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Voorwoord

Voor u ligt het voortgangsrapport van de Stichting Toonbeeld. Dit rapport 
omvat de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. Bij het schrijven hiervan 
diende de opzet van het voortgangsrapport 2017-2018 als uitgangspunt. 
In dit rapport blikken we terug op het schooljaar 2018-2019 en vooruit op 
het schooljaar 2019-2020. We geven een overzicht van de ontwikkelingen 
die zich hebben voorgedaan, van de behaalde resultaten en van de 
beleidsvoornemens voor het komende schooljaar. 

Met het oog op de leesbaarheid gebruiken we in de vervolgtekst steeds 

Toonbeeld waar we Stichting Toonbeeld bedoelen.

de planperiode 2018-2019 is het tweede volledige tijdvak waarin Toonbeeld, 

als private onderneming, volkomen autonoom invulling heeft gegeven aan 

haar kunst – en cultuur-educatieve opdracht. het is tevens de periode waarin 

Toonbeeld zich als organisatie verder ontwikkelde. was in het eerste jaar van 

de verzelfstandiging de reorganisatie nog hét dominante thema, gaandeweg 

het schooljaar 2018-2019 kwam het accent meer en meer te liggen bij de 

corebusiness van Toonbeeld: kunst- en cultuureducatie.

dit leest u terug in deze rapportage, waarin wij de resultaten van onze 

inspanningen op het terrein van cultuureducatie (muziek-, beeldend- en 

toneelonderwijs), kunstuitleen en facilitaire ondersteuning beschrijven. 

daarnaast komen ook de plannen en doelstellingen voor het komende 

schooljaar aan bod.
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SamenVaTTinG en concluSie

als we kijken naar de concrete resultaten, valt op dat over de hele linie sprake 

was van ruime publieke belangstelling en deelname. Ten opzichte van de vorige 

planperiode is zelfs sprake van een opmerkelijke groei. Samenwerking met 

derde partijen loopt als een rode draad door alle activiteiten en programma’s 

heen.

Vergeleken met schooljaar 2017-2018 steeg het leerlingenaantal bij het 

muziekonderwijs aanzienlijk, namelijk van 388 individuele- en 1.000 

groepsgerichte leerlingen naar respectievelijk 475 en 1.500 leerlingen. dit 

komt neer op een groei van respectievelijk 22 en 50%. het aantal cursisten bij 

het beeldend onderwijs steeg met 3 personen (0,7%). de totale deelname en 

belangstelling groeide met naar schatting 10%. dit komt door de stijging van 

het aantal deelnemers aan film- en kunstlezingen en beeldende activiteiten voor 

senioren en scholieren. een sterke daling van het aantal leerlingen (-23%) vond 

plaats bij het onderdeel toneel. dit gegeven zal leidend zijn voor het schooljaar 

2019-2020. in dat schooljaar zal het toneelonderwijs, zowel qua aanbod als 

doelgroep-keuze, drastisch worden gewijzigd.

Bij de kunstuitleen was sprake van een lichte daling van het aantal 

abonnementen (-2%) en deelnemers (-8%). daartegenover staat de groei 

van de publieksgerichte programma’s. deze compenseren het verlies aan 

abonnementen en deelnemers ruimschoots. de facilitaire ondersteuning tot  

slot groeide fors: het aantal verhuuractiviteiten steeg met ongeveer 30%.

de conclusie dat Toonbeeld een goed schooljaar achter de rug heeft, is dan ook 

gerechtvaardigd. de instelling heeft zich, als private culturele onderneming 

met een breed aanbod aan diensten en activiteiten, nadrukkelijk geprofileerd 

en onderscheiden binnen de sector kunst- en cultuureducatie in de provincie 

Zeeland. 

dat het bovenstaande niet zonder slag of stoot is gerealiseerd, wordt duidelijk 

als we inzoomen op de organisatorische aspecten en randvoorwaarden, die een 

rol spelen bij de bedrijfsvoering van Toonbeeld.

Bij de start in 2017 van de private onderneming Stichting Toonbeeld werd 

al opgemerkt dat de investeringsruimte zo goed als nihil was. ook was 

bekend dat niet-voorziene (personele) kosten, zoals de financiering van 

transitievergoedingen bij deeltijdontslag, de instelling structureel onder 

druk zouden zetten. ondanks deze permanente druk op de bedrijfsvoering, 

lukte het om voor het tweede jaar op rij een gezonde bedrijfsvoering en een 

positief exploitatieresultaat te boeken. dit laatste is van groot belang om een 

optimaal weerstandsvermogen te bewerkstelligen en om op korte termijn te 

kunnen investeren in de versterking van de overbelaste werkorganisatie op het 

gebied van acquisitie, icT en pr. met het oog op de komende planperiode zal 

worden onderzocht of winst te behalen is met een eventuele herschikking van 

administratieve taken, zodat het management op dit punt minder belast wordt.

de vorig jaar aangekondigde ambitie om (nieuwe) ijkpunten te benoemen, 

waarlangs Toonbeeld zich duurzaam verder ontwikkelt, is voortvarend ter hand 

genomen. onder begeleiding van de dSp-groep uit amsterdam is Toonbeeld op 

het gebied van bedrijfsvoering en uitvoerend kunst- en cultuur-educatief beleid 

strategisch onder de loep genomen. dit resulteerde in de volgende speer- en 

aandachtspunten:

• de missie en visie is verder aangescherpt.

•  de markten waarop Toonbeeld zich richt (individuele inwoners, scholen, 

maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en toerisme) en de diensten die 

worden aangeboden, zijn explicieter benoemd.

•  de voorwaarden waaronder Toonbeeld haar cultureel ondernemerschap verder 

zal ontwikkelen, zijn uitgewerkt. u kunt hierbij denken aan de noodzaak om 

nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, het vergroten van het publieksbereik 

in heel Zeeuws-Vlaanderen, het ontwikkelen en uitvoeren van projectmatige 

semi-commerciële activiteiten, het uitdragen van een duidelijk imago, het 

verbeteren van de externe communicatie, het voeren van een professionele 

acquisitie en een op cultureel ondernemerschap gericht personeelsbeleid. 

het aangaan van allianties met derde partijen is een belangrijke voorwaarde 

om een divers en kwalitatief sterk aanbod te creëren op bestaande en nieuwe 

markten. 

0908



Toonbeeld investeert niet alleen in de voorwaarden die nodig zijn om 

cultureel te kunnen ondernemen, ze optimaliseert ook de bedrijfsvoering. 

prioriteiten zijn daarbij het verbeteren van de interne communicatie, het 

optimaliseren van de administratieve processen, waaronder komend schooljaar 

de leerlingenadministratie, de flexibele inzet van de medewerkers en de 

vermindering van de werkdruk bij directie en staf.

Vanaf de privatisering in 2017 heeft Toonbeeld gedreven en met beleid 

uitvoering gegeven aan haar opdracht. Tot dusver met goede en verdienstelijke 

resultaten. in de toekomst zal de lat op tal van punten hoger worden gelegd. 

het besef dat de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in onze regio gediend 

zijn met activiteiten en initiatieven op het gebied van kunst- en cultuureducatie, 

legitimeert onze inspanningen.

we doen dit uiteraard niet alleen. de inzet van onze medewerkers, professioneel 

en vrijwillig, de vele samenwerkingsverbanden met instellingen en organisaties 

en niet te vergeten de ondersteuning vanuit de gemeente Terneuzen, maakt dat 

we met engagement en bezieling onze taak kunnen uitvoeren. daarvoor is een 

woord van dank meer dan op zijn plaats.

henk krutwagen (voorzitter)

jo Stanneveld (directeur)
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Gemeentelijke 
opdracht, statutaire 
doelstelling, missie &
visie

Om de ontwikkeling en het resultaat in 2018-2019 te kunnen beoordelen, 
dient de geformuleerde kunst- en cultuur-educatieve opdracht aan Toonbeeld 
als referentiepunt. 

Samengevat luidt die opdracht:

1.  bieden van onderwijs op het gebied van muzikale-, beeldende-, dramatische 

vorming- en audiovisuele/digitale vormgeving, waarbij sprake is van zowel 

centrale- alsook decentrale (lees: kerngerichte) uitvoering; 

2.  bieden van projectonderwijs op het gebied van kunst- en cultuureducatie 

aan het primair-, voortgezet en middelbaar (beroeps) onderwijs en ook aan 

maatschappelijk georiënteerde (non)-profit organisaties en instellingen;

3.  de organisatie van de kunstuitleen en van kunstexposities.

hierbij geldt als voorwaarde dat sprake is van een sterke uitvoeringsorganisatie, 

die optimaal inspeelt op de vraag van de klant. een organisatie dus die markt- 

en klantgericht werkt, zich sterk profileert en samenwerkingsverbanden aangaat 

met medeaanbieders van de producten en diensten van Toonbeeld.



al deze acties dienen gericht te zijn op het versterken van de kunst- en 

cultuureducatieve positie van Toonbeeld in de lokale samenleving. 

‘Vermaatschappelijking van de kunst- en cultuureducatie’ is hierbij het devies. 

werkGeBied

het werkgebied van Toonbeeld omvat ten eerste de gemeente Terneuzen en 

vervolgens de regio Zeeuws-Vlaanderen.

STaTuTaire doelSTellinG

de Stichting heeft als doel:

a.  het verzorgen van muziekonderwijs in de ruimste zin van het woord, alsmede 

het verzorgen van kunst- en cultuureducatie middels het ontwikkelen, 

verzorgen en uitvoeren van kunst- educatieve activiteiten;

b.  het verrichten van alle verdere handelingen die met sub a. gemelde 

rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord.

de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het op 

professionele basis aanbieden van muziekonderwijs en overige vormen van 

kunst- en cultuureducatie.

miSSie 

Toonbeeld is de culturele onderneming in Zeeuws-Vlaanderen die zich met een 

gevarieerd aanbod richt op individuele bewoners, scholen, maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven. Toonbeeld is een cultureel trefpunt 

dat mensen verrijkt en bijdraagt aan participatie, leefbaarheid, een sterk 

vestigingsklimaat en een inclusieve samenleving. 

ViSie

Toonbeeld is hét laagdrempelige, toonaangevende en beeldbepalende culturele 

trefpunt in Zeeuws-Vlaanderen.
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BeSTuur

Tijdens de planperiode 2018-2019 hadden de navolgende personen zitting in het 

bestuur van Toonbeeld:

henk krutwagen voorzitter

jos oude kempers secretaris

Tom lantsheer penningmeester

Tabita Verburg bestuurslid

maril van waes bestuurslid

direcTie en STaF      

jo Stanneveld directeur    

marc Verschelden projectcoördinator muziek  

arjelien van dijke projectcoördinator Beeldend   

Bianca runge coördinator kunstuitleen 

SecreTariaaT en BoekhoudinG

Francisca kamerik controller (vanaf 1-4-2018)   

Sabina de ridder administratief medewerker (tot 1-11-2018)

Sabine lutaert administratief medewerker 

jolanda romeijnsen administratief medewerker (vanaf 1-9-2018)

Beheer & Schoonmaak

anton haak conciërge     

jan Verheij conciërge (gedetacheerd via dethon)  

wanda kruszynska conciërge (gedetacheerd via gemeente)

christa lensen schoonmaak (in dienst bij dethon)  

Bianca aerts schoonmaak (in dienst bij dethon) 

martin Tanghe schoonmaak (in dienst bij dethon) 

VrijwilliGerS 

iny den engelsman, Ton Gardien, pieter Bosscher, catrien Verlinde, Fons de 

Beijn, wil van arenthals, jaap Groenweg, nelly wesselius, petra de Back, 

ernest joachim, jaap clement, Gerard van de langkruis, helena de coocker, 

jacqueline dieleman, annie mirrer, ido mulder, ineke de maaijer, daan jurry, 

nettie de jonge, Veronique hol, corrie Vet-Bakker, elly mastenbroek, Severin 

rouw, jenny clauws, jaap Geelhoed.

docenTen in VaSTe dienST

Theo jordans docent exposities    

Sia Braakman docent keramiek   

Yvonne van helmond docent toneel 

martijn kooiman docent cello    

diana Verhamme docent grafiek 

Yolenta Becude docent tekenen & schilderen  

roeland Zijlstra docent tekenen & schilderen  

arjelien van dijke docent olieverf schilderen  

johnny Beerens docent tekenen & schilderen  

peter de clercq docent blokfluit    

michael deleersnyder docent slagwerk   

patrick desmedt docent piano (tot 1-9-2018) 

hans de doelder docent slagwerk, groot koper, hafabra 

nancy overmeire docent dwarsfluit   

joop de pooter docent koper     

piet rebel docent saxofoon   

herman Smies docent gitaar    

annemie Swinnen docent viool    

peter Verhelst docent elektrische gitaar en basgitaar 

jos Vogel docent piano en orgel   

marc Verschelden docent digitale media
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docenTen GedeTacheerd, alS ZZp’erS, alS paYroller oF Tijdelijk 

in dienST

Franky de cock docent piano

Gino mehauden docent saxofoon

Sauro locchi docent muziek algemeen

cindy dimmers docent viool   

arjan Verdoorn docent gitaar

anne nobels docent fotografie & speciaal atelier

marjolein polfliet docent zang

evelien oosterling docent textiel

Sonja Broekaart docent zang

ramon de nennie docent aquarel / open atelier tekenen 

&schilderen

kianoosh Gerami docent photoshop

maiten de Schepper docent idlab

Stijn de roo docent idlab

clara rooms docent blokfluit

Bram de meijer docent tekenen & schilderen voor senioren

anne cromheecke docent speciaal atelier

Sofie de pauw docent beeldhouwen & boetseren

joyce Timmerman docent toneel

hans van der werf docent keyboard

an reusen docent klarinet

noor Gortzak docent muziekoriëntatie

magdalena czajkowska-de lanoo docent dwarsfluit

Gedurende de planperiode 2018-2019 waren 50 personen (12 fte) verbonden 

aan Toonbeeld. Voor een deel in loondienst (3,98 fte als docent, 3,65 fte 

management, 1,07 fte secretariaat en 1 fte beheer) en voor een deel als zzp’er, 

gedetacheerd en/of als payroller (2,3 fte). het ziekteverzuim in 2018 bedroeg 

8,88%. dit werd veroorzaakt door enkele langdurig zieken.

exTerne parTnerS

Tijdens de planperiode 2018-2019 werden enkele onderdelen van de bedrijfs-

voering uitbesteed aan Sigma personeelsdiensten (salarisadministratie), 

uitzendbureau de pooter (verloning payrollers en zzp’ers), Schipper 

accountants BV (accountantscontrole), iT2 (icT), ontwerpbureau oma’s huisje 

en Tim_online (ontwerp & hosting website/huisstijl) en noorda iT Solutions 

(leerling-administratie). met het ontwerpbureau oma’s huisje en noorda iT 

Solutions werd per 1 januari 2019 de samenwerking formeel beëindigd. het 

ontwerpbureau stopte haar bedrijfsactiviteiten. 

uit oogpunt van kostenbeheersing en efficiency troffen we in de loop van 

2018 voorbereidingen om over te stappen op het leerling-administratiepakket 

cursief. hierdoor kwam een einde aan de jarenlange samenwerking met 

noorda iT Solutions. met ingang van het schooljaar 2019-2020 nemen we de 

leerling-administratie cursief in gebruik. deze applicatie wordt gehost door dla 

icT. 
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Ontwikkelingen en 
resultaten

muZiekonderwijS

het muziekonderwijs dat Toonbeeld verzorgt, bestaat uit de volgende 

onderdelen:

• muziekoriëntatie 

• instrumentaal vocaal

• samenspel en ensembles

• harmonieopleiding

• voorbereiding vakonderwijs (conservatorium)

• muziekonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking

• muziekonderwijs op de basisschool (binnen- en naschools)

het uitgangspunt binnen het muziekonderwijs is dat we steeds het accent 

leggen op een plezierige en fijne manier van musiceren, zonder zware 

aanvullende, theoretische lespakketten. Voorop staat dat leerlingen op een 

relaxte en muzikaal zinvolle manier examen kunnen afleggen. de meer 

getalenteerde leerlingen worden vroegtijdig ‘opgemerkt’. Zo kunnen we een 

eventuele doorstroming naar het vakonderwijs bevorderen. inmiddels stroomt 

bijna elk schooljaar één leerling van Toonbeeld via de interne vakopleiding door 

naar het conservatorium of een andere muziekvakopleiding. 

de projectcoördinator muziek begeleidt de afdeling muziekonderwijs zowel 

inhoudelijk als organisatorisch.

23



Wat hebben we bereikt?

in 2018-2019 bleef het individueel gerichte onderwijsaanbod ongewijzigd. 

er was sprake van een breed en kwalitatief hoogstaand aanbod aan 

muziekonderwijs: van algemeen muziekonderwijs tot en met samenspel. 

de opleidingsstructuur bleef gehandhaafd, zij het dat allerlei onderwijs-

vernieuwingen zijn doorgevoerd, zoals de gewijzigde examenaanpak en de 

verdere digitalisering van het onderwijs. 

naast de schoolopleiding en de speelleerrichting, boden we de amateur- en 

talentenopleiding aan, evenals het hafabra-onderwijs voor Terneuzense 

harmonieën en fanfares. 

het groepsgericht muziekonderwijs voor de basisscholen binnen schooltijd, 

passend binnen de landelijke subsidieregelingen kinderen maken muziek en 

muziekimpuls, kreeg een stevige boost. in 2018-2019 verzorgde Toonbeeld 

wekelijks het muziekonderwijs voor ruim 1.500 leerlingen verspreid over 

12 basisscholen. naast de klassikaal georganiseerde lessen, ontstonden 

naschoolse muzieklessen voor kleine groepen kinderen. het groepsonderwijs 

voor de basisscholen had verder tot gevolg dat enkele leerlingen ook de weg 

vonden naar het individuele muziekonderwijs van Toonbeeld.

Toonbeeld was op onderstaande scholen actief:

in axel op basisscholen oBS prinses marijke, de Sint antoniusschool en pcBS 

de warande. in Terneuzen op kindcentrum de Stelle-Zeemeeuw en basisschool 

cBS de parel, in Zaamslag op cBS de Torenberg en in westdorpe op rk 

basisschool de kreeke). in Sluiskil op basisschool het mozaïek, in hoek oBS 

op weg, in Biervliet ’t Geuzennest, in koewacht basisschool de Vlaswiek en in 

Terneuzen fusieschool oBS de meerpaal, rk basisschool de Geule en pcBS de 

hille, onder de naam de Steiger.

het muziekonderwijs voor de basisscholen werd financieel mede mogelijk 

gemaakt door het oranje Fonds, het Fonds voor de cultuurparticipatie en door 

Toonbeeld zelf, waarbij wij de coördinatie en overhead voor onze rekening 

namen. Voor de organisatie en uitvoering van deze projecten verstevigde 

Toonbeeld de samenwerking met de Stichting Beheer Showkorpsen axel. 

ook de samenwerking met de Zeeuwse muziekschool werd in 2018-2019 

voortgezet. Samenwerking vond onder meer plaats op het gebied van het 

ensembleonderwijs, het Zeeuws jazzfestival en de detachering en inhuur van 

medewerkers.

er werd, zij het kleinschalig, muziekles gegeven in de gemeente Sluis. de 

noodzakelijke uitbreiding van activiteiten en het werkgebied wordt ingegeven 

door bedrijfseconomische motieven. Toonbeeld geeft op deze wijze invulling 

aan de opdracht om zich als cultureel ondernemer te ontwikkelen.

uitgangspunt hierbij was en is, dat deze activiteiten budgettair neutraal 

uitgevoerd worden. dit betekent dat de kosten gedekt worden door extra 

verkregen baten, naast de subsidie van de gemeente Terneuzen. de deelname 

van leerlingen is verdisconteerd in het eerder beschreven resultaat.

door de samenwerking tussen Toonbeeld en de Terneuzense muziekvereni-

gingen werd het muziekonderwijs op locatie verzorgd. dit resulteerde in de 

kleinschalige toeleiding van nieuwe cursisten vanuit de muziekverenigingen 

naar Toonbeeld. 

de voorspeelavonden zijn onlosmakelijk verbonden met de onderwijsopzet 

van Toonbeeld. het waren druk bezochte en door het publiek gewaardeerde 

presentaties. nieuw waren de muziekoptredens in porgy & Bess, waarbij 

getalenteerde leerlingen zich presenteerden aan een grote publieksgroep, 

begeleid door een vast ensemble.

de trend om gebruik te maken van de mogelijkheid van proeflessen, werd 

voortgezet. Behalve in de centraal gelegen Toonbeeldaccommodatie werd 

lesgegeven in diverse kernen van Terneuzen, zoals in axel, Sas van Gent, 

Zaamslag, hoek, westdorpe en Sluiskil. 

Wat zijn de plannen?

1.  de doorontwikkeling en uitvoering van het muziekonderwijs in de volle 

breedte zoals geschetst in de inleiding. daarbij bieden we individueel- en 

groepsgericht muziekonderwijs met en naast elkaar aan. 

2.  Tijdens de komende planperiode komt de nadruk sterk te liggen op het 

groepsgerichte muziekonderwijs voor de basisscholen. hiermee spelen we in 

op de vraag vanuit het basisonderwijs. Verder komen we hiermee tegenmoet 
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Vergeleken met schooljaar 

2017-2018 steeg het totaal 

aantal leerlingen aanzienlijk, 

namelijk van 388 individuele- 

en 1.000 groepsgerichte 

leerlingen naar 475 

individuele- en 1.500 

groepsgerichte leerlingen. 

deze toename zorgde ook 

voor een grotere inzet van 

docenten.



aan de voorwaarde om het regionale muziekonderwijs in de volle breedte in 

stand te houden. Toonbeeld zal een proactieve rol vervullen bij het aanboren 

en creëren van financiële randvoorwaarden waarmee het muziekonderwijs 

uitgevoerd kan worden. door o.a. te participeren in het project meer muziek 

in de klas, in samenwerking met de Stichting cultuureducatie Zeeuws-

Vlaanderen en de basisscholen in onze regio, hopen we extra middelen te 

genereren. hierdoor wordt het muziekonderwijs voor alle basisscholen in 

Zeeuws-Vlaanderen bereikbaar. Toonbeeld ondertekende voor dit doel op 20 

februari 2019, onder toeziend oog van hare majesteit koningin maxima, het 

regionale convenant meer muziek in de klas.

3.  we onderzoeken de mogelijkheden om projectmatig, maatgericht en 

groepsgericht muziekonderwijs te ontwikkelen en aan te bieden aan andere 

doelgroepen dan het basisonderwijs, zoals het voorgezet onderwijs, senioren 

en het bedrijfsleven. 

4.  het verzorgen van muzieklessen en/of andere vormen van kunst- en 

cultuureducatie voor de regio Zeeuws-Vlaanderen zullen we verder 

onderzoeken, ontwikkelen en bij voldoende animo en vraag uitvoeren. 

daarbij geldt als voorwaarde dat de kosten grotendeels uit additionele 

middelen worden gefinancierd. 

5.  daar waar mogelijk en noodzakelijk zoeken en versterken we de 

samenwerking met derde partijen. we hebben een concreet voornemen om 

de contacten en de samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs 

verder uit te breiden.

Beeldend onderwijS 

het aanbod van Toonbeeld op het gebied van beeldend onderwijs bestaat uit:

• kinderkunstacademie

• scholierenateliers

• ateliers voor volwassenen, met een grote diversiteit aan lessen en technieken

• open ateliers

• overig aanbod, met o.a. cultuurgeschiedenis en kunstreizen

• beeldend aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking

• projectaanbod

het uitgangspunt is een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar 

aanbod op het gebied van beeldende cursussen, workshops en lessen. Voor 

kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, senioren, mensen met of zonder 

beperking, leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven. de feitelijke deelnemersgroep in de planperiode 

2018-2019 was zoals het aanbod: divers van aard en uit alle lagen en delen van 

de Terneuzense bevolking.

de projectcoördinator beeldend begeleidt de afdeling beeldend onderwijs zowel 

inhoudelijk als organisatorisch. 

Wat hebben we bereikt?

Tijdens de planperiode 2018-2019 steeg het aantal jaarcursisten bij het beeldend 

onderwijs licht, met ongeveer 0,7%. in totaliteit groeide de deelname aan 

beeldend onderwijs en presentaties. met name de programmering voor en 

door derde partijen (aan-z, kunstlezingen, voortgezet onderwijs) was hier 

debet aan. ook de wekelijkse organisatie van teken- en schilderlessen aan 

senioren droeg bij aan de groei van het aantal cursisten. Beide activiteiten 

werden georganiseerd door derde partijen. Toonbeeld stelde de noodzakelijke 

faciliteiten beschikbaar. de totale deelname en interesse aan beeldende 

activiteiten groeide hierdoor relatief fors met naar schatting 10%. 

enkele jaren terug al signaleerden we dat deelnemers meer en meer 

kiezen voor kortdurende verbintenissen in plaats van deelname aan 

jaarprogrammering.

we zien dat deze trend tijdens het afgelopen schooljaar 2018-2019 stevig 

doorzette. het kortlopende aanbod kwam mede tot stand door diverse 

samenwerkingsverbanden. Te noemen is onder meer de samenwerking met 

het voortgezet onderwijs. de transitie van de middelbare scholen in Terneuzen 

volgen we op de voet. Toonbeeld neemt daarbij proactief het initiatief om, 

samen met het voortgezet onderwijs, na te denken over de invulling van het 

kunst-educatieve curriculum, en de rol van Toonbeeld hierin.

aan het einde van 2017-2018 schetsen wij al de algemene tendens dat veel 

mensen zich niet meer voor langere tijd willen binden aan een organisatie 

en/of een programma. de gevolgen van de financieel-economische 
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crisis, de doorgevoerde tariefverhogingen en de afschaffing van diverse 

kortingsregelingen wezen we destijds aan als oorzaak voor de terugloop 

van deelnemers. nu het economisch beter gaat, zien we dat de terugloop 

langzamerhand stopt en dat zelfs sprake is van enige groei. 

dit laat onverlet dat zowel het beeldend onderwijs alsook de muzieklessen 

minder toegankelijk zijn geworden voor een grote groep inwoners uit 

Terneuzen, en met name voor kinderen uit zowel arme- als modale gezinnen. 

wat decennialang kenmerkend is geweest voor met name het beeldende 

onderwijs in Terneuzen, namelijk een voor alle inwoners toegankelijke en 

laagdrempelige basisvoorziening, is steeds meer onder druk komen te staan. 

dit gegeven motiveerde het bestuur van Toonbeeld om voor het tweede 

schooljaar op rij de cursustarieven niet te indexeren.

het beeldende aanbod voor kinderen, voor mensen met een beperking en voor 

volwassenen werd gedeeltelijk omgebouwd van jaarcursus naar kortdurend 

aanbod in de vorm van blokken van 10 lessen. 

nieuwe- en sociale media, evenals de thema’s kunst en techniek vormden 

rode draden in de programma-opzet voor het onderwijs aan kinderen. digitale 

toepassingen in het kunst- en cultuur-educatieve onderwijs worden structureel 

bij Toonbeeld in het onderwijs (muziek en beeldend) gebruikt. 

onder de noemer van kinderkunstacademie realiseerden we meer samenhang 

en afstemming tussen de diverse lessen en projecten. naast beroepskrachten 

zetten we ook een groeiend aantal vrijwilligers in, die hiervoor speciaal zijn 

opgeleid. 

Toonbeeld slaagde er, ondanks een terugloop in deelname, in om de lessen 

speciaal atelier voort te zetten voor de doelgroep mensen met een verstan-

delijke beperking. dit zijn kleinschalig opgezette beeldende themalessen, die 

worden begeleid door hiervoor gekwalificeerde docenten en vrijwilligers. 

Voor volwassenen en specifiek voor senioren vonden gedurende het schooljaar 

diverse cursussen plaats: tekenen & schilderen, werken met klei, beeldhouwen, 

keramiek, grafiek, fotografie en photoshop.

Vergeleken met schooljaar 

2017-2018 steeg het aantal 

cursisten beeldend van 

425 naar 428, oftewel met 

0,7%. de totale deelname en 

interesse voor de beeldende 

programmering steeg met 

naar schatting ruim 10%. dit 

is het gevolg van de stijging 

van het aantal deelnemers 

aan film- en kunstlezingen en 

beeldende activiteiten voor 

senioren.
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een deel hiervan boden we aan in de vorm van een korte cursus en/of 

workshop. naast het Toonbeeldaanbod boden we, zoals eerder aangegeven, 

ruimte aan de welzijnsorganisatie aan-z om specifiek voor haar doelgroep 

lessen tekenen & schilderen te organiseren. komend jaar zal dit aanbod worden 

uitgebreid met een aantal lezingen door bekende schrijvers en kunstenaars.

er vond een reeks aan projecten plaats die onder grote belangstelling en 

deelname werd uitgevoerd, zoals de ckV-workshops en kunstklassen voor 

de Stedelijke Scholengemeenschap de rede (nu het lodewijk college). 

er werden activiteiten uitgevoerd voor diverse basisscholen, die hiervoor de 

Toonbeeld-accommodatie bezochten. 

Voor senioren faciliteerden we zeer druk bezochte gecombineerde film/

kunstlezing-ochtenden. 

er waren diverse, korte beeldende cursussen, zoals glazuren en decoreren, 

portretschilderen, acryl schilderen en realisme in de schilderkunst. daarnaast 

organiseerden we kunstlezingen/excursies in samenwerking met derde partijen. 

ook nam Toonbeeld deel aan het provinciale project kinderkunstweek. 

provinciaal namen in 2018-2019 10.000 kinderen deel aan de programmering, 

oftewel één derde van alle basisscholen in Zeeland. 

enkele grootschalige evenementen vonden plaats. het zomerfestival en 

het winterconcert brachten honderden mensen op de been . deze werden 

uitgevoerd ten behoeve van de hele Toonbeeldprogrammering (muziek, 

beeldend en kunstuitleen).

Verder werd succesvol geëxperimenteerd met laagdrempelige activiteiten in 

samenwerking met de kunstuitleen.

cursisten en oud-cursisten vormen sedert enkele jaren open ateliergroepen, 

die zonder of met beperkte ondersteuning van een vakdocent hun opgedane 

vaardigheden verder ontwikkelen. Voor dit doel stelt Toonbeeld ruimte en 

faciliteiten beschikbaar. ook afgelopen schooljaar vonden diverse amateur 
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keramisten, beeldhouwers, kunstschilders en glasbewerkers hun weg naar de 

atelierruimten van Toonbeeld.

Wat zijn de plannen?

1.  Ter aanvulling en als alternatief voor langdurige lesprogramma’s zullen 

we een aanbod van korte cursussen en projecten ontwikkelen, dat volledig 

voldoet aan de verwachting en de behoefte van (potentiële) deelnemers en 

klantgroepen. daarbij streven we naar diversiteit, verdieping, herkenbaarheid 

en zullen alle mogelijke facetten van de beeldende kunst aan bod komen. in 

dit verband zoeken we ook meer aansluiting bij nationale en internationale 

evenementen, zoals de Big draw, de week van het Tweede hands Textiel en 

het rembrandtjaar. de actualiteit wordt voor ons meer en meer leidend.

2.  de doorontwikkeling van het concept kinderkunstacademie, waarbij 

onderwijsvernieuwing, kleinschaligheid, laagdrempeligheid en voor 

iedereen toegankelijk kunstonderwijs wordt geboden. het aangaan van 

allianties met derde partijen, zoals met de provinciale kinderkunstweek, 

vormt daarbij het speerpunt. we zetten daarbij zowel professionals alsook 

hiertoe gecertificeerde vrijwilligers in. het streven is om komend schooljaar, 

in het kader van de kinderkunstacademie, een creatieve ontmoetingsplek 

voor kinderen te realiseren. een plek, die veel meer is dan alleen een plek 

waar cursussen kunnen worden gevolgd. komend jaar zullen we vanuit de 

kinderkunstacademie ook een actieve rol spelen om het kunstzinnige klimaat 

in Zeeuws-Vlaanderen nog meer zichtbaar te maken. dit wordt gekoppeld aan 

de kinderkunstweek, zodat tijdens deze week het aanbod voor de doelgroep 

kinderen wordt verruimd.

3.  Toonbeeld spant zich in om mensen met een verstandelijke beperking te laten 

deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie. dit 

draagt bij aan hun emancipatie en integratie binnen de lokale samenleving. 

even zozeer is het plezier dat ontstaat door deelname aan deze activiteiten 

voor elke deelnemer van groot belang. in het komende schooljaar 

continueren we het speciaal atelier. om deze vorm van programmering 

te kunnen blijven uitvoeren, is een grotere deelname vereist. daarom ook 

zal worden onderzocht of de lesmethode eveneens kan worden ingezet bij 

bijvoorbeeld dag-arrangementen voor particulieren en zorginstellingen in de 

regio. daarbij worden zowel beeldende - als muziekactiviteiten aangeboden.
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4.  het aanbod voor jeugd en volwassenen zal, naast de differentiatie in 

duur (aanbod van jaarcursus en korte cursus) gepresenteerd worden 

als een totaal-aanbod. daarbij komen onderlinge verbindingen met 

andere cursussen, excursies, lezingen e.d. tot stand en gaan we expliciet 

de samenwerking aan met andere organisaties, zoals met de Stichting 

cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. daarbij ligt de focus op het gezamenlijk 

realiseren van hoogwaardige en betaalbare activiteiten voor de doelgroep 

jeugd.

5.  we blijven atelierruimten en faciliteiten beschikbaar stellen voor 

amateurbeoefenaars. de lessen tekenen & schilderen voor senioren in 

Zaamslag vinden ook komend schooljaar plaats in de accommodatie de rank.

6.  het verzorgen van beeldende lessen en/of andere vormen van kunst- en 

cultuureducatie voor de regio Zeeuws-Vlaanderen zullen we onderzoeken, 

ontwikkelen en bij voldoende animo uitvoeren. daarbij geldt als voorwaarde 

dat de kosten uit additionele cofinanciering worden betaald.

Toneel

Bij de toneellessen was wederom sprake van een lichte daling van het aantal 

cursisten (van 39 naar 30 cursisten). dit was mede het gevolg van de langdurige 

afwezigheid van de docente wegens ziekte. haar plaatsvervangster slaagde er 

evenwel in om niet alleen de lessen te continueren, maar zorgde tevens voor 

een stevig fundament, waarop komend schooljaar de toneellessen worden 

voortgezet.

Wat hebben we bereikt?

de toneellessen voor kinderen werden het gehele schooljaar uitgevoerd. 

Vanwege de hierboven geschetste situatie haakten enkele leerlingen af. de 

praktijk leert nu eenmaal dat deelnemers zich sterk hechten aan een docent. 

hierdoor had de vervanger een dubbele klus te klaren.

omdat de Zoom in en Zoom uiT, die doorgaans volle zalen vullen, niet konden 

doorgaan, werden enkele alternatieve presentaties uitgevoerd voor publiek.
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Wat zijn de plannen?

1.  Voorafgaande aan het schooljaar 2018-2019 was al duidelijk dat een herijking 

van het toneelonderwijs noodzakelijk is. dit om om verdere teruggang 

tegen te gaan en vooral ook om deze vorm van culturele en persoonlijke 

vorming te laten floreren. komend schooljaar worden hiervoor de plannen 

ontwikkeld. naast een meer traditioneel toneelaanbod leeft het voornemen 

om de toneelsectie te versterken met diverse docenten en specialisaties. Zo 

kunnen ook nieuwe doelgroepen benaderd worden met een vraag gestuurd 

aanbod, waaronder volwassenen, senioren, kinderen met een beperking en 

het bedrijfsleven.

kunSTuiTleen

de hoofdactiviteit van de kunstuitleen is het in- en uitlenen van kunstwerken. 

dit is al zo sinds 1995. de kunstuitleencollectie geeft een goed beeld van wat 

professioneel beeldende kunstenaars in nederland maken. het cBk Zeeland 

beheert de collectie, die verdeeld wordt over de drie uitleenpunten in Zeeland, 

te weten: middelburg, Goes en Terneuzen. de dependance van Toonbeeld in 

hulst opende eind 2015 en werd in de loop van 2019 opgeheven. het cBk 

Zeeland beschikt over een collectie van ongeveer 3.000 kunstwerken die 

uiteenlopen qua techniek, vorm en inhoud (tweedimensionaal en ruimtelijk).

Zaken waar de kunstuitleen op inzet zijn goede bereikbaarheid, ruime toegan-

kelijkheid via internet en klantvriendelijkheid. daarbij leggen we meer en 

meer de nadruk op de circulaire economie, waarin delen en lenen belangrijke 

uitgangspunten zijn.

de coördinator kunstuitleen begeleidt de kunstuitleen zowel inhoudelijk als 

organisatorisch. de praktische uitvoering ligt in handen van vijf betrokken 

vrijwilligers.

Wat hebben we bereikt?

Ten opzichte van 2017-2018 liep het aantal abonnementen en deelnemers iets 

terug, respectievelijk met 2 en 8%. de beperkte terugloop van abonnementen 

en deelnemers werd gecompenseerd door de activiteiten en de publieke 

belangstelling, die naast de reguliere uitleen/verkoop tot stand kwam. hierbij 

kunnen we onder meer noemen de deelname aan de kinderkunstweek, de ckV 

projecten ten behoeve van de Stedelijke Scholengemeenschap de rede, de 

verschillende exposities en de zogenoemde arty-party’s. dit zijn commerciële 

mini-feestjes om jongeren te laten kennismaken met kunst en de kunstuitleen. 

Tot slot was er de jaarlijkse Schouw of zomerfestival van Toonbeeld, waar 

cursisten hun werk presenteerden in de professionele setting van de 

kunstuitleen.

de eigen huisstijl werd verder ontwikkeld, waarmee de herkenbaarheid van de 

kunstuitleen werd verhoogd.

Wat zijn de plannen?

de primaire doelstelling van de kunstuitleen is het verzorgen van de in- en 

uitleen/verkoop van kunstwerken. 

1.  in samenwerking met de Stichting cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen zal 

het project ‘kunst in de klas met kult’ verder worden uitgevoerd voor groepen 

3 en 4 van de Zeeuws-Vlaamse basisscholen en het speciaal onderwijs. dit is 

een kunst beschouwende les over lenen, delen en recyclen. daarbij mag de 

klas twee weken lang een werk lenen uit de collectie van de kunstuitleen. de 

lessen worden uitgebreid met doe-activiteiten, waarbij hergebruik en recyclen 

centraal staan.

2.  mede ter inspiratie van de cursisten van Toonbeeld en om nieuwe cursisten 

aan te trekken, worden exposities georganiseerd van beroepskunstenaars die 

bij Toonbeeld werkzaam zijn als beeldend docent.

kunSTexpoSiTieS

Wat hebben we bereikt?

naast het aanbod van de kunstuitleen vonden tijdens het gehele schooljaar 

tentoonstellingen plaats in het gebouw van Toonbeeld met beeldend werk van 

cursisten. daarnaast waren er zes exposities in de passerelle. in de zomer van 

2018 was er de openluchtexpositie Beelden op de Scheldeboulevard. deze 

trok meer dan 10.000 bezoekers. nieuw in dit kader was de organisatie van 

Vergeleken met de 

planperiode 2017-

2018 daalde het aantal 

abonnementen en 

deelnemers met 

respectievelijk 2 en 8%. de 

beperkte terugloop werd 

ruimschoots gecompenseerd 

door de activiteiten en de 

publieke belangstelling, die 

naast de reguliere uitleen/

verkoop tot stand kwam.

Vergeleken met schooljaar 

2017-2018 daalde het aantal 

leerlingen toneel van 39 

naar 30, oftewel met 23%. 

dit is aanleiding voor 

een gewijzigde aanpak 

voor het schooljaar 2019-

2020. daarbij zullen we 

nieuwe doelgroepen 

gericht benaderen met een 

aanvullend, vraag gestuurd 

aanbod.
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de publieksprijs. hierdoor kon een beeldhouwwerk worden aangeschaft dat 

permanent op de Scheldeboulevard in Terneuzen is geplaatst.

Wat zijn de plannen?

1.  we zetten ook komend schooljaar in op de organisatie van exposities, 

workshops en andere activiteiten. daar waar mogelijk en gewenst doen we 

dit in nauwe samenwerking met andere bedrijfsonderdelen van Toonbeeld en 

derde partijen.

2.  we coördineren en geven uitvoering aan het expositiebeleid van Toonbeeld in 

de eigen accommodatie, de passerelle, op de Scheldeboulevard en, daar waar 

mogelijk, op andere locaties. Samenwerking met derde partijen is hierbij het 

devies.

FaciliTaire dienSTVerleninG

dit betreft in hoofdzaak de verhuur van ruimten en andere faciliteiten aan 

personen en organisaties voor vergaderingen, bijeenkomsten, symposia en 

evenementen. Toonbeeld beschikt over uitstekende voorzieningen en is modern 

uitgerust met o.a. een grote, gratis parkeerplaats, snelle wiFi-verbindingen, 

goed uitgeruste ateliers, ruimten voor vergaderingen en uitvoeringen, met 

inbegrip van faciliteiten voor presentaties. Toonbeeld stelt zich tot doel om het 

gebouw aan de Bellamystraat zo efficiënt en optimaal mogelijk in te zetten voor 

de Terneuzense bevolking en organisaties. dit doen we zowel voor de eigen 

programmering als voor personen en organisaties die willen gebruikmaken van 

de Toonbeeldfaciliteiten.

Wat hebben we bereikt?

het aantal verhuuractiviteiten steeg met ruim 30% fors ten opzichte van de 

vorige periode. met name het aantal vaste gebruikers nam in aantal toe. 

Wat zijn de plannen?

1.   Toonbeeld bouwt de verhuuractiviteiten nog verder uit. 

daarbij zien we er nauwlettend op toe dat de hoofdactiviteiten van Toonbeeld 

zelf probleemloos kunnen worden uitgevoerd.

2.  we zullen de multifunctionele ruimten verder restylen qua gebruik en 

inrichting, te beginnen met de entree- en ontmoetingsruimte. daarbij 

onderzoeken we welke eventuele nieuwe functionaliteiten aan het gebouw 

kunnen worden toegevoegd. als Toonbeeld een ontmoetingsplek voor kunst 

en cultuur wil zijn, zal de inrichting en fysieke uitstraling hierop moeten 

aansluiten.

Ten opzichte van schooljaar 

2017-2018 steeg het 

aantal verhuuractiviteiten 

substantieel met ruim 

30%. en breed scala aan 

personen en organisaties 

maakte gebruik van de 

Toonbeeldaccommodatie.
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Financieel verslag 39



winST – en VerlieSrekeninG 2018

Staat van Baten en Lasten Jaarrekening 2018

Budgetsubsidie, cursusgelden en overige ontvangsten € 1.284.660

Som der Baten   € 1.284.660

Bedrijfskosten  € 1.269.847

Bestemmingsreserve € 23.118

Bestemmingsfonds  € -28.305

Som der lasten   € 1.264.660

Saldo van Baten en Lasten  € 20.000

 

BeGroTinG 2019

Staat van Baten en Lasten Begroting 2019 

Budgetsubsidie, cursusgelden en overige ontvangsten € 1.320.850

Som der Baten  € 1.320.850

Bedrijfskosten € 1.268.309

Som der lasten   € 1.268.309

Saldo van Baten en Lasten  € 52.541

eenmaliGe en/oF jaarlijkS TeruGkerende BaTen 

Jaarlijks terugkerende baten 

Budgetsubsidie (*) € 912.196

Bijdragen leerlingen € 200.000

projecten en activiteiten €   85.000

Som van jaarlijks terugkerende baten  € 1.197.196

Eenmalige Baten 

project Beeldenroute €    9.500

(*) Grondslag Begroting 2019

henk krutwagen Tom lantsheer 

Bestuursvoorzitter  penningmeester 
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