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Kunst en Cultuur voor iedereen! 
 
“De kunst bereikt altijd daar haar grootste hoogten waar zij een grote rol speelt in het leven van 
een heel volk” – Stefan Zweig, Oostenrijkse schrijver  
 
Kunst en Cultuur voor iedereen, dat is waar Westland Cultuurweb voor staat. Van kinderen in het 
basisonderwijs tot ouderen in verpleeghuizen: kunst en cultuur kunnen een leven lang zin en 
waarde geven. Door ervan te genieten in het theater of in een museum, bij een concert of een 
voorstelling. Maar vooral ook door het zelf te doen. Van theater maken tot schilderen, van 
musiceren tot dansen: kunst en cultuur geven plezier, versterken de identiteit en zorgen voor  
verbinding. Zij geven  daarmee de samenleving kracht en vitaliteit.  
Westland Cultuurweb heeft ook in 2017 de kunst en cultuur binnen de gemeente een forse impuls 
gegeven. Door de programma’s in het basisonderwijs, waar steeds meer kinderen actief kunst 
beoefenen en steeds meer leerkrachten het lef hebben zelf kunstlessen te geven. Door aanbod  
rondom de school, waar een groeiend aantal Westlandse kunstenaars en organisaties lessen en 
cursussen voor kinderen en jongeren verzorgt. Bedoeld voor álle kinderen en daarom 
laagdrempelig en goedkoop.  En door  inkoop van  kunsteducatie voor kinderen  en jongeren in de 
vrije tijd.  De muziek-, dans-, theater- en beeldende kunstscholen bereikten in 2017 weer meer 
jong publiek en dit bereik zal door de samenwerking met de WestlandPas en Stichting Leergeld de 
komende jaren alleen maar verder groeien.  
Ook het cultureel veld werd in 2017 door Westland Cultuurweb wederom ruim ondersteund. 
Financieel en organisatorisch, door het ontplooien van nieuwe initiatieven en door marketing en 
publiciteit. Kunst en cultuur gaan steeds meer leven en Cultuurweb speelt hierin de verbindende 
en initiërende rol.  
En er waren een aantal mooie nieuwe ontwikkelingen. In 2017 startte het programma 
Kunstpracht 9 in het basisonderwijs, waardoor heel veel kinderen met hun klas kunnen genieten 
van theater- en dansvoorstellingen, van concerten en musea. De Regeling Kleine Culturele 
Initiatieven ging van start, zodat cultuur op wijk- en kernniveau een impuls krijgt. En tenslotte zijn 
er vergevorderde plannen voor ondersteuning van het voorgezet onderwijs en voor een 
programma Special Arts, kunst voor mensen met een beperking.  
In dit jaarverslag is te lezen hoe Westland Cultuurweb in 2017 als spin in het web van de 
cultuursector heeft gefungeerd en welke resultaten daarmee zijn bereikt. Resultaten om trots op 
te zijn! 
 
Jeroen Kunstman 

 
Directeur-bestuurder Westland Cultuurweb 
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Kunst en cultuur op school 
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Voor de binnenschoolse educatie was 2017 een spannend jaar. Eind 2016 was de toekomst van 
het programma Cultuureducatie met Kwaliteit nog voor een groot deel ongewis. Dit landelijk 
programma is sinds 2013 door Westland Cultuurweb uitgevoerd, met steun van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en de gemeente. Het was onbekend of de honorering vanuit het Fonds voor de 
periode 2017-2020 doorgang zou vinden. De plannen voor het hierbij aansluitende nieuwe 
receptieve programma Kunstpracht 9 lagen klaar, maar hadden ook nog geen sluitende 
financiering gevonden. Daarnaast was het de vraag of Kunstpracht 9 voldoende aanmeldingen van 
scholen zou krijgen en succesvol zou zijn. In het voortgezet onderwijs was Westland Cultuurweb 
in de eerste vier jaar van haar bestaan nog nauwelijks actief. Het was begin 2017 nog onduidelijk 
of het voortgezet onderwijs bereikt zou kunnen bereiken voor een beoogde behoeftepeiling. 
Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat al deze uitdagingen hebben geresulteerd in positieve 
resultaten.  
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Uitgelicht: Kunstkracht 10 
De actieve kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs is met ondersteuning van Westland 
Cultuurweb in de periode 2013-2016 tot grote bloei gekomen. Inmiddels werken in 2017 26 
scholen met Kunstkracht 10, waarmee 5539 leerlingen les krijgen in muziek, theater, dans, 
beeldende kunst, erfgoed, literatuur & filosofie of media. Veertien scholen werken niet met 
deze leerlijnen, maar worden wel ondersteund door Westland Cultuurweb bij hun cultuurbeleid 
en invulling van het eigen lesprogramma. In 2017 is een begin gemaakt met de herziening van 
de leerlijnen Kunstkracht 10. Uit de behoeftepeiling onder leerkrachten bleek dat met name de 
leerlijnen theater en muziek een inhoudelijke vernieuwing nodig hadden. In de herfst is hiermee 
gestart. Alle leerlijnen zullen de komende jaren geactualiseerd worden. Zoals altijd zijn de 
wensen van de scholen hierbij leidend, zodat de leerkrachten zelf goed met de lessen overweg 
kunnen en de kinderen op een bij hen passende manier kunnen inspireren en uitdagen. 
Daarnaast zijn de scholen en leerkrachten weer ruim ondersteund door teamtrainingen, 
individuele coachingstrajecten, expert- en instaptrainingen, korte cursussen en de icc-cursus.  
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Uitgelicht: Kunstpracht 9 
In oktober werd de grote zaal van WestlandTheater De Naald tot twee keer toe gevuld met honderden 
onderbouwleerlingen die de voorstelling ‘Pokon’ van de Dansers bezochten. Dit was de aftrap van Kunstpracht 
9, het nieuwe programma voor receptieve kunstbeoefening dat met steun van de gemeente Westland, het 
Fonds voor Cultuurparticipatie, RaboWestlandfonds en Fonds Westland opgezet. Hiermee werd voldaan aan 
een steeds terugkerende wens van het onderwijs om niet alleen kunst te doen, maar ook echte kunst te 
beleven. In de eerste helft van 2017 heeft Westland Cultuurweb samen met de scholen een uitdagend 
programma opgezet waarop vanaf april kon worden ingetekend. Het succes is overweldigend. In het eerste 
schooljaar 2017-2018 worden 5157 leerlingen met dit programma bereikt, waarvan 1030 in kalenderjaar 
2017. Kunstpracht 9 werkte in 2017-2018 samen met WestlandTheater De Naald, verschillende impresariaten, 
de Haagse musea en diverse theater- en muziekgezelschappen, waaronder het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. De komende jaren wordt ingezet op borging van dit programma voor de toekomst. 
 

Nieuwe ontwikkeling: Voortgezet onderwijs 
Steeds vaker werd Westland Cultuurweb de afgelopen jaren gevraagd waarom zij haar pijlen ook niet op het 
voortgezet onderwijs richtte. Het succes in het primair onderwijs zou toch voor oudere leerlingen een vervolg 
moeten krijgen? Het antwoord hierop was simpel: de ontvangen subsidie was geoormerkt en mocht niet aan 
het secundair onderwijs worden besteed. In de huidige subsidieperiode bestaat die mogelijkheid echter wel, 
zij het zeer beperkt. Westland Cultuurweb heeft daarom in 2017 een meting in het Westlands voortgezet 
onderwijs uitgevoerd, om de stand van zaken met betrekking tot cultuureducatie in kaart te brengen. Er 
hebben interviews plaatsgevonden met directeuren en kunstdocenten van zes verschillende scholen. Uit deze 
meting bleek dat de ambities van de scholen hoog zijn, maar dat de interne communicatie vluchtig is en er 
weinig consensus is over deze ambities en daaruit voortvloeiend beleid. Op veel scholen is er geen 
weloverwogen cultuurbeleid of is dit nog in ontwikkeling. 
In de eerste maanden van 2018 zullen de verdere mogelijkheden worden onderzocht. Het ligt in de lijn der 
verwachtingen dat het onderzoek uit 2017 zal leiden tot een meer structurele ondersteuning van het 
voortgezet onderwijs in de toekomst. De scholen staan hiervoor open en de gemeente lijkt hier financiering 
voor te willen zoeken. 
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Resultaten 
 
 

 
Primair onderwijs (inclusief SO en SBO) 

Scholen Leerkrachten Leerlingen 

Kunstkracht 10 26 410 5539 
Kunstpracht 9 (kalenderjaar 2017) 
Kunstpracht 9 (schooljaar 2017-2018) 

11 
19 

51 
228 

1030 
5303 

Scholenbegeleiding 29 52 - 
Trainingen, cursussen en coaching on the job 18 88 - 
Kunst & School conferentie 19 50 - 
Icc-bijeenkomsten 22 30 - 

 
 
Kunstdocenten 

Organisaties Kunstdocenten Lessen 

Kunstkracht 10 aanbieders 35 35 111 
Individuele coaching en training  21 - 
Kunst & School conferentie 21 25 - 

 
 
Voortgezet onderwijs 

Scholen Kunstdocenten Schoolleiders 

Behoeftepeiling 6 13 6 
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Westland Cultuurweb zet jaarlijks een deel van haar budget in voor 
de inkoop van buitenschoolse lessen kunst en cultuur voor kinderen 
en jongeren. Vanaf het seizoen 2015-2016 heeft Cultuurweb bij 
deze inkoop een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd met als 
belangrijkste doelstelling: meer lessen in meer kunstdisciplines 
voor meer leerlingen.   
Inmiddels worden er lessen ingekocht in bijna alle kunstdisciplines: 
muziek, theater, dans en beeldende kunst. In 2017 wordt duidelijk 
dat de ingevoerde beleidswijzigingen de afgelopen drie jaar tot 
mooie resultaten hebben geleid. Het totale aantal uren educatie 
dat binnen dit budget wordt gerealiseerd groeit nog elk seizoen. 
Het aantal leerlingen dat aan de lessen deelneemt was in 2017 ook 
weer hoger dan in 2016. Daarmee zijn de beleidsdoelen uit het 
meerjarenbeleidsplan tot 2020 inmiddels zelfs gehaald. Een deel 
van het aanbod is bewust goedkoop en laagdrempelig, zodat steeds 
meer kinderen op een gemakkelijke en snelle manier kunnen 
kennismaken met een divers cultuuraanbod. Vanaf seizoen 2017-
2018 is er bovendien extra aandacht voor aanbod voor mensen met 
een beperking. 

Buitenschoolse educatie 
voor kinderen en jongeren 
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Uitgelicht: Rondom de school 
Kunst- en cultuureducatie moet voor zo veel mogelijk kinderen uit alle lagen van de 
bevolking goedkoop en laagdrempelig bereikbaar zijn. Vaak bereiken de traditionele 
buitenschoolse lessen helaas maar een select publiek.  In 2015 is Westland Cultuurweb 
daarom begonnen met aanbod rondom het basisonderwijs. De prijs van de cursussen  
is bewust laag: niet meer dan 20 euro voor zes lessen. Bovendien vergoedt de Stichting 
Leergeld de cursussen volledig voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens.  
Bijzonder aan dit aanbod is dat de betreffende basisscholen geheel verantwoordelijk 
zijn voor de praktische organisatie. Westland Cultuurweb selecteert de aanbieders voor 
het hele Westland, de school maakt hieruit een keuze en organiseert de lessen na 
schooltijd. Het eigenaarschap van de school blijkt een garantie voor het succes van deze 
cursussen. In seizoen 2017-2018 zijn deze lessen inmiddels beschikbaar bij 15 
basisscholen in samenwerking met tien locaties van vijf kinderopvangorganisaties. De 
belangrijkste oorzaak van de bereikte groei van dit aanbod is te verklaren door de 
uitbreiding van het programma naar  basisscholen in De Lier. 
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Uitgelicht: Kunst als hobby 
Voor kinderen en jongeren die zich meer willen verdiepen koopt Westland Cultuurweb lessen in bij vele 
aanbieders voor muziek, dans, theater en beeldende kunst. Over de gehele breedte wisten meer kinderen 
en jongeren deze lessen te vinden. Opmerkelijk is onder andere de stijging bij de lessen beeldende kunst 
van ’t Atelier in Naaldwijk, dat zich met financiële ondersteuning van Cultuurweb tot een belangrijke 
aanbieder aan het ontwikkelen is. Bij Muziekmeesters groeit het aanbod oriënterende lessen snel, en bij 
JAM Westland komen steeds meer jonge popbandjes tot bloei. Het talentenprogramma van Dansschool 
Dans Creatie kent een stabiel aantal leerlingen. Opvallend is dat de lessen bij de Westlandse harmonie- en 
fanfareverenigingen al een aantal jaren minder populair lijken te worden. Het aantal kinderen dat kiest 
voor muzieklessen bij deze verenigingen is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald. De SRMO, die de 
meeste van deze lessen verzorgt heeft plannen om met financiële ondersteuning van Westland Cultuurweb 
de instroom te bevorderen. Tot op heden heeft dat initiatief helaas nog niet tot concrete resultaten geleid. 

Nieuwe ontwikkeling: Speciale Doelgroepen 
De mogelijkheden voor mensen met een beperking om kunst te beoefenen zijn klein: alleen 
theaterschool Koperen Kees heeft met theatergroep Buitengewoon al jaren aanbod voor deze 
doelgroep. Muziek, dans en beeldende kunst wordt in tegenstelling tot bijvoorbeeld Den Haag in het 
Westland vrijwel niet aangeboden. Westland Cultuurweb heeft als doelstelling de kunsteducatie voor 
mensen met een beperking de komende jaren fors uit te breiden. In 2017 zijn hiervoor de eerste 
stappen gezet. In samenwerking met Myosotis en het Westerhonk zijn door Koperen Kees nieuwe 
theatergroepen gestart. Voor kinderen met autisme en ADHD werd een naschoolse pilotcursus 
georganiseerd in samenwerking met het speciaal onderwijs. Daarnaast heeft Westland Cultuurweb voor 
het eerst nieuw dansaanbod ingekocht, speciaal voor deze doelgroep. Deze lessen “Special Dance” 
worden verzorgd door dansschool Dance For You in Monster en Wateringen.  
Eind 2017 is er met financiële steun van de gemeente een werkgroep gestart die de mogelijkheden voor 
uitbreiding van kunstlessen voor speciale doelgroepen gaat onderzoeken. In samenwerking met een 
aantal welzijnsorganisaties wordt bekeken op welke manier er meer en nieuw aanbod kan worden 
ontwikkeld door Westlandse organisaties, welke expertise hiervoor nodig is en hoe de doelgroep deze 
cursussen kan vinden. In 2018 moet uit dit onderzoek concreet aanbod voortkomen. 

 
 
 
 
 

10 



 

	

Resultaten 
 
 

schooljaar 2015/16 schooljaar 2016/17 

leerlingen
docenten-  

uren leerlingen
docenten-  

uren leerlingen
docenten-  

uren

Rondom de school
Pilot beeldend bij drie bso's 0 0 0 0
De Lier 267 114
s-Gravenzande 84 48 106 54 106 84
Heenweg 62 45 32 30
Honselersdijk 96 60 79 48 75 54
Kwintsheul 16 18
Maasdijk 76 60 57 36 60 48
Monster 108 60 111 60 95 54
Naaldwijk 112 54 71 42 74 48
Poeldijk 91 60 106 60 106 54
Wateringen 134 66 121 60 91 48
Totaal 717 426 713 405 906 534

Kunst als Hobby
Muziekmeesters Westland
oriënterende cursussen 175 184 64 76 252 141
instrumentale lessen 159 1580 146 1458 105 1375
ensembles 14 63 13 63 13 78
workshops 90 12 70 5
extra activiteiten 236 120
Totaal 348 1827 313 1845 440 1719

Hafabra verenigingen
Instrumentale lessen * 171 2388 166 2186 143 1968
Ensembles 517 467 495
Overige groepslessen 136 161 102 202 67 192
Totaal 307 3066 268 2855 210 2655

Koperen Kees
oriënterende cursussen 256 562,5 381 427,5 487 435
reguliere cursussen 78 504 79 504 105 548
vakantie activiteiten 749 142 749 142
extra activiteiten 176 64 160
Totaal 334 1243 1209 1137,5 1341 1285,0

OVERIGE AANBIEDERS
Beeldende Kunst
Creatief Centrum 't Atelier 105 80,5 74 89 110 146
IETS Creatief 42 33,5 40 36,25
Kunsthuis 18 19 60 21 60
Dans
Dans Creatie talentenklassen 176 778 208 914 197 893
Popmuziek
JAM Westland 44 170 63 198 98 299
Westland Music School 65 676 71 985 76 1022
Totaal 451 1798 477 2282 481 2360

Speciale Doelgroepen
Dance For You 51 241
Koperen Kees 47 126 39 180 88 266
Muziekmeesters Westland 6 9
Totaal 47 126 39 180 145 516

TOTAAL 2204 8485 3019 8704 3523 9069

schooljaar 2017/18*

* De bereikcijfers over schooljaar 2017/18 zijn voorlopige cijfers. Definitieve cijfers zijn beschikbaar na afloop van het 
gehele schooljaar 
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Westland Cultuurweb is de spil in het Westlandse culturele veld. Zij 
ondersteunt en versterkt een groot aantal culturele initiatieven. 
Financieel en organisatorisch, adviserend en publicitair. Hierbij 
staan de wensen van het culturele veld altijd centraal: Westland 
Cultuurweb is dienend en faciliterend  en zorgt voor publiciteit.  
Steeds meer speelt zij echter ook een bewust initiërende rol om 
nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Deze aanpak is 
succesvol gebleken. Het heeft de afgelopen jaren onder andere 
geleid tot nieuwe koepelorganisaties als  Schrijvers tussen de 
Kassen en Westland Danst. Daarnaast zijn hierdoor geheel nieuwe 
activiteiten van de grond gekomen, zoals het Boekengala en 
Kunstkracht 55+. Deze omslag van bescheiden op de achtergrond 
naar proactief en initiërend wordt in 2018 doorgezet en 
geïntensiveerd. Het Westlandse culturele veld wordt hierdoor de 
mogelijkheid geboden zich op nieuwe manieren te verbinden, zijn 
kracht te tonen en zich te profileren. 

Ondersteuning Culturele 
Veld 
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Uitgelicht: Ondersteuning Cultureel Veld 
Ook in 2017 gaf Westland Cultuurweb ruim ondersteuning aan allerlei activiteiten die door 
het culturele veld werden georganiseerd. Zo was daar weer een zeer succesvolle editie van 
Podium Westland, dat een steeds groter publiek bereikt en waar de Westlandse culturele 
sector zich breed presenteert. Maar er was meer te genieten, zoals van het eerste 
Westlandse Boekengala dat mede door Westland Cultuurweb tot stand kwam. Of van de 
tweede editie van het Nieuwjaarsconcert “Knallend Westland”, waar een keur aan jonge 
muzikale instrumentalisten en zangers zich presenteerde.  
Westland Cultuurweb ondersteunde daarnaast alle culturele koepels bij hun projecten, 
waaronder bijvoorbeeld de Dag van de Koorzanger, het Saxofoonfestival, de 
bandcompetitie Groeispurt, het theaterfestival Onder de Hoge Bomen, de openingsweek 
van de Theaterloods en de Westlandse Kunst- en Atelierroute. De vorm waarin Cultuurweb 
ondersteunt is steeds verschillend. Soms alleen financieel, soms adviserend en soms als 
actief onderdeel van de organisatie. Daarnaast gaf Cultuurweb bestuurlijke ondersteuning 
aan de koepels en organisatie en  ondersteuning bij fonds- en subsidieaanvragen.  
 

Uitgelicht: Kunstkracht 55+ 
Ouderen die in de laatste fase van hun leven nog dansen, muziek maken, schilderen of 
fotograferen. Dat is de doelstelling van Kunstkracht 55+. In 2016 startte Westland 
Cultuurweb dit programma voor actieve kunstbeoefening in de woonzorgcentra van 
Careyn en Pieter van Foreest. Het werd een doorslaand succes. In plaats van de beoogde 
acht kunstprojecten werden in de afgelopen twee jaar maar liefst twaalf projecten 
gerealiseerd. De projecten kwamen tot stand in een intensieve samenwerking tussen 
zorgmedewerkers en door Cultuurweb gevraagde Westlandse kunstdocenten. Met 
prachtige resultaten tot gevolg. Doelstelling: deze ouderen een zinnige en waardige 
vrijetijdsbesteding bieden en de deuren van de woonzorglocaties open zetten. Beide 
doelstellingen zijn gehaald: bij de afsluitende presentaties van de projecten was zeer veel 
belangstelling. En op alle locaties klonk een roep om meer: soms hadden ouderen tranen 
in hun ogen omdat het project voorbij was. Aan die roep om meer gaat overigens worden 
voldaan. Eind 2017 is een succesvolle fondsenwerving gedaan waardoor er de komende 
twee jaar zeker 24 vervolgprojecten zullen plaatsvinden. 
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Nieuwe ontwikkeling: Regeling 
Kleine Culturele Initiatieven 
Kleine culturele activiteiten kunnen sinds 
2017 gemakkelijker financiële ondersteuning 
krijgen. Hiervoor is door de gemeente 
Westland in samenwerking met Westland 
Cultuurweb een laagdrempelige en 
eenvoudige regeling in het leven geroepen. 
Jaarlijks is een bedrag van 30.000 euro 
beschikbaar voor dit soort kleinschalige 
culturele activiteiten in de Westlandse 
dorpen en kernen. Westland Cultuurweb 
heeft in de eerste helft van 2017 de regeling 
vormgegeven en openbaar gemaakt. Vanaf 
september konden de eerste aanvragen 
worden gedaan. Al snel bleek dat de regeling 
meer publiciteit nodig had dan aanvankelijk 
gedacht. In 2017 zijn er nog slechts weinig 
aanvragen gedaan en gehonoreerd. Maar de 
campagne die eind 2017 en begin 2018 
plaatsvond heeft de bekendheid vergroot: in 
de eerste maanden van 2018 kwamen er vele 
aanvragen binnen. Waarschijnlijk zal deze 
regeling de komende jaren op bescheiden 
wijze gaan bijdragen aan het culturele 
klimaat in de Westlandse samenleving. 
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Resultaten 
 
 

Overkoepelende activiteiten 
Podium Westland openingsfestival cultureel seizoen in samenwerking met 40 culturele 
aanbieders in zes disciplines, 23 workshops en een kunstenaarsmarkt Cultureel Platform 
Westland vijf bijeenkomsten cultureel veld Opening Gemeentehuis cultureel programma in 
samenwerking met acht culturele organisaties dans, muziek, theater, literatuur op de drie 
openingsdagen Cultureel Kinderprogramma feestweek Honselersdijk organisatie workshops 
voor kinderen door zeven culturele aanbieders  

 
Activiteiten per discipline 
Koren Korenhappening, Dag van de Koorzanger, Dag van de 
Kinderkoren Beeldende Kunst Kunstbazaar (Nederland 3 en 
Kunsthuis 18), Westlandse Kunst en Atelierroute, Westland 
Ontmoet ’t Atelier Herman Broere School Dans Opzet 
organisatie Dansdag 2018 Erfgoed Historische markt, 
restauratie tentoonstellingspanelen erfgoedveld Literatuur 
Organisatie Boekengala, Streekdichter Westland Muziek 
Saxofoondag, Oude Kerk Klassiek, Muziekfestival Poeldijk, 
Nieuwjaarsconcert “Knallend Westland”, Groeispurt 
(coaching, workshops en masterclasses voor bands) Theater 
Theaterfestival Onder de Hoge Bomen, Huiskamerfestival, 
Openingsweek Theaterloods, Jongerentheaterdag, 
Masterclass theater Theaterloods.  
 

Bestuurlijke ondersteuning en 
fondsenwerving 
Stip op de Horizon (cursus voor besturen in 
samenwerking met van Poelje Academie), 
Westlands Theater Centrum, Theatergroep het 
Wilde Westen/de Theaterloods, Westland Danst, 
Schrijvers tussen de Kassen, Westlandse 
Korenfederatie; Koepel Beeldende Kunst; ’t 
Atelier, Kunsthuis 18, Kunstenaarscollectief Wit, 
Atelierroute, Westland Proms, Stichting voor 
Theater en Muziek, Kunst in de Kroeg, Hospice 
Beukenrode. 
 

Kunstkracht 55+ 
Programma voor ouderen in woonzorgcentra in 
samenwerking met Careyn en Pieter van Foreest: 
11 projecten kunst in op 10 verschillende locaties. 
138 deelnemende ouderen aan totaal 113 
workshops, 400 mensen publiek bij de 
eindpresentaties, voorbereiding vervolg- 
programma met 24 projecten, voorbereiding 
afsluitende conferentie 2018. 
 

Marketing Culturele veld 
46 culturele uitladders via Het Hele Westland, 
Groot Westland en de WOS. 16 
nieuwsbrieven, 11 televisie-uitzendingen ‘In 
Jouw Buurt’ via de WOS, 50 krantenartikelen 
in de plaatselijke pers. 

Regeling KCI 
Acht aanvragen ontvangen, waarvan vier 
gehonoreerd: muziekvereniging de 
Phoenix, kinderopvang Okidoki, Culturele 
Raad Wateringen, muziekvereniging 
Excelsior in samenwerking met kinder- en 
tienerkoor Eigenwijs 
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Conclusie 
In het beleidsplan 2017-2020 zijn een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Met betrekking tot 
de binnenschoolse educatie is te zien dat een aantal van deze doelstellingen in het eerste jaar van deze 
periode al is gehaald. Het aantal scholen dat meedoet aan Cultuureducatie met Kwaliteit ligt inmiddels 
boven de beoogde 95%. De deelname aan Kunstpracht 9 is met meer dan 5000 leerlingen in het eerste 
jaar al hard op weg richting de beoogde 7000 leerlingen in 2020. De leerlijnen worden volgens planning 
geactualiseerd en het aanbod voor scholing en training is uitgebreid. Op dit laatst punt is nog wel 
verbetering mogelijk, omdat de deelname hieraan in 2017 achterbleef bij de verwachtingen.  
Bij de buitenschoolse educatie werd beoogd in 2018 tenminste 2000 leerlingen te bereiken middels 8000 
lesuren; aantallen die daarna bestendigd zouden moeten worden. Dit bereik is in 2017 reeds ruimschoots 
gehaald. De komende jaren valt hier gezien de financiële mogelijkheden dan ook geen groei meer te 
verwachten. Binnen dit aanbod is de beoogde groei van het aantal deelnemers in laagdrempelige 
cursussen inmiddels ook bereikt. Het aandeel van mensen met een beperking is in 2017 licht gegroeid. 
Door de plannen voor een nieuw programma voor deze doelgroep is hier de komende jaren ook een sterke 
stijging van het aantal deelnemers te verwachten, conform de doelstellingen uit het beleidsplan.  
Bij de ondersteuning van het culturele veld zijn de doelstellingen niet in bereikcijfers uitgedrukt, maar in 
activiteiten. Te zien valt hier dat het veld Westland Cultuurweb steeds meer weet te vinden voor 
ondersteuning. De veranderde aanpak waarbij door Westland Cultuurweb een minder afwachtende en 
meer proactieve houding wordt ingenomen werpt hierbij zijn vruchten af. Dat is bijvoorbeeld te zien bij 
de literaire activiteiten, bij het ondersteunen van het erfgoedveld en  de dansscholen.  
Concluderend kan gezegd worden dat Westland Cultuurweb in 2017 de beoogde resultaten ruimschoots 
heeft gehaald. Daarnaast zijn er nieuwe plannen voor 2018 en verder, zodat mooie kunst en cultuur, 
educatie en participatie door alle Westlanders verder gestimuleerd kunnen worden.  
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Verslag Raad van Toezicht 
 

In het verslag van de Raad van Toezicht van de Stichting Westland Cultuurweb wordt beschreven hoe 
en in welke samenstelling de Raad van Toezicht in 2017 zijn toezichthoudende taken heeft 
uitgevoerd. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de Stichting Westland Cultuurweb bestond in 2017 uit vijf personen. De 
(gewenste) 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 2017 bestond de Raad van Toezicht uit vijf personen: 

1. Mevrouw J.W.A.P. (Steffie) Michels, voorzitter; 
2. De heer B.N.A. (Bart) Sosef, secretaris; 
3. De heer B. (Bart) Luttik, lid; opgevolgd door de heer E. (Eric) R. Borggreve, lid; 
4. De heer J.M.A. (Jan) van den Broek, lid; en 
5. Mevrouw S. (Sylvia) Wiegers, lid. 

Per 27 juni 2017 is de heer Luttik uit functie getreden en is zijn vacature per 8 september 2017 
ingevuld door de heer E. (Eric) R. Borggreve, als lid van de Raad van Toezicht. 

 

Bestuurstermijn 

In 2013 is vastgelegd in de statuten dat de eerste bestuurstermijn voor de leden van de Raad van 
Toezicht één jaar bedraagt, na welke periode de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht 
drie jaren bedraagt. De leden van de Raad zijn tweemaal herbenoembaar, telkens voor drie jaren. 

 

Vrijwilligersvergoeding 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen met ingang van het jaar 2017 een vrijwilligers 
vergoeding van € 250,00 per persoon per jaar. Daarnaast kunnen zij onkosten declareren. 

 

Statuten 

De statuten van stichting Westland Cultuurweb bleven in 2017 ongewijzigd. 

 

Werkzaamheden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de 
organisatie. De Raad stelt het beleid van de stichting Westland Cultuurweb vast, ziet toe op de 
uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. De taken en bevoegdheden van de Raad, 
zoals vastgelegd in de statuten, stemmen overeen met de bepalingen van de Code Cultural 
Governance. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar. 

In 2017 vergaderde de Raad vier (4) keer in aanwezigheid van de directie: 

1. 26 januari 2017; 
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2. 4 april 2017 
3. 15 mei 2017 (met controle jaarrekening door DRV accountants en adviseurs); 
4. 23 oktober 2017. 

Door de Raad zijn in 2017 besproken en formeel goedgekeurd: 

- het jaarverslag en de jaarrekening 2016 (met controleverklaring door DRV accountants en 
adviseurs); 

- het meerjarenactiviteitenplan met de gewijzigde meerjarenbegroting voor het jaar 2017-2020; 
- de begroting voor het jaar 2017; 
- het projectverslag en jaarverantwoording Cultuureducatie met kwaliteit over het jaar 2016;  
- benoeming nieuw lid Raad van Toezicht, de heer E. (Eric) R. Borggreve; 
- het bijgewerkte rooster van aftreden voor de leden van de Raad; 
- het vaststellen van de jaarplanning beleid en subsidie. 

 
Daarnaast kwamen aan de orde: 
- de algemene gang van zaken; 
- de tussentijdse financiële resultaten; 
- de continuering van de uitbreiding van het arbeidscontract van de directeur naar 80%; 
- de toekenning van de subsidie van de gemeente Westland voor een periode van 4 jaren voor de 

jaren 2017-2020; 
- de stand van zaken aangaande de afrekening Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-2016; 
- de stand van zaken aangaande de subsidieaanvraag Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020; 
- de toekenning van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor een periode van 4 jaren voor 

de jaren 2017-2020; 
- het risicio-beleid van Westland Cultuurweb; 
- de samenwerkingsovereenkomst met Techniekweb; 
- de stand van zaken Kunstkracht 55+; 
- de stand van zaken aangaande het receptief aanbod; 
- de stand van zaken ouderenparticipatie; 
- de stand van zaken regeling kleine culturele initiatieven; 
- de stand van zaken Kunstpracht 9; 
- de begroting voor het jaar 2018; 
- de meldplicht datalekken; 
- de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Conclusie: 
De Raad van Toezicht heeft vastgesteld, dat het beleid van de directie op financieel gebied, als ook 
op cultureel gebied geleid heeft tot goede resultaten binnen de stichting. Er is dan ook sprake van 
grote tevredenheid binnen de Raad van Toezicht, als wordt teruggekeken op het jaar 2017. 

We spreken in dit verslag dan ook van harte onze waardering en dank uit in de richting van alle 
medewerkers van de stichting, die dit hebben mogelijk gemaakt. 

 
Namens de Raad van Toezicht, Naaldwijk, 16 april 2018 
 
 
mr. J.W.A.P. (Steffie) Michels, 
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Westland Cultuurweb 
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Algemene toelichting Staat van Baten en Lasten 
 
 
Baten 
De totale baten komen bijna € 15.000 hoger uit dan begroot, met name veroorzaakt door meer 
projectinkomsten Kunstkracht 55+ (€ 7.800) en Kunstpracht 9 (€ 4.884) en niet begrote inkomsten 
Regeling KCI (€ 4.475). 
 
• Gemeente Westland heeft besloten Westland Cultuurweb een meerjarige activiteitensubsidie toe 

te kennen voor de jaren 2017 t/m 2020. Voor 2017 is een bedrag van € 615.048 toegekend 
bestaande uit € 595.048 ten behoeve van de reguliere activiteiten en € 20.000 voor Podium 
Westland.  
Het subsidiebedrag voor de jaren 2018 t/m 2020 zal worden vastgesteld op basis van de voor die 
jaren geldende indexeringsregels. 

• Voor de uitvoering van de Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit verleent de gemeente 
voor de jaren 2017 t/m 2020 een jaarlijks subsidiebedrag van € 57.728. Dit bedrag is gelijk aan het 
voor die jaren beschikbare bedrag van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

• Certhon schonk Cultuurweb een bedrag voor het project Kunstkracht 55+ om zo mogelijk te 
maken dat een aantal projecten in 2017 konden worden herhaald. Voor deelname aan deze 
herhalingsprojecten leverden de betreffende verzorgingshuizen ook een eigen bijdrage waardoor 
de totale projectinkomsten voor Kunstkracht 55+ € 7.800 hoger waren dan begroot. 

• Voor het in 2017 gestarte project Kunstpracht 9 (Receptieve leerlijn basisonderwijs) ontving 
Cultuurweb naast de projectsubsidie van de gemeente een bijdrage van Fonds Westland die het 
project van 2017 t/m 2020 ondersteunt. Een reeds door RaboWestlandfonds toegekend bedrag 
voor de jaren 2018 t/m 2020 is opgenomen als vooruit ontvangen projectsubsidie. De scholen 
betaalden een eigen bijdrage per leerling. 

• Westland Cultuurweb voert voor de Gemeente Westland de subsidieregeling ‘Kleine Culturele 
Initiatieven’ uit en kreeg een hiervoor in 2017 een bijdrage in de organisatiekosten van € 4.475. 

 
 
Lasten 
De lasten zijn onderverdeeld in Reguliere activiteiten, Directe kosten subsidieprojecten en 
Personeels- en bedrijfskosten. De totale lasten zijn ruim € 62.000 lager dan begroot.  
Dit wordt met name veroorzaakt door lagere lasten voor reguliere activiteiten en het doorschuiven 
van onderdelen van subsidieprojecten naar 2018 (CmK, Kunstpracht 9 en Kunstpracht 55+). 
 
Reguliere activiteiten: ruim € 13.000 lager dan begroot: 
• Inkoop buitenschoolse educatie is ruim € 11.000 lager dan begroot vanwege een verrekening van 

het positieve resultaat van Muziekmeesters Westland uit seizoen 2015-16. 
• Ondersteuning culturele veld is bijna € 4.800 lager dan begroot en ook flink lager dan in 2016. Dit 

wordt veroorzaakt doordat bepaalde enkele activiteiten die in 2016 werden ondersteund in 2017 
niet meer plaatsvonden en enkele andere activiteiten in 2017 geen bijdrage meer ontvingen. De 
verwachting is dat in 2018 de ondersteuning van het culturele veld weer zal toenemen. 

• Podium Westland bijna € 2.500 hoger dan begroot. 
• De post Marketing Culturele veld is ongeveer conform begroting. Ten opzichte van 2016 is post 

bijna € 11.500 hoger omdat vanaf 2017 niet alleen de promotie van het culturele veld maar ook 
de marketing van de buitenschoolse educatie hieronder wordt verantwoord. 

 
Directe kosten subsidieprojecten: bijna € 29.500 lager dan begroot. 
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• Cultuureducatie met Kwaliteit is ruim € 2.800 lager dan begroot. 
• Directe kosten Kunstpracht 9 zijn ruim € 8.100 lager dan begroot. Het gaat voornamelijk om de 

kosten van theater- en museumbezoek en de kosten van vervoer. Het grootste deel van de 
voorstellingen van schooljaar 2017-18 vindt pas plaats in 2018 en daarmee ook de realisatie van 
de kosten. 

• Directe kosten Kunstkracht 55+ zijn bijna € 18.500 lager dan begroot. Oorspronkelijk zou 
Kunstkracht 55+ in 2017 worden afgerond. Een aantal projecten loopt echter nog door in 2018. 
De afsluitende ouderenconferentie vindt plaats in maart 2018.  

 
Personeelskosten 
De personeelskosten vallen uiteen in personeelskosten voor de reguliere activiteiten van Cultuurweb 
en personeelskosten voor de subsidieprojecten. De totale personeelskosten komen een kleine 
€ 19.500 lager uit dan begroot. 
• Personeelskosten Cultuurweb is ruim € 6.800 hoger dan begroot, o.a. vanwege uitbetaling van 

overuren. 
• Personeelskosten Kunstkracht 55+ is ruim € 1.750 hoger dan begroot, vanwege de organisatie van 

herhalingsprojecten. 
• Personeelskosten Cultuureducatie met Kwaliteit ruim € 28.000 lager dan begroot. Dit werd 

veroorzaakt doordat de nieuwe activiteiten uit het projectplan 2017-2020 pas in de loop van 2017 
zijn opgestart. De verwachting is dat in 2018 een inhaalslag gepleegd zal worden en een deel van 
het restant van 2017 zal worden ingelopen. In 2017 zijn wel alle restantgelden van de 
projectperiode 2013-2016 volledig ingezet voor afronding van de activiteiten uit genoemde 
projectperiode. 

 
De Bedrijfskosten zijn nagenoeg conform de begroting. 
 
 
Toedeling baten en lasten aan projecten 
Verderop in dit jaarverslag is per project een overzicht opgenomen van alle baten en lasten.  
Dit resulteert in de volgende projectresultaten: 
- Cultuureducatie met Kwaliteit afronding 2013-2016: een tekort van € 27.143 – wordt gedekt door 

het bestemmingsfonds CmK ad € 27.137 welke per 31-12-2016 beschikbaar was voor afronding van 
de activiteiten van het project 2013-2016. 

- Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020: een overschot van € 28.506 – wordt opgenomen in het 
bestemmingsfonds CmK. 

- Kunstpracht 9: een overschot van 13.035 – wordt opgenomen in een bestemmingsreserve 
Kunstpracht 9. 

- Kunstkracht 55+: een overschot van 12.823 – wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
Kunstkracht 55+. 

 
Eigen vermogen 
Cultuurweb sloot het jaar af met een positief resultaat van € 36.302.  
Na verwerking van het resultaat ziet het eigen vermogen er als volgt uit waarbij de cijfers tussen 
haakjes de standen per 31-12-2016 weergeven): 
Egalisatiereserve € 72.737 (68.662) 
Bestemmingsreserves € 70.046 (€ 37.819) 

- Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit € 28.506 (€ 27.137) 
- Bestemmingsreserve Kunstpracht 9 € 13.035 (€ 0) 
- Bestemmingsreserve Kunstpracht 55+ € 23.505 (€ 10.682) 
- Bestemmingsreserve Opening Horti Campus € 5.000 (€ 0) 
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Verwachting 2018 en verder 
 
Van 2018 t/m 2020 krijgt Cultuurweb een activiteitensubsidie van gemeente Westland waarmee de 
reguliere werkzaamheden (inclusief Podium Westland) kunnen worden voortgezet. 
Daarnaast kan in genoemde jaren ook de cultuureducatie in het basisonderwijs worden voortgezet 
met de gelden van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de matchingsbijdrage van de gemeente.  
Naast deze activiteiten kunnen de komende jaren diverse projecten en extra activiteiten worden 
georganiseerd. 
 
Het project Kunstkracht 55+ kan in 2018 en 2019 worden voortgezet door projectinkomsten van 
diverse landelijke en plaatselijke fondsen en een sponsor (Gemeente Westland, VSBfonds, Fonds 
Sluyterman van Loo, RCOAK en Certhon) en een eigen bijdragen van de deelnemende 
zorginstellingen. In totaal kunnen de komende twee jaar 24 projecten worden gefinancierd. De 
restantgelden uit 2016 en 2017 worden in 2018 volledig ingezet voor afronding van de projecten en 
herhalingsprojecten en de afsluitende conferentie. 
 
Voor Kunstpracht 9 is bij de gemeente een projectaanvraag gedaan voor 2018 t/m 2021. De 
verwachting is dat deze wordt toegekend. Van twee plaatselijke fondsen (RaboWestlandfonds en 
Fonds Westland) zijn voor de jaren 2018 t/m 2020 al toezeggingen ontvangen. 
 
Tenslotte zal in 2018 een onderzoek worden uitgevoerd naar de behoefte aan aanbod 
cultuureducatie voor kinderen en jongeren met een beperking. Hiervoor heeft Cultuurweb begin 
2018 een incidentele subsidie ontvangen. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017     
(na verdeling resultaat)     
     
  31-12-2017  31-12-2016 

   €    €  
ACTIVA     
     
Vaste activa     
     
Materiële vaste activa (1)    
Verbouwing/Inrichting  23.697                      26.934  
Kantoormeubilair  4.379   4.979  
ICT-materiaal  617   1.401  

  28.692   33.315  
Vlottende activa     
     
Vorderingen (2)    
Debiteuren  1.203   -  
Overlopende activa  3.229   17.882  
Overige vorderingen  9.217   1.022  

  13.649   18.905  

     
Liquide middelen (3) 202.993   143.079  

     
Totaal activa  245.335   195.298  

     
PASSIVA     
     
Eigen Vermogen (4)    
Egalisatiereserve  72.737   68.662  
Bestemmingsreserves  70.046   37.819  

  142.783   106.481  
Voorzieningen (5)    
Opleidingsbudget  2.288   1.824  

     
Kortlopende schulden (6)    
Kleine Culturele Initiatieven  24.427   -  
Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen  17.000   28.875  
Crediteuren  29.642   28.260  
Belastingen en sociale premies  10.192   7.540  
Overige schulden                          1.235                           7.510  
Overlopende passiva                       17.768                        14.807  

                      100.264                        86.993  
     
Totaal passiva                     245.335                      195.298  



 

 

23 

 
 
 
  

Staat van baten en lasten    Realisatie Begroting Realisatie 

   2017 2017 2016 

   € € € 
BATEN      
Activiteiten- en projectsusbsidies (7)         786.404         777.503       745.187  
Overige inkomsten (8)   9.109  3.225   -  
Som der baten           795.513           780.728         745.187  

      
LASTEN      
Reguliere activiteiten      
Inkoop buitenschoolse educatie (9)  318.768  330.000        352.832  
Ondersteuning Culturele Veld (10)  18.231  23.000  27.532  
Marketing Culturele veld (11)  25.458  25.000  13.900  
Podium Westland (12)  32.456  30.000         31.622  
Reguliere activiteitenlasten   394.912         408.000       425.886  
Directe kosten subsidieprojecten (13)     
Cultuureducatie met Kwaliteit 13-16 (14)  696  1.282         13.456  
Cultuureducatie met Kwaliteit 17-20   9.167           11.419                    -  
Kunstpracht 9 (Receptief aanbod 
basisonderwijs) (15)  9.974           18.125                    -  
Kunstkracht 55+ (16)  21.697           40.157         13.668  
Lasten subsidieprojecten   41.534           70.983         27.124  

      
Personeels- en bedrijfskosten      
Personeelskosten (17)  288.576         308.018       284.190  
Afschrijvingen (18)  4.622              5.000           4.622  
Huisvestingskosten (19)  6.333              6.500           6.349  
Kantoorkosten (20)  2.853              3.600           4.807  
Organisatiekosten (21)  20.578           19.700         16.931  

   322.961         342.818       316.898  
      
Totale kosten   759.408         821.801       769.908  
      
Saldo   36.105  -41.073  -24.721  
      
Financiële baten en lasten (22)     
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten                   217                         -  848  
Rentelasten en soortgelijke kosten                    -20                         -  -20  
Saldo financiële baten en lasten                   197                         -                828  
      
Saldo boekjaar             36.302            -41.073         -23.893  
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Resultaatbestemming    
    
Egalisatiereserve   4.075  
    
Bestemmingsreserves:    
- Fonds Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016)  -27.137   
- Fonds Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020)  28.506   
- Kunstkracht 55+  12.823   
- Kunstpracht 9  13.035   
- Opening Horti Campus  5.000   
   32.227  

   36.302  
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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 sinds de 
oprichtingsdatum niet gewijzigd. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Westland Cultuurweb, statutair gevestigd te Westland, richten zich op 
het - zonder winstoogmerk - verwerven van financiële middelen en het aanwenden van deze 
middelen ten behoeve van instellingen, initiatieven en projecten die voor een gevarieerd aanbod van 
cultuur(-educatie) zorgen binnen de gemeente Westland. 
 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
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 en de bestemmingsreserves gepresenteerd. 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves zijn afgezonderd ter dekking van uitgaven voor specifieke doelen. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen voor personeelsverplichtingen worden opgenomen tegen de contante waarde.  
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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 2017 
 
 
ACTIVA      
      
VASTE ACTIVA      
      
1. Materiële vaste activa      

 Verbouwing 
Kantoor-
inrichting Meubilair 

ICT-
materiaal Totaal 

      
Stand per 1 jan. 2017 € € € € € 
Aanschafwaarde  13.720 18.654  6.005 2.353  40.732  
Cumulatieve afschrijvingen t/m 
31 dec. 2016 -2.344   -3.096  -1.026  -  952  -  7.418  
Boekwaarde per 1 jan. 2017  11.376  15.558  4.979  1.401  33.315  

      
Mutaties boekjaar      
Investeringen - - - - - 
Afschrijving 2017 -1.372  -1.865  -601   -784  -4.622  
      
Stand per 31 dec. 2017      
Aanschafwaarde 13.720  18.654  6.005  2.353  40.732  
Cumulatieve afschrijvingen t/m 
31 dec. 2017 -3.716  -4.961  -1.626  -1.737  -12.040  

Boekwaarde per 31 dec. 2017  10.004  13.693  4.379  617  28.692  

      
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 

    
2. Vorderingen    
    
Debiteuren    
< 30 dagen 883   -  
30-60 dagen 286   -  
>60 dagen 33   -  

 1.203   -  

    
Overlopende activa    
Vooruitbetaalde kosten 1.232   1.302  
Vooruitbetaalde pensioenpremie 1.998   1.880  
Buitenschoolse educatie 2017   14.701  

 3.229   17.882  
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 31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 

    
Overige vorderingen    
Te ontvangen rente 217   848  
Terug te ontvangen muziekeducatie 2015-16 9.000   
Afrekening salariskantoor 2016    174  

 9.217   1.022  

    
3. Liquide middelen    
Kas 72   131  
Rabobank Rekening Courant  853   1.928  
Rabo Doelreserveren 202.068   141.020  

 202.993   143.079  

    
    
PASSIVA    
    
4. Eigen Vermogen    
Egalisatiereserve 72.737   68.662  
Bestemmingsreserves 70.046   37.819  

 142.783   106.481  

    
Egalisatiereserve    
Stand per 1 januari 2017 68.662   69.874  
Bestemming resultaat  4.075   -1.212  
Stand per 31 december 2017 72.737   68.662  

    
Bestemmingsreserves    

Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit 28.506   
          

27.137  
Bestemmingsreserve Kunstpracht 9 13.035   -  
Bestemmingsreserve Kunstkracht 55+ 23.505   10.682  
Bestemmingsreserve opening Horti Campus 5.000   -  

 70.046   37.819  
 
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit     

Stand per 1 januari 2017 
            

27.137   
          

50.500  
Bestemming resultaat (afwikkeling regeling 13-16) -27.137   -23.363  
Bestemming resultaat regeling 2017-2020 28.506    
Stand per 31 december 2017 28.506   27.137  
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 31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 

    
Bestemmingsreserve Kunstpracht 9 (Receptieve 
kunst)    
Stand per 1 januari 2017 -   -  
Bestemming resultaat 13.035   -  
Stand per 31 december 2017 13.035   -  

    
Bestemmingsreserve Kunstkracht 55+    
Stand per 1 januari 2017 10.682   -  
Bestemming resultaat 12.823   10.682  
Stand per 31 december 2017 23.505   10.682  

    
Bestemmingsreserve Opening Horti Campus    
Stand per 1 januari 2017 -   -  
Bestemming resultaat 5.000   -  
Stand per 31 december 2017 5.000   -  

    
    
5. Voorzieningen    
    
Individueel opleidingsbudget    
Stand per 1 januari 2017 1.824   583  
Toegevoegd boekjaar 1.250   1.241  
Uitgekeerde opleiding -787   -  
Stand per 31 december 2017 2.288   1.824  

    
    
6. Kortlopende schulden    
    
Kleine Culturele Initiatieven    
Stand per 1 januari 2017 -    
Gelden Gemeente ter uitvoering Regeling KCI 30.000    
Mutaties tijdens boekjaar -5.573    
Stand per 31 december 2017 - Retour naar Gemeente 24.427    

    
    
Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen    
Projectsubsidies Kunstpracht 9 t.b.v. 2018 t/m 2020 10.000   -  
Sponsorbijdrage nieuwjaarsconcert 2018 7.000   -  
Projectsubsidies 2017 Kunstkracht 55+ -   28.875  

 17.000   28.875  
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 31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 
Crediteuren    
< 30 dagen 26.970   28.026  
30-60 dagen 672   200  
>60 dagen 2.000   34  

 29.642   28.260  

    
Belastingen en sociale premies    
Loonheffing 10.192   7.540  

 10.192   7.540  

    
Overige schulden    
Cultuureducatie met Kwaliteit -   420  
Overige schulden 1.235   7.090  

 1.235   7.510  

    
Overlopende passiva    
Accountant 7.381   6.958  
Vakantiegeld 5.852   5.186  
Te betalen pensioenpremies 447   244  
Nog te betalen bijdragen naschoolse 
kunstcursussen 3.140   2.420  
Afronding buitenschoolse educatie 2016-17 948   -  

 17.768   14.807  

    
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Inkoop buitenschoolse educatie 
Met diverse organisaties zijn overeenkomsten van opdracht gesloten voor het verzorgen van 
buitenschoolse educatie gedurende cursusjaar 2017-18. Met Dans Creatie is ook voor 2018-19 reeds 
een contract afgesloten. Dit levert de volgende financiële verplichtingen op: 
Stichting voor Theater en Muziek (Muziekmeesters) – muziekonderwijs: € 58.354 
Stichting voor Theater en Muziek (Koperen Kees) – theateronderwijs: € 63.766 
HaFaBra-verenigingen – HaFaBra-lessen: € 24.079 
Dans Creatie en Dance For You – respectievelijk talentenklassen en danslessen voor 
kinderen/jongeren met een beperking: totaal € 35.634 
Creatief Centrum ‘t Atelier – beeldende kunst aan kinderen en jongeren: € 1.903 
Westland Music School en JAM Westland – individuele- en duolessen en bandlessen: € 11.029 
 
Huurverplichtingen 
Westland Cultuurweb heeft per 1 april 2015 een huurovereenkomst gesloten met de gemeente 
Westland inzake kantoorruimte in de Kunstgarage aan het Zuideinde.  De overeenkomst is 
aangegaan voor vijf jaar en zal aansluitend met nogmaals vijf jaar worden voortgezet. De jaarlijkse 
huurkosten zijn € 3.042. Daarnaast geldt een voorschot voor bijkomende kosten en diensten van 
€ 2.019 per jaar.  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
       
  Realisatie  Begroot  Realisatie 
BATEN  2017  2017  2016 

  €  €  € 
7. Subsidies       
Reguliere activiteitensubsidie gemeente Westland           615.048           615.047            590.712  
Projectsubsidies Cultuureducatie met Kwaliteit           115.456           115.456            110.000  
Projectsubsidies Kunstkracht 55+             34.875             28.875              24.475  
Projectsubsidies Kunstpracht 9             21.025             18.125    
Projectsubsidie gemeente Podium Westland                   20.000  

           786.404     777.503           745.187  

Cultuureducatie met kwaliteit       
Fonds voor Cultuurparticipatie             57.728             57.728              55.000  
Gemeente Westland (directe matching)             57.728             57.728              55.000  

           115.456           115.456            110.000  

Kunstkracht 55+       
Gemeente Westland                        -                         -                5.000  
Landelijke fondsen             23.700             23.700              12.300  
Plaatselijke fondsen/bedrijven             11.175                5.175                7.175  

             34.875             28.875              24.475  

Kunstpracht 9       
Gemeente Westland             18.125             18.125                         -  
Plaatselijke fondsen               2.900                         -                         -  

             21.025             18.125                         -  

8. Overige inkomsten       
Uitvoering Regeling Kleine Culturele Initiatieven               3.000                         -                         -  
Extra ivm marketing Regeling KCI               1.475                         -                         -  

Bijdragen scholen Cultuureducatie met Kwaliteit                   850                3.225                         -  

Bijdragen scholen Kunstpracht 9               1.984                         -                         -  

Bijdragen zorginstellingen Kunstkracht 55+               1.800                         -                         -  

               9.109                3.225                         -  

       
9. Inkoop Buitenschoolse educatie       
Marketing buitenschoolse educatie                        -  *                9.233  
Fase 2 - pilots naschoolse kunstcursussen             30.697                21.573  
Fase 3 - muziekeducatie vrije tijd              71.430                88.954  
Fase 3 – Hafabra-lessen (SRMO en verenigingen)             50.530                51.176  
Fase 3 -  theatereducatie vrije tijd           102.723              117.527  
Fase 3 - pilots dans             25.521                24.990  
Fase 3 - pilots beeldende kunst               5.585                11.902  
Fase 3 - pilots popmuziek             17.054                16.054  
Nieuwjaarsconcert 2017               8.091                11.424  
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  Realisatie  Begroot  Realisatie 

  2017  2017  2016 

  €  €  € 
Nieuwjaarsconcert 2018 voorbereiding  7.138        

  318.768   330.000   352.832  

       
* De marketingkosten voor buitenschoolse educatie zijn in 2017 opgenomen onder de post Marketing 
culturele veld. 

       
10. Ondersteuning Culturele veld       
Beeldend  1.027     772  
Dans  2.057     3.753  
Erfgoed  666     930  
Koren  3.000     4.100  
Literatuur  1.500     2.328  
Muziek  5.700     8.200  
Theater  4.281      7.450  

  18.231   23.000   27.532  

       
11. Marketing Culturele Veld       
Uitzendingen In Jouw Buurt  4.955     3.987  
Agenda's in Hele Westland en Groot Westland  4.037     3.325  
Agendapakket WOS  6.050     6.050  
Marketing naschoolse cursussen fase 2  4.369      
Marketing buitenschoolse educatie fase 3  3.543      
Overig, o.a. promotie Regeling Kleine culturele 
initiatieven  2.504      539  

  25.458   25.000   13.900  

       
12. Podium Westland       
Faciliteiten  26.252     23.251  
PR/Marketing  3.769     5.205  
Educatie  2.436      3.165  

  32.456   30.000   31.621  

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

  2017  2017  2016 

  €  €  € 

       
14. Directe projectkosten Cultuureducatie met Kwaliteit       
Kosten i.v.m. afronding werkzaamheden projectperiode 
2013-2016  696   1.282   13.456  
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020:       
Activiteiten  5.548   7.641    
Coördinatie, kennisdeling, monitoring en evaluatie  2.288   2.628    
Accountantskosten  1.331   1.150     

  9.863   12.701   13.456  

       
15. Kunstpracht 9 (Receptieve leerlijn basisonderwijs)       
Kosten voorstellingen inclusief vervoer  9.273     -  
Organisatiekosten  701     -  

  9.974   18.125   -  

       
De personele kosten voor organisatie van Kunstpracht 9 zijn in 2017 volledig gedekt door 
gelden uit de CmK-regeling.  
       
16. Kunstkracht 55+       
Algemene kosten  462     556  
Projecten  16.458     13.112  
Herhalingsprojecten  4.686     -  
Ouderenconferentie  91      -  

             21.697             40.157              13.668  

       
 
De acht projecten binnen Kunstkracht 55+ zouden oorspronkelijk eind 2017 afgerond zijn. 
Diverse projecten lopen echter iets langer door en de afsluitende conferentie vindt plaats in maart 
2018. De subsidieverstrekkers zijn akkoord met deze uitloop. Door een sponsorbijdrage konden nog 
eens vijf herhalingsprojecten worden georganiseerd. Ook deze worden begin 2018 afgerond. 
Kunstkracht 55+ wordt in 2018 en 2019 voortgezet. De financiering hiervoor is inmiddels rond. 
 
17. Personeelskosten       
Salarissen en sociale lasten (personeel in loondienst)           180.462           170.379            159.509  
Inhuur personeel           103.402           132.640            121.679  
Overige personele kosten               4.712   5.000                3.002  

           288.576           308.018            284.190  

       
Onder de post salarissen is een bedrag van € 35.874 aan sociale lasten opgenomen. Hiervan is 
€ 12.428 pensioenlast. Op 31 december 2017 zijn vijf personeelsleden in loondienst, allen part-time, 
met een totale omvang van 2,61 fte. Hiervan is 2,08 fte in vaste en 0,53 fte in tijdelijke 
dienstverbanden. 
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  Realisatie  Begroot  Realisatie 

  2017  2017  2016 

  €  €  € 
       

       
Personeel in loondienst       
Cultuurweb           163.335           154.000            145.841  
Kunstkracht 55+             10.155   8.400                7.125  
Cultuureducatie met Kwaliteit afronding regeling 
2013-2016               2.100   2.100                6.543  
Cultuureducatie met Kwaliteit regeling 2017-2020               4.873   5.879                         -  

           180.462           170.379            159.509  

       
Inhuur personeel       
Cultuurweb               5.294   7.500                8.314  
Cultuureducatie met Kwaliteit afronding regeling 13-16             24.347             23.757            113.364  
Cultuureducatie met Kwaliteit regeling 2017-2020             73.760           101.383                         -  

           103.402           132.640            121.679  

 
18. Afschrijvingen       
Verbouwing  1.372   1.372   1.372  
Kantoorinrichting  1.865   1.865   1.865  
Meubilar  601   601   601  
ICT-materiaal  784   1.162   784  

  4.622   5.000   4.622  

       
19. Huisvestingskosten       
Huur  3.026   3.010   3.000  
Schoonmaakkosten  1.288   1.250   993  
Overige huisvestingskosten (o.a. energie)  2.019   2.240   2.356  

  6.333   6.500   6.349  

       
20. Kantoorkosten       
Kleine investeringen  297   -   988  
Kopieer- en portokosten  1.162   1.750   1.731  
Telefonie  733   850   673  
Overige kantoorkosten  660   1.000   1.415  

  2.853   3.600   4.807  
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  Realisatie  Begroot  Realisatie 

  2017  2017  2016 

  €  €  € 

       
21. Organisatiekosten       
Marketing en communicatie  4.609   4.000   3.972  
Automatisering  2.164   2.500   2.737  
Representatie  1.619   1.600   832  
Raad van Toezicht   1.722   1.500   171  
Verzekeringen  778   850   706  
Overige organisatiekosten  533   750   396  
Accountant  6.050   5.750   5.748  
Administratiekantoor (salarisverwerking)  1.060   1.250   870  
Juridisch advies  2.044   1.500   1.499  

  20.578   19.700   16.931  

       
       
22. Financiële baten en lasten       
       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten       
Rente Rabo Doelreserveren  217   -   848  

       
Rentelasten en soortgelijke kosten       
Kosten Rabo Rekening Courant  -20   -   -20  
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TOEDELING BATEN EN LASTEN AAN ACTIVITEITEN EN PROJECTEN    
 
    

    

 
Reguliere 
activiteiten 

CmK  
2017-2020 

CmK 
2013-2016 Kunstpracht 9 Kunstkracht 55+ Totaal 

Subsidies € € € € € € 

Activiteitensubsidie gemeente        607.048  -  -  -  8.000  615.048  

Projectsubsidies -          115.456  -  21.025  34.875  171.356  

Totaal subsidies        607.048          115.456  -  21.025  42.875  786.404  

Overige inkomsten       
Uitvoering Regeling KCI 4.475  -  -  -  -  4.475  

Onderwijs -  850  -  1.984  -  2.834  

Zorginstellingen -  -  -  -  1.800  1.800  

Totaal eigen bijdragen 4.475  850  -  1.984  1.800  9.109  

TOTAAL BATEN        611.523          116.306   23.009  44.675  795.513  

       
Reguliere activiteiten        394.912  -  -  -  -  394.912  

Directe kosten subsidieprojecten -  
             

9.167  696  9.974  21.697  41.534  

Totaal activiteitenlasten        394.912  
             

9.167  696  9.974  21.697  436.446  

Personeelskosten vast        163.335  
             

4.873              2.100  -                   10.155  180.462  

Personeelskosten inhuur 5.294  73.760           24.347  -  -  103.402  

Overige personeelskosten             4.712  
                      

-                       -                         -                              -           4.712  

Totaal personeelskosten        173.341  
           

78.633           26.447                         -                   10.155       288.576  

Afschrijvingen             4.622  
                      

-                       -             4.622  

Huisvestingskosten             6.333  
                      

-                       -             6.333  

Kantoorkosten             2.853  
                      

-                       -             2.853  

Organisatiekosten           20.578  
                      

-                       -             20.578  

Totaal bedrijfskosten           34.386  
                      

-                          -                              -         34.386  

TOTAAL LASTEN        602.639  
           

87.800           27.143                9.974                   31.852  
     

759.408  

RESULTAAT             8.884  
           

28.506          -27.143              13.035                   12.823         36.105  

Financiële baten en lasten 197 - - - - 197 

RESULTAAT BOEKJAAR 9.081 28.506 -27.143 13.035 12.823 36.302 
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Bestemming van het resultaat 2017 
 
 
De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 36.302. 
 
Het bestuur stelt voor om dit saldo over 2017 als volgt te verwerken: 
* € 27.137 onttrekken aan het bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit i.vm. afronding 

van de CmK-regeling 2013-2016 
* € 28.506 toevoegen aan bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit 
* € 12.823 toevoegen aan de bestemmingsreserve Kunstkracht 55+ 
* € 13.035 toevoegen aan bestemmingsreserve Kunstpracht 9 
* € 5.000 toevoegen aan bestemmingsreserve Opening Horti Campus 
* € 4.075 toevoegen aan de Egalisatiereserve. 
 
Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans. 
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Begroting 2018

BATEN

Reguliere activiteitensubsidie gemeente 617.360€           
Projectinkomsten CmK 117.556€           
Projectinkomsten Kunstkracht 55+ 32.300€             
Projectinkomsten Kunstpracht 9 (receptief) 89.121€             
Overige inkomsten 21.250€             

TOTAAL BATEN 877.587€           

LASTEN

Activiteitenlasten
Reguliere activiteiten:
Cultuureducatie <21 jaar 335.000€           
Ondersteuning Culturele veld 25.000€             
Marketing culturele veld 25.000€             
Podium Westland 35.000€             
Projecten:
Project Cultuureducatie op school (CmK) 117.556€           
Project Kunstpracht 9 - Receptief aanbod basisonderwijs 89.121€             
Project Kunstkracht 55+ 60.805€             
Diverse projecten 16.250€             

Totale activiteitenlasten 703.732€           

Kosten Westland Cultuurweb
Personele kosten 176.350€           
Afschrijvingen 5.000€                
Huisvesting 6.500€                
Kantoor- en organisatiekosten 25.900€             

Totale kosten Westland Cultuurweb 213.750             

TOTAAL LASTEN 917.482             

RESULTAAT -39.895€            

Dekking:
Bestemmingsreserve Horticampus 5.000€                
Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+ 23.505€             
Egalisatiereserve -11.390€            
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WNT-verantwoording 2017  
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Stichting Westland Cultuurweb. Het voor Stichting Westland Cultuurweb toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum). 
 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen  
 

bedragen x € 1 J. Kunstman 

Functiegegevens Directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 
Deeltijdfactor in fte  0,8 fte 
Gewezen topfunctionaris? Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 
  
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen €  56.646 
Beloningen betaalbaar op termijn9 €   5.286 
Subtotaal €  61.932 
  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 144.800 
  
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 
Totale bezoldiging €  61.932 
  
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. 

  
Gegevens 2016  
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 
Deeltijdfactor 2016 in fte 0,8 fte 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 54.673 
Beloningen betaalbaar op termijn €  5.157 
Totale bezoldiging 2016 € 59.830 
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1b. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder  
 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

J.W.A.P. Michels Voorzitter Raad van Toezicht 
E.R. Borggreve Lid Raad van Toezicht (vanaf 8-9-2017) 
J.M.A. van den Broek Lid Raad van Toezicht 
B. Luttik Lid Raad van Toezicht (t/m 26-6-2017) 
B.N.A. Sosef Lid Raad van Toezicht 
S. Wiegers Lid Raad van Toezicht 

 
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht die een volledig jaar in functie waren, hebben 
een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 250. De twee leden die een gedeelte van het jaar in  
functie waren, kregen een vergoeding van € 125. 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking 
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 2017 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 2017 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 2017 vastgesteld waarna de raad 
van toezicht het jaarverslag en de jaarrekening 2017 heeft goedgekeurd in de vergadering van 
14 mei 2018. 
 
 
Naaldwijk, 14 mei 2018 
 
 
 
 
J. Kunstman J.W.A.P. Michels 
directeur/bestuurder voorzitter raad van toezicht 
 
 
 
 


