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Voor u ligt het voortgangs rapport van de

Stichting Toonbeeld. Dit rapport omvat de

schooljaren 2017-2018 en 2018-2019. In de

rapportage blikken we terug op het schooljaar

2017-2018 en vooruit op de planperiode 2018-

2019. Daarbij geven we een overzicht van de

ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan,

van de resultaten die zijn geboekt en van de

beleidsvoornemens voor het komende school -

jaar. Met het oog op de leesbaarheid gebruiken

we in de vervolgtekst steeds Toonbeeld waar

we Stichting Toonbeeld bedoelen.

In de afgelopen planperiode is de ambitie

verwoord om voor de verdere toekomst een

meerjarenbeleids- en bedrijfsplan te ont -

wikkelen. Daarin leggen we de visie, de te

realiseren doelstellingen alsmede de bedrijfs -

voering en exploitatie vast als ijkpunten voor

beleid en duurzame ontwikkeling. Het streven is

om dit meerjarenplan in het najaar van 2018 af

te ronden en ter bespreking voor te leggen aan

de subsidiegever, de gemeente Terneuzen.
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Het uitgangspunt hierbij is dat Toonbeeld zich in
de regio Zeeuws-Vlaanderen profileert als een
private, culturele onderneming. Dit maakt een
langetermijnvisie noodzakelijk. Dit betekent
bestaande, maar ook nieuwe wegen inslaan en
domeinen verkennen, die tot dusver buiten bereik
bleven. Kunst- en cultuureducatie is, samen met
sectoren als onderwijs, welzijn, zorg en sport, een
vitaal onderdeel van de keten die zich richt op de
leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zeeuws-
Vlaanderen. Toonbeeld vervult hierin een
verbindende rol.

De planperiode 2017-2018 is het eerste,

volledige tijdvak waarin Toonbeeld als private

onderneming volkomen autonoom invulling

heeft gegeven aan haar kunst- en cultuur-

educatieve opdracht. Daarbij hoort ook een

zelfstandige bedrijfsvoering, zonder expliciete

ondersteuning en regievoering vanuit de

gemeente Terneuzen.

Het opzetten van deze zelfstandige bedrijfs -

voering, in al zijn facetten, verliep grotendeels

volgens plan. Het veroorzaakte slechts beperkt

ruis en onrust binnen de organisatie. Toonbeeld

slaagde erin om, in een relatief korte tijd, de

organisatorische inbedding van alle bedrijfs -

voeringstaken te realiseren. Hieronder vallen

de salaris- en financiële administratie, ICT,

beheer en schoonmaak, interne en externe

communicatie.

Terugkijkend op het achterliggende schooljaar

is de conclusie gerechtvaardigd dat Toonbeeld

zeer goed heeft gepresteerd. Zéker als we stil -

staan bij de context en de voorwaarden waar -

onder een en ander kon worden gerealiseerd.

Overduidelijk was de reorganisatie van de

instelling hét dominante thema gedurende de

hele periode, met tal van uitdagingen,

geregisseerd en uitgevoerd door een relatief

kleine bestuurlijke- en werkorganisatie. Een

bijkomend, complicerend gegeven waren de

financiën. Immers, in de onderhandeling met de

gemeente Terneuzen over de financiële

voorwaarden waaronder Toonbeeld zou verzelf -
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standigen, werd voor ruim e 100.000 aan

budgetsubsidie niet gehonoreerd. Hierdoor

kwam de financiering van de noodzakelijke

vervanging van onder andere instrumenten en

apparatuur structureel onder druk te staan.

Dat gold ook voor het personeelsbudget,

bijvoorbeeld als sprake was van niet-voorziene

kosten zoals transitievergoedingen. Wel

maakten de gemeente en Toonbeeld de

afspraak dat de toekomstige ontwikkeling

nauwlettend zou worden gevolgd. Zo zou

Toonbeeld niet aan haar lot worden over -

gelaten ingeval van een onbeheersbaar

negatieve situatie. Dit zorgde voor voldoende

vertrouwen en rust binnen de organisatie.

Een ander aspect, dat niet onbenoemd kan

blijven, is de maatschappelijke context waarin

Toonbeeld opereert. Nog steeds voelen we de

gevolgen van de financieel-economische crisis,

de demografische krimp en de toenemende

concurrentie van zowel Vlaamse als lokale,

particuliere initiatieven op het gebied van

kunst- en cultuureducatie. Met name vanwege

de gevolgen hiervan voor het gemiddelde

gezins huishoudboekje besloten we de cursus-

en lesgeldtarieven voor het schooljaar 2017-

2018 niet te indexeren. Deze beslissing was

onvermijdelijk. Na een periode van stelselmatige

tariefsverhogingen (periode 2011 t/m 2016 met

29%) was het voor een toenemend aantal

gezinnen niet meer mogelijk om muziek- of

beeldend onderwijs te volgen. Hierdoor konden

we de terugloop van deelname een halt

toeroepen en legden we een basis voor nieuwe

groei.

Als we kijken naar de concrete resultaten van het
kunst- en cultuureducatie beleid van Toonbeeld,
dan constateren we dat sprake was van ruime
publieke belangstelling en deelname. Ondanks de
daling van het aantal jaarcursisten, werd het
totaal aantal leerlingen, cursisten en bezoekers
aanzienlijk uitgebreid. Zo maakte het muziek -
onderwijs een spectaculaire groei door. Dit als
gevolg van de forse toename van het aantal
leerlingen, dat in het basisonderwijs werd bereikt
via de muziekimpuls-projecten. Bij het beeldend
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onderwijs zette de trend zich voort dat steeds
meer interesse uitgaat naar kortdurende cursussen,
projecten en workshops in plaats van naar jaar -
programmering. Ondanks een afnemende
deelname van zogeheten jaarcursisten, nam de
deelname aan het kortdurende aanbod zo toe, dat
per saldo de interesse voor en de deelname aan het
beeldend onderwijs toenam. De Kunstuitleen
onderging qua uitstraling en aanbod een meta -
morfose en ontwikkelde zich als vitaal en
geïntegreerd onderdeel van Toonbeeld. Nood -
zakelijke groei werd ook gerealiseerd bij de
exploitatie van het gebouw: het aantal verhuur -
momenten inclusief het aanbod van facilitaire
dienstverlening door Toonbeeld groeide
substantieel. De ontwikkeling en groei die zich
over de hele linie voordeed was mede het gevolg
van de toenemende samenwerking met regionale
organisaties, instellingen en personen. Hierdoor
wist Toonbeeld zich meer en meer te onderscheiden
als netwerkorganisatie binnen de sector kunst- en
cultuureducatie.

Een woord van dank is hier tot besluit op zijn

plaats. Allereerst voor degenen die als leerling,

cursist of bezoeker gebruikmaakten van de

dienstverlening van Toonbeeld. Verder voor al

degenen die bestuurlijk en als medewerker

en/of vrijwilliger nauw betrokken waren bij de

stichting. Maar ook voor al die organisaties,

instellingen en personen waarmee werd samen -

gewerkt bij het vormgeven van het kunst- en

cultuureducatie beleid in onze regio en onze

gemeente. En, last but not least, aan het

adres van de gemeente Terneuzen. We danken

de gemeente voor haar ondersteuning en het

vertrouwen dat ons wordt gegund om Toonbeeld

te ontwikkelen en profileren als cultureel

ondernemer in Zeeuws-Vlaanderen.

Henk Krutwagen (voorzitter)

Jo Stanneveld (directeur)
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Om de ontwikkeling en het resultaat in 2017-

2018 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 vorm -

geving, waarbij sprake is van zowel

centrale- alsook decentrale (lees: kern -

gerichte) uitvoering;

2 bieden van projectonderwijs op het gebied

van kunst- en cultuureducatie voor het

primair-, voortgezet en middelbaar

(beroeps) onderwijs en ook voor maat -

schappelijk 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
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organisatie dus die markt- en klantgericht

werkt, zich sterk profileert en samenwerkings -

verbanden 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 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

1 De Stichting heeft als doel:
a het verzorgen van muziekonderwijs in de

ruimste zin van het woord, alsmede het

verzorgen van kunst- en cultuureducatie

door het ontwikkelen, verzorgen en

uitvoeren van kunst- en cultuur -

educatieve activiteiten;

b het verrichten van alle verdere

handelingen, die rechtstreeks of zijde -

lings verband houden met de onder sub a

genoemde doelen of daartoe

bevorderlijk kunnen zijn, alles in de

ruimste zin van het woord.

2 De stichting tracht haar doel onder meer te

verwezenlijken door het op professionele

basis aanbieden van muziekonderwijs en

overige vormen van kunst- en cultuur -

educatie.
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Bestuur

Tijdens de planperiode 2017-2018 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 april
2018)

Sabina de Ridder administratief medewerker
Sabine Lutaert administratief medewerker

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)
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Vrijwilligers

Iny den Engelsman, Ton Gardien, Pieter

Bosscher, Cathrien Verlinde, Fons de Beijn, Wil

van Arenthals, Theo Jordans, Jaap Groeneweg,

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, Gaby van den Abvelle, Elly

Mastenbroek.

Docenten in vaste dienst

Theo Jordans docent exposities
Sia Braakman docent keramiek
Yvonne van Helmond docent toneel
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
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

Docenten gedetacheerd, 
als zzp’ers en als payroller

Franky de Cock docent piano
Gino Mehauden docent saxofoon
Sauro Locchi docent muziek algemeen
Cindy Dimmers  docent viool
Arjan Verdoorn docent gitaar
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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
Wendy van Langevelde docent fagot
Johan Klein docent fotografie
Reggie Goole docent fotografie
Michiel Paalvast docent acryl schilderen

52 personen ofwel 11,81 fte waren gedurende

de planperiode 2017-2018 verbonden aan

Toonbeeld. Voor een deel in loondienst (3,94

fte als docent, 5,87 fte management,

secretariaat en beheer) of gedetacheerd, als

zzp’er en/of payroller (2 fte). Het

ziekteverzuim bedroeg in 2017 4,09%.

Externe partners

Tijdens de planperiode 2017-2018 werden

enkele onderdelen van de bedrijfsvoering

uitbesteed aan Franka Administratie (financiële

administratie), Sigma Personeelsdiensten

(salarisadministratie), uitzendbureau De Pooter

(verloning payrollers en zzp’ers), Schipper

Accountants BV (accountantscontrole), IT2 en

Supcom (ICT), ontwerpbureau Oma’s Huisje en

Tim_Online (ontwerp & hosting website/huisstijl)

en Noorda IT Solutions (leerling-administratie).

Tot medio 2017 waren de afdelingen P&O en

Financiën van de gemeente Terneuzen nauw

betrokken bij de ontvlechting van Toonbeeld

als voormalig bedrijfsonderdeel van de

gemeente Terneuzen.
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Met het oog op kostenbeheersing en efficiency

nam Toonbeeld in de loop van 2017 de

administratieve verwerking en verloning van de

zzp’ers zelf ter hand. Verder troffen we

voorbereidingen om met ingang van het

schooljaar 2018-2019 over te stappen op het

leerling-administratiepakket Cursief.
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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)

Uitgangspunt hierbij is steeds dat we binnen het
muziekonderwijs het accent leggen op een
plezierige en f ijne manier van musiceren, zonder
zware, aanvullende theoretische lespakketten.
Daarbij staat voorop 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 en

organisatorisch.

Wat hebben we bereikt?

De ontwikkeling die zich in 2017-2018 heeft

voorgedaan, komt er samengevat op neer dat

het individueel gerichte onderwijsaanbod

ongewijzigd bleef. Er was sprake van een breed

en kwalitatief hoogstaand aanbod aan

muziekonderwijs: van algemeen muziekonderwijs

tot en met samenspel. De opleidingsstructuur

bleef gehandhaafd. Wel werden allerlei

onderwijsvernieuwingen doorgevoerd, zoals de

gewijzigde examenaanpak en de verdere

digitalisering van het onderwijs.

Vergeleken met het schooljaar 2016-2017 groeide
het aantal individuele leerlingen met 72 leer -
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lingen naar in totaal 388 leerlingen. Deze
toename van 22% was name het gevolg van het
naschoolse aanbod op de basisscholen zelf.

Naast de schoolopleiding en de speelleer -

richting, boden we de amateur- en talenten -

opleiding 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 2017-2018 verzorgde

Toonbeeld wekelijks het muziekonderwijs voor

ruim 1.000 leerlingen verspreid over zeven

basis scholen (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). Vanaf

schooljaar 2018-2019 sluiten de volgende vijf

scholen zich aan: in Sluiskil 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.

Vergeleken met 2016-2017 steeg het totale

aantal leerlingen aanzienlijk, namelijk van 316

individuele- en 548 groepsgerichte leerlingen

naar 388 individuele- en 1.000 groepsgerichte

leerlingen. De toename van leerlingen zorgde

ook voor een grotere inzet van docenten.

Vanwege de uitbreiding van het aantal basis -
scholen, stijgt komend schooljaar het totaal aantal
leerlingen, dat groepsgericht muziekonderwijs
ontvangt, naar 1.500 leerlingen.

Het muziekonderwijs voor de basisscholen wordt

financieel mede mogelijk gemaakt door het

Oranje Fonds en het Fonds voor de Cultuur -

participatie. Voor de organisatie en uitvoering

van deze projecten verstevigde Toonbeeld de

samenwerking met de Stichting Beheer Show -
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korpsen Axel. Ook de samenwerking met de

Zeeuwse Muziekschool werd in 2017-2018

voortgezet. Samenwerking vond onder meer

plaats op het gebied van het ensemble -

onderwijs, het Zeeuws Jazzfestival en de

detachering en inhuur van medewerkers.

Er werd, zij het kleinschalig, muziekles gegeven

in de gemeente Sluis. Dit was ingegeven door

bedrijfseconomische motieven. Verder speelde

mee dat Toonbeeld zo invulling kon geven aan

de opdracht om vorm en inhoud te geven aan

haar cultureel ondernemerschap. Uitgangspunt

hierbij is en was, dat deze activiteiten

budgettair neutraal zijn. Dit betekent dat de

kosten gedekt worden door extra verkregen

baten.

Kleurmuziek en the Happy Singers zijn twee

vormen van muziekonderwijs voor mensen met

een verstandelijke beperking. Toonbeeld bood

deze tot en met 2017 aan. Vanwege de

verminderde interesse stopte dit aanbod in de

loop van het jaar.

Door de samenwerking tussen Toonbeeld en de

Terneuzense muziekverenigingen wordt het

muziekonderwijs voor muziekverenigingen op

locatie verzorgd. Dit resulteerde in de klein -

schalige toeleiding van nieuwe cursisten vanuit

de muziekverenigingen naar Toonbeeld.

De voorspeelavonden (gemiddeld keer zes per

jaar) en themapresentaties (twee keer per jaar)

zijn onlosmakelijk verbonden met de onderwijs -

opzet van Toonbeeld. Het waren druk bezochte

en door het publiek gewaardeerde activiteiten.

In samenwerking met Porgy & Bess werden

verder enkele muziekoptredens georganiseerd.

Ook deze werden goed bezocht.

Opvallend was dat de trend om proeflessen te

benutten, werd voortgezet. De oorzaak hier -

voor is de verplichte halvering van het aantal

proeflessen. Hierdoor is de drempel om deel te

nemen aanzienlijk verlaagd (van 8 naar 4).

Behalve in de centraal gelegen Toonbeeld -

accommodatie werd lesgegeven in diverse
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kernen, 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 muziek -
onderwijs met en naast elkaar aan.

2 Tijdens de komende planperiode komt de
nadruk sterk te liggen op het groepsgerichte
muziekonderwijs voor de basisscholen. Hier -
mee komen we tegemoet aan de vraag vanuit
het basisonderwijs. Verder komen we hiermee
tegemoet aan de voorwaarde om het regionale
muziekonderwijs in de volle breedte in stand
te houden.

3 We onderzoeken de mogelijkheden om
maatgericht en groepsgericht muziekonderwijs
te ontwikkelen en aan te bieden aan andere
doelgroepen dan het basisonderwijs, zoals
voortgezet onderwijs en senioren.

4 Het verzorgen van muzieklessen en/of andere
vormen van kunst- en cultuureducatie ten
behoeve van de regio Zeeuws-Vlaanderen
zullen we verder onderzoeken, ontwikkelen en
bij voldoende animo uitvoeren. Daarbij geldt
als voorwaarde dat de kosten grotendeels uit
additionele cof inanciering worden
gefinancierd.

5 Daar waar mogelijk en noodzakelijk zoeken
en versterken we samenwerking met derde
partijen. Het voornemen is concreet om de
contacten en de samenwerking met het basis-
en voortgezet onderwijs verder uit te breiden.
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17Het 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 en kwalitatief
hoogstaand 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 deel -
nemers groep tijdens de planperiode 2017-2018
was zoals het aanbod: divers van aard en uit alle
lagen en delen van de Terneuzense bevolking.
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e n r e s u l t a t e n

b e e l d e n d
o n d e r w i j s



De projectcoördinator beeldend begeleidt de

afdeling beeldend onderwijs zowel inhoudelijk

en organisatorisch.

Wat hebben we bereikt?

Tijdens de planperiode 2017-2018 daalde het

aantal cursisten en deelnemers bij de jaar -

cursussen voor beeldend onderwijs met

ongeveer 37%. Deze terugloop werd

gecompenseerd door het kortdurend aanbod,

dat sterk groeide, zowel in omvang als

diversiteit. De totale deelname aan de

beeldende activiteiten nam hierdoor,

vergeleken met vorig schooljaar, zelfs toe.

Enkele jaren terug al signaleerden we de trend

dat deelnemers meer en meer kiezen voor kort -

durende engagementen in plaats van deelname

aan jaarprogrammering. We zien dat deze trend

het afgelopen schooljaar stevig doorzette. Het

kortlopende aanbod kwam mede tot stand door

diverse samenwerkingsverbanden. Toonbeeld

slaagde er in toenemende mate in om deze met

derde partijen aan te gaan.

Vergeleken met het schooljaar 2016-2017 daalde
het aantal jaarcursisten met 133 individuele
leerlingen. Dit is een daling van 37%. De
deelname aan kortdurend aanbod steeg met
gemiddeld 200 deelnemers per maand. Per saldo
nam hierdoor de interesse voor- en de deelname
aan het beeldende aanbod toe.

Wat betreft het beeldende onderwijs van

Toonbeeld zijn diverse oorzaken aan te wijzen

voor de verminderde interesse in jaar -

programmering. Hierboven schetsten we al de

algemeen maatschappelijke tendens dat veel

mensen zich niet meer voor langere tijd willen

binden aan een organisatie en/of een

programma. Daarnaast zien we dat de

financieel-economische crisis de afgelopen

jaren het bestedingspatroon van veel huis -

houdens onder druk heeft gezet. Verder

hebben de fors doorgevoerde tarief -

 verhogingen van de laatste jaren (29% vanaf
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2011) en de afschaffing van diverse kortings -

regelingen, onder andere voor 65-plussers,

bijgedragen aan de daling van het aantal

jaarcursisten. Het valt op dat de tarief -

verhogingen zich vooral wreken op het terrein

van het beeldend onderwijs en veel minder bij

muziekonderwijs. De verklaring ligt mogelijk in

de beeldvorming. Het volgen van muzieklessen

wordt algemeen beschouwd als een onderwijs -

activiteit, terwijl beeldende lessen eerder

worden geassocieerd met vrijetijdsbesteding,

hoe belangrijk ook voor de sociaal-creatieve

ontwikkeling van kinderen en volwassenen. De

druk op de besteedbare gezinsinkomens,

gekoppeld aan de forse tariefverhogingen,

heeft ervoor gezorgd dat het beeldende

onderwijs minder toegankelijk is geworden voor

een grote groep inwoners uit Terneuzen, en

dan met name kinderen afkomstig uit zowel

arme- als modale gezinnen. Hierdoor komt, wat

decennialang kenmerkend is geweest voor het

beeldende onderwijs in Terneuzen, namelijk een

voor alle inwoners toegankelijke en laag -

drempelige basisvoorziening, steeds meer onder

druk te staan. Dit gegeven motiveerde het

bestuur van de stichting om met het oog op de

planperiode 2017-2018 de cursustarieven niet

te indexeren.

Het beeldende aanbod voor kinderen, voor

mensen met een beperking en voor volwassenen

werd gedeeltelijk omgebouwd van jaarcursussen

naar een 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 cultuureducatieve onderwijs worden steeds

vaker bij Toonbeeld in het onderwijs (muziek en

beeldend) gebruikt. De didactische toe -

passingen zijn legio en vormen bijna van zelf -

sprekend een onlosmakelijk geheel met het

totale onderwijsconcept. Of het nu gaat om de

toepassing van sociale media, het bieden van

onderwijs ‘op afstand’ via een skype -

verbinding, het gebruik van iPads door
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cursisten/leerlingen en docenten of het

gebruik van 3D printers: veel wat als experiment

in de digitale proeftuin van Toonbeeld is

uitgeprobeerd en ontwikkeld, heeft stilaan zijn

vaste plaats gevonden in het reguliere

onderwijs van de instelling.

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, speciaal hiervoor opgeleide, vrijwilligers

in.

Toonbeeld slaagde erin om voor de doelgroep

mensen met een verstandelijke beperking de

lessen speciaal atelier voort te zetten. Dit zijn

kleinschalig opgezette beeldende themalessen

die worden begeleid door 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. Een deel hiervan

boden we aan in de vorm van een korte cursus

en/of workshop. Naast het Toonbeeldaanbod

boden we ruimte de welzijnsorganisatie aan-z

om specifiek voor haar doelgroep lessen

tekenen & schilderen te organiseren.

Er vond een reeks aan projecten plaats, die

onder grote belangstelling en deelname werd

uitgevoerd, zoals de CKV-workshops en

Kunstklassen voor de Stedelijke Scholen -

gemeenschap De Rede. Er werden activiteiten

uitgevoerd voor diverse basisscholen, die

hiervoor de Toonbeeld-accommodatie

bezochten. Voor senioren organiseerden we

gecombineerde film/kunstlezing-ochtenden.

Aan het Nieuwstraatfilmproject namen leer -

lingen van de Stedelijke Scholengemeenschap

De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege

deel. Er waren diverse, korte beeldende

cursussen, zoals glazuren en decoreren,

portretschilderen (van de beste portretschilder

van Nederland Frank Leenhouts), acryl
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schilderen en realisme in de schilderkunst.

Daarnaast organiseerden we kunstlezingen en

kunstexcursies/reizen, o.a. naar Parijs, Italië

en Ruurlo. Ook nam Toonbeeld deel aan het

provinciale project Kinderkunstweek.

Provinciaal namen in 2017-2018 10.000

kinderen aan de programmering deel en één

derde van alle basisscholen in Zeeland. Ook

vond samenwerking plaats met enkele

Terneuzense galeries en kunstenaars in het

kader van het Mathilde festival. Verder vonden

grootschalige evenementen plaats, zoals De

Schouw en het Winterconcert. Deze brachten

honderden mensen op de been en werden

uitgevoerd ten behoeve van de hele Toonbeeld -

programmering (muziek, beeldend en

kunstuitleen).

Verder experimenteerden we met laag -

drempelige activiteiten in samenwerking met de

Kunstuitleen.

Cursisten en oud-cursisten vormen sinds enkele

jaren open ateliergroepen, die zonder of maar

met beperkte ondersteuning van een

vakdocent hun opgedane vaardigheden verder

ontwikkelen. Voor dit doel stelt Toonbeeld

ruimte en faciliteiten beschikbaar. Afgelopen

schooljaar vonden diverse amateur keramisten,

beeldhouwers, kunstschilders en glasbewerkers

hun weg naar de atelierruimten van Toonbeeld.

Wat zijn de plannen?

1 Ter aanvulling en als alternatief voor lang -
durige 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 klant -
groepen. Daarbij streven we naar diversiteit,
verdieping, herkenbaarheid en zullen alle
mogelijke facetten van de beeldende kunst aan
bod komen.

2 De doorontwikkeling van het concept
Kinderkunstacademie, waarbij onderwijs -
vernieuwing, kleinschaligheid, laag -
drempeligheid en voor iedereen toegankelijk
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kunstonderwijs wordt geboden. Het aangaan
van allianties met derde partijen, zoals
bijvoorbeeld met de provinciale Kinder -
kunstweek, vormt daarbij het speerpunt. We
zetten daarbij professionals en hiertoe
gecertif iceerde 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.

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 de
emancipatie en integratie van mensen met een
beperking binnen de lokale samenleving. Even
zozeer is het plezier dat ontstaat door deel -
name aan deze activiteiten voor elke
deelnemer van groot belang. In het komende
schooljaar continueren we het speciaal atelier.
Ook onderzoeken we of de lesmethode kan
worden ingezet bij het ontwikkelen van dag-
arrangementen voor particulieren en

zorginstellingen in de regio. Tevens
onderzoeken we de mogelijkheid van het
gecombineerd aanbieden van kleurmuziek -
onderwijs.

4 Het aanbod voor 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.
Samen met de Stichting Cultuureducatie
Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld hebben we
het voornemen om docenten uit te wisselen.
Programma’s en aanbod, zoals hierboven
beschreven, ontwikkelen en realiseren we voor
het basis- en voortgezet onderwijs, maat -
schappelijke organisaties en bedrijfsleven, al
dan niet in samenwerking met derde partijen.

5 We blijven atelierruimten en faciliteiten
beschikbaar stellen voor amateurbeoefenaars.
De lessen tekenen & schilderen voor senioren
in Zaamslag vinden komend schooljaar plaats
in de accommodatie De Rank.
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6 Het verzorgen van beeldende lessen en/of
andere vormen van kunst- en cultuureducatie
voor de regio Zeeuws-Vlaanderen zullen we
verder onderzoeken, ontwikkelen en bij
voldoende animo uitvoeren. Daarbij geldt als
voorwaarde dat de kosten grotendeels uit
additionele cof inanciering worden
gefinancierd.
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Bij de toneellessen was sprake van een lichte

daling van het aantal cursisten, namelijk van 45

naar 39 cursisten.

Wat hebben we bereikt?

De jaarlijkse uitvoeringen Zoom IN en Zoom Uit

daarentegen bleven onverkort populair onder

de Terneuzense bevolking. De eind -

voorstellingen waren steeds uitverkocht.

Wat zijn de plannen?

1 Ondanks dat de bestaande cursusgroepen nog
floreren is een herijking van het toneel -
onderwijs noodzakelijk om verdere teruggang
tegen te gaan. Komend schooljaar worden
hiervoor plannen ontwikkeld en uitgevoerd.
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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 vier
uitleenpunten in Zeeland, te weten Vlissingen,
Goes, Terneuzen en sinds eind 2015 een
dependance van Toonbeeld in Hulst. Het CBK
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

makkelijk bereikbaar zijn, steeds toe -

gankelijker zijn via internet en klant -

vriendelijkheid. Daarbij leggen we meer en meer

de nadruk op de circulaire economie, waarin

delen en lenen een belangrijk uitgangspunt

zijn.

De coördinator Kunstuitleen begeleidt de

Kunstuitleen zowel inhoudelijk als
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organisatorisch. De praktische uitvoering ligt in

handen van vijf betrokken vrijwilligers.

Naast de activiteiten van de Kunstuitleen is de

Toonbeeld jaarlijks verantwoordelijk voor een

reeks exposities. Te noemen zijn de periodieke

exposities in het gebouw van Toonbeeld met

beeldend werk van cursisten. Verder zijn er de

tentoonstellingen in de Passerelle van het

stadhuis. Daar organiseren we jaarlijks

gemiddeld zes grote tentoonstellingen van

werk van hoofdzakelijk professionele,

beeldende kunstenaars. Incidenteel verzorgen

we exposities in samenwerking met o.a.

scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven. En

tot slot is er de openluchtexpositie Beelden op

de Scheldeboulevard. Diverse vrijwilligers -

werkgroepen dragen hierbij zeer betrokken

zorg voor de totstandkoming en organisatie

ervan.

Wat hebben we bereikt?

Vergeleken met 2016-2017 liep het aantal

abonnementen en deelnemers iets terug,

respectievelijk met 1 en 7%.

De beperkte terugloop van abonnementen en

deelname werd ruimschoots gecompenseerd

door de activiteiten en de publieke belang -

stelling, die naast de reguliere uitleen/verkoop

tot stand kwam. Hierbij kunnen we onder meer

noemen de deelname aan de Kinderkunstweek,

de CKV projecten voor de Stedelijke Scholen -

gemeenschap De Rede, de verschillende

exposities en de zogenoemde Arty-Party’s,

waarbij commerciële mini-feestjes werden

georganiseerd om jongeren te laten kennis -

maken met kunst en de Kunstuitleen. Tot slot

noemen we de jaarlijkse Schouw van Toonbeeld,

waar cursisten hun werk presenteren in de

professionele setting van de Kunstuitleen.
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We hebben een eigen huisstijl ontwikkeld

waarmee de herkenbaarheid van de Kunst -

uitleen werd verhoogd.

Naast het aanbod van de Kunstuitleen vonden

tijdens het hele schooljaar tentoonstellingen

plaats in het gebouw van Toonbeeld met

beeldend werk van cursisten. Daarnaast waren

er zes exposities in de Passerelle. Verder vond

in het stadscentrum van Terneuzen gedurende

drie weken in de avonduren een foto-film -

presentatie plaats met werk van 90 leer lingen

van het voortgezet onderwijs. In de zomer van

2017 en 2018 organiseerden we de openlucht -

exposities Beelden op de Schelde boulevard,

beiden goed voor meer dan 20.000 bezoekers.

Wat zijn de plannen?

De primaire doelstelling van de Kunstuitleen is
het verzorgen van de in- en uitleen/verkoop van
kunstwerken. Daarbij krijgt de samenwerking
met de dependance in Hulst alle aandacht.

1 In samenwerking met de Stichting Cultuur -
educatie Zeeuws-Vlaanderen zal het project
‘Kunst in de klas met Kult’ 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, waarin hergebruik en
recyclen centraal staan.

2 Daarnaast zetten we ook komend schooljaar
in op de organisatie van exposities, workshops
en andere activiteiten. Daar waar mogelijk en
gewenst doen we dat in nauwe samenwerking
met andere bedrijfsonderdelen van Toonbeeld
en derde partijen.

3 We coördineren en geven uitvoering aan het
expositiebeleid van Toonbeeld in de eigen
accommodatie, de Passerelle, op de Schelde -
boulevard en, daar waar mogelijk, op andere
locaties. Samenwerking met derde partijen is
hierbij het devies.
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Dit betreft in hoofdzaak de verhuur van

ruimten en andere faciliteiten aan personen en

organisaties voor vergaderingen, bijeen -

komsten, 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 streeft na 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 gebruik

willen maken van de Toonbeeldfaciliteiten.

Wat hebben we bereikt?

Het aantal verhuuractiviteiten steeg

vergeleken met de vorige periode. Met name

het aantal vaste gebruikers nam toe. Voor de

organisatie Kentalis huurde Stichting Kinder -
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opvang voor langere tijd enkele behandel -

ruimtes. Verder nam de Tomorrow Band haar

intrek bij Toonbeeld. Daarnaast verzorgde

Toonbeeld in opdracht van het bedrijfsleven en

verschillende maatschappelijke organisaties

enkele manifestaties, o.a. voor Ladies’ Circle,

Stichting Vluchtelingenwerk en de Rabobank

Zeeuws-Vlaanderen.

Wat zijn de plannen?

1 Toonbeeld bouwt de verhuuractiviteiten
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
restylen qua gebruik en inrichting. Daarbij
onderzoeken we welke eventuele nieuwe
functionaliteiten aan het gebouw kunnen
worden toegevoegd. Als Toonbeeld een
ontmoetingsplek voor kunst en cultuur wil
zijn, zal ze de inrichting en fysieke uitstraling
hierop moeten aanpassen.

29



30

8w i n s t -  &
v e r l i e s r e k e n i n g  

2 0 1 7



Stichting Toonbeeld
Winst en Verliesrekening 2017
                                                                                                    Jaarrekening
Staat van Baten en Lasten                                                                      2017

Budgetsubsidie en Cursusgelden en Overige Ontvangsten                      1.388.091

Som der Baten                                                                                                                 1.388.091

Bedrijfskosten                                                                                              1.309.664

Bestemmingsreserve                                                                                           40.000

Bestemmingsfonds                                                                                              32.621

Som der Lasten                                                                                                                             1.382.285

Saldo van Baten en Lasten                                                                                                  5.806
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