen.  
 
De meerdere lockdowns hebben een grote impact 
gehad op de activiteiten van Cultuurweb, maar 
natuurlijk ook op het functioneren van het team. 
Improviseren en snel schakelen was aan de orde. We 
spreken in dit verslag nogmaals onze waardering en 
dank uit in de richting van alle medewerkers van 
Cultuurweb, die het mogelijk hebben gemaakt dat 
relatief veel zaken toch door zijn gegaan, dan wel 
nieuwe afspraken zijn gemaakt. 
 
Daarnaast wil de Raad van Toezicht de heer 
Kunstman bedanken voor zijn inzet voor Cultuurweb 
en de Westlandse samenleving. De Raad van 
Toezicht spreekt uit in mevrouw Rozenboom een 
goede Directeur gevonden te hebben.  
 
Namens de Raad van Toezicht, Naaldwijk, 7 april 
2021 
(w.g.) 
J.W.A.P. (Steffie) Michels, voorzitter 
S.P.F. (Stephan) Persoon, secretaris 
E.R. (Eric) Borggreve 
J.C. (Jos) van der Ende 
S. (Sylvia) Wiegers 
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III Jaarrekening 
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Jaarrekening 

Balans per 31 december 2021 
(na verdeling resultaat) 
 
 

  31-12-2021  31-12-2020 

  €  € 

ACTIVA     

     
Vaste activa     

     
Materiële vaste activa (1)    
Verbouwing/Inrichting           10.748             13.985  

Kantoormeubilair             6.637               5.487  

ICT-materiaal             2.199               5.217  

           19.584             24.689  

Vlottende activa     

     
Vorderingen (2)    
Debiteuren           12.643               4.132  

Overlopende activa           11.227             15.367  

Overige vorderingen             3.886               3.828  

           27.756             23.327  

     
Liquide middelen (3)        596.942          408.219  

     
Totaal activa          644.282          456.235  

     

     
PASSIVA     

     
Eigen Vermogen (4)    
Egalisatie- en risicoreserve           95.625             43.392  

Bestemmingsfondsen en -reserves         402.185          295.517  

         497.810          338.909  

Voorzieningen (5)    
Opleidingsbudget             3.407               5.140  

     
Kortlopende schulden (6)    
Vooruit ontvangen bijdragen onderwijs           30.937             43.950  

Crediteuren           42.859             17.893  

Belastingen en sociale premies           22.279             20.243  

Overige schulden           13.191               2.370  

Overlopende passiva           33.800             27.729  

         143.066          112.186  

     
Totaal passiva         644.282          456.235  
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Staat van baten en lasten 2021 
 
   Realisatie  Begroting   Realisatie  

   2021  2021  2020 

BATEN    €    €    €  

Activiteiten- en projectsubsidies (7)         1.291.010    1.159.330         1.098.654  

Overige inkomsten (8)            125.979        144.300             133.517  

Totale baten          1.416.989    1.303.630         1.232.171  
        
LASTEN        
Reguliere activiteiten        
Inkoop buitenschoolse educatie (9)            377.918        347.000             301.836  

Ondersteuning amateurveld (10)                 5.621          20.000                 9.091  

Promotie culturele veld (11)               22.963          27.000               20.790  

Podium Westland (12)               30.767          30.000                    211  

Extra (educatie-)activiteiten (13)               16.766          28.891                 9.885  

             454.035        452.891             341.812  

Directe kosten subsidieprojecten (14)       
Cultuureducatie met Kwaliteit (15)               10.278          40.985                 3.194  

Kunstpracht (16)            114.964        148.815               79.033  

Voortgezet onderwijs (17)               13.217          15.454                 2.465  

Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij! (18)                       61            6.305                    538 

Erfgoededucatie (19)               14.161          33.640               13.090  

Kunstkracht 55+ (20)               10.923          62.158               19.333  

PUUR! Cultuur (zie ook 9) (21)                          -          79.774               72.127  

CultuurZonderGrenzen (22)                 8.253                     -                          -  

Zzp professionalisering (23)                    290                     -                          -  

Regeling KCI (24)               17.370          30.000               16.756  

             189.517        417.131             206.535  

 Personeels- en bedrijfskosten        
Personeelskosten (25)            555.386        537.000             495.392  

Afschrijvingen (26)                 7.271            7.550                 6.986  

Huisvestingskosten (27)                 7.855            8.000                 6.935  

Kantoorkosten (28)                 3.492            3.500                 3.644  

Organisatiekosten (28)               38.460          28.450               22.692  

             612.465        584.500             535.649  
        
Totale lasten          1.256.017    1.454.522         1.083.996  
        
Saldo             160.972      -150.892             148.175  
        
Financiële baten en lasten (30)       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten                           -   -                      18  

Rentelasten en soortgelijke kosten                 -2.071    -                  -119  
        
Resultaat boekjaar             158.901      -150.892             148.074  
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Resultaatbestemming      

      
Bestemmingsfondsen en reserves:   €   
- Cultuureducatie met Kwaliteit              -29.440    
- Kunstpracht                50.331    
- Voortgezet onderwijs              -21.650    
- Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij!                 -2.058    
- Erfgoededucatie                 -5.046    
- Kunstkracht 55+                 -4.213    
- PUUR! Cultuur                 -9.378    
- CultuurZonderGrenzen                65.867    
- Zzp Professionalisering                41.563    
- Jongeren                22.994    
- Cultuurmakelaars              -12.137    
- Regeling KCI                 12.630    
- Website                 -1.795    
- Onderhoud vleugel                 -1.000    
          106.668  
Toevoeging egalisatie- en risicoreserve            52.233  

          158.901  
 

 
Baten en lasten in percentages    

    
Baten €   
Gemeente reguliere activiteitensubsidie              718.712   50,72% 
Gemeente projectsubsidies                 93.000   6,56% 
Gemeente bijdrage aan projecten              241.612   17,05% 
Externe financiering              363.665   25,66% 
Totale baten          1.416.989   100,00% 

    
Lasten    
Algemene activiteiten Cultuurweb    
Activiteitenlasten              454.035   36,09% 
Personele kosten reguliere activiteiten              178.742   14,21% 
Personele kosten overhead              157.067   12,48% 
Bedrijfskosten Cultuurweb                59.149   4,70% 

              848.993   67,48% 
Subsidieprojecten    
Directe projectlasten              189.517   15,06% 
Personele inzet subsidieprojecten              219.551   17,45% 

              409.069   32,52% 
    

Totale lasten          1.258.062   100,00% 
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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 december 2021 gewijzigd om te 
voldoen aan de eisen van de WBTR. Bij de statutenwijziging is tevens de zittingstermijn van de leden van de 
raad van toezicht aangepast.  
  
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 middelen ten behoeve 
van instellingen, initiatieven en projecten die voor een gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en cultuureducatie 
zorgen binnen de gemeente Westland, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord.  
  
  
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING  
  
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-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 vinden 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 cumulatieve 
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 bestemmingsreserves 
gepresenteerd.  
  
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn afgezonderd ter dekking van uitgaven voor specifieke doelen. Deze gelden zijn door 
derden beklemd. 
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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 waarvan de 
gesubsidieerde uitgaven komen.  
  
Lasten  
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
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 2021 
 
 
ACTVA 
 
VASTE ACTIVA 
 
1. Materiële vaste activa 

 Verbouwing 
Kantoor-
inrichting Meubilair 

ICT-
materiaal Totaal 

Stand per 1 jan. 2021 € € € € € 
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 1 jan. 2021 5.888  8.097  5.486  5.218  24.689  

      
Mutaties boekjaar      
Investeringen  -  -  2.166  - 2.166  
Afschrijvingen -1.372  -1.865  -1.014  -3.019  -7.271  
Saldo mutaties boekjaar -1.372  -1.865  1.151  -3.019  -5.105  
      
Stand per 31 dec. 2021      
Aanschafwaarde 13.720  18.654  11.496  11.963  55.833  
Cumulatieve afschrijvingen  -9.204  -12.422  -4.858  -9.764  -36.249  
Boekwaarde per 31 dec. 2021 4.516  6.232  6.637  2.199  19.584  

 
 
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.  
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VLOTTENDE ACTIVA  

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 
2. Vorderingen   
   
Debiteuren   
< 30 dagen               4.153                   2.550  
30-60 dagen -                  1.057  
>60 dagen               8.490                      525  

             12.643                   4.132  

   
Overlopende activa   
Vooruitbetaalde kosten             11.227                   9.582  
Vooruitbetaalde pensioenpremie                        -                   5.785  

             11.227                15.367  

   
Overige vorderingen   
Nog te ontvangen uitkering verzuimverzekering               3.886                   2.429  
Te ontvangen rente                        -                         18  
Nog te ontvangen naschoolse kunstcursussen                        -                         80  
Terug te ontvangen bijdrage KCI i.v.m. annulering                        -                   1.300  

               3.886                   3.828  

    
3. Liquide middelen    
 
Kas                   168                      127  
Rabobank Rekening Courant           170.663                   5.497  
Rabo Doelreserveren          426.112              402.594  

          596.942              408.219  

   
PASSIVA    
   
4. Eigen Vermogen    
 
Egalisatie- en risicoreserve             95.625                43.392  
Bestemmingsfondsen- en reserves          402.185              295.517  

          497.810              338.909  

   
Egalisatie- en risicoreserve   
Stand per 1 januari 2021             43.392                67.326  
Bestemming resultaat              52.233               -23.934  
Stand per 31 december 2021             95.625                43.392  
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 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 
 
Bestemmingsfondsen en -reserves   
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit            17.265                46.705  
Bestemmingsfonds Kunstpracht            85.607                35.276  
Bestemmingsfonds Voortgezet onderwijs                       -                21.650  

Bestemmingsfonds Mbo project Kunstpracht: Nu Wij!            18.888  
              

20.946  
Bestemmingsfonds Erfgoededucatie            25.270                30.316  
Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+            27.041                31.254  
Bestemmingsreserve PUUR! Cultuur                       -                  9.378  
Bestemmingsfonds CultuurZonderGrenzen            65.867                           -  
Bestemmingsfonds Jongeren            22.994                           -  
Bestemmingsfonds Zzp professionalisering            41.563                           -  
Bestemmingsfonds  Regeling KCI            12.630                           -  
Bestemmingsfonds Cultuurmakelaars            10.060                22.197  
Bestemmingsfonds Buitenschoolse educatie            21.000                21.000  

Bestemmingsfonds Podium Westland            29.000  
              

29.000  
Bestemmingsfonds Culturele veld            25.000                25.000  
Bestemmingsreserve Vernieuwing website                       -                  1.795  
Bestemmingsreserve Onderhoud vleugel                       -                  1.000  

          402.185             295.517  

   
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit    
Stand per 1 januari 2021            46.705                36.360  

Bestemming resultaat 
          -

29.440                10.345  
Stand per 31 december 2021            17.265                46.705  

   
Bestemmingsfonds Kunstpracht (Receptieve kunst)   

Stand per 1 januari 2021            35.276  
              

20.422  
Bestemming resultaat            50.331                14.854  
Stand per 31 december 2021            85.607                35.276  

   
 
Bestemmingsfonds Voortgezet onderwijs   
Stand per 1 januari 2021 21.650  -  
Bestemming resultaat -21.650  21.650  
Stand per 31 december 2021 -  21.650  

 
Bestemmingsfonds Mbo project Kunstpracht: Nu Wij!   
Stand per 1 januari 2021 20.946  -  
Bestemming resultaat -2.058  20.946  
Stand per 31 december 2021 18.888  20.946  
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 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 
Bestemmingsfonds Erfgoededucatie   
Stand per 1 januari 2021 30.316  39.497  
Bestemming resultaat -5.046  -9.181  
Stand per 31 december 2021 25.270  30.316  

   
Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+   
Stand per 1 januari 2021 31.254  4.544  
Bestemming resultaat -4.213  31.254  
Bestemming resultaat (afwikkeling regeling 2018-2019)   -4.544  
Stand per 31 december 2021 27.041  31.254  

 
Dit bestemmingsfonds bevat een in 2019 ontvangen subsidiebedrag van het Fonds voor Cultuurparticipatie van 
€ 7.500 bestemd voor een project internationale samenwerking. Dit project is inmiddels geannuleerd. Of dit 
bedrag terug moet naar het fonds of besteed kan worden aan een alternatief doel is nog niet bekend. Het FCP 
zal hier nog een besluit over nemen. 
 
Bestemmingsreserve PUUR! Cultuur   
Stand per 1 januari 2021 9.378  12.032  
Bestemming resultaat   -9.378  -2.654  
Stand per 31 december 2021 -  9.378  

   
Bestemmingsfonds CultuurZonderGrenzen   
Stand per 1 januari 2021 -  -  
Bestemming resultaat 65.867  -  
Stand per 31 december 2021 65.867  -  

 
Bestemmingsfonds Zzp professionalisering   
Stand per 1 januari 2021 -  -  
Bestemming resultaat 41.563  -  
Stand per 31 december 2021 41.563  -  

   
Bestemmingsfonds Jongeren   
Stand per 1 januari 2021 -  -  
Bestemming resultaat 22.994  -  
Stand per 31 december 2021 22.994  -  

 
Dit fonds wordt gevormd door het niet gebruikte deel van de toegekende subsidie noodsteun corona die 
bestemd was om cultuurdeelname van jongeren na corona te stimuleren en een klein restant vanuit het project 
cultuureducatie voortgezet onderwijs. 
 
Bestemmingsfonds Cultuurmakelaars   
Stand per 1 januari 2021 22.197  -  
Bestemming resultaat -12.137  22.197  
Stand per 31 december 2021 10.060  22.197  
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 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 
 
Bestemmingsfonds Buitenschoolse educatie   
Stand per 1 januari 2021 21.000  -  
Bestemming resultaat -  21.000  
Stand per 31 december 2021 21.000  21.000  

   
Bestemmingsfonds Podium Westland   
Stand per 1 januari 2021 29.000  -  
Bestemming resultaat -  29.000  
Stand per 31 december 2021 29.000  29.000  

   
Bestemmingsfonds Culturele veld   
Stand per 1 januari 2021 25.000  -  
Bestemming resultaat -  25.000  
Stand per 31 december 2021 25.000  25.000  

 
Bestemmingsfonds Regeling KCI   
Stand per 1 januari 2021 -  7.859  
Bestemming resultaat 12.630  -7.859  
Stand per 31 december 2021 12.630  -  

   
Bestemmingsreserve Website   
Stand per 1 januari 2021 1.795  1.795  
Bestemming resultaat -1.795  -  
Stand per 31 december 2021 -  1.795  

   
Bestemmingsreserve Onderhoud vleugel   
Stand per 1 januari 2021 1.000  1.000  
Bestemming resultaat -1.000  -  
Stand per 31 december 2021 -  1.000  

 
 
5. Voorzieningen 
 
Individueel opleidingsbudget   
Stand per 1 januari 2021 5.140  3.150  
Toegevoegd boekjaar 2.770  2.639  
Gebruikt opleidingsbudget -3.712  -387  
Vervallen budget -792  -262  
Stand per 31 december 2021 3.407  5.140  
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 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 
6. Kortlopende schulden 
 
Vooruit ontvangen bijdragen   
Reeds gefactureerde extra educatieactiviteiten 2022 21.915  16.400  
Vooruit ontvangen bijdragen onderwijs 9.022  2.550  
Projectsubsidie CmK Extra 2021 (jan t/m juni) -  25.000  

 30.937  43.950  

   
Crediteuren   
< 30 dagen 42.859  17.893  

 42.859  17.893  
 
Belastingen en sociale premies   
Loonheffing (december 2021) 22.279  20.243  

 22.279  20.243  

   
Overige schulden   
Overige schulden 13.191  2.370  

 13.191  2.370  

   
Overlopende passiva   
Accountant (jaarrekening en eigen bijdrage CmK 2021) 14.813  8.300  
Vakantiegeld 15.429  16.396  
Te betalen rente op spaarrekening 1.591  -  
Nog te betalen pensioenpremie 467  313  
Nog uit te keren KCI-toekenningen 1.500  2.720  

 33.800  27.729  

 
 
 
Overige toelichtingen 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Mogelijk krijgt de organisatie in boekjaar 2022 opnieuw te maken met gevolgen van het coronavirus. Dit heeft 
voor de stichting tot nu toe 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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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 op balansdatum een totaalbedrag aan financiële 
verplichtingen op van € 191.679 volgens onderstaande specificatie. 

- Stichting voor WelzijnE25 – contracten t/m 31-7-2022 voor een totaalbedrag van € 102.702 (€ 48.961 
muziekeducatie en € 53.741 theatereducatie); 

- SRMO en losse HaFa-verenigingen – afspraken t/m 31-7-2022, HaFa-lessen voor een totaalbedrag van 
€ 18.388; 

- Dans Creatie – contract t/m 31-7-2022, talentenklassen dans voor een totaalbedrag van € 13.739; 
- Creatief Centrum ’t Atelier – contract t/m 31-7-2022, lessen beeldende kunst voor € 1.904; 
- Stichting Muziek is Leuk – toezegging van € 8.000 voor schooljaren 2021-22 t/m 2022-23 om 

muziekonderwijs in De Lier te stimuleren; 
- Stichting Welzijn E25 en Dansschool DanceForYou – contracten t/m 31-8-2022, inkoop PUUR! Cultuur 

voor mensen met een verstandelijke beperking (jaargroepen muziek en theater € 17.302, jaargroepen 
dans € 10.791 en maatwerk alle disciplines € 18.853). 

 
Kunstpracht 
Voor het hele schooljaar 2021-22 zijn reeds overeenkomsten gesloten voor voorstellingen en 
museumbezoeken binnen het programma Kunstpracht voor het basisonderwijs. Het gaat om een totaalbedrag 
aan verplichtingen in 2022 van € 53.912 volgens onderstaande specificatie. 
Theatergezelschappen: € 17.264 
Residentieorkest: € 12.866 
Musea (Kunstmuseum, Volkenkunde, Beelden aan Zee): € 10.138 
WestlandTheater De Naald: € 13.644 
Voor het busvervoer wordt Van Heugten Tours ingehuurd. De overeenkomsten worden per busrit pas kort voor 
de geplande activiteit definitief gemaakt. Als alle geplande activiteiten doorgaan wordt voor dit lopende 
schooljaar in 2022 een totaalbedrag van € 41.196 aan buskosten verwacht. 
 
Overige verplichtingen 
Cultuurweb huurt van Gemeente Westland kantoorruimte in de Kunstgarage aan het Zuideinde in Naaldwijk. 
De huurovereenkomst loopt tot 1 april 2025. Per 1 september 2021 is het contract met de gemeente uitgebreid 
door huur van een extra kantoorruimte. De jaarlijkse huurkosten komen hiermee op € 3.910. Daarnaast brengt 
de gemeente voorschotten voor bijkomende kosten in rekening. Vanaf 1 september 2021 bedraagt dit 
voorschot € 1.899 per jaar. 
Per 28-9-2020 is een leasecontract gesloten voor 5 jaar voor een printer. Kosten per jaar zijn € 676. 
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Toelichting staat van baten en lasten over 2021 
 

  Realisatie   Begroting  Realisatie   
BATEN 2021 2021 2020 

  €  €  €  
7. Subsidies en bijdragen fondsen    
Reguliere activiteitensubsidie gemeente Westland 683.712  683.711  638.168  
Extra activiteitensubsidie gemeente Westland 35.000  35.000  -  
PUUR! Cultuur 50.001  50.000  50.000  
Regeling KCI 35.000  35.000  35.000  
Incidentele subsidie Cultuurmakelaars 63.000  63.000  63.000  
Incidentele subsidie corona t.b.v. jongeren 30.000  -  -  
Projectsubsidies Cultuureducatie met Kwaliteit 89.349  110.796  115.456  
Projectsubsidies Kunstpracht 137.611  113.611  63.430  
Projectsubsidies Voortgezet onderwijs 18.000  11.000  45.000  
Projectsubsidies Mbo-project Nu Wij! 1.313  -  12.750  
Projectsubsidies Erfgoededucatie 20.000  20.000  20.000  
Projectsubsidies Kunstkracht 55+ 15.624  37.212  55.850  
Projectsubsidies CultuurZonderGrenzen 67.400  -  -  
Projectsubsidies Zzp professionalisering 45.000  -  -  

 1.291.010  1.159.330  1.098.654  

    
Extra activiteitensubsidies gemeente    
Uitbreiding kunst na school 20.000  20.000  -  
Nieuwe doelgroepen sociaal domein 15.000  15.000  -  

 35.000  35.000  -  
 
PUUR! Cultuur    
Gemeente Westland 50.001  50.000  50.000  

 50.001  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  63.000  

 63.000  63.000  63.000  
 
Noodsteun corona provincie    
Gemeente Westland 30.000  -  -  

 30.000  -  -  
 
Bestemd om de deelname van jongeren aan cultuur na corona te stimuleren.  
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  Realisatie   Begroting  Realisatie   

 2021 2021 2020 

  €  €  €  
 
Cultuureducatie met kwaliteit 
(matchingsregeling)    
Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) 89.349  67.898  57.728  
Gemeente Westland (directe matching) -  42.898  57.728  

 89.349  110.796  115.456  
 
Kunstpracht    
Gemeente Westland 113.611  113.611  56.396  
Plaatselijke fondsen 24.000  -  7.034  

 137.611  113.611  63.430  
 
Voortgezet onderwijs    
Gemeente Westland 11.000  11.000  45.000  
Plaatselijke fondsen/bedrijven t.b.v. filmfestival 7.000  -  -  

 18.000  11.000  45.000  
 
Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij!    
Landelijk fonds 1.313  -  12.750  

 1.313  -  12.750  
 
Erfgoededucatie (matchingsregeling)    
Gemeente Westland 20.000  20.000  20.000  
Fonds voor Cultuurparticipatie -  -  -  

 20.000  20.000  20.000  
 
Kunstkracht 55+    
Gemeente Westland 12.000  12.000  12.000  
Landelijke fondsen 3.624  12.000  19.550  
Plaatselijke fondsen/bedrijven -  13.212  16.800  
Fonds voor Cultuurparticipatie internationaal project -  -  7.500  

 15.624  37.212  55.850  
 
CultuurZonderGrenzen    
Fonds voor Cultuurparticipatie 54.900  -  -  
Regionale en plaatselijke fondsen/bedrijven 12.500  -  -  

 67.400  -  -  
 
Zzp professionalisering    
Fonds voor Cultuurparticipatie 45.000  -  -  

 45.000  -  -  
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  Realisatie   Begroting  Realisatie   

 2021 2021 2020 

  €  €  €  
 

8. Overige inkomsten    
Bijdragen scholen Cultuureducatie met Kwaliteit 16.215  19.125  1.225  
Bijdragen scholen Kunstpracht 59.024  65.906  46.921  
Bijdragen onderwijs cultuureducatie vo  1.949  -  15.000  
Bijdragen onderwijs cultuureducatie mbo -  -  11.000  
Bijdragen zorginstellingen/deelnemers  
Kunstkracht 55+ 1.536  15.829  2.640  
Sponsoring nieuwjaarsconcert 2021 -  7.000  7.000  
Overige bijdragen t.b.v. vakantieweken 11.200  -  - 
Extra (educatie-)activiteiten en overige inkomsten 25.141  29.680  27.723  
Uitkeringen verzuimverzekering 10.915  6.760  22.008  

 125.979  144.300  133.517  
 
 
9. Inkoop Buitenschoolse educatie    
Programma Kunst na School 42.228  60.000  36.174  
Inkoop muziekeducatie 83.933  85.000  84.066  
Inkoop Hafabra-lessen (SRMO en verenigingen) 32.132  44.180  38.003  
Inkoop theatereducatie 89.595  94.000  92.204  
Inkoop dans  23.147  23.553  23.552  
Inkoop beeldende kunst 1.927  3.500  2.760  
Inkoop popmuziek 2.568  7.200  12.927  
Inkoop PUUR! Cultuur 72.300    
Nieuwjaarsconcert 2021  -  7.500  7.120  
Nieuwjaarsconcert 2022 voorbereiding 2.580  4.500  2.186  
Vakantieweken cultuur en sport 27.510  -  -  
Algemeen/extra projecten -  17.567  2.844  

 377.918  347.000  301.836  
 
 
10. Ondersteuning amateurveld    
Beeldend 1.542   798  
Dans -   1.312  
Erfgoed 918   1.137  
Koren 1.954   -  
Literatuur 2.118   250  
Muziek 669   4.093  
Niet gerealiseerde bandsessies -1.580   - 
Multidisciplinair -  1.500  

 5.621  20.000  9.091  
 
  



 

51 
 

  Realisatie   Begroting  Realisatie   

 2021 2021 2020 

  €  €  €  
11. Promotie Culturele Veld    
Uitzendingen In Jouw Buurt 1.561  6.000  2.390  
Ladders in kranten 2.400  4.500  4.077  
Agendapakket WOS 6.050  6.050  6.050  
Promotie Kunst na School 2.502  3.500  4.363  
Promotie overige buitenschoolse activiteiten 450  2.000  1.724  
Vernieuwing website 10.000  -  - 
Promotie Regeling KCI -  4.950  1.544  
Overige promotieactiviteiten -  -  643  

 22.963  27.000  20.790  

    
12. Podium Westland    
Faciliteiten + organisatorische kosten 17.037  15.000  211  
PR/Marketing 1.074  2.500  -  
Optredens 12.656  12.500  -  

 30.767  30.000  211  
 
13. Directe kosten extra activiteiten    
Vmbo-impulsprojecten 1.859  5.225 3.761  
Activiteiten Nationaal Programma Onderwijs 9.093   -  
Overige (educatie)activiteiten 5.814 8.666 6.124 
Nieuwe doelgroepen (alleen personele kosten) -  15.000  -  

 16.766  28.891  9.885  
 
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 verslag. 
 
 
15. Cultuureducatie met Kwaliteit    
CmK 2 (2017 t/m 2020) + CmK Extra             4.692          11.053              3.194  
CmK 3 (2021 t/m 2025)             5.586          29.932   
€ 8.777 van dit bedrag betreft accountantskosten           10.278          40.985              3.194  

    
 
16. Kunstpracht    
Kosten voorstellingen inclusief vervoer        111.221        140.841            76.917  
Organisatiekosten             3.742            7.974              2.116  

        114.964        148.815            79.033  
 
17. Voortgezet onderwijs    
Reguliere activiteiten 2.659  15.454  2.465  
Filmfestival 10.558  -  -  

 13.217   15.454   2.465  
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 Realisatie   Begroting  Realisatie   

 2021 2021 2020 

  €  €  €  
 
18. Mbo-project Kunstpracht: Nu Wij!    
Uitvoeringskosten (project uitgesteld) 61  6.305  538  

 61  6.305  538  

    
19. Erfgoededucatie    
Kosten inzet Westlands Museum 14.000  20.000  13.000  
Overige kosten 161  13.640  90  

 14.161  33.640  13.090  

    
20. Kunstkracht 55+    
Projecten 10.923  42.982  3.905  
Borging/deskundigheidsbevordering -  11.676  1.389  
Internationaal project (geannuleerd) -  7.500   
Alternatief zomerproject 2020 -  -  13.459  
Inzet restantgelden 2018-2019 -  -  580  

 10.923  62.158  19.333  
 
21. PUUR! Cultuur    
Inkoop (m.i.v. 2021 verantwoord onder 9. Inkoop) -  77.774  71.558  
Overige kosten -  2.000  569  

 -  79.774  72.127  

    
22. CultuurZonderGrenzen    
Activiteiten 6.316  -  -  
Kosten inzet Bibliotheek 1.937  -  -  

 8.253  -  -  
 
23. Zzp professionalisering    
Kosten stuurgroep 290  -  -  

 290  -  -  

    
24. Regeling Kleine Culturele Initiatieven    
Toekenningen projecten 17.370  30.000  16.756  

 17.370  30.000  16.756  
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  Realisatie   Begroting  Realisatie   

 2021 2021 2020 

  €  €  €  
 
25. Personeelskosten    
Salarissen en sociale lasten (personeel in loondienst) 523.600  519.978  474.619  
Inhuur personeel 12.343  6.022  9.627  
Overige personele kosten 19.443  11.000  11.145  

 555.386  537.000  495.392  
 
Onder de post salarissen is een bedrag van € 107.142 aan sociale lasten opgenomen waarvan € 38.414 
pensioenlast. Op 31 december 2021 zijn elf personeelsleden in loondienst. Hiervan hebben tien medewerkers 
een parttime dienstverband. Totaal betreft het 7,95 fte waarvan 5,55 fte in vaste en 2,4 fte in tijdelijke 
dienstverbanden. 
 
Personeel in loondienst    
Cultuurweb (inclusief Cultuurmakelaars) 315.260  303.806  291.269  
Cultuureducatie met Kwaliteit 2 + Extra 52.321  55.015  95.360  
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 65.820  74.364  -  
Kunstpracht 31.340  28.433  16.463  
Voortgezet onderwijs inclusief Filmfestival 20.821  17.362  34.119  
Mbo-project: Nu Wij! 3.310  4.450  2.222  
Erfgoededucatie 10.885  13.360  16.091  
Kunstkracht 55+ 15.450  19.711  13.483  
PUUR! Cultuur (vanaf 2021 onderdeel Cultuurweb) -  3.477  5.612  
CultuurZonderGrenzen 5.247  -   
Zzp professionalisering 3.147  -   
 523.601  519.978  474.619  

 
Inhuur personeel    
Cultuurweb 1.133  -  34  
Cultuureducatie met Kwaliteit 2 + extra 3.736  6.022  7.782  
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 2.907  - - 
Voortgezet onderwijs inclusief Filmfestival 4.568  -  1.766  
Mbo-project: Nu Wij! -  -  45  
PUUR! Cultuur -  -  -  

 12.343  6.022  9.627  
 
Overige personele kosten    
Vrijwilligers 2.030  1.900  2.250  
Scholing 6.184  -  387  
Verzuimverzekering 10.009  8.500  6.711  
Overige personele kosten 1.220  600  1.797  

 19.443  11.000  11.145  
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  Realisatie   Begroting  Realisatie   

 2021 2021 2020 

  €  €  €  
26. Afschrijvingen    
Verbouwing 1.372  1.372  1.372  
Kantoorinrichting 1.865  1.865  1.865  
Meubilair 1.014  1.253  933  
ICT-materiaal 3.019  3.060  2.815  

 7.271  7.550  6.986  

    
27. Huisvestingskosten    
Huur 4.104  4.300  3.946  
Schoonmaakkosten 1.683  1.500  1.455  
Overige huisvestingskosten (o.a. energie) 2.068  2.200  1.534  

 7.855  8.000  6.935  

    
28. Kantoorkosten    
Kleine investeringen 1.457  800  1.011  
Kopieer- en portokosten 957  1.250  988  
Telefonie/internet 750  850  927  
Overige kantoorkosten 329  600  718  

 3.492  3.500  3.644  

    
29. Organisatiekosten    
Marketing en communicatie 14.851  9.500  4.844  
Automatisering 2.047  2.000  2.188  
Representatie 1.080  1.500  1.092  
Raad van Toezicht (onbezoldigde leden) 1.802  1.500  1.290  
Verzekeringen 1.147  1.150  993  
Overige organisatiekosten 2.745  2.500  1.931  
Accountant 11.481  8.000  8.300  
Administratiekantoor (salarisverwerking) 2.286  2.300  2.054  
Externe adviseurs 1.021  -  -  

 38.460  28.450  22.692  
 
30. Financiële baten en lasten    
    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    
Rente Rabo-doelreserveren - -  18  

 -  -  18  

Rentelasten en soortgelijke kosten    
Betaalde rente Rekening Courant 361  -  -  
Betaalde rente Spaarrekening 1.591  -  -  
Kosten Rabo Rekening Courant 120  -  119  

 2.071  -  119  
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Toedeling baten en lasten aan activiteiten en projecten 
 
 

 
 

 

  

 Reguliere 
activiteiten 

CmK Kunstpracht Voortgezet 
onderwijs

mbo-
project

 Erfgoed-
educatie 

Kunstkracht 
55+

 Cultuur 
zonder 

grenzen 

 Regeling 
KCI 

 Zzp 
scholing 

 Totaal 

€ € € € € € € € € € €

BATEN
Subsidies
Activiteitensubsidie gemeente 676.745         -                -                          5.000              1.967      683.712        
Projectsubsidies gemeente 168.001        113.611            16.000           20.000    12.000            10.000  30.000      369.612       
FCP, overige fondsen en donaties 89.349   24.000             7.000              1.313    3.624              67.400   45.000  237.686       

Totaal subsidies 844.746        89.349   137.611            23.000           1.313    20.000    20.624           79.367    30.000      45.000  1.291.010   

Overige inkomsten
Onderwijs -                       16.215    59.024             1.949             77.188           
Zorginstellingen -                       -                -                          1.536               1.536             
Overige baten 47.256           47.256          

Totaal overige inkomsten 47.256           16.215    59.024             1.949             -             -                 1.536               -               -                  -               125.980       

TOTAAL BATEN 892.002        105.564 196.635           24.949           1.313    20.000    22.160            79.367   30.000      45.000  1.416.989   

LASTEN
Reguliere activiteiten 454.035         -               -                         -                       -            -                -                        -              -                  -              454.035       
Directe kosten subsidieprojecten -                       10.278    114.964           13.217            61          14.161     10.923            8.253     17.370       290         189.517        

Totaal activiteitenlasten 454.035         10.278    114.964           13.217            61          14.161     10.923            8.253     17.370       290         643.552       

Personeelskosten vast 315.260         118.141  31.341              20.821           3.310    10.885    15.450            5.247      3.147      523.600       
Personeelskosten inhuur 1.133              6.643      -                          4.568             -                        12.343          
Overige personeelskosten 19.443           -                -                          -                       -                        19.443          

Totaal personeelskosten 335.835         124.784 31.341              25.388           3.310    10.885    15.450            5.247      -                  3.147      555.386        

Afschrijvingen 7.271               -                -                          -                        7.271             
Huisvestingskosten 4.855              -                -                          -                        4.855            
Kantoor- en organisatiekosten 41.952           -                -                          -                        41.952          

Totaal bedrijfskosten 54.078           -                -                          -                        -               -                  -               54.078          

TOTAAL LASTEN 846.948        135.062  146.304           38.605           3.371    25.046    26.373             13.500   17.370       3.437      1.256.017    

RESULTAAT 45.054           -29.499 50.331              -13.656          -2.058 -5.046     -4.213             65.867   12.630      41.563   160.972       

Financiële baten en lasten -2.071            -                -                          -                 -                        -                  -2.071           

RESULTAAT BOEKJAAR 42.983           -29.499  50.331              -13.656          -2.058  -5.046     -4.213             65.867   12.630      41.563   158.901       

Mutatie reserves
Egalisatiereserve -52.292         59             -52.233        
Bestemmingsfondsen/reserves 9.310              29.440   -50.331            13.656           2.058   5.046       4.213               -65.867 -12.630    -41.563 -106.668     
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Bestemming van het resultaat 2021 

 

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 158.901. 
 
Het bestuur stelt voor om dit saldo over 2021 als volgt te verwerken: 
• € 29.440 onttrekken aan het bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit 
• € 50.331 toevoegen aan het bestemmingsfonds Kunstpracht 
• € 21.650 onttrekken aan het bestemmingsfonds Voortgezet onderwijs 
• € 2.058 onttrekken aan het bestemmingsfonds Mbo Kunstpracht: Nu Wij! 
• € 5.046 onttrekken aan het bestemmingsfonds Erfgoededucatie 
• € 4.213 onttrekken aan het bestemmingsfonds Kunstkracht 55+ 
• € 9.378 onttrekken aan de bestemmingsreserve PUUR! Cultuur  
• € 65.867 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds CultuurZonderGrenzen 
• € 41.563 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Zzp professionalisering 
• € 22.994 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Jongeren 
• € 12.137 onttrekken aan het bestemmingsfonds Cultuurmakelaars 
• € 12.630 toevoegen aan een te vormen bestemmingsfonds Regeling KCI 
• € 1.795 onttrekken aan de bestemmingsreserve Website 
• € 1.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve Onderhoud vleugel 
• € 52.233 toevoegen aan de Egalisatie- en risicoreserve 
 

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans. 
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WNT-verantwoording 2021 
 
De WNT is van toepassing op Stichting Westland Cultuurweb. Het voor Stichting Westland Cultuurweb 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum). 
 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

 
Gegevens 2021  
bedragen x € 1 J. Kunstman  
Functiegegevens Directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,7 fte 
Dienstbetrekking? ja 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 57.481 
Beloningen betaalbaar op termijn €   5.920 
Subtotaal € 63.401 
  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 146.300 
  
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 
  
Bezoldiging € 63.401 
  
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 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 
  
Bezoldiging € 65.092 
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 
 

Gegevens 2021  

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 (1-1 t/m 30-6-2021) 
J.C. van der Ende Lid raad van toezicht (vanaf 1-7-2021) 
S. Persoon Lid raad van toezicht 
S. Wiegers Lid Raad van Toezicht 

 
 
De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht hebben in 2021 een vrijwilligersvergoeding ontvangen van 
€ 250. De leden die een gedeelte van het jaar in functie waren ontvingen naar rato een aangepast bedrag. 
 
 
In deze verantwoording ontbreken onderstaande tabellen aangezien deze categorieën in 2021 
niet van toepassing waren voor Stichting Westland Cultuurweb: 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zonder dienstbetrekking in de periode 
kalendermaand 1 t/m 12; 
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 bepaling van 
toepassing is;  
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling 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 2021 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 2021 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 2021 vastgesteld waarna de raad van toezicht 
het jaarverslag en de jaarrekening 2021 heeft goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2022. 
 
 
Naaldwijk, 
 
 
 
 
 
 
I. Rozenboom-de Vries J.W.A.P. Michels-Rikmenspoel 
Directeur-bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
 
E.R. Borggreve J.C. van der Ende 
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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