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Verslag van de raad van toezicht 
 
Het jaar 2016 is het eerste operationele jaar van Stichting voor Cultuureducatie Zuid-
Holland-Zuid. Dit startjaar was voor de organisatie, de directie en de raad van toezicht 
dan ook een intensief jaar. In dit startjaar heeft de raad van toezicht zesmaal vergaderd 
in aanwezigheid van de directeur-bestuurder en eenmaal zonder zijn aanwezigheid. In 
december 2016 heeft een zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsgevonden. De 
auditcommissie heeft tweemaal vergaderd en de remuneratiecommissie heeft in het 
kader van het functioneren van de directeur-bestuurder eenmaal vergaderd. 
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heer R.M. (René) Nekkers MBA, 
directeur-bestuurder.         
    
In de raad van toezicht hebben zitting:       
Mevr. dr. G.C. (Sjarlot) Kooi, voorzitter        
Dhr. drs. J.S. (Stef) Bahlmann, lid        
Dhr. prof. dr.  J. (John) Goedee, lid 
 
In november is een vacature gesteld voor een vierde lid van de raad van toezicht. Per 
ultimo december 2016 was deze vacature nog niet ingevuld. 
 
Vaste agendapunten op de vergaderingen van de raad van toezicht zijn de 
ontwikkelingen van de organisatie, de relaties met - en de financiering van - de 
verschillende gemeenten, het eigen verdienvermogen alsmede de samenwerking met de 
partners in het Energiehuis. In maart 2016 is de keuze voor de accountant van de 
stichting gemaakt en in juni 2016 is een gecombineerd ‘Reglement van Raad van 
Toezicht en Bestuur’ vastgesteld. 
 
De stichting hanteert de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. De naleving 
van de code wordt jaarlijks door de raad van toezicht en directeur-bestuurder 
besproken. De raad van toezicht kent een vacatiegeldregeling. 
 
De raad van toezicht is trots op de inzet van alle medewerkers van de stichting om - na 
het zware jaar 2015 - reeds in het startjaar van de nieuwe stichting zo'n mooi resultaat 
neer te zetten. 
 

 
 
Dordrecht, juni 2017 
 
Mevr.  dr. G.C. Kooi, voorzitter raad van toezicht 
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Verslag van de directie 
 
De stichting heeft medio januari 2016 een belangrijk deel van de activiteiten van de 
gefailleerde Stichting ToBe voortgezet. Op 18 januari 2016 zijn de lessen en cursussen in 
de gemeenten Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht en Zwijndrecht gestart alsmede de 
activiteiten in het onderwijs in diverse gemeenten. 
De nieuwe stichting kende een voortvarende start. Het grootste deel van de cursisten 
heeft de lessen en cursussen bij de nieuwe stichting gecontinueerd. De nieuwe stichting 
heeft ook nagenoeg alle activiteiten in het onderwijs kunnen voortzetten.  
 
Gedurende het jaar 2016 hebben diverse, succesvolle wervingsmomenten 
plaatsgevonden, waardoor er per saldo sprake is van een netto groei in leerlingaantallen 
gedurende het jaar. 
 
De stichting heeft over 2016 een exploitatieresultaat van € 237.105 gerealiseerd 
hetgeen voornamelijk het gevolg is van de bijzondere omstandigheden van de startende 
stichting in 2016. De begroting 2017 laat een exploitatieresultaat van € 40.000 zien. 
  
Wij zijn blij dat door de grote krachtsinspanning van alle medewerkers 2016 al tot zulke 
mooie inhoudelijke resultaten heeft geleid en de nieuwe stichting ook op financieel vlak 
goed is gestart. De veranderende maatschappelijke rol van centra voor de kunsten en 
onzekerheden met betrekking tot subsidies vragen echter om een alerte en proactieve 
houding. Het vergroten van het eigen verdienvermogen en het besparen van kosten 
krijgen hoge prioriteit. We ontwikkelen ons verder tot een eenvoudig georganiseerde, 
gezonde en vooruitstrevende netwerkorganisatie met een aanbod dat in dialoog met 
onze klanten tot stand komt en waarbij een uitstekende klantbeleving onze maatstaf is. 
 
 
Voor overige relevante informatie verwijzen wij naar de infographic. 
 
 
 
Dordrecht, juni 2017      
 
René Nekkers 
Directeur-bestuurder Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid 
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Verkorte balans per 31 december 2016 en staat van baten en lasten 2016 

       BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
    

       ACTIVA 
 

REALISATIE 2016 
    

       Vaste activa 
 

 €               45.999  
    Vlottende activa  €             495.538  
    Liquide middelen  €             600.314  
    

       TOTAAL ACTIVA 
 

 €   1.141.851  
   

       

       PASSIVA 

      

       Eigen vermogen  €             237.105  
    Voorzieningen  €               45.677  
    Schulden op korte termijn  €             859.069  
    

       TOTAAL PASSIVA 
 

 €   1.141.851  
   

       

       STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 
    

       BATEN 

 

REALISATIE 2016 
  

BEGROTING 2016 
 

       Baten uit producten en 
diensten  €          1.029.187  

  
 €             890.000  

 Subsidiebaten  €          3.199.103  
  

 €          3.179.000  
 Overige baten  €                  6.987  

  
 €                  5.000  

 Financiële baten  €                  1.026  
  

 €                         -    
 

       TOTAAL BATEN 
 

 €   4.236.303  
  

 €   4.074.000  

       

       LASTEN 

      

       Personeelskosten  €          2.598.885  
  

 €          2.466.000  
 Organisatiekosten  €             296.234  

  
 €             306.000  

 Huisvestingskosten  €             824.729  
  

 €             923.000  
 Materiële kosten primair 

proces  €             156.238  
  

 €             194.000  
 Afschrijvingen  €               12.225  

  
 €               10.000  

 Bijzondere lasten  €             110.887  
  

 €               48.000  
 

       TOTAAL LASTEN 
 

 €   3.999.198  
  

 €   3.947.000  

       RESULTAAT 2016 
 

 €      237.105  
  

 €      127.000  

 

 


