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Voorwoord
In 2019 hebben de RRKC en het bureau van de 
Raad intensief gewerkt aan de voorbereidingen 
voor het Cultuurplanadvies 2021-2024 dat in de 
eerste helft van 2020 gemaakt wordt. Het jaar 
startte met de openbare werving en selectie 
van leden voor de adviescommissies en met 
monitorgesprekken van leden van de RRKC 
en bureau met alle 86 instellingen in het huidig 
Cultuurplan 2017-2020. In de tweede helft van 
2019 zijn de instrumenten voor het advies 
ontwikkeld waarmee commissies en Raad aan het 
werk gaan. Werkwijze, beoordelingskader en de 
vragenlijst en score formulieren waar mee wordt 
gewerkt in de beoordeling van de aanvragen. In 
juni 2019 kwamen de commissies samen met 
de RRKC voor het eerst bijeen, Commissieleden 
en leden van de Raad hebben in 2019 veel 
activiteiten bezocht van Cultuurplaninstellingen 
en nieuwe aanvragers, om zo een goed beeld te 
krijgen van hun werk. 

De RRKC werd voor de zomer door het college 
van B&W om advies gevraagd over een te vormen 
Rotterdamse Culturele Basis en heeft op dit 
verzoek per brief gereageerd. In de periode van de 
zomervakantie 2019 was het helaas praktisch niet 
mogelijk een vervolg hieraan te geven.

In mei 2019 presenteerde de RRKC het advies 
over diversiteit en inclusie ‘De stad is meervoud’ 
in een goed bezochte bijeenkomst in jazzpodium 
Bird. In november 2019 organiseerde het bureau 
de bijeenkomst governance en inclusiviteit met 
86 deelnemers, vooral directeuren en leden van 
besturen en Raden van Toezicht van de culturele 
instellingen. Uit de gesprekken bleek grote 
behoefte in over diversiteit en inclusie door te 
praten en de RRKC is dan ook voornemens dit 
thema ook na de Cultuurplanadvisering weer 
prominent op de agenda te zetten.

In vervolg op het advies over de renovatie van 
Boijmans adviseerde de RRKC in 2019 twee maal 
vertrouwelijk over de visie van Boijmans. ■
Rento Zoutman, maart 2020
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1. adviezen RRKC

Adviezen

De belangrijkste taak van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur (hierna te 
noemen RRKC) is zijn adviesfunctie. Daarbij 
gaat het om gevraagd en ongevraagd advies 
aan het college van B&W van de gemeente 
Rotterdam. Het jaar 2019 stond vooral in 
het teken van de voorbereiding op het 
Cultuurplanadvies dat de RRKC in juni 2020 
zal uitbrengen. Ter voorbereiding hierop 
voerde de RRKC 86 monitorgesprekken met 
alle Cultuurplaninstellingen om zo een scherp 
beeld te krijgen van hun actuele situatie en 
de realisatie van hun plannen uit aanvragen 
voor 2017-2020. In plaats van de gebruikelijke 
sectoranalyse presenteerde de RRKC in april 
2019 drie beschouwingen over actuele thema’s 
uit de gemeentelijke Uitgangspuntennota 
‘Stad in transitie, cultuur in verandering’ (juni 
2019), namelijk: inclusiviteit, interconnectiviteit 
en innovatie. In de periode maart tot en met 
december 2019 werden de commissies voor het 
Cultuurplanadvies samengesteld en kwamen 
zij twee keer bijeen om zich voor te bereiden op 
hun werkzaamheden in 2020. In het najaar van 
2019 werkte de RRKC aan de instrumenten voor 
de Cultuurplanadvisering: de Werkwijze met het 
wegingskader, en de vragenlijst scoreformulieren 
voor de commissies. ►

1.1

1.2

Op 13 mei 2019 presenteerde de RRKC het advies ‘De stad is meervoud: inclusiviteit in 2019’ 
aan wethouder Kasmi, met een debat in BIRD Rotterdam. Het onderwerp inclusiviteit kreeg 
ruim aandacht in de Uitgangspuntennota en is een van de accenten in het cultuurbeleid voor de 
komende periode 2021-2024.

In vervolg op het advies over de renovatie van Boijmans, onder de titel ‘Boijmans 
 Binnenstebuiten’ (oktober 2018) adviseerde de RRKC twee keer vertrouwelijk aan het college 
van B&W over de visieontwikkeling van Boijmans.

Met het selecteren van vijf thema’s gaf de RRKC in 2017 en 2018 een eigen invulling aan de 
Adviesagenda (zie 1.2). In 2019 gaat alle aandacht uit naar de voorbereiding op het cultuur-
planadvies. Na afronding van dit advies op 1 juni 2020 zal de RRKC de balans opmaken en in 
gesprek gaan met de wethouder over de adviesagenda in de periode 2021-2024.

Onder hoofdstuk 3 beleidsthema’s geeft de Raad een overzicht van de activiteiten ter 
 voorbereiding op het Cultuurplanadvies. 
 

Adviesagenda RRKC 2017-2020

Hierna komen de twee adviezen aan bod uit de adviesagenda 2017-2020 die hiervoor in 1.1 in 
vogelvlucht zijn neergezet: 
• De stad is meervoud over inclusiviteit (1.2.1) 
• Adviezen over Boijmans van Beuningen (1.2.2.)

Een inclusievere culturele sector
De samenstelling van de Rotterdamse bevolking is zoals bekend (hyper)divers: veel verschil-
lende culturen leven en komen elkaar tegen in Rotterdam. De bevolking verandert de komende 
jaren nog meer: zo stijgt het aandeel westerse en niet-westerse bevolkingsgroepen ten opzich-
te van Rotterdammers met een Nederlandse achtergrond. De culturele sector slaagt er tot nu 
toe niet in een goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking te bereiken. De organisaties, 
besturen en raden van toezicht zijn bovendien opvallend ‘wit’. Dit constateert de RRKC in het 
Cultuurplanadvies 2017-2020. 

Gedurende vier jaar en tijdens de Cultuurplanperiode 2017-2020 verdiept de RRKC zich daarom 
in de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is: de organisaties, het bestuur, de ma-
kers en het publiek. In hoeverre is de culturele sector voor, door en van iedere Rotterdammer? 

De RRKC startte in 2017 met groepsgesprekken met jonge Rotterdamse makers wat betreft 
toegankelijkheid, doorstroom en mentaliteit ten opzichte van culturele diversiteit in de Rotter-
damse cultuursector en onderzoek van de EUR naar te toepassing van de Code Culturele Di-
versiteit door Cultuurplan instellingen. In 2018 werd dit vervolg met een dialoogsessie in samen-
werking met het Albeda CollegeIn 2018 vond er bovendien een nauwe samenwerking met de 
Boekmanstichting plaats: de RRKC schreef een artikel voor het themanummer over Inclusiviteit 
en was spreker tijdens een Boekmanlezing over het thema.

In 2019 presenteerde de RRKC het advies over inclusiviteit ‘De stad in meervoud’. Er kwam 
vervolgonderzoek door de EUR naar ‘implicit bias’ en een debat over governance en inclusie 
met directeuren en bestuurders van Rotterdamse culturele instellingen.
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De eerste helft van 2020 zal de aandacht van de RRKC volledig naar het Cultuurplanadvies 
gaan. Inclusiviteit zal bij de toetsing van de aanvragen een belangrijk onderdeel zijn. De tweede 
helft van het jaar gaat de RRKC voort met het agenderen van het thema Inclusiviteit.
 
De stad is meervoud: inclusiviteit in 2019

De wethouder vroeg de RRKC in maart 2018 om advies over een meer inclusieve cultuursec-
tor. Daartoe formeerde de RRKC een zeskoppige adviescommissie - voorgezeten door Wilma 
Gillis-Burleson - die in 2018 en 2019 het advies voorbereidde en als klankbord fungeert voor 
het 4 jarig-programma van de RRKC rondom Inclusiviteit. Op 13 mei 2019 bracht de RRKC het 
advies De stad is meervoud uit. Hierin adviseert de RRKC de gemeente, de cultuursector én in-
dividuele instellingen om werk te maken van inclusiviteit. In het advies beschrijft de Raad welke 
kansen dit biedt voor de sector en de stad.

Debat De stad is meervoud
Op dinsdag 28 mei organiseerde de RRKC een middag, naar aanleiding van het advies De stad 
is meervoud, in Jazzpodium Bird in Rotterdam. Wethouder Saïd Kasmi gaf tijdens de bijeen-
komst zijn reactie op het advies. Farid Tabarki leidde het gesprek tussen vier panelleden - Salih 
Kilic (fotograaf en mede-oprichter van broedplaats Time Window), Bertien Minco (interim-direc-
teur Fonds Cultuurparticipatie), Abigail Norville (gemeentelijk HR-directeur), Janneke Staarink 
(directeur De Doelen) - en het publiek. De bijeenkomst werd bezocht door ruim negentig geïnte-
resseerden en was live te volgen en is terug te kijken via livestream.

Bijeenkomst Governance & inclusiviteit
Op 19 november organiseerde De RRKC een besloten bijeenkomst in het kader van gover-
nance en inclusiviteit in de Pauluskerk in Rotterdam. Met deze - volgeboekte - bijeenkomst 
richtte de RRKC zich specifiek op directeuren van instellingen binnen het Cultuurplan en hun 
toezichthouders. De bijeenkomst bood deelnemers ruimte en inspiratie om met collega’s uit het 
veld van gedachten te wisselen over het concreet maken van inclusiviteit op raads- en bestuur-
sniveau. Keynote speaker was drs. Glenn Helberg (psychiater). Na de keynote speech gingen 
deelnemers uiteen in vijf break-out sessies die werden begeleid door gespreksleiders Simone 
van Hulst, Abdelkarim El-Fassi, Halil Karaaslan, Hesdy Lonwijk en Caterine Baeten. De bevin-
dingen uit de sessies werden na de bijeenkomst per mail met de deelnemers gedeeld. Tevens 
deelde de RRKC de uitkomsten met de gemeentelijke afdeling cultuur.

Landelijk overleg
De RRKC nam in 2017 het initiatief voor landelijk overleg met partijen die inclusiviteit prominent 
op de agenda hebben gezet zoals het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur, Federatie 
Cultuur, Rotterdam Festivals, Fonds Podiumkunsten, SCP, Museumvereniging, NAPK, Cultuur 
en creatief inclusief, Boekmanstichting, VSB Fonds en Fonds Cultuurparticipatie. Dit overleg 
voorziet in de behoefte van zowel de RRKC als genodigde partijen kennis uit te wisselen en, 
zonder ieder het wiel opnieuw uit te vinden, met grotere slagkracht te werken aan een inclusie-
vere culturele sector. Het landelijk overleg kwam in 2019 drie keer samen: op 5 maart, 25 juni 
en 21 november.

1.2.1 

Onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam 
In 2019 voerde de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht van de RRKC onderzoek 
uit in het kader van het vierjarig adviestraject rondom inclusiviteit. Het onderzoek is een vervolg 
op het onderzoek uit 2017. Waar het eerdere onderzoek van de EUR en de RRKC ging over het 
bieden van inzicht in de meningen en maatregelen rond diversiteit in de Rotterdamse sector op 
het vlak van de vier P’s, was de gebruikte methode in 2019 er meer op gericht om denkpatronen 
over inclusiviteit van het personeel te identificeren. Het onderzoek, onder leiding van dr. Michaël 
Berghman, universitair docent Sociologie van Kunst en Cultuur, werd uitgezet onder directeuren, 
marketeers en programmeurs van alle 86 Cultuurplaninstellingen in Rotterdam. De dataverzame-
ling van het onderzoek vond tussen april en juni plaats. Na de zomer van 2019 werden de data 
geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek worden in februari 2020 gepubliceerd.
 
Vertrouwelijk advies over Museum Boijmans Van Beuningen

In oktober 2018 bracht de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies uit over de voorgeno-
men renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen onder de titel ‘Boijmans Binnenstebuiten’. In 
het advies pleitte de Raad voor het ambitie scenario: een ambitieuze renovatie van het museumge-
bouw voor een vernieuwd en toekomstbestendig museum dat past bij de wereldstad Rotterdam.

De gemeenteraad stemde in december in grote meerderheid voor het ambitie scenario en gaf 
opdracht dit uit te voeren vanuit een inhoudelijke en toekomstgerichte visie met bijbehorende 
planvorming. Deze visie zou de basis vormen van het Schetsontwerp, Programma van Eisen en 
Transitieplan. De visie kwam in verschillende delen tot stand. De definitieve visietekst ‘Museum 
in Transit/Museum als Netwerk’ werd op 7 juni 2019 door de gemeente naar de RRKC ge-
zonden met het verzoek om hierover vertrouwelijk te adviseren. Op 31 juli bracht de Raad het 
vertrouwelijke advies uit aan het college. Het college benut de adviezen in de gesprekken met 
Boijmans over de visie ontwikkeling.

Adviesagenda en werkprogramma RRKC 

De RRKC hield zich in 2019 vooral bezig met een goede voorbereiding op het Cultuurplan-
advies dat tussen 1 februari en 1 juni 2020 opgesteld wordt. Dit is door het bureau vertaald in 
het werkprogramma 2019 met de bijbehorende communicatiestrategie en kalender. 
De verschillende activiteiten die daarbij horen staan hieronder in 1.4 beschreven.

1.2.2

1.3

Een ambitieuze 
renovatie voor een 
vernieuwd en toekomst-
bestendig museum

“
”
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Informatie- en netwerkbijeenkomsten

In 2019 nam de RRKC twee maal als toehoorder deel aan de werkgroep Publieksbereik van het 
Directeurenoverleg. Deze bijeenkomsten vonden plaats in het Nederlands Fotomuseum of bij 
Rotterdam Festivals.

De RRKC is lid van VNO-NCW West (Regio Rotterdam) en bezocht verschillende kennisbijeen-
komsten. Daarnaast is de RRKC vertegenwoordigd in een artistieke adviescommissie van het 
VNO-NCW. Deze kwam in 2018 twee maal bij elkaar.

De RRKC nam op 7 februari 2019 deel aan een werkconferentie over het vervolg op het advies 
van de IABx ‘Rotterdam stay close to what you are’. 

Werkbezoek leden RRKC aan Berlijn van 9 tot en met 12 juli 2019: raadslid Robert Marijnissen 
organiseerde een werkbezoek aan Berlijn. Highlights in het programma waren onder meer het 
bezoek aan de Nederlandse ambassade in Berlijn en gesprek met de cultureel attaché aldaar. 
Ook is uitgebreid gesproken met museumdirecteur Paul Spies, onder meer over de ontwikkeling 
van het Humboldt Forum en de situatie van de musea in de stad. De RRKC bezocht verschillen-
de locaties waar cultuur en stedelijke ontwikkeling samen gaan. Deelnemers waren de raadsle-
den Wibaut, Zwiep, Van der Goot, Vaanholt, Burgzorg, Oosterman, Marijnissen en de leden die 
de RKS heeft voorgedragen voor het bestuur Stephanie Afrifa en Sophie Bargmann.

Overige bijeenkomsten
• Stakeholdersbijeenkomst Wereldmuseum januari 2019, met presentatie van de plannen van 

het museum
• Oriënterende bijeenkomst met adviesraad Young010 over onderlinge uitwisseling en intervisie
• Boekmanstichting bijeenkomst over creative commons 14 maart 2019
• Fonds Podiumkunsten bijeenkomst over voorbereiding fonds voor de periode 2021-2024
• Ledenbijeenkomsten en debat Kunsten ‘92 (april en december 2019)
• Fair Practice bijeenkomst Pakhuis De Zwijger Amsterdam 17 september 2019
• Uitreiking Johannes Vermeer Prijs Den Haag, 25 september 2019
• Confab bijeenkomst Rotterdam Pride Week 27 september 2019
• Rotterdamse Kringen drie bijeenkomsten in 2019
• Informatiebijeenkomsten Cultuurplanadvies 2021-2024 voor commissieleden en raadsleden 

(juni en november 2019)
• Stadmakerscongres 8 november 2019
• Presentatie Cultuurindex Boekmanstichting Maassilo Rotterdam 12 december 2019 ■

1.4
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2. jaarrekening 2019

Toelichting op de uitkomst van
de resultatenrekening

Het exploitatieoverschot van € 83.412,- wordt voor € 86.588,- aan de egalisatiereserve onttrok-
ken en voor € 170.000,- aan de activiteitenreserve toegevoegd. De opbrengsten zijn € 185.900 
hoger dan begroot door een incidentele subsidie voor diversiteit en de kosten voor het Cultuur-
planadvies 2021-2024 (€ 170.000,-) en indexatie van de structurele subsidie.

De personeelskosten en huisvestingskosten vielen lager uit en de organisatiekosten en activitei-
tenkosten voor de afdeling advies vielen hoger uit. De personeelskosten vielen € 4.900,- lager 
uit dan begroot door ontvangen ziekteverzuim uitkering welke niet volledig is benut voor vervan-
ging. De huisvestingskosten waren € 3.500,- lager dan begroot door lagere servicekosten en de 
organisatiekosten waren € 4.900,- hoger dan begroot door automatiseringskosten. Daarnaast 
vielen de activiteitenkosten van de afdeling advies € 8.800,- hoger uit dan begroot door hogere 
publiciteitskosten. ■

2.1

De stad is meervoud
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Beleidsthema’s

De RRKC werkte in 2019 hoofdzakelijk aan de 
voorbereiding voor het Cultuurplanadvies 2021-
2024. Als onderdeel van deze voorbereiding 
werden er monitorgesprekken gevoerd met 
alle 86 instellingen die deel uitmaken van het 
huidige Cultuurplan 2017-2020. In de periode 
januari tot en met april 2019 werkte de RRKC 
aan de openbare werving en selectie van leden 
voor de commissies voor het cultuurplanadvies. 
Dit wervingsproces werd in juni 2019 
afgerond met een kennismakingsbijeenkomst 
waarin de nieuwe 59 commissieleden en 11 
voorzitters geïnformeerd werden over de 
Uitgangspuntennota van het college en de 
werkwijze van de RRKC.

Op verzoek van het college adviseerde de RRKC 
in juni 2019 over de Rotterdamse Culturele Basis 
(RCB), een advies dat verband houdt met het 
Cultuurplan.

De RRKC adviseerde in 2019 verder over 
inclusiviteit en over Boijmans. Hiervoor 
verwijzen wij naar de toelichting in 1.2.1 en 
1.2.2 in dit jaarverslag. Daarnaast werden er 
twee verkennende notities geschreven ter 
voorbereiding op het Cultuurplanadvies. Eén 
over cultuureducatie en talentontwikkeling en 
één over de museale- en erfgoedsector. ►

3.1 Monitorgesprekken Cultuurplaninstellingen

In de periode maart tot en met september 2019 voerde de RRKC monitorgesprekken met alle 
86 instellingen die subsidie ontvangen in het kader van het huidige Cultuurplan 2017-2020. Doel 
van de monitorgesprekken was om in een open gesprek met deze Cultuurplaninstellingen het 
reilen en zeilen van de betreffende organisatie te bespreken, in artistiek-inhoudelijk, program-
matisch en bedrijfsmatig opzicht. Het gesprek was nadrukkelijk geen beoordeling, maar diende 
om RRKC informatie en inzicht te leveren in de realisatie van de aanvraag die zij deden voor de 
Cultuurplanperiode 2017-2020. De instelling kon dit gesprek op zijn beurt gebruiken om met de 
RRKC vooruit te blikken op de toekomstplannen, met een doorkijkje naar de nieuwe Cultuur-
planperiode 2021-2024. 

De gesprekken werden allen gevoerd door een lid van de Raad en met een beleidsadviseur van 
het bureau van de RRKC. Ter voorbereiding op het gesprek vulde de instelling een vragenlijst in 
die daarna als agenda voor het gesprek diende. Bij de meeste instellingen waren de directeur 
en een medewerker de gesprekspartners, een enkele keer was er ook een lid van het bestuur 
of een lid van de Raad van Toezicht bij aanwezig. Van elk gesprek werd een verslag gemaakt 
en het concept werd naar de instelling gezonden voor eventuele correctie of aanvulling. Daarna 
werd het definitieve verslag toegezonden naar de instelling. Verslag en de ingevulde vragenlijst 
zijn daarna geplaatst op het DMS systeem van de RRKC en zo ter beschikking gesteld aan de 
leden van Raad en de commissieleden voor het cultuurplanadvies 2021-2024, ter voorbereiding 
op hun advieswerk. 

De monitorgesprekken leverden voor de RRKC een goed inzicht in de praktijk van de Cultuurplan-
instellingen, zo werd bijvoorbeeld duidelijker hoe de gesprekspartners omgaan met actuele thema’s 
als inclusiviteit, interconnectiviteit, innovatie, de codes en andere zaken. De RRKC is ervan over-
tuigd dat deze gesprekken zeer nuttig zijn in de voorbereiding op de Cultuurplanadvisering.

Voorbereidingen Cultuurplanadvies 2021-2024
 
In 2019 ging de voorbereiding van het adviesproces zelf van start. Hiervoor is eind 2018 een 
tijdelijke programmamanager aangetrokken. De programmamanager heeft een projectplan voor 
de Cultuurplanadvisering ontwikkeld. Er vond een openbare wervingscampagne plaats voor 
commissieleden, secretarissen en voorzitters voor elf adviescommissies - 10 discipline commis-
sies en een commissie Integraal - die de Cultuurplanadvisering in 2020 uitvoeren.

In totaal zijn er 59 commissieleden, 11 voorzitters, negen secretarissen en acht raadsleden bij dit 
proces betrokken. Om hen goed voor te bereiden heeft het bureau informatiebijeenkomsten geor-
ganiseerd, waaronder twee bijeenkomsten voor alle betrokkenen op 26 juni en op 29 november.

De RRKC heeft zich sterk ingezet om de commissies voor het Cultuurplanadvies zo divers mo-
gelijk te krijgen. Naast de openbare werving en werving in eigen netwerk is het landelijk bureau 
Binoq Atana gevraagd om uit hun grote databank van personen met ervaring en interesse in kunst 
en cultuur een voordracht te doen. Zij hebben 18 personen voorgedragen en 11 daarvan zijn 
daadwerkelijk in de commissies geplaatst. Naast het criterium diversiteit werd de selectie uitge-
voerd aan de hand van een serie andere criteria: kennis van de discipline, kennis van de stad, 
ervaring in beleid en bedrijfsvoering, kennis van talentontwikkeling en cultuureducatie, enzovoort. 

3.2

3.3
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Langs deze weg is de RRKC er in geslaagd om tot commissies te komen waarin verschillende 
perspectieven vertegenwoordigd zijn. De RRKC is er van overtuigd dat deze commissies goed 
in staat zullen zijn de advisering naar tevredenheid uit te voeren en zo het fundament te leggen 
voor een goed Cultuurplanadvies.

Op 16 oktober heeft de gemeentelijke afdeling Sport & Cultuur samen met de RRKC een informatie-
bijeenkomst georganiseerd voor instellingen die overwogen een Cultuurplan-aanvraag in te dienen. 

Om het advieswerk goed te kunnen doen heeft het bureau een beoordelingsinstrumentarium 
ontwikkeld dat inhoudelijk aansluit op de Adviesaanvraag bestaande uit:
• Werkwijze
• Vragenlijst
• Scoreformulier en
• Wegingskader 

De Werkwijze is begin december 2019 gecommuniceerd met het culturele veld en de potentië-
le aanvragers daarbinnen. In de Werkwijze wordt toegelicht hoe de RRKC met behulp van de 
inbreng van de disciplinecommissies en de commissie Integraal tot het Cultuurplanadvies komt.
Voor de commissie Integraal, die aan bod komt na de vergaderingen van de discipline com-
missies, is een opdracht geformuleerd, waarmee de Raad uiteindelijk aan het werk kan om het 
definitieve cultuurplanadvies te formuleren en vast te stellen. 

Een goede en efficiënte stroom van informatie is essentieel om het Cultuurplan proces binnen 
de RRKC goed te laten verlopen. In 2019 werd daartoe ook de productie en ICT binnen het 
adviestraject voorbereid.

Gedurende het hele jaar is er tweewekelijks overleg gevoerd met de gemeentelijke afdeling 
Sport & Cultuur, om het totale adviesproces op elkaar af te stemmen en zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Hier is ook de handleiding voor aanvragers van de gemeente en de adviesop-
dracht van het college aan de RRKC aan bod gekomen.

De RRKC heeft eveneens afgestemd met de landelijke Raad voor Cultuur de Amsterdamse 
Kunstraad, de landelijke fondsen en de landelijke regiegroep arbeidsmarktagenda . Dit ging over 
o.a. de landelijke BIS en de Rotterdamse RCB, en de hantering van de Fair Practice Code.

Notitie Cultuureducatie en talentontwikkeling

In het najaar van 2019 schreef het bureau van de RRKC een notitie over cultuureducatie en talen-
tontwikkeling. De notitie is voor intern gebruik voor de Raad en heeft tot doel het in kaart brengen 
van het huidige cultuureducatie- en talentontwikkeling-klimaat in Rotterdam. De notitie geeft de 
meest opvallende ontwikkelingen en signalen uit het veld weer die voor de RRKC als sturend 
kader dienen voor de beoordeling in de komende cultuurplanperiode van de cultuur-educatieve in-
stellingen en instellingen met talentontwikkeling als primaire taak. De behoefte aan een dergelijke 
notitie ontstond tijdens de vorige Cultuurplanperiode waarin de Raad overzicht miste van de infra-
structuur en effectiviteit van het cultuureducatieve- en talentontwikkelingsveld. Voor de totstand-
koming van de notitie is er van juni tot oktober 2019 een verkenning uitgevoerd middels deskrese-
arch en interviews met stakeholders uit de sector. Er vonden daarnaast vier bijeenkomsten plaats 
in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om een landelijk perspectief te verkrijgen en de 
Rotterdams situatie te vergelijken met die van andere grote steden.

3.3.1

Verkenning en analyse Museale- en erfgoedsector

De RRKC voerde van juni tot oktober 2019 een verkenning uit in de museale- en erfgoedsector 
door interviews te houden met sleutelfiguren uit het veld. De RRKC onderzocht en signaleerde 
wat er nodig is voor een nieuw museum- en erfgoed bestel in 2030. Met de gesprekken werd er 
kennis vergaard, opinies uitgelokt, en werden er zowel positieve ontwikkelingen als knelpunten 
ontdekt. De agenda voor de gesprekken bestond uit vier aandachtspunten: de collectie, huis-
vesting, publiek en samenwerking. Voor de verkenning deed de RRKC tevens documentenon-
derzoek. De monitorgesprekken die in het voorjaar 2019 werden gevoerd, leverden aanvullende 
informatie op voor de verkenning.

De verkenning en een analyse daarvan zijn beschreven in een notitie voor intern gebruik en 
bedoeld als sturend kader voor de cultuurplanadvisering over betrokken instellingen. De notitie 
heeft een agenderend karakter en kan aanleiding zijn om in 2021 over specifieke onderwerpen 
advies uit te brengen aan het college van B&W. De RRKC benut de verkenning voor een aparte 
paragraaf in het Cultuurplanadvies 2021-2024.

Advies Rotterdamse Culturele Basis (RCB) 

Op 10 mei 2019 vroeg het college van B&W de RRKC om advies over de Rotterdamse Cultu-
rele Basis. Het college vroeg de RRKC om advies uit te brengen over de samenstelling van de 
groep instellingen die op basis van bovenstaande criteria tot de geselecteerde partners zouden 
gaan behoren. Ten tweede vroeg het college de RRKC om advies over de ‘ingrediënten voor het 
formuleren van het nader te omschrijven doel dat de gemeente Rotterdam aan deze instellingen 
meegeeft’ om advies over de voorgestelde wijze van beoordeling en verantwoording. De RRKC 
heeft per brief op de adviesaanvraag gereageerd op 12 juni 2019. De RRKC stelde vast dat het 
college vooral vragen stelt over hoe de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) ingevoerd zou kunnen 
worden. De RRKC kon zich voorstellen dat de vorming van een RCB een bijdrage kan leveren 
aan versterking van het culturele veld en ook heerste de mening dat een dergelijke vergaande in-
greep in het Cultuurplan vraagt om een heldere doelstelling en duidelijke argumentatie, een goede 
afstemming met het culturele veld over inhoudelijke criteria én een haalbare fasering. 

Het was de RRKC niet duidelijk wat de vorming van een RCB zou bijdragen aan de Uitgangs-
punten voor het cultuurbeleid zoals die door het college zijn geformuleerd. De RRKC adviseer-
de het college om niet op dat moment, vlak voor een nieuwe Cultuurplanperiode, een Rotter-
damse Culturele Basis in te voeren, maar om in de komende Cultuurplanperiode 2021-2024 
een gedegen plan daarvoor te maken. De RRKC betreurde het dat het college pas op dat 
moment, zo vlak voor de nieuwe Cultuurplan periode 2021-2024 met een voorstel kwam voor 
een substantiële verandering als deze. De RRKC pleitte daarbij voor een zorgvuldige aanpak 
en voldoende tijd om te adviseren over een belangrijk zaak als deze. De RRKC besloot om het 
advies niet alleen naar het college te zenden maar ook naar de gemeenteraad, waar net in die 
periode de beslissende gesprekken over de RCB plaatsvonden. De wethouder en afdeling cul-
tuur hebben aan de RRKC kenbaar gemaakt deze werkwijze niet wenselijk te vinden. De RRKC 
heeft aangegeven zich niet niet respectvol behandeld te hebben gevoeld.

3.3.2

3.4
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Het college vroeg vervolgens op 15 juli per brief wederom de RRKC om advies over de RCB 
met het verzoek om uiterlijk op 26 augustus advies uit te brengen. De RRKC stuurde hierop 
op 16 juli een brief waarin kenbaar is gemaakt dat de RRKC om inhoudelijke en praktische 
redenen niet zou adviseren. De belangrijkste reden hiervoor is dat leden van de RRKC en een 
te vormen commissie in de periode van advisering in onvoldoende mate beschikbaar zijn om 
tot een adequaat advies te komen. Het college gaf per brief op 19 juli aan dan advies te zullen 
inwinnen bij een derde partij. De RRKC heeft de gang van zaken na de zomer van 2019 bespro-
ken met de wethouder en van beide kanten zijn afspraken gemaakt om de samenwerking beter 
te laten verlopen.

Beschouwingen Inclusiviteit, Innovatie
en Interconnectiviteit

Tot 2015 bracht de RRKC elke vier jaar een sectoranalyse uit als voorbereiding op de keuzes 
die de gemeente Rotterdam maakt voor de meerjarige subsidies in het Cultuurplan. In het 
voorjaar 2019 publiceerde de RRKC, in plaats van een sectoranalyse, een trendanalyse in de 
vorm van drie beschouwingen. Deze werd op 8 april gepresenteerd aan Said Kasmi, wethouder 
onderwijs, cultuur en toerisme.

Dit keer gaf de RRKC dus geen uitgebreid verslag van de stand van zaken binnen alle discipli-
nes van de Rotterdamse cultuursector, maar is ervoor gekozen om over drie thema’s beschou-
wingen te maken: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Dit zijn de onderwerpen die als 
beleidsprioriteiten een plek kregen in de Uitgangspuntennota voor de periode 2021-2024. De 
reden om geen brede sectoranalyse uit te brengen is dat juist op dit terrein in de afgelopen pe-
riode al het nodige is geschreven. Namelijk, door de IABx in het advies ‘Rotterdam, stay close 
to what you are’ (2017) en in de notitie van het directeurenoverleg van de Rotterdamse Cultuur-
planinstellingen ‘Cultuur draagt de stad in transitie, aanbod aan de inwoners van Rotterdam’ 
(maart 2018). In de processen rond deze adviezen is het culturele veld uitgebreid bevraagd, het 
leek de RRKC geen goede zaak dat voor een eigen sectoranalyse nogmaals te doen. Uiteraard 
is uit de monitorgesprekken die zijn gevoerd met de Cultuurplaninstellingen 2017-2020 wel een 
scherp beeld ontstaan voor de RRKC van de stand van zaken in de sector.

Presentatie: Beschouwingen over Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit
Op maandag 8 april overhandigde Jacob van der Goot, voorzitter van de RRKC, het advies-
rapport ‘Beschouwingen over Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit’ aan wethouder Said 
Kasmi. Voor de totstandkoming van het compacte programma waarbinnen de overhandiging 
plaatsvond werkte de RRKC samen met directie, docenten en studenten van het Albeda Colle-
ge. De middag had plaats in de Albeda MBO Theaterschool in Rotterdam en werd gehost door 
Sam Uittenbogaart. Voorafgaand aan de overhandiging gaven ruim honderd theater studenten 
rond en op de trappen van de hal een indrukwekkende performance. De middag eindigde met 
een paneldiscussie waarin wethouder Said Kasmi in gesprek ging met drie (oud-)studenten 
van Albeda-kunstopleidingen - Giorgio Costa (dans), Farid Sheek (muziek) en Julie Mughunda 
(spoken word) - over het thema Inclusiviteit.

De Raad benut de beschouwingen in 2020 bij het maken van het Cultuurplanadvies 2021-2024. ■
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Jacob van der Goot werd op 1 december 2015 
benoemd tot voorzitter van de RRKC, in eerste 
instantie voor een periode van twee jaar van de 
eerste termijn van vier jaar. Per 1 december 2017 
is deze eerste termijn met twee jaar verlengd 
tot de gebruikelijke vier jaar. Per 1 december is 
zijn voorzitterschap verlengd met een tweede 
termijn tot 1 december 2021. Herbenoeming 
van een nieuwe voorzitter per 1 december 2021 
maakt het mogelijk dat deze zich heeft kunnen 
inwerken voordat de voorbereiding van het 
Cultuurplanproces 2025-2028 eind 2022 begint.
De termijnen van raadsleden Ricardo Burgzorg 
en Herman Vaanholt zijn in januari 2018 
herbenoemd voor een tweede termijn eindigend 
in november 2021.

In 2018 zijn twee nieuwe raadsleden 
voorgedragen aan het college van B&W: Dean 
Bowen en Jan Oosterman. Jan Oosterman is 
per 1 april 2019 benoemd tot raadslid tot 1 april 
2023. De voordracht van Dean Bowen is door 
het College niet overgenomen vanwege zijn 
stadsdichterschap. 

De raad vergaderde in het verslagjaar zeven keer, 
waarvan er vier reguliere raadsvergadering waren 
en drie extra raadsvergaderingen waren om de 
voorbereidingen op het Cultuurplanadvies te 
bespreken. ■

4.0
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5.1 Personeel en organisatie

Het Bureau van de Rotterdamse Kunststichting 
(RKS) bestaat uit twee afdelingen: 
• de afdeling advies (vier secretarissen/

beleidsadviseurs) 
• en het secretariaat (boekhouding, secretariaat, 

informatie/IT). 
Aan het einde van het verslagjaar bedraagt 
het aantal fte in dienst van de stichting 6,00 
waarvan 1 fte directie, 2,93 fte advies en 2,07 fte 
bedrijfsbureau. Communicatiediensten worden 
ad hoc ingehuurd.

Qua organisatie blijft het bureau sterk in 
beweging. Naast de inzet van het bescheiden 
bureau en de raadsleden uit de RRKC, werd met 
tal van externe leden voor adviescommissies 
gewerkt, in het bijzonder bij de adviezen rond 
de renovatie van Boijmans en Inclusiviteit. 
Hierbij wordt, bij voorkeur, gewerkt met zowel 
mensen van binnen én buiten Rotterdam en 
het wervingsproces is zo open mogelijk. Om 
de piekmomenten bij het bureau op te vangen 
en flexibel te zijn, wordt veelal met freelancers 
gewerkt. Ook voor PR & communicatie, 
websiteredactie, controlling en HR wordt met 
externe krachten gewerkt. Lastig daarbij is wel 
dat het ‘collectieve geheugen’ van de organisatie 
daarmee niet uitgebreid of verdiept wordt. Ook is 
het niet gemakkelijk om meerdere grote projecten 
parallel te laten lopen. ►

Voor de monitorgesprekken en het komend Cultuurplanadvies zijn extern beleidsadviseurs inge-
huurd op ZZP basis. Extern adviseurs Tynke Hiemstra en Tjitske Houkes hebben meegewerkt 
aan de monitor gesprekken en zij zullen in 2020 ook secretaris zijn van een discipline commis-
sie. In 2019 voegde de RRKC tevens Lotte Haagsma, Anita Twaalfhoven en Brigitte de Goeij 
tijdelijk toe aan het team van extern beleidsadviseurs. 

In 2019 was beleidsadviseur Annemieke Ruijgrok langdurig afwezig vanwege ziekte. Haar werk 
werd opgevangen door interim beleidsadviseur Paulette Verbist. Mw. Verbist is per september 
2019 voor twee dagen per week gedetacheerd bij de RKS vanuit de Hogeschool Rotterdam. Dit 
contract is aangevuld met een contract voor 16 uur per week vanuit de RRKC zelf, waarmee zij 
voor 32 uur inzetbaar is in de Cultuurplanperiode (tot en met eind augustus 2020). Mw. Ruijgrok 
begon haar re-integratie in het werk in december 2019, nu als assistent projectmanager voor 
het Cultuurplanadvies. 

Officemanager Sonya Dias vertrok in oktober 2019. Op 1 november is Yasmina Werlich aange-
steld als nieuwe office manager.
In september 2019 nam de RRKC afscheid van communicatie adviseur Anne Helsen. Zij is in 
die maand opgevolgd door Vinod Singh, die op freelance basis voor de RRKC communicatie 
diensten verricht. 

Accountant
Met ingang van 2017 heeft het RKS Accountantskantoor KUBUS, Vrieseweg 80 A, 3311 NX 
Dordrecht als accountant.

Salarisadministratie
RAET verzorgt de salarisadministratie; de organisatie is aangesloten bij Arbo-dienst MKBasics. 
Het ziekteverzuim in 2019 was 9,784 (in 2018 was het 13,47%). Het hoge ziekteverzuim is te 
verklaren door langdurige ziekte van één medewerker. De financiële administratie werd door het 
eigen bedrijfsbureau gevoerd.

Huisvesting

Sinds augustus 2017 is het bureau van de RRKC gehuisvest in het Schielandshuis. Langzamer-
hand zijn alle noodzakelijke aanpassingen aan ruimtes en gebouw uitgekristalliseerd; kantoren, 
kantine, ontvangsthal en facilitaire ruimtes zijn naar wens ingericht en opgenomen in de routi-
ne van de dag. Op verzoek van de RRKC en in samenwerking met de verhuurder Rotterdam 
Partners worden er vier stilte werkplekken ingericht op de 3e verdieping. Deze werkplekken 
worden samengesteld uit vier bestaande bureaus die gedeeltelijk zijn omgeven en gescheiden 
door losse wanden van geluidsabsorberend materiaal. Deze werkplekken worden gebruikt door 
de medewerkers van het bureau RRKC en Rotterdam Partners. Ontwerp en levering worden 
gedaan door Rudy Brugghe.

Het café restaurant ‘De Brasserie’ op de begane grond van het Schielandshuis is overgenomen 
door ‘The Hospitality Club’, een Rotterdamse horeca instelling met meerdere gelegenheden in 
de stad en heet voortaan ‘Het Restaurant Schielandshuis’. Tussen de nieuwe eigenaar, Rotter-
dam Partners en de RRKC zijn afspraken gemaakt over de catering bij evenementen.

5.2
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Het aantal keer dat medewerkers van het bureau klaagden over een te warm of te koud kantoor 
is iets afgenomen. Helaas is aan de oorzaak van het probleem, het verouderde verwarm en 
koelsysteem van het Schielandshuis, niet veel veranderd. Tijdig de hulp inroepen van de facili-
taire dienst van Rotterdam Partners lijkt voorlopig de enige remedie. 

De kale huur voor het kantoor op de 3e en 4e etage van de Korte Hoogstraat 31 bedraagt 
€33.700. Er wordt onbelast gehuurd van Rotterdam Partners (per 1 augustus 2017).

Automatisering

Eind 2018 heeft onze huidige cloud provider (Webstate) al de informatiestromen (internet, wifi, 
cloud en telefonie) van het bureau op zich genomen. Door deze integratie doen zich nu minder 
technische problemen voor. Mochten deze wel voorkomen dan is er één aanspreekpunt voor 
alle soorten problemen wat de snelheid van oplossen verhoogt.

Verder is in 2019 weinig veranderd in de gebruikte IT middelen van het bureau. Voor de Cul-
tuurplanadvies periode wordt door alle betrokkenen gebruik gemaakt van Alfresco, het online 
Document Management System (DMS).

Communicatie

Het afgelopen jaar hield de RRKC via verschillende communicatiekanalen betrokkenen in de 
kunst- en cultuursector op de hoogte van inspanningen van de Raad op het gebied van inclu-
siviteit en het komende Cultuurplanadvies. In de communicatie refereerde de Raad regelmatig 
aan actuele notities, codes en inzichten van collega-instellingen binnen de sector, zodat het 
Rotterdamse culturele veld daar zijn voordeel mee kon doen. Deze werkzaamheden werden tot 
en met eind september verricht door Anne Helsen en daarna door Vinod Singh.

Communicatiekanalen 
In 2019 heeft de RRKC in de communicatiekanalen als volgt gepresteerd.
Website
De website www.rrkc.nl trok in 2019 4,5% meer bezoekers dan in 2018. Het aantal gebruikers 
ging van 15.785 in 2018 naar 16.501 in 2019. Deze bezoekers kwamen in totaal 24.790 keer 
naar de site. In 2018 was dat nog 23.581, een stijging van 5,1%.
Nieuwsbrief
Het aantal abonnees op de nieuwsbrief van de RRKC steeg van 1.456 in 2018 naar 1.508 in 2019. 
Dit is een stijging van 3,6%. De huidige open en click rates zijn respectievelijk 46,8% en 14,2%.
Social media
Op de twee oudste kanalen Facebook en Twitter groeit de RRKC gestaag door. Facebook is 
gegroeid van 922 naar 1.036 likes – en 1.128 volgers. Het aantal volgers op Twitter is gegroeid 
van 1.188 naar 1.223. De grootste groei komt van ons nieuwste kanaal, Instagram. Onder 
andere door de inzet van live-verslagen via Instagram Stories hebben we een groei van 116% 
verwezenlijkt. In 2018 hadden we 261 volgers, in 2019 is dat verhoogd naar 566.

Deze stijgingen waren te verwachten omdat er in aanloop naar een Cultuurplanperiode meer 
aandacht naar de RRKC uitgaat.

5.4

5.3

Inclusiviteit
De communicatie was een belangrijk onderdeel voor ons advies over Inclusiviteit. Zo was het 
debat in BIRD over ons advies De stad is meervoud live te volgen (en nog terug te zien).

Tijdens de inspiratiebijeenkomst Governance & Inclusiviteit op 19 november met Glenn Helberg 
als keynote-speaker werd er via Instagram Stories live verslag gedaan van zijn meest markante 
en inspirerende uitspraken.

Op 28 november publiceerde de NRC een ingezonden stuk van onze voorzitter Jacob van der Goot.
 
Cultuurplanadvies 2021-2024
In 2019 trof het bureau van de RRKC voorbereidingen voor de communicatie over het Cul-
tuurplanadvies 2021-2024. De presentatie voor potentiële aanvragers van secretaris Rento 
Zoutman op 16 oktober in LantarenVenster is openbaar beschikbaar gesteld via onze site en 
social media kanalen. De vragen die volgden uit de speed dates met aanvragers op die dag 
zijn achteraf (in samenwerking met de gemeente Rotterdam) gebundeld en gepubliceerd als 
FAQ-pagina.

Een belangrijke doelgroep binnen het Cultuurplanadvies zijn de commissieleden. Zij werden ge-
instrueerd via informatiebijeenkomsten waarvan de presentaties achteraf beschikbaar werden 
gesteld in onze digitale omgeving, Alfresco. In 2019 zijn we gestart met een nieuwsbrief om hen 
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het Cultuurplan. De frequentie wordt het 
komende jaar opgevoerd naar een maandelijkse verzending.

In 2019 trof het bureau tevens de voorbereidingen voor de website www.cultuurplanadvies.rrkc.nl. 
Dit is de site waarop het Cultuurplanadvies 2021-2024 wordt gepubliceerd.
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AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze wet 
vervangt de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Met deze wet krijgen mensen 
(medewerkers, klanten, relaties) meer rechten over de verwerking van hun persoonsgegevens.

De volgende acties zijn in het kader van de AVG ondernomen:
• De bureau-secretaris/officemanager is benoemd tot FG (functionaris voor de gegevensbe-

scherming).
• Het werkplan AVG is in 2019 is gecontinueerd.
• De gegevensverwerking is in kaart gebracht in het verwerkersregister.
• Er is een risicoanalyse (DPIA) uitgevoerd waaruit bleek dat er risico’s waren die gemakkelijk 

beperkt konden worden.
• Er is een privacyverklaring opgesteld, op de website geplaatst en gecommuniceerd in de 

nieuwsbrief.
• Er is een protocol opgesteld dat in werking treedt bij datalekken.
• Er is een protocol opgesteld bij intreden AVG-verzoeken.
• We ruimen AVG-conform op en richten archieven AVG-conform in (papier en digitaal).
• We sluiten verwerkers overeenkomsten af waar nodig.
• Elk jaar monitort de FG of alle persoonsgegevens volgens AVG worden bewaard en verwerkt 

en wordt het bij personeel en bestuur onder de aandacht gebracht.

Bestuur Rotterdamse Kunststichting

In 2018 heeft de RRKC in overleg met de gemeente Rotterdam gewerkt aan de aanpassing van 
de statuten van de RKS en is overlegd over de aanpassing van de gemeentelijke Uitvoeringsre-
geling RRKC. Eind 2018 werd overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de Raad over 
de aanpassingen van beide documenten. De RRKC/RKS is geheel 2019 in afwachting geweest 
van de reactie van de gemeente en het laatste werk om de Uitvoeringsregeling en statuten 
definitief te maken. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft het bestuur niets anders te horen ge-
kregen dan de mededeling dat de juristen van de gemeente er naar kijken en er nog wat laatste 
aanpassingen gedaan moeten worden. We hopen dat deze zaak in 2020 eindelijk afgerond kan 
worden. In 2018 is de voordracht van de nieuwe bestuursleden Sophie Bargmann, Stephanie 
Afrifa en Willemijn Zwiep (tevens lid RRKC) aan de gemeente gezonden. De benoemingen van 
Stephanie Afrifa en Sophie Bargmann liggen voor bij het college en zullen naar verwachting 
begin 2020 bekrachtigd worden. De voordracht van RRKC lid Willemijn Zwiep kan pas in behan-
deling genomen worden als de wijziging van Uitvoeringsregeling en statuten is gepasseerd. 
Gelet op het oogpunt van ‘good governance’ vindt het RKS bestuur het bijzonder wenselijk dat 
het bestuur in 2020 zo snel mogelijk weer in volledige samenstelling bijeen kan komen. 
De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in de deze periode van overgang 
naar de nieuwe situatie belegd bij de voorzitter, Jacob van der Goot, die tevens enig bestuurslid 
is in 2019. Het bestuur van de RKS vergaderde in het verslagjaar twee keer. Het bestuur ziet af 
van een vergoeding. 

Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 
maart 2020. 

5.5

5.6

Overige (bestuurs)activiteiten medewerkers

Voorzitter Jacob van der Goot (vanaf 1 december 2015) vervult de volgende nevenfuncties:
• Rotterdam Partners, voorzitter Raad van Toezicht
• Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, voorzitter
• Rotterdamse Kunst Stichting, voorzitter
• Social Impact Fund Rotterdam, Supervisory Board, voorzitter
• Rotterdam Port Fund, voorzitter Advisory Comittee
• Erasmus Fonds Pijnbestrijding, voorzitter
• Van der Weele-Schipper Fonds, penningmeester
• Stichting Job Dura Fonds, penningmeester

Rento Zoutman is na een periode als interim directeur RKS en secretaris RRKC per 1 januari 
2017 in dienst getreden in deze functie. Rento Zoutman vervulde in 2020 geen nevenfuncties.
Beleidsadviseur Diana Chin-A-Fat vervult de volgende nevenfuncties:
• Adviseur Raad voor Cultuur
• Commissielid Stadsdichterschap Rotterdam
• Commissielid Prins Bernhard Cultuurfonds

Projectleider Cultuurplanadvies Paulette Verbist vervult de volgende nevenfunctie:
• Lid gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk ■
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Personen
 
Bestuur Rotterdamse Kunststichting

Voorzitter:
J. van der Goot (vanaf februari 2016)
 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

Voorzitter:
J. van der Goot (vanaf 1 december 2015)
Secretaris:
R. Zoutman (vanaf november 2015)
 
Leden:
B. De Bruyne (vanaf januari 2016)
R. Burgzorg (vanaf december 2013)
N. Houtermans (vanaf januari 2016)
R. Marijnissen (vanaf april 2013)
J. Oosterman (vanaf april 2019)
J. Pattikawa (vanaf oktober 2019)
H. Vaanholt (vanaf december 2013)
J. Veenendaal (afgetreden per april 2019)
O. Wibaut (vanaf januari 2016)
W. Zwiep (vanaf april 2013)
 
Adviserend lid Stad Antwerpen:
S. Thielemans (vanaf september 2014)
 
Medewerkers Bureau:
D. Chin-A-Fat (advies)
S. Dias (tot 5 november 2019)
M.F.M. Fonville (advies)
H.M. Groenewegen (secretariaat)
P. den Ouden (secretariaat)
A. Ruijgrok (advies)
P. Verbist (advies per 1 september 2019)
Y. Werlich (per 1 november 2019)
R. Zoutman (directeur/secretaris)
 
Tijdelijke ondersteuning:
V. Singh (PR & communicatie)
J. van Hoek (HR)
E. van Steenbergen (Controller)
 
 

I Samenstelling adviescommissies

Commissie Museum in Transit / Museum als Netwerk

De adviescommissie is breed samengesteld en vertegenwoordigt deskundigheid over bouwtech-
nische aspecten, architectuur, bedrijfsvoering en ondernemerschap, cultuurparticipatie, cultuurge-
schiedenis, urbane planning, stedenbouwkundige ontwikkelingen, museologie en sociologie.

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Aad Meijboom (voorzitter) Lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (CTIVD). Voormalig korpschef Rotterdamse Politie. De Raad was betrokken 
bij visitaties van verschillende rijksmusea, Maritiem Museum Rotterdam en CBK Rotterdam. 
Voorzitter van Commissie Visueel bij gemeente Rotterdam. Deze commissie adviseert over de 
incidentele subsidieaanvragen in de visuele kunsten.

Raphael van Amerongen Projectmanager, architect, was betrokken bij in dit verband relevante 
renovaties van Dordrechts Museum, Hermitage Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam; thans bij 
de renovatie en uitbreiding van Paleis Het Loo te Apeldoorn.Opleiding: Technische Universiteit 
Delft - Architectuur; Nyenrode Business Universiteit.

Davida de Hond Projectleider in cultuur en erfgoed en adviseur bij het Fonds 
Cultuurparticipatie. Lid van de commissie Gemeentelijke collecties en erfgoed 
Cultuurplanadvies RRKC 2017-2020. Lid van de commissie voor een advies van de RRKC 
over ‘Schatten van Rotterdam’, de gemeentelijk Visie op de Collectie Rotterdam. Opleiding: 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Master Museologie. 

Wim Hupperetz Directeur van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van 
de Universiteit van Amsterdam. Hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Lid van de commissie voor adviezen van de RRKC over ‘Schatten van 
Rotterdam’, de Gemeentelijke visie op de Collectie Rotterdam, en over de toekomst van Atlas 
Van Stolk. Voorzitter van de commissie Musea van de Raad voor Cultuur.Opleiding: Radboud 
University - Master Roman Archaeology, Ancient History, Heritaige, Museology; Tilburg 
University - PhD Sociology, History.

Bernadette Janssen Partner en directeur van BVR adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling. Raad 
van Toezicht AIR, Qteam lid Havenbedrijf Rotterdam, Programmaraad OPEN Rotterdam en 
gastdocent op de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. 

Vincent Kompier Projectleider bij Architectuur Lokaal. Planoloog; onderzoeker, schrijver, 
journalist over thema’s als urban planning, architectuur en stedelijke cultuur. Was gastdocent op 
de Rotterdamse en Amsterdamse Academie van Bouwkunst. 

Herman Vaanholt Is als Raadslid betrokken bij deze commissie. Ondernemer. Was ook 
betrokken bij het RRKC advies over het Depotgebouw. 

II
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Commissie Inclusiviteit

De adviescommissie Inclusiviteit is een klankbord voor de activiteiten rondom de thema’s diver-
siteit en inclusiviteit.

Wilma Gillis-Burleson (voorzitter), is ondernemer en directeur van Legato BV en Stichting B 
for You. Ze vervult diverse bestuursfuncties (o.a. Kamer van Koophandel) en is toezichthouder/
commissaris (o.a. Rabobank Rotterdam, Woonstad Rotterdam en Pameijer). 

Teana Boston-Mammah, coördinator culturele diversiteit aan de Willem de Kooning Academie. 
De eerste tien jaar van haar carrière werkte zij als docent sociologie in Londen. In Nederland 
heeft zij zich verder ontwikkeld als onderzoeker en beleidsadviseur. Zij heeft onderzoek gedaan 
naar onder meer: de loopbaanontwikkeling van vrouwen; radicalisering, vaderschap, seksuele 
diversiteit en sociale contacten onder vrouwen op buurt niveau.

Hesdy Lonwijk, filmregisseur, schrijver en creatief ondernemer. Lonwijk studeerde in 2007 af 
aan de Filmacademie van Amsterdam met zijn film ‘Color me Bad’, waarmee hij de prijs voor 
Best Graduation Film van dat jaar won.

Jelena Barisic, journalist voor diverse kranten en tijdschriften, tekstschrijver en kernteamlid 
Concrete Blossom.

Jeanneke den Boer is programmadirecteur bij Culture Connection en eigenaar DB Consult. 
Den Boer is als zelfstandig professional werkzaam in de kunstensector. Ze schrijft beleidsvisies, 
meerjarenplannen met bijbehorende businessplannen en begeleidt bij de uitvoering daarvan. 
Verder organiseert ze voor Culture Connection creatieve projecten, geïnspireerd door de 
grootstedelijke diversiteit.

Ingrid Huisman, directeur Parc Makelaars.

Ricardo Burgzorg is als Raadslid betrokken bij deze commissie. Burgzorg is cultureel 
ondernemer in Den Haag onder de naam über blick met jarenlange ervaring op het terrein van 
(inter)nationale, interculturele beleidsontwikkelingen en theaterproducties.

Willemijn Zwiep is als Raadslid betrokken bij deze commissie. Zwiep is werkzaam bij Deloitte 
op het gebied van communicatiestrategie, merk- en reputatiemanagement en corporate social 
responsibility. Als marketing- en communicatiemanager werkte zij bij verschillende bedrijven en 
overheden.

Architectuur, 
vormgeving
en digitale 
cultuur
commissieleden

Cihan Bugdaci
Simon Davies
Deanna Herst
Jan Willem van Kuilenburg
Yassine Salihine

voorzitter

Yolanda Ezendam

secretaris

Lotte Haagsma

RRKC raadslid

Jan Oosterman

Beeldende kunst 
en fotografie
commissieleden

Eliza Bordeaux
Salih Kilic
Aileen Middel
Nelly Voorhuis

voorzitter

Diana Wind

secretaris

Diana Chin-A-Fat

RRKC raadslid

Nadia Troeman

Cultuureducatie
commissieleden

Liesbeth de Boer
Sanne Boogaard
Danai Fuengshunut
Margriet Gersie
Jeroen Naaktgeboren

voorzitter

Sewan Mumcuyan

secretaris

Tjitske Houkes

RRKC raadslid

Marjolein Warburg

Dans
commissieleden

Lorenzo Elstak
Jolanda Keurentjes
Liesbeth Koot
Tim Persent
Pieter de Ruiter

voorzitter

Sylvia Dornseiffer

secretaris

Brigitte de Goeij

RRKC raadslid

Willemijn Zwiep

Film
commissieleden

Jasminka Beganovic
Gerard Bunnik
vacature
Hesdy Lonwijk
Erik Tijman

voorzitter

Hanneke Wiersma

secretaris

Annemieke Ruijgrok

RRKC raadslid

Ricardo Burgzorg

Integraal
commissieleden

Dean Bowen
Roel Esseboom
Ruth Giebels
Joost Heinsius
U Yong Hu
Duygu Yilmaz

voorzitter

Joris Wijsmuller

secretaris

Annemieke Ruijgrok

RRKC raadsleden

Jan Oosterman
Jacob van der Goot

Commissieleden Cultuurplanadvies
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Letteren en 
debat
commissieleden

Anne Marijn Epker
Marianne Klerk
Rashid Novaire
Jaïr Tchong

voorzitter

Patrick Bossuyt

secretaris

Diana Chin-A-Fat

RRKC raadslid

Marjolein Warburg

Museale 
collecties en 
erfgoed
commissieleden

Hanneke Beynen
Marieke van Bommel
Anne de Haij
Davida de Hond
Wim Hupperetz

voorzitter

Aad Meijboom

secretaris

Marc Fonville

RRKC raadslid

Jeftha Patikawa
Steven Thielemans

Muziek (jazz/
pop/urban)
commissieleden

Carola Aafjes
Jelena Barisic
Joep Coolen
Bér Engels
Mitchell Goor
Karen Klijnhout
Jeroen Mul

voorzitter

Luciën Kembel

secretaris

Paulette Verbist

RRKC raadslid

Ricardo Burgzorg

Muziek
(klassiek/
opera/
hedendaags)
commissieleden

Armeno Alberts
Tamar Brüggemann
Theo van Dooremalen
Corine Haitjema
Hans Middag

voorzitter

Xavier Vandamme

secretaris

Brigitte de Goeij
Marc Fonville

RRKC raadslid

Oscar Wibaut

Talent-
ontwikkeling
commissieleden

Marjolijn Boersma
Chloë Neeleman
Jörgen Tjon A Fong
Maud Schoonen

voorzitter

Marisa Monsanto

secretaris

Tynke Hiemstra
RRKC raadslid
Robert Marijnissen

Theater
commissieleden

Ivana Cerovecki
Helena Evora
Judith Hartman
Ulrike Söbbeke
Steven Peters

voorzitter

Theo Andriessen

secretaris

Anita Twaalfhoven

RRKC raadslid

Oscar Wibaut

Sectoranalyse
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Checklist  
Governance Jaarverslag

Over dit formulier
Dit formulier is onderdeel van de aanvraag voor de vaststelling van 
de jaarlijkse subsidie in het kader van het Cultuurplan 2017-2020 en 
kan bij de aanvraag via het webportaal worden ingeleverd.

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u 
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Gegevens instelling

Naam Verslagjaar

Besturingsmodel*

Raad van toezicht Bestuur Bestuur-directie

* In het raad-van-toezicht-model (hierna RvT-model) kent de organisatie een bestuur/
directeur-bestuurder(s) die belast is met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van 
het beleid en een raad van toezicht die daarop toezicht houdt. Daarnaast heeft de raad 
van toezicht een stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur. Het bestuur/
de directeur-bestuurder(s) legt verantwoording af aan de raad van toezicht over het 
gevoerde beleid. 

In het bestuur-model is het bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vast-
stelling als de uitvoering van het beleid. Ook de toezichthoudende functie wordt hier door 
het bestuur vervuld. Bestuursleden kunnen in dit model zelf uitvoerende taken verrichten. 
Ook kan het bestuur taken delegeren aan een directeur/directie (bestuur-directie-model). 
Deze directie wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. De 
directie maakt dus geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van 
de directie liggen vast in statuten en/of een directiereglement. Ook als er bestuurstaken 
gedelegeerd zijn aan een directie blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk 
voor het beleid en de uitvoering. 

1. Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur 2019 bestaat uit acht principes die weliswaar ruim gesteld 
maar ook verplichtend zijn. Daarom geldt voor alle principes ‘pas toe én leg uit’. Ze moe-
ten gevolgd worden en allemaal worden toegelicht in het jaarverslag, zelfs als er niet van 
wordt afgeweken. Bij elk principe zijn aanbevelingen opgesteld die concrete aanwijzin-
gen geven voor handelen. Voor de aanbevelingen geldt ‘pas toe óf leg uit’. Dat wil zeggen 
dat u afwijkingen in het jaarverslag moet motiveren. Hoe de aanbevelingen uit de Code 
worden toegepast, hangt samen met de specifieke situatie en de aard van de organisatie 
en sluit aan bij de omvang, de rechtsvorm en het besturingsmodel van de organisatie. 

Is in het jaarverslag beschreven of alle acht principes van de code zijn toegepast?  
(principe)

Ja Nee

Zijn afwijkingen van de aanbevelingen van de code in het jaarverslag gemotiveerd? 
(principe)

Ja Nee

Zijn er in het verslagjaar wijzigingen op het gebied van de governance geweest?

Ja Nee

Rotterdamse Kunststichting 2019
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Indien ja, bieden de statuten en de Governance Code Cultuur ruimte voor deze wijziging 
dan wel zijn de statuten dienovereenkomstig aangepast?

Ja Nee Niet van toepassing

Toelichting

2. Bestuur/raad van toezicht

De organisatie maakt vacatures in de raad van toezicht/het bestuur openbaar en werft 
nieuwe leden op basis van profielschetsen en via een transparante procedure. Perio-
diek herijkt de raad van toezicht/het bestuur de profielschets(en) op basis van externe 
omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van de organisatie. 
De maximale (statutair vastgelegde) zittingstermijn bedraagt een periode van ten hoogste 
tweemaal vier jaar. Herbenoeming vindt plaats via een zorgvuldige procedure. Een even-
wichtige samenstelling van de raad van toezicht/het bestuur, de actuele profielschets en 
een evaluatie van het functioneren van de betrokken toezichthouder/ bestuurder vormen 
hiervoor de basis.

Waren er in het verslagjaar vacatures in het bestuur/de raad van toezicht?

Ja Nee

Toelichting

Zo ja, zijn deze vacatures openbaar gemaakt? (aanbeveling)

Ja Nee Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Hoe heeft de selectie van nieuwe leden plaatsgevonden en hoe is zorggedragen voor 
een heldere en eenduidige procedure? (aanbeveling)

Zijn in het verslagjaar (her)benoemingen van leden van het bestuur/de raad van toezicht 
aan de orde geweest?

Ja Nee

Zo ja, welke (her)benoemingen hebben plaatsgevonden? 

Is sprake van een actuele inschrijving van uw stichting bij de Kamer van Koophandel, 
waarin de meest recente (her)benoemingen en andere wijzigingen zijn verwerkt?

Ja Nee

De statuten moeten aangepast worden volgens afspraak met de gemeente. De RKS
heeft daartoe eind 2018 alle noodzakelijke documenten aangeleverd bij de gemeente. in
2019 hebben wij hierop geen formele reactie ontvangen.

In 2018 is door de RKS een voordracht gedaan aan het college voor invulling van drie
openstaande functies in het bestuur.

openbare werving, kandidaten gevraagd te reageren met motivatie brief en CV,
selectiegesprekken door voorzitter RKS bestuur en directeur RKS. Resulterend in
voordracht van drie leden aan college.

Herbenoeming voorzitter RKS bestuur, Dhr. Jacob van der Goot

III Checklist Governance
jaarverslag

pagina 50 pagina 51

6. bijlagenjaarverslag rrkc 2019



blad 3/9

Komt de datum van aantreden van de nieuwe leden volgens het rooster van aftreden 
overeen met de geregistreerde datum in functie in het uittreksel van de Kamer van Koop-
handel?  
NB Indien dit niet het geval is, dient u dit te corrigeren. 

Ja Nee

Zijn er in het verslagjaar andere wijzigingen geweest in het bestuur/de raad van toezicht 
(bijvoorbeeld een functiewissel)? 

Ja Nee

Toelichting

De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar met het bestuur het functio-
neren van het bestuur en de onderlinge samenwerking. 
De raad van toezicht/het bestuur bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per 
jaar buiten aanwezigheid van het bestuur/directie. Eens per drie jaar doet hij dat onder 
externe begeleiding. Aan de orde komen: het functioneren van de raad van toezicht/het 
bestuur, de samenwerking tussen de raad van toezicht/het bestuur en het bestuur/directie 
en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht/het bestuur. 
De raad van toezicht/het bestuur rapporteert hierover in het jaarverslag.

Is in het jaarverslag gerapporteerd over het functioneren van de raad van toezicht/het 
bestuur, de samenwerking tussen de raad van toezicht en het bestuur en de onderlinge 
samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht/het bestuur. (aanbeveling)

Ja Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Het bestuur bevordert goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe belang-
hebbenden. Het bestuur stelt vast wie de belangrijke externe belanghebbenden zijn en 
voert daarmee periodiek overleg, gericht op het verwerven van vertrouwen, draagvlak en 
legitimiteit. In het jaarverslag wordt opgenomen hoe de organisatie overleg heeft gevoerd 
met interne en externe belanghebbenden. 

Hoe is vastgesteld wie de belangrijke interne en externe belanghebbenden zijn? 
(aanbeveling)

Is in het verslagjaar periodiek overleg geweest met de interne en externe belanghebben-
den? (aanbeveling)

Ja Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Is in het jaarverslag opgenomen of en hoe uw organisatie overleg heeft gevoerd met 
interne en externe belanghebbenden? (aanbeveling)

Ja Nee

Wat betreft de eerste vraag: niet van toepassing, want geen nieuwe leden aangetreden.

er was maar een lid van het bestuur, de voorzitter, die tevens secretaris en
penningmeester is. Als de andere bestuurders zijn aangesteld, dan zal komt voorgaand
op de bestuursagenda.

Het bestuur, i.c. de voorzitter heeft regelmatig overleg gehad met de wethouder en de
ambtelijk leidinggevenden binnen de gemeente.
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Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het artistiek 
en zakelijk beleid en het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten 
van de organisatie en haar medewerkers. Het bestuur voert hierin een op de organisatie 
toegesneden beleid, in het bijzonder voor risicobeheersing en controle. De toepassing 
van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle wordt opgenomen in 
het jaarverslag. 

Heeft uw organisatie beleid voor risicobeheersing en interne controle? (aanbeveling)

Ja Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Is in het jaarverslag opgenomen hoe het beleid ten aanzien van risicobeheersing en 
interne controle is toegepast? (aanbeveling)

Ja Nee Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Het bestuur handelt als goed werkgever: het schept de randvoorwaarden voor een goede 
en veilige werkomgeving, betrekt hierbij de interne belanghebbenden en stelt een interne 
gedrags- of integriteitscode op. De Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code 
kunnen hierbij behulpzaam zijn. 
Het bestuur maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden en onre-
gelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen melden bij een vertrouwenspersoon 
of bij de voorzitter van de raad van toezicht/het bestuur als deze onregelmatigheden het 
bestuur of de raad van toezicht zelf betreffen.

Heeft uw organisatie een interne gedrags- of integriteitscode? (aanbeveling)

Ja Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Is er binnen uw organisatie een vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen? 
(aanbeveling)

Ja Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

er is in overleg met het personeel afgesproken dat een van de aan te stellen
bestuursleden als contactpersoon voor het personeel fungeert. Dit lid moet echter nog
worden benoemd door het college.

het personeel ziet hier geen noodzaak toe
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3. Bezoldigingsbeleid, bezoldiging directeur-bestuurder(s) en leden raad 
van toezicht (RvT-model) resp. directie en leden bestuur (bestuur-model) 
en Wet normering topinkomens (WNT)

In het jaarverslag moet informatie worden opgenomen over het bezoldigingsbeleid, over 
de bezoldiging en over de duur van de contracten met de top van de organisatie. 

* directeur-bestuurder(s) en leden 
van de raad van toezicht (RvT-

model) of  de leden van de directie 
en het bestuur (bestuur-model).

Is in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de topfunctionarissen* 
opgenomen? (aanbeveling)

Ja Nee

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over de hoogte van de bezoldiging van de 
topfunctionarissen? (aanbeveling)

Ja Nee

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over de contractduur van de directeur-be-
stuurder(s) (RvT-model)/de leden van de directie (bestuur-model)? (aanbeveling)

Ja Nee

Indien één of meerdere van bovenstaande vragen met nee zijn beantwoord, kunt u dan 
aangeven waarom deze informatie niet is opgenomen in het jaarverslag?

Met ingang van 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. Het doel 
van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen 
bij instellingen in de (semi)publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en 
ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd 
en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Topfunc-
tionarissen zijn degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende 
orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling 
of rechtspersoon. Ook extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT.

WNT-instellingen hebben een publicatieplicht (de WNT-gegevens worden opgenomen 
in de jaarstukken en gecontroleerd door de accountant) en een openbaarmakingsplicht. 
In de jaarstukken moeten op grond van de WNT de inkomens en ontslagvergoedingen 
van de (gewezen) topfunctionarissen worden opgenomen, ongeacht of deze onder of 
boven de norm zijn. Overschrijdingen van de norm moeten gemotiveerd worden. Ook 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen onder de WNT, ongeacht de wijze 
waarop de functie wordt vervuld (inhuur (ZZP), detachering, uitzending en dergelijke). 
De publicatieplicht geldt eveneens voor niet-topfunctionarissen die in loondienst zijn en 
die een bezoldiging of ontslagvergoeding ontvangen boven de geldende WNT-norm. Alle 
WNT-instellingen zijn verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet 
te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toe-
gankelijk en eenvoudig te vinden zijn.

Zie voor meer informatie over de WNT www.topinkomens.nl (o.a. het bezoldigingsmaxi-
mum voor het betreffende verslagjaar, wanneer val je als instelling onder de WNT, wat 
moet verplicht in het de jaarstukken worden opgenomen en de modelverantwoording 
WNT).

Valt uw instelling onder de WNT (zie toelichting hierboven)?

ja Nee
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Zo ja, zijn in de jaarstukken de inkomens en eventuele ontslagvergoedingen van de 
(gewezen) topfunctionarissen opgenomen, ongeacht of deze onder of boven de norm 
zijn?

Ja Nee Niet van toepassing

Zijn er bezoldigingen/(ontslag)vergoedingen die de WNT-norm overschrijden? 

Ja Nee Niet van toepassing

Zo ja, is hiervan gemotiveerd melding gemaakt in het jaarverslag?

Ja Nee Niet van toepassing

Is de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet gepubliceerd? 

Ja Nee Niet van toepassing

Toelichting

4. Jaarverslag

Een verslag van de raad van toezicht moet deel uitmaken van het jaarverslag.  
De raad van toezicht/bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste tweemaal 
per jaar, namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en begroting én voor de vaststelling 
van jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag moet op de website van de organisatie 
worden geplaatst.

Hoewel het vaak door elkaar wordt gebruikt, bestaat er een verschil tussen een jaarre-
kening en een jaarverslag. De jaarrekening is het financiële gedeelte met de balans en 
de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag is een inhoude-
lijke beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en andere informatie. De term 
jaarstukken is een praktische verzamelnaam voor de jaarrekening, het jaarverslag en de 
overige gegevens.

Bevat het jaarverslag een verslag van de raad van toezicht?

Ja Nee Niet van toepassing (bestuurmodel)

Zijn in de vergaderingen van het bestuur/de raad van toezicht het jaarverslag en de jaar-
rekening vastgesteld? 

Ja Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Is in het jaarverslag opgenomen wanneer het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastge-
steld door het bestuur/de raad van toezicht?

Ja Nee

Toelichting

Is het jaarverslag op de website van uw organisatie geplaatst? (aanbeveling)

Ja Nee

Gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening.
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Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

5. Jaarrekening

In het RvT-model moet zowel de directeur-bestuurder(s) als ieder lid van de raad van 
toezicht de jaarrekening ondertekenen. In het bestuur-model moet de jaarrekening zijn 
ondertekend door ieder lid van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer 
leden van de raad van toezicht of het bestuur, dan moet daarvan met opgave van reden 
melding gemaakt worden. 

Is de jaarrekening ondertekend door de directeur-bestuurder(s) en alle leden van de raad 
van toezicht (RvT-model) of alle leden van het bestuur (bestuur-model)?

Ja Nee

Zo, nee: kunt u aangeven waarom één of meerdere handtekeningen ontbreken?

Organisaties met een door de Belastingdienst aangewezen ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) zijn verplicht om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
een financiële verantwoording te publiceren op hun eigen website of op een gemeen-
schappelijke website, zoals van een brancheorganisatie. De financiële verantwoording 
gaat over ten minste het laatste boekjaar en moet bestaan uit de balans, de staat van 
baten en lasten en een toelichting. Deze publicatieplicht staat los van onderstaande 
deponeringsplicht.

Heeft uw organisatie de ANBI-status?

Ja Nee

Is of wordt de financiële verantwoording van uw organisatie binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar gepubliceerd op uw eigen of een gemeenschappelijke website?

Ja Nee Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Stichtingen en verenigingen met ondernemingsactiviteiten* die in twee opeenvolgende 
boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten zijn verplicht hun jaarrekening te 
publiceren en openbaar te maken. Dit gebeurt door middel van het deponeren van de 
jaarrekening bij de Kamer van Koophandel binnen acht dagen na de vaststelling. De dag 
van vaststelling moet zijn vermeld.

*Een onderneming wordt gedreven indien sprake is van een duurzame organisatie van 
arbeid en kapitaal waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met 
het oogmerk om winst te behalen. Van het oogmerk winst te behalen is sprake als er 
voordeel wordt beoogd en ook redelijkerwijs kan worden verwacht (winststreven). Bij 
gesubsidieerde instellingen is van een winststreven geen sprake als, volgens statuten of 
subsidieregels, eventuele overschotten moeten worden aangewend overeenkomstig de 
subsidiedoeleinden of moeten worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker. Naast 
het feit dat de gevormde overschotten niet vrij besteedbaar zijn, wordt er geen voordeel 
beoogd en verwacht.

Is uw organisatie wettelijk verplicht de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koop-
handel?

Ja Nee

blad 8/9

Zo ja, is de jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel?

Ja Nee Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

6. Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling is een situatie waarin een bestuurder of toezichthouder meerdere 
belangen of functies heeft die elkaar raken. Belangenverstrengeling kan voor culturele 
organisaties nuttig en zelfs nodig zijn. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn 
echter ongewenst. Bijvoorbeeld als de belangen een zodanige invloed op elkaar hebben 
dat de onafhankelijkheid van een bestuurder of toezichthouder in het geding komt. Daar-
door kan de organisatie worden beschadigd en vertrouwen en/of legitimiteit verliezen. 
Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een bestuur-
der of toezichthouder dat deze niet meer in staat is om de belangen van de (culturele) 
organisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.  
De organisatie hanteert spelregels om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk 
stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te 
waarborgen dat bestuurders en toezichthouders op een transparante en zorgvuldige 
wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. 

Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van 
bestuurders of toezichthouders (kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door 
de raad van toezicht/het bestuur. De raad van toezicht/het bestuur legt deze besluiten 
schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag. In het 
jaarverslag wordt tevens beschreven hoe is omgegaan met andere dilemma’s en situaties 
van belangenverstrengeling of tegenstrijdig. 

Zijn er in het verslagjaar goedgekeurde besluiten van de raad van toezicht of het bestuur 
geweest waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen?

Ja Nee

Zo ja, zijn deze besluiten toegelicht in het jaarverslag? (aanbeveling)

Ja Nee Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Heeft uw organisatie in het verslagjaar te maken gehad met andere dilemma’s van belan-
genverstrengeling of tegenstrijdig belang?

Ja Nee

Zo ja, is in het jaarverslag beschreven hoe hier mee is omgegaan? (aanbeveling)

Ja Nee Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
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7. Nevenfuncties

In het jaarverslag dienen de nevenfuncties van de directeur-bestuurder(s)/de leden van 
de raad van toezicht (RvT-model) of de leden van de directie/het bestuur (bestuur-model) 
te zijn opgenomen. 

Zijn in het jaarverslag de nevenfuncties van de directeur-bestuurder(s)/de leden van de 
raad van toezicht (RvT-model) of de leden van de directie/het bestuur (bestuur-model) 
opgenomen? (aanbeveling)

Ja Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Zo ja, leiden de genoemde nevenfuncties potentieel tot belangenverstrengeling? 

Ja Nee

Toelichting

8. Accountant

Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. 
Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk. De externe 
accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de raad van toe-
zicht/het bestuur verslag uit van zijn bevindingen. Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de 
raad van toezicht over de relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen 
daarin. 

Is in het verslagjaar (her)benoeming van de accountant aan de orde geweest?

Ja Nee Niet van toepassing

Toelichting

Versturen

Het formulier dient digitaal ingeleverd te worden bij de aanvraag voor de vaststelling 
van de subsidie met eHerkenning via het subsidieloket van de gemeente (Rotterdam.nl/
subsidie).

De voorzitter van de RRKC en RKS is tevens voorzitter van Rottterdam Partners. De
Accounthouders bij de gemeente in contact met de directeuren van Rotterdam Partners
en RKS houden hier controle op.

Bijeenkomst commissieleden
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5. Toelichting op de balans

6. Toelichting op de resultatenrekening

DEEL IV Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

DEEL V Bijlagen

1. Verloopoverzicht materiële vaste activa

I. Directieverslag

Algemene inleiding
 

De Rotterdamse Kunststichting is een in 1945 opgerichte culturele instelling die de belangen van de
Rotterdamse kunstsector en het culturele leven in de stad dient. Sinds medio 2005 is de Rotterdamse
Kunststichting de rechtspersoon waarbinnen de ondersteuning van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur vorm krijgt. De stichting is werkgever van de medewerkers van het Bureau en voert alle zakelijke 
handelingen uit die voor de werkzaamheden nodig zijn. Alle civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
verplichtingen ten behoeve van het functioneren worden door de stichting aangegaan.

De doelstelling

De doelstelling van de stichting luidt, na aanpassing aan de reorganisatie van de gemeentelijke culturele sector
in 2005, als volgt: De stichting heeft tot doel het verlenen van personele ondersteuning aan de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur en het beheer van het budget waaruit de kosten van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur worden betaald. De stichting onthoudt zich van de vervulling van taken op de gebieden 
die de gemeente Rotterdam zich nadrukkelijk heeft voorbehouden.

De stichting heeft de mogelijkheid om buiten het verband van de Raad adviserende, beherende of 
uitvoerende werkzaamheden voor derden te verrichten. Deze werkzaamheden worden ten minste tegen
kostprijs uitgevoerd.

Uitvoering en beleid

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een adviescommissie ex artikel 84 van de Gemeentewet en 
bestaat uit een voorzitter en 11 leden. De secretaris van de Raad is tevens directeur van de Rotterdamse 
Kunststichting en daarmee trait d’union tussen Raad en Kunststichting. Door het bestuur van de
Rotterdamse Kunststichting zijn hem bevoegdheden gedelegeerd op het terrein van financiën en personeel &
organisatie.

Analyse van de uitkomst van de resultatenrekening

Het exploitatieoverschot: het exploitatieoverschot van € 83.412,- wordt voor € 86.588,- aan de
egalisatiereserve onttrokken en voor € 170.000,- aan de activiteitenreserve toegevoegd.
Opbrengsten: € 185.900 hoger dan begroot door een incidentele subsidie voor diversiteit en kosten
cultuurplan (170 k) en indexatie van het structurele subsidie.
Personeelskosten: € 4.900 lager dan begroot door ontvangen ziekteverzuim uitkering welke niet volledig is
benut voor vervanging.
Huisvestingskosten: € 3.500 lager dan begroot door lagere servicekosten.
Organisatiekosten: € 4.900 hoger dan begroot door automatiseringskosten.
Activiteitenkosten afdeling Advies: € 8.800 hoger dan begroot door hogere publiciteitskosten.

IV Jaarrekening
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Begroting 2020

In mei 2019 is door de stichting de volgende jaarplan begroting 2020 ingediend bij de dienst Sport & Cultuur
van de Gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2017 - 2020.

Begroting Begroting Realisatie
2020 2019 2018

Opbrengsten
Subsidie Gemeente Rotterdam 937.000               642.500               722.500               
Overige Opbrengsten -                     -                     2.744                  
Totaal Opbrengsten 937.000               642.500               725.244               

lasten
Personeelskosten 541.600               534.072               499.761               
Afschrijvingen vaste activa 3.000                  2.835                  2.674                  
Huisvestingskosten 51.750                49.400                49.745                
Organisatiekosten 52.950                48.650                58.956                
Activiteitenkosten afdeling Advies 287.500               107.500               105.625               
Diverse baten en lasten -                     -                     3.020                  
Totaal Lasten 936.800               742.457               719.781               

Financiële baten en lasten -                     -                     -                     

Exploitatie saldo 200                     -99.957               5.463                  

Rotterdam, 16 maart 2020

J.R. Zoutman
Directeur

II. Bestuur en vaststelling jaarrekening

Samenstelling Algemeen Bestuur 

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting bestaat op het moment van vaststelling van de
jaarrekening uit 2 personen.

Algemeen Bestuur Functie

De heer S.J. van der Goot voorzitter 

Mevrouw S. E. Bargmann Algemeen bestuurslid

Vaststelling en Goedkeuring jaarrekening

De heer S.J. van der Goot
voorzitter

Mevrouw S. E. Bargmann 
Algemeen bestuurslid

De jaarrekening 2019 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 16 maart 2020.
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Begroting 2020
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II. Bestuur en vaststelling jaarrekening

Samenstelling Algemeen Bestuur 

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting bestaat op het moment van vaststelling van de
jaarrekening uit 2 personen.

Algemeen Bestuur Functie

De heer S.J. van der Goot voorzitter 

Mevrouw S. E. Bargmann Algemeen bestuurslid

Vaststelling en Goedkeuring jaarrekening

De heer S.J. van der Goot
voorzitter

Mevrouw S. E. Bargmann 
Algemeen bestuurslid

De jaarrekening 2019 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 16 maart 2020.
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III.2   Resultatenrekening over 2019

Bedrijfsopbrengsten:

Subsidie gemeente Rotterdam 826.000        722.500         
Overige bedrijfsopbrengsten 5.368            2.744            

Som der bedrijfsopbrengsten 831.368        725.244        

Bedrijfslasten:

Personeelskosten 529.180        499.761         
Afschrijvingen vaste activa 2.993            2.674            
Huisvestingskosten 45.952          49.745          
Organisatiekosten 53.589          58.956          
Activiteitenkosten afdeling Advies 116.345        105.625         
Diverse baten en lasten -                   3.020            

Som der bedrijfslasten 748.059        719.781        

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 83.309          5.463            

Financiële baten en lasten 104               -                   

Resultaat voor bestemming 83.413          5.463            

Onttrekking/Toevoeging egalisatiereserve 86.587          74.537          
Onttrekking/Toevoeging activiteitenreserve 170.000-        80.000-          

RESULTAAT 83.413-          5.463-            

€ €
2019 2018
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III.1   Balans per 31 december 2019

ACTIVA PASSIVA
31 december 2019 31 december 2018 31 december 2019 31 december 2018

Vaste activa
Eigen vermogen

Immateriële vaste activa -               -              
Egalisatiereserve 50.964          137.551        

Materiële vaste activa 15.380          15.604         Activiteitenreserve 250.000        80.000          
300.964          217.551        

Financiële vaste activa -               -              
15.380            15.604            Kortlopende schulden en 

overlopende passiva

Vlottende activa Schulden aan leveranciers 15.823          6.202           
Belastingen en sociale premies 37.298          28.566         
Overlopende passiva 36.136          34.550         

Vorderingen en overlopende activa 50.605          22.724         89.257            69.318         
Liquide middelen 324.236        248.541       

374.841          271.265          

 

Totaal 390.221          286.869          Totaal 390.221          286.869        

€€€€
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III.3 Kasstroomoverzicht 

€ € € €

Exploitatieresultaat 83.413            -36.585         

Aanpassingen voor:
 - afschrijvingen 2.993              3.231              
 - mutaties voorzieningen -                 -                 

2.993              3.231            

Veranderingen in vlottende middelen:
 - vorderingen -27.881           31.722            
 - kortlopende schulden 19.939            -17.651           

-7.942             14.071           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 78.464            -19.283         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -2.768            -15.451           
Desinvesteringen in materiële vaste activa -                 3.067              

Totaal kasstroom uit investerings-
activiteiten -2.768             -12.384         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -                 -                 
Aflossing langlopende schulden -                 -                 
Overige mutaties eigen vermogen (-) -                 -                 

Totaal kasstroom uit financierings-
activiteiten -                  -                

Mutatie liquide middelen 75.696            -31.667         

2019 2018

III.4   Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemeen

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde tenzij bij het desbetreffende balanshoofd
anders wordt vermeld.  
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde 
kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis 

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt 
bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen
en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord 
als deze gerealiseerd zijn.
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten,
onderhoudscontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De 
lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen die niet uit de gewone bedrijfs-
uitoefening voortvloeien.

van een vast percentage van de aanschafwaarde.
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III.5   Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd 31.12.2019 31.12.2018
€ €

Gebouwen -                     -                 
Kantoorinventaris 13.465             12.383        
Automatisering 1.915              3.221          

15.380             15.604        

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt €

Boekwaarde per 31 december 2018 15.604        

Bij: investeringen in 2019 2.768          
Af: afschrijvingen 2019 2.992          
Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde) -                 

Boekwaarde per 31 december 2019 15.380        

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd
31.12.2019 31.12.2018

Vorderingen € €

Debiteuren 4.538              4.538          

Voorziening dubieuze debiteuren 4.538-              4.538-          

Waarborgsommen 10.475             10.475        

10.475             10.475        

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 24.470             4.885          

Nog te ontvangen bedragen 14.907             7.364          

Omzetbelasting 753                 -                 

40.130             12.249        

50.605             22.724        

Liquide middelen

ING bank (69.51.00.378) 9.236              68.509        

ING bank spaarrekening (69.51.00.378) 315.000           180.032      
Kruisposten -                     -                 

324.236           248.541      

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is in het verslagjaar als volgt

Stand Resultaat Overige Stand 
31.12.2018 bestemming mutaties 31.12.2019

€ € € €

Egalisatiereserve 137.551     86.587-         -                     50.964        

Activiteitenreserve 80.000       170.000        -                     250.000      

Totaal eigen vermogen 217.551     83.413         -                     300.964      

Kortlopende schulden
31.12.2019 31.12.2018

Schulden aan leveranciers € €

Crediteuren 15.823             6.202          
Vooruitontvangen opbrengsten -                     -                 

15.823             6.202          

Belastingen en sociale premies

Loonheffing en sociale lasten 37.298             28.566        

37.298             28.566        

Overlopende passiva

Reservering verlofuren 22.540             22.343        
Reservering jubileumuitkeringen personeel 1.592              1.281          
Reservering accountantskosten 5.000              4.850          
Nog af te dragen pensioenpremie 7.004              5.477          
Nog te ontvangen facturen -                     597             
Salariskosten 13e run -                     2                

36.136             34.550        

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Rotterdamse Kunststichting heeft de navolgende meerjarige financiële verplichting: Een huurovereenkomst
voor 164 m2 kantoorruimte in het Schielandshuis, Korte hoogstraat 31 te Rotterdam.
De huurovereenkomst is aangegaan tot 31 augustus 2027, de huur bedraagt € 33.700,- per jaar.

De stichting heeft met 8 medewerkers een arbeidsovereenkomst afgesloten. De begrootte salariskosten 2020
bedragen € 476.000,-. In totaal betreft het 5,6 fte waarvan 3,7 fte een contract voor onbepaalde tijd heeft
en 1,9 fte een contract voor bepaalde tijd.
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III.6   Toelichting op de resultatenrekening resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018
€ € €

Subsidie gemeente Rotterdam

Reguliere subsidie 656.000          642.500         642.500         
Subsidie Cultuurplanadvies 2021/2024 170.000          -                   -                   
Subsidie Diversiteit en Cultuurdebat -                    -                   80.000           

826.000        642.500        722.500        

De Gemeente Rotterdam heeft een subsidie beschikt van € 656.000,- (kenmerk SUB.18.05.00343.SBSA)
en een subsidie van € 1700.000,- (kenmerk SUB.19.07.00138.SBSA).

Overige bedrijfsopbrengsten en doorber. huisvesting 5.368             3.000            2.744            

5.368            3.000           2.744           

Totaal bedrijfsopbrengsten 831.368        645.500        725.244        

Personeelskosten

Salarissen vaste formatie 431.360          468.500         412.935         
Doorbelast aan Directeuren Overleg -                    21.550-           18.641-           
Vacatiegelden Raad 13.114            46.122           7.351            
Inhuur personeel, uitzendkrachten en detachering 27.681            -                   58.353           
Reis- en verblijfskosten 10.203            9.000            11.189           
Andere (materiële) personeelskosten 21.275            10.000           9.907            
ARBO, ziekteverzuimverz. & salarisadministratie 25.547            22.000           18.667           

529.180          534.072         499.761         

Per 31-12-2018 bedroeg het aantal fte in dienst van de stichting 5,5. De salarislasten zijn lager dan 

begroot door een ontvangen ziekte verzuim uitkering.
Inhuur personeel is hoger dan begroot door vervanging voor een langdurige zieke.
De reis- en verblijfskosten zijn hoger dan begroot door een fout in de begroting woon- werkverkeer.
Andere materiële personeelskosten zijn hoger dan begroot door wervingskosten voor de raad en commissies.
Kosten ziekteverzuimverzekering zijn hoger dan begroot door een stijging van de verzekeringspremie.

Wet Normering Topinkomens
Drs. J.R. Zoutman, directeur, periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019
Duur en omvang van het dienstverband 1 januari t/m 31 december 2019, 1 fte (36 uur per week).

Salaris Onkostenverg. Pensioenpr. Totaal
Bezoldiging 2019 103.232         7.561              14.264           125.057         

Bezoldiging 2018 101.384         7.389              14.264           123.037         

Afschrijvingen vaste activa

Kantoorinventaris 1.686             1.025            1.367            
Automatisering 1.307             1.810            1.307            

2.993             2.835            2.674            

Afschrijvingskosten zijn iets hoger dan begroot door aansluiting van glasvezelbekabeling.

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen bezoldiging.

III.6   Toelichting op de resultatenrekening resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018
€ € €

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Huur incl. servicekosten 41.458            45.000           43.540           
Schoonmaak 4.494             4.400            5.290            
Overige huisvestingskosten (verhuizing) -                    -                   915               

45.952            49.400           49.745           

Huisvestingskosten zijn lager dan begroot door een lagere afrekening van de servicekosten.

Organisatiekosten
Aanschaf- en onderhoud inventaris -                    250               -                   
Automatisering 23.009            18.300           17.401           
Verzendkosten 2.295             2.200            2.440            
Telefoonkosten 1.751             4.000            3.695            
Kantoorartikelen en kopieerkosten 3.723             4.000            4.013            
Bibliotheek, documentatie en archief 4.959             3.400            5.173            
Kosten Financiele Administratie 5.879             6.500            9.945            
Accountantskosten 6.203             4.000            4.850            
Advieskosten & Juridische bijstand -                    1.000            7.293            
Overige kosten 5.770             5.000            4.146            

53.589            48.650           58.956           

De organisatiekosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere
automatiseringskosten i.v.m. aanschaf en inrichting van een nieuw adressenprogramma en door
hogere accountantskosten voor een extra assuranceverklaring bij de subsidies.

Diverse baten en lasten
Vrijval reserveringen voorgaande jaren -                    -                   -                   
Lasten voorgaande jaren -                    -                   3.020            

-                    -                   3.020            

Activiteitenkosten afdeling Advies
Adviezen en onderzoek 72.972            80.000           64.484           
Publiciteitskosten (incl. freelancer) 43.373            27.500           41.141           
Overige activiteitskosten -                    -                   -                   

116.345          107.500         105.625         

De activiteitenkosten zijn hoger dan begroot door hogere publiciteitskosten in verband met meer 
activiteiten.

Financiële baten en lasten
Rentebaten minus rentelasten 104                -                   -                   

104                -                   -                   
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