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Bestuursverslag
Inleiding

In 2019 – het eerste jaar van ons Bedrijfsplan 2019-2022 Cultuur als motor van de samenleving – 
hebben wij de eerste stappen gezet in het meer integraal werken in domeinen en onze nieuwe 
rollen verkend. Dus niet ‘alleen maar’ programmeren, maar ook faciliteren en regisseren. Niet 
meer alleen streven naar groei in aantallen en een gezonde financiële exploitatie, maar ook in 
effect, partnerschappen en inhoud.

Grote mijlpalen daarin waren de realisatie van twee voor ons nieuwe zaken: Zomer op  
Schokland en de externe audit voor het Kwaliteitscertificaat Cultuur en Taal. Als dit Jaarverslag 
wordt gepubliceerd, is de auditrapportage beschikbaar en mogen wij ons een gecertificeerde 
culturele organisatie noemen.

Het was heel plezierig en leerzaam om te ontdekken dat onze inzet wordt herkend en  
gewaardeerd, op alle domeinen: cultureel, educatief, sociaal-maatschappelijk en economisch. 
Natuurlijk zijn er ook leerpunten: wij zijn en blijven een organisatie van doeners die niet altijd  
genoeg tijd nemen om expliciet te evalueren en bij te sturen. Toch worden wij er steeds beter in.

Daarbij wil ik de gerealiseerde groei in theater-, museum- en expositiebezoekers natuurlijk  
ook vermelden. Net als het stabiele bereik in cultuureducatie, zowel onder schooltijd als  
buitenschools. Die is niet vanzelfsprekend en vraagt dag in dag uit grote inzet van onze  
medewerkers en vrijwilligers. Wij hebben onze targets gehaald, daar mogen wij trots op zijn.

Nadat mevrouw H. Bogaards het eerste kwartaal als interim-bestuurder fungeerde na het  
vertrek van de heer P. de Haan eind 2018, mag ik sinds 1 april 2019 deze mooie organisatie leiden. 
Een voorrecht. In de Noordoostpolder gebeurt veel dat inspireert, en het geeft veel energie te 
zien hoe Cultuurbedrijf Noordoostpolder op zijn beurt veel mensen in deze mooie polder  
inspireert.

Dit Jaarverslag gaat over 2019 en is vastgesteld tijdens de coronacrisis. De kracht en schoonheid 
van kunst, cultuur en erfgoed stimuleert, daagt uit, verbindt en ontroert, ook nu. Wij zetten die 
kracht graag in onder het motto Cultuur is de motor van de samenleving.

M.C.G.M. Jansen
Directeur-bestuurder Cultuurbedrijf Noordoostpolder
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Algemene gegevens
Doelstelling en activiteiten
Krachtens de statuten is de doelstelling van Cultuurbedrijf Noordoostpolder:
Het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen op een inspirerende en  
ondernemende wijze vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur het leven verrijkt en bijdraagt 
aan een vitale en waardevolle samenleving.

In het Bedrijfsplan 2019 -2022 Cultuur als motor van de samenleving vat de stichting haar missie 
en visie op basis van deze doelstelling als volgt samen:

      Missie: Het Cultuurbedrijf maakt op inspirerende en ondernemende wijze kunst, cultuur en
      erfgoed toegankelijk voor iedereen in de Noordoostpolder, door een breed palet aan 
      cultuuraanbod te faciliteren, regisseren en programmeren.

      Visie: Het Cultuurbedrijf opereert vanuit de overtuiging dat kunst & cultuur het leven 
      verrijkt. Door de cultuursector in de Noordoostpolder te laten bloeien, bevorderen we  
      de leefbaarheid en dragen we bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De inspanningen 
      die het Cultuurbedrijf levert, werpen zowel op individueel niveau als voor de hele  
      gemeenschap waardevolle vruchten af.

De activiteiten bestaan uit een divers palet van culturele, educatieve en maatschappelijke 
activiteiten op het brede vlak van kunst, cultuur en erfgoed. Onder de merken en locaties 
Theater ’t Voorhuys, Museum Schokland, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Kunstuitleen 
Emmeloord kunnen mensen van alle leeftijden, gezindten en herkomst bij ons terecht voor 
culturele en educatieve ontmoetingen, zoals voorstellingen, concerten, workshops,  
rondleidingen, exposities (vaste en tijdelijke), lessen, cursussen, lezingen, excursies enz. 
Daarnaast stellen wij onze ruimten graag ter beschikking aan zakelijke en 
culturele-maatschappelijke partners.

Rechtsvorm en bestuur
 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder is een stichting, gevestigd te gemeente Noordoostpolder en 
onder nummer 62136852 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De stichting hanteert als besturingsmodel het Raad-van-Toezichtmodel met een eenhoofdig 
bestuur (directeur-bestuurder). Directeur-bestuurder a.i. van 1 januari 2019 tot 1 april 2019 was 
H.R. Bogaards-Simonse, vanaf 1 april 2019 is M.C.G.M. Jansen de directeur-bestuurder. 
Zie voor de samenstelling van de Raad van Toezicht het Jaarverslag van de Raad van Toezicht 
verderop.
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Resultaten

Amateurkunst - talentontwikkeling
Aantal leerlingen stand einde kalenderjaar
Omzet

Cultuureducatie
Aantal leerlingen primair onderwijs
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Omzet

Theater ’t Voorhuys - podia
Bezoekers professionele voorstellingen
Bezoekers amateurvoorstellingen
Omzet

Museum Schokland - erfgoed
Bezoekers
Omzet

Kunstuitleen Emmeloord - kunst
Abonnementen
Omzet

Verhuur (zakelijk en maatschappelijk-cultureel)
Aantal (theaterzalen/museum/lichtwachter)
Omzet

Mutatie algemene risicoreserve

Jaarplan 2019

1.200
€ 318.000

10.000
1.400

€ 72.000

18.000
7.500

€ 334.000

37.500
€ 186.000

320
€ 23.000

140
€ 191.000

€ 34.000

Realisatie 2019

1.070
€ 312.000

11.020
1.445

€ 113.000

18.105
5.842

€ 284.000

42.299
€ 176.000

299
€ 23.000

130
€ 211.000

-/- € 20.000

Jaarplan 2020

1.120
€ 331.000

10.500
1.250

€ 95.000

18.000
6.000

€ 347.000

42.500
€ 178.000

275
€ 20.000

150
€ 198.000

€ 16.000

→ 
Het Cultuurbedrijf heeft bij de verschillende opdrachten in 2019 de volgende resultaten behaald. 
De laatste kolom vermeldt, als referentie, de jaarplancijfers voor 2020.
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Inhoudelijke toelichting
Theater ‘t Voorhuys
HET AANBOD
Programmering
De programmering bestond uit 137 voorstellingen, gericht op verschillende doelgroepen. Circa één 
vijfde deel betrof amateurproducties. Er was een evenwichtige verdeling tussen traditioneel en 
vernieuwend aanbod. Vier producties hadden een duidelijk maatschappelijk thema, deze voorstel-
lingen werden goed ontvangen. We realiseerden ook aanbod buiten de muren van het theater: Prins 
te Paard speelde tijdens de Zomer op Schokland tien voorstellingen in de buitenlucht.

Bezoekersaantallen en omzet
We ontvingen in 2019 in totaal 18.105 bezoekers voor de professionele producties, ten opzichte 
van 15.984 in 2018. In plaats van de beoogde stijging van bezoekers aan amateurproducties zagen 
we juist een daling van 1500. In 2019 waren er 5.121 bezoekers, ten opzichte van 6.654 in 2018.
Toch bleef de omzet € 50.000 achter bij de begroting. Dat heeft twee oorzaken. Meer bezoekers 
betekent niet automatisch meer omzet voor het theater, dat hangt af van de zakelijke afspraken 
met de artiesten en impresariaten. Tevens hebben we omzet toegerekend aan Crossovers omdat 
een deel van de professionele producties in dat kader is georganiseerd.

Kaartverkoop
De kaartverkoop, voor voorstellingen die nog moeten plaatsvinden, loopt eind 2019 ruim voor op 
vergelijkbare periodes in voorgaande seizoenen.

Klantbeleving
De aankleding van de foyer en randprogrammering is volgens plan bij iedere voorstelling zo goed 
mogelijk aangepast, om de totale theaterbeleving voor de bezoeker te verhogen. De omloop 
boven is opgefrist met kleur, kunst en nieuw meubilair.

Hier zijn we trots op
11 professionele voorstellingen zijn volledig uitverkocht. Het betrof uiteenlopende genres:
•  3x cabaret
•  3x klassieke muziek
•  2x kindertheatervoorstelling 2+
•  1x jeugdmusical
•  1x theaterconcert
•  1x muziektheater

De voorverkoop van Fred van Leer liep als een trein. René van Meurs stond het afgelopen jaar 
tweemaal op het podium in Emmeloord, zijn optreden in de grote theaterzaal was uitverkocht.

→ 

8



Jaarverslag en jaarrekening 2019  |  Cultuurbedrijf Noordoostpolder 9

Voor het eerst waren er twee speciale 2+-voorstellingen: Nijntje en Dikkie Dik. Met als doel  
jonge kinderen (voor een eerste keer) theater te laten ervaren. De voorstellingen duurden slechts 
een half uurtje, waren erg toegankelijk in prijs, tijd en setting.

Hoewel het aantal bezoekers van Prins te Paard nog beter had gekund, onderging het  
aanwezige publiek een bijzondere belevenis op Schokland. Naast de magie van deze unieke  
locatie - niet voor niets UNESCO Werelderfgoed - maakte de kwaliteit van dit lokale  
theatergezelschap ook indruk.

Niet alles zat mee
In totaal waren er negen annuleringen, waarvan vijf vanwege tegenvallende kaartverkoop.  
Om organisatorische redenen werden drie voorstellingen vanuit hun impresariaat teruggetrokken. 
Fred van Leer heeft zijn voorstelling om gezondheidsredenen verplaatst naar juni 2020.

We hadden graag eind 2019 onze nieuwe site gelanceerd, die het ook voor klanten makkelijker 
maakt om hun weg in ons aanbod te vinden en kun kaartjes online te kopen. Bij het verschijnen 
van dit jaarverslag zal de site wel live zijn.

PR en marketing
We genereerden op verschillende manieren aandacht voor ons aanbod, met als hoofddoel  
de kaartverkoop te stimuleren. We hebben extra geïnvesteerd in de previewavond en de  
theaterbrochure (grotere oplage, bredere verspreiding). Naast Facebook zijn we actiever  
geworden op Instagram (wat meer volgers heeft opgeleverd). Naast het promoten van concrete 
voorstellingen is geprobeerd de meerwaarde van theater in onze publicaties naar voren te  
brengen.

Zakelijke verhuur
Voor het eerst in de geschiedenis van Theater ‘t Voorhuys waren er meer verhuringen dan  
geprogrammeerde voorstellingen. Toch is dit geen doel op zich. We willen zoveel mogelijk  
bedrijven verwelkomen in ons theater om hun vergadering, seminar, jubileum, etc een  
theaterbeleving mee te geven. Dat is in 2019 met 96 verhuringen goed gelukt. De primaire rol  
van het theater blijft de podiumfunctie voor de Noordoostpolder.
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WAT VERTELT 2019 ONS?
Reflectie op het aanbod
Iedere voorstelling evalueren we van A tot Z. We proberen met ons voltallige theaterteam de  
succesfactoren te achterhalen, zodat we de programmering steeds beter kunnen afstemmen op de 
(veranderende) behoeftes van ons publiek. We krijgen geleidelijk meer inzicht in de beste data en 
tijdstippen voor programmering in ons theater. Het blijft een uitdaging voorstellingen bij de 
impresariaten ook zoals gewenst ingekocht te krijgen.

Trends en ontwikkelingen
We zien dat de bestaande amateurgezelschappen afslanken (en dus minder bezoekers trekken) 
en dat nieuwe amateurverenigingen ons weten te vinden.

Publiek uit de Noordoostpolder lijkt nog altijd een sterke voorkeur te hebben voor muziek en
commercieel bekende (cabaret)titels. Onbekende namen hebben het bij ons relatief lastig. 
Het aandeel last-minutebeslissers in de kaartverkoop neemt duidelijk toe, behalve voor de echt 
populaire namen.

We signaleren dat ‘serieus’ aanbod (met bijvoorbeeld een thema als zinloos geweld) voor de jeugd 
van 12-18 jaar, maar ook de kinderproducties van Bonte Hond niet (meer) aanslaan. Om toch deze 
doelgroep te blijven boeien en binden, zoeken we meer voorstellingen die een thema behandelen 
dat voor meer generaties interessant en prikkelend is.

Bij sommige doelgroepen is het imago van theater in het algemeen ‘stoffig’. Wij proberen ons 
theater op te frissen door ieder seizoen een ‘hipper’ aanbod te creëren. Tegelijkertijd voelen we ook 
de toegenomen concurrentie van het overweldigende aanbod van thuisentertainment (on demand), 
waardoor mensen niet meer de deur uit hoeven voor vermaak. Dat betekent dat wij inspelen op de 
steeds hogere eisen die bezoekers stellen aan de ambiance, de ontmoeting en de gastvrijheid die 
je niet thuis maar wel in het theater kunt ervaren.

Aandachtspunt voor 2020
We willen ons serviceniveau verhogen en de klantvriendelijkheid verbeteren, door onze bereikbaar-
heid voor klanten te optimaliseren. We vinden dat we de klant nog meer centraal kunnen stellen in 
onze processen en willen onze bestaande klanten nog beter koesteren.

Kansen voor 2020
We willen niet per voorstelling, maar voortdurend een breder verhaal vertellen. Dit doen we door 
ons publiek niet alleen meer verdieping in content te bieden, maar ook vaker een ‘kijkje achter de 
schermen’ te geven. Het is een logische stap in de wens om laagdrempelig toegankelijk te worden 
voor, aansluiting te vinden bij en een band op te bouwen met een breed, regionaal publiek.
Intensievere samenwerking met andere pijlers van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, met externe 
partijen én ons publiek moet geleidelijk leiden tot vorming van het concept ‘Podium van de Polder’. 
Een waardevolle broedplaats voor culturele zaken.
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Centrum voor Cultuureducatie  
en Amateurkunst
Terugblik op 2019
HET AANBOD
Cultuureducatie onder schooltijd Primair Onderwijs
We realiseerden met het aanbod Klas@Kunst een bereik onder nagenoeg alle basisschoolleerlingen 
in de gemeente Noordoostpolder. 38 scholen maken gebruik van ons aanbod, één school niet. 
Daarmee bereikten we 11.020 leerlingen met culturele en creatieve activiteiten. De vraag vanuit 
Urk nam toe, tot vijf basisscholen.

Cultuureducatie onder schooltijd Voortgezet Onderwijs
Individueel contact heeft geleid tot 100% bereik van de VO scholen in de Noordoostpolder.  
We faciliteerden vraaggericht en op maat met diverse workshops en excursies, onder andere naar 
Schokland.

Cultuureducatie in de vrije tijd
Het reguliere aanbod betrof alle kunstdisciplines en was gevarieerd qua inhoud en duur. Er is op 
locatie meer variatie in Muzieklabs geboden. Einde kalenderjaar was de stand voor het cursusjaar 
2019-2020 1.070. Einde seizoen 2018-2019 was het aantal 1.528. Daarmee zien we een stijging van 
het leerlingenaantal ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal cursisten voor de jaarcursussen 
muziek en ballet bleef het meest stabiel. De animo voor ensembles en samenspel groeide, net als 
het aantal cursisten dat meerdere cursussen afnam. Het aantal deelnemers voor theater kende  
na de zomer een korte dip, maar herstelde zich. Het aantal cursisten beeldend is afgenomen.  
De grootste groep klanten had een leeftijd tussen de 6 en 12 jaar, gevolgd door volwassenen.  
Ons bereik was het geringst onder jongeren van 12 tot 18 jaar.

Er is in meer en mindere mate samengewerkt met diverse beeldendekunstinitiatieven  
(Kunstenaarsvereniging Flevoland, De Verbeelding), amateurverenigingen (Flevobrass, La Mascotte). 
Met Artistique hebben we onze vaste hechte samenwerking gecontinueerd.

Nieuw: Eut de kunst Urk
Vanaf maart 2019 heeft Cultuurbedrijf Noordoostpolder op verzoek van de gemeente Urk de ac-
tiviteiten van de voormalige Muziekschool Urk overgenomen. Niet alleen muziekactiviteiten, maar 
ook danslessen en beeldende cursussen zijn in het voorjaar gestart. Wij hebben de werving van 
docenten en de organisatie van de doorstart voor onze rekening genomen. Op 6 september 2019 
hebben we met een feestelijke Open Dag de naam Eut de kunst Urk bekend gemaakt, die uit een 
prijsvraag onder de bevolking is gekozen. Vanaf november hebben we de samenwerking met de 
gemeente geëvalueerd en na enkele gesprekken heeft de gemeente Urk besloten ons structureel, 
zij het op bescheiden niveau, te ondersteunen. Zo kunnen wij enkele uren coördinatie en promotie 
per week verzorgen en de samenwerking met de Urker scholen opbouwen, terwijl de vrijetijds- 
docenten als zelfstandige werken en ook zelf gezamenlijk de huurlasten opbrengen.

→ 
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HIER ZIJN WE TROTS OP
Cultuureducatie onder schooltijd Primair Onderwijs
We waren in staat ons bereik te continueren en te voldoen aan de toenemende behoefte aan 
structurele inzet van vakdocenten. Er was duidelijk toegenomen interesse voor de nieuw 
ontwikkelde educatie in samenwerking met Kunstuitleen Emmeloord, met als hoogtepunt de 
expositie COBRA van drie basisscholen. De doorgaande leerlijn met workshops en modules 
Schokland staat inmiddels stevig en zijn goed ingezet, met als opvallend hoogtepunt de 
Cultuureducatiedagen - waarin alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. Er was veel 
belangstelling voor deze activiteit vanuit alle scholen.

Cultuureducatie onder schooltijd Voortgezet Onderwijs
Er is een samenwerkingstraject ontwikkeld met X-tuur, de afdeling zelfsturend Voortgezet 
Onderwijs van het Zuyderzee College, voor een betekenisvolle praktijkopdracht. Het Aeres College 
realiseerde een doorgaande leerlijn lokaal erfgoed in co-creatie met ons als culturele partner, 
waarin een programma op locatie Schokland een vaste component is geworden.

Cultuureducatie in de vrije tijd
Er was ruim belangstelling voor de lessen op locatie (muzieklabs). Door jong en oud is gebruik  
gemaakt van de extra mogelijkheden die we boden voor samenspel en podiumpresentaties/ 
exposities. Door de disciplines muziek, theater en dans is hard gewerkt aan de jaarlijks  
terugkerende eindpresentatie in Theater ‘t Voorhuys, waarvoor traditioneel veel belangstelling was. 
Ten slotte noemen we ook graag de doorstart van Muziekschool Urk als Eut de Kunst Urk.

NIET ALLES ZAT MEE
Cultuureducatie onder schooltijd Primair Onderwijs
Ondanks diverse gesprekken is het nog niet gelukt om met het primair onderwijs nieuwe  
bestuurlijke afspraken te maken over de bijdragen van scholen aan cultuureducatie. We zien het 
gemiddelde bedrag wel licht stijgen (van ca. € 6,75 naar ca. € 7,50; het doel is gemiddeld € 9),  
maar de verschillen tussen scholen blijven heel groot.

Cultuureducatie in de vrije tijd
De beoogde intensievere samenwerking met amateurverenigingen kwam voorzichtig van de 
grond. We hebben gemerkt dat iedereen nog zoekende is naar de meest geschikte vorm waarin 
we elkaar kunnen versterken.

We hebben nog weinig ‘voorschoolse’ leerlingen (2-4 jaar) aan ons weten te binden.

PR en marketing
Er is een gevarieerde mix ingezet, waarmee we onze doelgroepen goed hebben bereikt.  
De nieuwe website vormde hierbij het belangrijkste communicatiekanaal. Via social media 
realiseerden we relatief veel bezoekers naar de website. De docenten speelden eveneens een 
grote rol in het informeren en enthousiasmeren van mensen voor ons aanbod. De maandelijkse 
nieuwsbrieven worden goed gelezen en de persberichten en advertenties in De Noordoostpolder 
bleken effectief.

13
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WAT VERTELT 2019 ONS?
Reflectie op het aanbod - onder schooltijd
Het combineren van erfgoed (de inhoud) en kunst (de vorm) op een bijzondere locatie als 
Schokland is een groot succes. De interesse in erfgoededucatie stijgt. De combinatiefunctie  
(regeling) creëert op basisscholen stabiliteit voor structurele inzet van vakdocenten in de 
disciplines muziek en beeldend. We merken dat basisscholen relatief weinig producten ter 
ondersteuning van deskundigheidsbevordering afnemen en constateren juist stijgende vraag 
naar structurele inzet van onze vakdocenten en maatwerktrajecten.

Reflectie op het aanbod - in de vrije tijd
De Muzieklabs voorzien in de behoefte aan laagdrempelig aanbod op locatie, dus in de dorpen.
In ons reguliere aanbod zijn de (jaar)cursussen muziek en klassiek ballet onverminderd populair.
Binnen de discipline muziek stijgt de behoefte aan samenspel.

Een gedeelte van de nieuwe initiatieven (bedoeld om het cursusaanbod te moderniseren) zoals 
nieuwe cursussen in de discipline beeldend slaat aan.

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020
Cultuureducatie onder schooltijd Primair Onderwijs
De samenwerking met en rol van Fleck in het kader van het project ‘de Culturele Haven’ behoeft 
aandacht.

Cultuureducatie onder schooltijd Voortgezet Onderwijs
De contacten met scholen zijn goed. We zetten in op een intensivering en structurering van de 
samenwerking.

Cultuureducatie in de vrije tijd
Binnen deze afdeling werken veel docenten met vaak een kleine aanstelling of opdracht. Hierdoor 
hebben we soms moeite om docenten aan ons te binden en kost interne communicatie extra tijd 
en inspanning. De doorstroom vanuit de Muzieklabs en Play Ins (nu 40%) kan nog beter. We gaan 
onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren. 

De afspraken met onze samenwerkingspartners willen we verduidelijken en beter vastleggen, juist 
met partijen met wie wij al een langjarige goede relatie hebben, zodat verwachtingen over en weer 
helder zijn en blijven.

KANSEN VOOR 2020
Cultuureducatie onder schooltijd Primair Onderwijs
De vraag naar meer structurele inzet van vakdocenten is een kans om te groeien en tegelijkertijd 
de kwaliteit van ons aanbod te optimaliseren.

Cultuureducatie in de vrije tijd
De polder vergrijst. We zien potentie in aanbod voor ouderen, mede in het kader van 
eenzaamheidsproblematiek (zie ook onze ambities in de vier domeinen).
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Om de positionering van Cultuurbedrijf Noordoostpolder te versterken is gedegen onderzoek 
naar de behoeftes van onze doelgroepen noodzakelijk, naast een goede inventarisatie van het 
bestaande (particuliere) aanbod in de regio. Hiermee kunnen we beter inspelen op behoeftes in de 
markt en ons aanbod gerichter invullen. Publiek dat Cultuurbedrijf Noordoostpolder tot nu toe weet 
aan te trekken heeft een sterke voorkeur voor het traditionele aanbod, maar we hebben eigenlijk 
onvoldoende zicht op wat we mogelijk nog laten liggen.

Voor wat betreft de (online) vindbaarheid van Cultuurbedrijf Noordoostpolder liggen er nog 
onbenutte kansen. 

We vragen cultureel ondernemerschap van onze docenten en zien hierin wisselende resultaten. 
Tegelijkertijd merken we dat de invloed van docenten op onze (potentiële) klanten groot is. Voor 
2020 willen we hier verder in investeren.
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Museum Schokland
Terugblik op 2019
Het aanbod
Het museum trok in totaal 42.299 betalende bezoekers. Hiermee is de doelstelling voor 2019 
(37.500 bezoekers) ruim behaald. We verwelkomden 7.000 bezoekers meer ten opzichte van 2018. 
De reden dat we een iets lagere omzet zien dan begroot, is dat ook hier omzet is toegerekend 
aan Crossovers.

We trokken meer gezinnen, het afgelopen seizoen waren 1.934 bezoekers jonger dan 18 jaar. 
Hiernaast bracht een groot aantal kinderen uit de Noordoostpolder, in de lijn van onze 
doelstelling, via de route cultuureducatie onder schooltijd een bezoek aan ons museum.

Hier zijn we trots op
De Scandinavië Markt werd dit jaar weer goed bezocht (4.500 bezoekers).
Het festival Zomer op Schokland heeft het gebied van UNESCO Werelderfgoed Schokland, 
met daarin ons museum, nadrukkelijk op de kaart gezet. De begrote 10.000 bezoekers die dit 
festival moest opleveren zijn ruim gehaald. Een deel daarvan heeft als betalende bezoeker 
ook ons museum bezocht. Het meest aansprekende onderdeel van het festival bleek de 
internationale kunst- en poëzieroute ‘Dichter op het land’. Een afwisselend en kwalitatief 
hoogstaand project door 20 kunstenaars van over de hele wereld onder leiding van curator  
Pat van Poeckel, die bezoekers via een wandelroute door een groot deel van het gebied leidde.

De realisatie van de natuurlijke speelelementen betekende een verrijking van het buitenterrein 
voor de jeugd.

Tijdens de volledig volgeboekte Cultuureducatiedagen vormde Schokland voor vele basisscholen 
uit de regio een interactief decor voor een geslaagde multidisciplinaire leeromgeving.

Niet alles zat mee
De wisseling van de wacht bij PR en marketing heeft een groot beroep gedaan op het
improvisatievermogen van het museumteam en de promotieslagkracht. De wens om intensiever 
met externe partners, in het bijzonder Flevolandschap, samen te werken (in de gebiedspromotie 
en ten aanzien van activiteiten) kwam niet goed van de grond, mede door vergelijkbare 
personeelswisselingen bij Flevolandschap.

PR en marketing
Er is een marketingmix ingezet van gericht adverteren, social media en free publicity. 
Voor festival Zomer op Schokland is prettig samengewerkt met Omroep Flevoland. Dit bleek 
effectief, door het grote regionale bereik en het repeterende karakter.

→ 
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Zakelijke verhuur
Het aantal verhuringen in De Lichtwachter zat in de lift: bijna 50 verhuringen in 2019. 
Tijdens de Zomer op Schokland vonden verschillende lezingen en muzikale optredens plaats in 
De Lichtwachter. Veel bezoekers hebben zo kennis gemaakt met dit mooie object. 
De samenwerking met Museumrestaurant Schokland verliep goed.

WAT VERTELT 2019 ONS?
Reflectie op het aanbod
We zien dat onze bezoekers door interessante en goed georganiseerde aanvullende activiteiten en 
evenementen Museum Schokland weten te vinden.

We signaleren dat het aanbieden van een mix van verschillende kunstdisciplines aanstekelijk 
werkt. Museumbezoekers kwamen tijdens Zomer op Schokland in aanraking met beeldende kunst, 
poëzie, muziek en theater.

Het toevoegen van speelelementen voor jeugdige bezoekers maakt het museum aantrekkelijker 
voor (jonge) gezinnen.

Aandachtspunten 2020
Tot nu toe lijken de jaarlijks gestelde ambities op basis van de behaalde resultaten haalbaar en lijkt 
verdere groei van bezoekers nog mogelijk. We schatten in dat we de volledige potentie met de 
huidige inzet en middelen nog niet hebben bereikt.

Het museum vertelt ‘het verhaal van Schokland’ en speelt daarmee een belangrijke rol in het 
bewaren en bewaken van ons erfgoed. Dit blijven we uitdragen en uitstralen.

Kansen 2020
Door de geplande vergroting van het terrein kunnen buitenexposities verwezenlijkt worden 
waarmee we nog meer kruisbestuiving onder bezoekers kunnen realiseren. Tevens ontstaat er dan 
op eigen terrein ruimte voor evenementen en openluchtvoorstellingen, wat het organiseren hiervan 
vereenvoudigt.

Meertalige informatievoorziening komt de kwaliteit van een museumbezoek door internationale 
bezoekers ten goede. Het aantal internationale bezoekers schalen we op door in te zetten op 
groepsreizen i.s.m. toeristische partners.

We zien potentie in een steviger samenwerking met lokale relevante partijen, met als doel het 
gebied van UNESCO Werelderfgoed Schokland in zijn geheel te promoten richting het grote 
publiek. Het museum fungeert als centrum en spil binnen deze ambitie. De eerste belangrijke stap, 
namelijk het van de gemeente overnemen van de gebiedspromotie van UNESCO Werelderfgoed 
Schokland in samenwerking met Flevolandschap, zetten we in 2020!
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Kunstuitleen Emmeloord
Terugblik op 2019
HET AANBOD
Het uitlenen
Het aantal leden in 2019 daalde naar 238 (52 opzeggingen en 28 aanmeldingen). Voor de nieuwe 
doelgroep kinderen is er de KinderKunst Speurtocht en de Kinderkunstuitleen gerealiseerd.

Educatie
Kunstuitleen Emmeloord heeft verschillende educatieve modules ontwikkeld. Diverse  
basisscholen volgden een workshop met een thema of kunstenaar uit de collectie van de 
Kunstuitleen, ook leenden scholen zelf kunst, voorzien van een bijbehorende opdracht. Er was 
een speciale kinderexpositie COBRA, in samenwerking met drie basisscholen.

Inspiratie en verbinding in de regio
Het doel van Kunstuitleen Emmeloord is een breed publiek laagdrempelig kennis te laten maken 
met beeldende kunst, van goede kwaliteit. Anderzijds wil het (lokale) kunstenaars een podium 
geven en met elkaar verbinden. Er is een begin gemaakt door diverse exposities op verschillende 
en soms zeer bijzondere locaties, waaronder de Poldertoren.

HIER ZIJN WE TROTS OP
De positieve en enthousiaste reacties van de basisscholen op het nieuwe aanbod waarin  
de collectie en kunstenaars van Kunstuitleen Emmeloord centraal staan.
De expositie van de lokale kunstenaar Anca Blok, die we in samenwerking met de gemeente 
Noordoostpolder, in de Poldertoren hebben georganiseerd, hiervoor was veel belangstelling.  
De locatie heeft hierbij ook een rol gespeeld in het succes van de expositie, evenals de actieve 
rol die de kunstenaar zelf speelde in de promotie van de expositie. Kunstuitleen Emmeloord 
heeft een aantal van haar werken aangekocht, die inmiddels worden uitgeleend.
De expositie van Alice Valk in Cultuurbedrijf Noordoostpolder trok veel lokaal publiek. Alice is 
zelf afkomstig uit de polder en toonde haar examenwerk voor de fotovakschool in Apeldoorn.

NIET ALLES ZAT MEE
Er is onvoldoende progressie gemaakt om de lokale beeldende kunstinitiatieven goed in kaart  
te brengen en hiermee contacten te leggen, deels vanwege het ontbreken van een curator  
gedurende een aantal maanden.

WAT VERTELT 2019 ONS?
Reflectie op het aanbod
In de polder is behoefte aan echte kunst die geleend kan worden en zijn we in staat om nieuwe 
leden te werven. Dat geeft bestaansrecht voor Kunstuitleen Emmeloord.

→ 
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Het enthousiasme van scholen op educatie en van een breed, regionaal publiek op onze profes-
sionele exposities sterkt ons in de gedachte dat we met het leren en exposeren van beeldende 
kunst voorzien in een behoefte.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de voorlichting en service richting (potentiële) klanten, 
leden en bezoekers.

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020
Voor volwassenen is er nog geen educatie of verdieping in ons aanbod, dit moeten we 
ontwikkelen. 

Wat opviel in de ledenmutaties was dat leden die kunst kochten (tijdens het opschonen van de 
collectie), daarna veelal hun lidmaatschap beëindigden. Dat gegeven vertelt ons in de toekomst 
terughoudend te zijn met het frequent verkopen van werken uit onze collectie.

De Kunstuitleen wordt gerund door een curator, die ondersteund wordt vanuit de backoffice van 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder, beide voor enkele uren per week, en een team van 5 vrijwilligers. 
De continuïteit is daarmee kwetsbaar. Het werken met overlappende curatoren, waarmee we in 
2020 starten, vormt een vangnet en versterkt het inhoudelijke profiel.

Een specifiek marketingplan voor Kunstuitleen Emmeloord ontbreekt nog en willen 
we volgend jaar maken. De centrale boodschap is tweeledig: kunst is voor iedereen 
(op verschillende manieren) bereikbaar en van meerwaarde; en in de Noordoostpolder is  
veel goede kunst te vinden bij diverse kunstenaars.

Om de zichtbaarheid van Kunstuitleen Emmeloord te vergroten en de verkoop van artikelen  
te stimuleren, en tegelijkertijd de ontvangst van onze gasten te verbeteren, komt er een frisse 
nieuwe balie in de foyer van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

KANSEN VOOR 2020
De Poldertoren blijkt een interessante en ook mooie locatie, die een groot gevoel van eigenheid 
oproept. We kunnen hiervan profiteren door er vaker te exposeren.

In de PR en marketing bepaalt een actieve rol van de kunstenaar zelf mede het succes van de 
expositie, deze moeten we actief betrekken bij dergelijke activiteiten.

Kunstuitleen Emmeloord legt haar focus niet enkel op het aantal leden, ook nadrukkelijk op haar 
bereik (door exposities en educatie) bij een breed publiek. Als verlengstuk wordt gedacht aan het 
verkopen van ‘klein werk’ uit de collecties van lokale kunstenaars uit de regio.
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Crossovers
Terugblik op 2019
HET AANBOD
Een Crossover project staat nooit op zichzelf, maar dient altijd een groter doel dat past binnen  
de vier domeinen waarop Cultuurbedrijf Noordoostpolder actief is. Samenwerking met en  
ondersteuning van interne of externe partijen vormt een belangrijke taak. De aard en omvang is 
in ieder project anders, afhankelijk van de ambities, het doel en type samenwerkingspartner(s). 
We doen en willen veel, maar waren ook in staat beter te filteren en prioriteiten te stellen.

In 2019 waren er verschillende projecten:
•  9x Cultureel
•  3x Educatief
•  3x Sociaal maatschappelijk
•  2x Economisch

Vier projecten waren gedurende het jaar in de voorbereidende fase en komen tot uitvoering in 
2020. Vier projecten zijn niet tot uitvoering gekomen, wegens organisatorische problemen of 
onvoldoende animo.

HIER ZIJN WE TROTS OP
Cultureel, Educatief, Economisch
Met het drie maanden durende festival Zomer op Schokland is een evenement van grote  
artistieke kwaliteit gerealiseerd en een groot bereik. Naast de culturele impact hebben we een 
sterke educatieve component aan het project verbonden. Het festival trok veel toeristen en gaf 
een impuls aan het economisch domein. Dit festival hebben we alleen kunnen realiseren dankzij 
fondsen en sponsoren. Wij danken de Provincie Flevoland, Zabawas, Gravin van Bylandt stichting, 
Prins Bernard Cultuurfonds, het Par Terra fonds, het Van Lange fonds, het Pauline fonds en het 
W.J.O. de Vries fonds voor hun bijdragen.

Sociaal Maatschappelijk
Het project Wereldschatten omvatte workshops met 20 allochtone vrouwen van het Vrouwen-
centrum Noordoostpolder. De eindpresentatie in de grote zaal met boekpresentatie, modeshow, 
muziek en nazit met wereldbuffet was spraakmakend en trok 150 bezoekers. Het project gaf een 
nieuwe, positieve prikkel aan het sociaal maatschappelijk domein, hier danken wij de Rabobank 
voor hun bijdrage aan het project.

NIET ALLES ZAT MEE
Crossovers dienen onder meer als ‘smeerolie’ in de organisatie. We moeten nog meer investeren 
in interne communicatie om geen kansen en mogelijkheden te missen.

→ 
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WAT VERTELT 2019 ONS?
Reflectie op het aanbod
Projecten binnen het culturele domein krijgen duidelijk verdieping door de inhoud te voeden met 
crossover ingrediënten en boren dan een breder publiek aan.

Uit projecten die de overige domeinen raken blijkt dat de deelnemers en vaak de 
mede-organisatoren positief verrast zijn over de kracht van kunst en cultuur. Deze kracht is lastig 
meetbaar, maar wordt doorgaans ervaren als een verbindende factor. Een crossover project slaat 
een brug tussen inhoud en gevoel, laat mensen anders kijken (en denken), wat kennis biedt over 
en begrip oproept voor verschillende werelden.

Aandachtspunten 2020
Crossovers zijn en blijven divers, door hun verscheidenheid aan inhoud, doelen en partners. Het 
vereist continue alertheid op ontwikkelingen en kansen en vraagt een aanjagende houding
We merken bij Crossovers dat de naam Cultuurbedrijf Noordoostpolder, als naam voor zowel de 
overkoepelende organisatie als het Muzisch Centrum, toch nog niet overal duidelijk geland is en 
om uitleg blijft vragen.

Kansen 2020
De organisatie van ieder Crossover project is anders en daardoor steeds opnieuw een zoektocht. 
Ieder project wordt geëvalueerd en we baseren toekomstige keuzes op basis van ervaringen. 
De kracht zit grotendeels in herhaling, ons lerend vermogen en aanhoudende nieuwsgierigheid.
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Zakelijke verhuur
Terugblik op 2019
Qua zakelijke verhuur is 2019 een recordjaar. Voor het eerst in de geschiedenis van Theater ’t 
Voorhuys zijn er meer verhuringen dan geprogrammeerde voorstellingen, namelijk 96. Toch willen 
we benadrukken dat dit geen doel op zich is. De primaire rol van het theater is een podium te 
bieden aan de amateurverenigingen uit de Noordoostpolder en Urk en aan de professionele 
gezelschappen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk bedrijven verwelkomen in ons theater,  
om hun vergadering, seminar, jubileum, etc een theaterbeleving mee te geven. We zien, onder 
andere ook vanwege de vergrijzing, dat het aantal amateurverenigingen afneemt en daarmee  
hun bezoekersaantallen. Toch zien we ook dat nieuwe, kleine amateurverenigingen ons (weer) 
weten te vinden. Ook zijn er samenwerkingen tussen de verenigingen onderling, met daarbij  
een mooie rol voor de medewerker crossovers van Cultuurbedrijf Noordoostpolder zijn.  
Daarmee kunnen we als theater echt een podium in de polder zijn.

In Museum Schokland en de Lichtwachterswoning ontvingen wij 106 zakelijke en feestelijke  
bijeenkomsten, waaronder tientallen huwelijken.
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Inzet en effect op de vier domeinen
In de vier domeinen vinden we een logische gemeenschappelijke basis, van waaruit we met  
verschillende middelen breed inzetbaar zijn. Deze ordening stelt ons in staat op een unieke 
manier in te spelen op verschillende behoeftes in de Noordoostpolder. Conform het jaarplan 
waren we in 2019 met de volgende doelen en op de volgende wijze actief:
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DE GECREËERDE MEERWAARDE BINNEN DE DOMEINEN

Theater ’t Voorhuys - podia
Het theater heeft laten zien dat zij er niet enkel is voor vermaak, maar ook in staat is tot  
het bieden van een gewaardeerde betekenisvolle ervaring met een educatief dan wel 
maatschappelijk karakter. Het theater bood bewust een podium aan nieuwe/kleine  
amateurgezelschappen die anders niet in staat zijn (tegen commerciële tarieven) in een  
theaterzaal te spelen, daarmee zet zij een stap in de richting van Podium van de Polder.

Centrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst - talentontwikkeling
De mogelijkheid kennis te maken met kunst en cultuur en hierin zelf actief te zijn droeg bij aan 
het welzijn van mensen en leverde voor kinderen en jongvolwassenen een waardevolle bijdrage 
aan hun ontwikkeling. Met de gelegenheid voor samenspel en presentaties stelden we mensen in 
staat tot ontmoeting. Het culturele klimaat in de polder is versterkt door de mogelijkheden voor 
talentontwikkeling, de verscheidenheid aan podiumpresentaties en onze kennisdeling met en 
facilitering van partners in het veld.

Kunstuitleen Emmeloord - kunst
Er is door exposities zichtbaarheid van en verbinding met een aantal lokale beeldend  
kunstenaars gecreëerd. Een breed publiek maakte kennis met kwalitatieve beeldende kunst  
van eigen bodem. Kinderen zijn door onze educatievormen in een vroeg stadium geprikkeld in 
hun creativiteit en ontwikkeling.

Museum Schokland - erfgoed
We vervulden een belangrijke rol in het bewaken en bewaren van internationaal erkend  
cultureel erfgoed. Een bezoek aan het museum stond garant voor een betekenisvolle culturele 
ervaring, verpakt in een ‘dagje uit’. In sociaal maatschappelijk opzicht betrekt het museum 
vrijwilligers uit de lokale gemeenschap bij het vertellen van ‘het verhaal van Schokland’.  
Vanuit commercieel belang voorzagen we in de verhuur van ruimtes, waaronder de museumkerk,  
voor verschillende activiteiten zoals huwelijken en zakelijke bijeenkomsten, wat derden in staat 
stelde de verdiepende meerwaarde van Schokland voor hun eigen evenement te benutten.  
Daarnaast was het museum en de aanvullende programmering een belangrijk toeristische  
trekpleister voor de regio.

Crossovers
Crossover projecten waren volop in ontwikkeling en altijd een co-creatie met andere partijen. 
Duidelijk werd dat door meer culturele ingrediënten toe te voegen aan bestaande initiatieven er 
op ieder domein een verdiepende laag kan worden gecreëerd. Een groot deel van het rendement 
van deze inspanningen zal pas op langere termijn en op meerdere fronten merkbaar zijn.  
Doorgaans niet direct meetbaar in aantallen, maar uit te drukken in gevoel of beleving en  
bijvoorbeeld leidend tot meer begrip of verbinding.
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LEERPUNTEN IN DEZE RELATIEF NIEUWE MATERIE

Theater ’t Voorhuys
Het is niet eenvoudig snel veranderingen in het theater door te voeren. De planning van voorstel-
lingen ligt vaak lang van tevoren vast, soms jaren, Daarnaast vraagt het leggen en onderhouden 
van contacten met partners in het veld tijd en aandacht.

Centrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst
Met de discipline beeldend zijn voorzichtige experimenterende stappen in de richting van de 
rol als faciliterende netwerkpartner gezet. We ontdekten dat het beleid met betrekking tot deze 
rol nog niet helder genoeg is. Een evaluatie vindt plaats in 2020, van daaruit bepalen we hoe we 
hiermee verder gaan.

Om sociaal maatschappelijk meer impact te creëren is intensieve samenwerking met relevante 
partners nodig.

Kunstuitleen Emmeloord
Beeldende kunst is voor iedereen. Laagdrempelig aanbieden betekent alert zijn op elitarisme en 
zoveel mogelijk vormen van bereik omarmen, ook op verrassende locaties.

Museum Schokland
Voor bezoekers en veel partners is het museum de meest zichtbare en toegankelijke
samenwerkingspartner in het beheer, behoud en bekendmaken van UNESCO Werelderfgoed 
Schokland. Echter, er zijn diverse andere partijen, waaronder overheden, net zo betrokken en 
zij hebben alle hun eigen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en activiteiten. Dat betekent 
dat het afstemmen van doelen, activiteiten en belangen veel tijd en aandacht vergt. Met het 
gezamenlijk vastleggen van een nieuw managementplan voor de periode 2020 - 2025, onder 
leiding van de siteholder gemeente Noordoostpolder, is een belangrijke voorwaarde geschapen 
om dit verder te gaan stroomlijnen.

Crossovers
Crossovers zijn projecten, maar het is ook een rol. Eentje waarin we voorop lopen, zowel intern 
als extern. Dit vraagt voortdurende alertheid, van meerdere partijen, en korte lijnen om elkaar 
snel te kunnen vinden / tippen.
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→ Personeel
De gemiddelde formatie van 2019 bedroeg 25,2 fte. We mochten 7 nieuwe werknemers  
verwelkomen en hebben afscheid genomen van 6 werknemers. Door de groei van de activiteiten 
op zakelijk vlak ontstond behoefte aan en ruimte voor een extra medewerker theatertechniek.

Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft een organisatiestructuur gebaseerd op de inhoudelijke  
activiteiten en locaties als voornaamste ordening (theater, museum, cultuureducatie), ondersteund 
door een afdeling bedrijfsvoering & control. De dagelijkse operatie wordt aangestuurd door een 
management-team, waarin naast de directeur-bestuurder het hoofd bedrijfsvoering & control en 
het afdelingshoofd AK/CE (zijnde verreweg de grootste afdeling in personele omvang) zitting heeft. 
De directeur geeft daarnaast rechtstreeks leiding aan de teams theater, museum en marketing.

De Ondernemingsraad van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, bestaande uit 5 leden, heeft in 2019 
verkiezingen gehouden, hetgeen heeft geleid tot 3 nieuwe leden, 1 lid dat de werkzaamheden 
continueerde en 1 vacature. De Ondernemingsraad heeft in overleg met de directeur-bestuurder 
actief en passief kiesrecht toegekend aan zzp-ers en zal in het eerste kwartaal van 2020  
haar reglement dienovereenkomstig aanpassen. Tevens is in het eerste kwartaal de vacature  
vervuld, waardoor de Ondernemingsraad weer op volle sterkte is. Tijdens de reguliere  
overlegvergaderingen zijn diverse onderdelen van het arbeidsverhoudingen- en  
arbeidsomstandighedenbeleid aan de orde geweest, alsmede de algemene gang van zaken,  
het jaarplan en de activiteiten en de ontwikkeling van de financiële exploitatie.

Naast de werknemers in dienst, heeft Cultuurbedrijf Noordoostpolder ook zpp’ers met een 
opdracht. Jaarlijks geven circa 40 zzp-docenten cursussen aan zowel het onderwijs (primair en 
voortgezet) als de amateurkunst/talentontwikkeling.

Cultuurbedrijf Noordoostpolder hecht waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Zo  
hebben wij naast nieuwe werknemers ook nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Bij alle onderdelen 
van Cultuurbedrijf Noordoostpolder zijn vrijwilligers actief, voor Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
zijn vrijwilligers onmisbaar.

Studenten en scholieren krijgen bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder een kans om ervaring op te 
doen. Met vijf voltijd beroepsstages en enkele oriënterende stages over 2019 heeft Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder een bijdrage geleverd aan hun loopbaan.

2019 is op opleidingsgebied een mooi jaar geweest. Meerdere werknemers hebben succesvol hun 
studie afgerond. Daarnaast zijn in groepsverband meerdere cursussen gegeven waaronder een BHV 
cursus en een hospitality cursus. Tevens zijn werknemers gestart met een studie. 

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is in 2019 uitgevoerd. 18 werknemers hebben aan het 
PMO deelgenomen. In 2019 is een verzuimpercentage van 1,47% gerealiseerd. Afgezet tegen het 
landelijke verzuimpercentage van ca. 4% is dat een goede score. Over 2019 zijn er 20 verzuim-
meldingen geweest, waarvan het kortdurend verzuim de meest voorkomende verzuimlengte is.
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→ 

→ 

Gebouwen
De in 2018 vernieuwde permanente opstelling in Museum Schokland, de vernieuwing van de 
museumwinkel en het museumrestaurant hebben ook in 2019 hun effect gehad op de 
ontwikkeling van de bezoekerscijfers. Aandachtspunt blijft wel de routing van het bezoek 
door winkel, over terras en het overige terrein.

Het onderzoek naar exploitatie en locatie van een Werelderfgoedcentrum Schokland is in 2019 
doorgezet, maar nog niet tot een eindresultaat gekomen.

Het ‘programma van dromen’ voor een nieuw cultureel-maatschappelijk gebouw in Emmeloord, 
ter vervanging van de verouderde huisvesting van Theater ’t Voorhuys en Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder is eind 2019 afgerond, in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder en 
FlevoMeer Bibliotheken. We hopen in 2020 goede stappen te kunnen zetten op weg naar meer 
concrete plannen.

Het Arbobeleid is aangevuld met maatregelen voor beschermingsmiddelen. De RI&E’s van de 
drie locaties zijn geactualiseerd en de maatregelen uitgevoerd.

Risico-paragraaf
Het risicomanagement van Cultuurbedrijf Noordoostpolder onderkent strategische, financiële, 
operationele en compliance risico’s.

STRATEGISCHE RISICO’S 
Afhankelijkheid subsidies 
Een groot deel van de inkomsten bestaan uit subsidies. Wijzigingen in beleid van de  
subsidieverstrekker hebben direct effect op ons resultaat.

Ontwikkeling: door het toenemen van de inkomsten uit marktactiviteiten is het percentage 
inkomsten uit subsidies gedaald van 66% in 2018 naar 63% in 2019.

Maatregel: wij informeren het gemeentebestuur actief en regelmatig over de resultaten van
Cultuurbedrijf Noordoostpolder en vindt regelmatig overleg plaats met andere (culturele) 
instellingen in ons werkgebied, de regio en landelijk.

Ambitie: onze maatregelen hebben tot doel om de goede relatie met de subsidieverstrekkers 
te behouden, het belang van Cultuurbedrijf Noordoostpolder voor de samenleving te 
benadrukken, samenwerking met andere (culturele) instellingen te vergroten en meer 
inkomsten uit marktactiviteiten te genereren.
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FINANCIËLE RISICO’S 
Bij financiële risico’s gaat het om risico’s met betrekking tot financiering, het financiële resultaat, 
de financiële stabiliteit van partners en om fiscale risico’s. De belangrijkste risico’s worden 
hieronder besproken.

Liquiditeitsrisico 
Dit is het risico dat over onvoldoende liquide middelen beschikt wordt om de lopende betalingen 
te kunnen verrichten.

Ontwikkeling: de current ratio is gestegen van 0,83 in 2018 naar 0,92 in 2019 en de netto schuld is 
afgenomen.

Maatregel: wij monitoren het werkkapitaal en de liquiditeit regelmatig.

Ambitie: onze ambitie is om te komen tot een current ratio van 1 of hoger.

Solvabiliteitsrisico 
Bij het solvabiliteitsrisico is het risico dat de organisatie op korte- en lange termijn niet aan haar 
betalings- of aflossingsverplichtingen kan voldoen. Ontwikkeling: de solvabiliteitsratio is gelijk 
gebleven (0,17).

Maatregel: subsidievoorwaarden maken het niet mogelijk om deze ratio substantieel te verbeteren. 
Met de subsidieverstrekker zijn gesprekken gevoerd over de begrenzing van het eigen vermogen.

Ambitie: onze ambitie is om te komen solvabiliteitsratio van 0,25 (vrij besteedbaar eigen  
vermogen / balanstotaal).

Verkoop kaarten Theater ’t Voorhuys 
Ontwikkeling: het aantal kaarten dat in de voorverkoop verkocht wordt laat in 2019 een stijging 
zien ten opzichte van 2018. De landelijke trend is dat meer en meer kaarten op het laatste 
moment gekocht worden.

Maatregel: de stand kaartverkopen Theater ’t Voorhuys wordt intensief gemonitord.

Ambitie: onze ambitie is om het aantal verkochte kaarten te verhogen.

OPERATIONELE RISICO’S
Bij operationele risico’s gaat het om onverwachte ontwikkelingen die een negatieve impact 
kunnen hebben op interne processen, medewerkers, klanten en systemen. De belangrijkste 
risico’s worden hieronder besproken.
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Datasecurity en -wetgeving 
In het digitale tijdperk is het veiligstellen van data belangrijk. Door cybercrime of falen van 
IT-systemen kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen vallen of systemen buiten ge-
bruik worden gesteld.

Ontwikkeling: door het opgestelde programma voor de AVG heeft dit onderwerp extra aandacht 
gekregen en is de kans afgenomen.

Maatregel: wij hebben regelmatig contact met leveranciers van de systemen over de  
dataveiligheid. Daarnaast zetten we stappen voor de beveiliging van informatie en  
informatiesystemen van onszelf en van klanten. Van leveranciers van kritieke ICT-systemen  
toetsen wij of zij ISO 27001 gecertificeerd zijn.

Ambitie: onze ambitie is om dit risico verder te verlagen.

(Crossover) projecten 
Een goede projectbeheersing is belangrijk voor het slagen van projecten.

Ontwikkeling: in de afgelopen jaren stijgt het aantal projecten dat Cultuurbedrijf  
Noordoostpolder uitvoert.

Maatregel: vooraf en tijdens uitvoering van projecten wordt getoetst of het project voldoet aan 
de eisen die fondsen en wet- en regelgeving aan ons stellen.

Ambitie: onze ambitie is om de projectbeheersing binnen de organisatie verder te verhogen.

COMPLIANCERISICO’S 
Onder compliance risico’s vallen alle zaken die kunnen leiden tot onder meer reputatieschade, 
juridische schade en financiële schade als gevolg van het niet voldoen aan 
wet- en regelgeving. De belangrijkste risico’s worden hieronder besproken.

Reputatieschade 
Ongunstige berichtgeving over Cultuurbedrijf Noordoostpolder in de pers en via andere kanalen 
kan de reputatie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder schaden.

Ontwikkeling: Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft een positieve pers, dit valt mede af te 
leiden uit de toenemende hoeveelheid positieve en neutrale berichten over onze activiteiten en 
de positieve evaluatie van de benchmark in de gemeenteraad.

Maatregel: in het afgelopen jaar is van iedere medewerker, lid van de raad van toezicht en 
vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag opgevraagd.

Ambitie: ons doel is om de kans op dit risico verder te verlagen.
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→ Financiën
BALANS
Materiële vaste activa
In 2019 is voornamelijk geïnvesteerd in een vernieuwde website voor alle onderdelen van  
Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Vlottende activa
De overlopende activa zijn toegenomen door nog te ontvangen fondsen voor het festival  
Zomer op Schokland.

Voorzieningen
In 2019 is een akkoord bereikt voor de CAO Kunsteducatie, hierin is, voor het eerst, een  
jubileumgratificatie opgenomen. Voor de toekomstige uitgaven is een voorziening gevormd.

Langlopende schulden
De aflossingen voor de langlopende schulden zijn verricht en betreffen leningen met de  
gemeente Noordoostpolder met een looptijd korter dan vijf jaar. De in 2015 aangegane lening is 
in 2019 volledig afgelost.

Resultaat
Het exploitatieresultaat, en daarmee de mutatie algemene reserve, bedraagt € 20.066 verlies 
na resultaatbestemming (begroot € 33.654). De belangrijkste verklaringen voor de afwijking zijn 
onderstaande eenmalige uitgaven:

•  Boekverlies verkochte activa € 12.000
•  Afrekening subsidie gemeente Noordoostpolder € 17.000
•  Uitgekeerde transitievergoeding € 22.000
•  Dotatie voorziening jubileumgratificatie € 15.000

De bezoekersaantallen Museum Schokland zijn hoger dan begroot. De omzet is lager dan  
begroot, dit heeft heeft te maken met de toekenning van een deel van de omzet aan het festival 
Zomer op Schokland van € 19.000.

Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit

Ratio     Methode      Ultimo 2019    Ultimo 2017

Liquiditeit    Vlottende activa/kortlopende schulden  0,92     0,83

Solvabiliteit    Algemene reserve / balanstotaal   0,17     0,17

Rentabiliteit    Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening /   -1,9 %     0,9 %

    
 Totale baten * 100%
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BATEN
Algemeen
De inkomsten uit marktactiviteiten zijn toegenomen met € 185.000 ten opzichte van 2018,  
voornamelijk door bezoekers festival Zomer op Schokland, meer cursisten cultuureducatie en 
meer bezoekers bij Museum Schokland.

Cultuureducatie in de vrije tijd (amateurkunst)
De omzet cultuureducatie in de vrije tijd valt lager uit dan begroot door afname van het aantal 
leerlingen beeldend.

Museum Schokland
De inkomsten zijn gestegen van €164.000 in 2018 naar €176.000 in 2019. De begrote omzet is niet 
gerealiseerd, dit heeft te maken met de toekenning van een deel van de omzet aan het festival 
Zomer op Schokland.

Theater ’t Voorhuys
De behaalde bezoekersaantallen zijn inclusief de locatievoorstellingen van Prins te Paard op 
Schokland. Het aantal bezoekers in het theater liep achter op begroting en hierdoor vallen de 
inkomsten lager uit dan begroot.

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten vallen hoger uit dan begroot in verband met een detachering van een 
docent van de afdeling cultuureducatie in de vrije tijd (amateurkunst).

LASTEN
Inkoopkosten omzet
De inkoopkosten omzet zijn gestegen ten opzichte van 2018 in verband met de kosten voor  
festival Zomer op Schokland en meer inkopen voor de museumwinkel. De inkoopkosten vallen 
lager uit dan begroot doordat marketingkosten festival Zomer op Schokland hieronder waren 
begroot maar zijn verantwoord onder marketingkosten.

Bedrijfskosten
De personeelskosten liggen hoger dan begroot door meer inhuur ZZP-ers en hulp- en  
vervangingskosten. De studiekosten liggen lager in verband met minder teamtrainingen,  
assessments en coachingstrajecten dan voorgaand jaar.
In 2018 zijn incidentele kosten gemaakt voor de werving van een directeur bestuurder en een lid 
van de raad van toezicht, hierdoor zijn de kosten voor accountancy en advies in 2019 lager. 

Huisvestingskosten liggen hoger dan begroot door de huur van de locatie voor kunstencentrum 
Eut de Kunst Urk. De marketingkosten liggen hoger dan begroot door uitgaven in verband met 
het festival Zomer op Schokland en kosten voor de nieuwe websites.
De kantoor- en administratiekosten liggen hoger dan begroot door meer automatiseringskosten 
in verband met advies en begeleiding van huidige systemen.In 2019 zijn de theaterstoelen van de 
voormalige kleine zaal verkocht en hierop is een boekverlies geleden.
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→ Toekomstperspectief
Dit Jaarverslag gaat over 2019 en is vastgesteld tijdens de coronacrisis. De tijdelijke sluiting van 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder, hoe noodzakelijk ook, heeft ongetwijfeld grote gevolgen voor de  
toekomst.

Toch staan wij niet stil, en hopen wij ondanks deze forse tegenslag vanaf de tweede helft van 
2020 weer te kunnen bouwen op basis van ons Bedrijfsplan en Jaarplan. Door de resultaten van 
2019 voelen wij ons daarin gesterkt.

Wij bouwen de rol van gids steeds verder uit. En hebben plannengemaakt om een verdere  
gestage groei te kunnen laten zien.

In 2020 investeren wij in uitbreiding van het museumterrein, zodat wij meer buitenactiviteiten 
kunnen organiseren en ook het organisatorisch en financieel beheersen daarvan beter kan  
verlopen. Daarnaast leveren wij in het voorjaar de nieuwe sites op van het museum en het
theater.

In samenwerking met de gemeente Noordoostpolder realiseren we het noodzakelijke onderhoud 
en de vernieuwing van de balie in het kunstencentrum.

Veel tijd en aandacht is geschonken aan het plan voor de integrale aanpak van het gehele eiland, 
samen met partner Flevolandschap. Eind 2019 heeft de gemeente Noordoostpolder hiervoor een 
flinke investering goedgekeurd; inzet is om in de eerste helft van 2020 de resterende  
financiering te regelen zodat in de tweede helft van 2020 de realisatie kan beginnen.

Voor de langere termijn blijven de plannen voor (her)huisvesting Emmeloord (voor theater,  
kunstencentrum en kunstuitleen) en Bezoekerscentrum UNESCO Werelderfgoed Schokland ook 
in 2020 en verdere jaren veel tijd en aandacht vragen.
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Jaarverslag Raad van Toezicht
Inleiding
Het jaar 2019 is het vijfde jaar in het bestaan van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder.  
Cultuurbedrijf Noordoostpolder begint steeds meer een begrip te worden in de lokale  
samenwerking. In 2019 is de interne samenwerking verder vorm gegeven door mooie  
zogenaamde crossover projecten (bijvoorbeeld Zomer op Schokland). Ook naar buiten heeft  
Cultuurbedrijf Noordoostpolder haar veelzijdige gezicht laten zien door een keur aan culturele 
activiteiten, zowel zelfstandig uitgevoerd en vormgegeven, als ook met andere veelal lokale  
partijen. Het bedrijf is in de basis een gezonde en goed georganiseerde onderneming.  
We zijn er trots op dat een en ander in een goede samenwerking met de gemeente  
Noordoostpolder door onze (interim)directeur-bestuurder, samen met alle medewerkers,  
tot stand is gebracht.

Onafhankelijk toezicht
De Raad van Toezicht heeft een positief oordeel over de algemene gang van zaken in de 
stichting, zoals geschetst in het Jaarverslag 2019 van de directeur-bestuurder. De Raad heeft 
naast zijn adviserende taak ook de belangrijke taak om kritisch toe te zien op het door de 
directeur-bestuurder gevoerde beleid en daarover ook steeds een onafhankelijk oordeel te 
geven. Bij de vervulling van zijn taak laat de Raad zich leiden door de belangen van Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder als onderneming en de culturele en belangrijke maatschappelijke belangen 
van deze specifieke, brede culturele organisatie.

In 2019 heeft de Raad diverse besluiten genomen die met name betrekking hebben op de  
algemene bedrijfsvoering. In de vergadering van 6 februari 2019 is de heer M. Jansen benoemd 
tot directeur-bestuurder. Van 1 januari 2019 tot aan zijn start per 1 april 2019 is de functie van 
interim directeur-bestuurder vervuld door mevrouw H. Bogaards. De Raad van Toezicht heeft in 
de vergadering van 21 maart 2019 de jaarrekening en –verslag over 2018 vastgesteld. De Raad van 
Toezicht heeft na goedkeuring van de jaarstukken kwijting verleend aan de directeur-bestuurder 
over het gevoerde bestuur over het boekjaar 2018. Verder is in de vergadering van 18 september 
2019 de begroting vastgesteld en in de vergadering van 3 december 2019 het bijbehorende 
inhoudelijke jaarplan. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn verder aan de orde 
geweest: de halfjaar- en kwartaalrapportages, de prognose van de (meerjaren)liquiditeit van  
de onderneming, de (subsidie-) overeenkomsten met de gemeente Noordoostpolder en de  
management letter van de accountant. Op basis van de door de externe accountant  
gesignaleerde risico’s worden gericht acties geformuleerd door het management. De Raad van 
Toezicht controleert en bespreekt periodiek de voortgang van deze acties met de  
directeur-bestuurder.
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De remuneratiecommissie is de eerste maanden van het jaar vooral bezig geweest met werving 
en selectie van de nieuwe directeur-bestuurder en vervolgens met het mede vormgeven aan een 
goede inwerkperiode. Periodiek zijn (voortgangs)gesprekken gevoerd met de nieuwe  
directeur-bestuurder en hiervan is verslag gedaan aan de Raad van Toezicht.

In het jaarverslag van 2018 is melding gemaakt van het vertrek van een lid van de Raad van 
Toezicht. De daardoor ontstane vacante positie is per 1 juli 2019 weer ingevuld door de  
benoeming van mevrouw M. Rietveld.

In de vergadering van 18 september 2019 heeft de Raad van Toezicht besloten een commissie 
Kwaliteit en Portfolio te starten. Deze commissie dient voornamelijk als klankbord voor de  
directeur-bestuurder voor wat betreft de inhoudelijk kant van alle activiteiten van Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder. Tegelijkertijd zijn de auditcommissie en governancecommissie samengevoegd 
tot één commissie Audit en Governance.

In zijn vergadering van 9 juli jl. heeft de Raad van Toezicht het momenteel gehanteerde  
besturingsmodel (zijnde het Raad-van Toezicht-model) geëvalueerd. De raad heeft vastgesteld 
dat het voldoet en passend is, gezien de omvang en complexiteit van zowel de exploitatie, de 
interne organisatie en de omgeving waarin Cultuurbedrijf Noordoostpolder functioneert, ook 
in vergelijking met andere culturele organisaties. De Raad van Toezicht heeft op 9 juli jl. tevens 
besloten hier elk jaar bij stil te staan.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
•  De heer J.H. Sweers, voorzitter;
•  Mw. A. Weterings, vicevoorzitter;
•  De heer J. Kempenaar, lid; voorzitter audit- en governancecommissie
•  Mw. L.F. Withaar-Weijns, lid;
•  Mw. M. Rietveld, lid; per 1-7-2019

In de bijlage worden de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht  
vermeld alsook het rooster van aftreden. Mevrouw L.F. Withaar-Weijns is benoemd voor een 
tweede termijn als lid.

Werkwijze
De Raad van Toezicht heeft volop aandacht voor de criteria en de discussie over goed bestuur 
en toezicht in de culturele sector. De Governance Code Cultuur is de leidraad. De Raad heeft 
in 2019 vijf maal regulier vergaderd en heeft daarnaast eenmaal een strategische bijeenkomst 
gehad op 13 november, waarbij met de directeur-bestuurder is gesproken over de toekomst van 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder en meer in het bijzonder over Schokland, huisvesting theater  
en kunstencentrum en de organisatieontwikkeling.
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De leden van de Raad laten zich middels cursussen regelmatig bijscholen. Er wordt vergaderd 
aan de hand van een vaste (jaar)agenda, welke door de directeur-bestuurder en de voorzitter 
van de Raad wordt opgesteld. De volgende punten worden altijd geagendeerd:

•  Verslag / actie– en besluitenlijsten
•  Mededelingen / actualiteiten
•  Primair proces: o.a. realisatie doelstellingen / resultaat afspraken / risicobeheer/ beleidsvoornemens
•  Financiën
•  (meerjaren) Jaarplan
•  Governance

De Raad heeft op dit moment drie vaste commissies. De commissies bereiden de 
besluitvorming van de Raad van Toezicht ten aanzien van het beleid op de diverse onderdelen 
voor. Zij ontvangen daartoe alle stukken van de directeur-bestuurder die voor een adequate 
besluitvorming noodzakelijk zijn. De remuneratiecommissie kwam twee keer bijeen en heeft tot 
taak de (voorbereiding van de) benoeming, beoordeling en beloning van de directeur-bestuurder, 
als ook de vervulling van vacatures in de Raad van Toezicht. Voorzitter, vicevoorzitter en 
wisselend een van de leden van de Raad van Toezicht onderhoudt twee keer per jaar  
contact met de Ondernemingsraad van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Begin 2019 is de 
remuneratiecommissie een aantal maal extra bijeen geweest in verband met de  
wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder.

De auditcommissie heeft vijf keer vergaderd. De commissie ontvangt alle financiële stukken 
die aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd, zodat zij die kan beoordelen en de bespreking 
van de onderwerpen in de Raad kan voorbereiden en de Raad kan adviseren. Het betreft in 
ieder geval de onderwerpen als de begroting, tussentijdse cijfers, jaarstukken, administratieve 
organisatie en interne beheersing (AO/IB).

De governancecommissie bewaakt de juiste naleving van de statuten en de vastgestelde 
reglementen op de wijze zoals de Governance Code Cultuur die voorstelt. Tevens bereidt zij de 
zelfevaluatie van de Raad voor. De commissie kwam twee keer bijeen. Zoals eerder vermeld is 
deze commissie samengevoegd met de auditcommissie per september 2019.

De nieuw gevormde commissie Kwaliteit en Portfolio heeft één keer vergaderd. Daarnaast had 
de voorzitter geregeld overleg met de directeur-bestuurder(s). Tijdens reguliere vergaderingen 
gaat de Raad van Toezicht met enige regelmaat in gesprek met het managementteam en de 
programmeurs van de onderdelen, waarbij er dieper wordt ingegaan op de diverse specifieke 
onderdelen van de inhoud en de bedrijfsvoering van de verschillende onderdelen van het 
Cultuurbedrijf.

Er is door leden van de Raad van Toezicht tevens informeel contact met partners en 
stakeholders van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.
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Zelfevaluatie
Op 9 juli heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gehouden. Uitkomst is dat de Raad 
zich, mede met de hulp van de externe accountant en de aangereikte informatie vanuit de 
Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur waarvan zij lid is, voldoende capabel acht haar taken uit 
te voeren.

De Raad van Toezicht heeft waardering voor het vele werk dat de medewerkers en de  
vrijwilligers van Cultuurbedrijf Noordoostpolder ook in 2019 weer hebben verzet. De Raad  
constateert met voldoening dat de werkorganisatie zich steeds verder ontwikkelt, plezier  
en bevlogenheid uitstraalt naar zijn omgeving en deze bij het werk betrekt. Wij willen de  
medewerkers en directeur-bestuurder bedanken voor hun inzet.

Emmeloord, 12 februari 2020
J.H Sweers, voorzitter Raad van Toezicht Cultuurbedrijf Noordoostpolder

40
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Bijlage
De stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder hanteert een besturingsmodel met een 
directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Er is een rooster van aftreden.

Leden van de Raad van Toezicht op 31 december 2019:
•  Dhr. J.H. Sweers, voorzitter. Provincie Flevoland, directeur programma MITC / smart mobility,  

lid stuurgroep Intelligente Infra. Nevenfunctie: lid Raad van toezicht Almere College.
•  Mw. A. Weterings, vice-voorzitter. Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Eduvier  

Onderwijsgroep, coördinator Stichting Leergeld Noordoostpolder.
•  Dhr. J. Kempenaar, lid. Zelfstandig ondernemer. Nevenfunctie: voorzitter Stichting Future  

Food Production.
•  Mw. L.F. Withaar-Weijns, lid. Advocaat en mediator.
•  Mw. M.F.M. Rietveld, lid, directeur Stichting Kunstbende. Nevenfuncties: voorzitter Raad  

van Toezicht Stichting CPRT en penningmeester Stichting eenvijfvijf

De stichting hanteert de Governance Code Cultuur. De Governance is vastgelegd in een tweetal 
reglementen die door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld: een reglement Raad van Toezicht en 
een reglement Directeur- bestuurder. Het voldoen aan deze reglementen wordt regelmatig door 
de Raad van Toezicht getoetst.

De Raad van Toezicht heeft de volgende commissies:
•  Remuneratiecommissie: dhr. Sweers (voorzitter) en mw. Weterings;
•  Audit- & governancecommissie: dhr. Kempenaar (voorzitter) en mw. Withaar;
•  Commissie Kwaliteit & portfolio: mw. Rietveld (voorzitter) en mw. Weterings.

De voormalige afzonderlijke Audit- en Governancecommissies zijn op 18 september 2019 bij 
besluit van de Raad van Toezicht samengevoegd. Per die datum is ook de Commissie Kwaliteit & 
Portfolio in het leven geroepen.

Rooster van aftreden:
De leden zijn per 1/1/2015 voor 4 jaar benoemd en zijn 1 x herbenoembaar, de tweede termijn is 
aangevangen per 1/1/2019. Daarnaast is per lid een aftreedmoment bepaald om de continuïteit van 
de Raad van Toezicht te waarborgen. Het rooster van aftreden is daarmee als volgt:

1. Dhr. Kempenaar is per 1 juli 2017 benoemd voor 2e termijn; aftredend per 30/6/2021
2. Mw. Weterings is per 1 juli 2018 benoemd voor 2e termijn; aftredend per 30/6/2022
3. Dhr. Sweers is per 1 januari 2019 benoemd voor 2e termijn; aftredend per 31/12/2022
4. Mw. Withaar is per 1 juli 2019 benoemd voor 2e termijn; aftredend per 30/6/2023
5. Mw. Rietveld is op 1 mei 2019 benoemd in 1e termijn; herbenoembaar per 1/5/2023

41
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Jaarrekening
ACTIVA

Vaste activa
1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen
2. Machines en installaties
3. Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vlottende activa
4. Voorraden
5. Belasting en premies
6. Debiteuren
7. Overlopende activa

Liquide middelen
8. Kasgelden
9. Bank

Totaal

BALANS per 31 december na resultaatbestemming.

PASSIVA

Eigen vermogen
10.  Algemene reserve
11a. Bestemmingsreserve startinventaris Theater 
11b. Herwaarderingsreserve startinventaris
       Muzisch Centrum en Museum

Voorzieningen
12.  Jubileumgratificatie

Langlopende schulden
13.  Leningen Gemeente Noordoostpolder

Kortlopende schulden
14.  Aflossingsverplichtingen
15.  Belasting en premies
16.  Crediteuren
17.   Overlopende passiva

Totaal

24.317
4.122

551.875

15.152
20.538

141.403
65.788

2.660
466.356

2.12.862
131.121

101.149

30.000
61.166
84.669

596.052

31-12-2019 

580.314

242.881

469.016

1.292.211

31-12-2018

742.351

229.662

456.123

1.428.136

445.132

15.192

60.000

771.887

1292.211

514.489

90.000

823.647

1.428.136

30.971
5.949

705.431

14.721
14.769

183.663
16.509

4.758
451.365

232.928
174.406

107.155

94.238
66.994

134.502
527.913
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Exploitatierekening
BATEN

1. Inkomsten uit marktactiviteiten
2. Structurele (gemeente)subsidie

LASTEN

3. Inkoopkosten van de omzet

4. Personeelskosten

5. Huisvestingskosten

6. Marketing

7. Kantoor en administratie

8. Vervoerskosten

9. Afschrijvingen

Subtotaal

10. Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Bestemming resultaat:
Onttrekking bestemmingsreserve Theater 
Onttrekking herwaarderingsreserve MC en Museum

Mutatie algemene risicoreserve

Begroting 2019

1.285.087
2.222.347

3.507.434

669.914

2.026.483

285.075

114.000

226.630

7.100

171.214

3.500.416

7.018

-4.800

2.218

20.551
10.885

33.654

Realisatie 2019

1.317.019  
2.213.271

3.530.2

647.330

2.113.338

275.067

129.000

245.473

6.191

178.944

3.595.343

-65.053

-4.304

-69.357

43.285
6.006

-20.066

Realisatie 2018

1.131.979
2.179.875 

3.311.854

441.757

2.023.332

248.200

123.105

265.299

6.059

168.060

3.275.812

36.042

-6.740

29.302

27.919
10.465

67.686
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Kasstroom overzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld 
volgens de indirecte methode.

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

Mutaties werkkapitaal:
Voorraden
Belastingen
Vorderingen
Overlopende activa
Crediteuren
Overlopende passiva

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen
Desinvesteringen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Mutatie liquide middelen 
Stand per 01-01 boekjaar
Stand per 31-12 boekjaar

31-12-2018 
31-12-2019

-69.357

178.944
15.192

-431
-11.597
42.260

-49.279
-49.833
68.139

124.038

-20.782
3.875

-16.907

-94.238

-94.238

12.893

456.123
469.016

12.893

31-12-2017 
31-12-2018

29.302

168.060
-

-2.134
46.095
32.753

166.521
-112.108
-10.701

317.788

-130.206
-

-130.206

-94.238

-94.238

93.344

362.779
456.123

93.344
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Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Activiteiten
De stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder gezeteld in de Noordoostpolder is opgericht  
op 19 december 2014. De stichting heeft ten doel:
 Het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen op een inspirerende en  
 ondernemende wijze vanuit de de overtuiging dat kunst en cultuur het leven verrijkt en  
 bijdraagt aan een vitale en waardevolle samenleving.

Algemene grondslag voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van  
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder  
winststreven (RJ640), die uitgegeven zijn door d e Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de exploitatierekening zijn referenties  
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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

Continuïteit van de activiteiten
Als gevolg van het coronavirus moest Cultuurbedrijf Noordoostpolder Museum Schokland en 
Theater ‘t Voorhuys sluiten en kunnen geen lessen gegeven worden op externe locaties. Hoe en 
op welke wijze weer opgestart kan worden is onduidelijk. Muzieklessen worden op dit moment 
zoveel mogelijk digitaal aangeboden en de kunstuitleen wordt ook gecontinueerd. Er is echter 
onzekerheid omtrent de inkomsten voor het cultuurbedrijf voor het komende jaar maar wellicht 
ook over een langere periode. 

Er is een beroep gedaan op de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. 
Deze subsidie is aangevraagd met een verwacht omzetverlies van 21% in de periode april tot 
en met juni 2020, de uitbetaling van het voorschot wordt begin mei verwacht. Aangezien de 
gemeente heeft aangegeven coulant te zijn in haar bijdrage subsidie over 2020 en aangeeft dat 
cultuur een belangrijk speerpunt is in haar beleid, zijn wij ervan overtuigd dat een belangrijk deel 
van de inkomsten gewaarborgd blijft. Samen met de aanpassing van onze dienstverlening 
(zoveel mogelijk digitaal), mogelijke andere aanpassingen in ons cultuuraanbod en waar nodig 
de noodzakelijke maatregelen om besparingen door te voeren waarborgt de bijdrage van de 
gemeente naar onze mening het voortbestaan van ons cultuurbedrijf. De jaarrekening is 
derhalve opgesteld op basis van continuïteit.

→ 
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Grondslagen voor waardering en  
resultaatbepaling

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met 
lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. De waarde van 
ingebrachte materiële vaste activa wordt bepaald op de geldende economische waarde. 
Investeringen in materiële vaste activa zijn aanschaffingen die duurzaam dienstbaar zijn aan 
de exploitatie. Aanschaffingen worden aangemerkt als investering vanaf een bedrag van 
€ 450 exclusief omzetbelasting.

Vorderingen
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 
van de vordering.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode 
(first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. Producten die niet meer of beperkt verhandelbaar 
zijn worden op 0 gewaardeerd.

Bestemmingsreserve startinventaris theater 
Theater ‘t Voorhuys hield voor een groot deel van de activa een vervangingsreserve in stand. 
Historische aanschafwaarde en afschrijving werden jaarlijks gespecificeerd. Cultuurbedrijf  
Noordoostpolder heeft de activa als zodanig op de balans geplaatst naar feitelijke dagwaarde  
per 1 januari 2015. De afschrijving wordt via het resultaat gecontinueerd overeenkomstig de 
historische percentages. De bestemmingsreserve voorziet er in dat álle door Stichting  
Theater ‘t Voorhuys per 1 januari 2015 ingebrachte materiële vaste activa afgeschreven kunnen 
worden tot nihil zonder dat dit invloed heeft op de reservepositie (weerstandsvermogen) van  
het Cultuurbedrijf. Het vrij te besteden deel is nihil.

Herwaarderingsreserve startinventaris Muzisch Centrum en Museum
De “oude” inventaris van het Muzisch Centrum en Museum Schokland is overgenomen voor 
€ 1. Vervolgens is deze op detailniveau in het kader van artikel 384 lid 1 juncto artikel 362 lid 1 
BW geherwaardeerd naar een reële waarde, rekening houdend met marktconforme restwaarden. 
De afschrijvingslasten op de startinventaris Muzisch Centrum en Museum Schokland worden 
gedekt uit een daartoe ingestelde herwaarderingsreserve. Het vrij te besteden deel is nihil.

Omzetbelasting 
Er wordt gebruik gemaakt van de pro rato regeling.

→ 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen en worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde 
de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden 
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in 
de balans opgenomen.

Baten 
Baten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. Subsidies worden 
verantwoord als baten voorzover de hiervoor overeengekomen prestaties zijn gerealiseerd. 
Nog te realiseren prestaties en ontvangen voorschotten en subsidies worden gepassiveerd.

Lasten 
Lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Vooruitbetaalde 
bedragen worden geactiveerd. De toerekening van de kosten van Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
gebeurt op basis van de activiteiten die de organisatie uitvoert.

Afschrijvingen
Afschrijvingen op de vaste activa categorieën worden berekend volgens een termijnen  
van 3, 5, 10 jaar vanaf het moment van ingebruikname.

Belastingen 
Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft geen winstdoelstelling maar een sociale 
doelstelling en is op grond van de aard van haar werkzaamheden door de belastingdienst 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting balans

ACTIVA

Vaste Activa
Aanschafwaarde
Cum. afschrijvingen 
Boekwaarde

Inversteringen boekjaar
Desinvesteringen / waardeveranderingen  
boekjaar (aanschafwaarde)
Desinvesteringen boekjaar (afschrijvingen)
Afschrijvingen boekjaar

Aanschafwaarde
Cum. afschrijvingen 
Boekwaarde

01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019

31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019

Om per 1 januari 2015 een consistent investerings- en afschrijvingsbeleid te kunnen uitvoeren 
heeft de stichting een aantalaanpassingen in de startbalans per 1 januari 2015 doorgevoerd. 
Het overzicht is opgesteld conform RJ 212.705. ”Oude” inventarissen zijn overgenomen voor € 1. 
Vervolgens is deze geherwaardeerd naar historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen.

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

De vanaf 1 januari 2015 aangeschafte activa worden regulier afgeschreven over periodes van
3, 5 of 10 jaar, afhankelijk van de te verwachten gebruiksduur.

Bedrijfs-
gebouwen en 

terreinen

47.137
-16.166
30.971

3.025

-9.679
-6.654

50.162 
-25.845
24.317

Machines en 
installaties

9.137
-3.188
5.949

-1.827
-1.827

9.137
-5.015
4.122

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen

1.394.576
-689.145
705.431

17.757
-49.071
33.023

-155.265
-153.556

1.363.262
-811.387
551.875

Totaal

1.450.850
-708.499
742.351

20.782
-49.071
33.023

-166.771
-162.037

1.422.561
-842.247
580.314
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VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden
Winkelvoorraad

5. Belastingen en premies
BTW aangfite
Energiebelasting

6. Debiteuren
Debiteuren volgens debiteurenlijst

7. Overlopende activa
Afrekening subsidies Zomer op Schokland
Huren
Entreegelden
Transitoria

LIQUIDE MIDDELEN

8. Kasgelden
Kas Kunstuitleen
Kas Muzisch Centrum
Kas Museum Schokland
Hoofdkas Theater
Baliekas Theater

9. Bank
Rekening Courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank
Kruisposten

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

31-12-2018

14.721
14.721

-
14.769
14.769

183.663
183.663

-
-

9.143
7.366

16.509

172
208

2.168
2.010

200
4.758

81.348
370.000

17
451.365

31-12-2019

15.152
15.152

6.048
14.490
20.538

141.403
141.403

39.000
6.417

10.578
9.793

65.788

153
451
931
925
200

2.660

26.213
440.000

143
466.356
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
10. Algemene reserve
Stand beginbalans 
Bestemming resultaat

Voor de specificatie van de resutaatbestemming wordt verwezen naar de toelichting bij de overige gegevens.

11a. Bestemmingsreserve startinventaris Theater
Stand beginbalans
Bestemming resultaat

11b. Herwaarderingsreserve Muzisch Centrum en Museum
Stand beginbalans
Bestemming resultaat

VOORZIENINGEN
12. Jubileumgratificatie
Stand beginbalans
Mutatie

De gemeente Noordoostpolder heeft per 1 januari 2015 de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder een 

lening verstrekt van € 321.188,50 met een looptijd van 5 jaar. Als zekerheid zijn de kunstobjecten die door 

de gemeente aan het Cultuurbedrijf zijn verkocht op 6 juli 2015. Deze vertegenwoordigen een verzekerde 

waarde van tenminste € 250.000. Het rentepercentage gedurende de gehele looptijd bedraagt 3,5%. De 

jaarlijkse aflossing bedraagt € 64.237,70.

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
13. Leningen Gemeente Noordoostpolder
Opname lening
Cumulatieve aflossing
Aflossingsverlpichting (looptijd < 1 jaar)

De gemeente Noordoostpolder heeft per 1 januari 2015 de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder een 

lening verstrekt van € 321.188,50 met een looptijd van 5 jaar. Als zekerheid zijn de kunstobjecten die door de 

gemeente aan het Cultuurbedrijf zijn verkocht op 6 juli 2015. Deze vertegenwoordigen een verzekerde waarde 

van tenminste € 250.000. Het rentepercentage gedurende de gehele looptijd bedraagt 3,5%. De jaarlijkse 

aflossing bedraagt € 64.237,70.

31-12-2018

165.242
67.686

232.928

202.325
-27.919
174.406

117.620
-10.465
107.155

-
-
-

321.189
-256.951
-64.238

-

31-12-2019

232.928
-20.066

212.8629

174.406
-43.285
131.121

107.155
-6.006

131.121

-
15.192
15.192

321.189
321.189

-
-
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Inzake Museum Schokland
Opname
Cumulatieve aflossing
Aflossingsverplichting (looptijd < 1 jaar)
Looptijd tussen 1 jaar - 5 jaar

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

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

gedurende de gehele looptijd bedraagt 1,75%. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 30.000,00.

Totaal
3. Leningen Gemeente Noordoostpolder
Leningen o/g looptijd 1 jaar tot 5 jaar

14. Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichting (looptijd < 1 jaar)

15. Belasting en premies
BTW aangifte
Loonheffingen

13. Crediteuren
Crediteuren volgens crediteurenlijst

17. Overlopende passiva
Vooruit gefactureerde cursusgelden
Vooruit ontvangen recette
Tegoedbonnen theater
Reservering vakantietoeslag
Overuren
Reservering scholingskosten
Te betalen ZZP vergoedingen
Schulden ter zake van pensioenen
Netto salarissen
Accountantskosten
Spaartegoed kunstuitleen
Huisvestingskosten
Uitkoopsommen
Transitoria

31-12-2018

150.000
-60.000
-30.000
60.000

90.00

30.000

1.351
65.643
66.994

134.502
134.502

216.103
100.745

8.245
60.721
34.021
28.013

-
2.174

-
10.158
7.293
6.223

10.868
43.790

527.913

31-12-2019

150.000
-60.000
-30.000
60.000

60.000

30.000

-
61.166
61.166

84.669 
84.669

228.408
138.458

4.420
61.234
51.511
32.995
17.909
1.915
2.298

11.713
10.408
11.055

-
23.768

596.052

Alle bedragen in €

5151
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder is met de Gemeente Noordoostpolder een drietal 
huurcontracten aangegaan. Per 1 januari 2019 zijn de overeenkomsten verlengd voor onbepaalde 
tijd. De jaarlijkse huurverplichting van alle huurovereenkomsten bedraagt € 57.506,- ex btw.

Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder is met de Gemeente Noordoostpolder een 
huurcontract aangegaan eindigend op 31 januari 2022. De jaarlijkse huurverplichting van deze 
huuroveeenkomst bedraagt € 22.296,- ex btw. 

Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder least een tweetal kantoormachines voor een periode 
van drie jaar met een jaarlijkse last van € 3.653,-.

Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder least een voertuig voor een periode van vijf jaar met 
een jaarlijkse last van € 5.323,-. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd.

Ultimo 2018 is Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder investeringsverplichtingen aangegaan 
voor een totaalbedrag van circa € 53.000. Ultimo 2019 bedraagt het nog te investeren bedrag 
circa € 11.000. Dit betreft een investering voor een nieuwe website.

52
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Toelichting Exploitatierekening
BATEN

1. Inkomsten uit marktactiviteiten
Amateurkunst
Museum Schokland
Kunstuitleen
Theater ‘t Voorhuys
Cultuureducatie
Verhuur
Cross over
Overige opbrengsten

2. Structurele (gemeente)subsidie

Volgens beschikking
Afrekening subsidie 2018
Combinatiefunctionaris

Gemeente Urk

LASTEN

3. Inkoopkosten van de omzet
Uitvoeringskosten
Inkoop horeca / kunst / winkel
Exposities, locatiepodia en cross over
Uitkoopsommen en auteursrechten
Overige activiteitenkosten
BTW voorbelasting niet aftrekbaar

Subsidies zijn verstrekt op basis van het bedrijfplan 2019, de definitieve vaststelling vindt plaats na verantwoording.  

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

voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening Noordoostpolder”.

De subsidies 2018 is vastgesteld. De subsidie 2019 moet nog worden vastgesteld.

Begroting 2019

328.422
186.146
22.682

333.966
72.000

190.984
150.887

-

1.285.087

2.183.747

38.600
2.222.347

2.222.347

18.700
20.900
65.985

244.437
299.692
20.200

-
669.914

Realisatie 2019

312.574
176.238
23.013

284.254
113.142
210.604
156.778
40.416

1.317.019

2.184.365
-17.194
38.600

2.205.771
7.500

2.213.271

42.007
37.280
72.852

159.819
330.939

1.287
3.146

647.330

Realisatie 2018

291.388
164.005
20.251

278.684
98.121

204.692
5.624

69.214

1.131.979

2.141.275

38.600
2.179.875

2.179.875

38.900
36.541
48.856
27.193

287.651
1.729

887
441.757

→ Alle bedragen in €

5353
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4. Personeelskosten
Salaris vast personeel
ZZP en detachering
Hulp- en vervangingskosten
Vrijwilligersvergoeding
Ontvangen uitkeringen ziekte
Arbo-, BHV-, verzuim- en reiskosten
Studiekosten
Overige personeelskosten
BTW voorbelasting niet aftrekbaar

Het gemiddelde aantal FTE over 2019 bedraagt 25,2 (2018: 23,7 FTE)

5. Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Gas/Electra
Onderhoud gebouwen
Beveiliging
Schoonmaakkosten
Heffingen/belastingen gebouwen
Overige huisvestingskosten 
BTW voorbelasting niet aftrekbaar

6. Marketing
Marketingkosten

7. Kantoor en administratie
Betalingsverkeer
Kantoorkosten
Abonnementen en contributies
Verzekeringen7
Automatiseringskosten
Accountancy en advisering
Raad van toezicht
Overige kosten
BTW voorbelasting niet aftrekbaar

De honoraria van bestuurders en toezichthouders worden gespecificeerd in het overzicht bezoldiging 

topfunctionarissen.

Begroting 2019

1.560.299
274.457
53.000

-
-

94.188
40.039
4.500

-
2.026.483

82.575
95.000
16.000
4.500

70.500
15.000
1.500

-
285.075

114.000
114.000

8.000
30.000
9.350
4.200

109.000
57.080
7.000
2.000

-
226.630

Realisatie 2019

1.576.825
301.605
103.510

2.200
-20.502
96.247
12.707
19.032
21.714

2.113.338

87.649
70.662
22.961
4.292

65.976
9.544

-
13.981

275.067

129.000
129.000

7.022
30.926
9.063
7.108

124.873
38.288
6.525

541
21.127

245.473

Realisatie 2018

1.477.817
281.031
116.130

1.725
-32.533
96.141
28.830
46.753
7.438

2.023.332

79.644
68.518
23.789
3.820

60.620
8.727

-
3.082

248.200

123.105
123.105

8.453
34.459

9.115
8.485

113.881
73.375
6.534

572
10.425

265.299
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8. Vervoerskosten
Leaseauto
Brandstofkosten
Schadekosten auto

9. Afschrijvingen
Bedrijfsgebouwen en - terreinen 
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfs-middelen
Boekresultaat desinvestering

10. Financiële baten en lasten
Rente lening Gemeente Noordoostpolder
Rente

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening

Begroting 2019

6.500
600

-
7.100

9.427
1.827

159.960
-

171.214

-4.800
-

-4.800

2.218

Realisatie 2019

5.323
643
225

6.191

9.679
1.827

155.265
12.173

178.944

-4.348
44

-4.304

-69.357

Realisatie 2018

5.387
672

-
6.059

9.061
1.744

153.255
4.000

168.060

-7.122
382

168.060

29.302
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WNT-verantwoording 2019 Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze volgende op Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder van 
toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder is € 194.000. 
Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum 
voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 
10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

→ 

Gegevens 2019 
bedragen x € 1         M.C.G.M. Jansen 
Functiegegevens         Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019     01/04 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)    1,0
Dienstbetrekking?        ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    60.770
Beloningen betaalbaar op termijn      6.947
Subtotaal         67.667

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum    146.164
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t.

Bezoldiging         67.376

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan   N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.



Jaarverslag en jaarrekening 2019  |  Cultuurbedrijf Noordoostpolder 5757

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Gegevens 2018 
bedragen x € 1         P. de Haan
Functiegegevens         Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019     01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)    1,0
Dienstbetrekking?        ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    99.929
Beloningen betaalbaar op termijn      10.134
Subtotaal         110.036

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum    189.000

Bezoldiging         110.036

Gegevens 2019 
bedragen x € 1         H.R. Bogaard – Simonse
Functiegegevens         Directeur bestuurder
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)  01/01 – 31-03
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum    
Maximum uurtarief in het kalenderjaar     € 187
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 55.883

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?   Ja
Bezoldiging in de betreffende periode     27.675

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  n.v.t.

Bezoldiging         27.675

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan   N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 

Functiegegevens 
Aanvang en einde 
functievervulling in 
2019

Bezoldiging
Bezolding
Individueel  
toepasselijke bez-
oldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd 
betaald en nog  
niet terugontvangen 
bedrag
Bezolding

Reden waarom de 
overschrijding al dan 
niet is toegestaan
Toelichting op de 
vordering wegens 
onverschuldigde 
betaling

Gegevens 2018

bedragen x € 1 

Functiegegevens 
Aanvang en einde 
functievervulling in 
2019

Bezoldiging
Bezolding
Individueel  
toepasselijke  
bezoldigings-
maximum

 

J.H. Sweers

Voorzitter 
01/01 – 31/12

1.803
29.100

N.v.t.

1.803

N.v.t

N.v.t.

J.H. Sweers

Voorzitter
01/01 – 31/12

1.776
28.350

 

M.F.M.  
Rietveld
Lid
01/05 – 31/12

859
13.022

N.v.t.

859

N.v.t

N.v.t.

H. Folkeringa

Lid
01/01 – 03/10

952
14.240

 

J. Kempenaar

Lid
01/01 – 31/12

1.288
19.400

N.v.t.

1.288

N.v.t

N.v.t.

J. Kempenaar

Lid
01/01 – 31/12

1.269
18.900

 

A. Weterings

Lid
01/01 – 31/12

1.288
19.400

N.v.t.

1.288

N.v.t

N.v.t.

A. Weterings

Lid
01/01 – 31/12

1.269
18.900

 

L.F. Withaar

Lid
01/01 – 31/12

1.288
19.400

N.v.t.

1.288

N.v.t

N.v.t.

L.F. Withaar

Lid
01/01 – 31/12

1.269
18.900

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen.
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Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming overeenkomstig artikel 20 lid 2:
- Binnen drie tot zes maanden na afloop van het boekjaar legt de directeur/bestuurder de 
jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

Voorstel resultaatbestemming
          Realisatie 2019

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening      € 69.357 -/-

Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen: 
 Uit bestemmingsreserve startinventaris Theater    € 43.285 
 Uit herwaarderingsreserve startinventaris MC en Museum   € 6.006
Mutatie Algemene reserve        € 20.066 -/-

Gebeurtenissen na balansdatum
In de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met het opstellen en vaststellen van de jaarrekening 
over 2019 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met gevolgen voor de in dit jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 2019.

Ondertekening van de jaarrekening

Directeur-bestuurder:      Raad van toezicht:

Was getekend       Was getekend
M.C.G.M. Jansen      J.H. Sweers
        
 
        Was getekend
        A. Weterings

        Was getekend
        J. Kempenaar

        Was getekend
        L.F. Withaar-Weijns

        Was getekend    
        M.F.M. Rietveld

Emmeloord, april 2020
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
In de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met het opstellen en vaststellen van het jaarverslag 
over 2019 heeft Cultuurbedrijf Noordoostpolder maatregelen moeten nemen in verband met 
het Coronavirus / co-19. Met ingang van 13 maart 2020 tot en met ten minste 28 april 2020 zijn 
alle locaties voor bezoekers gesloten, worden geen lessen op externe locaties gegeven en is 
een beroep gedaan op de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze subsidie is 
aangevraagd met een verwacht omzetverlies van 21% in de periode april tot en met juni 2020, de 
uitbetaling van het voorschot wordt begin mei verwacht. Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft 
een crisisteam samengesteld en informeert betrokkenen op regelmatige basis. Dit leidt tot de 
verwachting dat niet alle afspraken met klanten en subsidieverstrekkers gerealiseerd kunnen 
worden.

→ 
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Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant
A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder te gemeente
Noordoostpolder 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 Cultuurbedrijf Noordoostpolder
per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1.  de balans per 31 december 2019;
2. de exploitatierekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
    verslaggeving en andere toelichtingen.

Benadrukking van gevolgen Coronavirus
Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Op pagina 33 
van de toelichting op de jaarrekening is door het management toegelicht wat de impact van het 
virus op 20 april 2020 reeds is geweest en met wat voor impact zij verder nog rekening houdt. 
Ook is toegelicht welke maatregelen het management al genomen heeft en welke maatregelen zij
voornemens is nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar
gestelde faciliteiten zij verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds
grote onzekerheden blijven bestaan.

Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden 
beoordeeld en zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. 
Doordat er onzekerheid is over wat de uiteindelijke economische impact van het Coronavirus 
zal zijn, spreekt er ook veel onzekerheid uit deze toelichting. Op grond van de door ons 
uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van mening dat, 
rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze
controleverklaring zijn, de organisatie de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar 
jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het verslaggevingsstelsel. 
Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de controlestandaarden - een 
goedkeurend oordeel over de jaarrekening verstrekt in deze controleverklaring.

→ 
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De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen en het Controleprotocol WNT. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijk-
heden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met 
RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
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C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de directeur/bestuurder en de 
Raad van Toezicht voor de jaarrekening
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de
bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is de direceur/bestuurder verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die de directeur/bestuurder noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van financiele
rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur/bestuurder afwegen of de stichting in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de directeur/bestuurder de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur/bestuurder het voornemen heeft om de sticht-
ing te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

De directeur/bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op
het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

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 materiële 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften, het controleprotocol WNT en de
onafhankelijkheidseisen.
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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, het in reactie op deze risico’s bepalen en  
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 stichting; 

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur/bestuurder en de  
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•  het vaststellen dat de door de directeur/bestuurder 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
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controle- 
verklaring 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 stichting 
haar continuïteit niet langer kan handhaven;

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

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties  
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.
Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over alle 
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de 
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Zwolle, 20 april 2020
Flynth Audit B.V.

Was getekend
drs. M.R. Quispel RA
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