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Woord vooraf  
 

Hiep-Hiep-Hoeraaa…!!! 

“Art-S-Cool, dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk’, is er voor de toekomst van de jeugd”, schrijft 

onze missie voor en dat doen wij inmiddels alweer 10 jaar…In alle klassen is in 2021 het jubileum van 

Art-S-Cool op een bijzondere wijze gevierd. De kinderen maakten voor de planeet een 

verjaardagsslinger en met de jubileum-bloemenzaadjes konden ze de aarde cadeautjes geven.  

Ons bestaan is natuurlijk te danken aan al diegenen die zich de afgelopen jaren hebben willen 

inzetten voor Art-S-Cool. En daarvoor aan het begin van het voorwoord een woord van dank! 

 

Nog enige hobbels... 

Het jubileumjaar van Art-S-Cool heeft nog wel enige last gehad van de Corona pandemie. Door de 

lockdowns en maatregelen rondom corona zijn ouders minder aanwezig geweest op de scholen, en 

ons mooie voornemen om in 2021 een Art-S-Cool-Ouderraad met ‘buurtmoeders’ op te zetten, die 

ons adviseren, en tevens als ‘wijk-ambassadeurs’ en rolmodellen functioneren, is door de corona-

maatregelen (nog) niet mogelijk geweest. Ook het aantal verwachte deelnemers aan buitenschoolse 

educatie is door de corona-maatregelen niet volledig behaald. 

 

Wel kijken wij met goede moed terug op het vele moois dat toch wel mogelijk is geweest in 2021 en 

lijkt de weg voor ons minder hobbels te hebben. Op het moment van schrijven lijkt de invloed van 

Corona flink te zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen jaren.  

Meer educatie en verbinding 

Wat in 2021 ten opzichte van die afgelopen jaren wel is toegenomen, is de hoeveelheid Educatie die 

Art-S-Cool heeft mogen leveren, en daarmee een groter publiek heeft bereikt. Er is met 21 scholen 

samengewerkt en onze prestatiegegevens laten zien dat wij onze prognose binnenschoolse educatie 

hebben overstegen, zowel in het aantal activiteiten als in bereik van het aantal deelnemers: 

prognose was 1315 activiteiten en 2080 aantal leerlingen, realisatie was 2835 activiteiten en 4235 

aantal leerlingen; een verdubbeling dus!! 

 

Onze inzet is om het binnen- en buitenschoolse kunstonderwijs in het primair onderwijs met elkaar 

te verbinden. Dat doen wij ook op het voortgezet onderwijs. Samen met Johan de Witt hebben we 

hiervoor een meerjarenplan voorgelegd aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Blij kunnen wij 

melden dat deze tot 2025 is gehonoreerd. Meer hierover leest u in hoofdstuk 2 van dit verslag. 

Nieuw van, voor en door! 

Art-S-Cool heeft in het Jaarplan 2021 het voornemen opgenomen om mediakunsteducatie te 

ontwikkelen en dit onderdeel op te nemen in onze programma’s. We hebben hiervoor een 

samenwerking met Filmhuis Den Haag. Meer hierover in hoofdstuk 2.1. 

Naast mediakunsteducatie zijn er meer disciplines die interessant en belangrijk zijn voor onze 

doelgroepen: grafitti, streetdance, rap, mode, en toegepaste kunst. Maar ook kunstvormen uit de 

geboortelanden van ouders. Te denken valt aan kalligrafie, mozaïek, ebru, geometrische patronen, 

muqarnas en keramiek. 
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Art-S-Cool breidt na advies en op behoefte van de deelnemers en partners, haar buitenschoolse 

programma’s uit met kunstmedia, toegepaste kunst en cultureel diverse ambachten. Optimale 

aansluiting bij onze doelgroep staat centraal. 

Momenten van komen, en momenten van gaan... 

Wegens verloop van reglementaire zittingstermijn is bestuurslid Eugenie van Raay in 2021 

afgetreden. Bestuursleden Everard Warffemius en Rob de Bruïne zullen wij in het kalenderjaar 2022 

moeten uitzwaaien. Met het afscheid verwelkomen wij ook nieuwe leden. Per november/december 

van 2021 zijn twee nieuwe kandidaat leden toegetreden, Carolien Brederije en Indra Balwant Gir – 

Geurtsen. Ook zijn wij verheugd dat Claire Philipse zich aan Art-s-Cool als trainee via Binoq Antana, 

gedurende kalenderjaar 2022, heeft willen verbinden. Welkom…! 

Warm hart 
Het netwerk en de waardevolle mensen die betrokken willen zijn bij Art-S-Cool, maken Art-S-Cool.  
In de Frans Halsbuurt, waar de lesateliers van Art-S-Cool zich bevinden, is in 2019 een netwerk 
opgezet, dat door de gemeente wordt gecoördineerd en waarin lokale partners samenwerken in de 
Aanpak Frans Halsbuurt/Vermeerpark. Dit netwerk is nodig voor een integrale aanpak om bewoners 
te betrekken bij hun buurt, en de ouders te ondersteunen in de ontwikkeling van hun kind. Door met 
elkaar samen te werken zagen we de afgelopen jaren al resultaten in de goede richting. De partners 
in het netwerk weten elkaar goed te vinden.  
 
Dat was ook te merken na de verschrikkelijke brand in de Wouwermanstraat in 2021. In deze straat 
werden in één nacht 24 appartementen en de moskee El Fath onbewoonbaar. Met de partners is een 
hulpactie in gang gezet om kleding en eerste levensbehoefte te organiseren. Ook heeft de gemeente 
gebruik gemaakt van onder meer de lokalen van Art-S-Cool om de getroffen bewoners te woord te 
staan en hulp aan te bieden. 
Het toedragen van een warm hart is daarmee zoals het moet zijn…twee kanten uit. Wij hopen en 

vertrouwen erop dat wij ook de komende jaren, net zoals in 2021, verbonden te mogen zijn met 

elkaar. 

 

Veel dank en op naar vele mooie 10-tallen jaren! 

 

Cihan Bugdaci 

Voorzitter tot 29 april 2022  

Interim penningmeester vanaf 29 april 

 

 

Art-S-Cool 10 jarig jubileum Eco feestbox  
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1. Identiteit 

1.1. Missie 
Art-S-Cool, dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk’, is er voor de toekomst van de jeugd. Voor 
ieder kind is kunst belangrijk én ieder kind heeft recht om zijn talenten te ontdekken.  
Met kwalitatief kunstonderwijs van professionele kunstenaars en vormgevers, investeren we in 
kennis en vaardigheden, in creativiteit en samenwerking, in het individu en in de samenleving.  
Het kind, de jongere staat centraal in ons kunstonderwijs. Zij bepalen welke keuzes ze willen maken 
in hun werkstuk. Er is geen goed of fout, er is alleen jouw verhaal; hoe kijk jij naar jezelf, de ander, de 
wereld. De kunstenaar begeleidt hen in het creatieve proces, stelt vragen, leert technieken, 
inspireert met een thema, en zorgt voor de materialen.  

1.2.  Onze visie 2021-2024 
-  Bij te dragen aan inclusie en talentontwikkeling van jeugd en hun ouders uit de Haagse 
aandachtswijken; 
- Verbindingen te creëren tussen Haagse jongeren die elkaar ontmoeten in actieve kunstbeoefening;  
- De kwaliteit  van onze kunsteducatie te borgen door als collectief te blijven professionaliseren;  
- Met een efficiënte en effectieve organisatie de interne processen te sturen, waarbij de 
bedrijfsvoering gecontinueerd is, en we kunnen inspelen op groei en krimp dat inherent is aan 
binnen- en buitenschoolse kunsteducatie. 

1.3. Doelstelling 2021-2024 
1.Versterken van het binnen- en buitenschools kunstonderwijs met als doel het enthousiasme dat ons 
cultuuronderwijs bij leerlingen teweegbrengt, een vervolg te geven in de vrije tijd, waardoor 
talentontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt.  
2.Kunst in te zetten voor binding tussen Haagse jeugdigen en leefbaarheid in aandachtswijken- en 
buurten, met als doel kunst in te zetten voor sociale ontwikkeling, culturen en gemeenschappen te 
verbinden en inclusie te bevorderen.  
Om deze doelen te realiseren voert Art-S-Cool beleid op twee terreinen: kernactiviteiten, zijnde A. 
Cultuureducatie en B. Cultuurparticipatie. De randvoorwaarden om de kernactiviteiten te kunnen 
uitvoeren is de bedrijfsvoering, zie hiervoor hoofdstuk 3.  
 

2. Activiteiten 2021 
Behorend bij doelstelling 1. Versterken van het binnen- en buitenschools kunstonderwijs 

2.1. Cultuureducatie doelstelling 1 
Art-S-Cool heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan gelijke kansen in het binnen- en 
buitenschools kunstonderwijs voor iedere kind. De activiteiten die we hiervoor binnen kernactiviteit 
Cultuureducatie in 2021 hebben uitgevoerd worden hier beschreven. 
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Cultuuronderwijs op zijn Haags 
CultuurSchakel heeft in de derde tranche van Cultuureducatie met Kwaliteit besloten om de 
ontwikkelde leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) enigszins los te laten, en meer op vraag 
van de school duurzame cultuureducatieve ontwikkelingen te ondersteunen. 
Lopende trajecten op vier scholen voor COH expert, waarbij in opdracht van CultuurSchakel, onze 
kunstenaars de leerkracht voor de klas coachten in de toepassing van de leerlijn, hielden medio 2021 
op. Alleen basisschool De Zuidwester wilde ermee doorgaan. De opdracht wisselde daardoor van 
opdrachtgever CultuurSchakel naar de school.  
Ook de rol van Kunstenaar in de Klas (KiK) is iets gewijzigd en minder gekoppeld aan thema’s van 
COH-leerlijn, maar meer aan de wens van de school. Zo heeft CultuurSchakel voor scholen rondom 
de Kinderboekenweek het mogelijk gemaakt om gesubsidieerd KiK af te nemen. Hier maakten met 
name scholen voor speciaal onderwijs goed gebruik van en hebben onze kunstenaars in 22 klassen 
gestaan. Hopelijk heeft de gemeente nu een overtuigend bewijs dat scholen KiK’s uitnodigen 
wanneer ze hier subsidie voor hebben. Nu is de subsidie alleen bestemd voor het bezoeken van 
tentoonstellingen en voorstellingen (receptieve cultuureducatie).  
 

 
Foto Kunstenaar in de Klas, Quentley Barbara op de Galvanischool 

Partner Brede (VO-)Buurtscholen 
In 2021 heeft Art-S-Cool met 21 scholen samengewerkt. Met de Buutplaats, Jan van Nassauschool, 
De Spoorzoeker, Onze Wereld, Paul Krugerschool, Zuidwester, Johan de Witt scholengroep, Maria 
Montessori Wateringse Veld, is de samenwerking intensief en duurzaam. Met de overige 13 scholen 
zijn korte trajecten gedaan zoals Kunstenaar in de Klas (KiK). Door de lockdowns en maatregelen 
rondom corona zijn ouders minder aanwezig op de scholen, en zijn ook onze programma’s voor 
ouders niet afgenomen. We hebben ook minder Verlengde SchoolDagcursus (VSD) kunnen uitvoeren 
dan we vooraf hadden voorgenomen. Een VSD is een mooie manier om kinderen te interesseren in 
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de vrije tijd lid te worden van een kunstclub zoals Art-S-Cool. Ze volgen tien lessen op de school na 
schooltijd en kunnen zich vervolgens inschrijven voor een verder traject op locatie van de instelling. 
Maar ook hier gooide corona roet in het eten.  
Art-S-Cool geeft op Johan de Wittscholengroep aan alle klassen eerste en tweedejaars beeldend 
kunstonderwijs. Sinds het schooljaar 2021-2022 is authentiek kunstonderwijs ingevoerd. Samen met 
de partners van de Kunstcampus Residentieorkest, Korzo, Nationaal Theater, Popschool, 
Kunstmuseum ontwikkelt Art-S-Cool een leerlijn volgens de principes van deze visie. Voor de 
tweedejaars staat het burgerschapsthema Duurzaamheid centraal. Hiervoor heeft kunstenaar 
Annechien Meijer een prachtige leerlijn ontwikkelt waarbij leerlingen op een creatieve wijze 
oplossingen zoeken voor de klimaatuitdagingen. 
 
De derde en vierdejaars komen naar Art-S-Cool om daar kunstles te krijgen op locatie. Na afloop 
presenteren de leerlingen hun werken in een tentoonstelling voor klasgenoten. 
Net als onze inzet om het binnen- en buitenschoolse kunstonderwijs in het primair onderwijs met 
elkaar te verbinden, doen we dat ook op het voortgezet onderwijs. Samen met Johan de Witt hebben 
we hiervoor een meerjarenplan voorgelegd aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze is tot 2025 
gehonoreerd. Meer hierover onder kopje Cultuurparticipatie. 
 

Educatie in Mediakunst 
Art-S-Cool heeft in het Jaarplan 2021 het voornemen opgenomen om mediakunsteducatie te 
ontwikkelen en dit onderdeel op te nemen in onze programma’s. We hebben hiervoor een 
samenwerking met Filmhuis Den Haag. Zo zit één van onze collectiefleden in de werkgroep van het 
Filmhub Zuid Holland voor het ontwikkelen van media- en filmeducatie voor het Speciaal Onderwijs. 
Ook heeft Art-S-Cool op Johan de Witt scholengroep voor de eerstejaars het Burgerschapsthema 
Digitaal Samenleven als basis voor de leerlijn. 
 

Aandachtswijken 
In ons Meerjarenbeleidsplan heeft Art-S-Cool zich voorgenomen te onderzoeken of en zo ja welke 
betekenis kunsteducatie kan hebben in de overige aandachtswijken zoals in Zuid West en in Laak. In 
Laak werken we op basisschool De Spoorzoeker onder schooltijd, en met het Laaktheater voor de 
Urban Lab na schooltijd. Het verbinden tussen binnen- en buitenschools is nog een uitdaging. Dat 
komt ook omdat Art-S-Cool geen vaste locatie in Laak heeft maar afhankelijk is van ruimtes in 
buurtcentra die het Laaktheater organiseert voor de kunstlessen. Wel zijn er kinderen die naar Art-S-
Cool toekomen voor de talentklas.  
In Bouwlust (ZuidWest) is een samenwerking binnenschools met basisschool De Zuidwester. Voor 
2022 is het voornemen een programma in de nabijgelegen Bibliotheek Bouwlust op te nemen. 
 

Invalpool/werkdrukverlaging 
Van een goede invalpool die de gemeente en schoolbesturen voornemens waren op te richten, is 
niets meer vernomen. De problematiek van lerarentekort in de aandachtswijken is inmiddels enorm. 
En ook binnen Art-S-Cool is het niet meer vanzelfsprekend dat we uitgevallen kunstlessen kunnen 
vervangen. Er zijn periodes dat ook in ons collectief het aantal zieken gewoonweg te groot is om de 
uitval op te lossen.  Een invalpool waarbij je op korte termijn opgeroepen wordt om in te vallen, lijkt 
vooralsnog niet haalbaar voor Art-S-Cool. 
Art-S-Cool is wel met Huis van Gedichten een programma aan het ontwikkelen voor 
werkdrukverlaging. Hier is meer het idee dat er een serie lessen gegeven worden waarbij de scholen 
even ademruimte hebben en onze docenten kwalitatief cultuuronderwijs kunnen geven.  
Ook heeft Art-S-Cool een menukaart ontwikkeld voor scholen met programma’s die bij de extra NPO 
middelen passen. Deze middelen zijn om scholen om hun leerlingen extra te ondersteunen nu zij 
door de lockdowns zoveel (fysiek) onderwijs hebben gemist. 
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2.2. Cultuurparticipatie doelstelling 1 
Art-S-Cool heeft de ambitie om kansengelijkheid te creëren tussen einde schooltijd en begin 
etenstijd, en een belangrijke voedingsbodem te zijn voor aanwas van nieuwe creatieve talenten. De 
activiteiten die we hiervoor binnen kernactiviteit Cultuurparticipatie in 2021 hebben uitgevoerd 
worden hier beschreven. 
 

Gemeentelijk beleid Buitenschools Cultuureducatie 
In 2021 kwam de nota Cultuureducatie uit. Hierin was expliciet aandacht voor buitenschools 
cultuureducatie. De nota is geïllustreerd met foto’s en een interview met Dina Barbosa van Art-S-
Cool. De inzet vanuit de gemeente is om te investeren in een combinatiefunctionaris en een 
wijkcultuurcoach via CultuurSchakel.  
Daarnaast wordt verwezen naar de samenwerking met stichting Leergeld en de vier culturele 
partners. Deze samenwerking is in 2019 gestart. Toen werd Art-S-Cool door stichting Leergeld 
gevraagd deel te nemen aan een meerjarig samenwerkingsproject, in opdracht van de gemeente. 
Dit meerjarenproject heet Kinderen, Cultuur en Kansen (KCK). Samen met de drie cultuurpartners, 
Beweigi, Haags Theaterhuis, Muziekcentrum 1001 Nachten werken we aan Kunst en Cultuur 
toegankelijk maken voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en bieden we extra 
ondersteuning voor talentontwikkeling. Dit project duurt tot en met 2022. 
In 2021 hebben de KCK-partners, net als in 2020, veel steun aan elkaar gehad. In coronatijd was het 
een uitdaging om de kinderen dichtbij te houden. Het gebrek aan continuïteit, het 
afstandskunstonderwijs, de regelmatige sluitingen, mondkapjes, ziekte-uitval, maakte dat we 
allemaal deelnemers uit het oog verloren. We hebben gelukkig veel kunnen doen in de vakanties, 
alhoewel het minder bezocht werd dan in 2020 omdat, zeker in de zomerperiode, het moederland 
van de ouders weer druk bezocht werd, in tegenstelling tot het jaar daarvoor toen de grenzen 
grotendeels gesloten bleven. Alle gezamenlijke activiteiten staan op de website Doenwiejebent.fun 
Daar is ook ons gezamenlijk Manifest te vinden wat wij doen om alle Haagse kinderen en jongeren 
een kans te bieden deel te nemen aan kunst en cultuur: manifest Kinderen, Cultuur en Kansen 
 

Kunstschool Art-S-Cool en de Art Bootcamp 
De Kunstschool aan de Ferdinand Bolstraat bood in 2021 wekelijks 5 lessen aan na schooltijd en 1 les 
onder schooltijd voor volwassenen. Met de projectsubsidie, de Ooievaarspas (voor diegenen die dat 
hebben) en de bibliotheekpas (voor diegenen die geen ooievaarspas hebben) willen we zorgdragen 
dat de kinderen gratis kunnen deelnemen. Door creatieve en kunstactiviteiten te organiseren voor 
kinderen, creëren we een inspirerende, uitnodigende kunstschool voor de buurt. Ook voor vrouwen 
organiseerde Art-S-Cool programma’s om zich te verdiepen in verschillende facetten van kunst en 
vormgeving. 

http://www.doenwiejebent.fun/
https://www.doenwiejebent.fun/over-ons/manifest/
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In de periodes dat Art-S-Cool dicht moest vanwege de lockdown, hebben we met online lessen en 
het overhandigen van kunstpakketjes toch kunstonderwijs na school kunnen geven. 

 
Foto Art-S-Cool pakketjes worden opgehaald 

 

Met stichting Kenz is er een samenwerking om westerse en niet-westerse kunst met elkaar 
te verbinden zodat kinderen meer kennis krijgen van verschillende culturele uitingen. Zo zijn 



10 
 

er workshops kalligrafie georganiseerd en muqarnas (decoratief element in de islamitische 
architectuur). 
 

De Art Bootcamp hebben we in 2021 in drie vakanties georganiseerd. In de meivakantie 
online vanwege de lockdown en in de zomer fysiek op locatie Art-S-Cool. Dit is een feest 
voor kinderen die zich samen met onze kunstenaars willen onderdompelen in het maken van 
kunst. Het zomerthema was Superheroes. Alle kinderen werkten toe naar een spetterende 
parade voor ouders en de buurt.  
 

 
Fotograaf BilenBilen: De Superheldenparade door de Schilderswijk 

Kweekvijver Jong Talent voor 9 t/m 12 jaar en voor vmbo-leerlingen 13 t/m 16 jaar 
Eén van de ambities van Art-S-Cool is het ondersteunen van jong talent uit de aandachtswijken. Hier 
is in 20214 de Kweekvijver Jong talent voor opgericht. Dit traject dat gemotiveerde kinderen van de 
groepen 6 t/m 8 kunnen volgen wordt gesteund door donateurs. In 2021 heeft ook stichting Leergeld 
een bijdrage geleverd om een leerlingvolgsysteem op te zetten, die we ook in een online portfolio 
kunnen behouden. In dit systeem is een intake opgenomen met ouder en kind als een nul-meting, en 
een exitverslag wanneer de deelnemer de talentklas verlaat. Met de opgebouwde portfolio kan de 
deelnemer in aanmerking komen voor het voortgezet kunstonderwijs. Twee van onze talenten Nur 
en Amberley zijn geselecteerd voor het programma Moonrider waarin ze samen met een 
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professionele kunstenaar hun idee uitwerken. De afleveringen zijn nog te zien op ZAPP 
https://www.zapp.nl/programmas/moonriders 

Doorstroming naar voortgezet kunstonderwijs is echter voor een groot deel van onze deelnemers 
niet haalbaar. Onder meer maakt een te laag schooladvies dit onmogelijk. 
In het Jaarplan 2021 kondigden we aan dat vanaf 2023 Art-S-Cool een structureel aanbod wil hebben 
voor talentvolle jongeren van het vmbo- basis-, kader- of theoretisch. Ook voor de talenten van de 
Praktijkschool staan we open. Dankzij de meerjarensubsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
dat we in juli 2021 ontvingen, hebben we dit programma naar 2022 kunnen vervroegen. 

Voor de ontwikkeling van het projectplan voor het Fonds, en nu voor de uitvoering, werkt Art-S-Cool 
samen met Johan de Witt scholengroep, stichting Leergeld Den Haag en het Stagehuis Schilderswijk. 

Satellieten 
Art-S-Cool is daar waar de kinderen zijn. Door corona konden we minder buitenschoolse activiteiten 
op locatie geven, dan we voorheen gewend waren. Maar we waren in 2021 te vinden in bibliotheken 
Schilderswijk en Transvaal en in locaties van de Urban Lab georganiseerd door het Laaktheater. Door 
in de aandachtswijken fysiek aanwezig te zijn, kunnen de zendertjes op maat worden afgestemd en 
raken de kinderen, jongeren en ouders vertrouwd met beeldende kunst.  

 

Ouderbetrokkenheid 
Ouders hebben een essentiële rol bij de ontwikkeling van hun kind, zo ook bij de creatieve 
ontwikkeling. Veel ouders van onze doelgroep, hebben zorgen aan hun hoofd: over werk, financiën, 
huisvesting, de Nederlandse taal...Toch weet Art-S-Cool ze te bereiken. Veel ouders van kinderen die 
deelnemen aan onze buitenschoolse kunstactiviteiten zitten in een groepsapp, en zien elke week wat 
de kinderen gaan doen en hebben gemaakt. Wat heel jammer was, was dat we geen gezamenlijk 
ouder-kindactiviteiten konden organiseren omdat we de 1,5 meter afstand niet konden garanderen. 
Dit hopen we in het seizoen 2022-2023 weer op te kunnen pakken. 

 

Uitbreiding disciplines 
Naast mediakunsteducatie zijn er meer disciplines die interessant en belangrijk zijn voor onze 
doelgroepen: graffiti, streetdance, rap, mode, en toegepaste kunst. Maar ook kunstvormen uit de 
geboortelanden van ouders. Te denken valt aan kalligrafie, mozaïek, ebru, geometrische patronen, 
muqarnas en keramiek. Voor deze technieken en kennis werkt Art-S-Cool samen met specialisten. 
We hebben al enkele professionals in huis gehaald om hierin gastlessen te geven. In 2021 waren dat 
kalligraaf Saber Javanmard, curator Anissa Foukalne, geometrist Henk Hietbrink die de muqarnas 
uitlegde. Daarnaast zijn de interdisciplinaire samenwerkingen in de Urban Lab met dans, theater en 
rap in Laak. 
 
Activiteiten behorend bij doelstelling 2. Kunst in te zetten voor binding tussen Haagse jeugdigen en 
leefbaarheid in aandachtswijken- en buurten 
 

2.3. Cultuureducatie doelstelling 2 
Art-S-Cool heeft de ambitie om bindingen te creëren tussen Haagse leerlingen uit verschillende 
wijken, diverse culturen en sociaaleconomische omstandigheden, want de jeugd is de toekomst van 
onze stad. De activiteiten die we hiervoor binnen kernactiviteit Cultuureducatie in 2021 hebben 
uitgevoerd worden hier beschreven. 
 

https://www.zapp.nl/programmas/moonriders
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De Haagse Dierentuin en Schoolprojecten 
Binnenschoolse projecten, zoals De Haagse Dierentuin, zijn niet georganiseerd of door scholen 
gevraagd vanwege onzekerheid over corona en de wisselende maatregelen in het onderwijs.  

2.4.  Cultuurparticipatie doelstelling 2 
Art-S-Cool heeft de ambitie om kunstparticipatie in te zetten als middel voor de sociale cohesie, 
leefbaarheid en ontwikkeling bij buurtbewoners in de aandachtswijken.  De activiteiten die we 
hiervoor binnen kernactiviteit Cultuurparticipatie in 2021 hebben uitgevoerd worden hier beschreven. 

 

KunstKaravaan 
De KunstKaravaan is een succesformule waar jaarlijks honderden kinderen aan deelnemen. Ieder 
zomervakantie met de tent rondtrekken door de Schilderswijk, alle kinderen uitnodigen deel te 
nemen, en originele kunstthema’s bedenken, is niet onopgemerkt gebleven. De gemeente vroeg in 
2021 of wij het zomerproject ook in Den Haag Zuid West konden uitvoeren. Dat was een goede zet. 
Op plekken in Moerwijk, Bouwlust, Vrederust kwamen kinderen graag meedoen met onze 
KunstKaravaan In de Kijker. 
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Fotograaf Bilen Bilen: KunstKaravaan In de Kijker 

Sociale cohesie en leefbaarheid in de Frans Halsbuurt 
Cultuur in aandachtswijken, draagt bij aan onderling groepsgevoel en vergroot het vermogen om 
buiten de groep contacten te leggen; bonding en bridging. In 2021 is hier een begin mee gemaakt 
door de aanpak van het Talentenplein. Dit plein ligt aan ons pand Het Talentenhuis aan de Frans 
Halsstraat. Collectieflid kunstenaar Annechien Meijer heeft in samenspraak met de partners Next 
Projecten, stichting Moeder en Dochter, WijkZ, Fightclub 070en Art-S-Cool een groen ontwerp 
gemaakt waardoor de buurt gebruik kan maken van ons plein. Omdat het gaat om een 
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klimaatneutraal ontwerp, wordt dit plan ondersteund door de gemeente en kan het in september 
2022 uitgevoerd worden. 
 

Voedselbankproject 
In het lokaal naast ons lesatelier komen iedere donderdag meiden uit de buurt die onder leiding van 
Next Projecten activiteiten doen. Een wens die de meidenclub had, is om in coronatijd iets moois te 
doen voor de Voedselbank. Zo is samen met kunstenaars van Art-S-Cool het idee ontstaan om tassen 
te versieren met daarin leuke spullen voor thuis. Met de tie-dye techniek zijn 80 tassen met kleur 
voorzien. 

  
 
 
 

10 jarig Jubileum 
Op de voorkant van dit jaarverslag is ons feest te zien. We hebben in alle klassen de verjaardag van 
Art-S-Cool op een bijzonder wijze gevierd. Collectieflid kunstenaar Sara Pape ontwierp een speciale 
lesbox voor onze kunstenaars waarin het jubileum van Art-S-Cool aanleiding was eens na te denken 
over het jubileum van de aarde. De kinderen maakten voor de planeet een verjaardagsslinger, en 
met de jubileum bloemenzaadjes konden ze de aarde cadeautjes geven. 
Daarnaast hebben we ons jubileumjaar gebruikt om ons eco-beleid verder uit te werken, en een 
kinderraad op te richten die graag een talentenfestival op de Vermeerpark willen organiseren. In 
2021 was dit vanwege vergunningen niet mogelijk, maar in 2022 is het streven dit alsnog waar te 
maken. 
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Kleuters maken verjaardagsslingers voor de aarde  

 

Nationale Kinderherdenking 
In 2020 is Art-S-Cool gevraagd door stichting Nationale Kinderherdenking voor een herziening van 
het Eerbetoon. Kinderen van ons gingen samen met kinderen van de scouting Den Haag aan de slag 
in een meerdaags programma waarbij zij gezamenlijk kwamen tot een eigen Eerbetoon. 
Het concept wat de kinderen als eerbetoon bedachten, was een vogel als beschermende hoeder 
waarbij ieder kind onder de vleugels troost en veiligheid kan vinden.  
Dat concept is in de aandachtswijken met 80 kinderen verder uitgewerkt tot reusachtige zilveren 
vogels. Een speciaal bedrijf ontwierp n.a.v. de schetsen van de kinderen een installatie waaraan de 
vogels konden worden opgehesen. 
Op 4 mei vond het nieuwe eerbetoon plaats, waarbij 12 duo’s samengesteld uit onze deelnemers de 
12 reusachtige vogels omhoog hesen, een deelnemer zijn eigen gedicht mocht voordragen, en alle 
kinderen een rituele performance deden. De gehele herdenking was live te zien op Omroep West en 
ook het Jeugdjournaal heeft een uitgebreide reportage gemaakt waarbij onze deelnemers over het 
nieuwe Eerbetoon werden geïnterviewd. Voor de kinderen en de kunstenaars van Art-S-Cool een 
belevenis om nooit meer te vergeten. 

 
Film still Omroep West 
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3. Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering omvat bestuurlijke maatregelen, bedoeld om de continuïteit en rechtszekerheid 
van de stichting te garanderen.  Hieronder legt het bestuur verantwoording af over de thema’s, die in 
het Jaarplan 2021 zijn aangemerkt als speerpunten voor de bedrijfsvoering.  

3.1. Interne organisatie  
Hier te noemen: maatregelen, van strategisch aard, bedoeld om Art-S-Cool als organisatie dienstbaar 
te maken aan wat de omgeving verwacht – de interne omgeving, de externe omgeving, ‘diversiteit en 
inclusie’. Voor vragen naar expertise van wet- en regelgeving, HR-beleid, audits en de diverse codes 
maken we dankbaar gebruik van onze branche-organisatie Cultuurconnectie. 
 

3.1.1.  Fair Practice Code  
De vraag naar onze diensten groeit, en daarmee het aantal personen dat werkzaamheden voor de 
stichting uitvoert volgens een overeenkomst van opdracht. 
Bij de opbouw van de organisatie heeft het bestuur van meet af zich laten leiden door de ethische 
wens tot goed werkgeverschap. De Fair Practice Code, waar de culturele sector zich aan heeft 
gecommitteerd, is een referentiekader voor bestuurlijk beleid.  
Tegen deze achtergrond ontwikkelde de directie van Art-S-Cool de nota ‘Organisatie 21-24 
Implementatieplan”. Dit plan behelst een gefaseerde implementatie van een basisorganisatie waarbij 
enkele van de huidige freelance medewerkers een arbeidsovereenkomst op basis van CAO KE 
worden voorgelegd. De beschrijving van deze functies, de behorende schaal en treden, de 
verzekeringen, het personeelsbeleid, etcetera wordt in 2022 voorbereid zodat het bestuur 
verantwoord de groei van de basisorganisatie aan kan gaan.  
 
Ook is in het Implementatieplan beschreven de wijze waarop het uurtarief en een eventuele 
differentiatie van de kunstenaars tegen het licht willen houden. Bij dit proces worden collectiefleden 
bevraagd. Ook onderzoeken we hoe de kunstenaars volgens de Fair Pay en naar rato van CAO 
schalen gehonoreerd zouden moeten worden, en of dit binnen Art-S-Cool voldoende gebeurt. 
Hiervoor hebben we advies gevraagd aan HR-adviseur Ellen Vermond. 
 
Voor de vrijwilligers is een intern vrijwilligersbeleid en een vrijwilligersovereenkomst waarin staat dat 
zij een vergoeding krijgen van 5 euro per uur. We volgen hierbij de belastingvoorschriften. Voor 
stagiaires zijn er verschillende afspraken. Wanneer een stagiair een onderzoek doet, honoreren we 
dit volgens normen die HBO adviseren. We hebben ook ruimte voor studenten van de praktijkschool 
en MBO niveau 2. Zij ontvangen geen vergoeding maar wel intensieve stagebegeleiding. 
De analyse van bedrijfsvoering, vanuit het perspectief van goed werkgeverschap, geordend naar Fair 
Practice Code is op aanvraag beschikbaar.  
 

3.1.2.  Governance Code Cultuur     
Ook inzake de governance van de stichting laat het bestuur zich leiden door ethiek, t.w. die van goed 
bestuur. De Governance Code Cultuur is van overeenkomstige toepassing voor het bestuursbeleid. 
Tegen deze achtergrond het volgende. 
- Bestuurlijke mutaties 
Wegens verloop van haar reglementaire zittingstermijn trad bestuurslid Eugenie van Raay in 
augustus van het verslagjaar 2021af. Everard Warffemius en Rob de Bruïne zullen dit doen op 29 april 
2022. Per november/december van het verslagjaar zijn driee nieuwe kandidaat leden toegetreden 
Lotte Haagsma, Carolien Brederije en Indra Balwant Gir.Daarnaast verbond Claire Philipse zich aan 
Art-S-Cool als trainee via Binoq Atana gedurende kalenderjaar 2022. Zij wordt begeleid door de 
voorzitter. 
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Het bestuur-directiemodel 

In mei van het verslagjaar is de nota ‘Bestuursstructuur, typering van verhoudingen’ vastgesteld. 
Belangrijke conclusie was het huidige ‘bestuur-directie’ model te handhaven, dus integrale 
beleidsverantwoordelijkheid bij het bestuur, met mandatering van bestuurstaken aan de directeur. 
Bestuursnotitie is als appendix toegevoegd aan bestuursreglement en directiereglement, in 
afwachting van herziening statuut, binnen zes jaar na dato.  In bestuursnota zijn ook WBTR clausules 
van juli 2021 verwerkt, nu nog als reglementaire gedragsstandaard; binnen zes jaar na dato (d.w.z. de 
maximum termijn van de WBTR) zullen deze clausuls opgenomen in het herzien statuut.  

De analyse van dec bedrijfsvoering vanuit het perspectief van governace, geordend naar de 
Governance Code Cultuur is op aanvraag beschikbaar. 

Risicomanagement 

Veel bestuurlijke aandacht is gericht geweest op risicomanagement, d.w.z. het proactief inspelen op 
zwaktes of bedreigingen binnen en buiten de sector. Hier te noemen: begrotingsrisico’s als gevolg 
van toepassing van cao- criteria voor werknemers en opdrachtnemers1; neerwaartse druk 
(organisatorische en financieel) als gevolg van de corona pandemie; onvoldoende schaal om in de 
risicovolle omgeving van de markt te weerstaan; kwetsbaar verdienmodel door het ontbreken van 
aanbod subsidie voor cultuurparticipatie. 
Dit laatste is een persistent risico:  terwijl missie en visie ons binden aan buurten, zonder 
koopkrachtige vraag, is er bij de huidige politieke constellatie geen duurzame bekostiging   voor de 
core business van ons werk. De maatschappelijke vraag naar de core business van Art-S-Cool neemt 
echter trendmatig toe.  

De analyse van risico’s en risicomanagement volgens de criteria van de Governance Code Cultuur is 
op aanvraag beschikbaar.   
 
Het bestuur onderkent de risico’s en anticipeert erop naar vermogen. In december van het 
verslagjaar is de nota ‘Noodzaak van meervoudige analyse van de organisatievraagstukken van Art-s-
Cool anno 2022 e.v. vastgesteld. Deze bevat de beschrijving van vijf organisatievraagstukken in 
samenhang, die de strategisch agenda 2022 e.v. behelzen.   
 

- Een veilige leer- en werkomgeving  

Art-S-Cool vindt een veilig klimaat essentieel, en wil daarom voor de diverse personen van onze 
organisatie heldere protocollen communiceren en procedures voor klachten. Bij een sociaal 
veiligheidsbeleid hoort ook het toewijzen van de juiste vertrouwenspersonen. Zowel voor leden van 
de organisatie en het collectief, als voor ouders en deelnemers. Het Integraal Veiligheidsbeleid moet 
niet een papieren document zijn, maar actief zorgdragen voor een inclusief werkklimaat en een 
veilig, laagdrempelige organisatie. In de loop van het verslag jaar is een ontwerp vastgesteld van naar 
veiligheidsbeleid, waarin vuist- en stelregels en protocollen worden opgenomen op het terrein van 
fysieke, sociale en digitale veiligheid. Dit geïnstitutionaliseerde beleid is een onderbouwing van wat 
in gedrag binnen Art-S-Cool als zichtbaar is: een cultuur van veiligheid. Dit spontaan gedrag van allen 
krijgt een meer geformaliseerd patroon. In 2022 zijn middelen vrijgemaakt om hier verdere stappen 
in te maken.  

- Verzekeringen 

Halverwege het verslagjaar heeft het bestuur het gehele verzekeringspakket van de stichting 
geëvalueerd. In de loop van het huidige kalenderjaar 2022 leidt dit tot een update.   
 

 
1 NB. Zonder aanvullende middelen van overheidswege voor implementatie van de Fair Practice Code! 
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3.1.3. Personeel 
Het bestuur heeft in het kalenderjaar de cruciale functies in het management geborgd, wat 
essentieel is voor de continuïteit en rechtszekerheid van Art-S-Cool als organisatie.  Bestuurlijke 
verantwoordelijkheden zijn afgebakend tussen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur c.q. 
Agendaoverleg en directie. Binnen het bestuur zijn de belangrijkste portefeuilles, zoals onder meer 
financiën, de codes, huisvesting en ondernemerschap, verdeeld over de leden, die daarover 
portefeuillehouder zijn. De bedrijfsvoering is in 2019 uitgebreid met een freelance zakelijk 
coördinator, in 2017 met een freelance administratieve-/bureauondersteuning en in 2018 met een 
freelance coördinator voor de kunstschool en p.r..  
Daarnaast werken personeelsleden bij Art-S-Cool via de STiP-regeling. Deze 1 tot 2 jarige regeling 
biedt werknemers de kans om uit de bijstand te komen en een plek op de arbeidsmarkt te vinden. 
Ook in 2021 zijn er twee medewerkers als onderwijsassistent bij de kunstenaars aan het werk. 
Ook hebben in de afgelopen jaren collectiefleden extra diensten voor de organisatie verleend. In 
2021 zijn er uit het collectief leden gevraagd om de coordinatie van de lesateliers en de materialen 
op zich te nemen, om kleinere opdrachten bijvoorbeeld van festivals, cultuurankers, bibliotheken te 
coordineren, de kwaliteitszorg te ontwikkelen en startende collectiefleden te begeleiden.  
 
Ook zijn leden gevraagd om diverse werkgroepen samen te stellen en deze te leiden. Zo is er een 
werkgroep die onze gemeenschappelijk visie op kunsteducatie gaat beschrijven, een werkgroep die 
samen met Leerpodium een digitale omgeving ontwikkeld waar ieder collectieflid zijn of haar lessen 
in kan plaatsen, delen en zoeken, een werkgroep die educatie ontwikkeld voor speciaal onderwijs, en 
een werkgroep die zich buigt over het Eco-beleid van het collectief. Voor al deze interne opdrachten 
worden projectafspraken gemaakt. 
 

3.1.4. Duurzaamheid 
- Convenant Duurzaamheid 
Een werkgroep uit het collectief heeft zich gebogen over het Eco-beleid van Art-S-Cool. Hier is onder 
meer het voorstel uitgekomen om als collectief een convenant duurzaamheid op te stellen. Dit 
convenant is in concept. In dit convenant maken de leden afspraken over gebruik van ecologische 
materialen, afvalscheiding en het integreren van dit thema in de lessencyclus. Ook heeft de 
werkgroep de (eigen) organisatie van advies voorzien.  
Veel van de materialen die tijdens de lessen gebruikt worden, zijn gedoneerd, verzameld. Art-S-Cool 
maakt al gebruik van ecologische schoonmaakproducten en is strenger gaan toezien op 
afvalscheiding. 
 

3.1.5. Diversiteit en Inclusie 
Hieronder de activiteiten van 2021 op het gebied van publiek, programma, partners en personeel.  

 

Publiek 

Art-S-Cool streeft naar 90% deelnemers afkomstig uit de aandachtswijken, en 50% uit 
sociaaleconomische lage status. Dit is te meten a.h.v. de locaties waar onze activiteiten plaatsvinden, 
zoals de scholen, bibliotheken, cultuurankers, door de postcodes die op de inschrijfformulieren 
staan, en het aantal deelnemers die via de Ooievaarspas en/of stichting Leergeld deelnemen aan 
onze activiteiten.  

We hebben in 2021 een interne postcodeonderzoek verricht aan de hand van de registraties van 
onze deelnemers.  

Van de 84 deelnemers die in cursusjaar 2020-2021 lid zijn van Art-S-Cool en onze lessen bezoeken, 
woont 81% in één van de Haagse aandachtswijken. De helft van de deelnemers woont in de 
Schilderswijk. Van de 15 kinderen die niet in een aandachtswijk wonen, zijn er 11 in het bezit van een 
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Ooievaarspas. In het totaal hebben 44 kinderen een Ooievaarspas en konden 41 kinderen met een 
bibliotheekpas gratis deelnemen aan onze lessen. Iets meer dan 50% van de kinderen komen dus 
aantoonbaar uit gezinnen met een laag inkomen. 

Programma  

In het jaarplan 2021 staat: “Art-S-Cool breidt na advies en op behoefte van de deelnemers en 
partners, haar buitenschoolse programma’s uit met kunstmedia, toegepaste kunst en cultureel 
diverse ambachten, zodat dit in 2021 10% en 2024 30% van haar aanbod bevat. Art-S-Cool heeft 
vanaf 2021 programma’s voor (vmbo-) jongeren uit aandachtswijken die meer willen met kunst en 
hun talenten.“ 

 
In 2021 is ons programma uitgebreid met media-educatie zoals stop motionfilm maken, en 
ambachten zoals kalligrafie en voor het vrouwenatelier decoratietechnieken en naaien. Het 
programma voor vmbo-jongeren uit de aandachtswijken is in 2021 voorbereid en ontwikkeld in 
overleg met de doelgroep zelf en in januari 2022 gestart. De vraag is wel hoe het aandeel van deze 
disciplines binnen het geheel van ons aanbod meetbaar is in percentage. Belangrijk is om media en 
ambachten systematisch onderdeel te laten zijn van onze programma’s. Met name voor de kinderen 
vanaf 9 jaar, is het omgaan met de digitale wereld onontbeerlijk, maar ook de waardering voor de 
diverse ambachten die relatie hebben met de herkomst van hun en of van hun familie.  
 
In 2021 zijn we gevraagd door Filmhub Zuid Holland om aan te sluiten in een werkgroep media- en 
filmeducatie voor het Speciaal onderwijs. In de werkgroep zitten leden van het Internationale 
Filmfestival, de SKVR in Rotterdam, Filmhuis Den Haag en het Kunstgebouw aangesloten, naast 
docenten van cluster 3 en 4 scholen. 
Hier is intern goed over gesproken omdat we dit niet in ons jaarbeleid hadden voorzien. Omdat het 
hier gaat over kunsteducatie aan kinderen met een afstand tot kunst en we veel kunnen leren van de 
partners uit de werkgroep zijn we aangesloten. Collectieflid Nathaniel Bagijn is toegetreden. De 
werkgroep gaat in 2022 door en heeft als uitkomst aanbod dat de organisaties kan aanbieden aan 
scholen voor speciaal onderwijs. 
 

Partners 

Art-S-Cool heeft vele partners met wie de organisatie op verschillende niveaus samenwerkt. Om een 
inclusieve organisatie te zijn werken we samen met stichting Leergeld Den Haag, en collega-
instellingen Beweigi, Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 1001 nachten. Samen wisselen we kennis 
en ervaringen uit over het bereiken, en het goed kunnen inspelen op onze doelgroep. Ook werken 
we samen met projecten zoals culturele vakantieschool (doenwiejebent.fun) en spreken we ons uit 
naar de politiek in het Manifest Kinder, Cultuur en Kansen.  

Ons voornemen om in 2021 een Art-S-Cool-Ouderraad op met ‘buurtmoeders’ op te zetten, die ons 
adviseren, en tevens als ‘wijk-ambassadeurs’ en rolmodellen functioneren is door de corona-
maatregelen niet mogelijk geweest. We hebben wel een kinderraad, maar ook die bijeenkomsten 
werden belemmerd door de RIVM-regels. We willen dit graag weer oppakken in 2022. 

In de Frans Halsbuurt, waar de lesateliers van Art-S-Cool zich bevinden, is in 2019 een netwerk 
opgezet, dat door de gemeente wordt gecoördineerd en waarin lokale partners samenwerken in de  
Aanpak Frans Halsbuurt/Vermeerpark. Dit netwerk is nodig voor een integrale aanpak om bewoners 
te betrekken bij hun buurt, en de ouders te ondersteunen in de ontwikkeling van hun kind. Door met 
elkaar samen te werken zagen we de afgelopen jaren al resultaten in de goede richting. De partners 
in het netwerk weten elkaar goed te vinden. Dat was ook te merken na de verschrikkelijke brand in 
de Wouwermanstraat. In deze straat werden in één nacht 24 appartementen en de moskee El Fath 
onbewoonbaar. Met de partners is een hulpactie in gang gezet om kleding en eerste levensbehoefte 
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te organiseren. Ook heeft de gemeente gebruik gemaakt van onder meer de lokalen van Art-S-Cool 
om de getroffen bewoners te woord te staan en hulp aan te bieden. 
 

Personeel  

Onze doelstelling is dat de samenstelling van onze organisatie (bestuur, directie, ondersteuning, 
collectief, gastdocenten) een diverse achtergrond heeft in: cultuur, sociaaleconomisch, geloof, 
handicap, gender en leeftijd. Ook in 2021 heeft Art-S-Cool stageplekken aangeboden aan studenten 
MBO-niveau 2 en aan praktijkonderwijs.  

Dit geldt ook voor plekken arbeidservaring voor werkzoekenden in de langdurige bijstand. Eén STiP-
kandidaat heeft zich door het assisteren bij onze kunstenaars zo ontwikkeld dat zij op dit moment de 
opleiding voor kunstdocent aan Willem de Kooning academie volgt en opgenomen wordt in ons 
collectief. 

3.2. Samenwerking, positionering en publieksbereik 2021 
3.2.1.Positionering en profiel 
- Visieontwikkeling,  
De adviescommissie Meerjarenbeleidsplan had Art-S-Cool geadviseerd haar artistiek-inhoudelijk 
profiel te versterken en te beschrijven. Dit advies heeft Art-S-Cool ter harte genomen. De werkgroep 
van kunstenaars hebben in het verslagjaar een onderzoek gedaan naar de interne visie van de 
collectiefleden op kunsteducatie en op visies waarin de collectiefleden herkenning vinden. Zo is  
Janeke Wienk van HSK in Arnhem bij ons betrokken. Janeke promoveert op de theorie van pedagoog 
professor Gert Biesta. Maar ook in de visie van Authentiek Kunstonderwijs en Teacher as a 
Conceptual artist zijn herkenningspunten.  
In 2022 worden professionals in de Kunsteducatie gevraagd te komen observeren in onze 
kunstlessen. Het verzoek is om ons te spiegelen in de kenmerken die onze kunstlessen met elkaar 
verbindt. 

 

3.2.2. Verbindingen  en samenwerking  
De verbindingen met de stad en de directe omgeving zetten we ook in 2021 door. Deze zijn belangrijk 
om het kind en zijn omgeving te versterken. Met elkaar investeren we in hun toekomst, in 
kansengelijkheid, in talentontwikkeling, in de Haagse burgers van later. We werken hiervoor op 
verschillende niveaus en met verschillende sectoren samen. 
 

Ketenpartners 

Met de 15-24 scholen om goed kunstonderwijs te verzorgen, en samen te werken voor doorstroom 
naar het buitenschools aanbod.  
 

Maatschappelijke partners  

Met de wijkpartners, zoals de bibliotheken waar we structureel mee samen werken, met de partners 
in het Talentenhuis Zebra Welzijn, Next Projecten, stichting Moeder&Dochter en Fightclub 070, en 
met stichting Jeugdwerk, bewonersorganisatie De Paraplu, Schilderswijkbewonerstour, wijkagent van 
de politie Hoefkade, Krajicek Vermeerpark, en vele andere zelforganisaties en bewoners om samen 
te werken in het versterken van de leefbaarheid in de wijk en in het stimuleren van participatie.   
 

Collega-organisaties 

Met cultuuranker De Vaillant is een regelmatige samenwerking gericht op cultuurparticipatie in de 
Schilderswijk. Ook met de andere 7 cultuurankers is jaarlijks een samenwerking voor het festival 
Krokuskabaal, en met Laaktheater werken we nu samen in het naschoolse programma Urban lab, en 
in theater Dakota voor ArtKidsClub. De samenwerking met theater Dakota voor beeldende, 
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kunstmedia en interdisciplinaire educatie in de ArtLabs  wordt zowel voor het binnenschools als het 
buitenschools cultuuronderwijs verder ontwikkeld. 
Ook met andere culturele partners, zoals KOO, verkent Art-S-Cool wat samen mogelijk is om meer 
kinderen te bereiken in hun vrije tijd.  
Voor het project De Haagse Dierentuin, zoekt Art-S-Cool aansluiting met culturele organisaties die 
hun ruimte en expertise mede willen inzetten. Hieruit is de samenwerking met Filmhuis Den Haag 
voortgekomen voor een kunstmedia VSD-programma op de Schreuderschool. Met De Vaillant, Het 
Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 1001 Nachten is het afgelopen jaar een samenwerking 
ontwikkeld, dat heeft geresulteerd in de WOW Academie. Hierin krijgen kinderen uit de Schilderswijk 
les in drie disciplines, en werken toe naar een interdisciplinaire voorstelling. De zakelijk directeur van 
het Haags Theaterhuis is, door de samenwerking, ook binnen Art-S-Cool op freelance basis actief als 
zakelijk coördinator.  

 

Financiers 

Art-S-Cool werk samen met overheden en landelijke fondsen aan hun meerjarige beleidsintenties 
inzake cultuur- en achterstanden: MJP 2024 gemeente; regeling ‘Samen cultuur maken’; ‘Kinderen, 
cultuur en kansen’ in samenwerking met stichting Leergeld.    

4.     Financiën 2021 

4.1. Begroting 2022 
A. MEERJARENBEGROTING 2021-2014 

A. Baten: Begroting 2022 

 EIGEN INKOMSTEN  

1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5+6) 225.000 

2 Kaartverkoop - 

3 Uitkoop en partage - 

4 Horeca bij uitvoeringen - 

5 Verkoop van programma’s of van beeld- en geluiddragers - 

6 Overige publieksinkomsten 225.000 

7 Publieksinkomsten buitenland - 

8 Publieksinkomsten (1+7) 225.000 

9 Sponsorinkomsten - 

10 Overige directe inkomsten - 

11 Totaal directe inkomsten (8+9+10) 225.000 

12 Indirecte inkomsten - 

13 Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen - 

14 Private middelen - bedrijven 4.500 

15 Private middelen - private fondsen 34.500 
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16 Private middelen - goede doelenloterijen  

17 Totaal bijdragen uit private middelen (13+14+15+16) 39.000 

18 Totaal indirecte inkomsten (12+17) 39.000 

19 Totaal eigen inkomsten (11+18) 264.000 

 SUBSIDIES  

20 Totaal structureel ministerie OCW - 

21 Totaal structureel Cultuurfondsen - 

22 Totaal structureel provincie - 

23 Totaal structureel gemeente Den Haag (specificatie naar 

dienst en doel) 

186.359 

24 Totaal incidenteel gemeente Den Haag (specificatie naar 

dienst en doel) 

81.000 

25 Totaal overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen, 

FvCP 

55.000 

26 Totaal subsidies (20+21+22+23+24+25) 322.359 

27 Totale baten (19+26) 586.359 

   

B. Lasten en resultaat: Begroting 2022 

 LASTEN  

1a Directie 38.600 

1b Secretariaat - 

1c Personeelszaken - 

1d Financiele zaken 52.900 

1e Concierge 16.260 

1f Overige kosten 10.000 

1 Beheerlasten personeel totaal (1a+1b+1c+1d+1e+1f) 117.760 

2a Huisvestingskosten 4.000 

2b Organisatiekosten 26.000 

2c Onderhoud gebouw en installaties  

2d Algemene publiciteitskosten - 

2e Afschrijvingskosten 750 

2f Overige kosten 1.000 

2 Beheerlasten materieel totaal (2a+2b+2c+2d+2e+2f) 31.750 

3 Totaal beheerlasten (1+2) 149.510 

4a Artistieke leiding 38.600 
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4b Uitvoerende kunstenaars - 

4c Collectiebeheer - 

4d Talentontwikkeling 79.800 

4e Educatie 260.200 

4f Vergunningen  

4g Overige kosten  

4 Activiteitenlasten personeel totaal (4a+4b+4c+4d+4e+4f+4g) 378.600 

5a Zaalhuur (voor repetities en uitvoeringen) 12.000 

5b Collectiebeheer - 

5c Talentontwikkeling 3.000 

5d Educatie 10.000 

5e Reis- en transportkosten 850 

5f Specifieke publiciteitskosten 16.750 

5g Vergunningen  

5h Overige kosten 13.000 

5i ….  

5 Activiteitenlasten materieel totaal 

(5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i) 

55.600 

6 Totaal activiteitenlasten (4+5) 434.200 

7 Totale lasten (3+6) 583.710 

 RESULTAAT  

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 2.649 

9 Saldo rentebaten / -lasten - 

10 Saldo overige buitengewone baten / lasten - 

11 EXPLOITATIERESULTAAT (8+9+10) 2.649 

 RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN  

12 Totaal personeelslasten (1+4) 496.360 

13 waarvan vast contract 77.200 

14 waarvan tijdelijk contract* 137.422 

15 waarvan inhuur (zzp'ers e.d.) 281.738 



24 
 

 

4.2. Toelichting Jaarcijfers  
De Jaarcijfers staan in de separate Jaarrekening 2021.  
Hier volgt de toelichting op de jaarcijfers 2021 zoals in bijgaande jaarrekening is opgesteld. We 
kunnen het positieve exploitatieresultaat toeschrijven aan een verdergaande 
incrementele begrotingsopzet als startpunt, eigen inkomsten uit opdrachten en additionele steun 
van de gemeente Den Haag. 
Kijkend naar de totale baten beoogt Art-S-Cool te groeien naar een verhouding van 40% publieke 
middelen en 60% baten uit opbrengsten. In 2021 heeft de gemeentelijke meerjarensubsidie een 
aandeel van 35% in de totale baten. In totaal zijn de gemeentelijke subsidies goed voor 39% van al 
onze inkomsten. De 61% overige inkomsten is vanuit opdrachten, private fondsen en  donateurs.  

 

A. Baten  
In 2021 werd een totale omzet van € 528.086 gerealiseerd, terwijl er €486.000 euro was begroot. 
Dit verschil zit in wederom een toename van publieksinkomsten.  
6 - Publieksinkomsten  
De realisatie van de publieksinkomsten waren hoger dan begroot. Op publieksinkomsten is een 
positieve omzet van €300.209 gerealiseerd, terwijl er een veel lager bedrag was begroot (€155.000) 
en in  2020 was behaald (€204.685).   
Voor een groot deel is deze stijging te danken aan de inkomsten vanuit scholen. Deze is met meer 
dan €81.000 gestegen naar €221.788. 
Vanuit de organisaties is een stijging ten opzichte 2020 van €13.000 te zien. De totale opbrengsten 
voor organisaties komt daarmee op €71.387.  In de eerste maanden van het jaar is er een groot 
project geweest voor de Nationale Kinderherdenking. Samen met de Art Bootcamp, de 
kunstkaravaan in Escamp en de talentklas in samenwerking met Stichting Leergeld heeft dit 
geresulteerd in een 3,5 keer hogere opbrengst dan begroot vanuit de organisaties. 
15 - Private middelen - bedrijven  
In 2020 heeft Art-S-Cool schenkingen ontvangen. Het project Kweekvijver Jong talent is ondersteund 
door Rotary ’s Gravenhage Oost, particulieren en een bedrijf. 
16 - Private middelen – private fondsen 
Ons zomerproject Art Bootcamp 2021 is ondersteund door Jeugdvakantieloket. Vrouwenatelier 
is ondersteund door Fonds 1818 en Cultuurschakel.  Fonds1818 heeft ook het Voedselbank project 
ondersteund.   
21 - Totaal structureel Cultuurfondsen 
In 2021 zijn we gestart met het project Kunstketen. Dit project wordt voor 4 jaar ondersteund door 
het Fonds voor Cultuurparticipatie.  
23 - Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag   
De subsidie vanuit de Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 van de Gemeente Den 
Haag is ter versterking van Art-S-Cool binnen het Haagse onderwijsveld. De meerjarige subsidie 
bestaat uit  de toegekende subsidie inclusief trend, en subsidie participatie, in het totaal €186.359. 
Dit is verdeeld over: Ondersteuning van de algehele organisatie op gebied van cultuuronderwijs. 
Daarbij gaat het o.m. om het faciliteren van primaire processen, ontwikkeling van cultuuronderwijs, 
zoals projecten, leerlijnen en producten.   
24 - Overige subsidies Gemeente Den Haag  
Voor onze projecten in de Schilderswijk en Transvaal zijn in 2021 bijdragen van in het totaal €18.950 
verkregen van Directie OCW en PZ /Stadsdeel Centrum. Het gaat hier om participatieprojecten: 
De Kunstkaravaan, Kunstschool 2021 en Project Wereldkunst 
25 - Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen  
CultuurSchakel heeft het project Vrouwenatelier ondersteund. 
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B - Lasten  
In 2020 is € 522.555 aan lasten gerealiseerd, dit is hoger dan begroot (€484.870) maar in verhouding 
tot het aantal activiteiten en de opbrengsten.   
1 - Beheerlasten personeel  
De beheerlasten personeel is bijna €18.000 gestegen ten opzichte van 2020. Dit komt voornamelijk 
door de gestegen kosten op financiële zaken door de hogere administratieve druk door meer 
opdrachten en de vele wijzigingen tijdens opdrachten die het gevolg zijn van Covid 19. 
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.  
2 - Beheerlasten materieel  
De beheerlasten materieel zijn in 2021 een hoger dan in 2020. Dit heeft te maken met de PR voor de 
jubileumactiviteiten van 2021.  Daarnaast werd Art-S-Cool verrast met een verrekening van de 
servicekosten over 2020 en 2021.  
3 en 4 - Activiteitenlasten personeel en materieel  
De realisatie van activiteitenlasten (€390.774) is hoger dan begroot (€330.400 Dit komt doordat er 
ook meer lessen en activiteiten zijn uitgevoerd. De personele activiteitenlasten zijn op freelancebasis. 
Zowel voor personeel als materieel zijn de activiteitenkosten gekoppeld aan de toename in 
uitvoering van de lessen/activiteiten. Daarnaast is een deel van de naheffing van de servicekosten 
over 2020 en 2021 ten laste gelegd van de post huur activiteiten. 
Exploitatieresultaat en reserves 
Het exploitatieresultaat staat negatief op -€ 3.420. 2021 was een jubileumjaar voor Art-S-Cool 
hiervoor is de bestemmingsreserve ‘jubileumjaar’ van €10.000 ingezet. Totale activiteitenlasten 
hiervoor zijn €9.360. Dit bedrag kan geactiveerd worden voor 2021. Omdat er kosten voor het 
jubileumjaar zullen zijn zal die post op de balans worden opgeheven. De overige €640 zal opnieuw 
verdeeld worden. 
Daarnaast is er geïnvesteerd in professionalisering met een online leeromgeving €2.662, 
kwaliteitszorg €1.445 en de samenwerking met het Filmhub Zuid Holland voor speciaal onderwijs 
€900. Dit bedrag van €5.007 wordt geactiveerd vanuit de bestemmingsreserve investeringen. 
Dat maakt het totaal te verdelen resultaat €11.587. Het bedrag van €6.580 wordt toegevoegd aan 
de algemene reserve zodat het weerstandsvermogen van Art-S-Cool stijgt naar €46,392. Een bedrag 
van €5007 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringen (€12.500). De 
bestemmingsreserve Jubileum wordt opgeheven. Bestemmingsreserve huisvesting blijft gelijk 
(€6.100).  
      
      

5.     Prestatiegegevens 2021 
 

CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS IN DE VRIJE 
TIJD 

Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

CURSISTEN/DEELNEMERS OP LEEFTIJD     

Kinderen tot 12 jaar aantal 1.000 429 604 

Jongeren van 12 tot 18 jaar aantal 30 20 15 

Volwassenen 18 tot 55 jaar aantal 75 112 91 

Senioren 55+ aantal   0 

Totaal aantal cursisten/deelnemers (1+2+3+4) som 1.105 561 710 

waarvan doorgestroomd naar (theater)opleiding aantal    
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waarvan deelnemers ooievaarspas/ bibliotheekpas aantal 90 54 116 

KLASSEN/GROEPEN OP LEEFTIJD     

Kinderen tot 12 jaar aantal 75 191 34 

Jongeren van 12 tot 18 jaar aantal 2 6 1 

Volwassenen 18 tot 55 jaar aantal 4 16 5 

Senioren 55+ aantal   0 

Totaal aantal klassen/groepen (8+9+10+11) som 81 213 40 

     

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
IN DE VAKANTIE 

Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Deelnemers tot 12 jaar aantal 750 629 267 

Deelnemers 12 tot 18 jaar aantal 75 7 9 

Aangeboden verschillende activiteiten aantal 25 43 27 

     

CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN     

Schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs aantal 1.200 1989 1588 

Schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet onderwijs aantal 15 414 49 

Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO aantal  2  

Schoolgebonden lessen/activiteiten HO aantal    

Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten cultuureducatie Haagse 
scholen (6+7+8+9) 

som 1.215 2.405 1.637 

DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE 
SCHOLEN 

    

Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs aantal 2.000 2.957 2330 

Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet onderwijs aantal 30 1.180 195 

Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten MBO aantal  30  

Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten HO aantal    

Totaal deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten cultuureducatie 
Haagse scholen (16+17+18+19) 

som 2.030 4.167 2.525 

     

AANTAL PARTNERS HAAGSE SCHOLEN Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Deelnemende scholen primair onderwijs aantal 15 18 17 

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs aantal 1 2 1 

     

AANBOD VOOR OUDERBETROKKENHEID HAAGSE (VOOR)SCHOLEN Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Deelnemende ouders aantal 10 0 10 

Lessen/activiteiten ouders aantal 5 0 5 

AANBOD VOOR VVE PEUTERSPEELZALEN HAAGSE VOORSCHOLEN Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Deelnemende peuters aantal 10 0 10 

Lessen/activiteiten peuters aantal 5 0 5 

     

AANBOD DOCENTENTEAMS HAAGSE SCHOLEN Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Aantal deelnemende scholen aantal 3 5 4 
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Aantal deelnemende docenten aantal 30 68 53 

Aantal activiteiten aantal 90 430 341 

     

CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS IN DE VRIJE 
TIJD 

    

ACTIVITEITEN BUITENSCHOOLS Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Aantal activiteiten buitenschools aantal 250 256 347 

     

PUBLIEK BEREIK Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Tentoonstellingen, presentaties en media-aandacht aantal 19 11 80 

Aantal bezoekers aantal 17.000 14.000 55.235 

     

TOTAAL BEREIK DEELNEMERS Eenheid 
Raming 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Totaal aantal deelnemers binnenschools onderwijs aantal 2.080 4.235 2.588 

Totaal aantal deelnemers participatie/buitenschools aantal 1.855 1.197 986 

Totale deelnemersbereik som 3.935 5.432 3.574 

     

TOTAAL AANTAL ACTIVITEITEN     

Totaal aantal activiteiten binnenschools onderwijs aantal 1.315 2.835 2.136 

Totaal aantal activiteiten participatie/buitenschools aantal 250 256 348 

Totale aantallen activiteiten som 1.565 3.091 2.484 

 

5.1. Toelichting op prestatiegegevens 2021 
De scheidslijn tussen cultuureducatie en cultuurparticipatie, c.q. tussen binnen- en buitenschools 
kunstonderwijs is voor Art-S-Cool lastig te hanteren. Wanneer een kind een cursus kunst volgt na 
schooltijd, in de eigen vrije tijd, maar het is door school betaald in het kader van de Verlengde 
Schooldag, spreken we dan over binnenschools of buitenschools kunstonderwijs?  

Peuters en ouders vallen niet onder onderwijs, maar Art-S-Cool krijgt wel opdrachten van (voor- 
)scholen om deze doelgroepen onder schooltijd en op de (voor-)school te bereiken.  

Art-S-Cool hanteert het volgende onderscheid tussen cultuureducatie en cultuurparticipatie:  

Cultuureducatie - alle activiteiten die in het verlengde liggen van het Haags onderwijsbeleid en het 
individuele schoolbeleid. Het merendeel van deze activiteiten wordt door de scholen bekostigd 
vanuit de subsidies die verleend zijn vanuit de Haags Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA). Onze 
activiteiten kunstonderwijs kunnen binnen- en buitenschools plaatsvinden, op locatie van de school 
of in het lesatelier van Art-S-Cool, en kunnen voor verschillende doelgroepen bestemd zijn: peuters 
uit de Voorschool, groep 1 t/m 8, de ouders en het schoolteam.  

Cultuurparticipatie - alle buitenschoolse activiteiten die buiten de HEA vallen en gericht zijn op de 
vrije tijd. Aan de deelnemers kan een bijdrage worden gevraagd. Daarnaast vallen workshops onder 
kunstparticipatie wanneer deze in opdracht van culturele- en wijkpartners worden uitgevoerd. 
Tenslotte vallen ook de, door Art-S-Cool geïnitieerde, sociaal artistieke projecten in de publieke 
ruimte, activiteiten die onder Cultuurparticipatie vallen.  
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De leeftijdsscheiding van 12 jaar, die dient te worden gehanteerd door de gemeente, vraagt Art-S-
Cool teveel, in onze ogen onnodige administratie. We hanteren in onze verantwoording de scheiding 
of een kind op de basisschool zit of op het voortgezet onderwijs.  

De raming prestatiecijfers zoals we deze in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 hebben 
gepresenteerd zijn in het Jaarplan 2021 iets naar beneden bijgesteld, maar nog steeds ambiteus in 
verhouding tot de €80.000 minder toekenning t.o.v. van onze ingediende subsidieaanvraag nog 
steeds ambitieus. Uiteraard is het realiseren van zo’n prognose afhankelijk van vele factoren; de 
gevolgen van het COVID-19 virus, maar ook de middelen voor scholen in aandachtswijken en de 
keuzes van scholen om bijvoorbeeld geen LKP-school meer te zijn, zoals partnerschool De Buutplaats 
dat in 2020 besloot.  

Nu terugblikkend op het jaar 2021 vallen er twee zaken op: de prognose participatie/buitenschools is 
gehaald qua aantal activiteiten, maar helaas niet in het bereiken van het aantal deelnemers. Onze 
prognose was 1855 deelnemers en in de praktijk bereikten we 1197 deelnemers. De prognose 
binnenschools heeft juist de verwachtingen overstegen, zowel in het aantal activiteiten als in bereik 
van het aantal deelnemers: prognose was 1315 activiteiten en 2080 aantal leerlingen’ realisatie was 
2835 activiteiten en 4235 aantal leerlingen; een verdubbeling dus.  

Hieronder een korte toelichting per onderdeel:  

Prestatiegegevens Cultuurparticipatie:  
Cursussen/lessen/workshops in de vrije tijd 

Vooraf hadden we gedacht dat we weer kunstlessen konden geven in de locaties bibliotheken 
Schilderswijk en Transvaal, Theater De Vaillant (WOW-Academie). Dat ging helaas niet door vanwege 
de RIVM-maatregelen. Ook de buitenschoolse activiteiten in het Laaktheater werden opgeschort tot 
het weer kon in september. 

Uiteraard heeft ook Art-S-Cool met periodes de deuren moeten sluiten, alhoewel voor ons de regels 
ruimer waren omdat we met kinderen werken en niet met volwassenen. In de weken dat wij ook de 
deur moesten sluiten bleven we doorgaan met onze activiteiten, maar dan online. In september 
organiseerden we ook weer creatieve programma’s voor de vrouwen uit de Schilderswijk. Ook 
festivals waar we in het verleden aan deelnamen, zoals het Schilderswijkfestival, hebben geen 
doorgang gehad in 2021.  

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de vakantie  

In de vakanties hebben we, zover de RIVM-regels dit toeliet, zoveel mogelijk aanbod voor kinderen 
en tieners gerealiseerd. In de meivakantie een online Art Bootcamp en in de zomer een fysieke, en 
twee weken De KunstKaravaan. Ook werkten we in de vakanties samen met de Cultuurankers 
Laaktheater en Dakota met hun zomeractiviteiten en in de herfst met De Betovering. 

Cultuureducatie: 
Haagse scholen 
 
In het schooljaar 2021-2022 is het aantal groepen op de Jan van Nassauschool waarin we wekelijks 
kunstonderwijs geven, uitgebreid. We geven daar aan 38 groepen les. Dat zijn er 19 groepen en 120 
leerlingen meer dan het schooljaar daarvoor. 
Met Johan de Witt scholengroep voor het voortgezet onderwijs, is de samenwerking voortgezet. 
Daar geven we meer dan 400 lessen waardoor we 1200 leerlingen bereiken.  
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Voor het onderdeel Kunstenaar in de Klas zijn we veel gevraagd in 2021. Dit kwam onder meer 
doordat CultuurSchakel de scholen rondom de Kinderboekenweek een aanbod deed om op hun 
kosten een KiK te vragen. Ook in samenwerking met CultuurSchakel is de COH-expert waarbij onze 
kunstenaars een jaar lang als expert gekoppeld werden aan een school. In 2021 heeft dit op vier 
scholen plaatsgevonden. 

Overige prestatiegegevens: 

Aantal scholen: We hebben op iets meer scholen gewerkt dan geraamd, namelijk op in het totaal 20 
scholen ipv 16. Dit komt o.m. door de gesubsideerde KiK’s (Kunstenaar in de Klas) die door diverse, 
voor ons nieuwe scholen in Den Haag gevraagd zijn. Opvallend was dat hier veel scholen tussen zaten 
voor speciaal onderwijs. 
Ouderbetrokkenheid en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): daar hebben we helaas niets van 
kunnen realiseren. De scholen bleven open voor de kinderen, maar niet voor de ouders. En ook 
waren externen niet welkom bij de peuters waardoor ons programma voor ouders en het jonge kind 
niet door konden gaan. 
Docententeams Haagse scholen: via de COH-expert hebben we veel leerkrachten kunnen inspireren 
en coachen in het geven van kunstonderwijs. Dit was helaas het laatste jaar van dit project vanwege 
andere keuzes van CultuurSchakel. 
Prestatiegegevens tentoonstellingen/publieke presentaties en overig bereik:  
We hebben minder dan in andere jaren tentoonstellingen georganiseerd voor ouders. Wel hebben 
we meer prestaties in de (sociale) media gehad waarvan de grootste de Nationale Kinderherdenking 
op het Jeugdjournaal en Omroep West. 
Ook ontvingen we regelmatig bezoekers die meer wilde weten over onze kunstschool. 

Totaalbereik  

Onderaan de tabel is het totaal van ons unieke deelnemersbereik voor binnen- en buitenschoolse 
lessen/activiteiten te zien, en het aantal lessen/activiteiten. Het aantal publieke presentaties en 
bezoekers is buiten beschouwing gelaten. Het bereik met onze online video’s op YouTube Art-S-Cool 
online hebben we ook niet meegenomen in de prestatiecijfers. De reden is dat het onbekend is of de 
weergave door een uniek persoon of (dat hoorden we ook van verschillende leerkrachten) door een 
hele klas is bekeken. Hieronder de getallen: 

ONLINE VIDEO'S YOUTUBE aantal weergaven 

video’s voor educatie gemaakt in 2020 (gebruikt in 2021) 29 349 

video’s voor educatie gemaakt in 2021 23 3504 

video’s voor participatie gemaakt in 2020 (gebruikt in 2021) 18 402 

video’s voor participatie gemaakt in 2021 7 301 

Totaal 77 4556 

 

6. Tot slot 
Tot slot van dit jaarverslag 2021, bedankt Art-S-Cool alle kinderen, ouders, scholen en de vele, vele 
partners voor al het moois uit 2021! 
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Art-S-Cool bedankt de 
gemeente, particulieren, 
stichtingen en fondsen voor 
het mede mogelijk maken 
van onze ambities voor 
kansengelijkheid in 
kunsteducatie 

  
 

  

 
   

 
 
 
Codes en keurmerken waar art-S-Cool zich tot verhoudt: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon jaarverslag 2021: 
Teksten: Laura van Eeden, Rob de Bruine, Cihan Bugdaci, Ilse van der Greft. 
Foto’s: Art-S-Cool collectief, Ilona Noworacka, Bilen Bilen. 
 

 
 

Bijlage 1. Algemene informatie 
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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 december 2021:  
 

Naam Functie In functie 
sinds 

Termijn 
 

Treedt af op 

Cihan Bugdaci Voorzitter (tot 29-04-2022) 31-08-2017 2e termijn 4 jaar  31-08-2025 
 A.i. penningmeester (per 29-04-

2022) 
   

Everard Warffemius Penningmeester tot (29-04-2022) 29-4-2014 2e termijn 4 jaar 29-04-2022 
Rob de Bruïne Secretaris (29-04-2022) 29-4-2014 2e termijn 4 jaar 29-04-2022 
Diantha Rumahlewang Voorzitter per (29-04-2022) 5-11-2015 2e termijn 4 jaar  05-11-2023 
 Algemeen Bestuurslid tot (29-04-

2022) 
   

Eugenie van Raaij Algemeen Bestuurslid (tot 31-08-
2021) 

31-08-2017 4 jaar  
 

31-08-2021 

Ergün Erkoçu Erevoorzitter 25-04-2017   
     
Laura van Eeden Directeur 25-01-2011   
Nieuwe bestuursleden 
juni 2022 

    

Caroline Bredemeijer Bestuurslid, secretaris per 29-04-
2022) 

21-04-2022 4 jaar* 21-04-2026 

Indra Balwant Gir Bestuurslid  21-04-2022 4 jaar* 21-04-2026 
     

 
* herkiesbaar voor 4 jaar 

 

Organisatie 2021  

SUPPORT GROEP  
8 vrijwilligers/stagiaires 

KUNSTENAARS COLLECTIEF 
27 ZZP’ers 

GASTDOCENTEN 
5 ZZP’ers 

ART-S-COOL 

BESTUUR 
5 vrijwilligers 

DIRECTEUR 
1 FTE 

ORGANISATIE  
8 ZZP’ers en 3 STIP- 

medewerkers 
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COLLECTIEF 2021  
Alfred Beekenkamp Kunstenaar 

Angelique Josten Vormgever 

Annechien Meier Kunstenaar 

Beng  Yuengyong Kunstenaar 

Berk Duygun Kunstenaar 

Eline Baks Scenograaf 

Ellen Endhoven Kunstenaar 

Ellen  Rodenberg Kunstenaar 

Erik Kamaletdinov Kunstenaar 

Elvis  Chen Kunstenaar 

Frank  Niessen Vormgever 

Gerjanne  van Zuilen Kunstenaar 

Hannah  Driessen Kunstenaar 

Hilde  Barwegen Grafisch ontwerper 

Jessica van Deursen Kunstenaar 

Leontien Apekrom Kunstenaar 

Leontine  Lieffering Kunstenaar 

Marina Heuvelman Kunstenaar 

Melissa Cruz Garcia Kunstenaar 
Myung Fyen Kunstenaar 

Nathaniel Bagijn Kunstenaar 

Natascha Van Nooijen Kooij Kunstenaar 

Noortje  Zijlstra Kunstenaar 

Quentley Barbara Kunstenaar 

Saber Javanmard Grafisch ontwerper/Kunstenaar 

Sara  Pape Kunstenaar 

Saskia Tannemaat Kunstenaar 

Vesta  Kroes Kunstenaar 

   

VRIJWILLIGERS  
Ana Nagat Mohamed Almeida Assistent activiteiten 

Angelique Keters Assistent activiteiten 

Biek Krijgsman Assistent activiteiten 

Esther  Duyff Assistent activiteiten 

Jacqueline Louz Assistent activiteiten 

Janine Ossewaarde Assistent activiteiten 

Jesse Greulich Assistent activiteiten 

   

   

STAGIAIRES  
Luca Best Assistent activiteiten 

   

GASTPROFESSIONALS  
Anissa Foulkane Kunsthistorica 

Dewi De Vree III art-science 

Henk Hierbrink Geometrist 

Timothy Scholten Mode ontwerper 

Wen  Chin Fu III art-science 

   

ORGANISATIE  
Alfred Beekenkamp Freelance coördinator lesateliers 

Bilen Kucokodabasi Assistent (STiP-baan) 

Dean  Arma Freelance projectcoördinator 
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Dina  Barbosa Freelance coördinatie p.r. en buitenschools 

Ilona Noworacka Assistent (STiP-baan) 

Ilse Van der Greft Freelance zakelijk coördinatie 

Julia Van Diepen Project en onderzoek 

Laura  van Eeden Directeur (dienstverband) 

Leontien Apekrom Freelance coördinator Educatie 

Stefanie Scholte Freelance administratief ondersteuning 

Winona Bos Assistent (STiP-baan) 
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Bestuursverklaring 
 
Het bestuur van stichting Art-S-Cool te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de 
subsidieverantwoording 2021 over de periode januari tot met december 2021 met betrekking tot de 
gemeentelijke subsidie betreffende het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan 
mogelijkheden!’ met kenmerk ABBA/VL/26045, datum 3 februari 2021 . 
 

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording 
overeenkomstig de AVS en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met 
de volgende kenmerken. 
 

● ABBA/VL/26045  datum 3 februari 2021 
● ABBA/VL/36828 datum 23 maart 2021 
● ABBA/VL/26045-T datum 08 oktober 2021 
● ABBA/VL/38377  datum 12 juli 2021 
● ABBA/VL/37894  datum 12 juli 2021 

 
Wij hebben de subsidieverantwoording conform deze vereisten opgemaakt. Het bestuur verklaart 
dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den Haag 
rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is 
verstrekt en in overeenstemming met de begroting en de AVS. Het bestuur verklaart dat alle 
ontvangen baten voor de activiteiten/ het project volledig zijn verantwoord in de 
subsidieverantwoording. 
 
Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting 
genoemd in artikel 18, lid 3 van de AVS om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te 
nemen. 
 
Den Haag, datum 29 juni 2022 
 
 
 
 
Mw. D.C. Rumahlewang 
Voorzitter stichting Art-S-Cool 
 

 
 
 

 



Stichting Art-s-cool

2563 GP DEN HAAG
Valkenboskade 77

Rapport inzake de
Jaarrekening 2021
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Stichting Art-s-cool

2. Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 25 januari 2011 werd de Stichting Art-s-cool per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51971127.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Art-s-cool wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

Directie
Mevrouw L.I. van Eeden

Bestuur per 31 december 2021
Naam Functie In functie sinds Termijn benoeming Treedt af op
De heer C. Bugdaci Voorzitter 31-8-2017 4 jaar (2e termijn) 31-8-2025
De heer E.P.M. Warffemius Penningmeester 29-4-2014 4 jaar (2e termijn) 29-4-2022
De heer R.H. de Bruïne Secretaris 29-4-2014 4 jaar (2e termijn) 29-4-2022
Mevrouw D.C. Rumahlewang Bestuurslid 5-11-2015 4 jaar (2e termijn) 5-11-2023
De heer E. Erkoçu Ere voorzitter

De activiteiten van Stichting Art-s-cool omvat het bieden van cursussen en workshops op het gebied van
voorbereidend kunstonderwijs en cultuureducatie en kunst en cultuur in algemeen, alsmede het organiseren
van sociaal culturele projecten.
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3. Jaarrekening 2021
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Stichting Art-s-cool

3.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

€ € € €

ACTIVA

Vaste Activa
Materiële vaste activa [1]
Inventaris 203 510

203 510

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren [2] 20.184 22.437
Vorderingen gemeente Den Haag [3] - 3.000
Overige subsidievorderingen [4] 6.134 -
Overlopende activa [5] 7.310 2.184

33.627 27.621
Liquide middelen [6] 210.307 104.257

243.934 131.878

244.137 132.388

31 dec 202031 dec 2021
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Stichting Art-s-cool

3.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

€ € € €
31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve [7] 46.391 39.811
Bestemmingsreserves [8] 18.600 28.600

64.991 68.411
Schulden
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren [9] 13.149 7.915
Belastingen en premies sociale verzekeringen [10] 2.134 3.078
Verplichtingen gemeente Den Haag [11] - 12.000
Overige subsidieverplichtingen [12] 109.000 6.857
Overlopende passiva [13] 54.863 34.127

179.146 63.977

244.137 132.388
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Stichting Art-s-cool

3.2 Exploitatierekening over 2021

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

EIGEN INKOMSTEN
1. Publieksinkomsten binnenland 300.209 155.000 204.685

6. Overige publieksinkomsten 300.209 155.000 204.685

8. Publieksinkomsten 300.209 155.000 204.685

11. Totaal directe inkomsten 300.209 155.000 204.685

14. Private middelen - bedrijven 7.542 9.500 -
15. Private middelen - private fondsen 7.771 26.500 18.308
17. Totaal bijdragen uit private middelen 15.313 36.000 18.308

18. Totaal indirecte inkomsten 15.313 36.000 18.308

19. Totaal eigen inkomsten 315.522 191.000 222.993

SUBSIDIES
21. Totaal structureel Cultuurfondsen 6.000 - -
23. Totaal structureel gemeente Den Haag 186.359 180.000 139.571
24. Totaal incidenteel gemeente Den Haag 18.950 55.000 43.218
25. Totaal overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 1.257 60.000 1.225
26. Totaal subsidies 212.566 295.000 184.014

27. Totale baten 528.088 486.000 407.007

LASTEN
1a. Directie 32.370 38.600 31.526
1d. Financiële zaken 52.485 52.860 40.142
1e. Concierge 13.527 13.260 13.849
1f. Overige kosten 8.112 10.000 4.715
1. Beheerslasten personeel totaal 106.494 114.720 90.231

2a. Huisvestingskosten 4.568 4.000 9.808
2b. Organisatiekosten 22.758 26.000 18.834
2d. Algemene publiciteitskosten 2.324 8.000 443
2e. Afschrijvingskosten 307 750 307
2f. Overige kosten 354 1.000 -3.642
2. Beheerlasten materieel totaal 30.311 39.750 25.750

3. Totaal beheerlasten 136.805 154.470 115.981
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Stichting Art-s-cool

3.2 Exploitatierekening over 2021

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

4a. Artistieke leiding 32.370 38.600 31.526
4d. Talentontwikkeling 104.876 48.700 82.038
4e. Educatie 197.954 195.000 120.263
4g. Overige kosten 13.312 - 9.081
4. Activiteitenlasten personeel totaal 348.512 282.300 242.908

5a. Zaalhuur (voor repetities en uitvoeringen) 12.236 12.000 -
5c. Talentontwikkeling 7.768 2.100 5.591
5d. Educatie 3.542 8.400 1.994
5e. Reis- en transportkosten 126 850 75
5f. Specifieke publiciteitskosten 21.859 8.750 10.020
5h. Overige kosten 661 16.000 865
5. Activiteitenlasten materieel totaal 46.192 48.100 18.545

6. Totaal activiteitenlasten 394.704 330.400 261.453

7. Totale lasten 531.508 484.870 377.434

8. Saldo uit gewone bedrijfsvoering -3.420 1.130 29.573

11. EXPLOITATIERESULTAAT -3.420 1.130 29.573

BESTEMMING RESULTAAT
Algemene reserve 6.580 1.130 9.573
Bestemmingsreserve investeringen - - 10.000
Bestemmingsreserve jubileum -10.000 - 10.000

-3.420 1.130 29.573

RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN
12. Totaal personeelslasten 455.005 397.020 333.139
13. waarvan vast contract 64.739 77.200 63.019
14. waarvan tijdelijk contract* - 137.422 -
15. waarvan inhuur (zzp'ers e.d.) 390.266 182.398 270.120
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Stichting Art-s-cool

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Art-s-cool, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

Vergelijkende cijfers

Schattingen

Impact coronacrisis

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven', de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017, de Algemene subsidieverordering
Den Haag 2014 en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Stichting Art-s-cool, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 51971127.

Het bieden van cursussen en workshops op het gebied van voorbereidend kunstonderwijs en
cultuureducatie en kunst en cultuur in algemeen, alsmede het organiseren van sociaal culturele projecten.
Het boekjaar loopt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

De uitbraak van het Covid-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste decennia
geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsactiviteiten in vele
sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de onderbouwing van de
continuïteitsveronderstelling) is de impact van Covid-19 op onze organisatie geanalyseerd en gewogen. Bij
deze analyse is rekening gehouden met de beperkte impact van Covid-19 op de stichting in 2021 en de
verwachte beperkte impact op de stichting in 2022 en verder. Van belang is dat bij de bepaling van de
verwachte impact op de stichting in 2022 en verder, en dus ook de verwachte ontwikkeling in resultaat en
liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien van de duur van het Covid-19-virus en de
daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en op onze organisatie.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Ferdinand Bolstraat 33 te Den Haag en daarnaast op
scholen, culturele instellingen, openbare ruimte en online.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, de cijfers over 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde
vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. Deze herrubricering heeft plaatsgevonden naar aanleiding
van een nieuw model voor de inrichting van de jaarrekening zoals voorgeschreven in de beschikking van de
gemeente Den Haag.
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Stichting Art-s-cool

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen
Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen zijn, tenzij anders vermeld,
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Daarnaast worden ontvangen, maar nog niet bestede subsidies verantwoord als schulden aan subsidiegevers
(als geen schriftelijke bevestiging is ontvangen dat de gelden in het volgende boekjaar mogen worden
besteed) danwel als nog te besteden subsidies (indien wel een schriftelijke bevestiging daaromtrent is
ontvangen).

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.

Vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder
belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de
stichting is opgericht.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten onder aftrek van
lineaire afschrijvingen.

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening vanwege
oninbaarheid, voor zover dit naadzakelijk wordt geacht.

De toegezegde, maar nog niet ontvangen subsidies, worden per subsidiebeschikking als vordering
verantwoord; toegezegde, maar nog niet bestede subsidies worden per subsidiebeschikking als schuld
verantwoord.

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn
toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als
bestemmingsfonds.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerlasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Pensioenlasten

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de baten geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

[1] Materiële vaste activa
Inventaris

Stand per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 1.533
Cumulatieve afschrijvingen -1.023
Boekwaarde per 1 januari 2021 510

Mutaties
Afschrijvingen 307
Saldo mutaties 307

Stand per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 1.533
Cumulatieve afschrijvingen -1.330
Boekwaarde per 31 december 2021 203

Afschrijvingspercentages 20%

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen > 1 jaar

31 dec 2021 31 dec 2020
€ €

[2] Handelsdebiteuren
Debiteuren 20.184 22.437

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

[3] Vorderingen gemeente Den Haag
Subsidiekenmerk 20210831-75360 - -
Subsidiekenmerk ABBA/VL/24414 - 3.000

- 3.000

[4] Overige subsidievorderingen
Subsidievordering Jeugdvakantieloket 4.800 -
Subsidievordering Fonds voor Cultuurparticipatie - -
Subsidievordering Cultuurschakel - -
Subsidievordering Fonds 1818 1.334 -

6.134 -

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan
één jaar.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

31 dec 2021 31 dec 2020
€ €

[5] Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 362 806
Nog te ontvangen bedragen 6.948 1.378

7.310 2.184

[6] Liquide middelen
Triodos 210.182 104.132
Kas 125 125

210.307 104.257
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 31 dec 2021 31 dec 2020
€ €

[7] Algemene reserve
Stand per 1 januari 39.811 30.238
Bestemming resultaat boekjaar 6.580 9.573
Stand per 31 december 46.391 39.811

[8] Bestemmingsreserves
Investeringsreserve 12.500 12.500
Huisvestingsreserve 6.100 6.100
Bestemmingsreserve Jubileum - 10.000

18.600 28.600

Investeringsreserve
Stand per 1 januari 12.500 2.500
Bestemming resultaat boekjaar - 10.000
Stand per 31 december 12.500 12.500

Huisvestingsreserve
Stand per 1 januari 6.100 6.100
Bestemming resultaat boekjaar - -
Stand per 31 december 6.100 6.100

De beperkte doelstelling is deze reserve aan te wenden ten bate van onze huisvesting.

Bestemmingsreserve Jubileum
Stand per 1 januari 10.000 -
Bestemming resultaat boekjaar -10.000 10.000
Stand per 31 december - 10.000

De beperkte doelstelling is deze reserve aan te wenden om nieuwe plannen te ondersteunen met betrekking
tot nieuwe projecten of organisatie-ontwikkelingen.

De beperkte doelstelling is deze reserve aan te wenden ten bate van de viering van het 10 jarige jubileum
van Art-S-Cool.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN 31 dec 2021 31 dec 2020
€ €

[9] Handelscrediteuren 13.149 7.915

[10] Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 45 24
Loonheffing 2.089 3.054

2.134 3.078

[11] Verplichtingen gemeente Den Haag
Subsidiekenmerk 20210831-75360 - -
Subsidiekenmerk ABBA/VL/24452 - 12.000

- 12.000

[12] Overige subsidieverplichtingen
Subsidieverplichting Fonds 1818 5.000 2.207
Subsidieverplichting Stichting Madurodam Steunfonds - 1.650
Subsidieverplichting Stichting Boschuysen - 1.900
Subsidieverplichting Stichting Levi Lassen - 1.100
Subsidieverplichting Fonds voor Cultuur Participatie 104.000 -
Subsidieverplichting Cultuurschakel - -

109.000 6.857

[13] Overlopende passiva
Vooruitontvangen inkomsten 5.560 5.694
Nog te betalen bedragen 46.857 6.077
Nog te ontvangen facturen - 19.952
Reservering vakantiegeld 2.446 2.404

54.863 34.127

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

Meerjarige subsidietoezegging

De stichting huurt per 1 juli 2018 verschillende lokalen op de locatie Ferdinand Bolstraat 33 te Den Haag. De
huurverplichting en het huurcontract zijn aangegaan voor periodes van 6 maanden. De huurverplichting en
het huurcontract is afgesproken en ondertekend met de verhuurder (gemeente Den Haag). De
huurverplichting bedraagt € 13.838 per jaar (prijspijl januari 2022).

De gemeente Den Haag heeft stichting Art-S-Cool opgenomen in het kunstenplan 2021-2024. Het
kunstenplan omvat een jaarlijkse structurele subsidie voor de duur van 4 jaar. De jaarlijkse bijdrage die is
gehonoreerd is € 189.788 (inclusief trend 2022) en zal uiterlijk 30 april het jaar daarop volgend verantwoord
moeten zijn bij de gemeente.
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3.5 Toelichting op de exploitatierekening over 2021

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

6. Overige publieksinkomsten
Inkomsten cursisten 7.034 6.207
Inkomsten scholen 221.788 140.154
Inkomsten organisaties 71.387 58.324

300.209 155.000 204.685

14. Private middelen - bedrijven 7.542 9.500 -

15. Private middelen - private fondsen
Bijdrage Stichting Fonds 1818 2.971 2.300
Bijdrage Stichting Madurodam Kinderfonds - 1.053
Bijdrage Stichting Boschuysen - 1.270
Bijdrage Jeugdvakantieloket 4.800 4.900
Bijdrage Stichting Levi Lassen - 702
Bijdrage overigen - 8.083

7.771 26.500 18.308

21. Totaal structureel Cultuurfondsen
Fonds voor Cultuurparticipatie 6.000 -

6.000 - -

23. Totaal structureel gemeente Den Haag
Subsidiekenmerk ABBA/VL/24885 - 106.794
Subsidiekenmerk ABBA/VL/30387 - 30.000
Subsidiekenmerk ABBA/VL/24885-T - 2.777
Subsidiekenmerk ABBA/VL/26045 182.777 -
Subsidiekenmerk ABBA/VL/26045-T 3.582 -

186.359 180.000 139.571

24. Totaal incidenteel gemeente Den Haag
Subsidiekenmerk ABBA/VL/24414 - 21.000
Subsidiekenmerk ABBA/VL/24452 - 7.918
Subsidiekenmerk ABBA/VL/25057 - 9.548
Subsidiekenmerk ABBA/VL/33992 - 4.752
Subsidiekenmerk ABBA/VL/36828 9.950 -
Subsidiekenmerk ABBA/VL/37894 7.500 -
Subsidiekenmerk ABBA/VL/38377 1.500 -

18.950 55.000 43.218
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3.5 Toelichting op de exploitatierekening over 2021

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

25. Totaal overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen
Bijdrage Stichting CultuurSchakel 1.257 1.225

1.257 60.000 1.225

1a. Directie
Lonen en salarissen 24.495 24.015
Sociale lasten 3.884 4.053
Eindejaarsuitkering 1.225 1.201
Pensioenkosten 2.436 2.242
Kosten Arbodienst 332 16

32.370 38.600 31.526

1d. Financiële zaken
Inhuur van diensten 52.485 40.142

52.485 52.860 40.142

1e. Concierge
Inhuur van diensten 13.527 13.849

13.527 13.260 13.849

1f. Overige kosten
Inhuur van diensten 8.112 4.715

8.112 10.000 4.715

2a. Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 3.752 8.452
Inrichting huisvesting 816 1.356

4.568 4.000 9.808

2b. Organisatiekosten
Kantoorbenodigdheden - 334
ICT kosten 1.888 2.965
Internet- en telefoonkosten 1.384 1.203
Representatiekosten 1.478 456
Administratiekosten 3.968 3.095
Accountantskosten 7.637 7.538
Assuranties 967 1.111
Bankkosten 823 333
Bestuurskosten 4.613 1.799

22.758 26.000 18.834

Gedurende het jaar 2021 was gemiddeld 1,00 fte in dienst in de functie directie. In het jaar 2020 was dit 1,00
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3.5 Toelichting op de exploitatierekening over 2021

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

2d. Algemene publiciteitskosten
PR algemeen 2.324 443

2.324 8.000 443

2e. Afschrijvingskosten
Afschrijving inventaris 307 307

307 750 307

2f. Overige kosten
Overige beheerslasten materieel 354 358
TOGS - -4.000

354 1.000 -3.642

4a. Artistieke leiding
Lonen en salarissen 24.495 24.015
Sociale lasten 3.884 4.053
Eindejaarsuitkering 1.225 1.201
Pensioenkosten 2.436 2.242
Kosten Arbodienst 332 16

32.370 38.600 31.526

4d. Talentontwikkeling
Freelance docent 55.306 54.795
Vrijwilligers activiteiten 1.651 2.106
Freelance coordinatie 41.904 24.098
Overige honoraria 6.015 1.040

104.876 48.700 82.038

4e. Educatie
Freelance docent 184.769 119.680
Vrijwilligers activiteiten 700 508
Freelance coordinatie 12.485 75

197.954 195.000 120.263

4g. Overige kosten
Professionalisering 13.312 9.081

13.312 - 9.081
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3.5 Toelichting op de exploitatierekening over 2021

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

5a. Zaalhuur (voor repetities en uitvoeringen)
Huur onroerend goed 12.236 -

12.236 12.000 -

5c. Talentontwikkeling
Materiaalkosten 7.768 5.591

7.768 2.100 5.591

5d. Educatie
Materiaalkosten 3.542 1.994

3.542 8.400 1.994

5e. Reis- en transportkosten
Reis- en verblijfskosten 126 75

126 850 75

5f. Specifieke publiciteitskosten
PR activiteiten 21.859 10.020

21.859 8.750 10.020

5h. Overige kosten
Cateringkosten 661 865
Overige activiteitenlasten materieel - -

661 16.000 865

Pagina 53



Pagina 54



Stichting Art-s-cool

4. Overige gegevens

4.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar
De jaarrekening 2021 is vastgesteld op 28 juni 2022. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat 
vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Den Haag

Aan: het bestuur van stichting Art-S-Cool

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 39 tot en met pagina 55 opgenomen jaarrekening 2021 van
stichting Art-S-Cool te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van stichting Art-S-Cool op 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag
2020;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020 (met
uitzondering van de daarin genoemde controletolerantie, de gehanteerde controletolerantie
bedraagt 1% van de totale baten).

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2021;

2) de staat van baten en lasten over 2021; en

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Art-S-Cool zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Utrechtseweg 51

1213 TL  Hilversum

T 035 623 98 19

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin onze aansprakelijkheid wordt beperkt.  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden u op verzoek toegezonden. 

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

1071 LJ  Amsterdam

T 020 379 26 00

www.kamphuisberghuizen.nl

BTW NL8175.87.822.B.01

KVK 32053904

BANK NL19 RABO 0114 1665 79 



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag
2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en de Richtlijnen verantwoording subsidies
Den Haag 2020.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Hilversum, 28 juni 2022
Ref: BvH.2022.467000

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA

Bas van Heusden
Typemachine
W.G.



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing


		2022-06-30T11:07:45+0200
	Bas Gert Willem van Heusden




