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Inleiding 

In 2018 is er hard gewerkt aan het verder 

professionaliseren van de organisatie.  Bij 

de vier bedrijfsonderdelen; Theater, 

Cultuureducatie, Kunstuitleen en Museum 

Schokland is de basis op orde en konden 

we onze aandacht richten op het verder 

finetunen van de dagelijkse gang van 

zaken, ons aanbod reflecteren, evenals de 

doelgroepen die we bedienen en de 

manier waarop we een en ander 

vermarkten.  

 

Door onszelf een spiegel voor te houden 

waren we in staat successen te 

benadrukken en zaken die beter konden 

te benoemen. Zowel de positieve als de 

verbeterpunten vormden samen met een 

grondig onderzoek naar onze drijfveren de 

basis voor het Bedrijfsplan 2019-2022. 

Daarin hebben we onze positie en 

ambities opnieuw bepaald. Rekening 

houdend met het verleden, het heden en 

het gewenste toekomstscenario.  

 

Missie 

Het Cultuurbedrijf maakt op inspirerende 

en ondernemende  wijze kunst, cultuur en 

erfgoed toegankelijk voor iedereen in de 

Noordoostpolder, door een breed palet 

aan cultuuraanbod te faciliteren, 

regisseren en programmeren. 

 

Visie 

Het Cultuurbedrijf opereert vanuit de 

overtuiging dat kunst & cultuur het leven 

verrijkt. Door de cultuursector in de 

Noordoostpolder te laten bloeien, 

bevorderen we de leefbaarheid en dragen 

we bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. De inspanning die het 

Cultuurbedrijf levert, werpen zowel op 

individueel niveau als voor de hete 

gemeenschap waardevolle vruchten af. 

  

 

 

2018 in vogelvlucht 

De programmering in het theater was 

divers. De start van seizoen 2018-2019 

was veelbelovend, met meer bezoekers 

dan in dezelfde periode van het 

voorgaande seizoen. Er waren ook een 

aantal tegenslagen op basis van 

overmacht, naast wisselingen in de 

personele bezetting van het theaterteam. 

Verschillende voorstellingen van 

uiteenlopende aard en niet behorend tot 

het populaire segment, zorgden voor een 

uitverkochte zaal. Dit laat zien dat ons 

publiek in de Noordoostpolder ook 

nieuwsgierig is naar nieuwe en een ander 

type voorstellingen. 

 

Tijdens de ingrijpende verbouwing waren 

de museumdeuren gesloten voor publiek. 

Na de opening eind maart volgde een 

lange, zeer warme zomer. Het leidde tot 

een periode van tegenvallende 

bezoekerscijfers. Toch werd het jaar 

afgesloten met een totaal van 35.000 

bezoekers: meer dan we in heel 2017 

mochten verwelkomen. De vernieuwde 

permanente tentoonstelling is door 

verschillende partijen meer dan positief 

ontvangen en een goede zet gebleken om 

de doelgroep te verbreden.  

 

Het centrum voor cultuureducatie (onder 

schooltijd en in de vrije tijd) was het 

afgelopen jaar op alle fronten flink in 

beweging. De vraag naar cultuureducatie 

onder schooltijd was sterk groeiend en de 

behoefte aan vakdocenten hoog. 

Grotendeels is dit intern opgevangen, 

door beschikbare en geschikte docenten 

in te zetten binnen het onderwijs. Het 

bereik onder alle basisscholen was 

opnieuw 100%, waarbij de inzet 

intensiever (meer langdurige trajecten) en 

specifieker (meer vakdocenten) was.  
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Steeds meer scholen ontdekten de 

mogelijkheid om middels maatwerk een of 

meerdere onderdelen van het 

Cultuurbedrijf te benutten voor de invulling 

van hun lessen cultuureducatie. De 

banden met het voortgezet onderwijs zijn 

verder verstevigd wat resulteert in een 

prima vooruitzicht voor samenwerking in 

de komende jaren.  

 

Voor wat betreft cultuureducatie in de vrije 

tijd bleek het volgen van traditionele 

muzieklessen nog altijd goed aan te 

sluiten bij de vraag van de inwoners van 

de Noordoostpolder. We waren in staat 

meer kinderen op locatie op het gebied 

van muziek een eerste kennismaking en 

verdieping te bieden. In de disciplines 

theater, dans en beeldend zagen we een 

kleine daling in het aantal leerlingen. Er 

zijn hieromtrent eerste én vervolgstappen 

gezet in het intensiever samenwerken met 

partijen in het veld. Voor wat betreft 

beeldend wordt in pilotvorm onderzocht 

hoe het gewenste netwerkmodel 

succesvol zijn intrede kan doen.  

 

Meerdere succesvolle cross overs hebben 

aangetoond dat er op alle fronten nog veel 

meer potentie in het Cultuurbedrijf zit dan 

we tot nu toe benut hebben. In het 

bedrijfsplan 2019-2022 is uitgewerkt hoe 

en op welke domeinen we - onder andere 

met inzet van cross overs - van 

meerwaarde kunnen zijn. De hiervoor 

geldende randvoorwaarden staan 

grotendeels in de stijgers of zijn al 

gerealiseerd.  

 

 

 

De zakelijke verhuur is in het theater qua 

aantal verhuringen boven verwachting 

gestegen. Hier richten we ons in de 

toekomst op het verder uitbreiden van 

dienstverlening en service (bijvoorbeeld 

zaalhuur in combinatie met het bezoeken 

van een voorstelling). De verhuur op 

Schokland behoeft nauwkeurige 

afstemming, opdat de verschillende 

doelgroepen elkaar niet in de weg zitten. 

Ditzelfde geldt ook voor de 

verhuurmogelijkheden van ons centrum 

voor cultuureducatie.  

 

In oktober kwam het verrassende bericht 

dat Peter de Haan, directeur/bestuurder, 

het Cultuurbedrijf ging verlaten. Peter was 

een gewaardeerd bestuurder door zijn 

eigen medewerkers en daarbuiten. Het 

Cultuurbedrijf heeft veel te danken aan de 

wijze waarop Peter het bedrijf heeft geleid 

na de fusie. 

 

Al met al zijn door het Cultuurbedrijf in 

2018 tal van mensen binnen en buiten de 

Noordoostpolder bereikt. Door hard te 

werken, een hoge mate van service te 

verlenen en zichtbaar te maken wat we 

doen, waren we in staat meer 

volwassenen, jongeren en kinderen met 

ons aanbod te inspireren. Door middel van 

kunst en cultuur brachten we ons publiek 

in beweging en vervoering. We lieten ze 

ontdekken en leren. We brachten ze 

dichter bij elkaar. En die verbindende 

kracht van onze organisatie is precies 

hetgeen we de komende jaren willen 

verdiepen en verbreden.   

 

Hennie Bogaards 

Interim-directeur/bestuurder Stichting 

Cultuurbedrijf Noordoostpolder
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Resultaten 

Het Cultuurbedrijf heeft bij de verschillende opdrachten in 2018 de volgende resultaten 

behaald. In de laatste kolom zijn, als referentie, de jaarplancijfers voor 2019 opgenomen. De 

omzetten zijn afgerond op duizendtallen.  
 

 Begroting 
2018 

Realisatie 
2018 

Bedrijfsplan 
2019 

    

Aantal leerlingen Amateurkunst 1.200 1.040 1.200 

Omzet afdeling Amateurkunst € 289.000 € 291.000 € 328.000 

    

Aantal leerlingen primair onderwijs 10.000 9.091 10.000 

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.600 2.180 1.400 

Omzet afdeling Cultuureducatie €66.000 € 98.000 € 72.000 

    

Bezoekers theater ’t Voorhuys 
professionele voorstellingen 

17.000 15.984 18.000 

Bezoekers theater ’t Voorhuys 
amateur voorstellingen 

8.000 6.654 7.500 

Omzet theater ’t Voorhuys € 346.000 € 279.000 € 334.000 

    

Bezoekers Museum Schokland 37.500 35.368 37.500 

Omzet Museum Schokland € 196.000 € 164.000 € 186.000 

    

Abonnementen Kunstuitleen  320 308 320 

Omzet Kunstuitleen € 22.000 € 20.000 € 23.000 

    

Aantal zalen/kerk verhuringen  150 152 140 

Omzet zalen/kerk verhuringen  € 158.000 € 205.000 € 191.000 

    

Derde Geldstroom €5.000 € 6.000  

Overige opbrengsten €37.000 € 69.000  

    

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

€ 245 € 29.302 € 2.218 
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Inhoudelijke toelichting

Theater 

Dit hebben we bereikt 

De programmering voor seizoen 2018-2019 

is divers en verrassend samengesteld. We 

zagen een duidelijke toename van de 

kaartverkoop ten opzichte van dezelfde 

periode in 2017, een trend die zich al inzette 

tijdens de fase van voorverkoop. 

 

Overall genoot men gedurende het seizoen 

van aantrekkelijke programmering in ‘t 

Voorhuys. Op het podium verschenen 

gerenommeerde namen, maar ook 

beginnende makers en minder voor de hand 

liggende, bijzondere genres. De avonden 

waarbij theatershow en diner onlosmakelijk 

met elkaar waren verbonden bleken 

succesvol en dit type voorstelling maakt in 

het vervolg dan ook vast onderdeel uit van 

de programmering.  

 

 
 

Schokland was voor de tweede maal het 

decor van een goed bezochte 

buitenvoorstelling. Bijna 600 mensen 

kwamen gedurende vijf dagen af op het 

indrukwekkende verhaal Koning van het 

Grasland.  Programmering op dit unieke 

buitenpodium zetten we, als verrijkende 

aanvulling op ons aanbod, door in de 

komende jaren.  

 

Hier zijn we trots op: 

● De voorverkoop die beter liep dan 

voorgaande jaren. 

● De openingsavond inclusief optreden 

van Maxima: de ludieke act, live-muziek 

in de foyer en de voorstelling van de 

Wëreldbänd waren de ingrediënten van 

een gezellige avond.  

● Onze inventiviteit om samen met 900 

Emmeloorders op bezoek te gaan bij de 

voorstelling van Jochem Myjer te 

Zwolle, waardoor we toch deze grote 

naam aan onze programmering konden 

toevoegen.  

● Het feit dat dans en onbekende namen 

zo goed in Emmeloord ontvangen 

werden. Zowel de voorstelling van The 

Royal Moscow Ballet als die van 

beginnend cabaretier Patrick Laureij 

waren uitverkocht. 

● De aftrap van staconcerten in de 

Beurszaal, die in 2019-2020 een vaste 

periodieke krijgen plek in de 

programmering.  

● De vlotte samenwerking tussen 

theatergezelschap en de medewerkers 

van het theater, museum en 

museumrestaurant tijdens de 

buitenvoorstellingen, die daardoor 

gezien mag worden als succesvolle 

teamprestatie.  

● De goed bezochte klassieke 

ochtendconcerten op Schokland.  

● Het afscheid van de burgemeester dat, 

als groot ‘zakelijk evenement’, 

plaatsvond in ons theater. 

Hier zien we nog verbeterpunten 

● Continue aandacht voor 

klantgerichtheid en service, specifiek 

wanneer een voorstelling wordt 

geannuleerd. Afgelopen jaar is het vaak 

een kwestie van overmacht geweest 

dat bijvoorbeeld door een stevige 

griepgolf die meerdere theatermakers 

velde en een landelijke tournee volledig 

teruggetrokken werd. 

● Bijstellen van de marketingstrategie 

voor de Previewavond, 

seizoensopening en kidsopening. 
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● De programmering nog vraaggerichter 

inhoud geven met klanten- en 

jongerenpanel en een pilot campagne 

‘Heel NOP stemt’, om zo meer aan de 

wensen van onze doelgroepen te 

voldoen. 

● Het meten van marketing acties om 

inzicht te krijgen in het effect van de 

acties.  

Museum  

Dit hebben we bereikt 

Het jaar 2018 laat zich het best omschrijven 

als een transitiejaar. Op diverse fronten is 

een slag gemaakt om het museum op de 

toekomst voor te bereiden en uiteindelijk 

meer bezoekers te trekken.  

 

Na een intensief traject van fondsenwerving, 

inhoudelijke voorbereiding en verbouw werd 

eind maart de geheel vernieuwde vaste 

museale opstelling gepresenteerd. Het 

aanbod is laagdrempeliger, er zijn 

interactieve elementen toegevoegd en mede 

daardoor is ons museum nu toegankelijker 

voor onder andere families met kinderen. 

  

 
 

De entree/museumshop onderging tevens 

een ingrijpende opknapbeurt. Een nieuwe 

balie, andere verlichting, een strategische 

indeling en aantrekkelijk assortiment zorgen 

voor een frisse en klantvriendelijke 

uitstraling. 

 

Naast de toch al vele veranderingen op 

Schokland had ook de personele bezetting 

van het museum in de eerste helft van het 

jaar te maken met wisselingen. In 2018 is 

een grotendeels nieuw museumteam tot 

stand gekomen. Mede naar aanleiding van 

gestelde ambities in het bedrijfsplan 2019-

2022 is een gedetailleerd jaarprogramma en 

marketingplan 2019 opgesteld. Het 

verbeteren van de signing en bebording in 

en rond het museum maakt hier 

bijvoorbeeld onderdeel van. Voor de verdere 

toekomst wordt in 2019 een meerjarenplan 

voor het museum uitgerold om structureel 

hogere bezoekersaantallen te genereren. 

 

 
 

Hier zijn we trots op: 

● De - in relatief korte tijd - succesvolle 

realisatie van een toekomstbestendige 

museumopstelling. 

● De vlotte, klantgerichte samenwerking 

met het museumrestaurant: meer 

gezamenlijke arrangementen en 

aantrekkelijke bezoekersacties. 

● Dat Schokland een steeds grotere rol 

krijgt in het aanbod cultuureducatie voor 

het onderwijs. 

● Het slaan van de officiële 

herdenkingsmunt Werelderfgoed 

Schokland door Hare koninklijke 

hoogheid prinses Marilène. Ze 

verrichtte in september de feestelijke 

eerste slag. Met deze Koninklijke Munt 

werd werelderfgoed Schokland en het 

museum weer nationaal op de kaart 

gezet.  

● Het totaal van 35.000 bezoekers op 

Schokland, ondanks de museumsluiting 

van 3 maanden wegens de verbouwing, 

een tegenvallende Scandinavië Markt 

en een uitzonderlijk lange, zeer warme 

zomer.  
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Hier zien we nog verbeterpunten 

Na een inwerkperiode is er binnen het 

museumteam een behoorlijke slag gemaakt 

betreffende structurering van onderlinge 

taken en werkzaamheden. Er valt nog meer 

winst te halen. Om nog grotere stappen te 

kunnen zetten is verdere ontwikkeling, meer 

efficiëntie en effectiviteit van het team nodig. 

Hier geven we dan ook aandacht aan.  

 

Meerdere partijen zijn op en rond Schokland 

actief. We missen hieromtrent een 

gemeenschappelijk jaarprogramma en –

agenda werelderfgoed Schokland. 

Dergelijke afstemming kan ons helpen de 

ambitie om nog meer bezoekers te trekken 

sneller te realiseren. Voor het opstellen van 

zo’n agenda zetten we in op slimme 

samenwerking met Flevolandschap, 

Schokland.nl en anderen.  

Kunstuitleen 

Dit hebben we bereikt 

In 2018 kreeg de Kunstuitleen binnen het 

Cultuurbedrijf weer volop aandacht. De 

eerste helft van het jaar stond in het teken 

van het inventariseren en opfrissen van de 

collectie en de eigen organisatie.  

 

 
 

We kochten nieuwe kunstwerken in, zoals 

een aantal prenten van Andrea Veldman en 

zeefdrukken van Anneke Peereboom en 

Coen Blankwaard. Tevens voegden we 

enkele schilderijen van Dominique Chan en 

Antje Solf aan onze vernieuwde collectie 

toe, evenals beeldende kunst van Stik. Uit 

de ‘verouderde’ collectie verkochten we 14 

werken.  

Een uitje en verschillende overleg- en 

ontmoetingsmomenten met het team en de 

vrijwilligers leidden tot betere afstemming, 

een jaarplanning en afspraken voor een 

vaste werkwijze en overlegstructuur. 

Sindsdien is er sprake van intensiever 

contact en groeiende samenwerking.   

De tweede helft van 2018 werd volop 

ingezet op zichtbaarheid, middels intensieve 

marketing en PR. We sturen onze leden 

sinds juni 2-maandelijks een nieuwsbrief om 

hen te inspireren en informeren. Daarnaast 

zijn we nadrukkelijker aanwezig in 

traditionele media (met advertenties en 

redactionele bijdragen) en veel actiever op 

sociale media, wat ons bereik vergroot.  

Het beleid voor de langere termijn kreeg 

vorm, met als belangrijke punten van 

toetsing: ledenaantallen, het vaststellen van 

uitgangspunten voor een collectie-die-in-

beweging-blijft en de realisatie van een 

regionaal cultureel netwerk. 

 

Hier zijn we trots op: 

● De nieuwe opgefriste en eigentijdse 

collectie. 

● De succesvolle, kleinschalige 

uitbreiding van het aanbod met 

verkoopartikelen in de vorm van 

laagdrempelige kunstwerken.  

● Het aanboren van een nieuwe 

doelgroep en ontwikkelen van aanbod 

voor kinderen. 

● De geslaagde ‘Dag van de 

Kunstuitleen’ in november, die in één 

klap vijf nieuwe leden opleverde. 

● De verrassende en goed bezochte 

exposities die er gedurende het jaar 

zowel in eigen huis als bij Marsman en 

in het theater waren.  

● Onze inzet om beter zichtbaar te zijn in 

de regio, door deelname aan de Open 

Dag Vrouwencentrum, de 

Vrijwilligersmarkt, de Feestdag in 

Luttelgeest en het Festival Oord.  

● De drie bedrijven die we als nieuwe 

zakelijke klant mochten verwelkomen. 
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Hier zien we nog verbeterpunten 

Door de intensievere PR rondom de 

Kunstuitleen werden veel mensen wakker 

geschud. Dat resulteerde in 22 nieuwe 

leden, maar deed ook 30 leden helaas 

besluiten om afscheid te nemen. Naast een 

opgefriste collectie leidde 2018 zo ook tot 

een opgeschoond ledenbestand. Uiteraard 

hebben we in de toekomst oog voor 

behoeftes van (potentiële) klanten en 

experimenteren we hoe hen te benaderen 

en te overtuigen tot lidmaatschap.  

Centrum voor Cultuureducatie 

Cultuureducatie onder schooltijd | PO 

en VO 

Dit hebben we bereikt  

 

Primair Onderwijs (PO) 

In 2018 is door ons succesvol ingezet op 

intensievere afname én doorontwikkeling 

van het aanbod cultuureducatie onder 

schooltijd, aansluitend bij de landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van 

betekenisvol cultuuronderwijs in het PO. We 

hebben gehoor gegeven aan de groeiende 

vraag naar meer en langere trajecten 

cultuureducatie met een vakdocent in de 

klas. In totaal huurden negen scholen een 

vakdocent muziek in, vier meer dan in 2017. 

Daarnaast is in 2018 ook meer maatwerk 

gerealiseerd, zoals thematische 

dagprojecten voor de hele school, waaraan 

ruim 350 leerlingen deelnamen. Het totaal 

aantal leerlingen dat werd bereikt nam ten 

opzichte van vorig jaar (9.436) beduidend 

toe (11.006). In vergelijking werden er ook 

wat meer voorstellingen aangevraagd.  

 

Het team met uitvoerende vakdocenten 

muziek werd uitgebreid en tevens werd hier 

een docent met coördinerende taken voor 

0,4 fte aan toegevoegd. Op basisschool de 

Carrousel zijn gedurende een half jaar vier 

vakdocenten ingezet op de disciplines dans, 

muziek, theater en beeldend. Op de 

Josephschool is samengewerkt in het kader 

van Muziekateliers.  

Besluitvorming binnen de gemeente omtrent 

“Brede regeling Combinatiefuncties 2019-

2022” vond plaats ten gunste van het 

Cultuurbedrijf en het onderwijs. Op 

basisschool de Ark in Espel is de 

muzieksubsidie Muziekimpuls voor het PO 

toegekend. Met ingang van het schooljaar 

‘18-’19 zijn we hier gestart met begeleiding 

en het leveren van muziekdocenten.  

De educatieve mogelijkheden van de 

verschillende onderdelen van het 

Cultuurbedrijf (Museum,  Kunstuitleen en 

Theater) is meer zichtbaar gemaakt in de 

brochure van Klas@Kunst. Er is vanuit het 

PO enthousiast gereageerd op de nieuwe 

opstelling in het museum, alsmede op de 

aansluitende workshops op de diverse 

locaties (de oude haven en de Middelbuurt). 

De aanvragen voor museumeducatie 

(uitvoering voorjaar 2019) zijn in 2018 

verdubbeld ten opzichte van voorgaande 

jaren.  

 

 
 

In het voorjaar 2018 heeft een groot aantal 

workshops in samenwerking met de 

Kunstuitleen plaatsgevonden. Daarnaast 

zijn er concrete plannen ontwikkeld voor 

meer dwarsverbanden in 2019. De educatie 

van het theater is in 2018 beperkt gebleven 

tot de mogelijkheid van een begeleid ‘Kijkje 

achter de schermen’ en educatiemateriaal 

bij de voorstellingen voor PO en VO.  
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Voortgezet Onderwijs (VO) 

De rol van het Cultuurbedrijf is voor het VO 

primair faciliterend. Daarmee is in 2018 een 

duidelijke groei geconstateerd in het aantal 

VO leerlingen dat is bereikt. Er vond een 

stijging plaats van 1833 naar 2.518 

leerlingen.  

Het VO-netwerk is geïntensiveerd met een 

digitale nieuwsbrief, een 

netwerkbijeenkomst en persoonlijke 

contacten met de CKV-docenten van alle vijf 

scholen. Er is een lichte stijging van de 

vraag naar maatwerkvoorstellingen in 

theater ’t Voorhuys en creatieve workshops 

zoals fotografie. Het traject X-tuur werd in 

samenwerking met het Zuyderzeecollege 

opgezet.  In het komende jaar vloeien hier 

naar verwachting meerdere 

maatwerkvragen uit voort. 

 

 
 

Vanuit Aeres en de Bonifatiusmavo zijn in 

2018 nieuwe aanvragen gekomen en 

gerealiseerd op Schokland. Bestaande uit 

actieve excursies op maat voor de 

onderbouw met vertellingen en beeldende 

workshops. Aeres ontwikkelt dit jaar een 

doorgaande culturele leerlijn, waarin een 

bezoek aan Schokland jaarlijks op de 

agenda komt.  

Hier zijn we trots op 

● Continuering van ons bereik van 100% 

en de forse stijging van 60% in het 

aantal aanvragen. 

● ± 100 leerlingen van twee scholen die 

meededen aan het Beeldend Atelier 

‘Aanspoelen op een onbekend eiland’, 

resulterend in een druk bezochte 

expositie in het Cultuurbedrijf.  

● Het Leerorkest Rutten bestaande uit 72 

enthousiaste leerlingen die vier weken 

lang les kregen op een instrument naar 

keuze, dat afgesloten werd met een 

podiumpresentatie tijdens de bomvolle 

kerkdienst van de feestweek in Rutten. 

● Het feit dat bijna een derde van de 

deelnemers aan het Leerorkest aangaf 

een zelfstandig vervolg te willen geven 

aan het leren bespelen van een 

instrument. 

● De sterke groei van het aantal kinderen 

dat gebruik maakte van de oriëntatie 

lessen muziek na schooltijd (labs).  

● De explosieve toename van het aantal 

bereikte leerlingen in het VO. 

● Het enthousiasme waarmee 3 VO 

scholen en hun leerlingen hebben 

meegewerkt aan Ongekend Talent. 

● Onze betrokkenheid bij X-tuur: 

zelfsturend onderwijs dat aansluit op de 

ontwikkeling en het talent van de 

leerling en de huidige samenleving. 

● De cultuureducatiedagen op Schokland, 

waarbij ruim 300 leerlingen (groep 5-8), 

leerkrachten en ouders van 10 

basisscholen kennis maakten met de 

Pioniers, die als eersten kwamen 

wonen en werken in de nieuwe 

Noordoostpolder.  

Hier zien we nog verbeterpunten 

De besluitvorming rondom de extra inzet 

van financiële middelen door het onderwijs 

per leerling is niet naar tevredenheid 

afgerond (herijking van het convenant). De 

minimale inzet blijft voor de AVES/SCPO 

leerlingen op 6 euro steken. De fusie van 

beide scholenkoepels en het zich niet willen 

verplichten aan een convenant waren de 

hoofdredenen om de financiële inzet per 

leerling niet te verhogen (scholen willen 

autonoom blijven in hun besteding).  

In 2019 zullen deze gesprekken om, na de 

fusie, alsnog tot een verhoging te komen 

weer opgepakt worden. De werkgroep 

directies onderwijs/gemeente/cultuurbedrijf 
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is in stand gebleven en regisseert de 

verdere vervolgstappen. 

De ontwikkeling van educatie voor het 

theater heeft in 2018 nog weinig vorm 

gekregen. Gebrek aan besluitvorming en te 

weinig mankracht op uitvoering is hier debet 

aan. Tevens is het directe verband tussen 

educatie en kaartverkoop niet goed vast te 

stellen, waardoor de noodzaak tot 

ontwikkeling minder gevoeld wordt. In 2019 

behoeft dit aandacht. 

Cultuureducatie in de vrije tijd 

Dit hebben we bereikt 

Het aantal leerlingen is ten opzicht van vorig 

jaar stabiel (2017: 1062, 2018: 1075). Ook 

dit jaar bleek dat het “traditionele” aanbod 

beter liep dan het hippe/nieuwe/korte 

aanbod. Ondanks dat de lesvormen 

flexibeler zijn gemaakt worden 

jaarcursussen muziek nog steeds het meest 

afgenomen.  

Er zijn door ons meer lessen muziek op 

locatie uitgezet en er is een bescheiden 

start gemaakt met aanbod voor dreumessen 

en peuters.  De tarieven voor kinderen en 

jongeren tot 21 jaar zijn voor seizoen ‘18-’19 

licht verhoogd (alleen indexering), de 

tarieven voor volwassenen zijn gelijk 

gebleven.  

 

Docenten kregen bijscholing op het gebied 

van cultureel ondernemerschap en 

behielden voor een deel coördinerende 

taken. Na evaluatie bleek dat de verdeling 

van deze taken onder alle docenten nog wel 

wat aandacht verdient. Het aantal uren 

leegstand bij de docenten was in 2018 

minder dan in 2017.  

We sleutelden aan onze zichtbaarheid door 

in te zetten op marketing en PR met meer 

inhoud en achtergrond. Voor het eerst zijn 

er doelgroepgerichte brochures gemaakt, 

voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Een mascotte werd geïntroduceerd: Max de 

Cultuurmuis, die het aanbod voor kinderen 

onder de 12 jaar aan elkaar verbindt en 

promoot.  

 

De inhoudelijke, redactionele bijdragen in de 

lokale huis-aan-huiskrant De 

Noordoostpolder zijn erg positief ontvangen. 

We lieten ons gezicht zien (en ons aanbod 

ervaren) op Oord en waren aanwezig op het 

Luierfestival in Bant. In de tweede helft van 

het jaar zijn grote stappen gezet in het 

traject ‘nieuwe website’.  

In 2018 zijn binnen de afdeling beeldend 

voorzichtige eerste stappen gezet richting 

een faciliterende netwerkorganisatie. Er is 

voor 2019 en verder een tijdspad/plan 

opgesteld om voor de andere disciplines de 

kansen en bedreigingen op dit gebied te 

onderzoeken. Er zijn tevens gesprekken 

gevoerd met de Stichting Muziekschool Urk 

en met Artistique omtrent de mogelijkheden 
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van (het opzetten en intensiveren van de) 

samenwerking.  

Hier zijn we trots op 

● De succesvolle samenwerking met 

hafaverenigingen in en buiten de 

polder, rondom de jeugd play-in voor 

koperblazers.  

● De goed bezochte experimentele 

workshopmiddag klassieke zang 

gecombineerd met beeldend 

kunstenaars. 

● De geboorte van Max de Cultuurmuis, 

als mascotte voor Cultuureducatie in de 

vrije tijd. 

● De wijze waarop Terug naar de 

Toekomst, een grote afsluitende 

podiumpresentatie in ‘t Voorhuys in 

samenwerking met danscentrum 

Artistique, ons aanbod in de spotlights 

zette. 

● De afdeling dans die een 

indrukwekkende bijdrage leverde aan 

The Swan Lake van het The Royal 

Moscow Ballet, in een uitverkocht 

theater ‘t Voorhuys. 

● De vruchtbare samenwerking met 

Carrefour, de kinderopvang SKN, en de 

Flevomeerbibliotheek (in 

projecten/lezingen , maar ook als 

podiumfunctie).  

● De vele geslaagde 

presentatiemomenten, 

theatervoorstellingen, 

voorspeelavonden, exposities, 

popavonden, bandpresentaties en 

docentenconcerten die een 

laagdrempelig podium gaven aan 

amateurkunst.  

● De medewerking aan de bijzondere 

coproductie Clairette van La Mascotte. 

Hier zien we nog verbeterpunten 

De doelgroep dreumessen en peuters (en 

dus hun ouders) weet ons nog niet goed 

genoeg te vinden. We vermoeden dat dit ligt 

aan ons imago. We willen de behoeftes en 

verwachtingen van deze doelgroep beter 

onderzoeken en hen op basis daarvan nog 

gerichter benaderen.  

Cross Overs 

Dit hebben we bereikt 

Dwarsverbanden (cross overs) vormen een 

aanvulling op, of versterken het vaste 

aanbod. De verrijkende, verrassende of 

verstevigende functie is het afgelopen jaar 

binnen de organisatie nog meer verduidelijkt 

en werd dan ook steeds vaker gevonden en 

aangesproken voor initiatieven.  

 

Een mooi voorbeeld ‘in eigen huis’ is de 

slotpresentatie Terug naar de Toekomst: 

een cross over van verschillende disciplines 

amateurkunst, uitgevoerd door docenten en 

leerlingen van het Cultuurbedrijf en 

danscentrum Artistique. De productie op het 

podium van het theater versterkt onderlinge 

samenwerking, brengt presentaties naar 

een hoger niveau en maakt kunst en cultuur 

voor een breed publiek laagdrempelig 

toegankelijk.  

 

Op het populaire buitenfestival OORD 

kregen we de kans om ons hernieuwd te 

profileren. Met bijdragen vanuit al onze 

bedrijfsonderdelen bleek het een goed 

presentatiemoment van de verschillende 

pijlers.  
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Het Eénakterfestival was een eerste en zeer 

geslaagde mogelijkheid voor amateur 

toneelgezelschappen uit de polder om zich 

op een volwaardig podium neer te zetten. 

De avond had een stimulerende en 

verbindende uitwerking. Hiermee hebben 

we een eerste stap gezet in de lijn van onze 

ambities voor 2019-2022: het verstevigen 

van het culturele klimaat in de polder.   

 

In 2018 zijn we al vroeg gestart met het 

uitwerken van een doorlopend festival, dat 

recht doet aan meerdere ambities. Met de 

‘Zomer Op Schokland’ (een poëzieroute met 

een veelheid aan kunstelementen) 

promoten we het werelderfgoed en ons 

museum, maar geven we ook een 

(bijzonder) podium aan kunst en cultuur, dat 

bezoekers voortdurend verrast en inspireert. 

 

Ook zijn in 2018 de eerste contacten gelegd 

en ideeën gedeeld met relevante 

netwerkpartners om de waarde van erfgoed, 

kunst en cultuur te benutten voor doelen in 

het sociaal domein.  

 

Hier zijn we trots op 

● Door de inzet van Cross Overs zijn 

we in staat om de kwaliteiten binnen 

ons bedrijf meer met elkaar te 

verbinden, er is synergievoordeel.  

● De onderlinge samenwerking is 

verbeterd door cross over 

verbindingen. 

● Het nieuwe aanbod dat we creëren 

met cross overs voor de inwoners in 

de Noordoostpolder.  

● De positieve resultaten van 

Poppodium De Beurz, die duidelijk 

vervult in een behoefte.  

● De aanvulling die het Poppodium 

biedt op de bestaande 

programmering. Het is niet alleen 

vermaak maar ook een verlengde 

van cultuureducatie; zien spelen, 

doet spelen.  

 

 

 

 

Hier zien we nog verbeterpunten 

De Cross Over projecten zijn nieuw en 

vragen vooral om een investering van het 

Cultuurbedrijf. Het is nog steeds een 

uitdaging om het effect van de inzet van 

Cross Overs te duiden. In de toekomst moet 

dit vanzelfsprekender worden.  

 

De Beurz kan effectiever ingezet wordt. Dit 

Poppodium biedt kansen om in de toekomst 

uit te groeien naar een podium voor de 

eigen (opgeleide) amateur-popmuzikanten. 

 

Zakelijk 
 

Dit hebben we bereikt 

De zakelijke verhuur zat ook in 2018 in de 

lift. De begroting is ruimschoots gehaald. In 

het theater alleen al zagen we een stijging 

van ruim 20% van het aantal verhuringen 

ten opzichte van het jaar daarvoor. We 

plukken nog steeds de vruchten van de 

verbouwing van de Beurszaal in het theater. 

Maar het is ook goed om te zien dat 

zakelijke huurders, ieder jaar terug komen. 

Er is meer aandacht voor after-sales en 

gastvrijheid. Daarnaast is de samenwerking 

met Grandcafé ’t Voorhuys erg positief.  

 

 
 

Er zijn eerste stappen gezet om zakelijke 

huurders te verleiden ook als 

theaterbezoeker bij ons binnen te komen. 

We staken tijd in het onderhouden van de 

relaties met zakelijke klanten en hebben ons 

verdiept in hun bedrijfsprofiel. Dit heeft 

bijvoorbeeld geleid tot een bedrijf dat zijn 

eindejaarsborrel combineerde met het 

bezoeken van een voorstelling.  
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Ook tijdens het evenement zetten we in op 

klantgerichtheid en uitstekende service. Het 

theaterteam is steeds beter in staat 

gebleken te denken in mogelijkheden in 

plaats van beperkingen, in het uitvoeren van 

goed gastheerschap en het uitstralen van 

professionaliteit.  

 

Qua zakelijke verhuur ligt de uitdaging bij 

een goede balans tussen geprogrammeerde 

voorstellingen en verhuringen. Enerzijds zijn 

ze onlosmakelijk met elkaar verbonden (hoe 

beter we verhuren, hoe meer financiële 

armslag er is voor een gevarieerde 

programmering), anderzijds leidt het soms 

tot uitdagingen. Het pand is nu eenmaal zo 

ingedeeld dat de 2 zalen niet tegelijkertijd 

kunnen worden verhuurd. Niet eerder was 

dit zo aan de orde als nu aangezien het 

aantal verhuringen in de lift zit.  

 

 
 

Op Schokland zijn in 2017 de deuren van de 

Lichtwachter weer open gegaan. In 

samenwerking met de horeca van 

Restaurant Schokland boden we onze 

zakelijke huurders ook op Schokland een 

mooie, unieke vergaderlocatie.  

 

Hier zijn we trots op 

● De flinke stijging van het aantal 

zakelijke verhuringen. 

● Huurders tevreden zijn over onze 

dienstverlening en graag 

terugkomen. 

● De samenwerking met Hotel 

Restaurant ’t Voorhuys, hierdoor 

kunnen we arrangementen 

aanbieden en werken we met 1 

factuur voor de klant. 

 

Hier zien we nog verbeterpunten 

● Een nog betere balans tussen de 

zakelijke verhuur en de 

theatervoorstellingen. 

● Het binden van ondernemers aan 

het Cultuurbedrijf kan nog sterker, 

zodat zij ook echt onze 

ambassadeurs worden.  

● Op Schokland kunnen we de 

zakelijke verhuur verder uitbreiden 

mits de voorzieningen (onder andere 

draadloos internet) op orde zijn. 

Personeel 

Op 1 januari 2018 waren er 38 

medewerkers in dienst met een 

formatieomvang van 23,1. Gedurende het 

jaar zijn er vijf medewerkers in dienst 

gekomen en drie medewerkers 

uitgestroomd. De voornaamste reden van 

indiensttreding was het opvullen van een 

ontstane vacature als gevolg van verloop. 

Op 31 december 2018 bestond het 

personeelsbestand uit 40 medewerkers met 

een formatieomvang van 24,4. Gemiddeld 

waren er in 2018 23,7 FTE in dienst 

tegenover 24,1 in 2017. Medewerkers van 

het Cultuurbedrijf vallen onder de cao 

kunsteducatie. 

 

De cultuuromslag die centraal stond in 2017 

heeft een succesvol vervolg gehad in 2018, 

alle team coaching trajecten zijn afgerond.  
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Meerdere medewerkers hebben 

functiegerichte en/of toekomstgerichte 

opleidingen/cursussen gevolgd. P&O heeft 

de leegstand bij docenten in kaart gebracht. 

Samen met de programmeur Amateurkunst 

is er maatwerk geboden bij leegstand.  

 

In 2018 zijn alle gemaakte beleidsstukken 

getekend en gebundeld tot een 

personeelshandboek. In het eerste kwartaal 

van 2019 worden nog enkele aanpassingen 

gedaan op het gebied van lay-out waarna 

het personeelshandboek beschikbaar 

gesteld wordt voor het personeel.  

 

Op het gebied van verzuim was het 

speerpunt voor 2018 om het 

verzuimpercentage terug te dringen van 

4,95% naar 2,8%, exclusief zwangerschap. 

Maandelijks zijn de verzuimcijfers 

besproken in het managementteam. In 2018 

is een verzuimpercentage van 2,36% 

gerealiseerd. Over het hele jaar zijn er 20 

verzuimmeldingen gedaan, hiervan bestond 

70% uit kort verzuim (< 8 dagen). Tevens is 

voor alle medewerkers een preventief 

medisch onderzoek (PMO) aangeboden die 

in 2019 door de Arbodienst uitgevoerd zal 

worden.  

 

In 2018 hebben veel vrijwilligers zich voor 

het Cultuurbedrijf ingezet. Zij assisteerden 

onder andere in de garderobe van Theater ’t 

Voorhuys, bij het verzorgen van 

rondleidingen en huwelijken op Museum 

Schokland en bij het verrichten van 

administratieve taken in de Kunstuitleen. 

 

In 2018 begeleidde het Cultuurbedrijf vijf 

stagiairs. Dit waren vier 

beroepsoriënterende stages voor scholieren 

van middelbare scholen en één student van 

Windesheim, Zwolle (opleiding 

Communicatie). Met de inzet van 

vrijwilligers, scholieren en studenten 

vergroot het Cultuurbedrijf haar 

maatschappelijke draagvlak in de regio. 

Gebouwen 

De nieuwe permanente tentoonstelling van 

Museum Schokland en de vernieuwing van 

de museumwinkel (deels in eigen beheer) 

en het museumrestaurant (door de 

ondernemer) zijn in maart 2018 opgeleverd. 

De foyer van de afdeling Amateurkunst en 

de Kunstuitleen hebben eind 2018 een 

opknapbeurt gehad. 

 

 
 

In 2018 is serieus nagedacht over een 

‘programma van wensen’ voor een 

Cultuurhuis in het centrum van Emmeloord, 

waarin veel functies en bezoekersstromen 

kunnen samenkomen. Er is met de 

gemeente gesproken over de invulling van 

een mogelijk traject om tot zo’n programma 

te komen. Samen met Flevo-landschap is in 

opdracht van de gemeente een voorlopig 

programma van eisen gemaakt voor het 

Werelderfgoed centrum dat op termijn op 

Schokland moet komen.  

 

Op het gebied van Arbo en RI&E zijn de 

acties voor Theater ’t Voorhuys en 

Cultuurbedrijf gemonitord en de acties 

opgepakt. Op Museum Schokland is de 

RI&E opgesteld en de laatste acties zullen 

begin 2019 worden uitgevoerd. 
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Risico-paragraaf 

 

Op strategisch vlak moet het verlagen of 

zelfs stoppen van de gemeentelijke subsidie 

als grootste risico worden aangemerkt. Dit 

risico wordt ondervangen door het 

gemeentebestuur actief en grondig te 

informeren over de resultaten van het 

Cultuurbedrijf, het belang van het 

Cultuurbedrijf voor de samenleving en 

actieve politieke lobby al dan niet in 

samenwerking met andere culturele 

instellingen.Verder is de afhankelijkheid van 

inkomsten uit lesgelden van leerlingen en 

entreegelden van bezoekers van Theater ’t 

Voorhuys en Museum Schokland groot. 

Daarom worden zorgvuldige afwegingen 

gemaakt bij de keuze van de lessen en 

voorstellingen en exposities.  

 

Beheersmaatregelen zijn: 

● Het publiek het programma mee 

laten bepalen. 

● Vernieuwende (risicovolle) lessen en 

voorstellingen beperken tot 20% van 

het aanbod. Inkoopwaarde max. 

18% van het programma budget. 

● De inzet van cultuurdocenten wordt 

voor een groot deel verzorgd door 

ZZP-ers of gedetacheerde 

docenten. 

 

In 2018 zijn we gestart met de Cross Over 

projecten. Eerder in het verslag is het 

belang van Cross Overs toegelicht. Cross 

Over projecten worden gefinancierd uit de 

opbrengst van de andere activiteiten. Een 

beperkte opbrengst bij andere activiteiten 

betekent dat er geen investeringsruimte is 

bij de Cross Over projecten. Naast de 

maandelijkse monitoring van de cijfers 

kennen de Cross Over projecten een 

duidelijk go / no go moment. 

 

Op operationeel vlak zien we de risico’s van 

een beperkte bezetting, in het bijzonder bij 

functies die slechts door één persoon 

worden bekleed. Daar waar mogelijk nemen 

anderen de functie waar, maar meer kennis 

van zaken is soms noodzakelijk. Bij 

langdurige uitval, zoals bij ziekte, zal 

overwogen worden om externe 

medewerkers aan te trekken. 

 

De bedrijfshulpverleners hebben allen bij 

een extern bedrijf de vereiste trainingen 

gevolgd. Er is een ontruimingsoefening 

georganiseerd om de medewerkers voor te 

bereiden op eventuele calamiteiten. 

 

In maart 2018 is het kassasysteem van 

museum Schokland gewijzigd, hier wordt 

sindsdien gebruik gemaakt van hetzelfde 

systeem als theater ’t Voorhuys. Sinds juni 

worden de toegangskaarten gescand bij een 

toegangspoort welke is aangesloten op het 

kassasysteem, waarmee de controle op de 

toegang is verbeterd. De risico’s worden 

gemonitord in de jaarplannen en in de 

maandelijkse rapportage van de resultaten 

en de financiën.  

Financiën 

Balans 

 

Materiële vaste activa 

De investeringen voor 2018 betreffen 

voornamelijk investeringen in de vernieuwde 

expositie van Museum Schokland. 

 

Vlottende activa 

De belastingen en premies zijn gemuteerd 

door een afdracht BTW eind 2018 terwijl 

hier eind 2017 een vordering tegenover 

stond. Tevens heeft er een correctie op de 

pensioenpremies plaatsgevonden. 

 

De overlopende activa muteren 

voornamelijk door de uitbetaling van de 

frictiekosten door de gemeente 

Noordoostpolder. 

 

Langlopende schulden 

De aflossingen voor de langlopende 

schulden zijn verricht, en betreffen leningen 

bij de gemeente Noordoostpolder met een 

looptijd korter dan vijf jaar. Gezien de 

investeringsplannen voor de komende jaren 
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wordt verwacht dat de komende jaren aan 

de aflossingsverplichtingen kan worden 

voldaan en geen nieuwe financiering  

nodig is. 

 

Kortlopende schulden 

De crediteurenpositie is afgenomen, eind 

2017 waren hieronder 

investeringscrediteuren opgenomen.

 

Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit 

 

Ratio Methode Ultimo 2018 Ultimo 2017 

Liquiditeit Vlottende activa/kortlopende schulden 0,83 0,88 

Solvabiliteit Eigen Vermogen / balanstotaal 0,36 0,30 

Rentabiliteit Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening / Totale 
baten *100% 

0,9 % -0,6 % 

  

Inkomsten 

   Realisatie Begroting Realisatie 

   2018 2018 2017 

      

1. Inkomsten uit marktactiviteiten    

Les- en cursusgelden         291.388         288.677         282.390  

Entreegelden museum         164.005         196.031         151.624  

Opbrengsten kunstuitleen          20.251           22.000           24.122  

Recettes          278.684         346.214         371.626  

Opbrengsten onderwijs           98.121           65.841           65.975  

Verhuuropbrengsten         204.692         158.063         157.489  

Derde geldstroom (sponsoring)            5.624             5.000             4.593  

Overige opbrengsten           69.214           36.600           54.649  

       1.131.979      1.118.425      1.112.468  

 

 

De inkomsten uit les- en cursusgelden zijn 

stabiel gebleven, dit geldt ook voor de 

leerlingenaantallen.  

 

De entreegelden Museum Schokland zijn 

lager dan begroot, dit heeft te maken met 

minder betalende bezoekers dan verwacht, 

het lagere entreetarief voorafgaande aan de 

opening van de vernieuwde tentoonstelling, 

meer arrangementen tegen lagere 

entreeprijzen en minder verkopen in de 

museumwinkel door een andere routing van 

het museumterrein. 

De opbrengsten van de kunstuitleen zijn 

lager dan begroot door minder verkoop van 

kunst en een lager aantal leners. 

 

De recette inkomsten zijn lager dan begroot 

door uitval/annulering van voorstellingen en 

een lagere bezoekersaantallen per 

voorstelling.  

 

De opbrengsten onderwijs zijn hoger dan 

begroot doordat steeds meer scholen 

gebruik maken van de expertise van het 

Cultuurbedrijf op het gebied van 

kunsteducatie. 

 

De verhuuropbrengsten zijn hoger dan 

begroot door meer huurontvangsten onder 

andere door de in 2017 vernieuwde 

beurszaal en een extra horeca contract. 

 

De overige opbrengsten liggen hoger dan 

begroot in verband met een langere 

detachering van een docent. 
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   Realisatie Begroting Realisatie 

   2018 2018 2017 

2. Structurele (gemeente)subsidie    
      

Volgens beschikking      2.086.090      2.086.115      2.043.834  

Component huisvestingskosten          32.650           31.000   

Combinatiefunctionaris           38.600           38.600           38.600  

       2.157.340      2.155.715      2.082.434  

      

3. Incidentele subsidies / éénmalige projectsubsidies  

Gem. Noordoostpolder           22.535                  -             29.988    

 

Inkoop kosten omzet 

   Realisatie Begroting Realisatie 

   2018 2018 2017 

4. Inkoopkosten van de omzet    

Huur materialen           38.900           38.538           33.783  

Uitvoeringskosten           36.541             2.106           30.427  

Inkoop horeca / KU/ winkel          48.856           58.349           59.219  

Incidentele activiteiten           27.193           35.706           36.296  

Uitkoopsommen e.d.         265.418         333.476         343.438  

Auteursrechten           22.233           26.687           31.601  

Overige activiteitenkosten            1.729           29.200             3.183  

BTW voorbel. geh. aftrekbaar              887                  -                    -    

          441.757         524.062         537.947  

 

De uitvoeringskosten liggen hoger dan 

begroot door hogere omzet Cultuureducatie 

en meer voorstellingen voor scholen. 

  

De inkoop van horeca ligt lager dan begroot 

door minder bezoekers in het theater die 

een pauzedrank afnemen. De lagere inkoop 

voor de museumwinkel is gerelateerd aan 

de lagere de winkelomzet. 

De uitkoopsommen en auteursrechten 

liggen lager dan begroot door minder 

voorstellingen en lagere bezoekersaantallen 

in het theater in de eerste helft van 2018. 

 

Er zijn minder projecten uitgevoerd onder 

overige activiteiten dan begroot dit leidt tot 

lager overige activiteitenkosten dan begroot. 

 

 

Bedrijfskosten 

   Realisatie Begroting Realisatie 

   2018 2018 2017 

      

5. Personeelskosten      2.023.332      1.981.629      1.959.286  

6. Huisvestingskosten         248.200         282.400         260.341  

7. Marketing          123.105           95.680           87.268  

8. Kantoor en administratie        265.299         215.710         264.322  

9. Vervoerskosten             6.059             7.050             5.576  

10. Afschrijvingen         168.060         161.865           95.112  

11. Incidentele kosten                  -                    -             29.988  
      

   2.834.055     2.744.333      2.701.893  
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De personeelskosten liggen hoger dan 

begroot door meer inhuur van ZZP-ers en 

hulp en vervangingskosten. Verder zijn de 

kosten voor verzuimpremie en werving en 

selectie hoger dan begroot. 

 

Huisvestingskosten liggen lager dan begroot 

door minder heffingen, energie- en 

schoonmaakkosten. 

 

De marketingkosten liggen hoger dan 

begroot door extra uitgaven in verband met 

de opening van de vernieuwde 

tentoonstelling van Museum Schokland. 

 

 
 

De kantoor- en administratiekosten liggen 

hoger dan begroot door meer advieskosten. 

Toekomstperspectief 

Na de fusie zijn er nu vier herkenbare 

onderdelen van het Cultuurbedrijf; Theater, 

Cultuureducatie,  Kunstuitleen en Museum 

Schokland. Eind 2018 is het 

meerjarenbeleidsplan 2019-2022 

vastgesteld, waarin de koers voor de 

komende vier jaar is uitgestippeld.  

De ambitie is over de bedrijfsonderdelen 

heen te kijken en meer en meer gezamenlijk 

te werken binnen deze vier domeinen: 

 

Cultureel 

Betekenisvolle ervaringen en het 

bevorderen van het culturele klimaat. 

 

Onderwijs 

Kennismaken met kunst en cultuur en 

bevorderen van ‘een leven lang leren’. 

 

Sociaal Maatschappelijk 

Iedereen doet mee. 

 

Economisch 

Bijdragen aan economie en toerisme. 

 

De rol van het Cultuurbedrijf wordt 

faciliterender en verschuift daarmee de 

komende jaren in de richting van gids met 

kennis van erfgoed en culturele zaken. Die 

in staat is anderen te adviseren en 

stimuleren op een breed terrein. 

Samenwerken met anderen, faciliteren, 

regisseren en programmeren staat steeds 

centraler in onze benadering. We sturen de 

komende jaren dus op inhoud en 

positionering, maar zonder daarbij aantallen 

en financieel resultaat uit het oog te 

verliezen.  

 

In het museum en theater zetten we in op 

verdere groei van bezoekersaantallen, meer 

leden voor de kunstuitleen, we willen stabiel 

blijven in het aantal cursisten 

cultuureducatie in de vrije tijd en 100% 

bereik in de scholen met ons 

cultuuronderwijs behouden.  En bovenal 

koesteren we de kracht van verbeelding en 

beleving, en benutten die ten volle in het 

belang van (inwoners van) de 

Noordoostpolder.  

 

Plannen en investeringen 
 
In het jaarplan 2019 en het 

meerjarenbeleidsplan zijn de plannen voor 

de komende jaren uitgewerkt en vertaald in 
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een (meerjaren) begroting. Het 

ambitieniveau is hoog. 

 

Plannen die een grote impact hebben op de 

organisatie zijn de volgende 2 

ontwikkelingen 

 

1. De nieuwbouw in Emmeloord. 

In Emmeloord wordt gewerkt vanuit 2 

locaties die beide sterk verouderd zijn. In 

het voorjaar 2019 wordt samen met de 

gemeente en de Flevomeerbibliotheek 

gewerkt aan een programma om te komen 

tot een visie, vervolgens de visie te vertalen 

naar een fysieke en niet fysieke kant; de 

huisvesting en programmering. 

 

2. Nieuw Werelderfgoedcentrum 

Na de investering in de vernieuwing van het 

Museum Schokland staan de volgende 

investeringen op het programma; 

● Openluchtexperience, beleefbaar 

maken van het eiland met onder 

andere Virtual Reality, Augmented 

Reality en een nieuwe app. In 2019-

220 is de uitvoering. Penvoerder is 

Flevolandschap.  

 

● Een nieuw werelderfgoedcentrum; in 

2019 moet een PvE opgeleverd 

worden, visitors journey en het 

bidbook met businesscase. Een 

nieuw werelderfgoedcentrum moet 

meer bezoekersaantallen opleveren, 

een ontmoetingsplaats zijn voor alle 

erfgoedpartners op Schokland. 

 

Beide plannen zijn omvangrijk en van veel 

factoren (o.a. politiek) afhankelijk. Het is nu 

te vroeg om de financiële gevolgen van 

deze plannen te vertalen naar een 

begroting. Beide projecten hebben de volle 

aandacht. 

 

Het Cultuurbedrijf hanteert een aantal 

strikte, “onaantastbare” financiële 

doelstellingen: 

➔ Een kostendekkende begroting met 

een nul of klein positief resultaat voor 

vrijval van herwaarderingsreserve. 

➔ Een Eigen Vermogen positie van 25% 

van de balanstotaal. 

➔ Een Current Ratio (verhouding 

vlottende activa + liquide middelen / 

kort vreemd vermogen) van tenminste 

1. 

 

 

 

 

 

Resultaat meerjarenbegroting voor vrijval herwaarderingsreserve.

 

 

Begroting 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

Resultaat 

 

€ 245 

 

€ 2.218 

 

€ 426 

 

€ 1.167 

 

€ 2.969 
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Jaarverslag Raad van Toezicht  
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Inleiding 

In het afgelopen jaar is door het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, sinds 1 januari 2015 een 

zelfstandige stichting, de transitieperiode afgerond. Het bedrijf is in de basis een gezonde en 

goed georganiseerde onderneming. Er staat een brede culturele organisatie. We zijn er trots op 

dat een en ander in een goede samenwerking met de gemeente Noordoostpolder door onze 

directeur-bestuurder, samen met zijn medewerkers, tot stand is gebracht.  

Onafhankelijk toezicht 

De Raad van Toezicht heeft een positief oordeel over de algemene gang van zaken in de 

stichting, zoals geschetst in het Jaarverslag 2018 van de directeur-bestuurder.  

De Raad heeft naast zijn adviserende taak ook de belangrijke taak om kritisch toe te zien op het 

door de directeur-bestuurder gevoerde beleid en daarover ook steeds een onafhankelijk oordeel 

te geven. Bij de vervulling van zijn taak laat de Raad zich leiden door de belangen van het 

Cultuurbedrijf als onderneming en de culturele en belangrijke maatschappelijke belangen van 

deze specifieke, breed culturele organisatie.  

 

In 2018 heeft de Raad besluiten genomen die met name betrekking hebben op de algemene 

bedrijfsvoering. In de eerste vergadering van 2018 is een nieuwe accountant benoemd, Flynth 

accountants, voor de jaren 2019-2021. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 15 mei 

de jaarrekening en –verslag over 2017 vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft na goedkeuring 

van de jaarstukken kwijting verleend aan de directeur-bestuurder over het door hem gevoerde 

bestuur over het boekjaar 2017. Verder is in de vergadering van 1 november het bedrijfsplan, 

inclusief de meerjarenbegroting, 2019-2022 vastgesteld. In de vergadering van 12 december is 

het jaarplan 2019 vastgesteld met de bijbehorende begroting 2019. 

 

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn verder aan de orde geweest: de halfjaar- en 

negenmaandrapportages, de prognose van de (meerjaren)liquiditeit van de onderneming, de 

(subsidie-) overeenkomsten met de gemeente Noordoostpolder. 

 

De remuneratiecommissie heeft in het voorjaar een functioneringsgesprek gehouden met de 

directeur-bestuurder. Het in het najaar geplande voortgangsgesprek is niet doorgegaan in 

verband met het aangekondigde vertrek van de directeur/bestuurder. Van de resultaten van deze 

gesprekken zijn de andere toezichthouders in de vergadering op de hoogte gebracht. 

 

Per brief van 27 september 2018 heeft de directeur bestuurder zijn ontslag ingediend per 1 

januari 2019 bij de Raad in verband met de aanvaarding van een nieuwe baan. De Raad heeft in 

de vergadering van 1 november de wervingsprocedure vastgesteld. Er is in samenspraak met 

het MT en de OR een functieprofiel opgesteld. Er is een extern wervingsbureau ingeschakeld om 

de vacature voor een directeur/bestuurder uit te zetten en kandidaten te selecteren. Vanwege 

het feit dat een lid van de Raad aangaf interesse te hebben in de ontstane vacature van 

directeur/bestuurder van het Cultuurbedrijf is dit lid om iedere vorm van belangenverstrengeling 

te vermijden teruggetreden uit de Raad van Toezicht. De werving van een nieuw lid voor de 

Raad zal eveneens door hetzelfde wervingsbureau ter hand worden genomen nadat de werving 

van een directeur bestuurder is voltooid. De sollicitatieprocedure wordt in 2019 afgerond. 

 

In de vergadering van 12 december, de laatste vergadering van de zittende directeur/bestuurder 

heeft de Raad een interim directeur/bestuurder benoemd; mw H. Boogaards. Zij zal de functie 

van directeur/bestuurder interim vervullen totdat een nieuwe directeur/bestuurder zal zijn 
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benoemd en in dienst getreden. Van de zittend directeur/bestuurder is in een bijeenkomst in het 

theater op 21 december 2018 afscheid genomen.  

Samenstelling  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

● Dhr. J. H. Sweers, voorzitter; 

● Mw. A. Weterings, vicevoorzitter;  

● Dhr. J. Kempenaar, lid; 

● Mw. L. Withaar-Weijns, lid; 

● Dhr. H. Folkeringa, lid; tussentijds teruggetreden. Vacant lid. 

 

In de bijlage worden de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht 

vermeld als ook het rooster van aftreden. Zowel mw A.Weterings als de heer J.H. Sweers zijn 

benoemd voor een tweede termijn als resp. lid/vice-voorzitter en voorzitter. 

 

Werkwijze 

De Raad van Toezicht heeft volop aandacht voor de criteria en de discussie over goed bestuur 

en toezicht in de culturele sector. De Governance Code Cultuur is de leidraad. De Raad heeft in 

2018 vijf maal regulier vergaderd en heeft daarnaast eenmaal aansluitend een thema 

bijeenkomst gehad, waarbij met de directeur/bestuurder en het MT is gesproken over de 

toekomst van het Cultuurbedrijf en de doelstellingen onder het motto cultuur in een open 

samenleving. Deze bijeenkomst is de basis geweest voor het bedrijfsplan 2019-2022. 

 

De leden van de Raad laten zich middels cursussen regelmatig bijscholen. Er wordt vergaderd 

aan de hand van een vaste (jaar)agenda, welke door de directeur-bestuurder en de voorzitter 

van de Raad wordt opgesteld. De volgende punten worden altijd geagendeerd: 

● Verslag / actie – en besluitenlijsten 

● Mededelingen / actualiteiten 

● Primair proces: o.a.  realisatie doelstellingen /resultaat afspraken /risicobeheer/ 

beleidsvoornemens 

● Financiën 

● (meerjaren) Jaarplan  

● Governance 

 

De Raad heeft op dit moment drie vaste commissies. De commissies bereiden de besluitvorming 

van de Raad van Toezicht ten aanzien van het beleid op de diverse onderdelen voor. Zij 

ontvangen daartoe alle stukken van de directeur-bestuurder die voor een adequate 

besluitvorming noodzakelijk zijn.  Naast de reeds ingestelde renumeratiecommissie en 

auditcommissie is er in 2017 ook een governance-commissie ingesteld. De 

renumeratiecommissie kwam twee keer bijeen en heeft tot taak de (voorbereiding van de) 

benoeming, beoordeling en beloning van de directeur bestuurder, alsook de vervulling van 

vacatures in de Raad van Toezicht. Deze commissie heeft ook 2x een gesprek gevoerd met de 

OR. Eind 2018 is de renumeratiecommissie een aantal maal extra bijeen geweest in verband 

met de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur/bestuurder. 

 

De auditcommissie heeft vijf keer vergaderd. De commissie ontvangt alle financiële stukken die 

aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd, zodat zij die kan beoordelen en de bespreking 

van de onderwerpen in de Raad kan voorbereiden en de Raad kan adviseren. Het betreft in ieder 
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geval de onderwerpen als de begroting, tussentijdse cijfers, jaarstukken, administratieve 

organisatie en interne beheersing (AO/IB). 

 

De governance-commissie bewaakt de juiste naleving van de statuten en de vastgestelde 

reglementen op de wijze zoals de Governance Code Cultuur die voorstelt. Tevens bereidt zij de 

zelfevaluatie van de Raad voor. De commissie kwam twee keer bijeen.  

 

Daarnaast had de voorzitter geregeld overleg met de directeur-bestuurder. Tijdens reguliere 

vergaderingen gaat de Raad van Toezicht met enige regelmaat in gesprek met het 

managementteam en de programmeurs van de onderdelen, waarbij er dieper wordt ingegaan op 

de diverse specifieke onderdelen van de inhoud en de bedrijfsvoering van de verschillende 

onderdelen van het Cultuurbedrijf. 

 

Voorzitter, vicevoorzitter en wisselend een van de leden onderhouden twee keer per jaar contact 

met de Ondernemingsraad van het Cultuurbedrijf.  Er is door leden van de Raad van Toezicht 

tevens informeel contact met partners en stakeholders van het Cultuurbedrijf. 

Zelfevaluatie 

De Raad heeft zijn functioneren dit jaar door omstandigheden niet kunnen evalueren.  De 

zelfevaluatie stond gepland voor de laatste vergadering van dit jaar. Evenwel door de plotselinge 

terugtreding van een lid en de afwezigheid van een ander lid in deze vergadering was een 

zelfevaluatie met 3 leden van de Raad niet zinvol te achten. De zelfevaluatie is om die reden  

geagendeerd voor de eerste vergadering van de Raad in het volgende jaar.  

 

De Raad van Toezicht heeft waardering voor het vele werk dat de medewerkers en de 

vrijwilligers van het Cultuurbedrijf ook in 2018 weer hebben verzet. De Raad constateert met 

voldoening dat de werkorganisatie zich ontwikkelt, plezier en bevlogenheid uitstraalt naar zijn 

omgeving en deze bij het werk betrekt. Wij willen de medewerkers en directeur-bestuurder 

bedanken voor hun inzet.  

 

Emmeloord, 15 februari 2019 

J.H Sweers, voorzitter Raad van Toezicht Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

  



26 

 

Bijlage  

De stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder hanteert een besturingsmodel met een directeur-

bestuurder en  een Raad van Toezicht. Er is een rooster van aftreden.  

 

Leden van de Raad van Toezicht: 

● Dhr. J.H. Sweers, voorzitter. Strategie en beleid provincie Flevoland, lid kernteam Smart 

Mobility Embassy, lid stuurgroep Intelligente Infra.  

● Mw. A. Weterings, vice-voorzitter. Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht Eduvier 

Onderwijsgroep. 

● Dhr. J. Kempenaar, lid. Zelfstandig ondernemer, nevenfunctie: voorzitter Stichting Future 

Food Production. 

● Mw. L. Withaar, lid. Advocaat en mediator. 

● Dhr. H. Folkeringa, directeur-bestuurder Zwolse theaters, lid (vanaf 28 maart 2017). 

Teruggetreden per 3 oktober 2018. 

 

De stichting hanteert de Governance Code Cultuur. De Governance is vastgelegd in een tweetal 

reglementen die door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld: een reglement Raad van Toezicht 

en een reglement Directeur- bestuurder. Het voldoen aan deze reglementen wordt regelmatig 

door de Raad van Toezicht getoetst. 

 

De Raad van Toezicht heeft de volgende commissies: 

● Renumeratiecommissie: dhr. Sweers (voorzitter) en mw. Weterings; 

● Auditcommissie: dhr. Kempenaar (voorzitter.) en dhr. Folkeringa; 

● Governance commissie: mw. Withaar (voorzitter) en mw. Weterings. 

 

Rooster van aftreden:       

De leden zijn per 1/1/2015 voor 4 jaar benoemd en zijn 1 x herbenoembaar, eerste termijn loopt 

af per 31  december 2018.         

1. Dhr. Folkeringa nieuw lid per 28 maart 2017; zelf onmiddellijk teruggetreden per 3 

oktober 2018; vacature. 

2. Dhr. Kempenaar per 1 juli 2017 benoemd voor 2e  termijn      

3. Mw. Weterings per 1 juli 2018 benoemd voor 2e termijn 

4. Dhr. Sweers per 31 december 2018 benoemd voor 2e termijn    

5. Mw. Withaar treedt af per 30 juni 2019, herbenoembaar  
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Jaarrekening 



Balans per 31 december na resultaatbestemming
alle bedragen in €

31-12-2018 31-12-2017

 ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen 30.971 30.407

2. Machines en installaties 5.949 3.787

3. Andere vaste bedrijfsmiddelen 705.431 746.011
742.351 780.205

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden 14.721 12.587         
5. Belasting en premies 14.769 53.732         
6. Debiteuren 183.663 216.416       
7. Overlopende activa 16.509 183.030       

229.662 465.765

LIQUIDE MIDDELEN

8. Kasgelden 4.758 3.787
9. Bank 451.365 358.992

456.123 362.779       

Totaal 1.428.136 1.608.749

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

10. Algemene reserve 232.928 165.242
11a. Bestemmingsreserve startinv. Theater 174.406 202.325
11b. Herwaarderingsreserve startinv. MC en Museum 107.155 117.620

514.489 485.187

LANGLOPENDE SCHULDEN 
12. Leningen Gemeente NOP 90.000 184.238

KORTLOPENDE SCHULDEN 

12. Aflossingsverplichtingen 94.238 94.238
13. Belasting en premies 66.994 59.862
14. Crediteuren 134.502 246.610
15. Overlopende passiva 527.913 538.614

823.647 939.324

Totaal 1.428.136 1.608.749
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EXPLOITATIEREKENING 2018
alle bedragen in €

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

BATEN

1. Inkomsten uit marktactiviteiten 1.131.979    1.118.425    1.112.468    
2. Structurele (gemeente)subsidie 2.157.340    2.155.715    2.082.434    
3. Incidentele subsidies / éénmalige projectsubsidies 22.535         -               29.988         

3.311.854    3.274.140    3.224.890    

LASTEN

4. Inkoopkosten van de omzet 441.757       524.062       537.947       

5. Personeelskosten 2.023.332    1.981.629    1.959.286    

6. Huisvestingskosten 248.200       282.400       260.341       

7. Marketing 123.105       95.680         87.268         

8. Kantoor en administratie 265.299       215.710       264.322       

9. Vervoerskosten 6.059           7.050           5.576           

10. Afschrijvingen 168.060       161.865       95.112         

11. Incidentele kosten -               -               29.988         

3.275.812    3.268.395    3.239.840    

Subtotaal 36.042         5.745           -14.950        

12. Financiële baten en lasten -6.740          -5.500          -5.953          

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 29.302         245              -20.903        

Bestemming resultaat:
Onttrekking bestemmingsreserve Theater 27.919         27.314         36.347         
Onttrekking herwaarderingsreserve MC en Museum 10.465         11.732         8.072           

Mutatie algemene risicoreserve 67.686         39.291         23.516         
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KASSTROOMOVERZICHT
alle bedragen in €

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

31-12-2017 31-12-2016
31-12-2018 31-12-2017

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 29.302         -20.903        

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 168.060       95.112         

Mutaties werkkapitaal:
Voorraden -2.134          -3.797          
Belastingen 46.095         
Vorderingen 32.753         -81.538        
Overlopende activa 166.521       -24.868        
Aflossingsverplichtingen -               30.000         
Crediteuren -112.108      150.658       
Overlopende passiva -10.701        -44.029        

Kasstroom uit operationele activiteiten 317.788       100.635       

Investeringen -130.206      -345.644      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -130.206      -345.644      

Leningen -94.238        55.763         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -94.238        55.763         

Mutatie geldmiddelen 93.344         -189.246      

Mutatie liquide middelen
Stand per 01-01 boekjaar 362.779       552.025       
Stand per 31-12 boekjaar 456.123       362.779       

93.344         -189.246      
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

Algemene grondslag voor de opstelling van de jaarrekening

Vergelijkende cijfers

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Herwaarderingsreserve startinv. MC en Museum
De "oude" inventaris van het Muzisch Centrum en Museum Schokland is overgenomen voor € 1. Vervolgens is 

deze op detailniveau in het kader van artikel 384 lid 1 juncto artikel362 lid 1 BW geherwaardeerd naar een reële 

waarde, rekening houdend met marktconforme restwaarden.
De afschrijvingslasten op de startinventaris Muzisch Centrum en Museum Schokland worden gedekt uit een 

daartoe ingestelde herwaarderingsreserve. Het vrij te besteden deel is nihil.

De stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder gezeteld in de Noordoostpolder is opgericht op 19 december 2014. De 

stichting heeft ten doel:

Het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen op een inspirerende en ondernemende wijze 

vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur het leven verrijkt en bijdraagt aan een vitale en waardevolle 

In verband met de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers in beperkte mate aangepast.

Lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Vooruitbetaalde bedragen worden 

geactiveerd.

Voorraden

Lasten

Afschrijvingen
Afschrijvingen op de vaste activa categorieën worden berekend volgens een termijnen van 5 en 10 jaar vanaf het 

moment van ingebruikname. 

Belastingen
De Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft geen winstdoelstelling maar een sociale doelstelling en is op 

grond van de aard van haar werkzaamheden door de belastingdienst vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Bestemmingsreserve startinventaris theater
Theater 't Voorhuys hield voor een groot deel van de activa een vervangingsreserve in stand. Historische 

aanschafwaarde en afschrijving werden jaarlijks gespecificeerd. Het Cultuurbedrijf heeft de activa als zodanig op de 

balans geplaatst naar feitelijke dagwaarde per 1 januari 2015. De afschrijving wordt nu via het resultaat 

gecontinueerd overeenkomstig de historische percentages.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RJ640), die uitgegeven zijn door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 

de toelichting.

Baten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. Subsidies worden verantwoord als baten 

voorzover de hiervoor overeengekomen prestaties zijn gerealiseerd. Nog te realiseren prestaties en ontvangen 

voorschotten en subsidies worden gepassiveerd.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of 

lagere opbrengstwaarde. Producten die niet meer of beperkt verhandelbaar zijn worden op 0 gewaardeerd.

Vorderingen

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen 

op basis van de verwachte economische levensduur. De waarde van ingebrachte materiële vaste activa wordt 

bepaald op de geldende economische waarde.
Investeringen in materiële vaste activa zijn aanschaffingen die duurzaam dienstbaar zijn aan de exploitatie. 

Aanschaffingen worden aangemerkt als investering vanaf een bedrag van  € 450 exclusief omzetbelasting.

Baten

De bestemmingsreserve voorziet er in dat álle door Stichting Theater 't Voorhuys per 1 januari 2015 ingebrachte 

materiële vaste activa afgeschreven kunnen worden tot nihil zonder dat dit invloed heeft op de reservepositie 

(weerstandsvermogen) van het Cultuurbedrijf. Het vrij te besteden deel is nihil.
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TOELICHTING OP DE BALANS
alle bedragen in €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Bedrijfs-

gebouwen 

en -

terreinen

Machines en 

installaties

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen

Totaal

Aanschafwaarde 01-01-18 37.512 5.231           1.281.901    1.324.644    
Cum. afschrijvingen 01-01-18 -7.105          -1.444          -535.890      -544.439      
Boekwaarde 01-01-18 30.407         3.787           746.011       780.205       

Investeringenen boekjaar 9.625           3.906           116.675       130.206       
Desinvesteringen / waardeveranderingen boekjaar (aanschafwaarde) -4.000          -4.000          
Afschrijvingen boekjaar -9.061          -1.744          -153.255      -164.060      

564              2.162           -40.580        -37.854        

Aanschafwaarde 31-12-2018 47.137         9.137           1.394.576    1.450.850    
Cum. afschrijvingen 31-12-2018 -16.166        -3.188          -689.145      -708.499      
Boekwaarde 31-12-2018 30.971         5.949           705.431       742.351       

Om per 1 januari 2015 een consistent inversterings- en afschrijvingsbeleid te kunnen uitvoeren heeft de stichting een aantal
aanpassingen in de startbalans per 1 januari 2015 doorgevoerd. Het overzicht is opgesteld conform RJ 212.705.
"Oude" inventarissen zijn overgenomen voor € 1. Vervolgens is deze geherwaardeerd naar historische kostprijs verminderd
met de afschrijvingen.
Het softwarepakket Abecon is overgenomen tegen bedrijfseconomische waarde. Hierop wordt regulier afgeschreven.

De afschrijvingslasten op de startinventaris Muzisch Centrum en Museum Schokland worden gedekt uit een daartoe 
ingestelde herwaarderingsreserve.
Voor de startinventaris van het Theater geldt dat de afschrijvingslasten hiervan gedekt worden uit een daartoe ingestelde
bestemmingsreserve.

De vanaf 1 januari 2015 aangeschafte activa worden regulier afgeschreven over periodes van 5 of 10 jaar, afhankelijk van de te 
verwachten gebruiksduur.

31-12-2018 31-12-17
VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden
Winkelvoorraad 14.721         12.587         

14.721         12.587         

5. Belasting en premies
BTW aangifte -               43.732         
Energiebelasting 14.769         10.000         

14.769         53.732         

6. Debiteuren
Debiteuren volgens debiteurenlijst 183.663       186.990       
Te activeren facturen -               29.426         

183.663       216.416       
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31-12-2018 31-12-17
7. Overlopende activa
Afrekening frictiekosten en kosten voormalig personeel Gem. NOP -               152.265       
Vorderingen ter zake van pensioenen -               14.747         
Waarborgsommem -               1.040           
Entreegelden 9.143           10.917         
Transitoria 7.366           4.061           

16.509         183.030       

LIQUIDE MIDDELEN
8. Kasgelden
Kas Kunstuitleen 172              172              
Kas Muzisch Centrum 208              974              
Kas Museum Schokland 2.168           1.010           
Hoofdkas Theater 2.010           1.431           
Baliekas Theater 200              200              

4.758           3.787           

9. Bank

Rek. Courant Rabobank 81.348         178.876       
Spaarrek. Rabobank 370.000       180.000       
Kruisposten 17                116              

451.365       358.992       
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PASSIVA
31-12-2018 31-12-17

EIGEN VERMOGEN
10. Algemene reserve
Stand beginbalans 165.242       141.726       
Bestemming resultaat 67.686         23.516         

232.928       165.242       

Voor de specificatie van de resutaatbestemming wordt verwezen naar de desbetreffende pagina.

11a. Bestemmingsreserve startinv. Theater
Stand beginbalans 202.325       238.672       
Bestemming resultaat -27.919        -36.347        

174.406       202.325       

11b. Herwaarderingsreserve startinv. MC en Museum

Stand beginbalans 117.620       125.692       
Bestemming resultaat -10.465        -8.072          

107.155       117.620       

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
12. Leningen Gemeente NOP 
Opname lening 321.189       321.189       
Cumulatieve aflossing -256.951      -192.713      
Aflossingsverlpichting (looptijd < 1 jaar) -64.238        -64.238        

-               64.238         

Inzake Museum Schokland
Opname 150.000       150.000       
Cumulatieve aflossing -30.000        
Aflossingsverlpichting (looptijd < 1 jaar) -30.000        -30.000        
Looptijd tussen 1 jaar - 5 jaar) 90.000         120.000       

Totaal
Leningen o/g looptijd 1 jaar tot 5 jaar 90.000         184.238       
Leningen o/g looptijd < 1 jaar 94.238         94.238         

13. Belasting en premies
BTW aangifte 1.351           -               
Loonheffingen 65.643         59.862         

66.994         59.862         

14. Crediteuren
Crediteuren volgens crediteurenlijst 134.502       246.610       

134.502       246.610       

De gemeente NOP heeft per 1 januari 2015 de Stichting Cultuurbedrijf NOP een lening verstrekt van € 321.188,50 

met een looptijd van 5 jaar. Als zekerheid zijn de kunstobjecten die door de gemeente aan het Cultuurbedrijf zijn 

verkocht op 6 juli 2015. Deze vertegenwoordigen een verzekerde waarde van tenminste € 250.000. Het 

rentepercentage gedurende de gehele looptijd bedraagt 3,5%. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 64.237,70.

De gemeente NOP heeft per 1 december 2017 een lening verstrekt van € 150.000,00 met een looptijd van 5 jaar, 

voor de tussentijdse modernisering Museum Schokland. Er zijn geen zekerheden gesteld. Het rentepercentage 

gedurende de gehele looptijd bedraagt 1,75%. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 30.000,00.
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31-12-2018 31-12-17

15. Overlopende passiva
Vooruit gefactureerde cursusgelden 216.103       205.441       
Vooruit ontvangen recette 100.745       76.643         
Tegoedbonnen theater 8.254           4.900           
Reservering vakantietoeslag 60.271         58.092         
Vakantiedagen 34.021         35.469         
Reservering scholingskosten 28.013         22.492         

Schulden ter zake van pensioenen 2.174           -               
Netto salarissen -               397              
Spaartegoed kunstuitleen 7.293           3.763           
Huisvestingskosten 6.223           65.929         
Uitkoopsommen 10.868         26.073         
Transitoria 53.948         39.415         

527.913       538.614       

Ultimo 2018 is Stichting Cultuurbedrijf NOP investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van 
circa € 53.000. Dit betreft een investering voor een nieuwe website.

Stichting Cultuurbedrijf NOP least een voertuig voor een periode van vijf jaar met een jaarlijkse last van € 4.826,--.

Stichting Cultuurbedrijf NOP is met de Gemeente Noordoostpolder een huurcontract aangegaan per 1 februari 2017 

met een looptijd van 2 jaar, derhalve eindigend op 31 januari 2019. De jaarlijkse huurverplichting van deze 

huuroveeenkomst bedraagt € 21.881,- .

Stichting Cultuurbedrijf NOP least een tweetal kantoormachines voor een periode van drie jaar met een jaarlijkse 

last van € 2.130,--.

Stichting Cultuurbedrijf NOP is met de Gemeente Noordoostpolder een drietal huurcontracten aangegaan per 1 

januari 2015 met een looptijd van 4 jaar, derhalve eindigend op 31 december 2018. Hierna is de overeenkomst 

verlengd voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting van alle huurovereenkomsten bedraagt € 46.731,- .

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
alle bedragen in €

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

BATEN

1. Inkomsten uit marktactiviteiten
Les- en cursusgelden 291.388       288.677       282.390       
Entreegelden museum 164.005       196.031       151.624       
Opbrengsten kunstuitleen 20.251         22.000         24.122         
Recettes 278.684       346.214       371.626       
Opbrengsten onderwijs 98.121         65.841         65.975         
Verhuuropbrengsten 204.692       158.063       157.489       
Derde geldstroom (sponsoring) 5.624           5.000           4.593           
Overige opbrengsten 69.214         36.600         54.649         

1.131.979    1.118.425    1.112.468    

2. Structurele (gemeente)subsidie
Subsidies zijn verstrekt op basis van het bedrijfplan 2016-2018, de definitieve vaststelling vindt plaats na verantwoording. 

De subsidies 2017 zijn vastgesteld. De subsidie 2018 moet nog worden vastgesteld.

Volgens beschikking 2.086.090    2.086.115    2.043.834    
Component huisvestingskosten 32.650         31.000         
Combinatiefunctionaris 38.600         38.600         38.600         

2.157.340    2.155.715    2.082.434    

3. Incidentele subsidies / éénmalige projectsubsidies
Het betreft de compensatie voor de aanloopkosten van het Cultuurbedrijf, zoals verantwoord ad. 11.
De subsidie is definitief afgewikkeld.
Gem. Noordoostpolder 22.535         -               29.988         

22.535         -               29.988         

LASTEN

4. Inkoopkosten van de omzet
Huur materialen 38.900         38.538         33.783         
Uitvoeringskosten 36.541         2.106           30.427         
Inkoop horeca / KU/ winkel 48.856         58.349         59.219         
Kosten inc. activiteiten 27.193         35.706         36.296         
Uitkoopsommen e.d. 265.418       333.476       343.438       
Auteursrechten 22.233         26.687         31.601         
Overige activiteitenkosten 1.729           29.200         3.183           
BTW voorbel. geh. aftrekbaar 887              -               -               

441.757       524.062       537.947       

5. Personeelskosten
Salaris vast personeel 1.477.817    1.530.573    1.491.362    
ZZP en detachering 281.031       246.698       366.705       
Hulp- en vervangingskosten 116.130       88.417         9.024           
Vrijwilligersvergoeding 1.725           -               1.500           
Ontvangen uitkeringen ziekte -32.533        -22.000        -44.036        
Arbo-, BHV-, verzuim- en reiskosten 96.141         81.031         78.413         
Studiekosten 28.830         48.242         35.382         
Overige personeelskosten 46.753         8.667           20.936         
BTW voorbelasting 7.438           -               -               

2.023.332    1.981.629    1.959.286    

Het gemiddelde aantal FTE over 2018 bedraagt 23,7 (2017: 24,1 FTE)

6. Huisvestingskosten
Huurkosten 79.644         78.350         75.526         
Gas/Electra 68.518         93.900         96.252         
Onderhoud gebouwen 23.789         10.150         8.251           
Beveiliging 3.820           4.800           3.864           
Schoonmaakkosten 60.620         72.700         67.529         
Heffingen/belastingen gebouwen 8.727           15.000         8.819           
Overige huisvestingskosten -               7.500           100              
BTW voorbelasting 3.082           -               -               

248.200       282.400       260.341       

Met betrekking tot de subsidies van de gemeente Noordoostpolder wordt gehandeld in overeenstemming met 

de voorwaarden en verplichtingen van de "Algemene subsidieverordening Noordoostpolder".
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Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

7. Marketing
Publiekswerving 123.105       95.680         87.268         

123.105       95.680         87.268         

8. Kantoor en administratie
Betalingsverkeer 8.453           5.400 14.646         
Kantoorkosten 34.459         35.060 33.200         
Abonnementen en contributies 9.115           14.000 12.028         
Verzekeringen 8.485           8.500 8.485           
Automatiseringskosten 113.881       114.000 115.515       
Accountancy en advisering 73.375         29.000 73.046         
Raad van toezicht 6.534           7.750 6.837           
Overige kosten 572              2.000 565              
BTW voorbelasting 10.425         -               -               

265.299       215.710       264.322       

De honoraria van bestuurders en toezichthouders worden gespecificeerd in een bijlage.

9. Vervoerskosten
Leasekosten 5.387           6.500           4.884           
Brandstofkosten 672              550              472              
Schadekosten auto -               -               220              

6.059           7.050           5.576           

10. Afschrijvingen
Bedrijfs-gebouwen en -terreinen 9.061           7.800           6.638           
Machines en installaties 1.744           1.400           976              
Andere vaste bedrijfs-middelen 153.255       152.665       87.498         
Boekresultaat desinvestering 4.000           

168.060       161.865       95.112         

11. Incidentele kosten
Personeelskosten -               -               29.988         

-               -               29.988         

12. Financiële baten en lasten
Rente lening Gem. NOP -7.122          -5.800          -6.745          
Rente 382              300              792              

-6.740          -5.500          -5.953          

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 29.302         245              -20.903        
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Naam functie

Aanvang en 

einde functie-

vervullling

omvang van 

het 

dienstverban

d in het jaar

gewezen top-

functionaris

echte dienst-

betrekking

idividueel 

WNT-

maximum

beloning plus 

belastbare 

onkosten-

vergoedingen

 beloningen 

betaalbaar op 

termijn subtotaal

onverschuldigd 

betaald bedrag

totaal 

bezoldiging

(fte)

Dhr. P. de Haan Bestuurder 01/01-31/12 1 Nee Ja  189.000  99.929  10.134  110.063  -  110.063

Dhr. P. de Haan Bestuurder 01/01-31/12 1 Nee Ja  181.000  94.204  9.914  107.107  -  107.107

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam functie

duur van het 

dienst-         

verband

omvang van 

het 

dienstverban

d in het jaar

individueel 

WNT-

maximum

beloning plus 

belastbare 

onkosten-

vergoedingen

 beloningen 

betaalbaar op 

termijn subtotaal

onverschuldigd 

betaald bedrag

totaal 

bezoldiging

(fte)

J.H. Sweers Voorz. RvT 01/01-31/12 Nvt  28.350  1.776  -  1.776  -  1.776

H. Folkeringa Toezichthouder 01/01-03/10 Nvt  14.240  952  -  952  -  952

J. Kempenaar Toezichthouder 01/01-31/12 Nvt  18.900  1.269  -  1.269  -  1.269

A. Weterings Toezichthouder 01/01-31/12 Nvt  18.900  1.269  -  1.269  -  1.269

L.F. Withaar Toezichthouder 01/01-31/12 Nvt  18.900  1.269  -  1.269  -  1.269

J.H. Sweers Voorz. RvT 01/01-31/12 Nvt  27.150  1.750  -  1.750  -  1.750

H. Folkeringa Toezichthouder 28/03-31/12 Nvt  13.786  1.250  -  1.250  -  1.250

J. Kempenaar Toezichthouder 01/01-31/12 Nvt  18.100  1.250  -  1.250  -  1.250

A. Weterings Toezichthouder 01/01-31/12 Nvt  18.100  1.250  -  1.250  -  1.250

L.F. Withaar Toezichthouder 01/01-31/12 Nvt  18.100  1.250  -  1.250  -  1.250

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Naam functie

Jaar waarin 

dienstver-    

band is 

beëindigd

omvang van 

het 

dienstverban

d in het jaar

echte dienst-

betrekking

individueel 

WNT-

maximum beloning

voorzieningen ten 

behoeve van 

beloningen 

betaalbaar op 

termijn subtotaal

onverschuldigd 

betaald bedrag

totaal 

bezoldiging

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2018

Gegevens 2017

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze volgende op Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder van 

toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder is € 189.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum 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. Het individuele WNT-

maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het 

Gegevens 2018

Gegevens 2017
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Directie:  Raad van Toezicht: 
 

  

was getekend  
 

was getekend 

H.R. Boogaards - Simonse  J.H. Sweers 
 

  
was getekend 
 

 J. Kempenaar 
 

  
was getekend 
 

 A. Weterings 
 

  
was getekend 
 

 L. F. Withaar 
 

 
 
 
 
 
 
Emmeloord, 21 maart 2019 
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Overige gegevens 

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming overeenkomstig artikel 20 lid 2:  
- Binnen drie tot zes maanden na afloop van het boekjaar legt de directeur/bestuurder de 
jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. 
 
 
 

Voorstel resultaatbestemming  

 Realisatie 2018 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 29.302 

Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen:  

Uit bestemmingsreserve startinventaris Theater € 27.919 

Uit herwaarderingsreserve startinventaris MC en Museum € 10.465 

 _______ 

Mutatie Algemene reserve € 67.686 

 
 

Aan de Raad van Toezicht wordt voorgesteld om over 2018 € 67.686 toe te voegen aan de 
Algemene reserve.  
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
In de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met het opstellen en vaststellen van de jaarrekening 
over 2018 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met gevolgen voor de in dit jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 2018.  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 










