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Voorwoord
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Westland Cultuurweb. Met tevredenheid kan ik constateren dat
Cultuurweb in 2014 belangrijke stappen heeft gezet. Waar het jaar 2013 nog vooral een jaar van
verkennen en opstarten was, kenmerkt 2014 zich doordat Westland Cultuurweb zich in het culturele veld
heeft gevestigd en ruim draagvlak heeft verworven. In het jaarverslag van 2013 beschreef ik nog dat er
mede door de context waarin Westland Cultuurweb werd opgericht veel weerstand was. Gelukkig kon ik
toen ook al constateren dat er na enige maanden meer sympathie en waardering voor de organisatie
ontstond. In eerste instantie met name in het onderwijs, maar al snel ook in het culturele veld. Die trend
heeft zich afgelopen jaar voortgezet.
In 2014 heeft Westland Cultuurweb zich inmiddels een stevige positie binnen het culturele veld in de
gemeente Westland weten te verwerven. En dat is niet voor niets: de resultaten mogen er zijn. Dit
schooljaar houdt een twintigtal scholen zich actief bezig met de leerlijnen Kunstkracht 10, zoals deze
onder verantwoordelijkheid van Westland Cultuurweb ontwikkeld zijn. Dat betekent dat er in 2014 al
meer dan 1600 leerlingen actief in contact komen met dans, theater en muziek.
Het culturele amateurveld weet Westland Cultuurweb inmiddels ruim te vinden. Er zijn in 2014 een groot
aantal gezamenlijke activiteiten ontplooid. Het festival ter viering van 10 jaar Westland is daar het
sprekendste voorbeeld van. Naast de mooie optredens die vijftienhonderd Westlandse amateurartiesten
verzorgden werd tijdens de voorbereidingen van het festival de kiem gelegd voor vele toekomstige en
nieuwe samenwerkingsverbanden.
Het afgelopen jaar kende ook een tegenvaller. Muziekschool Westland trok de conclusie dat zij - in haar
huidige organisatiestructuur en met het verliezen van directe subsidie - niet op de toekomst voorbereid
zou zijn. Het is goed om te zien dat de docenten van de voormalige muziekschool in 2014 de handen
ineen hebben geslagen om het aanbod in de nieuwe organisatie ‘Muziekmeesters Westland’ voort te
zetten. Inmiddels zijn de bereikcijfers van Muziekmeesters al weer bijna op het niveau van 2013, en heeft
Westland Cultuurweb de basis gelegd voor een behoorlijke uitbreiding van het aantal lessen en cursussen
in de toekomst.
Al met al resultaten om trots op te zijn! Westland Cultuurweb heeft in 2014 belangrijke stappen gezet in
het weven van het web dat zij wil zijn: de verbinding tussen kunst, cultuur en onderwijs in de gemeente
Westland.
Jeroen Kunstman

Directeur-bestuurder Westland Cultuurweb
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Directieverslag

Dansschool Dance Innovation tijdens 10 jaar Westland
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1. Algemeen
Missie, visie en kernwaarden
Missie: Westland Cultuurweb weeft het web tussen cultureel Westland. Zij brengt kennis samen en legt
verbindingen in het brede veld van cultuureducatie en -participatie om zo de mogelijkheden te
versterken. Zij stimuleert en faciliteert dit vanuit een kwalitatieve en inspirerende regisseursrol. Westland
Cultuurweb is een professionele gesprekspartner voor het onderwijs- en cultuurveld en de gemeente
Westland.
Visie: Kunst en cultuur is van en voor iedereen! Diversiteit aan talent en creativiteit zijn nodig om
innovatief en toekomstgericht aan Westland te bouwen. Met passie en creërende kracht dragen kunst en
cultuur daaraan bij. Westland Cultuurweb wil dat mensen geraakt worden door die passie en kracht,
zodat zij hun talenten kunnen herkennen en inzetten om hun leven zelfbewust in te richten. Westland
Cultuurweb doet dit door in te zetten op verbinding, betrokkenheid en samenwerking vanuit de
overtuiging dat dit zal leiden tot een verankering van kunst en cultuur in de Westlandse samenleving.
Westland Cultuurweb hanteert hierbij vijf kernwaarden:
·
Verbinding
·
Kwaliteit
·
Toegankelijkheid
·
Creativiteit
·
Integriteit
Code Cultural Governance
Westland Cultuurweb onderschrijft de principes van de Code Cultural Governance en handelt daar ook
naar. Zij heeft bij haar oprichting in 2013 gekozen voor het raad-van-toezicht-model. Dit betekent dat de
feitelijke leiding van de stichting ligt bij de directeur-bestuurder, en dat de raad van toezicht hierop een
toezichthoudende functie heeft. Leden van de directie en raad van toezicht maken hun nevenfuncties
openbaar. Deze staan ook vermeld op de website van Westland Cultuurweb.
In 2014 is een start gemaakt met het opstellen van een reglement raad van toezicht en een
directiereglement. Begin 2015 zullen deze worden vastgesteld. Samen met beleidsplannen en
jaarverslagen worden deze openbaar gemaakt op de website.
Uitgangspunten voor meerjarenbeleid
In dit eerste volledige jaar van haar bestaan was één van de voornaamste doelstellingen de
uitgangspunten voor het beleid in de komende jaren vast te stellen. De activiteiten van Westland
Cultuurweb richten zich op drie werkvelden: binnenschoolse educatie, buitenschoolse educatie tot 21 jaar
en ondersteuning van het amateurveld.
De binnenschoolse kunst- en cultuureducatie behelst met name de uitvoering van de regeling
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in het basisonderwijs. Voor dit werkveld was in 2013 reeds voor meerdere
jaren het beleid vastgesteld, omdat het een vierjarige regeling voor (2013-2016) behelst.
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Voor de buitenschoolse educatie voor kinderen en jongeren krijgt Westland Cultuurweb van de gemeente
subsidie met de opdracht hiervan kwalitatief hoogstaande educatie in te kopen voor zo veel mogelijk
Westlandse kinderen tegen marktconforme tarieven. Voor het brede culturele veld ligt de opdracht
voornamelijk in verbinding en verdieping. De belangrijkste doelstellingen op langere termijn zoals die in
2014 zijn opgesteld zijn de volgende:
Buitenschoolse educatie
Vergroting van het totale bereik van leerlingen.
Inkoop van meer disciplines dan alleen muziek en theater: uitbreiding naar in eerste instantie
beeldend, nieuwe media en in 2016 eventueel dans.
Meer nadruk op de oriëntatie: opzetten van een breed laagdrempelig aanbod voor alle disciplines
rondom brede scholen en buitenschoolse opvang.
Een grotere nadruk op meer dan alleen les. Ondersteuning bij en inkoop van overkoepelende
activiteiten, zoals samenspel, optredens en voorstellingen, festivals.
Brede culturele amateurveld:
Het bieden van organisatorische en bestuurlijke ondersteuning aan zowel de culturele koepels als
de losse verenigingen en stichtingen.
Het organiseren en ondersteunen van verbindende en gezamenlijke activiteiten.
Het organiseren van festivals en evenementen.
Het verzorgen van marketing en publiciteit voor het gehele veld.
Het bemiddelen in huisvesting.
Het was voor Westland Cultuurweb goed nieuws dat op grond van dit geschetste beleid voor meerdere
jaren Gemeente Westland in november besloten heeft een tweejarige subsidie voor 2015 en 2016 toe te
kennen.
Personeel en huisvesting
Westland Cultuurweb heeft ook in het tweede jaar van haar bestaan gefunctioneerd met minimale
overhead. De resultaten zoals beschreven in dit jaarverslag zijn met een klein team bereikt, om zo veel
mogelijk van de subsidie van de gemeente Westland en het Fonds van Cultuurparticipatie ten bate te
laten komen van de educatie en het culturele veld.
Westland Cultuurweb heeft een directeur in vaste dienst voor 0,7 fte. Daarnaast bestaat het vaste
personeel uit een coördinator onderwijs en amateurveld voor 0,5 fte, een medewerker administratie en
financiën voor 0,34 fte en een medewerker marketing voor 0,11 fte. Het totale vaste personeel bedraagt
daarmee 1,65 fte. Verder wordt het werkveld binnenschoolse educatie aangestuurd en uitgevoerd door
een freelance projectleider ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. In 2014 is door de uitbreiding van de
werkzaamheden op dat gebied een extra freelance medewerker voor Cultuureducatie met Kwaliteit
ingehuurd.
Westland Cultuurweb zag zich in 2014 wel genoodzaakt voor een aantal activiteiten tijdelijk extra
personeel in te huren. Wegens de grootte van het festival ter viering van 10 jaar gemeente Westland is
tijdelijk een extra medewerker ingehuurd. Daarnaast is door het stoppen van de muziekschool en de extra
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werkzaamheden die in voorbereiding op seizoen 2014/15 en aansluitend 2015/16 het team tijdelijk
uitgebreid met extra uren voor administratie en financiën en coördinatie.
Westland Cultuurweb was gedurende geheel 2014 gehuisvest in het Hooghe Landhuys in Naaldwijk, voor
een zeer lage huurprijs. De huurlasten waren hierdoor in 2014 zeer beperkt. In april 2015 zal Westland
Cultuurweb verhuizen naar haar definitieve eigen kantoor in het nieuwe gebouw ‘de Kunstgarage’ aan het
Zuideinde in Naaldwijk. Dit pand werd in 2014 met gemeentelijke steun verbouwd tot een
kunstencentrum waar Westland Cultuurweb een kantoor zal betrekken.
Marketing en publiciteit
In 2014 is de website van Westland Cultuurweb vervolmaakt. In 2013 waren nog slechts de nieuwspagina,
de culturele agenda en het overzicht van alle Westlandse organisaties in de lucht. In 2014 is de website
uitgebreid met drie belangrijke onderdelen: een pagina met cursussen, een pagina voor onderwijs en een
eigen pagina voor organisatie en beleid van Westland Cultuurweb.
Op de pagina voor lessen en cursussen buitenschools kunnen inwoners van de gemeente Westland alle
organisaties vinden die lessen en cursussen op het gebied van kunst en cultuur aanbieden en dit aanbod
filteren op leeftijd, kern en discipline. De pagina voor onderwijs kent globaal twee delen: een onderdeel
met de leerlijnen Kunstkracht 10 voor het basisonderwijs zoals deze in het kader van Cultuureducatie met
Kwaliteit door Westland Cultuurweb ontwikkeld zijn en een onderdeel met extern aanbod voor het
onderwijs van Westlandse en niet Westlandse culturele aanbieders. Scholen kunnen hier inloggen en snel
en overzichtelijk leerlijnen en cultureel aanbod voor hun klassen vinden. Op de pagina van Westland
Cultuurweb is informatie te vinden over de organisatie, het personeel, de raad van toezicht en over het
beleid en de verantwoording daarvan. Tenslotte is de agenda op de site gesplitst, en bestaat nu uit een
onderdeel met startende cursussen en een onderdeel met uit-activiteiten, zoals concerten, films,
voorstellingen, etc.
In 2014 werd ten behoeve van Cultuureducatie met Kwaliteit vier keer de digitale Cultuurcourant
uitgebracht, met nieuws, achtergronden en informatie over cultuureducatie in het basisonderwijs en het
culturele veld. Daarnaast werd er vanaf januari tweewekelijks een digitale nieuwsbrief met culturele
agenda en nieuws over het amateurveld verstuurd.
In de plaatselijke pers heeft Westland Cultuurweb inmiddels veel plaatsen waar zij de activiteiten van het
culturele veld kan promoten. Er zijn uitladders in de gemeentelijke bladen ‘het Hele Westland’ en ‘Groot
Westland’. Tevens voorziet Westland Cultuurweb deze kranten van informatie over geplande activiteiten
in het culturele veld, zodat de redactie hier aandacht aan kan besteden. Daarnaast is er in 2014 tien maal
een uitzending van Spotlight bij de WOS gemaakt, met rapportages over culturele activiteiten en een
maandelijkse agenda. Daarnaast is Cultuurweb zeer actief op zowel facebook als twitter, met name om
culturele activiteiten in het Westland te promoten.
Conclusie
Westland Cultuurweb staat als organisatie stevig in de grondverf. Alle voorwaarden om in de toekomst de
rol te spelen die van haar verwacht wordt zijn gelegd: er is een meerjarenbeleid ontwikkeld, de
organisatie is personeel op sterkte, er is uitzicht op een nieuw en eigen kantoor, de marketing en
publiciteit zijn in grote lijnen op orde.
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2. Binnenschoolse kunst- en cultuureducatie

Dansles uit de leerlijn Kunstkracht 10

Westland Cultuurweb is in de gemeente Westland de uitvoerder van de vierjarige regeling
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, zoals die in het leven is geroepen door het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Bedoeling van de regeling is de cultuureducatie in het basisonderwijs te borgen.
Cultuureducatie met Kwaliteit in het Westland stond in 2014 in het teken van ontwikkelen, verbinden,
uitproberen, implementeren en toepassen. Er zijn dankzij CmK het afgelopen jaar nieuwe verbindingen
gelegd tussen het primair onderwijs en de culturele instellingen in Westland. Westland Cultuurweb
positioneert zich daarmee duidelijker als organisatie voor cultuureducatie. Het primair onderwijs kan
Westland Cultuurweb steeds beter vinden voor advies over cultuureducatie, projecten,
deskundigheidsbevordering en voor het informeren en implementeren van de doorlopende leerlijn
Kunstkracht 10.
Het afgelopen jaar gingen zeven pilotscholen aan de slag met de doorlopende leerlijn Kunstkracht 10
waardoor 1610 leerlingen kennis hebben kunnen maken de kunstdisciplines muziek, dans en theater.
Daarnaast hebben leerkrachten dankzij trainingen en ICC-cursussen kennis en ervaring opgedaan om
kunst en cultuur te borgen binnen het onderwijs.
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Het afgelopen jaar heeft het Westlandse culturele veld lessen ontwikkeld die passend zijn binnen de
doorlopende leerlijn Kunstkracht 10. Begin 2015 zullen hiervan de eerste lessen gegeven worden op de
Westlandse scholen.
Doelstellingen Cultuureducatie met Kwaliteit
Alle activiteiten die in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit zijn ontwikkeld, zijn gericht op de
volgende drie doelstellingen:
Doelstelling 1: Versterken relatie school met de lokale omgeving.
Doelstelling 2: Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum voor het leergebied
kunstzinnige oriëntatie (de doorlopende leerlijnen voor het onderwijs).
Doelstelling 3: Deskundigheidsbevordering.
Het versterken van de relatie tussen de school en de lokale omgeving
Westland Cultuurweb heeft de verbindingen tussen het primair onderwijs en de culturele instellingen
uitgebreid opdat zij zal kunnen fungeren als het loket voor cultuureducatie voor het primair onderwijs en
het Westlandse culturele veld. In 2014 zijn hiervoor verschillende activiteiten voor de scholen en het
culturele veld uitgevoerd.
De samenwerking met het primaire onderwijs vindt op verschillende niveaus plaats. Westland Cultuurweb
is bij elke scholenkoepel minimaal één keer op het directeurenoverleg geweest om de activiteiten van
Cultuureducatie met Kwaliteit toe te lichten. De directeuren staan hier open voor en reageren
enthousiast. In de periode januari 2014 – juli 2014 heeft Westland Cultuurweb met 15 verschillende
scholen gesprekken gevoerd over het implementeren van de doorlopende leerlijn Kunstkracht 10 wat
heeft geresulteerd in 7 pilotscholen voor het schooljaar 2014-2015. In de periode september t/m
november 2014 zijn daar nog 10 gesprekken met andere scholen bijgekomen.
Het enthousiasme van de scholen over de ontwikkelingen van de activiteiten van Cultuureducatie met
Kwaliteit is groot. Op alle niveaus binnen de scholen, van leerlingen tot leerkrachten, directeuren en
bestuurders ontvangt Westland Cultuurweb positieve feedback.
In 2013 besteedde Westland Cultuurweb veel tijd en aandacht aan het overtuigen van de scholen van de
noodzaak van cultuureducatie. Nu is er een verschuiving merkbaar: scholen geven uit zichzelf aan dat
cultuureducatie niet alleen noodzakelijk is, maar ook in een doorlopende leerlijn in hun school geborgd
moet worden. Inmiddels is duidelijk dat in schooljaar 2015-2016 hierdoor tenminste 25 scholen de
leerlijnen op één of andere manier zullen gaan implementeren.
In september 2014 zijn bijeenkomsten gehouden voor alle geïnteresseerden binnen de disciplines dans,
theater en muziek in Westland die betrokken willen zijn bij cultuureducatie in het primair onderwijs. In
deze gesprekken zijn de mogelijkheden voor het veld besproken: de mogelijkheid lessen te ontwikkelen
passend bij de doorlopende leerlijn Kunstkracht 10 en het plaatsen van hun eigen aanbod op de site van
Westland Cultuurweb. De instellingen, verenigingen en kunstvakdocenten die interesse hebben in het
ontwikkelen van cultuureducatie binnen de leerlijnen worden hierbij begeleid door Westland Cultuurweb.
Deze aanbieders werken vanuit het Westland. Dit kunnen professionele, afgestudeerde
kunstvakdocenten, maar ook ervaren amateurverenigingen zijn. Voorwaarde voor de borging van
kwaliteit is echter wel dat zij diploma’s of ruime ervaring hebben in het geven van lessen aan kinderen in
het primair onderwijs en/of scholing hiervoor willen volgen.
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Ontwikkeling doorlopende leerlijnen cultuureducatie
In 2014 zijn de leerlijnen theater, dans en muziek ontwikkeld door drie verschillende werkgroepen. Deze
werkgroepen bestaan uit kunstvakdocenten van respectievelijk theater, dans of muziek en minimaal één
leerkracht van een ‘ontwikkelschool.’ De werkgroepen hebben de lessen ontworpen. Vervolgens zijn deze
bij de betreffende school door de leerkrachten in de klassen uitgeprobeerd. Tenslotte zijn op grond van
de evaluaties de lessen aangescherpt en definitief vastgelegd. Voor theater, dans en muziek zijn voor elke
groep in het primair onderwijs daarmee de volgende lessen voor het basisonderwijs beschikbaar:
5 basislessen: laagdrempelige, toegankelijke lessen die door de leerkracht zelf gegeven kunnen worden.
De lessen vormen een geheel en kunnen niet los gegeven worden.
5 verdiepende lessen: deze lessen zijn een verdieping ten opzichte van de basislessen. Deze worden
gedeeltelijk gegeven door de eigen leerkrachten en gedeeltelijk door externe kunstvakdocenten. De
lessen vormen een geheel en kunnen niet los gegeven worden.
5 workshops lessen: deze lessen zijn aanvullend op de basis- en verdiepende lessen en worden
gedeeltelijk door de eigen leerkracht en gedeeltelijk door een externe kunstvakdocent gegeven. Deze
lessen kunnen onafhankelijk van elkaar gegeven worden.
Vanaf september 2014 zijn de lessen theater, dans en muziek, beginnend bij de basislessen op zeven
verschillende pilotscholen gestart. Gelijktijdig is met het culturele veld van de disciplines theater, dans en
muziek een start gemaakt met het ontwikkelen van de externe lessen voor deze disciplines, zodat deze
begin 2015 beschikbaar zijn voor de scholen.
In het najaar zijn vergelijkbare werkgroepen met kunstvakdocenten en ontwikkelscholen voor de
leerlijnen ‘Erfgoed’, ‘Literatuur en Filosofie’ en ‘Beeldende kunst’ gevormd dan wel van start gegaan.
Bedoeling is dat hiervan de basis- , verdiepende en workshoplessen gereed zijn in schooljaar 2015-2016.
Tenslotte is in oktober 2014 de werkgroep Speciaal Basisonderwijs – dans gestart met het aanpassen van
Kunstkracht 10 voor de leerlingen op de Herman Broereschool Naaldwijk.
Op de website van Westland Cultuurweb kunnen scholen de lessen van Kunstkracht 10 inzien en
downloaden. Daarnaast is er een pagina waarop scholen extern cultuuraanbod van Westlandse en nietWestlandse organisaties kunnen bekijken.
Deskundigheidsbevordering
In 2014 zijn vier Cultuurcouranten uitgegeven. Deze nieuwsbrief voor het primair onderwijs en het
culturele veld is gericht op cultuureducatie. Hierin worden onder andere wetenschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en praktijkvoorbeelden vanuit de scholen belicht. De
Cultuurcourant heeft een groeiend bereik binnen en buiten het onderwijs. Zij wordt verstuurd aan meer
dan 200 mailadressen en bij elke uitgave meer dan 600 keer geopend.
Begin 2014 was het de bedoeling dat er één ICC-cursus zou worden georganiseerd. Er is echter vanuit de
scholen zo veel vraag naar de ICC-cursus dat Westland Cultuurweb een tweede cursus heeft gestart en de
voorbereidingen treft voor nog een cursus in 2015. In totaal nemen 21 leerkrachten en educatief
medewerkers deel aan de twee cursussen in 2014. De Westlandse scholen zien in dat cultuureducatie
beter geborgd wordt wanneer er teambreed beleid voor ontwikkeld is. De ICC-cursus helpt de
leerkrachten en de scholen hierbij.
In september 2014 zijn zeven Westlandse scholen als pilotscholen gestart met de implementatie van de
doorlopende leerlijnen theater, dans en/of muziek. Deze scholen krijgen hierbij een begeleidingstraject
om de lessen passend te maken bij de visie, het beleid en de wensen en mogelijkheden van de school. In
2014 zijn bij vier pilotscholen één of meerdere trainingen gegeven.
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Op 8 oktober organiseert Westland Cultuurweb de eerste Kunst & School conferentie voor leerkrachten,
directeuren, educatief medewerkers, politici en ambtenaren. Dankzij de werkgroep met leerkrachten en
educatief medewerkers heeft de conferentie een goede opzet gekregen: het middagdeel bestaat uit
praktische workshops voor de leerkrachten in verschillende kunstdisciplines. Vervolgens is er een lezing
door neuropsycholoog Erik Scherder en een culturele markt met mogelijkheden tot netwerken voor
leerkrachten, directeuren van scholen, koepelbestuurders, ambtenaren, politici en aanbieders uit het
culturele veld. De conferentie wordt afgesloten met workshops voor het culturele veld over
cultuureducatie in het onderwijs. De conferentie werd bezocht door ruim 180 personen, waaronder 80
leerkrachten van 25 verschillende scholen.
Conclusie
Het afgelopen jaar was een mooi jaar waarin scholen aangeven dat cultuureducatie niet alleen
noodzakelijk is, maar ook samen met Westland Cultuurweb initiatieven nemen om de doorlopende
leerlijnen te borgen binnen het curriculum van de school. Het gevolg is dat steeds meer kinderen in het
basisonderwijs actief met kunst en cultuur in aanraking komen.

Muziekles uit de leerlijn Kunstkracht 10
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3. Buitenschoolse kunst- en cultuureducatie

Leerlingen van de hafabra-verenigingen

Per 1 augustus 2013 ontvangt Westland Cultuurweb de subsidies voor buitenschoolse educatie die
traditioneel werden toegekend aan Stichting Theaterschool Koperen Kees, Stichting Muziekschool
Westland en de Hafabra-verenigingen. Met het besluit tot oprichting van Cultuurweb werd tevens
besloten dat vanaf augustus 2013 deze subsidie naar Cultuurweb zal gaan met de afspraak dat
Cultuurweb de inkoop voor 2014 bij deze partners zal doen. Vanaf seizoen 2015/16 zal Westland
Cultuurweb volledig zelf verantwoordelijk zijn voor inkoop van buitenschoolse educatie tot 21 jaar.
Bedoeling is dat zij een visie ontwikkelt op de gehele buitenschoolse kunst- cultuureducatie voor kinderen
en jongeren. Op grond van deze visie zal zij in de toekomst zelfstandig kunnen bepalen welke educatie zij
wil inkopen en voor welke prijs. Uitgangspunten hierbij zijn drieledig: kwaliteit, een groot bereik en
marktconforme tarieven.
In 2014 gold dat het aanbod nog een voortgang was van het aanbod dat Muziekschool Westland,
Koperen Kees en de Hafabra-verenigingen in de jaren ervoor hebben ontwikkeld. De tijd tussen de
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oprichting van Westland Cultuurweb in oktober 2013 en het begin van 2014 was te kort om hierin nu
reeds een omslag te maken. Westland Cultuurweb ging er van uit dat 2014 gekenmerkt zou worden door
continuïteit in aanbod en door ontwikkeling van beleid voor 2015. Dit bleek echter een verkeerd
vooruitzicht. Voor theaterschool Koperen Kees en de Hafabra-verenigingen gold dit wel, maar voor de
muziekschool helaas niet. Want ondanks het feit dat met Muziekschool Westland vanaf het ontstaan van
Cultuurweb altijd goed en constructief overleg heeft plaatsgevonden besloot de muziekschool in maart
2014 zichzelf op te heffen. Dit had tot gevolg dat Westland Cultuurweb genoodzaakt was op zeer korte
termijn de muziekeducatie in te kopen bij een nieuwe partner, Muziekmeesters Westland.
In de komende paragrafen wordt per aanbieder het aanbod dat Westland Cultuurweb heeft ingekocht
beschreven, met globale bereikcijfers en contacturen. Een gedetailleerd overzicht van bereik en uren is te
vinden aan het eind van deze paragraaf.
Daarnaast is in 2014 een inhoudelijke en organisatorische start gemaakt met de ontwikkeling van het
beleid voor inkoop vanaf september 2015. Hierover wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk
verslag gedaan.
Theaterschool Koperen Kees
Koperen Kees heeft in seizoenen 2013/14 en 2014/15 globaal hetzelfde aanbod van theatercursussen
verzorgd. Dit aanbod bestaat uit een aantal oriënterende cursussen voor jonge kinderen, om kennis te
maken met theater en toneel. Daarnaast biedt Koperen Kees een groot aanbod aan kinderen en jongeren
die meer willen met theater. Het betreft hier jaarcursussen die allen uitmonden in een presentatie of
voorstelling. Het aanbod varieert van opleidingsklassen tot vakklassen en twee talentklassen voor de zeer
gevorderde en gemotiveerde leerlingen. Veel van deze cursussen hebben naast theater een component
dans en/of zang. Kinderen en jongeren kunnen zich hierin ook specialiseren.
Daarnaast heeft Koperen Kees een theatergroep voor mensen met een verstandelijke beperking:
theatergroep Buitengewoon. De leeftijd van de deelnemers is divers; de groep heeft ook deelnemers van
boven 21 jaar. Met gemeente Westland is afgesproken dat ook aanbod aan deze cursisten voor inkoop
door Westland Cultuurweb in aanmerking komt.
Koperen Kees heeft in 2014 gemiddeld 312 cursisten bereikt met een aanbod van 1219 docentenuren.
Westland Cultuurweb heeft dit ingekocht voor een bedrag van 164.395 euro.
Er valt te constateren dat er in seizoen 2015/16 bij Koperen Kees een daling van het aantal deelnemers en
uren is, met name in de cursussen rondom de scholen. Doelstelling voor de toekomst is deze dalende
trend te keren en het aantal leerlingen in die cursussen weer te verhogen.
Gedurende 2014 is er regelmatig en zeer uitgebreid bestuurlijk overleg geweest tussen Westland
Cultuurweb en Koperen Kees over het buitenschoolse aanbod vanaf september 2015. Het is verheugend
te mogen constateren dat dat overleg in een steeds positievere sfeer heeft plaatsgevonden. Westland
Cultuurweb is van mening dat de kwaliteit van het aanbod van Koperen Kees prima is en het aanbod een
goede opbouw heeft, maar dat de prijs die Cultuurweb daarvoor betaalt te hoog is en in vergelijking tot
andere aanbieders in de regio niet marktconform. In januari 2015 is tenslotte na goede onderhandelingen
een principe akkoord bereikt voor seizoen 2015/16, waarin een groei van het aanbod is afgesproken voor
een aanmerkelijk lagere inkoopprijs, met de intentie ook in 2016/17 de samenwerking voort te zetten.
Hafabra-verenigingen
In seizoenen 2014/15 en 2015/16 heeft Westland Cultuurweb instrumentale lessen ingekocht bij acht
harmonieverenigingen en één fanfare. Het gemiddelde bereik van de Hafabra-verenigingen over 2014
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was 190 leerlingen en betrof 2679 docentenuren. Dit aanbod is ingekocht voor een bedrag van
34.627 euro.
Leerlingen krijgen bij de Hafabra-verenigingen instrumentale lessen. De meeste van deze lessen worden
verzorgd door de SRMO (Stichting Regionaal Muziekonderwijs). Alleen de drie verenigingen uit De Lier
verzorgen deze lessen zelf. Kinderen krijgen meestal 20 minuten les per week. De lessen hebben een hoge
kwaliteit. De kracht van dit aanbod is dat de leerlingen naast hun lessen bij veel van deze verenigingen al
snel kunnen meespelen in de verschillende orkesten of ensembles. De leerlingen betalen de verenigingen
meestal apart voor deze samenspelactiviteiten.
Uit gesprekken die Cultuurweb in 2014 met de verenigingen voerde, blijkt dat het aanbod onder druk
staat. Dit heeft meerdere oorzaken. Verenigingen vinden het steeds moeilijker om nieuwe leerlingen te
vinden. Dat blijkt ook uit de bereikcijfers over de afgelopen twee seizoenen, waar een daling van
ongeveer vijfentwintig leerlingen te zien is. Dit heeft als voornaamste oorzaak dat zij door het wegvallen
van de subsidies minder financiële armslag hebben om wervende activiteiten te verzorgen. Daarnaast
moeten de verenigingen de kosten van de jeugdorkesten en ensembles volledig zelf betalen uit de
opbrengsten van het volwassenenorkest en de eigen reserves. Er blijft daardoor weinig ruimte om nieuwe
leerlingen te werven. In overleg met de verenigingen heeft Westland Cultuurweb daarom besloten vanaf
2015 meer middelen in te zetten om juist deze werving weer mogelijk te maken en om de verenigingen
meer financieel te steunen om de jeugdorkesten armslag te geven.
Daarnaast is het initiatief genomen om jaarlijks een leerlingendag te organiseren, waarop leerlingen van
alle orkesten workshops en samenspel krijgen aangeboden. De eerste leerlingendag, waaraan zes
verenigingen met 100 leerlingen deelnamen, vond plaats in januari 2015 en zal de komende jaren
waarschijnlijk een vervolg krijgen.
Muziekschool Westland en Muziekmeesters Westland
Door het stoppen van Muziekschool Westland zag Cultuurweb zich genoodzaakt in april op zeer korte
termijn een vraag uit te zetten in het culturele veld om het dreigende gat in het muziekaanbod te
voorkomen. Eind april is er een inkoopnotitie verschenen waarin de concrete vraag werd geformuleerd.
Alle aanbieders op muziekgebied konden daarop reageren. Westland Cultuurweb heeft twee offertes
gekregen en na uitgebreid overleg met beide aanbieders besloten de opdracht te gunnen aan
Muziekmeesters Westland. De aanbieding van Muziekmeesters Westland was zowel qua aanbod, inhoud
als qua prijs het meest aantrekkelijk.
Muziekmeesters Westland is een vereniging van een aantal oud-docenten van de vroegere muziekschool,
die na hun ontslag als zzp’er hun praktijk wilden voortzetten. Zij hebben besloten in deze vorm als
collectief de lessen te blijven aanbieden. Overigens zijn niet alle docenten van de muziekschool
doorgegaan bij Muziekmeesters Westland. Muziekmeesters Westland heeft zich gericht op het behoud
van de instrumentale lessen op verschillende instrumenten, maar heeft daarnaast onmiddellijk
aangegeven zich ook te willen richten op een uitbreiding van de oriënterende cursussen en laagdrempelig
aanbod voor jonge kinderen.
In seizoen 2013/14 werd het aanbod verzorgd door Muziekschool Westland. Dit betrof 252 leerlingen:
190 leerlingen instrumentaal onderwijs en 62 leerlingen in oriënterende cursussen. Dit aanbod heeft
Westland Cultuurweb ingekocht voor 184.690 euro.
In seizoen 2014/15 werd het aanbod verzorgd door Muziekmeesters Westland. Muziekmeesters heeft in
totaal 499 leerlingen bereikt: 137 leerlingen instrumentaal onderwijs en 362 leerlingen in oriënterende en
overige cursussen en ensembles. Het is Muziekmeesters in de nieuwe opstart niet gelukt alle
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instrumentale leerlingen te behouden. Dit was te verwachten, daar niet alle docenten in de nieuwe
organisatie zijn meegegaan. Opvallend is echter de stijging van de overige leerlingen met 247 in één
seizoen.
Westland Cultuurweb heeft het aanbod over 2014/15 bij Muziekmeesters ingekocht voor een bedrag van
84.000 euro. Dit is dus een besparing van 100.690 euro bij een stijging van het aantal leerlingen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit geen eerlijk beeld van het bereik geeft, daar er geen rekening is
gehouden met de lengte van de cursussen. Voor een gewogen vergelijking is een berekening van het
aantal docentenuren noodzakelijk. Helaas beschikt Cultuurweb niet over de docentenuren van
Muziekschool Westland over seizoen 2013/14 zodat een objectieve vergelijking in dit jaarverslag niet te
maken valt.
Nieuw beleid in voorbereiding seizoen 2015/16
Het afgelopen jaar zijn er met vele aanbieders uit het veld uitgebreid gesprekken gevoerd over het
aanbod voor de komende seizoenen. Dit betreft de aanbieders zoals die hierboven besproken zijn, maar
tevens nieuwe aanbieders in andere kunstdisciplines. De belangrijkste uitgangspunten die naar aanleiding
daarvan voor seizoen 2015/16 zijn geformuleerd, zijn vastgesteld in de inkoopnotitie 2015/16 zoals deze
in december 2014 is gepubliceerd op de website en is verstuurd naar alle aanbieders kunsteducatie in de
gemeente Westland.
Belangrijkste vernieuwing is de beoogde inkoop van educatie rondom een aantal (brede) scholen en
buitenschoolse opvang organisaties. In december is via de scholenkoepels contact gezocht met alle
basisscholen van het Westland. Bijna twintig scholen en vier organisaties voor buitenschoolse opvang
wilden graag bij dit aanbod betrokken worden. Daarnaast is bij de culturele aanbieders de vraag naar
korte laagdrempelige cursussen uitgezet. Ook daarop is zeer enthousiast gereageerd. Resultaat is dat
volgend schooljaar in acht kernen pilots zullen starten met dit aanbod, met een mogelijk bereik van 700
leerlingen.
Daarnaast heeft Westland Cultuurweb eind 2014 uitgebreid voorlichting gegeven aan aanbieders dans,
beeldende kunst en popmuziek met het oog op mogelijke inkoop in deze disciplines in 2015. Voor de
inkoop van deze educatie is tevens een financieel en inhoudelijk format en een concept contract
ontwikkeld dat in 2015 door Westland Cultuurweb en alle aanbieder gebruikt kan gaan worden.
Conclusie
Het is goed om te constateren dat de contouren van het beleid dat vanaf seizoen 2015-2016 vorm zal
moeten krijgen zichtbaar worden. Aan de ene kant een consolidatie van het traditionele aanbod van
muziek- en theatereducatie. Aan de andere kant uitbreiding naar nieuwe disciplines en uitbreiding met
aanbod rondom het onderwijs. Dit alles met als doel meer kinderen uit het Westland te laten genieten
van goede kunst- en cultuureducatie.
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Bereikcijfers Buitenschoolse educatie
schooljaar 2013/14

schooljaar 2014/15 *

leerlingen

docentenuren

leerlingen

docentenuren

oriënterende cursussen

62

onbekend

instrumentale lessen

190

onbekend

Totaal

252

workshops onderwijs

150

3

BSO/rondom het onderwijs

100

56

oriënterende cursussen

86

171

instrumentale lessen

137

1439

ensembles

18

41

losse workshops

8

Muziekschool Westland

Muziekmeesters Westland

uitvoeringen en extra activiteiten

2
100

Totaal

499

1811

Hafabra verenigingen
instrumentale lessen *

203

2863

176

2495

Totaal

203

2863

176

2495

* is berekend op grond van aantal leerlingen 20 minuten en 30 minuten (Liora en Excelsior) voor 38 lessen
Koperen Kees
rondom het onderwijs

35

30

11

12

oriënterende cursussen

77

150

66

210

reguliere cursussen

150

670

125

600

losse workshops

81

12

80

12

theatergroep mensen met beperking

19

90

20

90

362

1240

302

1198

Kwest

58

4

Okidoki

78

8

Simba

40

4

Totaal

176

16

1153

5520

uitvoeringen en extra activiteiten

288

Totaal

274

Pilot buitenschools beeldend

TOTAAL

817

* De bereikcijfers over schooljaar 2014/15 zijn voorlopige cijfers. Definitieve cijfers zijn
beschikbaar na afloop van het cursusjaar.
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4. Amateurveld

Het groot Westlands Koor tijdens 10 jaar Westland

De ondersteuning van het culturele amateurveld is in 2014 goed van de grond gekomen. De organisatie
van een groot onderdeel van de viering van 10 jaar Westland heeft hierbij een grote impuls gegeven.
Door deze organisatie zijn veel concrete contacten met het amateurveld gelegd waaruit latere
samenwerking is voortgevloeid.
Erfgoed
Westland Cultuurweb ondersteunt de koepel van historische werkgroepen en verenigingen bij de
organisatie van de gezamenlijke vergaderingen. Voor het festival 10 jaar Westland hebben ruim 10 lokale
erfgoedorganisaties en historische verenigingen een volledig nieuwe expositie samengesteld over de
geschiedenis van de Westlandse kernen. Deze buitenexpositie is in de loop van 2014 en 2015 gaan reizen
langs een aantal vestigingen van bibliotheek Westland. De expositiepanelen zijn bovendien in de
toekomst bruikbaar voor het erfgoedveld en kunnen door alle organisaties en geïnteresseerden bij
toekomstige evenementen worden gebruikt, eventueel met nieuw expositiemateriaal. Zo is de investering
voor 10 jaar Westland ook een bijdrage voor het veld op langere termijn.
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Theater
Westland Cultuurweb heeft financieel bijgedragen aan het festival ‘Onder de Hoge Bomen’ in juni 2014,
dat georganiseerd is door de Westlandse Theaterfederatie. Daarnaast heeft Cultuurweb advies gegeven
over fondsenwerving van dit festival. Dit festival was inhoudelijk en organisatorisch een succes en zal in
2015 weer worden georganiseerd.
Tijdens 10 jaar Westland vormden vier toneelorganisaties de theatercarrousel. Spelers van deze
verenigingen speelden de Westland Monologen, een nieuwe toneelproductie die speciaal voor het
festival werd geschreven.
Eind 2014 werd het begin gemaakt met plannen voor de ‘Dag van de Toneelspeler’ die in 2015 gehouden
zal worden en bedoeld is voor alle amateurspelers uit het Westland. Gedurende één dag zal onder leiding
van professionals in workshops toegewerkt worden naar een gezamenlijke voorstelling.
Koren
Met de korenfederatie is in 2014 al snel een zeer goede samenwerking ontstaan. Westland Cultuurweb
heeft organisatorisch en financieel bijgedragen aan de ‘Dag van de Koorzanger’ in november. Meer dan
110 koorleden van verschillende koren volgden die dag workshops van professionele zangers en
dirigenten. Bedoeling van de dag was koorleden scholing, verdieping en uitwisseling te bieden. De dag
werd afgesloten met een gezamenlijk optreden.
Daarnaast heeft Cultuurweb bijgedragen aan de trainingen voor koren, zoals deze door de Korenfederatie
worden georganiseerd. In seizoen 2014-2015 hebben acht koren gebruik gemaakt van deze regeling en op
die manier professionele scholing gekregen. Westland Cultuurweb heeft hierbij zorg gedragen voor een
goede inhoudelijke intake door een professionele docent.
Tijdens 10 jaar Westland zongen 800 koorleden mee in het ‘Groot Westlands Koor’, begeleid door de
Naaldwijkse harmonie ‘Fusica’. Daarnaast traden er zeven koren zelfstandig op.
Popmuziek
Net als in 2013 heeft Westland Cultuurweb bijgedragen aan de Westlandse Popprijs. De vier finalisten van
deze wedstrijd hebben een uitgebreide band coaching gehad door een professionele popmuzikant,
gefinancierd en mogelijk gemaakt door Cultuurweb. Er zijn plannen om deze samenwerking in 2015 te
intensiveren en uit te breiden tot een poptraject waarin meer bands kunnen profiteren van deze band
coaching. Dit gaat in samenwerking met Muziek Centrum Westland en Poppodium Nederland 3.
Met een aantal Westlandse popdocenten zijn plannen gemaakt tot het oprichten van een collectief, met
ondersteuning van Westland Cultuurweb. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Wel is uit dit
overleg een nieuw initiatief ontstaan: ‘Jam Westland’. Dit is een samenwerking van enkele popdocenten
die vanaf 2015 band coaching en bandlessen wil gaan aanbieden in Muziek Centrum Westland.
Op 10 jaar Westland vormden veertig Westlandse popmuzikanten uit diverse bands een nieuwe
discoband ‘A Guilty Pleasure’. Deze samenwerking is na het festival voortgezet: deze gelegenheidsband
heeft inmiddels meerdere optredens gegeven.
Harmonie- en fanfareverenigingen
Tijdens 10 jaar Westland vormden drie harmonieën het ‘Groot HAFA Orkest’. Daarnaast speelden nog
twee verenigingen gezamenlijk. Het overleg met de harmonieën en fanfares, verenigd in de Westlandse
Federatie van Muziekverenigingen heeft zich voornamelijk toegespitst op de educatie voor kinderen en
jongeren zoals deze in paragraaf 4 van dit jaarverslag is beschreven. Daarnaast hebben in 2014 de
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voorbereidingen plaatsgevonden voor het door Westland Cultuurweb ondersteunde saxofoonfestival,
zoals dat in januari 2015 heeft plaats gevonden.
Slagwerk
De gemeente Westland kent een zeer rijke slagwerkcultuur, van pop tot klassiek. Meerdere
harmonieverenigingen hebben een eigen slagwerkafdeling, er zijn een aantal losse slagwerkverenigingen
(zoals slagwerkgroep Kabaal) en er werken vele particuliere drumdocenten in het Westland. Maar liefst
zes slagwerkgroepen vormden één groot slagwerkorkest dat optrad tijdens 10 jaar Westland. Uit deze
samenwerking is het initiatief ontstaan om in 2015 een Westlandse Slagwerkdag te organiseren.
Dans
Het zeer uitgebreide veld van dansscholen heeft zich in het Westland niet georganiseerd in een koepel.
Uit de samenwerking voor 10 jaar Westland – waar vier dansscholen het podium vulden – is het initiatief
ontstaan een danskoepel op te richten. Gesprekken hierover zijn in oktober begonnen. Tien dansscholen
zijn rond de tafel gaan zitten om initiatief tot samenwerking te nemen. Een groot dansfestival in 2015
moet daarvan het eerste resultaat worden.
Literatuur
Dichters en schrijvers werden tijdens 10 jaar Westland verenigd in het dichterscafé ‘Te gast bij’. Als gevolg
hiervan is er inmiddels een dichters- en schrijverskoepel opgericht, die in 2015 meerdere literaire cafés zal
gaan organiseren.
Beeldende Kunst
Voor de beeldende kunst was Cultuurweb nauw betrokken bij de ontwikkeling, ontwerp en inrichting van
de ‘Kunstgarage’, het nieuwe gebouw voor beeldende kunst waar Kunsthuis 18, Creatief Centrum ’t
Atelier en kunstenaarscollectief Wit gezamenlijk zullen intrekken. Westland Cultuurweb heeft intensief
bemiddeld tussen deze drie partners en de gemeente over een acceptabele huurprijs en over de kosten
van de verbouwing. Daarnaast was Westland Cultuurweb organisator van de werkgroep die het proces
van verbouwing verder gaat begeleiden.
Oude Kerk Klassiek
In 2014 zijn er vier concerten geweest in het kader van ‘Oude Kerk Klassiek’, een samenwerking tussen de
Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk, Westland Theater de Naald en Westland Cultuurweb. Bedoeling is
om voornamelijk Westlands muzikaal talent – van topamateur tot professional – een podium te bieden.
Voor de bevolking van de gemeente Westland is het een mogelijkheid in een sfeervolle omgeving te
genieten van klassieke concerten van artiesten uit de regio. De concerten in 2014 waren zeer succesvol.
Gemiddeld bezochten meer dan honderd mensen de concerten.
Huiskamerfestivals
In het afgelopen jaar heeft Stichting Culturele Raad Monster drie pilot-huiskamerprojecten georganiseerd
in Monster, Wateringen en Naaldwijk. Westland Cultuurweb heeft aan dit initiatief bijgedragen. De
bijdrage bestond uit het deels bekostigen van de project- en productieleiding met als doel het culturele
veld in de huiskamerfestivals te verbinden en acts te vinden voor de drie pilot-edities. De
huiskamerprojecten brengen kunst en cultuur op een laagdrempelige manier naar de mensen. De
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huiskamerfestivals waren een succes. Velen kwamen op deze manier in contact met een groot aantal
plaatselijke artiesten in een intieme sfeer.
Podium Westland
In 2014 werd Podium Westland nog georganiseerd door de gelijknamige stichting. Westland Cultuurweb
heeft echter wel bijgedragen aan de organisatie. Jeroen Kunstman heeft zitting genomen in het bestuur.
Bedoeling is dat de stichting zich in 2015 opheft en dat de organisatie overgenomen zal worden door
Westland Cultuurweb.
De editie van 2014 was eenmalig in december, omdat het festival anders te snel na 10 jaar Westland zou
plaatsvinden. Een groot deel van het Westlandse culturele veld heeft aan het festival meegedaan:
meerdere koren, dansgroepen, bands, harmonieën en toneelverenigingen maakten het festival tot een
groot succes.
Conclusie
Op alle gebieden van amateurkunst en de verbinding daarvan zijn in 2014 de eerste lijnen uitgezet. Het
festival 10 jaar Westland heeft daar een grote rol in gespeeld. Voor de toekomst zijn de vooruitzichten
goed: er ontstaan nieuwe koepels dans en literatuur, en in de bestaande koepelorganisaties worden
steeds meer verbindende initiatieven genomen.

Beatlife tijdens Festival 10 jaar Westland
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5. Financiële paragraaf
Voor het jaar 2014 ontving Cultuurweb een subsidiebedrag van 738.921 bestemd voor de volgende
doelen:
Cultuureducatie met Kwaliteit:
€ 155.916
Buitenschoolse educatie (cultuureducatie vrije tijd):
€ 389.283
Cultuurweb algemeen:
€ 193.722

Cultuureducatie met Kwaliteit
Het ontvangen subsidiebedrag van € 155.916 bestond uit het in 2014 ontvangen jaarbedrag van € 110.000
(€ 55.000 van het Fonds voor Cultuurparticipatie en € 55.000 matching door Gemeente Westland) en het
uit 2013 doorgeschoven bedrag van € 45.916.
Van het totaal begrote bedrag voor 2014 is € 89.061 daadwerkelijk gerealiseerd. Enkele activiteiten
binnen CmK die voor 2014 gepland stonden, zijn doorgeschoven naar 2015. Bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie is een aanvraag gedaan voor het doorschuiven van deze activiteiten. Het bij de
doorgeschoven activiteiten behorende budget is € 66.430. Het fonds heeft inmiddels laten weten dat zij
akkoord gaat met het doorschuiven van deze activiteiten.
Het in 2014 niet uitgegeven bedrag, zijnde € 66.855 wordt toegevoegd aan het Bestemmingsfonds
Cultuureducatie met Kwaliteit.

Buitenschoolse educatie
Cultuurweb had een bedrag van € 389.283 beschikbaar voor de inkoop van buitenschoolse educatie. In
2014 is hiervoor ingekocht bij de volgende partners:
Muziekschool Westland:
€ 108.783
Muziekmeesters Westland:
50.750
Muziekeducatie via overige partners:
2.001
Theaterschool Koperen Kees:
164.395
Hafabra (SRMO en losse verenigingen):
34.627
Doordat Muziekschool Westland per 1 augustus 2015 haar activiteiten heeft beëindigd, moest
Cultuurweb op korte termijn de inkoop van muziekeducatie voor het seizoen 2014-15 bij andere partijen
organiseren. Uiteindelijk is voor een bedrag van € 52.751 ingekocht bij enkele andere partijen waar een
bedrag van € 77.702 beschikbaar was.
Met Gemeente Westland is afgesproken dat een deel van het niet bestede geld voor buitenschoolse
educatie in 2014 ingezet wordt voor personele inzet en juridische en organisatorische kosten vanwege de
nieuwe manier van inkoop. In 2014 werd hier totaal € 15.126 voor ingezet. Het restant ad € 13.601 wordt
als bestemmingsreserve opgenomen op de balans zodat het in 2015 alsnog besteed kan worden aan de
inkoop van buitenschoolse educatie.
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Cultuurweb algemeen
Voor de overige activiteiten van Cultuurweb was voor 2014 een bedrag van € 193.722 beschikbaar. Er was
een negatief saldo begroot van € 35.016 wat gedekt zou kunnen worden door de in 2013 gevormde
bestemmingsreserve 10 jaar Westland. De meeste posten wijken niet significant af van de begroting.
Uitzonderingen hierop zijn onderstaande posten.
Werk door derden
Werk door derden komt € 14.236 hoger uit dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door juridisch
advies (ruim € 11.000 hoger dan begroot) inzake de nieuwe wijze van inkoop buitenschoolse educatie.
Met Gemeente Westland is afgesproken dat deze extra kosten in 2014 en 2015 worden gedekt uit het
budget voor inkoop buitenschoolse educatie.
Verder is onder werk door derden een bedrag van € 3.400 verantwoord voor advies over de inrichting van
het nieuwe kantoorpand. Dit bedrag was niet begroot.
Activiteitenkosten projecten: Cultureel festival 10 jaar Westland
Voor dit project was een bedrag begroot van € 35.016. Op verzoek van Gemeente Westland is het festival
grootster opgezet dan oorspronkelijk was gepland. Hierdoor waren de uiteindelijke kosten € 20.701 hoger
dan begroot. Dekking werd gevonden in een projectsubsidie van Gemeente Westland ad € 10.000 en een
donatie van Beheerstichting Loswal “De Bonnen” ad € 10.000.
Activiteitenkosten projecten: projecten amateurveld
Aan ondersteuning van projecten amateurveld is € 9.203 minder uitgegeven dan begroot. De
voornaamste oorzaak hiervan ligt in 10 jaar Westland. In de eerste helft van het jaar is er in
samenwerking met het amateurveld veel aandacht gegaan naar de activiteiten rondom dit festival. Het
bleek hierna dat er in het veld niet altijd behoefte en noodzaak was direct concreet vervolg te geven aan
de samenwerking en aan te ontwikkelen projecten in de tweede helft van het jaar. Er zijn wel een groot
aantal initiatieven genomen, maar deze zullen pas in 2015 plaatsvinden.

Eigen vermogen
Uiteindelijk sloot Cultuurweb het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 12.586 waar een negatief
resultaat van € 35.016 was begroot. Voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit gold een positief
saldo van € 66.855.
Na verdeling van dit saldo ziet het eigen vermogen er als volgt uit waarbij de cijfers tussen haakjes de
stand per 31-12-2013 weergeeft.
Egalisatiereserve € 60.559 (€ 61.729)
Bestemmingsreserves € 92.712 (€ 37.272)
Bestemmingsreserve 10 jaar Westland € 0 (35.016)
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit € 69.111 (€ 2.256)
Bestemmingsreserve Buitenschoolse educatie € 13.601 (€ 0)
Bestemmingsreserve Podium Westland € 10.000 (€ 0)
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Verwachting voor 2015
In 2015 zal de begroting niet sterk afwijken van 2014.
Het budget met betrekking tot de inkoop buitenschoolse educatie is globaal gelijk. Met Muziekmeesters
Westland, Koperen Kees en de Hafabra-verenigingen zijn in 2014 overeenkomsten gesloten voor de
inkoop van buitenschoolse educatie voor schooljaar 2014/15. De verplichtingen lopen door in 2015. In
totaal betreft het een bedrag van € 149.066.
In april 2015 verhuist Westland Cultuurweb naar een nieuwe kantoorruimte aan Zuideinde 12. Alvorens
het pand te kunnen betrekken zal Cultuurweb een aantal investeringen doen ten behoeve van de
inrichting. Deze investeringen zullen over meerdere jaren worden afgeschreven. Met de gemeente
Westland wordt een vijfjarig huurovereenkomst gesloten. Kosten per jaar bedragen € 5.010.
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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 in 2014 zijn toezichthoudende taken heeft uitgevoerd.

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2014
De Raad van Toezicht van de Westland Cultuurweb bestond in 2014 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 2014 bestond de Raad van Toezicht uit vier personen:
1.
2.
3.
4.

De heer P. (Piet) Vreugdenhil, voorzitter;
De heer B.N.A. (Bart) Sosef, secretaris;
De heer B. (Bart) Luttik, lid; en
Mevrouw J.W.A.P. (Steffie) Michels

Mutaties
Per 27 juni 2014 is de heer Vreugdenhil afgetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht en is hij
opgevolgd door mevrouw Michels. Daarna ontstond een vacature voor een lid in de Raad van Toezicht,
welke vacature is ingevuld door de heer J.M.A. (Jan) van den Broek per 27 juni 2014.
Daarnaast bestond nog een vacature voor een extra lid van de Raad van Toezicht welke vacature ten tijde
van het opmaken van het verslag reeds is ingevuld door mevrouw S. Wiegers.

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. In de vergadering van 27 juni 2014 zijn de heer Luttik, de heer Sosef en mevrouw Michels voor
een periode van drie jaren benoemd. De leden van de Raad zijn tweemaal herbenoembaar, telkens voor
drie jaren.

Beloning
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. Ze kunnen onkosten declareren.

Statuten
De statuten van stichting Westland Cultuurweb bleven in 2014 ongewijzigd.
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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 2014 vergaderde de Raad zes (6) keer in aanwezigheid van de directie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

23 januari 2014;
17 maart 2014;
19 mei 2014;
27 juni 2014;
15 september 2014; en
6 oktober 2014.

Door de Raad zijn in 2014 besproken en formeel goedgekeurd:
-

het Jaarverslag en de Jaarrekening 2013;
de begroting voor het jaar 2014;
aanstelling van de directeur, de heer J. (Jeroen) Kunstman, voor onbepaalde tijd;
benoeming nieuw lid Raad van Toezicht, heer J.M.A. (Jan) van den Broek; en
benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht, mevrouw J.W.A.P. (Steffie) Michels.

Daarnaast kwamen aan de orde:
- de algemene gang van zaken;
- de tussentijdse financiële resultaten;
- de stand van zaken aangaande de Muziekschool en Muziekmeesters;
- de stand van zaken aangaande Dario Fo en Koperen Kees;
- de aanvang met het opstellen van een reglement voor de Raad van Toezicht; en
- de aanvang met het opstellen van een directiereglement.

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 2014.
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, 21 mei 2015

mr. J.W.A.P. (Steffie) Michels,
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Westland Cultuurweb
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)
31-dec-14

31-dec-13

€

€

4.240
1.646

946
473

193.746

175.916

199.632

177.335

31-dec-14

31-dec-13

€

€

60.559
92.712

61.729
37.272

Vooruit ontvangen subsidies
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Overige schulden
Overlopende passiva

21.127
5.526
5.347
14.360

45.916
20.782
2.033
2.485
7.118

Totaal passiva

199.632

177.335

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa
Overige vorderingen

(1)

Liquide middelen

(2)

Totaal activa

PASSIVA

Eigen Vermogen
Egalisatiereserves
Bestemmingsreserves

(3)

Kortlopende schulden

(4)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Realisatie
totaal
2014

Begroting
2014

Realisatie
Cultuurweb
algemeen
2014

€

€

€

€

€

758.921

738.921

603.005

155.916

407.269

758.921

738.921

603.005

155.916

407.269

Realisatie
CmK*
2014

Realisatie
totaal
2013

BATEN
Subsidies

(5)

Som der baten
LASTEN
Inkoop buitenschoolse educatie
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Werk door derden

(8)
(9)
(10)
(11)

360.556
198.651
6.280
1.716
28.564
28.958

389.283
252.616
1.500
4.800
2.150
38.850
14.722

360.556
115.977
6.280
1.716
23.327
27.809

(12)
(13)

55.717
25.797

35.016
35.000

55.717
25.797

706.239

773.937

52.682

Financiële baten en lasten
(14)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

Projecten
Project 10-jaar Westland
Projecten amateurveld

(6)
(7)

Totale kosten
Saldo

Saldo boekjaar
Resultaatbestemming
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserves:
10 jaar Westland
Bestemmingsfonds CmK
Buitenschoolse educatie
Podium Westland

82.674
5.237
1.150

158.245
125.118
1.270
4.286
12.207
7.608

617.179

89.061

308.734

-35.016

-14.174

66.855

98.535

1.646
-58

-

1.646
-58

-

473
-7

1.588

-

1.588

-

466

54.270

-35.016

-12.586

66.855

99.001

-1.170
-35.016
66.855
13.601
10.000
54.270
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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 bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (RJ 640).
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.
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden
Schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.
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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
Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening 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 worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014
€

31-12-2013
€

1. Vorderingen
Overlopende activa
Hosting website
Telefoonabonnement
Pensioenpremie
ICC-cursus (Cultuureducatie met kwaliteit)

145
48
1.447
2.600

65
881

4.240

946

1.646

473

15
408
193.323

3.416
172.500

193.746

175.916

3. Eigen Vermogen
Egalisatiereserve

60.559

61.729

Bestemmingsreserves

92.712

37.272

153.271

99.001

Egalisatiereserve
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat

61.729
-1.170

61.729

Stand per 31 december

60.559

61.729

Overige vorderingen
Te ontvangen rente

2. Liquide middelen
Kas
Rabobank Rekening Courant 175822301
RaboBedrijfsSpaarRekening 1337660205

PASSIVA
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31-12-2014
€
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve 10-jaar Westland
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit
Bestemmingsreserve Buitenschoolse educatie
Bestemmingsreserve Podium Westland

31-12-2013
€

69.111
13.601
10.000

35.016
2.256
-

92.712

37.272

35.016
-35.016

35.016

-

35.016

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat

2.256
66.855

2.256

Stand per 31 december

69.111

2.256

Bestemmingsreserve 10-jaar Westland
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat
Stand per 31 december
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit

Aan het bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit is het niet gebruikte deel van de ontvangen subsidie
CmK toegevoegd. 50% van dit bedrag komt van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 50% van de gemeente
Westland.
Bestemmingsreserve Buitenschoolse educatie
Stand per 1 januari

-

-

Bestemming resultaat

13.601

-

Stand per 31 januari

13.601

-

Het niet gebruikte deel van het budget voor buitenschoolse educatie wordt gereserveerd voor dit doel in
boekjaar 2015. Zie verder de toelichting bij punt 6 van de Staat van Baten en Lasten.
Bestemmingsreserve Podium Westland
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat

-

-

10.000

-

10.000

-

Met ingang van 2015 gaat Westland Cultuurweb Podium Westland organiseren. Hiervoor zal zij van de
gemeente Westland in 2015 en in 2016 een projectsubsidie van € 20.000 ontvangen. Gezien de
verwachting dat de kosten van Podium Westland hoger uit zullen komen, is een bestemmingsreserve
gevormd.
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4. Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen subsidies
In 2013 was een bedrag van € 45.916 als vooruit ontvangen subsidie op de balans opgenomen. Dit bedrag
is in 2014 in de Staat van Baten en Lasten opgenomen als reeds in 2013 ontvangen subsidie.
31-12-2014
€

31-12-2013
€

Crediteuren
< 30 dagen
30-60 dagen

21.127
-

20.581
201

21.127

20.782

5.526

2.033

5.526

2.033

4.351
996

2.369
116

5.347

2.485

Overlopende passiva
Accountant
Vakantiegeld
Te betalen pensioenpremies

6.595
3.979
560

5.445
1.062

Hafabra-gelden
Nog te betalen marketing en conferentie CmK

1.698
1.528

611

14.360

7.118

Belastingen en sociale premies
Loonheffing

Overige schulden
Cultuureducatie met Kwaliteit
Overige schulden

Over cursusjaar 2013-14 is € 1.698 van het budget voor inkoop van Hafabra-lessen niet besteed.
Tijdens een vergadering van de Westlandse Federatie van Muziekverenigingen heeft Cultuurweb met de
verenigingen afgesproken dit bedrag naar rato van het aantal leerlingen te verdelen over de verenigingen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Inkoop Stichting Muziekmeesters Westland januari t/m juli 2015: € 33.250
Inkoop Stichting Koperen Kees januari t/m juli 2015: € 97.336
Inkoop HaFaBra-verenigingen januari t/m juli 2015: € 18.480

32

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Realisatie
2014
€
5. Subsidies
Cultuureducatie met Kwaliteit
Cultuurweb algemeen
Cultuureducatie vrije tijd (theater en muziek)
Hafabra-lessen
Projectsubsidies

Begroot
2014
€

Realisatie
2013
€

155.916
193.722
350.880

155.916
193.722
350.880

64.084
184.940
142.634

38.403
20.000

38.403
-

15.611

758.921

738.921

407.269

Voor de organisatie van het cultureel festival ter gelegenheid van 10 jaar Westland ontving Cultuurweb een
projectsubsidie van Gemeente Westland en een donatie van Beheerstichting Loswal "De Bonnen", beide van
€ 10.000.
Cultuureducatie met kwaliteit
In 2013 vooruit ontvangen Fonds voor Cultuurparticipatie
In 2013 vooruit ontvangen Gemeente Westland (directe
matching)
Fonds voor Cultuurparticipatie
Gemeente Westland (directe matching)

22.958

22.958

22.958
55.000
55.000

22.958
55.000
55.000

32.042
32.042

155.916

155.916

64.084

6. Inkoop Buitenschoolse educatie
Inkoop muziekeducatie vrije tijd (bij Muziekschool Westland
Inkoop muziekeducatie vrije tijd (overige partners)

108.783
52.751

186.485
-

75.807

Inkoop theatereducatie vrije tijd (bij Theaterschool Koperen Kees)
Inkoop Hafabra-lessen vrije tijd (bij SRMO en HAFA-verenigingen)

164.395
34.627

164.395
38.403

66.827
15.611

360.556

389.283

158.245

Van het budget voor inkoop Buitenschoolse educatie is een bedrag van € 28.727 niet besteed aan directe inkoop.
Hiervan is € 15.126 ingezet ter dekking van personele en juridische kosten. Het restant ad € 13.601 wil Cultuurweb
in 2015 extra inzetten voor Buitenschoolse educatie. Daarom is dit bedrag als bestemmingsreserve opgenomen op
de balans.
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Realisatie
2014

Begroot
2014

€
7. Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten (personeel in loondienst)
Inhuur personeel
Stagiaires
Overige personele kosten
* waarvan 100 t.b.v. Cultuureducatie met Kwaliteit

Realisatie
2013

€

€

121.828
76.005
818 *

134.038
116.378
2.200

19.693
101.449
740
3.236

198.651

252.616

125.118

Onder de post salarissen is een bedrag van € 22.105 aan sociale lasten opgenomen. Hiervan is € 9.119
pensioenlast.
Op 31 december 2014 zijn vier personeelsleden in loondienst, allen part-time. De totale omvang is
1,99 fte waarvan 0,2 fte een tijdelijke urenuitbreiding betreft i.v.m. extra inzet voor buitenschoolse
educatie. In 2014 is 3 maanden een projectmedewerker in dienst geweest i.v.m. organisatie 10 jaar
Westland.
Personeel in loondienst
Cultuurweb
Cultuureducatie met Kwaliteit

113.095
8.733

111.000
23.038

17.414
2.279

121.828

134.038

19.693

-

-

31.320

2.164
73.842

116.378

16.121
54.008

76.005

116.378

101.449

Inhuur personeel
Cultuurweb kwartiermaker
Cultuurweb
Cultuureducatie met Kwaliteit

De projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werkt op ZZP-basis. Dit zal ook in 2015 het geval zijn.
Verder worden voor CmK medewerkers vanuit het onderwijs en het culturele veld ingezet en worden voor
specifieke deelprojecten professionals ingehuurd.
8. Huisvestingskosten
Huur
Overige huisvestingskosten (o.a. vergoeding gebruik meubilair)
Vergoeding gebruik ruimtes VU Westland en Kunsthuis 18

5.100
1.180
-

4.800
-

796

6.280

4.800

1.270

Westland Cultuurweb betrekt in 2015 het kantoorpand aan het Zuideinde in Naaldwijk. Tot die tijd wordt
kantoorruimte gehuurd in het Hooghe Landhuys in Naaldwijk. De huur is reeds opgezegd.
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474

Realisatie
2014
€
9. Kantoorkosten
Kleine investeringen
Kopieerkosten
Telefonie
Overige kantoorkosten

10. Organisatiekosten
Marketing en communicatie
Automatisering
Representatie
Raad van Toezicht (onbezoldigde leden)
Verzekering (Bestuur/RvT)
Overige organisatiekosten
Kosten vorig boekjaar
Kosten Cultuureducatie met Kwaliteit

Begroot
2014
€

Realisatie
2013
€

323
398
277
718

500
300
500
850

3.181
35
103
967

1.716

2.150

4.286

16.787

13.000

2.280

1.479
1.922
612

1.500
6.000
1.200

1.066
4.033

384

1.000

-

768
1.375
5.237

650
15.500

737
4.091

28.564

38.850

12.207

772

650

581

4.874
9.075
2.066

4.850
5.000
2.500

1.699

16.787

13.000

2.280

7.000
700
7.022
-

5.445
481
1.077
605

14.722

7.608

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding.
Marketing en communicatie
Communicatie Cultuurweb algemeen
Website Cultuurweb
Uitzendingen Spotlight
Agenda's in Hele Westland en Groot Westland

11. Werk door derden
Accountant
Administratiekantoor (salarisverwerking)
Notaris
Juridisch advies
Advies inrichting kantoor Zuideinde

6.595 *
849
18.096
3.418
28.958

* Waarvan € 1.150 voor Cultuureducatie met Kwaliteit.
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Realisatie
2014
€

Begroot
2014

Realisatie
2013

€

€

12. Project 10 jaar Westland
Workshops kinderen
Projecten muziek
Projecten koren
Projecten erfgoed
Projecten theater

4.387
7.180
5.661
3.504
4.905

-

Overige optredens (o.a. dans)

1.720

-

28.360

-

Kosten festivalterrein

55.717

35.016

0

Naast bovengenoemde directe projectkosten heeft Cultuurweb extra personeel ingezet. De totale kosten
hiervan waren € 5.175 (€ 3.556 tijdelijke projectmedewerker en € 1.619 extra inzet eigen medewerkers).
Deze personele kosten zijn opgenomen onder personeelskosten.
In 2013 was een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van de te verwachten kosten voor dit cultureel
festival. Op verzoek van de Gemeente Westland is het festival grootser opgezet dan oorspronkelijk was gepland
waardoor de kosten fors hoger waren dan begroot. Deze hogere kosten konden voor een deel gedekt worden
door een projectsubsidie van Gemeente Westland en een donatie van Beheerstichting Loswal “De Bonnen”.
13. Projecten amateurveld
Beeldend
Theater
Koren

1.965
2.298

Muziek
Erfgoed
Multidisciplinair

2.814
3.660
10.500
4.560
25.797

35.000

0

1646

-

473

-58

-

-7

14. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente RaboSpaarRekening
Rentelasten en soortgelijke kosten
Kosten Rabo Rekening Courant
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 2014
De exploitatierekening sluit met een batig saldo van € 54.270.
Het bestuur stelt voor om dit batig saldo over 2014 als volgt te verdelen:
€ 66.855 toevoegen aan het bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit.
€ 13.601 reserveren voor Buitenschoolse educatie.
€ 10.000 reserveren voor Podium Westland
€ 35.016 onttrekken aan de bestemmingsreserve 10 jaar Westland.
€ 1.170 onttrekken aan de Egalisatiereserve.
Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans.
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WNT-VERANTWOORDING 2014
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Westland
Cultuurweb van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Westland Cultuurweb is € 230.474. Het weergegeven
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de
leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het
bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
J. Kunstman - directeur-bestuurder
Duur dienstverband:
1 januari t/m 31 december 2014
Omvang dienstverband:
0,70 fte
Beloning:
€ 44.808
Belastbare onkostenvergoedingen:
Beloningen betaalbaar op termijn € 4.377
Totaal bezoldiging
€ 49.185
Toepasselijk WNT-maximum:
€ 161.332
Toezichthoudende topfunctionarissen
De raad van toezicht bestond in 2014 uit de volgende leden:
P.A. Vreugdenhil, voorzitter van 1 januari t/m 26 juni 2014
J.W.A.P. Michels, lid van 1 januari t/m 26 juni 2014, voorzitter van 27 juni t/m 31 december 2014.
B.N.A. Sosef, lid van 1 januari t/m 31 december 2014.
B. Lutik, lid van 1 januari t/m 31 december 2014.
J.M.A. van den Broek, lid van 27 juni t/m 31 december 2014.
De leden van de raad van toezicht van Stichting Westland Cultuurweb zijn onbezoldigd.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn
in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te
worden gerapporteerd.
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Hiermee verklaart de directeur-bestuurder van Stichting Westland Cultuurweb dat het jaarverslag en de
jaarrekening 2014 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 2014 vastgesteld waarna de Raad van
Toezicht het jaarverslag en de jaarrekening 2014 heeft goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 2015.

Naaldwijk, 18 mei 2015

J. Kunstman
directeur/bestuurder

J.W.A.P. Michels
voorzitter Raad van Toezicht

B.N.A. Sosef
lid Raad van Toezicht

B. Luttik
lid Raad van Toezicht

J.M.A. van den Broek
lid Raad van Toezicht

S. Wiegers
lid Raad van Toezicht
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