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Voorwoord 
 
Op het moment van schrijven is de wereld in de ban van het Covid-19 virus. Dit heeft en zal in het 
algemeen vergaande gevolgen hebben voor de wereld waarin wij leven en zeker ook voor de 
kunstsector.  
 
Voor Art-S-Cool is dit een onwerkelijke tijd. De energie, samenkomst, uitwisseling, veiligheid en groei 
door fysieke interactie die Art-S-Cool en haar kunstenaarscollectief eigen is, met en tussen de 
kinderen en elkaar, moeten nu worden gemist. Dit gemis, het persoonlijke contact, is niet in te halen 
of te repareren.  Het is zoeken naar een juiste houding in een nieuwe werkelijkheid teneinde onze 
missie te kunnen bewerkstelligen.  
Sinds 16 maart met de invoering van de RIVM-maatregelen om scholen te sluiten, werkt de directeur 
en collega’s thuis, en zijn alle fysieke kunstlessen van Art-S-Cool gestopt. Ook alle kunstlessen buiten 
school in onze lesateliers en op locatie konden geen fysieke doorgang krijgen.  
Door een creatieve aanpak van het collectief zijn al in de tweede sluitingsweek kunstlessen op video 
gezet. Gewoon door de kunstenaar zelf in huis of in het atelier opgenomen met de webcam, telefoon 
of camera, en met een videoprogramma bewerkt tot een 10 minuten durende inspiratieles. Deze 
video’s, inmiddels meer dan 20 kunstlessen, staan allemaal op het openbare YouTube kanaal van Art-
S-Cool.  
Ook voor de partnerscholen worden nu kunstlessen aangeboden, die zij via hun online kanalen 
meegeven aan de leerlingen. De kinderen die buitenschoolse nu de onlinelessen volgen, hebben van 
ons een kunstpakketje gekregen, zodat ze voldoende materialen hebben om thuis aan de slag te 
kunnen. Op die manier behouden we de band met onze kinderen, scholen en andere partners.  
De financiële schade in de afgelopen weken lijkt vooralsnog beperkt. Dit is een gevolg van 
aanhoudende afspraken met onze opdrachtgevers, partnerscholen, en organisaties; ons aanbod voor 
online kunstonderwijs; de aanspraak op de steunmaatregelen die door de overheid beschikbaar 
worden gesteld; het beleid van de gemeente Den Haag die scholen oproept in cultuureducatie te 
blijven investeren voor hun leerlingen en coulance heeft uitgesproken over het niet kunnen halen 
van de prestatiegegevens zoals afgesproken in de subsidietoekenning(en).  
Mochten de maatregelen langer aanhouden dan de aangekondigde tijd tot 28 april 2020 en onze 
opdrachtgevers de overeengekomen afspraken beëindigen en de overheid geen verdere steun 
verlenen waarmee wij Art-S-Cool kunnen continueren, dan is het ‘financieel gezond‘ bestaan van Art-
S-Cool in het geding. Wij zullen dan genoodzaakt zijn aanspraak te maken op reserves en 
onconventionele maatregelen moeten nemen in onze bedrijfsvoering. Door onder meer 
kostenbesparingen en daarnaast aanspraak te maken op restituties uit het Noodfonds Overbrugging 
Werkbehoud (NOW) verwachten wij dat de continuïteit van Art-S-Cool niet in het geding zal zijn. 
Volgend jaar zullen wij, naar verwachting, een nieuwe subsidietermijn van 4 jaar ingaan, waarvan 
reeds de financiële hoogte bij dit schrijven nog niet bekend is. Voorlopig blijven wij positief gestemd 
naar de toekomst kijken en vertrouwen wij, in welk scenario dan ook, op onze creatieve inzet en 
denkwijze met de onvermoeibare ondersteuning van ons collectief. 
 
Het voorliggende Art-S-Cool jaarverslag 2019 is echter een terugblik, waarin wij een bijzonder goed 
(virusvrij) jaar kunnen omschrijven! Het succes is een optelsom van elementen. 
Zo is in 2019 is een bijzondere samenwerking opgestart met Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 
1001 nachten. Door een pilotsubsidie van de gemeente, is in Theater De Vaillant, in januari 2019 de 
WOW Academie gestart waar kinderen les krijgen in muziek, theater en beeldende kunst.   
Ook is Art-S-Cool in 2019 uitgegroeid tot een gewenst gebleken samenwerkingspartner voor 
gemeentelijke diensten, waaronder opbouwwerkorganisaties en politie. Art-S-Cool is één van de 
weinige wijkorganisaties, welke reëel deelnemen aan de multidisciplinaire buurtgerichte aanpak, die 
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de gemeente voorstaat. 
 
Noemenswaardig voor het afgelopen jaar is tevens de ‘Art-S-Cool Take Over’ waarbij  de kinderen 
een maand de baas over onze Instagram pagina zijn geweest, de versterking van de samenwerking 
tussen Laaktheater en Art-S-Cool en theater Dakota en Art-S-Cool in de missie om kinderen uit de 
omringende aandachtswijken te bereiken met kunst en cultuur, de locatie aan de Ferdinand Bolstraat 
tot een duurzame en zichtbare kunstschool te maken (de gemeente heeft een flinke renovatie in 
gang gezet die duurde tot medio 2019) en de professionalisering van de financiële administratie, via 
het boekhoudprogramma Exact online, dat in januari intern geïmplementeerd is, gepaard met het 
aantrekken van een zakelijk coördinator.  
 
In het licht van ”wegnemen van kansenongelijkheid, stimuleren van talentontwikkeling, wegnemen 
van financiële drempels, ouders betrekken bij de activiteiten, op diverse lokale plekken de activiteiten 
aanbieden en culturele instellingen stimuleren om samen te werken met partners in de wijk” is ons 
pilotplan om de bibliotheekpas als cultuurpas te hanteren, waarmee kinderen gratis deel kunnen 
nemen en de toegankelijkheid te vergroten, opgenomen in de nota van de gemeente. In 2019 zijn we 
in staat gesteld de financiële drempels weg te nemen om deel te nemen aan onze kunstactiviteiten.  
Tezamen met de toegekende exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag voor 2019 én 2020, 
bovenop ons meerjarensubsidie in het kader van het Cultuurplan, werd een erkenning van het 
bestaan van Art-S-Cool bekrachtigd. Wij zijn dankbaar en trots! 
 
Omkijken en verslagleggen doen we uiteindelijk om beter vooruit te kunnen kijken. In dit verslag 
blijft de toekomst van de Art-S-Cool niet buiten beeld. Want er zijn voor Art-S-Cool in 2019 ook 
uitdagingen gebleken. Zo heeft Art-S-Cool voorlopig nog te maken met: 
 - een instabiel verdienmodel van Art-S-Cool als culturele onderneming;  
 - een oplopende beheerlast, tegenover beperkte schaalgrootte;    
 - druk binnen het vrijwilligersbestuur van Art-S-Cool.  
Het bewustzijn van de uitdagingen heeft ons in staat gesteld de onderwerpen te (blijven) agenderen 
en actief te bespreken teneinde oplossingen te bedenken. Zo is 2019 ook het jaar geweest waarin 
ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 is opgesteld in het kader van Meerjarenbeleidsplan Kunst en 
Cultuur van de gemeente Den Haag. Voor ons een belangrijk en beleidsrijk (groei)document. 
 
Tot slot; in 2019 zijn er met bijna 1900 kunstactiviteiten meer dan 4500 unieke deelnemers bereikt 
die hebben geparticipeerd. Wekelijks organiseerde Art-S-Cool 44 kunstactiviteiten op scholen, 
locaties en onze lesateliers, waar 660 kinderen en ouders aan deelnamen. Dat is meer dan in 2018, 
en de verwachting is dat dit groeiende zal zijn! 
We sluiten het jaar 2019 af met de lasten in lijn te houden met de baten. Hierdoor is er een positief 
financieel resultaat geboekt wat een mooi gevolg is van inzet, aandacht en scherpte.  
 
Vooruitkijkende blijven wij, zoals verwoord in onze missie, ons doel centraal stellen: De toekomst van 
het kind... 
De kennismaking met Kunst, het verbreden van de kenniswereld, stimuleren van creativiteit en 
bovenal kansengelijkheid bewerkstelligen blijft ons streven. In hoofdstuk 3 kunt u kennisnemen van 
onze kernactiviteiten, met onze prachtige programma`s binnen kunstonderwijs, buitenschoolse 
kunstparticipatie en Sociaal Artistieke Projecten. Deze projecten kunnen, door de ANBI-status van 
Art-S-Cool, ook in 2019 fiscaal vriendelijk ondersteund (blijven) worden! 
 
Cihan Bugdaci 
 
 
Voorzitter Stichting Art-S-Cool 
23 april 2020 
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Art-S-Cool in Coronatijdperk 

 

 
 NRC weekend editie 28/29 maart 2020, reportage over Art-S-Cool 
 

 
 

Art-S-Cool vanaf 23 maart 2020 online  

 

 

 

Kinderen uit aandachtswijken gaan zelden naar kunstacademies De Nieuws BV, NPO radio 1 woensdag 15 april 2020 
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Bestuursverslag 
1. Algemene informatie 
 

Naam instelling:  Art-S-Cool  

Statutaire naam instelling:  Stichting Art-S-Cool  

Statutaire doelstelling:  Zoals beschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel.  
Statutaire doelstelling: SBI-code: 85522 - Kunstzinnige 
vorming van amateurs De stichting heeft ten doel:  
Gedurende een aantal maanden van het jaar het bieden 
van cursussen en workshops op gebied van 
voorbereidend kunstonderwijs en cultuureducatie en 
kunst/cultuur in het algemeen; het bieden van een 
begeleidingstraject voor individuen die een opleiding in 
de beeldende kunst of aanverwante opleidingen willen 
volgen; het organiseren van sociaal culturele projecten  

Aard van de instelling:   Instelling voor kunsteducatie en kunstparticipatie  

Bezoekadres:  Ferdinand Bolstraat 33  

Postcode en plaats:  2525 XH  Den Haag  

Postadres:  Valkenboskade 77  

Postcode en plaats:  2563 GP Den Haag  

Telefoonnummer:  06-83576866  

Email:  info@art-s-cool.nl  

Website:  www.art-s-cool.nl  

IBAN bankrekeningnummer: NL13 TRIO 0198 4878 00 

Ten name van: Stichting Art-s-cool 

Fiscaal nummer/Culturele ANBI: 8502 46 532 

Rechtsvorm: Stichting 

Jaar van oprichting: 2011 

Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag 

KvK nummer: 51971127 
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Bestuur 2019: 

 

Naam Functie In functie 
sinds 

Termijn 
 

Treedt af op 

Cihan Bugdaci Voorzitter 31-08-2017 4 jaar (max. 2 
termijnen) 

31-08-2021* 

Everard Warffemius Vicevoorzitter 29-4-2014 4 jaar, 2e 
termijn 

29-04-2022 
 

Rob de Bruïne Secretaris 29-4-2014 4 jaar, 2e 
termijn 

29-04-2022 
 

Abdelkarim Dinsi Penningmeester 31-08-2017 4 jaar (max. 2 
termijnen) 

31-08-2021* 

Diantha Rumahlewang Algemeen Bestuurslid 5-11-2015 4 jaar, 2e term.  05-11-2023 
 

Eugenie van Raaij Algemeen Bestuurslid 31-08-2017 4 jaar (max. 2 
termijnen) 

31-08-2021* 

Ergün Erkoçu Erevoorzitter 25-04-2017 4 jaar (max. 2 
termijnen) 

31-08-2021* 

 
Laura van Eeden Directeur 25-01-2011   

 
* herkiesbaar voor 4 jaar 
 
 

2. Identiteit  
 
Missie 
Art-S-Cool, dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk, is er voor de toekomst van het kind. 
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Met onze binnen- en buitenschoolse kunstactiviteiten stimuleren we bij kinderen kennis, talenten en 
vaardigheden die nodig zijn voor nu en voor hun toekomst.  
We zijn er voor kinderen en jongeren, die van huis uit minder snel in aanraking komen met kunst. 
Art-S-Cool daagt de jeugd uit hun creatieve vermogen te gebruiken, nemen ouders hierin mee en 
stimuleren talentontwikkeling, op scholen, in buurthuizen, bibliotheek, openbare ruimte of in het 
eigen lesatelier. 
 
Dat doen we door met een collectief van professionele kunstenaars en vormgevers te werken, 
waardoor kinderen in contact komen met de kwaliteiten van kunstenaars.  Het ‘creatieve proces’ dat 
leidend is voor de kunstenaar is ook leidend voor de deelnemers: onderzoek, uitproberen, schetsen, 
ideeën bedenken, jezelf vragen stellen, sparren, vormgeven en presenteren. 
 
Kernactiviteiten, secundaire processen 
Met oog op bovenstaande onderscheidt het bestuur drie kernactiviteiten: 
- cultuuronderwijs; 
- cultuurparticipatie;  
- sociaal artistieke projecten:  
Daarnaast zijn er de secundaire processen: 
- eigen professie 
- relatie netwerk 
 
Meerjarenbeleidsplan, Jaarplan, Jaarverslag  
Eens per vier jaar stelt het bestuur de lange termijn doelen vast op elk van deze terreinen.  
Per jaar brengt het bestuur een jaarplan uit, met daarin desbetreffende activiteiten. De activiteiten 
zijn operationeel, d.w.z. toetsbaar, geformuleerd.  Na afloop van ieder begrotingsjaar legt het 
bestuur verantwoording af via het Jaarverslag, met daarin ook de jaarcijfers.  
 
Eenheid van bestuur 
Het bestuur voert zijn taken uit binnen een ‘bestuur directie’ model. Dat betekent dat bestuursleden 
eigen taken uitoefenen naast en ten dienste van de directeur. Ook heeft de directeur mandaat 
gekregen zelf een aantal bestuurlijke taken uit te voeren. Dit laat de eenheid van de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid onverlet. Deze is zichtbaar in de eenheid van strategisch en operationeel beleid 
en in de eenheid van begroting en verantwoording. Daarnaast is het bestuur als bevoegd gezag 
aanspreekbaar voor gemeente en opdrachtgevers.    
Bestuurlijke vorming en voering heeft het bestuur verankerd in haar jaarlijkse strategische 
beleidscyclus. Ook het bestuursreglement en het directiereglement bevatten daar aanwijzingen voor.  
In zijn beleidsontwikkeling hanteert het bestuur de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & 
Inclusie en de Fair Practice Code in de culturele sector.  
 
Uitvoeringsorganisatie 
De uitvoeringsorganisatie bestaat uit de directeur en freelance medewerkers. Voor de uitvoering van 
kernactiviteiten van de stichting, te weten kunstonderwijs, cultuurparticipatie en sociaal artistieke 
projecten, maakt de directeur gebruik van autonome kunstenaars met zzp status. Deze hebben zich 
als preferred suppliers verenigd in een collectief. Voor de administratie werkt Art-S-Cool samen met 
MDM Accountants en de accountantscontrole wordt verzorgd door Kamphuis en Berghuizen. 
Daarnaast maakt Art-S-Cool gebruik van diensten van Since Today voor de vormgeving en 
Cultuurvlinder voor communicatie-adviezen. 
 

3. Kernactiviteiten 2019 
 



 
 

 9 

3.1.  Cultuuronderwijs 
Ons kunstonderwijs is actueel, speels, uitdagend, onderzoekend, verrassend en kwalitatief. Art-S-
Cool werkt met een collectief van kunstenaars en vormgevers met ieder een eigen discipline en 
medium. Al deze kennis en ervaringen worden ingezet om de kinderen te inspireren en uit te dagen 
zelf aan de slag te gaan. 
De kunstenaars ontwikkelen hun lessen zelf. Het creatieve proces, dat ook de kunstenaar doorloopt, 
is daarbij leidend. Oriëntatie op het thema en materiaal, onderzoek in schetsen of uitprobeersels, 
uitwerken van het idee en het evalueren en presenteren. Reflectie is een voortdurend onderdeel van 
dit proces; wat kan ik met het thema en materiaal, wat wil ik, hoe voer ik het uit, is het wat ik in 
gedachten had, wat zie ik in het werkstuk en wat ziet een ander? 

 
Vogels groep 1/2 Jan van Nassauschool 
 
De kunstlessen zijn ontwikkeld in samenspraak met de school, en sluiten aan bij het 
onderwijscurriculum van de leeftijdsgroep. Op een aantal scholen werken we met de gehanteerde 
thema’s uit IPC, COH of Piramide. Ook onderwerpen uit de leefwereld van de kinderen vormen 
uitgangspunten voor de kunstopdrachten. 
 
Leerkansenprofiel 
Het merendeel van onze lessen vindt plaats binnen het Leerkansenprofiel (LKP). Dat betekent dat het 
kunstonderwijs onderdeel is van het onderwijscurriculum. Gedurende 38 schoolweken vonden er 
wekelijks 38 kunstlessen plaats, waar de 570 leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 aan deelnamen. De 
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LKP-scholen waar we in 2019 
kunstonderwijs gaven zijn: De Spoorzoeker 
in Laak, Jan van Nassau, ook bekend als O-3, 
in de Rivierenbuurt en De Buutplaats uit de 
Schilderswijk.  
De zeven betrokken kunstenaars uit het 
collectief vormen samen een werkgroep 
LKP. De werkgroepleden wisselen lessen uit, 
ontwikkelen educatieprogramma’s en 
adviseren elkaar in het klassemanagement. 
Ook de leerlijn is een belangrijk thema van 
overleg. Op verzoek van de werkgroep is 
een database ontwikkeld voor de 
kunstlessen. In deze database kunnen onze 
kunstenaars eigen lessen uploaden en die 
van andere collectiefleden downloaden. Op 
deze manier investeert Art-S-Cool in de 
kwaliteit van het kunstonderwijs en in efficiency.   Kunstles groep 3 Jan van Nassauschool 
 
In oktober 2019 heeft het bestuur van basisschool De Buutplaats, na een pittig jaar met veel uitval in 
personeel en in directie, besloten de LKP te beëindigen. Na negen jaar samenwerken, was dit een 
pijnlijk besluit voor de kunstenaars van Art-S-Cool, maar ook voor de kinderen en de ouders. We zijn 
dan ook vereerd dat de school met de gemeente heeft gepraat voor het behoud van onze 
kunstlessen, maar dan onder reguliere lestijd en niet meer in het kader van de LKP. De gemeente is 
akkoord gegaan met het plan. In 2020 geven de kunstenaars wekelijks lessen aan alle groepen, met 
de leerkracht erbij. Op die manier leren leerkracht en kunstenaar van elkaar. Ook is er ieder kwartaal 
een expositie in de school waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. 
 
Verlengde Schooldag 
In het kader van de verlengde Leertijd (VSD) geeft Art-S-Cool cursussen na en op school. Leerlingen 
kiezen zelf of ze aan de cursus deel willen nemen. In de 10 lessen krijgen de leerlingen een oriëntatie. 
Ze werken telkens met een ander materiaal en techniek. Ook gaan ze op excursie naar een atelier of 
expositie, krijgen ze een gastles en houden ze een expositie voor hun ouders en vrienden. Aan het 
einde van de cursus ontvangen ze een certificaat. In 2019 zijn vijf cursussen gegeven op Onze 
Wereld. De leerlingen zijn op excursie gegaan naar het atelier van kunstenaars Paul Bruininckx en Nol 
Breebaart en naar Page Not Found.  
 
Zomerschool als extra leertijd 

Tijdens de zomermaanden kunnen basisschoolleerlingen 
terecht op de zomerschool. Er wordt gezorgd voor een 
programma met aandacht voor taal. En er is tijd 
voor ontspanning en plezier.  
De Paul Krugerschool organiseert al enkele jaren, samen met 
de Comeniusschool een Zomerschool. Aangemelde leerlingen 
van groep 1 t/m 8 krijgen twee weken extra les bij aanvang van 
de zomervakantie. Art-S-Cool zit hiervoor in de organisatie van 
de scholen om mee te denken over het overkoepelend thema. 
In 2019 was het thema Alice in Wonderland, en gingen de 
kinderen op ontdekkingstocht naar een nieuwe wereld. Dat 
gebeurde door verhalen te vertellen en uit te beelden. De 
afsluiting was een presentatie voor alle ouders. 

Zomerschool 2019 op de Paul Kruger/Comenius 
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Jonge kind en ouders 

Ouders zijn zowel voor scholen als voor Art-S-Cool belangrijk om te betrekken bij de ontwikkeling van 
hun kind. Zelf kunst maken, alleen of met je kind, blijkt de beste en ook nog de leukste manier te zijn 
om het belang van kunstonderwijs voor het kind te ervaren. 
Een bijzondere samenwerking heeft Art-S-Cool op basisschool De Paul Kruger uit Transvaal. In 2012 is 
uit de samenwerking een programma ontstaan voor ouders en het jonge kind (2,5 jaar). Ook dit jaar 
hebben peuters met hun ouders in vijf bijeenkomsten met materialen creatief gespeeld. Met dit 
programma ervaren ouders het belang van het creatieve spel voor hun jonge kind, en krijgen ze tips 
om ook thuis te spelen. 

  
Ouders en peuters Paul Krugerschool 
 
COH Expert 
Art-S-Cool werkt in opdracht van CultuurSchakel om de beeldende leerlijn COH, Cultuuronderwijs op 
zijn Haags, op basisscholen bekend te maken. Deze leerlijn bestaat uit kunstprojecten uit de Haagse 
ladekast die speciaal zijn gemaakt voor de leerkracht om er zelfstandig mee aan de slag te gaan. Het 
werken vanuit een kunstvakdiscipline kan als een drempel worden ervaren. In 2019 konden scholen 
gebruik maken van de subsidie COH Expert.  Professionals, zoals kunstenaars van Art-S-Cool, kwamen 
op vaste momenten in de klas om samen met de leerkracht te werken aan de projecten uit de 
ladekast. Met als doel het vertrouwd raken met het creatieve proces, de werkwijze van COH en de 
kunstvakdiscipline.  In schooljaar 2019/2020 is er een samenwerking van onze kunstenaars op 
basisscholen De Parkiet, Willemspark en Helen Parkhurst. 
 
Kunstenaar in de Klas 
In de uitgave van CultuurSchakel Vonk kunnen scholen jaarlijks kiezen uit het aanbod voor theater, 
musea en overige receptief kunstonderwijs. Bezoeken hiervoor wordt valt onder de subsidie. Het 
onderdeel uit de COH leerlijn KiK waarbij een professional uit een discipline in de klas komt, wordt 
minder afgenomen. Het staat in Vonk, maar valt niet onder de subsidie.  In 2019 heeft de KiK één 
keer plaatsgevonden. Op basisschool Willemspark heeft kunstenaar Ellen Rodenberg alle leerlingen 
geïnspireerd.  
 
Voortgezet onderwijs 
In de lesateliers van Art-S-Cool kwamen gedurende acht weken 16 leerlingen van Basis 3 van Johan 
de Witt Scholengroep. Zij volgden een serie lessen van kunstenaar Femke Gerestein. Het thema was 
emotie. Net als Femke gingen de leerlingen werken op papier van groot formaat. Ze werden in iedere 
les geïnspireerd door het bekijken en bespreken van portretten om vervolgens te blikken op eigen 
emotie en identiteit. 
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Johan de Wittleerlingen basis 3, formaat 2 x 1.50 meter (fotograaf Saad Jasim) 
 
InGang MBO Mondriaan 
In-Gang is een speciaal traject van mbo Mondriaan voor leerplichtige leerlingen die uitgevallen zijn in 
het voortgezet onderwijs of in het mbo. Het traject is vergelijkbaar met Dreamschool waarbij in een 
korte periode de deelnemers geconfronteerd worden met patronen, en ondersteund in het aangaan 
van nieuwe uitdagingen. Eind 2019 heeft Art-S-Cool in de ArtLabs van Dakota twee kunstworkshops 
gegeven aan deze deelnemers. Het thema, Fake News, sprak de jongeren erg aan. Alle werkstukken 
hebben een plek in de school gekregen. 

 
3.2 Cultuurparticipatie  
Art-S-Cool ziet buitenschools onderwijs en participatie als een belangrijke aanvulling op het 
binnenschools onderwijs. In de vrije tijd kunnen kinderen en ouders bij Art-S-Cool terecht om zelf aan 
de slag te gaan. Hiermee leggen we een voedingsbodem voor creativiteit, en stimuleren we 
talentontwikkeling. We bereiken de deelnemers op festivals, in de bibliotheken, in Cultuurankers, in 
de openbare ruimte en natuurlijk in onze eigen lesateliers. Onze kunstenaars genieten van deze 
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activiteiten, omdat de kinderen heel gemotiveerd zijn en er in alle vrijheid kunst gemaakt kan 
worden. Vooral in onze eigen lesateliers kunnen we gekke dingen doen, zoals een muurschilderen of 
een hut bouwen, en dat is precies wat de kinderen (en de kunstenaars) ook willen. 
 
  
Ons Kunstschoolprogramma in het Talentenhuis 

 
In het jaarplan 2019 stelde Art-S-Cool als doel om de lesateliers in het 
Talentenhuis tot een duurzame en zichtbare kunstschool voor de 
Schilderswijk te ontwikkelen.  
De gemeente heeft in 2017 een flinke renovatie in gang gezet die duurde 
tot medio 2019.  
De oplevering van het opgeknapte pand is feestelijk gevierd tijdens de 
buitenspeeldag. Samen met de buren Zebra Welzijn, Next Projecten, en 
stichting Moeder en Dochter waren er diverse activiteiten georganiseerd 
voor de buurt. 
Met de gemeentelijke subsidie voor ons investeringsplan Kunstschool in 
het Talentenhuis, zetten we in het najaar 2019 een prachtig naschools 

aanbod. Kinderen en ouders zijn vanaf het najaar 2019 welkom op dinsdagen t/m donderdagen om 
na school mee te doen met kunst. Er zijn programma’s ontwikkeld voor de jonge kinderen 4+ en hun 
ouders, voor de oudere kinderen 7+  en voor talenten 9+. Mede dankzij de subsidie konden kinderen 
die geen Ooievaarspas hadden toch gratis meedoen op vertoon van de bibliotheekpas. In 2019 
hebben 71 unieke ouders en kinderen deelgenomen aan het buitenschools programma in het 
Talentenhuis. 
 
Kweek een Talent 
Dankzij het donatieprogramma Kweek een Talent hebben we giften gehad van de Rotary Den Haag 
Oost, en van een particulier. Hierdoor konden 25 talenten in 2019 deelnemen aan onze 
talentklassen. We hebben hiervoor nauw samengewerkt met 8 scholen uit de Schilderswijk en 
Transvaal. Nadat onze kunstenaars toelichting gaven waar je bij het scouten op kunt letten, hebben 
de scholen de talenten gericht geworven.  
In de Talentklas werd er wekelijks twee uur lang 
intensieve lessen gevolgd en gebouwd aan een 
portfolio. Het portfolio kan dienen voor als de jonge 
talenten door willen stromen naar voortgezet 
kunstonderwijs. De Talentenklas heeft ook een 
bezoek gebracht aan Galerie West in de voormalig 
Amerikaanse Ambassade, en heeft een masterclass 
gehad van rapper Colin Seintje. Met de geschreven 
rap maakten de jonge talenten visuele 
kunstwerkjes.  
 
Tijdens de feestelijke expositie voor ouders, vrienden en belangstellenden kregen de deelnemers een certificaat uitgereikt. 
 
 
Pilots buitenschoolse kunsteducatie 
In de nota Cultuureducatie 2017 is de buitenschoolse cultuureducatie opgenomen in het beleid. De 
kansenongelijkheid voor talentontwikkeling is hierin een belangrijk aandachtspunt. Er wordt onder 
meer ingezet op het verbinden van het binnenschoolse met buitenschoolse cultuureducatie, en op 
het wegnemen van praktische belemmeringen, zoals financiële en fysieke (afstand). Ook worden 
pilots ingezet om onder meer antwoorden te krijgen op “kan gebruik van de bibliotheekpas drempels 
verlagen?”. In cursusjaar 2018/2019 heeft Art-S-Cool deze pilot mogen uitvoeren. We boden 
kunstactiviteiten aan in de bibliotheken Schilderswijk en Transvaal, en in onze lesateliers waarbij 
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kinderen gratis deel konden nemen met hun Ooievaarspas, en als zij die niet hadden, met hun 
bibliotheekpas. Kijkend naar het aantal deelnemers in onze lesateliers zien we een groei van 40% ten 
opzichte van cursusjaar 2017/2018. Ook bleek uit de steekproeven onder 153 kinderen, maar 37% 
een Ooievaarspas te hebben. Dat wil zeggen dat van de 153 deelnemers uit de steekproef, er 96 
meededen op vertoon van hun bibliotheekpas.  
In cursusjaar 2019/2020 blijven we naast de Ooievaarspas, de bibliotheekpas hanteren.  
 
WOW Academie 
Een tweede pilot die we hebben uitgevoerd, vond plaats in samenwerking met Haags Theaterhuis en 
Muziekcentrum 1001 Nachten met en in cultuuranker De Vaillant. Het was een pilot van drie 
maanden die kinderen uit de Schilderswijk en Transvaal gratis toegang gaf tot kunstlessen. Wij 
hebben met elkaar de WOW Academie geïnitieerd omdat we de kinderen een plek gunnen waar ze 
hun talenten op gebied van theater, muziek en beeldende kunst kunnen ontdekken en ontwikkelen 

en waar ze buitenschoolse 
lessen krijgen van 
professionele kunstenaars, 
theatermakers, musici.  
 
De pilot paste in het beleid 
van Cultuureducatie 2017 
omdat ook de 
Cultuurankers een 
belangrijke rol hebben in 
het versterken van 
buitenschools 
kunstonderwijs. De WOW 
Academie was zo’n succes 
dat we in november een 
tweede konden starten dat 
doorloopt in 2020. 
 
 

Presentatie WOW Academie in Theater De Vaillant 
 
Kunst Na School 
Voor het cursusjaar 2019-2020 zette Art-S-Cool de pilot bibliotheekpas als cultuurpas voort vanuit de 
nota Cultuureducatie, en daarnaast testten we hoe de overgang van kunst op school naar kunst 
buiten school versoepeld kon worden. 
Zo volgden in het najaar 30 leerlingen van basisschool De Buutplaats een naschoolse kunstcursus. De 
eerste drie lessen vonden plaats op school. De laatste vier lessen waren in de lesateliers van Art-S-
Cool. De kunstenaars haalden de leerlingen op bij school, en na de kunstles kwamen ouders naar Art-
S-Cool. Op die manier wisten ouders waar onze kunstschool zich bevindt. De eindpresentatie voor 
ouders en leerkrachten werd goed bezocht. Toch stroomden maar enkele leerlingen door naar het 
reguliere buitenschools programma, ondanks dat uit de evaluatie bleek dat ze allemaal door wilden 
gaan. Ouders zien echter geen kans om hun kind te komen brengen. Het ophalen van school zou de 
deelname drempel kunnen verlagen. 
 
Samenwerkingen op locatie 
Naast de bijzondere samenwerking voor de WOW Academie, is ook met het Laaktheater een 
langdurige samenwerking gestart voor de Urban Lab, en in theater Dakota voor de Artkidsclub. Beide 
Cultuurankers bevinden zich in Haagse aandachtswijken. Daarnaast is Art-S-Cool door het jaar heen 
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gevraagd voor diverse festivals op locatie, zoals KrokusKabaal in de acht Cultuurankers, en het 
Schilderswijkfestival van bewonersorganisatie De Paraplu.  
Stichting Bewonerstours Schilderswijk die groepsrondleidingen voor bedrijven en overheid 
organiseert om de Schilderswijk door andere ogen te bekijken, vroeg ook om een samenwerking met 
Art-S-Cool. Zo is de kalligrafieworkshop van collectieflid Saber Javanmard in het programma 
opgenomen, en ontvingen we personeelsleden van Het Kunstmuseum die actief deelnamen. 
 

3.3. Sociaal Artistieke Projecten 
Art-S-Cool zet kunst in om verbindingen te stimuleren tussen kinderen uit verschillende wijken in Den 
Haag.  Hiermee creëren we een voedingsbodem voor de toekomst. 
 
De Haagse Dierentuin 
De Haagse Dierentuin wordt bedacht en gemaakt door kinderen uit verschillende wijken. 
Jaarlijks breidt de dierentuin uit met nieuwe diersoorten. In 2019 werkten kinderen uit de 
Schilderswijk en Duinoord gezamenlijk aan performance dieren. De groepen 6 van de Shri 
Vishnuschool en nutsschool M.M. Boldingh zijn naar elkaars scholen gereisd en hebben in gemixte 
groepen keihard gewerkt aan de meest vreemde dieren. In het Korzo theater kwamen alle nieuwe 
dieren tezamen in een performancevoorstelling. De zaal zat vol met trotse ouders en namens de 
gemeente kwam wethouder Van Asten. De foto’s en een reportage zijn te zien op 
www.dehaagsedierentuin.nl.  
 

 
 

‘De Haagse Dierentuin in het Korzo Theater’, fotograaf Eva Rietbergen 
 
Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Fonds 1818, Madurodam Kinderfonds, stichting Boschuysen, 
stichting Levi Lassen en de gemeente Den Haag.  
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KunstKaravaan Schilderswijk 

 
Muzikale KunstKaravaan, fotograaf Saad Jasim 
 
Van de vele kunstactiviteiten die Art-S-Cool in de vakanties op locatie verzorgt, is KunstKaravaan 
Schilderswijk onze favoriet. In dit project trekken de kunstenaars een week lang als nomaden door de 
wijk om op een van de vele pleinen neer te strijken. De kunstenaars verkopen geen waar, maar 
nodigen alle kinderen uit om gratis mee te doen aan de activiteit. In de zomer van 2019 was het een 
kakofonie van geluiden, omdat de activiteiten in teken stond van muziek. Met zelfgemaakte 
muziekinstrumenten toerde de Muzikale KunstKaravaan door de Schilderswijk. Vakantiejeugdloket 
en de gemeente steunen dit vakantieproject.  

4. Secundaire processen  
 

4.1. Eigen professie 
De bedrijfsvoering van Art-S-Cool is gericht op het creëren van voorwaarden voor de uitvoering van 
onze kernactiviteiten. 
Voor de afzonderlijke portefeuilles ‘Bestuurlijke verhoudingen’, ‘Sturen op cijfers’, ‘Zelfsturing van 
het collectief’ en ‘Huisvesting’ zijn voor 2019’ activiteiten geformuleerd.  
Sinds 2017 heeft het bestuur jaarlijks zijn eigen governance geëvalueerd, gebruikmakend van de 
aanwijzingen uit de Governance Code Cultuur 2014 en 2019.  
Daarnaast is de Fair Practice Code uitgangspunt voor het bestuur. 
 
Diversiteit en Inclusie 
De beleidsconclusies uit het Jaarverslag 2018 zijn ook van overeenkomstige toepassing op het 
verslagjaar 2019: de Code Diversiteit & Inclusie was maatstaf van beleid en uitvoering. Eén van de 
bestuursleden treedt op als portefeuillehouder Diversiteit en Inclusie. Zij ziet gedurig toe op 
agendering van deze thematiek tijdens bestuursvergaderingen en het tweejaarlijks strategische 
beraad. De weergave daarvan staan verwoord in het Beleidsplan 2020 en het Meerjarenbeleidsplan 
2021-2024, met op ieder van de vier P’ uit de Code concrete maatregelen. In het verslagjaar is in het 
bestuur herhaaldelijk aan de orde geweest wat de reikwijdte is van het woord ‘inclusie’ ten opzichte 
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van ‘diversiteit’.  
 

5. Prestatiegegevens 
 
CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS IN DE VRIJE TIJD 
Cursisten / deelnemers Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Beeldende kunst  aantal 1400 1402 889 
Overig aantal 100 90 10 
Totaal aan cursisten/deelnemers aantal 1500 1507 899 
     
Klassen / groepen Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Beeldende kunst  aantal 80 88 61 
Overig aantal 20 6 2 
Totaal aantal groepen aantal 100 94 63 

     
Aantal cursisten/deelnemers op leeftijd Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Kinderen t/m 12 jaar aantal 1400 1.352 763 
Jongeren 13 - 18 jaar aantal 50 0 24 
Volwassenen 18+ tot 55 jaar aantal 50 155 82 
Senioren 55+  aantal 0 0 30 
Totaal cursisten / deelnemers aantal 1500 1.507 899 
Waarvan ooievaarspas/bibliotheekpas aantal 1000 378 20 

      
Aantal klassen / groepen op leeftijd Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Kinderen t/m 12 jaar aantal 112 86 57 
Jongeren 13 - 18 jaar aantal 5 0 1 
Volwassenen 18+ tot 55 jaar aantal 3 8 7 
Senioren 55+  aantal 0 0 2 
Totaal klassen / groepen aantal 120 94 67 

      
CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES 
   Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Deelnemers t/m 12 jaar aantal 600 807 533 
Deelnemers 13 - 18 jaar aantal 0 0 0 
Aangeboden verschillende activiteiten aantal 30 27 17 

      
CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND 
Lessen / activiteiten primair onderwijs aantal 1300 1432 1359 
Deelnemende scholen primair onderwijs aantal 15 13 11 
Deelnemende leerlingen primair onderwijs aantal 2300 2259 1539 
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs aantal 50 11 41 
Deelnemende scholen voortgezet 
onderwijs 

aantal 3 2 2 

Deelnemende leerlingen voortgezet 
onderwijs  

aantal 50 60 37 

      
Aanbod voor ouderparticipatie Haagse 
scholen 

Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 
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Deelnemende scholen primair 
onderwijs/Voorscholen 

aantal 3 1 2 

Deelnemende ouders primair 
onderwijs/Voorscholen 

aantal 40 10 30 

Lessen/activiteiten ouders aantal 20 5 14 
      

Aanbod voor VVE  peuterspeelzalen 
Haagse Voorscholen 

Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Deelnemende Voorscholen aantal 1 1 1 
Deelnemende peuters aantal 10 10 16 
Lessen/activiteiten peuters aantal 10 5 10 
     

Aanbod docententeam  Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Aantal deelnemende scholen aantal 1 4 1 
Aantal deelnemende docenten aantal 30 51 7 
Aantal activiteiten  aantal 1 113 21 

      
PRESENTATIES/publicaties 

  Eenheid Raming 2019 Realisatie 2019  
Aantal tentoonstellingen/publicaties aantal 28 20  
Aantal bezoekers/viewers aantal 28000 14740  

      
TOTAAL BEREIK/ACTIVITEITEN 

 Realisatie 2019 Realisatie 2018 % stijging t.o.v. 2018 

Totaal aantal deelnemers cultuureducatie 2390 1629 46,72% 
Totaal aantal deelnemers cultuurparticipatie 2299 1432 60,54% 
Totaal aantal unieke deelnemers 4689 3061 53,19% 
 Realisatie 2019 Realisatie 2018 % stijging t.o.v. 2018 
Totaal aantal activiteiten cultuureducatie 1566 1445 8,37% 
Totaal aantal activiteiten cultuurparticipatie 313 140 111,43% 
Totaal aantal activiteiten 1879 1585 17,48% 

 
 

5.1. Toelichting prestatiegegevens 
In 2019 zijn er met bijna 1900 kunstactiviteiten meer dan 4500 unieke deelnemers bereikt die 
hebben geparticipeerd. Wekelijks organiseerde Art-S-Cool 44 kunstactiviteiten op scholen, locaties 
en onze lesateliers, waar 660 kinderen en ouders aan deelnamen.  
 
Cultuurparticipatie 
Ook in 2019 wilden we kansengelijkheid bewerkstelligen door drempels voor deelname weg te 
nemen voor alle kinderen uit de Schilderswijk en Transvaal.  
Hiervoor hebben we de bibliotheekpas als gratis cultuurparticipatiepas kunnen inzetten en dat heeft 
effect! Ten opzichte van 2018 is er een groei te zien van 1630 deelnemende kinderen en ouders! Een 
stijging van 61%. Dit komt ook doordat het collectief voor het cursusseizoen 2019-2020 flink 
geïnvesteerd heeft om de kunstschool in het Talentenhuis te verstevigen.  
 
We kregen hiervoor alle support van de gemeente, Rotary en de vele partners in het onderwijs, 
cultuursector en de wijk. Door de intensieve samenwerkingen met de cultuurankers De Vaillant, 
Laaktheater en Dakota, en met Haags Theaterhuis, Beweigi, Coach F. en Muziekcentrum 1001 
Nachten zijn in 2019 meer dan honderd unieke kinderen in de aandachtswijken met interdisciplinaire 
kunstactiviteiten bereikt. 
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Alleen door al deze fijne, constructieve samenwerkingen hebben 2300 unieke kinderen en ouders 
buiten schooltijd workshops, cursussen, talentklassen bij de kunstenaars van Art-S-Cool kunnen 
volgen.   
 
Vakantieactiviteiten 
Hier vallen de schoolvakantie-activiteiten tijdens Krokuskabaal en ons project De KunstKaravaan 
onder. 
 
Cultuureducatie 
Door de samenwerking met CultuurSchakel voor COH Expert is in 2019 het bereik van het aantal 
leerlingen flink gestegen en ook het bereik van docenten. Daarnaast hebben we weer mogen samen 
werken met onze partners voor LKP en VSD.  
Wat helaas ieder jaar minder wordt, is het aantal activiteiten voor de ouders op de scholen. 
Ontzettend jammer en zorgelijk omdat uit onderzoek blijkt hoe belangrijk de support van ouders is 
voor de creatieve- en talentontwikkelingen van kinderen. Maar het is ook te begrijpen dat de scholen 
momenteel andere prioriteiten hebben, zoals het bemensen van de groepen.  
 
Tentoonstellingen/publicaties 
Alle cursussen op Art-S-Cool, en in het kader van VSD worden afgesloten met een presentatie voor 
ouders. Ook op de LKP-scholen worden na ieder thema ouders uitgenodigd om de kunstwerken te 
komen bewonderen. Op social media hebben we een steeds groter bereik. De lokale media heeft ook 
aandacht besteed aan Art-S-Cool, zoals De Posthoorn over De KunstKaravaan Schilderswijk en op Den 
Haag FM n.a.v. het bezoek van burgemeester Krikke: 
https://denhaagfm.nl/2019/04/06/burgemeester-bezoekt-de-haagse-dierentuin-van-art-s-cool/ 
 

 
Posthoorn, 31 juli 2019 
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6. Jaarcijfers 
De Jaarcijfers staan in de separate Jaarrekening 2019. 

6.1. Toelichting jaarcijfers 
Hier volgt de toelichting op de jaarcijfers 2019 zoals in bijgaande jaarrekening is opgesteld. 
De resultaten die behaald zijn in 2019 volgen een tendens die ook in de drie voorgaande jaren aan de 
orde was. Dit was een tendens van enerzijds het steeds groter worden van de baten (en ook het 
aantal activiteiten), maar tegelijkertijd ook het groter worden van de lasten. Dit jaar is het gelukt om 
de lasten in lijn te houden met de baten, waardoor er een positief resultaat werd geboekt.  
We kunnen het positieve exploitatieresultaat toeschrijven aan een verdergaande incrementele 
begrotingsopzet als startpunt, eigen inkomsten uit opdrachten, additionele steun van de gemeente 
Den Haag en een betere controle op de cijfers dankzij de invoering van het boekhoudprogramma 
Exact Online en de zakelijke freelance coördinatie in de organisatie.  
 
Kijkend naar de totale baten beoogd Art-S-Cool de komende jaren uit te groeien naar een verhouding 
van 40% publieke middelen en 60% baten uit opbrengsten. In 2019 is dit uitgekomen op een 
verhouding van 51% publieke middelen (€168.036) tegenover 49% uit andere bronnen (€162.910).  
 
Baten 
In 2019 werd een omzet van € 330.946 gerealiseerd, terwijl er € 297.659 euro was begroot. Dit 
verschil zit enerzijds in de incrementele begroting van 2019 opgesteld na het exploitatieverlies in 
2018, en anderzijds in een flinke toename van publieksinkomsten en additionele middelen van de 
gemeente.  
A1 – Publieksinkomsten 
De realisatie van de publieksinkomsten waren hoger dan begroot. Op educatiebaten is een positieve 
omzet van € 142.846 gerealiseerd, terwijl er een veel lager bedrag was begroot (€ 124.000) en in 
2018 was behaald (€ 127.485).  
A2 Sponsorinkomsten 
Sponsoring in natura kan zijn advisering, praktische professionele hulp, materialen, enzovoort. In 
2019 heeft Art-S-Cool van drukkerij Ando stellages vol met prachtig papier in alle soorten en maten 
gekregen. 
A3 Overige directe inkomsten 
Te denken valt aan: Advisering aan private en publieke partijen, het geven van lezingen, het 
ontwikkelen van projecten voor externe klanten, het winnen van een prijs. Deze inkomstenbron is 
niet aan de orde geweest voor 2019. 
A4 Diverse inkomsten 
Te denken valt aan: het uitlenen van personeel aan externe organisaties en het verhuren van 
lesatelier Art-S-Cool.  
A5 Bijdrage uit private middelen 
In 2019 heeft Art-S-Cool schenking ontvangen voor het project De Haagse Dierentuin van Fonds 
1818, Levi Lassen, stichting Boschuysen en Madurodam Kinderfonds. Ook dienst OCW heeft hieraan 
bijgedragen. 
Het project Kweekvijver Jong talent is ondersteund door Rotary ’s Gravenhage Oost en een 
particulier. 
Ons zomerproject De Kunstkaravaan Schilderswijk is ondersteund door Jeugdvakantieloket. Ook 
Stadsdeel Centrum heeft hieraan bijgedragen. 
B3.1 Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag  
De subsidie vanuit de Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 van de Gemeente Den Haag 
is ter versterking van Art-S-Cool binnen het Haagse onderwijsveld. De meerjarige subsidie van 
€126.794 is verdeeld over: Ondersteuning van de algehele organisatie op gebied van 
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cultuuronderwijs. Daarbij gaat het o.m. om het faciliteren van primaire processen, ontwikkeling van 
cultuuronderwijs, zoals projecten, leerlijnen en producten.  
B3.2 Overige subsidies Gemeente Den Haag 
Voor onze projecten in de Schilderswijk en Transvaal zijn in 2019 bijdrages van in het totaal €41.242 
verkregen van Directie OCW en PZ /Stadsdeel Centrum. Het gaat hier om participatieprojecten: De 
Haagse Dierentuin, De Kunstkaravaan, Kunstschool 2019/2020, pilot bibliotheekpas 2018/2019 en de 
vervolg pilot voor 2019/2020.  
B.4. Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 
Deze inkomstenbron is niet aan de orde geweest voor 2019. 
 
Lasten 
In 2019 is € 312.027 aan lasten gerealiseerd, dit is hoger dan begroot (€ 294.650), maar in 
verhouding tot het aantal activiteiten en de opbrengsten heel netjes.  
C1 Beheerlasten personeel 
De beheerlasten personeel is gedaald ten opzichte van 2018. Dit ondanks dat de interne organisatie 
van Art-S-Cool in 2019 is versterkt. In 2020 gaat het bestuur in het kader van de Fair Practice Code 
investeren in betere beloning en terugdringen van overwerk voor personeel.  
NB: De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is niet van 
toepassing. De loonkosten betreffen brutosalarissen, werkgeversdeel sociale lasten, vakantiegelden 
zijn niet gebaseerd op basis van de CAO van de gemeente Den Haag. 
C2 Beheerlasten materieel 
De beheerlasten materieel zijn in 2019 een stuk lager uitgevallen dan begroot, en flink lager dan in 
2018. In 2018 hebben we geïnvesteerd in huisvesting en waren de kosten hoger uitgevallen doordat 
er tijdelijk een externe kantoorruimte moest worden gehuurd.  
D1 en D2 Activiteitenlasten personeel en materieel 
De realisatie van activiteitenlasten (€178.836) is hoger dan begroot (€153.500). Dit komt doordat er 
ook meer lessen en activiteiten zijn uitgevoerd. De personele activiteitenlasten zijn op freelancebasis. 
Zowel personeel als materieel zijn de activiteitkosten gekoppeld aan de toename in uitvoering van de 
lessen/activiteiten. 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat staat positief op € 16.594. Vergeleken met 2018 toen het exploitatieresultaat 
 -(min)€15.200 was, is dat een verschil van € 31.794. Dit is een geruststelling voor het bestuur van 
stichting Art-S-Cool omdat hiermee naast de Algemene Reserve, nodig als weerstandsvoorziening 
weer aangevuld kan worden. Ook geeft dit weer dat met de interne implementatie van het 
boekhoudprogramma Exact Online, een betere zicht en sturing op cijfers mogelijk is.  
 
Art-S-Cool heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit zal voor 
de stichting resulteren in een forse daling van de publieksinkomsten en toename van additionele 
lasten. Echter, op grond van het aanwezige weerstandsvermogen, getroffen kostenbesparingen 
alsmede de te eventuele aanspraak op restituties uit het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud 
(NOW), verwacht de stichting haar activiteiten te kunnen blijven voortzetten. 

 

7. Tot slot 
Tot slot van dit jaarverslag 2019, bedankt Art-S-Cool alle kinderen, ouders, scholen en de vele, vele 
partners voor al het moois uit 2019! 
Art-S-Cool is in 2019 partner van: 
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Colofon jaarverslag 2019: 
Teksten: Laura van Eeden, Rob de Bruine, Everard Warffemius. 
Foto’s: Art-S-Cool collectief, Saad Jasim en Eva Rietbergen. 
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