HET JAARVERSLAG
2017

Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag van Art-S-Cool over het jaar 2017.
Met alles wat tot onze mogelijkheden behoorde, heeft Art-S-Cool inhoud gegeven aan de ambities
uit ons jaarplan 2017. Het was het eerste jaar dat Art-S-Cool opgenomen was in het
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020.
De verplichtingen die verbonden zijn aan de gemeentelijke meerjarensubsidie en de autonome groei
van activiteiten, vereisten een transitie in de organisatie. Dit vroeg forse aandacht van bestuur en
directie. Daarnaast kwam ook de gemeentelijke renovatie van de huisvesting laat op gang. Dit had
veel consequenties voor Art-S-Cool, zowel voor de eigen inrichtingsplannen van de lesateliers, als ook
voor de algehele organisatie.
Toch zijn de prestaties in 2017 boven verwachting: met 1500 kunstactiviteiten heeft Art-S-Cool 4300
deelnemers uit de Schilderswijk, Transvaal en omgeving bereikt. Gemiddeld werden er 33
kunstlessen per schoolweek gegeven, die wekelijks bezocht werden door 500 kinderen en ouders.
Art-S-Cool heeft met 19 basisscholen samengewerkt. Het bereik aan unieke schoolleerlingen in 2017
was door ons geraamd voor 2019 en het aantal lessen op scholen is zelfs meer dan we voor 2020
geraamd hadden.
Tegelijkertijd zijn er nog veel kinderen die Art-S-Cool niet heeft bereikt. Onze ambities voor
buitenschoolse cultuurparticipaties waren in ons jaarplan hoger dan het werkelijk bereik. Er zijn voor
kinderen uit onze wijken nog diverse drempels te overbruggen. Met onze pilots, zoals in bibliotheek
Transvaal waar wekelijks 25 kinderen de kunstactiviteiten van Art-S-Cool volgen, hebben we bij de
gemeente aandacht gevraagd voor betere kansengelijkheid. We kijken reikhalzend uit naar een
structurele oplossing waardoor meer kinderen uit de aandachtswijken bereikt worden met kunst en
cultuurparticipatie.
U begrijpt: het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor ons geweest. Ons collectief van professionele
kunstenaars ben ik dan ook zeer erkentelijk. De kwaliteit en aandacht die het collectief geeft in hun
kunstonderwijs, zorgen dat scholen, wijkpartners en deelnemers vertrouwen hebben in Art-S-Cool.
En ook de vrijwilligers, directie, medewerkers, bestuursleden, alle partnerscholen- en organisaties en
de gemeente en fondsen hebben deze prestaties mogelijk gemaakt. Tot slot wil ik alle kinderen een
pluim geven voor hun creatief proces en bijzondere werkstukken.
Veel leesplezier met ons jaarverslag 2017!
Everard Warffemius
Voorzitter Stichting Art-S-Cool
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Hoofdstuk 1 Algemeen
Naam instelling:

Art-S-Cool

Statutaire naam instelling:

Stichting Art-S-Cool

Statutaire doelstelling:

Aard van de instelling:

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

Bezoekadres:

Ferdinand Bolstraat 33

Postcode en plaats:

2525 XH Den Haag

Postadres:

Valkenboskade 77

Postcode en plaats:

2563 GP Den Haag

Telefoonnummer:

06-83576866

Email:

info@art-s-cool.nl

Website:

www.art-s-cool.nl

IBAN bankrekeningnummer:

NL13 TRIO 0198 4878 00

Ten name van:

Stichting Art-s-cool

Fiscaal nummer/Culturele ANBI:

8502 46 532

Rechtsvorm:

Stichting

Jaar van oprichting:

2011

Inschrijving Kamer van Koophandel te:

Den Haag

KvK nummer:

51971127

Naam:

Functie

In functie
sinds:

Termijn
benoeming

Everard Warffemius

Voorzitter

29-04-2014

Rob de Bruïne

Secretaris

29-04-2014

4 jaar (max. 2
termijnen)
4 jaar (max. 2
termijnen)

Treedt af op
(volgens geldend
rooster van aftreden):
29-04-2018 *
herkiesbaar voor 4 jaar
29-04-2018*
herkiesbaar voor 4 jaar

Amit Akbar

Penningmeester 29-04-2014

Diantha
Rumahlewang,

Algemeen
Bestuurslid

4 jaar (max. 2
termijnen)
4 jaar (max. 2
termijnen)

29-04-2018*
herkiesbaar voor 4 jaar
05-11-2019*
herkiesbaar voor 4 jaar

05-11-2015
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Cihan Bugdaci

30-08-2017

Erkoçu, Ergün

Algemeen
Bestuurslid
Algemeen
Bestuurslid
Algemeen
Bestuurslid
Ere voorzitter

Laura van Eeden

Directeur

25-01-2011

Abdelkarim Dinsi
Eugenie van Raaij

30-08-2017
30-08-2017
25-04-2017

4 jaar (max. 2
termijnen)
4 jaar (max. 2
termijnen)
4 jaar (max. 2
termijnen)

30-08-2021*
herkiesbaar voor 4 jaar
30-08-2021*
herkiesbaar voor 4 jaar
30-08-2021*
herkiesbaar voor 4 jaar

Hoofdstuk 2. Bestuursverslag 2017
Missie
Art-S-Cool, dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk, is er voor de toekomst van het kind.
Met onze binnen- en buitenschoolse kunstactiviteiten stimuleren we bij kinderen kennis, talenten en
vaardigheden die nodig zijn voor nu en voor hun toekomst.
We zijn er voor kinderen en jongeren, die van huis uit minder snel in aanraking komen met kunst.
Art-S-Cool daagt de jeugd uit hun creatieve vermogen te gebruiken, nemen ouders hierin mee en
stimuleren talentontwikkeling, op scholen, in buurthuizen, bibliotheek, openbare ruimte of in het
eigen lesatelier.
Dat doen we door met een collectief van professionele kunstenaars en vormgevers te werken,
waardoor kinderen in contact komen met de kwaliteiten van kunstenaars. Het ‘creatieve proces’ dat
leidend is voor de kunstenaar is ook leidend voor de deelnemers: onderzoek, uitproberen, schetsen,
ideeën bedenken, jezelf vragen stellen, sparren, vormgeven en presenteren.
Kernactiviteiten, secundaire processen.
Met oog op bovenstaande onderscheidt het bestuur drie kernactiviteiten:
- cultuuronderwijs;
- cultuurparticipatie;
- sociaal artistieke projecten:
Daarnaast zijn er de secundaire processen:
- Relatie netwerk
- Eigen Professie
Deze zijn vanaf 2016 gegroepeerd naar portefeuilles binnen het bestuur:
bestuurlijke verhoudingen;
sturen op cijfers, risicomanagement;
zelfsturing en Human Relations beleid (HR);
netwerken en culturele diversiteit;
huisvesting.
Afzonderlijke bestuursleden dragen hiervoor gemandateerde verantwoordelijkheid. Zij rapporteren
maandelijks aan het bestuur.
Meerjarenbeleidsplan, Jaarplan, Jaarverslag
Eens per vier jaar stelt het bestuur de lange termijn doelen vast op elk van deze terreinen.
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Per jaar brengt het bestuur een jaarplan uit, met daarin desbetreffende activiteiten. De activiteiten
zijn operationeel, d.w.z. toetsbaar, geformuleerd. Na afloop van ieder begrotingsjaar legt het
bestuur verantwoording af via het Jaarverslag, met daarin ook de jaarcijfers.
Bestuur 2017
De stichting heeft als bestuurlijke vorm een bestuur-directeur model. Het hele bestuurlijke proces is
in handen van het bestuur. In 2017 heeft bestuurslid Ergün Erkocu afscheid genomen, en benoemd
tot erevoorzitter. Erkocu was van oprichting in 2011 tot zijn emigratie naar Curaçao in 2014
voorzitter van de stichting. Hij heeft de naam voor de stichting bedacht en Art-S-Cool mede
opgebouwd. Vanaf 2014 is Erkocu tot april 2017 aangebleven als bestuurslid.
In augustus is het bestuur uitgebreid tot zeven leden met drie nieuwe leden: Abdelkarim Dinsi,
Eugenie van Raaij, Cihan Bugdaci. De bestuursleden zijn afkomstig uit de sectoren kunst, onderwijs,
bedrijfsleven en openbare dienst.
Ieder bestuurslid heeft een portefeuille. In de Opschuivende Agenda Transitie (OAT) wordt dit proces
bewaakt.
De verslagen van de portefeuillehouders zijn te vinden in bijlage 2.
Het bestuur heeft behalve de taken zoals bepaalt in de beleidscyclus, ook de directeur bijgestaan bij
de onrust in de huisvesting. Het bestuur heeft wethouder Wijsmuller een brandbrief geschreven na
de onrust in en rond de huisvesting en zijn met de wethouder in gesprek gegaan om te komen tot
een oplossing.
Daarnaast heeft het bestuur de directeur bijgestaan in de sollicitatieprocedure voor de aan te
trekken organisatie-coördinator en het aantrekken van nieuwe bestuursleden. In december is het
bestuur betrokken bij het organiseren van twee functies voor STiP-banen.
Het bestuur kan taken zelf uitvoeren maar ook de uitvoering delegeren aan de directeur. Het bestuur
blijft echter volledig verantwoordelijk. Het bestuur vervult ook een toezichthoudende functie. De
directeur neemt standaard daaraan deel.
Bij de beleidsontwikkeling houdt het bestuur zich aan de Governancecode Culturele Sector en de
Code Culturele Diversiteit.
In 2017 is het bestuur met directeur tien keer bijeengekomen, en heeft er daarnaast een interne
zelfevaluatie plaatsgevonden. De directeur neemt daaraan geen deel. De conclusies er van zijn
betrokken bij verdere beleidsontwikkeling.
De besprekingen in het bestuur worden voorbereid door het Agendaoverleg. Daarin hebben de
voorzitter, de secretaris en de directeur zitting. De penningmeester sluit bij het agenda-overleg aan
wanneer de beleidscyclus daarom vraagt. Er is afgesproken dat de leden van het bestuur geen
honorarium ontvangen, uitgezonderd de secretaris, die vanaf januari 2017 een
vrijwilligersvergoeding ontvangt à € 1500, - op jaar basis.
Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een directeur en vanaf augustus 2017 een organisatiecoördinator. Voor de uitvoering van kernactiviteiten van de stichting maakt de directeur gebruik van
autonome kunstenaars met zzp status. Deze hebben zich als preferred suppliers verenigd in een
collectief.
Voor de financiële administratie werkt Art-S-Cool samen met Blended Business. Ook voor verdere
financiële en personele administratie huurt Art-S-Cool diensten van buiten in. Van externe diensten
maakt Art-S-Cool ook gebruik inzake p.r. en marketing.

7

Hoofdstuk 3. Kernactiviteiten 2017
3.1.

Kunstonderwijs

In een van de lessen met als thema ‘ wonen’ maakten de kleuters hun droomkamer. De werkjes
moesten drogen en mochten nog niet mee naar huis. Graciella vond het heel moeilijk om afscheid te
nemen van haar werkje waar ze erg trots op was. Na het nog eens goed bekeken te hebben, gaf ze
haar gemaakte kamer een tedere kus.
Leontine Lieffering, kunstdocent in groep 2, Jan van Nassauschool

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

Google tekeningen Buutplaats, groep 8

Maar het belangrijkste in ons kunstonderwijs is binding. Binding met het kind, zodat het in alle
veiligheid de ruimte neemt om te creëren. Waar aan wordt gevraagd: ‘hoe zie jij jezelf, de ander, de
wereld om je heen? Er is geen goed of fout, alleen jouw beeldend verhaal.’
8

Onze stad (COH-thema) Prinses Marijkeschool, foto: H Tasheva

De kunstenaars van Art-S-Cool werkten in 2017 samen met 21 scholen, waarvan 19 voor primair
onderwijs en 2 voor voortgezet onderwijs. De meeste partnerscholen bevinden zich in de
Schilderswijk en Transvaal (13). De overige scholen bevinden zich in Laak (2), Rivierenbuurt (1),
Segbroek (2), Houtwijk (1), Escamp (1), Scheveningen (1).
Leerkansenprofiel
Het overgrote merendeel van onze lessen vinden plaats binnen het Leerkansenprofiel (LKP). Dat
betekent dat het kunstonderwijs onderdeel is van het onderwijscurriculum. Er is in september 2017
één LKP-school toegevoegd als partner: De Spoorzoeker in Laak. De andere LKP-scholen zijn Jan van
Nassauschool, ook bekend als O-3 Rivierenbuurt, en De Buutplaats uit de Schilderswijk. Gedurende
38 schoolweken vonden er wekelijks 35 kunstlessen plaats, waar de 500 leerlingen uit de groepen 1
t/m 8 aan deelnamen.
Om dat in goede banen te leiden, is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen de kunstenaars
en de organisatie Art-S-Cool, tussen de kunstenaars en de school, de school en de organisatie en
tussen de kunstenaars onderling.
Er is in 2017 een werkgroep LKP ingericht met de zeven betrokken kunstenaars uit het collectief. Eén
van de kunstenaars, Ellen Rodenberg, is de coördinator. De werkgroepleden wisselen de lessen uit,
ontwikkelen educatieprogramma’s en adviseren elkaar in het klassemanagement. Ook de leerlijn is
een belangrijk thema van overleg. Met deze werkgroep investeren de kunstenaars in de kwaliteit van
hun kunstonderwijs.
Verlengde Schooldag
Ook in de verlengde Leertijd (VSD) hebben we al zes jaar een samenwerking met Onze Wereld uit
Transvaal. In de 10 lessen krijgen de leerlingen uit de groepen 3 en 4, en 7 en 8 een oriëntatie met
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iedere week een ander kunstthema en materiaal. Ook gaan ze op excursie naar een atelier of
expositie, krijgen ze een gastles en houden ze een expositie voor hun ouders en vrienden. Aan het
einde van de cursus ontvangen ze een certificaat. In 2017 gingen de kinderen naar het atelier van
Tanja Smit, Paul Bruininckx en Andrea Freckmann.
Ouders
Ouders zijn zowel voor scholen als voor Art-S-Cool belangrijk om te betrekken bij de ontwikkeling van
hun kind. Het belang van kunstonderwijs is voor ouders uit de Schilderswijk en Transvaal vaak
onbekend. Zelf kunst maken, blijkt de beste en ook nog de leukste manier te zijn om het belang van
kunstonderwijs voor het kind te ervaren.

Prentenboek maken op basisschool Prinsehaghe

In 2017 hebben de kunstenaars 40 ouders geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan. Ouders op
Prinsehaghe (Schilderswijk) hebben in vijf lessen een eigen prentenboek gemaakt. Ze hebben het
verhaal bedacht en geïllustreerd. Op basisschool ’ t Palet (Schilderswijk) zijn moeders gaan
schilderen. Ook hebben ze een rondleiding gehad in het Mauritshuis.
Een bijzondere samenwerking heeft Art-S-Cool op basisschool De Paul Kruger uit Transvaal. In 2012 is
uit de samenwerking een programma ontstaan voor ouders en het jonge kind (2,5 jaar). Ook dit jaar
hebben peuters met hun ouders in tien bijeenkomsten met materialen, zoals grote kartonnen dozen,
creatief gespeeld. Met dit programma ervaren ouders het belang van het creatieve spel voor hun
jonge kind, en krijgen ze tips om ook thuis te spelen.
Uitbreiding van dit programma is in 2017 niet gelukt. We zullen in 2018 met stichting Brede
Buurtschool verkennen hoe we meer Voorscholen kunnen bereiken. Bij de Paul Krugerschool valt de
10

peuterspeelzaal onder hetzelfde bestuur, wat een samenwerking vereenvoudigd. Het merendeel van
de scholen hebben de peuterspeelzaal onder een andere stichting zoals kinderopvang of welzijn.
Deze contacten moeten door Art-S-Cool nog worden opgebouwd.
Projecten
In 2017 hebben verschillende grote en kleine schoolprojecten plaatsgevonden. Een voorbeeld
hiervan is de Schreuderschool voor speciaal onderwijs. In het project stonden de schilders uit de
Schilderswijk centraal. In iedere klas gingen de kinderen onder leiding van onze kunstenaar, als een
echte Rembrandt, Frans Hals of Vermeer aan de slag met verf en palet. De prachtige expositie voor
alle kinderen en ouders vond plaats in theater De Vaillant.
Een prachtig project waar Art-S-Cool met een trots gevoel op terug kijkt, is Landmark Hobbemaplein.
De Landmark Hobbemaplein is een wedstrijd voor kunstenaar om een statement neer te zetten. De
winnaar kan het ontwerp daadwerkelijk uitvoeren.
De gemeente Den Haag heeft Art-S-Cool gevraagd om met kinderen voorbeelden te maken,
waardoor de kunstenaars geïnspireerd worden. Wat zouden de kinderen uit de Schilderswijk graag
willen zien op het Hobbemaplein. Op basisscholen De La Rey, Paul Kruger, Onze Wereld, Shri Vishnu,
Al Qoeba en Prinses Marijke hebben 210 leerlingen hierover nagedacht en in samenwerking 42
maquettes gemaakt. De maquettes zijn geëxposeerd in bibliotheek Transvaal en zijn gepubliceerd in
het inspiratieboek Landmark Hobbemaplein, zie http://www.haagsveen.info/
Schoolteams
Steeds meer scholen zien het belang in van creativiteit voor hun didactiek, maar hoe pak je dit nou
aan?
Op basisscholen Zuidwal en s.o. Schreuder (Schilderswijk) heeft kunstenaar Ellen Rodenberg de
teamleden geïnspireerd. Op de Zuidwal volgden de leerkrachten het kunstbuffet, een roulatie van
diverse korte activiteiten met diverse materialen. Op de Schreuderschool gaf de kunstenaar les in
bijzijn van de leerkracht, en besprak ze deze na.
Cultuuronderwijs op zijn Haags
(CoH)
Art-S-Cool is partner bij
Cultuuronderwijs op zijn Haags
als Kunstenaar in de Klas. Bij de
diverse thema’s en projecten zijn
er kunstenaars in ons collectief
die het onderdeel Kunstenaar in
de Klas goed kunnen verzorgen.
De kunstenaars nemen eigen
werk mee fysiek, of in een
presentatie, en vertellen over het
eigen kunstenaarschap.
Kunstenaar in de Klas Gerjanne van Zuilen, op basisschool De Eshof. CoH-thema:
Identiteit. Foto: H. Tasheva

Met de kinderen wordt een dialoog gevoerd over het beroep, en tenslotte gaan ze zelf ook aan de
slag met een korte opdracht. Kunstenaar in de Klas heeft in 2017 plaatsgevonden op bassischolen De
Parkiet (Segbroek) en Eshof (Houtwijk).
Om het onderdeel meer onder de aandacht te brengen bij scholen, is een brochure ontwikkeld door
CultuurSchakel. Hier is de directeur van Art-S-Cool als adviseur bij betrokken geweest. Ook zit Art-SCool in het netwerk Kunstenaar in de Klas.
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Op de Prinses Marijkeschool heeft Art-S-Cool een schoolbreed project mogen doen, n.a.v. het CoH
thema De Stad. Met klei hebben de leerlingen een eigen stad gebouwd met hun bewoners. In de
gemeenschappelijk hal was de groei van de stad te volgen. Iedere dag kwamen er meer huizen,
winkels, restaurants, speelplekken en grote en kleine mensen bij. De stad hebben de leerlingen
omgedoopt tot: “Kleitopia”.
Voortgezet onderwijs
Op de Koetsveldschool VSO in Escamp hebben wekelijks jongeren kunstlessen van Art-S-Cool
gekregen. De school vroeg ons om ruimtelijke lessen, waarbij de leerlingen met materialen aan de
slag konden gaan. Ze hebben met klei, steen, recycle, boomtakken, karton en ander materiaal
ruimtelijk gewerkt. De werkstukken zijn op de kerstavond aan alle ouders gepresenteerd.
Voor het festival Holaa! heeft Art-S-Cool in opdracht het CKV-programma geschreven. Holaa! is een
jaarlijks terugkerend kunstfestival georganiseerd door stichting Hoogtij. Het festival bestaat uit een
route langs galeries, kunstenaarsinitiatieven en instellingen. Voor Havo/Vwo leerlingen wilde
stichting Hoogtij een educatie programma bestaande uit een presentatie voor de scholen, en een
route langs de kunstinstellingen.
Onder leiding van de Art-S-Cool kunstenaar, volgde een groep van het Mariscollege een route langs
vier kunstplekken: Maurits van der Laar, Grafische Werkplaats, 1646 en het Nutshuis. Op iedere plek
hield de gastheer/vrouw een presentatie over het getoonde werk.
Het CKV-programma wordt ook volgend jaar aangeboden aan de vo-scholen door stichting Hoogtij.
Met praktijkschool Johan de Witt is er een heel bijzondere samenwerking ontstaan. De leerlingen
hebben gedurende drie maanden, wekelijks stage gelopen in Art-S-Cool. Onder leiding van hun
docent en van onze kunstenaar, hebben de jongeren een lesatelier geschuurd, geplamuurd en
geschilderd. Ook in 2018 gaan we de samenwerking met de praktijkschool voortzetten.

3.2

Buitenschoolse kunstonderwijs/-participatie

KrokusKabaal 2017

Art-S-Cool ziet buitenschools onderwijs als een
belangrijke aanvulling op binnenschools onderwijs.
Met onze workshops op locaties, komen veel
kinderen in aanraking met het feest om zelf dingen
te creëren.
De kunstenaars van Art-S-Cool waren in 2017 in
bibliotheek Transvaal, theater De Vaillant, het
Schilderswijkfestival, en in de openbare ruimte op
Jacob van Campenplein, Tenniersplantsoen, Van
der Vennepark, Vermeerpark en plantsoen
Delfselaan. Daardoor konden honderden kinderen
uit de Schilderswijk en Transvaal bereikt worden.
Maar ook in de andere wijken was Art-S-Cool
actief, onder meer in de Cultuurankers en
bibliotheken: theater De Nieuwe Regentes, Dakota,
het Laaktheater, bibliotheken Ypenburg,
Leidschenveen, Loosduinen, Nieuw Waldeck,
Wateringse Veld en bibliotheek Laak. Onze
workshops waren op de Kinderboekenparade in
het Kinderboekenmuseum, op diverse locaties
tijdens festivals De Betovering, Ooievaars kunst- en
cultuurfestival, Leergeldfestival en KrokusKabaal.
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Het buitenschoolse kunstonderwijs in onze lesateliers en in Bibliotheek Transvaal is gericht op
ontplooiing van diverse vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren. De cursussen zijn een
verbreding en verdieping van de beeldende kunstenvakken op school.
In ons lesatelier aan de Ferdinand Bolstraat 33 komen kinderen na schooltijd naar de Tuesday Art-SCool en Wednesday Art-S-Cool (talentenklas). In Bibliotheek Transvaal komen kinderen van de Al
Qoebaschool en Yunus Emre na schooltijd naar de Friday Art-S-Cool. Met deze drie cursussen
bereiken we wekelijks 50 kinderen uit de Schilderswijk en Transvaal.
Onze kunstenaars genieten van deze lessen, omdat de kinderen heel gemotiveerd zijn en er in alle
vrijheid kunst gemaakt kan worden. Dat zijn soms grote samenwerkingskunstwerken zoals hutten
bouwen of een muurschildering. We maken gebruik van ons schoolplein om groot te werken, en daar
een video van te maken. We kunnen net iets meer met de kinderen doen dan in het onderwijs, en
dat is precies wat de kinderen (en kunstenaars) ook willen.

Hut ontwerpen met de criteria: veilig, flexibel, thuisgevoel

Op de woensdagen vonden onze Kweekvijvers Jong Talent plaats. Dankzij projectsubsidies van
Madurodam Kinderfonds, Fonds 1818, stichting Levi Lassen en Stadsdeel Centrum konden we een
jaar lang jong talent verder ontwikkelen. We hebben nauw samengewerkt met de scholen uit de
Schilderswijk en Transvaal. Zij hebben de talenten gericht geworven, nadat onze kunstenaars
toelichting gaven waar je bij het scouten op kunt letten.
De kinderen hebben wekelijks twee uur lang intensieve lessen gevolgd en gebouwd aan een
portfolio. Het portfolio kan dienen voor als ze door willen stromen naar voortgezet kunstonderwijs.
Er hebben excursies plaatsgevonden naar Galerie West op het lange Voorhout en de Koninklijke
Kunstacademie voor Beeldende Kunsten (KABK). Ook hebben ze masterclasses gehad van tientallen
kunstenaars, vormgevers en van de studenten grafische vormgeving van de KABK. Tijdens de
feestelijke expositie voor ouders, vrienden en belangstellenden, kregen de jonge talenten een
certificaat uitgereikt.
Het voornemen uit ons Jaarplan 2017 om het buitenschools aanbod naar andere dagen uit te
breiden, is helaas niet gelukt. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Onder meer onze huisvesting. Er
is vertraging in het verhuurklaar maken van ons pand. Daardoor kan Art-S-Cool de eigen lesateliers
nog niet opknappen. Ook was er onrust vanuit de directe omgeving. Jongeren uit de buurt braken in,
en uitte door middel van vandalisme hun ongenoegen. Daar is door de gemeente adequaat op
gereageerd. Er heeft eind december een ontmoeting met de jongeren en de gebruikers
plaatsgevonden. In 2018 zullen de kunstenaars van Art-S-Cool en de jongeren een gezamenlijk
kunstproject uitvoeren. Hiervoor is de nieuwe samenwerking met Zebra Welzijn en Next Project een
meerwaarde.
Maar de belangrijkste reden dat de uitbreiding niet is gelukt, is dat Art-S-Cool onvoldoende in staat is
geweest om de drempels voor deelname weg te nemen. Buitenschoolse kunstparticipatie wordt aan
de markt overgelaten. Met de bijdragen van de deelnemers moeten de lessen kostendekkend zijn.
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In een wijk zoals de Schilderswijk, waar kunst niet vanzelfsprekend is en de huishoudens weinig
financiële armslag hebben, is het creëren van kansengelijkheid essentieel.
Art-S-Cool werkt hier hard aan door de vele kennismakingsworkshops op locatie gratis aan te bieden.
Maar om enthousiaste kinderen langer aan ons te verbinden, is meer nodig.

Excursie in Galerie West, Lange Voorhout

Om de kunstenaar en de materialen te bekostigen, vragen we 6 euro bijdrage of 3 euro met een
Ooievaarspas (50% korting). Dit blijken te hoge drempels te zijn. Van onze deelnemers op de Tuesday
Art-S-Cool maken 95% gebruik van de regeling Kinderen doen mee. Deze regeling van de
Ooievaarspas maakt het mogelijk een cursusjaar gratis lid te zijn van één culturele instelling. Dat
betekent dat Art-S-Cool niet de kinderen bereikt die geen gebruik kunnen maken van deze regeling.
Deze drempels kaartte de directeur Art-S-Cool aan bij de gemeente. Ook de Commissie Samenleving
en wethouder Wijsmuller zagen dat, ondanks de Ooievaarspasregeling, de kinderen nauwelijks met
cultuurparticipatie bereikt werden.
Het thema ‘wegnemen van kansenongelijkheid’ is één van de beleidsvoornemens in de nieuwe nota
Cultuureducatie. Er zijn voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 pilots aangekondigd waar ook
Art-S-Cool partner van wordt. Met deze pilots wil de gemeente Den Haag komen tot oplossingen wat
nodig is om de kansenongelijkheid te verkleinen en meer kinderen uit kwetsbare wijken te bereiken
met cultuurparticipatie.
Het advies van Art-S-Cool naar de gemeente is: financiële drempels wegnemen, ouders betrekken bij
de activiteiten, op diverse lokale plekken de activiteiten aanbieden en culturele instellingen stimuleren
om samen te werken met partners in de wijk.
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3.3.

Sociaal Artistieke Projecten

Art-S-Cool zet kunst in om verbindingen te stimuleren tussen kinderen uit verschillende wijken in Den
Haag. Hiermee creëren we een voedingsbodem voor de toekomst.
De Haagse Dierentuin
De Haagse Dierentuin wordt bedacht en gemaakt door kinderen uit verschillende wijken.
Jaarlijks breidt de dierentuin uit met nieuwe diersoorten. In 2017 werkten kinderen uit de
Bomenbuurt en Transvaal gezamenlijk aan stop-motiondieren. De groepen 7 van de Bavinckschool en
Onze Wereld ontmoetten elkaar op de scholen, en schreven in gemengde groepen de storyboards,
schetsten de personages en maakten de kleifiguren.

De bedachte dieren worden gemaakt voor de stop-motions

De gemaakte dieren en de decors zijn getransporteerd naar Filmhuis Den Haag, waar alle kinderen
naar toe kwamen. Daar maakten ze hun stop- motions, in beeld én geluid. Dezelfde middag
monteerden ze deze tot animatiefilmpjes en werden ze vertoond aan familie en belangstellenden in
Zaal 1. Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf opende De virtuele Haagse Dierentuin waar de
diersoorten voortaan in verblijven. www.dehaagsedierentuin.nl
In september is Art-S-Cool uitgenodigd om de dieren en de stop-motions te presenteren tijdens de
culturele rondgang Hoogtij. In galerie Arte sin Limites aan de Anna Paulownastraat werd de
tentoonstelling druk bezocht door over de 100 bezoekers. Ook Den Haag FM TV kwam langs om een
mooi item te maken: Video item op Den Haag Fm
Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Fonds 1818, Madurodam Kinderfonds en Stadsdeel Centrum.
De Haagse Dierentuin is in 2017 genomineerd voor de Haagse Succes Awards.
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KunstKaravaan Schilderswijk
Verbinding in de Schilderswijk gebeurt door middel van onze rondreizende KunstKaravaan. Op vijf
pleinen strijken de kunstenaars neer met de tent. Alle kinderen die thuis blijven in de zomervakantie,
kunnen meedoen aan de kunstactiviteiten. In 2017 was het thema ‘ onmogelijke vliegmachines’. Uit
alle hoeken kwamen kinderen nieuwsgierig naar ons toe om te vragen of ze mee mochten doen. Er
was een inspiratiehoek met afbeeldingen. Daarop waren de vreemdste vliegmachines te zien, van
luchtfietsen tot Paramarenko’s. Met hun eigen vliegmachines konden 250 kinderen de wereld van
fantasie over reizen.

KunstKaravaan op Plantsoen Delfselaan
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Hoofdstuk 4. Secundaire processen:
4.1.

Relatie Netwerk

Art-S-Cool is een netwerkorganisatie, waarbij we ons inzetten voor uitbreiding en verdieping van
duurzame relaties. Deze relaties zijn nodig om onze doelgroepen te bereiken, en het juiste
programma voor hen aan te bieden. Het is het onderdeel Partners uit de Code Culturele Diversiteit.
Het is ook onderdeel van cultureel ondernemerschap: klantenbinding, aantrekken van financiers.
Daarnaast kan en wil Art-S-Cool van betekenis zijn voor gemeentelijk beleid, en de kennis voor
cultuuronderwijs in wijken zoals de Schilderswijk, delen en uitwisselen.
Partner voor onderwijs
De scholen zijn belangrijke partners voor Art-S-Cool. Een goede samenwerking komt de kwaliteit van
ons kunstonderwijs ten goede. Art-S-Cool werkt op maat en speelt in op de thema’s van de scholen.
Zo is ons kunstonderwijs aan kleuters gekoppeld aan de thema’s van de Voorschoolmethodiek
Piramide. De scholen uit de Schilderswijk en Transvaal zijn ook onze partner betreft de koppeling van
binnenschools kunstonderwijs naar buitenschools. Via de scholen kan Art-S-Cool de kinderen
werven. Op netwerkbijeenkomsten zoals de Brede Buurtschoolbijeenkomst of de
Cultuuronderwijsdag van Cultuurschakel, doet Art-S-Cool nieuwe informatie en contacten op.
Netwerk Wijkpartners
In 2017 is het bestaande netwerk van Art-S-Cool in de Schilderswijk en Transvaal verdiept en
verbreed. In het gebouw is de samenwerking met de gebruikers Fightclub 070, Zebra Welzijn, Next
projects en Wijkonderneming Schilderswijk geïntensiveerd. Art-S-Cool werkte in 2017 samen met
bibliotheek Transvaal, Haagse Hopjes, bewonersorganisatie De Paraplu, Multi Cultureel Jongeren
geluid, het Schilderswijkfestival en De Vaillant. Daarnaast hebben we veel kinderen voor onze
projecten, zoals de KunstKaravaan bereikt via partners zoals De Mussen, stichting Jeugdwerk,
moskeeën, Kraiejek Vermeerpark, Avraysa, Kinderopvang Seva, en vele moeders en scholen.
Directeur, Laura van Eeden is op veel bijeenkomsten in de wijken geweest, en is tijdens het
Schilderswijk Unites Festival uitverkozen tot één van de ‘Schilderswijkbewoners Top 100’.
Voor de Raad van Inspiratie zijn drie leden uit de Schilderswijk positief ingegaan op de uitnodiging
om plaats te nemen.
Samenwerking met culturele (diverse) organisaties
Art-S-Cool werkt samen met Cultuurschakel op gebied van de leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags.
In de bijeenkomsten Kunstenaar in de klas ontmoet Art-S-Cool de andere culturele partners.
De meeste samenwerking is met de Haagse bibliotheken en de Cultuurankers. Daarnaast de festivals
als De Betovering en Kinderboekenparade.
Art-S-Cool maakt zich hard om initiatieven met een cultureel divers programma onder de aandacht
te brengen van Cultuurschakel. Zo heeft de directeur erop aangedrongen dat een Platform Culturele
Diversiteit belangrijk geïnitieerd zou moeten worden. Hierover heeft een aantal gesprekken
plaatsgevonden, maar nog niet geresulteerd in een Platform. Wel heeft een onderzoek
plaatsgevonden naar cultuurbeleving in de Schilderswijk door bewoners met een Marokkaanse
achtergrond. De student antropologie heeft in haar scriptie ‘ Kunst is wit’, enkele belangrijke
observaties opgenomen, die voor Den Haag interessant zijn. De scriptie is in bezit van Art-S-Cool die
onderdeel vormde van het onderzoek.
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Netwerk Politiek
In maart stelde het bestuur een notitie op rond cultuurparticipatie. Het doel was om aan de hand
daarvan met politieke partijen in gesprek te komen over de toekomst van het beleid rond
cultuurparticipatie en met name de marktwerking, die in deze sector geldt. De Partij van de Arbeid is
op bezoek geweest. Eind 2017 heeft het bestuur afzonderlijke bestuursleden aangewezen als
contactpersoon naar de diverse partijen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.
Netwerk Vermogensfondsen, bedrijfsleven, subsidiërende instellingen
Vanaf september heeft Galerie Arte sin Limites in Den Haag een expositie georganiseerd getiteld
‘Haagse Dierentuin’.
Hierin werd het werk gepresenteerd van kinderen, die aan dit project van Art-S-Cool, eerste helft
2017, hebben deelgenomen. Genodigden waren afdelingen educatie van diverse musea, fondsen,
bedrijfsleven en gemeente. Ook werd tijdens de opening van De Haagse Dierentuin het “Kweek een
talent” sponsorwerving-programma gelanceerd met een mooie brochure.
De expositie werd, gezien de belangstelling, verlengd. Deze tentoonstelling was de eerste bewuste
activiteit richting vermogensfondsen en sponsoren. Met Fonds 1818 en stichting Boschuysen zijn
afspraken gemaakt voor een bezoek begin 2018. Daarnaast staan diverse activiteiten gepland, w.o.
met andere vermogensfondsen, het Cultuurfonds Jong Talent en de Rotary. Leerervaringen uit de
gesprekken met vermogenfondsen en anderen, zijn geïnventariseerd en zullen zichtbaar worden in
vervolgacties.

4.2.

Eigen professie

Voor 2017 was onze ambitie: Art-S-Cool heeft haar identiteit uitgebouwd en geconsolideerd,
zichtbaar in bedrijfsvoering en een interne organisatie op basis van cultureel ondernemerschap en
goed bestuur, dienstbaar aan de kernactiviteiten van het collectief.
Professionalisering en ontwikkeling
In de begroting en Jaarplan 2017 is investering in professionalisering en ontwikkeling kunstonderwijs
opgenomen als beleid. In 2017 heeft het collectief een werkgroep LKP (LeerKansenProfiel) opgericht.
De groep is 4 x bijeen geweest om lessen en ervaringen uit te wisselen en een projectplan voor 2018
te ontwikkelen. In dit plan is opgenomen een databank voor kunstlessen van Art-S-Cool. Hier wordt
in 2018 in geïnvesteerd. Naast deze werkgroep zijn lessen en trajecten voor het onderwijs
ontwikkeld, onder meer Kunstenaar in de Klas voor de leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags (CoH).
Ook in 2017 heeft collegiale coaching plaatsgevonden. Dat gebeurt door elkaar in de klas tijdens de
les te coachen, en door buiten de les elkaar te spreken. Een deel van de coaching is door de directeur
gedaan.
Naast investering in kunstonderwijs, hebben collectiefleden ook in andere kwaliteiten geïnvesteerd.
Hierdoor konden diverse leden zich inzetten voor het culturele ondernemerschap. Onder meer zijn
een viertal collectiefleden coördinatoren van projecten. Dat betekent dat zij zelf het projectplan voor
de fondsen schrijven, begroting opstellen, de uitvoering met de projectleden organiseren, de
uitgaven bijhouden en de evaluatie/verantwoording schrijven. Met de directeur is twee-wekelijks
contact over de voortgang van de projecten. De coördinatoren hebben ook een relatie met onze
partners, zoals de fondsen en gemeente, en de samenwerkingspartners van de projecten. Ook is de
directeur eindverantwoordelijk voor de projectaanvragen en de verantwoordingen.
Het collectief adviseert de directeur om de randvoorwaarden die zij nodig hebben om goed te
kunnen functioneren, te versterken. Zo is gevraagd om hen beter op de hoogte te houden van
interne ontwikkelingen. In oktober heeft daarom een bijeenkomst plaatsgevonden rondom de
overlast in het pand. Ook is er een app-groep opgesteld waar directeur en collectief mededelingen in
doet.
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Bedrijfsvoering
Het jaar 2017 stond in teken van het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Nu Art-S-Cool is
opgenomen in het Kunstenplan, biedt dat kansen om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Behalve
kansen, vraagt de meerjarensubsidie ook verplichtingen in verantwoording op gebied van
prestatiegegevens en financiën.
Samen met het administratiekantoor Blended Business is naar verbetering van processen gekeken.
Zo gaat Art-S-Cool in 2018 werken met het administratieprogramma Workspace.
Voor het coördineren van diverse werkzaamheden, is een freelancer aangetrokken. De freelancer
heeft verbetering aangebracht in het bijhouden van prestatiegegevens, de afsprakenformulieren met
de kunstenaars en de organisatie van de facturen.
Pr. en marketing
Het jaar 2017 startte met video-opnames van Art-S-Cool voor het LKCA, het Landelijk Kenniscentrum
voor Cultuureducatie en Amateurkunst. De video was naar aanleiding van de 1e prijs Code Culturele
Diversiteit: de CCD-Award 2016. In de lesateliers op Art-S-Cool, op basisscholen De Buutplaats en
Onze Wereld, en in bibliotheek Transvaalkwartier hebben diverse opnames plaatsgevonden. Het
resultaat is te zien op de website van de Code Culturele Diversiteit, het LKCA en op Art-S-Cool:
Art- S-Cool winnaar CCD-Award 2016
De interne pr- en marketing richtten we
onder meer op social media en website. De
stagiaire communicatie heeft het beleidsplan
voor communicatie aangevuld met nieuwe
middelen, zoals Instagram. Veel kinderen van
onze doelgroep maken gebruik van
Instagram. Daarom heeft ook Art-S-Cool dit
als middel en hebben we nu meer dan
honderd volgers. Op Facebook volgen over de
500 vrienden onze pagina, op Twitter 100.
Aan de refreshing van onze website is in 2017
achter de schermen gewerkt. We lanceren
deze medio 2018. Ook is er speciaal voor het
project De Haagse Dierentuin, een website ontwikkeld. Hierop is de groei te volgen van de
dierentuin.
Werving van deelnemers gebeurt met name door mond tot mondreclame via partners en scholen in
de wijk. We hebben daarom weinig besteed aan brochures en flyers, maar vooral in netwerk en
relaties.
Verdienmodel
Het collectief, de directie en bestuur zijn verantwoordelijk voor het aanboren van potentiele
opdrachtgevers en investeerders en professionaliseert zich in acquisitie, netwerken en sponsoring.
Hiervoor is advisering van Wijzer Werven aangetrokken. Dit heeft in 2017 onder meer geleid tot
gerichte werving van financiers voor onze talentenprogramma. De brochure Kweek een Talent! is na
de zomer ontwikkeld om bedrijven en particulieren uit te nodigen één of meer talenten te
sponsoren. In het najaar zijn de eerste contacten gelegd, onder meer met de Rotary Den Haag.
Het doel is om in 2018 de eerste talenten gesponsord te hebben uit giften.
Meer dan vooraf begroot, heeft Art-S-Cool eigen inkomsten gegenereerd uit opdrachten van scholen
en organisaties. Dit is ook een verdienste van diverse collectiefleden die acquisitie voeren, door
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eerdere samenwerkingen weer aan te halen, of opdrachtgevers te wijzen op andere diensten van
Art-S-Cool.
Huisvesting
Art-S-Cool heeft een eigen locatie in de Schilderswijk en daarnaast diverse satellieten in buurten
daaromheen. De locatie noemen we Hub, als betekenis van spil, as, knooppunt van Art-S-Cool die als
een magneet deelnemers aantrekt, en waar vandaan ook de kunstenaars vertrekken om op locatie te
werken. In 2016 maakte de gemeente bekend dat het pand aan de Ferdinand Bolstraat 33 op de
begroting cultuur komt. Dat betekende voor Art-S-Cool dat er een einde kwam aan de onzekerheid
die anti-kraak met zich meebrengt, en dat de ambitie om een duurzame partner te zijn voor de wijk,
gestalte kon krijgen.
Toch liep in 2017 de overgang naar de fase voor de definitieve huisvesting minder goed dan
verwacht, en wat noodzakelijk was. De betekenis van het pand voor de wijk, de afspraken en de
samenwerking tussen de gebruikers, het uitblijven van het noodzakelijk onderhoud dat jaren
achterstand had, de communicatie met de gemeente waren allemaal zo onduidelijk, dat de jongeren
in de buurt in actie kwamen om hun plek in het pand op te eisen. Op steeds brutalere wijze werd
vandalisme toegepast door meermalen de ruiten in te gooien, deuren te vernielen, lijm en verf uit te
spreiden over vloer en muren, en tenslotte spullen te ontvreemden. De acties hadden zo’n grote
impact dat één gebruiker, het Community Center Schilderswijk, zich teruggetrokken heeft uit het
pand. En ook Art-S-Cool werd onzeker over de veiligheid voor de kinderen en zichzelf, over de
toekomst van de Hub, over het behalen van afspraken met de gemeente in deze onrust. Het bestuur
heeft om die reden een brandbrief geschreven naar de wethouder, Joris Wijsmuller. De wethouder
heeft adequaat gereageerd na zijn bezoek op Art-S-Cool. De wijkmanager Schilderswijk is vanuit de
gemeente als regisseur gezet op dit pand. De wijkmanager zorgt in samenwerking met vastgoed en
cultuur, dat de invulling van het pand, de communicatie intern met de gebruikers en extern met de
buurt, de voortgang van het onderhoud en de inzet op het beveiligen van het pand in goede banen
wordt geleid. Vanaf januari heeft Art-S-Cool een tijdelijk extern kantoor gehuurd via Stroom Den
Haag, dat om de hoek ligt van de Hub. Op die manier kan Art-S-Cool de organisatie continueren.
Het inrichtingsplan van Hub is verschoven naar 2018.

Art-S-Cool Hub en satellieten

Hoofdstuk 5. Prestatiegegevens
CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS IN DE VRIJE TIJD
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Cursisten/ deelnemers
Beeldende kunst
Totaal aan cursisten/deelnemers
Klassen / groepen
Beeldende kunst **
Totaal aantal groepen
Aantal cursisten / deelnemers op leeftijd
Kinderen t/m 12 jaar
Jongeren 13 - 18 jaar
Volwassenen 18+ tot 55 jaar
Totaal cursisten / deelnemers
Totaal deelnemers ooievaarspas
Aantal klassen / groepen op leeftijd
Kinderen t/m 12 jaar
Jongeren 13 - 18 jaar
Volwassenen 18+ tot 55 jaar
Totaal klassen / groepen

Eenheid
aantal
aantal
Eenheid
aantal
aantal
Eenheid
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
Eenheid
aantal
aantal
aantal
aantal

Realisatie
2017
1.320
1.326
Realisatie
2017
62
116
Realisatie
2017
1326
0
0
1.326
20
Realisatie
2017
62
0
0
116

Raming 2017 Realisatie 2016
950
950

1.335
1.335

Raming 2017 Realisatie 2016
60
60

120
120

Raming 2017 Realisatie 2016
850
60
40
950
100

1.265
0
70
1.335
0

Raming 2017 Realisatie 2016
52
5
3
60

118
0
2
120

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES
Eenheid
Realisatie Raming 2017 Realisatie 2016
2017
Deelnemers t/m 12 jaar
Aangeboden verschillende activiteiten

aantal
aantal

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND
Aanbod voor Haagse scholen, waaronder COH
Eenheid
Lessen / activiteiten primair onderwijs
Deelnemende scholen primair onderwijs
Deelnemende leerlingen primair onderwijs
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs
Aanbod voor ouderparticipatie Haagse scholen
Deelnemende scholen primair
onderwijs/Voorscholen
Deelnemende ouders primair
onderwijs/Voorscholen
Lessen/activiteiten ouders

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
Eenheid

640
26

Realisatie
2017
1.272
18
2.216
51
3
47
Realisatie
2017

475
30

650
21

Raming 2017 Realisatie 2016
800
14
1.700
0
0
0

831
11
1.196
34
1
24

Raming 2017 Realisatie 2016

aantal

3

4

2

aantal

39

40

26

aantal

18

40

16

21

Aanbod voor VVE peuterspeelzalen Haagse
Voorscholen
Deelnemende Voorscholen
Deelnemende peuters
Lessen/activiteiten peuters
Aanbod
docententeam
Aantal deelnemende scholen
Aantal deelnemende docenten
Aantal activiteiten

Eenheid
aantal
aantal
aantal
Eenheid
aantal
aantal
aantal

Realisatie
2017

Raming 2017 Realisatie 2016

1
9
10
Realisatie
2017

4
40
18

2
61
13

Raming 2017 Realisatie 2016

2
34
28

2
20

1
40
2

TENTOONSTELLINGEN/PRESENTATIES
Eenheid
Aantal tentoonstellingen/publieke presentaties
Aantal bezoekers

TOTAAL PRESTATIES

aantal
aantal

Eenheid

Realisatie
2017

Raming 2017 Realisatie 2016

25
25.000

Bereik 2017

25
25.000

25
25.000

Bereik 2016

Totaal aantal deelnemers kunstonderwijs
Totaal aantal deelnemers participatie
Totaal aantal deelnemers

aantal
aantal
aantal

2.345
1.966
4.311

1.347
1.985
3.332

Totaal aantal activiteiten kunstonderwijs
Totaal aantal activiteiten participatie
Totaal aantal activiteiten

aantal
aantal
aantal

1.379
88
1.467

896
141
1.037

5.1

Toelichting

Meer dan 4300 unieke en actieve deelnemers, meer dan 1400 kunstactiviteiten, gemiddeld 33
kunstactiviteiten per schoolweek die wekelijks bezocht werden door 500 unieke kinderen en ouders.
Het bereik van Art-S-Cool ten opzichte van 2016 is met zo’n 1000 unieke deelnemers gestegen en het
aantal activiteiten met 440!
Het bereik in het kunstonderwijs is bijna verdubbeld ten opzichte van 2016. Ook de binnenschoolse
kunstactiviteiten is met bijna 400 gestegen vergeleken 2016. Art-S-Cool heeft met 19 basisscholen
samengewerkt. Het aantal lessen op scholen is meer dan we voor 2020 geraamd hadden. En het
bereik aan unieke leerlingen in 2017 is door ons geraamd voor 2019.
De stijging in bereik en activiteiten is onder meer door de intensivering en toename met de LKPscholen. LKP scholen bieden een LeerKansenProfiel aan waardoor kunstonderwijs een structureel
onderdeel wordt van het curriculum. Sinds dit schooljaar is LKP-school De Spoorzoeker toegevoegd
als partner.
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Art-S-Cool heeft ook grote schoolprojecten kunnen doen, waardoor er veel scholen en leerlingen
bereikt zijn.
Het bereik in de buitenschoolse participatie lijkt iets te zijn teruggenomen. Lijkt, omdat de telling
anders is dan bij kunstonderwijs. De gemeente vraagt naar het aantal groepen en niet naar het
aantal activiteiten. Dat geeft een vertekend beeld. Een doorlopende workshop op het
Schilderswijkfestival is dan een groep, maar ook een Talentklas die bestaat uit 24 lessen is een groep.
Kijken we naar het aantal activiteiten dan is dit gelijk gebleven ten opzichte van 2017.
Op zich kan Art-S-Cool tevreden zijn met dit kwantitatieve resultaat, maar we willen en kunnen een
grotere doelgroep uit de Schilderswijk en Transvaal bereiken met ons buitenschools kunstonderwijs.
De gemeente Den Haag onderkent dit, en kijkt op welke manier Art-S-Cool in 2018 en 2019 pilots kan
organiseren om de kansengelijkheid te bewerkstelligen.

Hoofdstuk 6. Toelichting op de jaarcijfers
Balans per 31 december 2017
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Balans per 31 december 2017
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Staat van baten en lasten over 2017

Hier volgt de toelichting op de jaarcijfers 2017.
De resultaten die behaald zijn in 2017 volgen een tendens die ook in de drie voorgaande jaren aan de
orde was. Dit was een tendens van enerzijds het steeds groter worden van de baten (en ook het
bereik), maar tegelijkertijd ook het groter worden van de lasten. Gedurende deze vier jaren is het
gelukt om de lasten in lijn te houden met de baten, waardoor er altijd een positief resultaat werd
geboekt. Het resultaat over 2017 is in lijn met het streven van directie en bestuur om tijdens het
eerste jaar het Kunstenplan al een gezonde financiële huishouding te hebben.
Belangrijk is verder hierbij op te merken dat het financiële resultaat in 2017 positiever is uitgevallen,
dan begroot. Dit heeft vooral te maken door het feit dat er minder in de huisvesting geïnvesteerd
kon worden door de huidige staat van het pand waarin Art-s-cool zich bevindt. Het resultaat
betekent dat Art-s-cool vanaf 2018 een minder kwetsbare positie heeft, door het opbouwen van een
relatief kleine eigen vermogen. Ondanks de opname in het Kunstenplan zal er ook geld vrij gemaakt
worden om ook zelfstandig te investeren in innovatie. Daarmee kan er met de nodige inkomsten wel
de financiële huishouding niet alleen gezond gehouden worden (in lijn met voorgaande jaren), maar
deze ook robuuster te maken.
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Er zijn in 2017 verschillende projecten opgestart waardoor er gevarieerder bronnen van inkomsten
zijn ontstaan. Daarmee kan Art-S-Cool het incidenteel verdienmodel wat er voorheen was gaan
aanpassen. De baten uit het Kunstenplan gekoppeld aan de inkomsten uit opdrachten van scholen en
organisaties, projectsubsidies en materiele sponsoring zorgen voor een gediversifieerder
verdienmodel.
In 2017 waren ook de voortgaande effecten te zien van onder andere het project uit 2015 ‘Art-S-Cool
als Duurzaam, Culturele Onderneming, verder genoemd DCO. Hierdoor was onder meer het collectief
beter in staat eigen projectaanvragen voor te bereiden, waardoor de baten in 2017 stegen en is er
een efficiencyslag gemaakt in de organisatie waardoor de activiteitenlasten meer dekkend zijn
gebleven. Deze beweging zal onder invloed van de ontwikkelingen vanaf 2018 zich verder moeten
uitbouwen. Denk hierbij aan het verder scholen en professionaliseren van de docenten.
Kijkend naar de totale baten beoogd Art-S-Cool de komende jaren uit te groeien naar een organisatie
met weinig subsidie-afhankelijkheid naar een verhouding van 40% uit publieke subsidies en 60%
baten uit andere bronnen van middelen. In 2017 is dit uitgekomen op een verhouding van 46%
publieke subsidies (135.650 euro) tegenover 54% uit andere bronnen (159.481 euro). Hier zit dus nog
wel groei in, maar daar is ook rekening mee gehouden binnen een meerjarig groeimodel. In het
kader van duurzaam ondernemen behoorde ook de algemene reserve toe te nemen. Het
weerstandsvermogen van de stichting is zwak en derhalve toe om versterkt te worden.
DIRECTE INKOMSTEN
Publieksinkomsten
De realisatie van de publieksinkomsten waren nagenoeg gelijk aan de begroting. In 2017 werd een
omzet van 295.131 euro gehaald, terwijl er 327.000 euro was begroot. Dit verschil zat in lagere
subsidiebaten. Interessant is dat op educatiebaten er wel een omzet van 132.634 euro is gehaald,
terwijl er een veel lager bedrag was begroot (108.000 euro). Met de meerjarensubsidie van de
gemeente Den Haag bleek de organisatiecapaciteit, kwaliteit in ons cultuuronderwijs, duurzaamheid
en zichtbaarheid te verbeteren. Hierdoor is de verwachting uitgekomen dat er en grotere vraag is
naar onze lessen/activiteiten cultuuronderwijs en cultuurparticipatie.
Sponsorinkomsten
Art-S-Cool investeert in het uitbreiden van partners die in natura ondersteuning bieden. Dat kan zijn
advisering, praktische professionele hulp, materialen, enzovoort. In 2017 heeft voor het opknappen
van de lokalen een samenwerking plaatsgevonden met praktijkschool Johan de Wittcollege.
Leerlingen hebben geschuurd en geschilderd.
Overige directe inkomsten
Deze inkomstenbron is niet aan de orde geweest voor 2017.In de voorgaande jaren werden
inkomsten geboekt uit waren bijvoorbeeld zaken als het geven van lezingen, het ontwikkelen van
projecten voor externe klanten, het winnen van een prijs. In 2018 zal de mogelijkheden rond lezingen
en projecten onderzocht worden.
INDIRECTE INKOMSTEN
Diverse inkomsten
Deze inkomstenbron is niet aan de orde geweest voor 2017. Te denken valt aan: het uitlenen van
personeel aan externe organisaties en het verhuren van lesatelier Art-S-Cool. In 2018 zal de
mogelijkheden om lokalen te verhuren beter worden in verband met het opknappen van de locatie.
Bijdrage uit private middelen
Art-S-Cool heeft een goede naam opgebouwd met de Sociaal Artistieke Projecten en Kunst in de
openbare ruimte. Deze projecten hebben een positief effect op de sociale cohesie en imago van
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aandachtsgebieden. Ze zijn succesvol verlopen mede dankzij financiële ondersteuning van de
gemeente Den Haag (stadsdelen), door middel van crowdfunding via Voordekunst en door giften van
fondsen. Art-S-Cool heeft dan ook de afgelopen jaren goede relaties opgebouwd met meerdere
fondsen. In 2017 heeft Art-S-Cool schenking ontvangen voor het project De Haagse Dierentuin van
Fonds 1818 en Madurodam Kinderfonds. Ook Stadsdeel Centrum heeft hieraan bijgedragen.
Het project Kweekvijver Jong talent is ondersteund door Fonds 1818, Madurodam Kinderfonds en
Levi Lassen. Ook Stadsdeel Centrum heeft hieraan bijgedragen.
Ons zomerproject De Kunstkaravaan Schilderswijk is ondersteund door Jeugdvakantieloket. Ook
Stadsdeel Centrum heeft hieraan bijgedragen.
Door versterking van de organisatie, opname in het Kunstenplan en verdere professionalisering van
het collectief in het ontwikkelen van projectaanvragen verwachten we vanaf 2018:
- Meer Sociaal Artistieke Projecten en Kunst in de openbare ruimte te kunnen ontwikkelen en
uitvoeren;
- Hogere bijdragen van de fondsen e.a. te genereren;
- Met andere fondsen, ook landelijke, een relatie te kunnen opbouwen.
- Meer donaties en giften van particulieren en bedrijven te genereren; hiervoor werd vanaf eind 2015
het traject Wijzer Werven ingezet. Door het vergroten van kennis over het aantrekken van financiële
middelen kunnen zowel collectief, directie als bestuur meer de nodige acties gaan verrichten. Sinds
2015 heeft Art-S-Cool een culturele ANBI-status. De komende jaren worden initiatieven uitgezet op
het gebied van crowdfunding, vrienden van Art-S-Cool en giften.
SUBSIDIES
Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag
Onze kernactiviteiten zijn voor voornamelijk gericht op cultuuronderwijs. De subsidie vanuit de
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 van de Gemeente Den Haag is ter versterking van
Art-S-Cool binnen het Haagse onderwijsveld. De meerjarige subsidie van 102.250 euro is verdeeld over:
Ondersteuning van de algehele organisatie op gebied van cultuuronderwijs. Daarbij gaat het om het
faciliteren van primaire processen, ontwikkeling van cultuuronderwijs, zoals projecten, leerlijnen en
producten.
Overige subsidies Gemeente Den Haag
Voor onze projecten in de Schilderswijk en Transvaal waren bijdrages begroot, afkomstig van
verschillende directies van de gemeente Den Haag, zoals Directie OCW, en het Stadsdeel Centrum. Het
gaat hier om de buitenschoolse participatieprojecten: De Kunstkaravaan Schilderswijk, Kweekvijver
Jong Talent (Stadsdeel Centrum) en Cultuurparticipatie kinderen in aandachtswijken (Directie OCW).
Daarnaast is het ontmoetingsproject De Haagse Dierentuin dat in samenwerking met scholen
plaatsvindt ondersteund door Stadsdeel Centrum.
Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen
Deze inkomstenbron is niet aan de orde geweest voor 2017.
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
De realisatie van activiteitenlasten is een stuk hoger dan begroot (140.716 in 2017 tegenover 95.218
in 2016). Dit komt doordat er ook meer lessen en activiteiten zijn uitgevoerd. De personele
activiteitenlasten zijn op freelance basis. Zowel personeel als materieel zijn de activiteitkosten
gekoppeld aan de toename in uitvoering van de lessen/activiteiten.
BEHEERLASTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
In 2017 is er 119.980 aan lasten gemaakt, terwijl er ruim 226.000 was begroot.
Uitbreiding organisatie-coördinator sinds 1 augustus. Directeur is per 1 januari in dienst. Daarnaast
investering in kwaliteit kunstonderwijs, onder meer door collegiale coaching, studie en ontwikkelen
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producten. En investering professionalisering, onder meer door kwaliteiten van kunstenaars in te
zetten voor de organisatie. Te denken valt aan coördinatie, huisvesting, collectief overleg. Daarnaast
is de organisatie door middel van opbouwen van ervaring en competenties (o.m. studie) gegroeid in
effectiviteit en productiviteit.
NB: De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is niet van
toepassing. De loonkosten betreffen brutosalarissen, werkgeversdeel sociale lasten, vakantiegelden
zijn niet gebaseerd op basis van de cao van de gemeente Den Haag.
De beheerlasten materieel zijn een stuk lager uitgevallen, omdat er geen huisvestingskosten zijn
gemaakt. Ook is er geen huur betaald, omdat het pand nog niet overgedragen is conform reëel
onderhoudsstandaarden. Er is hierbij sprake van overmachtssituatie in verband met het feit dat het
pand dus voldoet aan de eisen om een uitstekende bedrijfsvoering mee te borgen. Het voordelig saldo
dat hiermee vrijkomt is geen winstpost, maar zal in een latere fase aangewend worden voor de
huisvesting. Ondanks de accommodatie is er alsnog sprake geweest van een bedrijfsvoering, gezien de
omstandigheden, redelijk goed is gegaan.
EXPLOITATIERESULTAAT
Op basis van het positieve exploitatieresultaat is het mogelijk geweest om de financiële huishouding
van de stichting te versterken. De publieksinkomsten zijn zeer goed te noemen. Er zijn hogere dan
begrote inkomsten uit activiteiten bij scholen en organisaties. Er zijn wat kleinere inkomstenbronnen,
zoals Ooievaarspas en donaties, die achterblijven, maar die financieel een kleine impact hebben. Wat
betreft de private middelen is er op het gebied van participatie redelijk goede inkomsten behaald. Bij
fondsen zijn de inkomsten achtergebleven i.v.m. het niet doorgaan huisvestingsplan. Wat betreft
subsidies lopen de participatiesubsidies boven begroting. Het saldo Activiteitenlasten zijn hoger dan
gepland, maar gedekt door hogere inkomsten. De bedrijfslasten lopen achter op de begroting.
Hiervoor zijn er 3 redenen:
- aantrekken coördinator halverwege het jaar (minder loonkosten)
- vrijwilligersorganisatie nog niet draaiende (minder vergoedingen)
- Onzekerheid rond huisvesting leidde tot minder investeringen (minder kantoor- en
inrichtingskosten)
De versterking van de stichting gebeurt door het instellen van 2 reserves en een voorziening:
- 9.253 euro Algemene Reserve (deel van Eigen Vermogen)
- 10.000 euro Investeringsreserve (deel van Eigen Vermogen)
- 15.000 euro Huisvestingreserve
De keuze om de Eigen Vermogen te versterken is om de duurzaamheid van de stichting te
waarborgen. Bij het aanhouden van een weerstandsvermogen van 3 maanden vaste lasten komen
we uit op ongeveer 30.000 euro in totaal. We zouden dan met het resultaat 2017 een derde van
weerstandsvermogen hebben gedekt.
Doel van de investeringsreserve is om deze aan te wenden om nieuwe plannen te ondersteunen met
betrekking tot nieuwe projecten of organisatieontwikkelingen. Dit is een reserve, die bij niet-gebruik,
weer kan terugvallen op de Algemene Reserve.
De Huisvestingreserve is op basis van een afspraak met de gemeente dat de huurgelden die in 2017
niet betaald zijn, in 2018 gebruikt moeten worden ten bate van onze huisvesting.
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Hoofdstuk 7. Met het oog op 2018, toevoegde waarde
Tot nog toe hebben we de voortgang 2017 bezien vanuit ons eigen resultaat. In dit laatste hoofdstuk
voegen we daar een invalshoek aan toe: die van de toegevoegde waarde. Focus dus niet op onze
eigen prestaties maar op wat we toevoegen aan de kwaliteit van de omgeving. De gegevens 2017
rangschikken we daarom naar vier invalshoeken:
inhoudelijk bereik;
positionering binnen het bestel en bijdrage aan de Haagse culturele sector;
sociaal-maatschappelijke betekenis;
ondernemerschap.

7.1.

Inhoudelijke bereik

De deelname cijfers aan onze activiteiten en het aantal scholen met wie Art-S-Cool betrekkingen
onderhoudt zijn hierboven reeds gepresenteerd. Daaruit bleek dat het bereik opnieuw onze
verwachtingen heeft overtroffen. Onze toegevoegde waarde: wij brengen kunst naar de kinderen, in
plaats van omgekeerd. Onze aanpak brengt een verbindend verhaal van empathie en
kunstzinnigheid.
Uit de respons van gebruikers, het scholenveld en tijdens landelijke presentaties maken we op: onze
toegevoegde waarde doet er toe.

7.2. Positionering binnen het bestel; bijdrage aan Haagse culturele sector
Art-S-Cool positioneert zich in het Haagse veld door vanuit de Schilderswijk kunstactiviteiten aan te
bieden. Voor onze doelgroep is kunst en met name beeldende kunst een vrij onbekend terrein. Art-SCool laat op een veilige en enthousiaste wijze kinderen en hun ouders daarmee kennis maken. Door
hen in contact te brengen met professionals en met het culturele veld, door ouders en school
nadrukkelijk te betrekken bij onze talenttrajecten én door samen te werken met andere
professionals heeft Art-S-Cool een onderscheidende positie binnen de talentenontwikkeling van de
110 nationaliteiten binnen de wijk.
Via Cultuuronderwijs op zijn Haags en Culturele Business Case is Art-S-Cool een partner in het
culturele netwerk. Daarnaast samenwerking met de Cultuurankers, met name De Vaillant, en met de
bibliotheken, met name bibliotheek Transvaalkwartier.
Art-S-Cool draagt bij aan het op te richten Platform Culturele Diversiteit Schilderswijk.

7.3. Sociaal-maatschappelijke betekenis
Art-S-Cool weet zich te onderscheiden met bijzonder artistieke kunstprojecten waarbij verbindingen
worden gelegd met het sociale domein. Kinderen uit verschillende wijken ontmoeten elkaar op een
actieve, plezierige en creatieve manier. Samen met de kunstenaars maken zij kunst. Sociale en
culturele verschillen verdwijnen, samen komen ze tot bijzondere prestaties. Het sleutelwoord van die
samenwerking: co-creatie.
In de stadsontwikkeling speelt Art-S-Cool een rol in de openbare ruimte van aandachtsgebieden en
daarmee indirect in de economie. Met de projecten die gericht zijn op het opwaarderen van de
publieke ruimte en met de positieve berichtgevingen in de media over bijzonder exposities en sociaal
artistieke projecten, krijgen wijken zoals de Schilderswijk een beter imago.
Art-S-Cool werkt samen met welzijnsorganisaties, zelforganisaties en bewonersorganisaties in de
Schilderswijk en Transvaal.

7.4.

Ondernemerschap

Het tegengaan van subsidieafhankelijkheid is één van de uitgangspunten van het begrotingsbeleid
van Art-S-Cool. In het Meerjarenbeleidsplan 2020 heeft het bestuur daar een criterium voor
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vastgelegd, de zogenaamde strategische ‘40-60 regel’ voor onze begrotingsontwikkeling: inkomsten
genereren wij uit voor 40 % uit overheidsmiddelen en 60 % uit publieksinkomsten en private
middelen. Deze financieringsmix heeft een bedrijfseconomisch maar ook een maatschappelijk
fundament. Dat wil zeggen, we streven naar deze gemengde vorm van financiering niet enkel
omwille van noodzakelijks spreiding van inkomsten, maar ook als blijk van maatschappelijk
toegevoegde waarde: de samenleving is bereid voor onze diensten en maatschappelijk nut te
betalen.

7.5.

Op naar 2018

We hebben de prestaties en de toegevoegde waarde van Art-S-Cool 2017 verwoord; de vraag, die
rest is: wat is de uitdaging voor 2018?
Tijdens de bestuurlijke zelfevaluatie van 12 december jl. heeft het bestuur de volgende
aanbevelingen voor het komende jaar geformuleerd:
(1) de verdere uitbouw van de interne organisatie;
(2) daarbij met name de managementondersteuning van de directeur, de uitbouw van bestuurlijke
portefeuilles, sterkere financiële sturing;
(3) toerusting/professionalisering collectief richting zelfsturing/coöperatie;
(4) betere verankering in wijk, níet via systeemwereld, maar rechtstreeks (meer kinderen in atelier);
(5) blijven toewerken naar culturele diversiteit, ook in collectief;
(6) verdere verdieping van inhoudelijke missie en visie, waar mogelijk daarbij ons laten inspireren
door wetenschap.

Hoofdstuk 8. Tot slot
Tot slot van dit jaarverslag 2017, bedankt Art-S-Cool alle kinderen, ouders, scholen en de vele, vele
partners voor al het moois uit 2017! Art-S-Cool bedankt de volgende partners voor financiële
ondersteuning van onze kunstprojecten uit 2017:

Art-S-Cool is in 2017 partner van:

30

Colofon jaarverslag 2017:
Teksten: Laura van Eeden, Rob de Bruine, Everard Warffemius, Amit Akbar, Diantha Rumahlewang,
Eugenie van Raaij, Cihan Bugdaci, Abdelkarim Dinsi.
Foto’s: H. Tasheva, Art-S-Cool collectief.
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Bijlage 1 Organisatie 2017

SUPPORT GROEP
4 vrijwilligers

KUNSTENAARS COLLECTIEF
16 ZZP’ers

GASTDOCENTEN
14 ZZP’ers

COORDINATOR
0,4 FTE

DIRECTEUR
0,8 FTE

RAAD VAN INSPIRATIE i.o.
10 experts/representanten

opdrachtgeverschap, advies, vrijwilligerswerk

werkrelatie, bestuur

BESTUUR
7 vrijwilligers

ART-S-COOL
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COLLECTIEF
Alfred
Beekenkamp
Angelique Josten
Brent
Batstra
Ellen
Rodenberg
Els
Pak
Frank
Niessen
Gerjanne van Zuilen
Hannah Driessen
Jessica
van Deursen
Jessy
Rahman
Leontine Lieffering
Manouk Hasebos
Marijke
Melissa
Naima
Natasha
Noortje
Sara
Tarek

van Zuilen
Cruz Garcia
Zaki
Van Nooijen Kooij
Zijlstra
Pape
adel Rezk

GASTDOCENTEN
Amir
Tirandez
Andrea
Freckmann
Dina
Barbosa
Jan
Wattjes
Maarten Scheepers
Manouk Hasebos
Paul
Bruijninckx
Tanja
Smit
Lukas, Yessica, Caro, Hilde,
Wannes, Guillome
ORGANISATIE
Ak
Vreeswijk
Laura
van Eeden
Mahasin Tanyaui
Shannen Kadar
Stefanie Scholten
Tamar
Akdogan

Kunstenaar
Vormgever
Filosoof/Vrijwilliger
Kunstenaar
Kunstenaar
Vormgever
Kunstenaar
Kunstenaar
Kunstenaar
Kunstenaar
Kunstenaar
Modeontwerper/vrijwilliger
Kunstenaar
Kunstenaar
Ouder/vrijwilliger
Kunstenaar
Kunstenaar
Kunstenaar
Kunstenaar

Kunstenaar
Kunstenaar
Illustrator
Kunstenaar
Kunstenaar
Modeontwerper
Kunstenaar
Kunstenaar
Studenten Grafische Vormgeving KABK

Vrijwilliger organisatie
Directeur (dienstverband)
Organisatie-Coördinatie (dienstverband)
Stagiaire communicatie
Project AO/IB
Wijktrainee
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