
Jaarverslag 2020 Stichting KunstKerk Hogeland

Organisatie
Op 19 december 2019 is de Stichting KunstKerk Hogeland officieel opgericht, met als belangrijkste

doelstelling het geven van binnenschools maakonderwijs op een bijzondere, monumentale,

buitenschoolse locatie, in samenwerking met regionale schoolbesturen en basisscholen. De Stichting

werkt met een RvTmodel. Directeur,/bestuurder is Gerrie Jonker, de leden van de Raad van Toezicht

zijn Pim Raaijmakers, manager Public Affairs NS, Janneke Procee, per januari ‘21 concerncontroller

Gemeente Groningen en Koos Wiersma, (per januari ‘21) oud-burgemeester gemeente EemsDelta.

De RvT-leden hebben allen noordelijke roots en dragen met hun bestuurlijke, organisatorische en

financiële expertise graag bij aan de doelstelling van de KunstKerk Hogeland.en de realisatie daarvan.

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden

vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis

vergoed.

De eerste vergadering van bestuur en RvT vond plaats op 17 februari 2020. Concluderend is er

ontzettend veel enthousiasme voor het concept bij de aanwezigen, ook bij de scholen,

schoolbesturen, College B&W, Provincie etc.. Kortom een positieve vibe, waarbij het kunnen

accommoderen van de groei, het verhogen van inkomsten en financiële middelen beschikbaar

hebben om te kunnen investeren een spannende maar interessante uitdaging vormt.

Anbi-aanvraag

In augustus is de stichting KunstKerk Hogeland een ANBI-instelling geworden na een

statutenwijziging bij de notaris - artikel 15 - bij opheffing gaan eventuele baten naar soortgelijke

ANBI-instelling. De leden van de RvT hebben ingestemd met deze statutenwijziging.

Aanpassing SBI-code

Het verzoek aan de belastingdienst om de SBI-code van de KvK (85599 - Studiebegeleiding, vorming)

te veranderen in 85.52.2 (kunstzinnige vorming amateurs) is goedgekeurd. De andere blijft staan

SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging.

Scholen
Op maandag 13 januari is de eerste lesdag van de pilot met 3 scholen, te weten CBS De Til, Thesinge,

CBS De Piramiden, Winsum en OBS Noordewier, Baflo. Fantastische start met mooie quotes van o.a.

een leerkracht in de koffiekamer: “..al 30 jaar in het onderwijs, maar nu voor het eerst echt weekend,

voorbereiden doe ik vandaag!”



En van leerlingen:

Gerke (8 jaar)

“Juf, weet je wat ik zo leuk vind van de KunstKerk?” “…” “Dat we dingen gaan dóen!”

Marissa (9 jaar)

“Ik hou van de KunstKerk. Jullie doen zulke leuke dingen en ik vind vioolspelen leuk”

Vanaf september starten we al met 7 scholen, waarvan 5 nieuwe: OBS Jansenius de Vries, Warffum,

RBS Hoogholtje, Wehe den Hoorn, Netwerkscholen de Wilgenstee, Zeerijp, De Zandplaat, ‘t Zandt en

de Abt Emo, Westeremden. OBS De Noordewier verwacht in het seizoen ‘20-’21 druk te zijn met de

fusie tussen de christelijke en openbare basisschool en kiest vanuit financieel oogpunt daarom niet

voor kunst- en ambachtslessen.

Najaar ‘20: acquisitiegesprekken met OBS Klinkenborg, Kantens, OBS Usquert, De Getijden,

Pieterburen, SWS Groenland, Zuidwolde, SWS Leenstertil, Leens, CBS Wicher Zitsma, Middelstum,

CBS De Rank, Warffum, CBS De Meander, Sauwerd, CBS, De Klimop, Middelstum, OBS De

Tiggeldobbe, Winsum.

Financiën
Het concept is opgezet om de variabele kosten te laten dekken door inkomsten scholen (middelen

voor krapte leerkrachten/ verlagen werkdruk leerkrachten). Gebouw-gebonden kosten komen uit

subsidie of andere bijdragen dan wel andere inkomstenstromen.Zie verder financieel jaarverslag

Netwerken
Op veel verschillende fronten is er genetwerkt, vanuit verschillende strategische achtergronden, van

onderzoek naar mogelijke samenwerking tot subsidiemogelijkheden. Er is met collega-cultuur- en

kunstaanbieders over mogelijke samenwerking overlegd, evenals met plaatselijke

muziekverenigingen

Er liggen lijnen met:

- projectleider Nationaal Programma Groningen,  Provincie Groningen

- beleidsmedewerker Gebouwd Erfgoed Provincie Groningen

- projectmedewerker Lokaal Programmaplan Het Hogeland (NPG, Gemeente)

- adviseur HR bestuursbureau P & O schoolbestuur

- cultuurcentrum Hogeland

- collega cultureel ondernemers, kunstenaars en vakdocenten

- provinciale steuninstelling K & C

- WAR - Werkveld AdviesRaad voor de master Kunsteducatie

- Regionale koren

- Groen Gasthuis, verzorghuis voor dementerenden

- Colourful Bedum, organisatie voor mensen met buitenlandse roots

- PKN-gemeente Warffum Breede - workshops

In juni bracht B & W cultuur & onderwijs & ambtenaren een werkbezoek



PR
De website is vanaf 30 mei in de lucht, https://www.kunstkerkhogeland.nl

De structuur is zo opgesteld dat er steeds korte berichten aangevuld kunnen worden, die makkelijk te

delen zijn op social media en opgenomen kunnen worden in een nieuwsbrief richting scholen.

Cultuurprijs Hogeland

Dinsdag 27 oktober kregen we de uitslag bij monde van wethouder Eltjo Dijkhuis - De KunstKerk

Hogeland is winnaar van de Culturele Stimuleringsprijs 2020, we zijn unaniem gekozen door de jury.

Op basis van de criteria zijn uit de door publiek aangedragen kandidaten, 5 genomineerden

geselecteerd. De jury heeft d.m.v. een puntensysteem de winnaars voorgedragen aan Het College.

Aantallen publieksstemmen zijn niet meegenomen in de beoordeling. Bij de prijs hoort een mooi

bedrag van € 1000,-. De Stichting is enorm blij met deze erkenning door de gemeente, van de pas

gestarte onderneming.

Hieronder het juryrapport voor de nominatie:

“KunstKerk Warffum

De oprichters hebben de kerk in Warffum omgetoverd tot een KunstKerk. Naast verschillende

activiteiten, zoals workshops, concerten en theater, is het een stimulerende plek voor kinderen uit het

Hogeland om kennis te maken met kunst en cultuur. Ze hebben een unieke samenwerking op het

gebied van cultuureducatie met diverse basisscholen. Daarnaast is het een broedplek voor nieuwe

initiatieven. Midden in de coronatijd hebben de oprichters vol passie en energie de Zomerschool 2020

opgezet. Meer dan 100 kinderen uit het Hogeland hebben hier gebruik van gemaakt. Ook het

initiatief Artist in Residence wordt geprezen. Kunstenaars van verschillende disciplines kunnen tijdelijk

werken en  wonen in de kosterswoning die op het terrein staat. Zo zien leerlingen de Artist in

Residence aan het werk. Het is een gedreven organisatie met een groot netwerk.”

Zomerschool
De stichting organiseerde een zomerschool, met als belangrijkste drijfveer het fysieke maakonderwijs

voor de kinderen, na de eerste lockdown en de vakdocenten en kunstenaars weer werk te gunnen,

na zo lang niet hebben kunnen werken.

Twee weken zomerschool van 27 juli t/m 7 augustus waren een groot succes, met

- ruim 100 kinderen over 9 dagen

- 14 kunstdocenten/kunstenaars uit de regio

- veel vakken, boekbinden, schilderen, striptekenen, textiel, hout, klei, theater, dans, muziek

- lunch in het Spijslokaal (Openluchtmuseum Hogeland)

In totaal zagen ruim 10.000 FB-gebruikers onze dagelijkse posts.

De twee weken voorafgaand aan de Zomerschool stelden we de docenten voor, flyers zijn

rondgebracht op ruim 30 locaties, sociale teams van de verschillende gemeenten zijn op de hoogte

gebracht, in de laatste week voor de zomervakantie ook alle scholen, BSO’s en naschoolse opvang in

de regio en de streekkranten plaatsen de aankondiging.

https://www.kunstkerkhogeland.nl/


Kinderen waren afkomstig uit Warffum, Baflo, Winsum, Aduard, Uithuizen, Uithuizermeeden,

Westeremden, Huizinge, Usquert, Zuidhorn. Enthousiaste kinderen, ouders en docenten!

Al met al behalve inhoudelijk geslaagd ook heel positief voor good-will (op veel fronten) en

naamsbekendheid voor de KunstKerk. De Zomerschool is mede mogelijk gemaakt dankzij Gemeente

Hogeland, Gemeente Loppersum, Landelijk Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Jacco, regionaal

fonds.

Subsidies
Leergemeenschapsubsidie K & C

Om te onderzoeken hoe de samenwerking school / KunstKerk zo optimaal mogelijk kan werken,

vragen we gezamenlijk de Leergemeenschapsubsidie bij K & C. Dit is een bedrag van 10.000,- met

een vervolg van een tweede jaar voor hetzelfde bedrag. Hierdoor wordt ook de instap voor een

aantal scholen financieel aantrekkelijker.

Artist in Residence

In de zomerperiode wordt de Artist in Residence opgeknapt (kosten eigenaar)

Een Inhoudelijk subsidieaanvraag voor de Artist in Residence door Stichting is in voorbereiding.

NPG lokaal, Gemeente Hogeland

Bericht in juli van Lokaal Programma NPG luidt dat de aanvragen verdeeld zijn onder ‘trekkers’ van de

6 programmalijnen.

1. economie

2. werken&leren

3. leefbaarheid

4. zorg

5. bereikbaarheid

6. pronkjewailen Hogeland/natuur&klimaat)

Cultuurcentrum Hogeland heeft een Toukomst-plan ingediend en is een z.g. “trekker”.

https://www.toukomst.nl/ideeen/brede-cultuurparticipatie-in-noord-groningen/

In december komt het bidbook van Lokaal Programma Hogeland waar de KunstKerk ook in meedoet

ter vaststelling in de gemeenteraad Hogeland. Besluitvorming: elk project wordt beoordeeld door

een onafhankelijke beoordingscommissie. Op grond daarvan besluit het bestuur van het NPG of een

project geld mag ontvangen. Er zit ongeveer drie maanden tijd tussen voordragen en moment van

besluit. Bericht in de loop van eerste kwartaal ‘21.

Corona
Na een vliegende start met enthousiaste kinderen, leerkrachten en vakdocenten staat de KunstKerk

op  de noodrem, vanaf 17 maart, de eerste lockdown, als maatregel om het virus minder kans te

geven en daarmee de druk op de zorg en de ziekenhuizen beheersbaar te houden.

Na het opheffen van de eerste lockdown zijn er twee pilotscholen die de KunstKerk-lessen tot de

zomervakantie nog niet willen hervatten. Schoolreisjes gaan ook niet door, de directeuren willen de

discussie met ouders niet aangaan. Vanwege de vaste lasten van de Stichting is het niet mogelijk alle



openstaande lesdagen mee te nemen na de zomervakantie. Met de Piramiden wordt

overeengekomen dat de school  2 dagen meeneemt naar het nieuwe seizoen. OBS Noordewier kan

één dag meenemen. De derde school De Til, Thesinge komt wel nog twee maandagen lessen nemen,

voorafgaand aan de zomervakantie. Leerkrachten komen mee om kennis te maken met de KunstKerk.

Winterschool

De KunstKerk organiseerde in de kerstvakantie 4 dagen een ‘Winterschool’ op 22, 23 en 29 en 30

december. In een week tijd was de aanmeldingslijst vol. Helaas ging de tweede lockdown in op

vrijdag 18 december, de Winterschool is dus noodgedwongen gecanceld, er wordt gekeken naar de

mogelijkheden voor een Voorjaarsschool.


