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1.	 Jaarverslag	van	het	bestuur	en	directie

1.1	 Voorwoord	van	voorzitter

Voor het tweede opeenvolgende jaar kan CREA voor 2013 een resultaat schrijven in zwarte cijfers. In een tijd waarin alle budgetten krimpen 
is dat een mooie prestatie en laat het zien dat de organisatie in staat is in te kunnen spelen op de actualiteit. Een compliment waard aan alle 
medewerkers! 

Het is niet zo dat CREA nu in rustig vaarwater is gekomen. Terugkijken naar 2013 en tegelijk vooruit kijken, brengt me tot de volgende noties.

We  hebben zorg over het teruglopend aantal cursisten. Natuurlijk speelt een rol dat mensen minder te besteden hebben en daardoor keuzes 
moeten maken die ongunstig uitpakken voor CREA. Zo zien we dat de verhoging van de cursusgelden niet heeft geleid tot hogere inkomsten. 
Voldoende aanleiding om na te gaan denken over ons prijsbeleid. Welk aanbod met welke prijs sluit aan bij de behoefte van de Hengeloërs? 

Het culturele veld in Hengelo heeft in 2013 nadrukkelijk naar zichzelf gekeken, naar haar verhouding met de gemeente Hengelo en naar 
mogelijkheden tot vernieuwing en samenwerking. Dat alles in het licht van bezuinigingen waarmee de gemeentelijke overheid wordt 
geconfronteerd, en de gevolgen daarvan voor de gesubsidieerde culturele sector. Een proces van verkennen, afwegen en keuzes maken. En dan 
gaat het soms  schuren tussen culturele instellingen omdat we niet allemaal dezelfde richting op willen.  De kunst is om tegelijkertijd wel de 
onderlinge relaties in stand te houden en het algemene Hengelose cultuurbelang niet te schaden. Dat is ons volgens mij gelukt.

Met het Techniekmuseum Heim is CREA een intensief samenwerkingsverband aangegaan. De directeur van CREA is, vooralsnog tijdelijk,  
ook directeur van ’t Heim waarmee een belangrijke stap is gezet om beide instellingen naar elkaar toe te laten groeien. Uiteraard wordt 
deze beweging door beide besturen ondersteund, maar veel belangrijker is dat ook het personeel van zowel ’t Heim als CREA in elkaar 
hebben geïnvesteerd en die gezamenlijkheid hebben uitgesproken. Daar wordt ik blij van, dat geeft een enorme steun in de rug en geeft 
veel vertrouwen in de toekomst. Het zijn niet de ronkende zinnen van bestuurders die zorgen voor samenwerking, dat kunnen alleen de 
medewerkers  doen! En “doen!” past bij CREA en bij ’t Heim, handen uit de mouwen.

Wij hebben in 2013 laten zien de uitdagingen aan te gaan!

Wim Waninge   
Voorzitter   

1.2		 Toelichting	secretaris

Culturale Governance
Het bestuur van CREA heeft 2013 gebruikt om invulling te geven aan de principes van good governance: goed bestuur, adequaat toezicht 
en transparante verantwoording. Op landelijk niveau is daartoe de cultural governance code opgesteld, uitgaande van drie gangbare 
besturingsmodellen binnen de culturele sector. Eén van die modellen, het bestuur + directiemodel, is op CREA van toepassing.

De heldere principes van cultural governance zijn vertaald in nieuwe statuten, een bestuurs- en een directiereglement.  Daarnaast zijn 
profielen opgesteld voor de directeur en de leden van het bestuur. Een standaard jaaragenda voor het bestuur borgt dat de diverse items uit de 
governance code op de geëigende momenten in  bestuur en directie worden besproken. 

Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende leden:
- F. Fluit  Voorzitter
- F. Diepman Penningmeester
- G.J.M. Leussink Secretaris
- J. ter Hofte  Bestuurslid
- W. Waninge  Bestuurslid
- J. van Beem Bestuurslid

Gerdie Leussink heeft per 1 maart 2013 haar werkzaamheden als secretaris overgedragen aan Jessica ter Hofte.
Per 1 april 2014 heeft Floris Fluit afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur heeft Wim Waninge als opvolger benoemd.

Jessica ter Hofte
Secretaris
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1.4	 Cursorisch	aanbod

Landelijk heeft CREA in 2013 om zich heen zowel het verdwijnen, 
als wel het inkrimpen van centra voor kunsteducatie gezien. Het 
cursusaanbod van CREA heeft zich staande gehouden, met name 
de uitgebreide invulling van alle disciplines, waaronder een aantal 
voor de regio unieke disciplines (bronsgieten en glasvormgeving), 
onderstrepen de signatuur van CREA.

Daarnaast is er oog voor vernieuwing door nieuwe cursussen 
te initiëren en de kans te geven. Zo werd er een fashionafdeling 
voor kinderen en jongeren opgestart en heeft design en 
binnenhuisarchitectuur een plek gekregen in het aanbod.

Aan de cursussen beeldende- en audiovisuele kunst namen 626 
cursisten deel. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2012.
De Hengelose Balletschool CREA heeft de daling van het aantal 
leerlingen in 2012, goedgemaakt met een stijging naar 759 
danscursisten. De afdeling theater/musical telde 103 deelnemers.

Nieuw in 2013 was de invoering van de knip- en leskaarten, 
waarmee men de mogelijkheid heeft gekregen om flexibel deel te 
nemen aan de lessen. Er zijn ruim 92 knip- en leskaarten verkocht. 

De leskaarten zijn de meest populaire; met name de lessen van 
de balletschool worden door jongeren en volwassenen veelvuldig 
ingekocht. Ook heeft dit een doorstroom naar de reguliere lessen 
gegenereerd.

Tevens heeft de Bibliotheek Hengelo de regeling aan CREA 
aangeboden, dat op vertoon van de bibliotheekpas een extra 
korting wordt verkregen.

Voor huidige cursisten geeft de knip- en leskaart de mogelijkheid 
om cursussen meer op maat in te kunnen delen.

De seizoencursussen voor volwassenen zijn, ten opzichte van 
kortlopend aanbod en workshops, een stabiele factor en zijn 
overwegend allemaal van start gegaan. 

De kindercursussen beeldende kunst blijven achter qua deelname, 
de invloed van cursussen na schooltijd via Jeugdplein Hengelo lijkt 
hier in 2013 niet zozeer op van invloed. Over het algeheel kan men  

1.3 Financiën	en	toelichting	van	de	
	 penningmeester
 
Het bestuur van de stichting CREA heeft de jaarrekening 2013 in 
haar vergadering van april 2014 goedgekeurd.

Over 2013 is een positief resultaat behaald van ruim € 12.000. In 
dit resultaat is een incidentele baat van ruim € 6.000, betrekking 
hebbende op een vervallen vordering afrekening energie in verband 
met faillissement leverancier verwerkt. Tevens is ruim € 2.800 
vrijgevallen uit de voorziening dubieuze debiteuren. Bij aanvang 
van 2013 was de begroting niet sluitend, namelijk ruim € 50.000 
negatief. Na toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve 
bedraagt het positieve eigen vermogen per 31 december 2013 ruim 
€ 15.800 positief tegen ruim 3.600 positief eind 2012. Voor 2014 is 
een sluitende begroting opgesteld. 

In 2013 is CREA er in geslaagd om wederom een positief resultaat te 
presenteren. 

De totale baten zijn uitgekomen op  bijna € 875.000. Dit is bijna 
€ 74.000 meer dan begroot en ruim € 65.500 meer dan in 2012. 
Hierin zit ook weer een deel reeds vooruit ontvangen subsidies die 
na 2013 nog zullen worden besteed. De cursussengelden zijn fors 
lager, daarentegen zijn de projectinkomsten hoger uitgekomen 
dan begroot. Er is weer goed gestuurd op de lasten, al lijkt er nog 
weinig ruimte te bestaan om deze nog verder naar beneden te 
brengen. Door hogere baten ten aanzien van projecten zijn de 
lasten ten aanzien van projecten navenant ook hoger uitgekomen. 
Het jaar 2013 heeft, net als 2012, er aan bijgedragen om het eigen 
vermogen te verstevigen. Het eigen vermogen is echter nog steeds 

mager en zullen we er aan moeten werken om een gezond 
niveau zien te bereiken. Over wat een acceptabel benodigd 
weerstandvermogen voor CREA is, zal het bestuur nadere afspraken 
maken.

Lager dan begroot waren:
Cursusgelden (€ 44.000 lager)

Hoger dan begroot waren:
Subsidies (€ 120.000 hoger)
Projecten (€ 25.000 hoger)

De totale lasten zijn uitgekomen op ruim € 856.000. Dit is iets meer 
dan de € 851.000 die was begroot.

Lager dan begroot waren
Personeelskosten (€ 18.000 lager) 
Organisatiekosten  (€ 7.500 lager)

Hoger dan begroot waren
Activiteitenkosten (€ 5.000 hoger)
Uitgaven projecten (€ 23.000 hoger)

In 2013 is de financiële administratie accuraat uitgevoerd en is de 
managementinformatie tijdig en kwalitatief goed gedurende het 
jaar beschikbaar gekomen. De informatie was van voldoende niveau 
en het bestuur heeft hier goed op kunnen sturen.

Frank Diepman
Penningmeester
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1.5	Onderwijs	en	evenementen 

Doelstelling,	inleiding,	werkvelden,	bereik	basisonderwijs	en	
voortgezet	onderwijs,	conclusie	

Doelstelling

CREA beoogt zoveel mogelijk leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan actief en receptief in aanraking te laten komen met 
diverse kunst- en cultuurvakken. Het aanbod van CREA binnen het 
onderwijs wordt vanuit deze doelstelling gedaan in vier disciplines; 
te weten beeldende kunst, audiovisuele kunst, dans en theater. 

Inleiding

Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2017
Vanaf 2013 wordt de landelijke invoering ‘Cultuureducatie met 
Kwaliteit’ ingezet voor een periode van vier jaar; zo ook in Hengelo. 
CREA is, namens alle culturele kernvoorzieningen van Hengelo, de 
penvoerder van de aanvraag ‘CmK Hengelo’. De aanvraag is aan het 
begin van 2013 gehonoreerd en de uitvoering van het plan is daarna 
definitief van start gegaan. 

De uitvoering van de aanvraag behelst als eerste het versterken 
van het Hengelose culturele netwerk. Door het penvoerderschap 
verwordt CREA tot de spin in dit web. Daarnaast beheert de 
Coördinator Cultuureducatie, werkzaam bij CREA, namens de 
andere culturele kernvoorzieningen het gehele educatieve aanbod 
binnen Hengelo op de site www.jeugdpleinhengelo.nl 
Ten tweede wordt het aanbod van het Kunst op Schoolprogramma 
verbreed met kern- en tussendoelen, die zijn toegepast op de 
bijbehorende kunstdisciplines. 

Deze verbreding geldt ook voor het aanbod van de jaarlijkse 
ICC-wijkprojecten*. In beide gevallen vindt deze kwalitatieve 
verbetering plaats door het bieden van een voorbereidende- en een 
verwerkingsles bij een cultuurontmoeting. Bij de ICC-wijkprojecten 
dienen de cultuurdisciplines nog sterker op elkaar te worden 
afgestemd en te worden geïntegreerd in ‘Kunstzinnige Oriëntatie’. 
Ook CREA voorziet haar aanbod van dergelijke lessen en genoemde 
integratie; een grote groep van haar docenten worden op dit 
moment daar in bijgeschoold. 
Ten derde hebben drie scholen in Hengelo zich reeds aangemeld 
als pilotschool die de al genoemde verbreding nog verder 
doorvoeren, door de cultuurontmoetingen op te nemen in het 
schoolcurriculum en te integreren in andere vakken als rekenen en 
taal. CREA zal ook in deze extra verbreding de komende jaren een 
actieve rol spelen; een aantal docenten van CREA wordt ingezet als 
disciplinedeskundige in de CmK schoolteambegeleiding.

Begin 2013 is CREA van start gegaan, via de toen opgerichte Zaal 
Zuid, met de uitvoering van de opdracht van de Gemeente Hengelo 
om receptieve professionele beeldende kunsttentoonstellingen aan 
het onderwijs aan te bieden vanaf 2013. De kunsttentoonstellingen 
worden, i.s.m. CREA, voorzien van begeleidend educatief materiaal. 
Daarmee wordt de lacune, na het wegvallen van akkuH, Aktuele 
Kunst Hengelo eind 2012, door CREA opgevuld. In november en 
december 2013 heeft de eerste tentoonstelling plaatsgevonden, 
vergezeld van een educatief programma volgens de CmK richtlijnen, 
voor de groepen 7 en 8.

De educatieve tentoonstelling Wereld in Beelden maakt deel uit van 
het programma Kunst op School 2013-2014.
Meer over de oprichting van Zaal Zuid kunstpodium is te lezen 
onder de kop Zaal Zuid kunstpodium.

wel spreken van een toename van aanbod op de basisscholen van
kunstprojecten, wellicht neemt de behoeft om na schooltijd actief 
deel te nemen aan cursussen beeldende kunst hierdoor wat af. 
Voor deelname van kinderen en jongeren aan ballet en theater/
musical geldt dit niet; deze lessen zijn goed bezet. De jaarlijkse en 2 
jaarlijkse voorstellingen van resp. de musical en ballet, zijn ook een 
goede PR.

Ook de jaarlijkse cursistententoonstelling is een extra toevoeging 
aan hetgeen cursisten geboden wordt.

De PR voor cursussen is blijvend in ontwikkeling; de kanalen om 
cursussen onder de aandacht te brengen worden breed benut. Van 
promotie op kunstmarkten tot aan promotie via Social Media, de 
lokale pers, tot aan de publiciteit die uitgaat van de vele projecten 
die door CREA worden georganiseerd. 

De veelheid van het aanbod, daar waar CREA trots op is, is voor 
het maken van een goede PR niet altijd even gemakkelijk. Om het 
aanbod op een compactere wijze onder de aandacht te brengen, 
wordt ervoor gekozen om voor het nieuwe aanbod meer thematisch 
te werk te gaan. 

Tevens staat voor 2014 een nieuw mailingsysteem op de agenda, 
hierdoor kunnen cursisten en potentiële cursisten nog beter en 
doelgerichter bereikt worden.
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elk een eigen wijkvoorzitter. Per wijk wordt o.a. tijdens de ICC-
bijeenkomsten overleg gepleegd met de culturele instellingen om 
gezamenlijk(e) projecten te ontwikkelen. Scholen kiezen hierbij 
dus voor maatwerk en maken daarbij onder andere gebruik van 
het aanbod uit het Kunst op Schoolprogramma als basis voor de 
wijkactiviteiten.

Maatwerk ICC wijkprojecten
Binnen het basisonderwijs is de volgende ontwikkeling duidelijk 
zichtbaar; men neemt af uit het programma Kunst op School en 
haakt aan bij de ICC-wijkprojecten. De individuele aanvragen 
op maat nemen hierdoor af. De ICC wijkaanvragen daarentegen 
stijgen explosief; in het voorjaar van 2013 heeft CREA in 7 ICC 
kunstprojecten maar liefst 124 groepen met 2199 leerlingen bediend. 

Jeugdplein Hengelo 0-12 
Jeugdplein Hengelo is een portal voor ouders en 
kinderen, waarop kindnabij, laagdrempelig naschools 
kennismakingsaanbod wordt aangeboden binnen de 
disciplines sport, ontmoeting en cultuur. Doel van deze 
activiteiten: verdieping, verrijking en doorstroom naar 
regulier aanbod. 

Het aanbod wordt gedaan door de professionele instellingen 
in Hengelo en sinds april 2013 ook door zelfstandige, 
commerciële aanbieders. Deze kunnen hun aanbod na 
toetsing door het ontwikkelteam van Jeugdplein Hengelo 
plaatsen. Tevens sluit het aanbod op Jeugdplein, in nauw 
overleg met de scholen, ook aan bij de thema’s vanuit de 
ICC-wijkprojecten. Jeugdplein Hengelo wordt uitgevoerd in 
opdracht van de gemeente. SCALA (welzijn) en CREA zijn 

samen verantwoordelijk en hiermee de dragers van het 
Jeugdplein. De organisatievorm bestaat uit een stuurgroep, 
waarin SCALA en CREA vanuit resp. management en 
directie zitting hebben. Daarnaast is er een onafhankelijk 
ontwikkelteam, bestaande uit de drie vertegenwoordigers 
van sport, cultuur en welzijn. Dit ontwikkelteam is 
verantwoordelijk voor de portal, de publiciteit, de contacten 
met de aanbieders, het leggen van verbindingen en de 
voortgang. Het ontwikkelteam komt maandelijks bij elkaar. 

Over het jaar 2013 zijn er prestatieafspraken gemaakt met 
de gemeente via een DAP-kaart ( Doel, Activiteit, Product), 
waarin het aantal uit te voeren activiteiten is vastgelegd. De 
rol die CREA speelt in het kader van Jeugdplein Hengelo is die 
van aanbieder, maar ook als onafhankelijk coördinator voor 
en namens het culturele veld in Hengelo. Hiervoor is al sinds 
enige jaren een Cultuuradviseur in het leven geroepen; in de 
vorm van een combinatiefunctionaris, werkzaam bij CREA.

Deze adviseur maakt onderdeel uit van het ontwikkelteam.
Voor het jaar 2014 zal de leeftijdsgrens van Jeugdplein 
Hengelo uitgebreid worden naar 16 jaar.

Los maatwerk
De ‘losse’ aanvragen vanuit het basisonderwijs worden 
gedaan vanuit een constante groep Hengelose basisscholen 
die zich meer of minder profileren op met name kunst en 
cultuur en CREA derhalve vragen om een meer specifiek les- 
of projectondersteunend kunstaanbod.

Bovenstaande actuele en eerdere ontwikkelingen binnen het 
onderwijs dragen er toe bij dat scholen een meer vraaggerichte 
werkwijze ontwikkelen. De maatwerkaanvragen vanuit het 
basisonderwijs worden meer en meer gekoppeld aan bestaande 
projecten zoals Kunst op School (dit betreft het aanbod van de 
instellingen voor de scholen) of aan de ICC-wijkprojecten (het aanbod 
van de scholen waarin de instellingen een uitvoerende rol kunnen 
spelen). Vanuit het voortgezet onderwijs wordt er meer gekoppeld 
aan profielen en leerlijnen die door de scholen zelf zijn ingezet.

Voor een aantal projecten zoekt CREA, waar mogelijk, naar 
samenwerking met andere culturele voorzieningen; bijvoorbeeld de 
Bibliotheek, Techniek Museum ’t HEIM, Historisch Museum Hengelo 
en Poppodium Metropool.
CREA manifesteert zich naast de rol van aanbieder als sterke 
inhoudelijke partner. Deze rol die CREA deels zelf inneemt en 
initieert en deels vanuit de gemeente toegewezen krijgt, versterkt 
de positie van CREA in het onderwijsveld. CREA is een partner die 
(innovatief) bijdraagt aan de ontwikkelingen in Hengelo. 

Samengevat omvat het aanbod van CREA binnen het onderwijs:
1. Projecten basisonderwijs vanuit het programma Kunst op 

School
2. Maatwerk basisonderwijs in de vorm van ICC-wijkprojecten
3. Naschools aanbod via Jeugdplein Hengelo, deels met een 

aansluitend aanbod op thema’s onder schooltijd
4. Maatwerk basisonderwijs: individuele aanvragen van scholen 
5. Maatwerk voortgezet onderwijs: onder- en naschools.
6. Innovatieve projecten door CREA in eigen beheer ontwikkeld: 

onder- en naschools    
7. Bijscholingscursussen / trainingen voor leerkrachten basis- en 

voortgezet onderwijs.    

* ICC-wijkprojecten: elke school heeft één of meerder ICC’ers. Dit 
zijn de zogenaamde Interne Cultuurcoördinatoren; de kartrekkers 
van kunst- en cultuurbeleid binnen hun eigen school. Om projecten 
op de scholen efficiënter, minder kwetsbaar en inhoudelijk 
sterker op te zetten is gekozen voor een gezamenlijke wijkaanpak. 
Hengelo is verdeeld in vier wijken; in elke ICC wijkgroep hebben 
een wijkvoorzitter en, per school, één of meerdere ICC’ers zitting. 
Elke groep stelt jaarlijks aan de hand van een wijkthema een ICC-
wijkproject vast, per bouw. In de regel bestaat een ICC-wijkproject 
uit vier wijkdeelprojecten met een eigen uitwerking van het thema. 
Naast andere aanbieders neemt CREA meer en meer de taak op zich 
om een inhoudelijke uitvoering aan deze projecten te geven. 
 

Werkvelden

Basisonderwijs

Kunst op School
Het primair onderwijs in Hengelo neemt deel aan het door de 
commissie Kunsteducatie samengestelde programma Kunst op 
School. De Coördinator Cultuur en School is een combinatiefunctie 
die bij CREA in huis is gezeteld. Deze coördinator is aanspreekpunt 
namens alle culturele kernvoorzieningen en stelt in overleg met de 
commissie het aanbod samen. Bijna alle basisscholen in Hengelo 
nemen deel aan het programma Kunst op School.

CREA biedt jaarlijks een nieuw aanbod aan waarin haar vier 
disciplines vertegenwoordigd zijn en stemt dit nauwkeurig af op 
de (eventuele ICC-)vraag vanuit de scholen. Vijf keer per seizoen 
organiseert de commissie Kunsteducatie bijeenkomsten voor ICC’ers 
(Interne Cultuurcoördinatoren). De scholen zijn georganiseerd 
in ICC-wijken per stadsdeel (Noord, Oost, Zuid, Midden) met 
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Voortgezet	onderwijs

- CREA verzorgt op vraag van het voortgezet onderwijs (waaronder 
ook praktijk- en speciaal onderwijs) maatwerk bestaande uit 
een serie workshops per groep (waaronder ook praktijk- en 
speciaal onderwijs uit Hengelo), korte multidisciplinaire 
kennismakingsprojecten voor meerdere groepen tegelijk (uit de 
hele regio) en korte buitenschoolse cursussen. 

- In september 2010 startte CREA een pilot op Scholengemeenschap 
Twickel. Het zogenaamde “CUBA “– project wordt door (dans- en 
theater)docenten van CREA ingevuld. SG Twickel en CREA hebben 
vanaf 1 januari 2011 een convenant afgesloten middels een 
combinatiefunctie. 

- Daarnaast zoekt CREA nieuwe mogelijkheden voor samenwerking 
op het gebied van de cultuureducatie voor jongeren o.a. in de vorm 
van samenwerking met de overige culturele instellingen in Hengelo.

Bereik basisonderwijs 2013

Kunst op School 12-13: uitvoering februari - juli 2013: 
 
Op onderstaande disciplines is bij aanvang het seizoen 2012-2013 
ingeschreven door de basisscholen. De projecten zijn uitgevoerd 
vanaf februari 2013.

Dans: 
De Dansparade:       269 ll.

Theater:
De Theatertoer:       365 ll.

Beeldende kunst: 
Magische animatie:       570 ll.
Werk aan een boekwerk:      195 ll.
Een schilderij om van te smullen:     668 ll. 
Dichter bij de schilder, schilder bij de dichter:     310 ll. 
Industriële architectuur in Hengelo:     252 ll.

Bereik	Kunst	op	School	eerste	helft	2013:
Totaal aantal leerlingen:    2629 ll.

Kunst op School 13-14:  
Op onderstaande disciplines is bij aanvang van het nieuwe seizoen 
2013-2014 ingeschreven door de basisscholen. Het aanbod van CREA 
voor het seizoen 2013-2014 omvat dans ( De Dansparade), theater 
(De Theatertoer), beeldende kunst (Betoverend Glas, Slak zoekt huis, 
Filo de Gelukkige Steen, kikker &vogel, Painted Poetry (i.s.m. de 
Bibliotheek), Holland House animated (i.s.m. Popodium Metropool) 
en Educatieve tentoonstelling Wereld in Beelden (i.s.m. Zaal Zuid)).

De educatieve tentoonstelling Wereld in Beelden is uitgevoerd in 
november-december 2013.

Beeldende kunst: uitvoering september - december 2013
Educatieve tentoonstelling Wereld in Beelden:   1148 ll. 
(uitgevoerd in november/december 2013)

N.B. 
• De Dansparade wordt uitgevoerd vanaf februari 2014 en heeft 

432 deelnemende leerlingen.
• De Theatertoer wordt uitgevoerd vanaf februari 2014 en heeft 55 

aanmeldingen.
• De beeldende projecten Betoverend Glas, Slak zoekt huis, Filo de 

Gelukkige Steen, kikker   &vogel, Painted Poetry, Holland House 
animated worden uitgevoerd vanaf januari 2014. Het aantal 
aanmeldingen bedraagt bij aanvang seizoen: 2077 leerlingen.

Bereik	Kunst	op	School	tweede	helft	2013	
Totaal aantal leerlingen:    1148 ll.
                    (en uitvoering vanaf januari 2014 voor 2077 ll.)

Maatwerk ICC-wijkprojecten 12-13: uitvoering februari - 
juli 2013:

Dansspetters 3-4 wijk Oost:      388 ll.
Driekusman danslessen 1-2 wijk Zuid:     437 ll.
Illustratielessen 7-8 wijk Noord:     480 ll.
Schilderlessen/kleurenmengen 1-2 wijk Midden:    381 ll.
Ruimtelijke vogel 6 wijk Midden:     244 ll.
Mobile 7 wijk Midden:        92 ll.
Ruimtelijk werk 8 wijk Midden:      177 ll.

Totaal aantal leerlingen:     2199 ll.

Basisonderwijs maatwerkprojecten CREA:
Project Illustratie scholen wijk Midden     428 ll.
Uitwisseling Duitse kinderen        50 ll.
Open dag Annie M.G. Schmidtschool       60 ll.
Fotovolg- en Panelenproject Berflo Es:     100 ll.

Totaal aantal leerlingen:       638 ll.

Bereik Voortgezet Onderwijs 2013

Onderschools  aanbod:
Educatieve tentoonstelling Wereld in Beelden:    494 ll.
S.G. Twickel’s CUBA-project: onder- en naschools aanbod 
van gemiddeld 17 weken x 6 uur per week:       60 ll.
’t Genseler (Praktijkonderwijs): workshops Keramiek en Koper: 126 ll.
Het Korhoen (Speciaal onderwijs): workshopdag:           70 ll.

Totaal aantal leerlingen v.o.:      750  ll.
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Conclusie bereik onderwijs 2013

In de inleiding zijn een aantal ontwikkelingen geschetst. 
Als eerste de invoering van Cultuureducatie met Kwaliteit, 
waarvan CREA namens alle culturele kernvoorzieningen 
van Hengelo de penvoerder is. Daarnaast is er invulling 
gegeven aan de nieuwe taak, die het bieden van receptieve 
beeldende kunsttentoonstellingen met educatief materiaal 
behelst. Tenslotte, door de groter wordende onderlinge 
samenwerking tussen de basisscholen en de daarmee 
samenhangende veranderende vraag, speelt CREA een nog 
grotere rol dan voorheen. 

Daarnaast laten de cijfers over het bereik zien, dat de 
ontwikkelingen die zich voorgaande jaren hebben afgespeeld 
binnen het onderwijs aangaande cultuureducatie, hebben 

geleid tot een inbedding binnen ditzelfde onderwijs. Het door 
de scholen afgenomen aanbod van educatieve projecten 
bij CREA, heeft zich ontwikkeld tot een stabiele factor. De 
cijfers over 2013 laten duidelijk zien dat de vraag verschuift 
van individuele aanvragen naar collectieve aanvragen 
met als basis het programma Kunst op School en de ICC 
wijkprojecten. Dankzij deze factoren en ontwikkelingen, 
kunnen we over het jaar 2013 spreken van het innemen 
van een stevige positie in het Hengelose culturele veld 
door CREA. De functie Coördinator Cultuur en School, de 
functie Cultuuradviseur voor Jeugdplein Hengelo en de 
combinatiefunctie binnen het voortgezet onderwijs maken 
deel uit van deze versteviging. De activiteiten die CREA 
ontwikkelt krijgen een duidelijk profiel. CREA maakt zich 
onmisbaar binnen de ontwikkelingen die van groot belang zijn 
voor de uitvoering van cultuureducatie in de stad Hengelo.

Bereik Jeugdplein Hengelo

De deelnemers aan de activiteiten van CREA voor JPH, worden via 
het reguliere cursussysteem geregistreerd. 

In totaal hebben zich voor de activiteiten van CREA 95 kinderen 
aangemeld. Tevens zijn uit JPH vele activiteiten voortgekomen, waar 
kinderen aan hebben deelgenomen. 

Waaronder: 
Creatieve workshops op aanvraag van Hengelo Sport*, 
deelname:           40 kinderen/jongeren
Workshops aangeboden door Jeugdplein aan 3 BSO’s, 
deelname:           30 kinderen 
Creatieve workshops i.s.m. met HEIM, Muziekschool en SCALA bij 
Kids@thepark:            50 kinderen

* in samenwerking met HEIM, Muziekschool, SCALA en 
gecoördineerd door CREA
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Community art project “Lange Wemen”

In 2012 heeft de Gemeente Hengelo CREA benaderd om op de 
houten schuttingen rond de bouwplaats Lange Wemen een aantal 
kunstprojecten te realiseren.

Opdracht van de Gemeente was om gedurende drie jaren een 
zevental opeenvolgende community art projecten te verzorgen. 
Oktober 2012 is docent Hetty Franken van start gegaan met het 
schilder project “1 op 1”. Volgens de planning zou het eerste project 
gepresenteerd worden in 2012. Maar door ernstige vertraging 
in de ontwikkeling van Lange Wemen kon pas 23 mei 2013 de 
opening plaatsvinden. Maar liefst 50 inwoners van Hengelo hebben 
deelgenomen aan deze uitdaging met als resultaat een verrassende 
kleurrijke portrettengalerij.  

In februari 2013 zijn we gestart met de werving van het tweede 
project fotografie “kom op de schutting mijn liefste” met als 
deadline om dit  voor  de zomervakantie 2013 af te ronden. Toen 
de oorspronkelijk geplande schutting om dit project  te tonen niet 
werd gerealiseerd, is voor een andere en minstens zo’n prikkelende 
presentatievorm gekozen. Bijzonder, want een wandelroute in 
hartje Hengelo met 31 grote betonstickers van 180 x 180 cm is niet 
vaak vertoond. Door de verbindende voetstapstickers te volgen 
loopt men een wandelroute vol liefde van een kleine kilometer.

In het voorjaar van 2014 wordt gestart met de werving van project 
drie. 15 jongeren en 15 senioren zullen gezamenlijk aan de slag 
gaan met metaal. Doel is twee kunstwerken te realiseren aan de 
muur bij Thiemsburg. Twee doelgroepen die door lassen met elkaar 
worden “verbonden”. Wij verwachten voor de zomervakantie deze 
kunstwerken te kunnen plaatsen.

Binnen de projecten wordt een standaard uurprijs voor de 
uitvoering  gehanteerd. De materiaalkosten worden telkens  
voorafgaand aan het project besproken en gedeclareerd bij de 
Gemeente. De coördinatie werkzaamheden vergen veel tijd en 
inzet.

CREA zal zich inspannen om voor de zomervakantie en in het najaar 
van 2014  project 3 en 4 te realiseren, maar beseft zich terdege 
dat ze geen invloed kan uitoefenen op de ontwikkelingen omtrent 
Lange Wemen en hierin afhankelijk is van derden.

CMK

Verantwoording gelden Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2013

CREA verzorgt sinds maart 2013 de coördinatie van de uitvoering 
van het activiteitenplan Cultuureducatie met Kwaliteit voor 
Hengelo. De looptijd van dit project is vier jaar (2013 t/m 2016). De 
subsidieaanvraag in de vorm van een activiteitenplan is eind 2012 
ingediend en in maart 2013 door het Fonds voor Cultuurparticipatie 
gehonoreerd. De  jaarlijkse subsidie bedraagt € 44.480.

In 2013 is een start gemaakt met het coördineren van de 
activiteiten uit het plan. Alle culturele kernvoorzieningen in Hengelo 
zijn hier bij betrokken.  Met deze instellingen  zijn afspraken 
gemaakt over de invulling en uitwerking,  de monitoring en de 
evaluatie van het activiteitenplan. 

Het jaar 2013 is een opstartjaar geweest waardoor de geplande 
activiteiten  niet geheel zijn uitgevoerd.  

De volgende onderdelen en daarmee ook de begrote 
subsidiegelden zijn doorgeschoven naar 2014:
- Cultuurwijsheid: het doorontwikkelen  van leerlijnen voor/door de 
zogenaamde  pilotscholen 
- De bijscholingstrajecten voor de educatief medewerkers 
- De bijscholingstrajecten van de groepsleerkrachten
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WAK

Na vijf edities van de Maand van de Amateurkunst (MAK) is 
in 2013 de tweede editie van  de Week van de  Amateurkunst 
(WAK) gehouden van 25 mei t/m 1 juni. Met de Week van 
de Amateurkunst, heeft Hengelo zich aangesloten bij de 
landelijke organisatie van de WAK, WAK Nederland.

In Hengelo is ten tijde van de eerste Maand van de  
Amateurkunst, in 2007, een werkgroep opgericht. Het initiatief 
voor de toenmalige themamaand amateurkunst is ontstaan 
bij de gemeente Hengelo. De gemeente is voorzitter van 
de  werkgroep. CREA is indertijd in een zeer vroeg stadium 
betrokken bij de initiëring en ontwikkeling van de MAK.

De organisatie rondom de huidige Week van de 
Amateurkunst is in de loop van de jaren gegroeid. Het 
culturele (amateur)veld in Hengelo, de koepels en 
instellingen voor cultuureducatie zijn allen vertegenwoordigd 
in de werkgroep WAK. De werkgroep legt verbindingen, 
ondersteunt op inhoudelijk vlak(nieuwe) initiatieven en 
bewaakt het totaalprogramma. De werkgroep staat borg 
voor een breed uitgedragen en gezamenlijke invulling.
De werkgroep met name genoemd: Gemeente Hengelo 
(afdeling cultuur en de  afdeling communicatie), 
Muziekschool Hengelo, CREA Centrum voor Kunsteducatie, 
Bibliotheek Hengelo, Hengelose Korenkoepel, Federatie 
van Muziekverenigingen, Dans/Theateroverleg en grafisch 
vormgever.

Het landelijke WAK- thema voor 2013, ‘Kijk, kunst!’, 
fungeerde als leidraad voor de Hengelose  invulling van 
het programma . De landelijke WAK bedient zich van een 
uniforme huisstijl. Voortbordurend op de uitingen binnen 
de MAK, heeft de werkgroep ingezet op het behoud 
van de vaste publiciteitsuitingen, zoals flyers, posters en 
Hoffmanborden. Hiermee is ook de WAK weer tot een net 
zo bekend begrip geworden als de MAK dat was. Aansturing 
en uitvoering van de volledige publiciteit is alle jaren gedaan 
door gemeente en CREA. 

Het weblog, ingezet in 2010, is tot en met september 2013 
behouden. In oktober is een Facebookpagina opgericht 
(www.facebook.com/wak.hengelo), die wordt beheerd door 
gemeente en CREA. De WAK heeft tevens een eigen Twitter.

Vanuit alle eerdere programmeringen van de MAK en 
de eerste WAK, had Hengelo al een aantal specifieke 
evenementen georganiseerd. Alle culturele instellingen en 
verenigingen leveren hun aandeel in de programmering.

Een van deze onderdelen was het evenement 
‘Hengelo!Danst’, een door CREA georganiseerde dansdag 
in de binnenstad voor alle amateurdansgroepen en 
verenigingen in Hengelo. 

‘Hengelo! Exposeert’ omvatte niet minder dan zeven 
tentoonstellingen door de gehele stad, waaronder de grote 
algemene expositie in de Stadhuishal die speciaal voor de 
WAK jaarlijks door CREA wordt georganiseerd.  

De tentoonstelling bij CREA van het landelijke Foto Nationaal 
(een reizende tentoonstelling van de top van de Nederlandse 
amateurfotografie) , is tevens in de periode WAK13 
opgenomen.

Op de openingsdag van de WAK13 vond tegelijkertijd het  
BAM! Festival plaats in het Prins Bernardplantsoen. BAM! 
en WAK 13 hebben in gezamenlijkheid publiciteit  bedreven, 
CREA en Bibliotheek hebben samen voor de dag zelf nog 
een programma en invulling van een WAK-informatiestand 
aangeleverd.

De financiële onderbouwing van de WAK13 is tot stand 
gekomen middels een subsidie van de gemeente van 
€28.000,00. De aanvraag is gedaan door CREA, namens het 
gehele culturele veld. CREA heeft over 2013 het beheer en 
verantwoording over de financiën tot taak gehad. Hiermee is 
CREA de uitvoerder van de WAK13.
Voor 2014 is besloten om de opzet van de WAK 
drastisch te innoveren. In 2013 zijn om deze reden 
vanaf oktober startbijeenkomsten gehouden voor het 
gehele amateurkunstveld. Hieruit is ontstaan dat in 2014 
‘Weekendje WAK’ wordt georganiseerd. 

De subsidie die de gemeente voor de WAK14 heeft 
aangemerkt, is in de vorm van een combinatiefunctie met 
daarbij behorend activiteitengeld aan CREA toegekend. 
Hiermee rust de verantwoording van de uitvoering van de 
WAK14 bij CREA. Deze combinatiefunctie loopt van juni 2013 
t/m juni 2014. De organisatie van de WAK14 is gestart eind 

2013, reden waarom van de totale €30.000,00 een bedrag 
van €5000,00 reeds is ingeboekt op de WAK13. 
De organisatie van de WAK14 wordt gedaan door gemeente 
en CREA, laatstgenoemde is hoofdorganisator en wordt 
ondersteund door een coördinator, gekozen vanuit de 
werkgroep.

De financiële verantwoording aan de gemeente van 
zowel WAK13 als WAK14, wordt samengetrokken tot één 
verantwoording, die door CREA ingediend wordt voor 1 
oktober 2014.

@WAKHengelo

Week van de
amateurkunst Hengelo

25 mei t/m 1 juni 2013

dans • muziek • theater • film • kunst

www.wakhengelo.blogspot.com
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Zaal Zuid

Begin 2013 is CREA begonnen uitvoering te geven aan 
de opdracht van de Gemeente Hengelo om receptieve 
beeldende kunsteducatieprogramma’s aan het onderwijs 
aan te bieden vanaf 2013. Daarmee wordt deze lacune, na 
het wegvallen van AkkuH, Aktuele Kunst Hengelo eind 2012, 
door CREA opgevuld.

Daarvoor heeft CREA  voormalig medewerker van AkkuH, 
dhr. J. van der Veen, aangetrokken om tentoonstellingen met 
professionele kunst samen te stellen en in samenwerking 
met CREA,  de educatieve programma’s te ontwikkelen 
rondom deze tentoonstellingen.

De expositieruimte, die bij CREA behoort, zal worden 
gebruikt om deze tentoonstellingen onder te brengen. Om de 
tentoonstellingen, locatie en PR onderscheidend te laten zijn 
van andere activiteiten van CREA is besloten dit onder een 
andere naam te doen. “Zaal Zuid kunstpodium” is hiervan 
het resultaat. Ook is er een website gelanceerd die via de site 
van CREA of met www.zaalzuid.nl kan worden bezocht.

De eerste groepstentoonstelling in Zaal Zuid, “Wereld 
in Beelden”, met werk van Robbie Cornelissen, Liesbeth 
Doornbosch, Iris Frerichs en Roos van Haaften werd geopend 
op 27 oktober en eindigde op 13 december 2013.

Over het educatief programma behorende bij deze 
tentoonstelling is de toelichting te lezen onder de kop 
Educatie, Inleiding en Bereik Kunst op School.
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Extra	activiteiten
Datum Activiteit Aantal deelnemers/bezoekers Locatie

03-02-2013 Voorstelling “Pudding met Room” samenwerking 
Muziekschool, CREA, Bibliotheek en Rabotheater.

Deelnemende kinderen: 50
Bezoekers: 150 (137 verkocht)

Rabotheater Hengelo

20-05-2013 Opening expositie WAK: organisatie: Gemeente en CREA 90 Stadhuis Hengelo

01-06-2013 Hengelo!danst (WAK): organisatie: CREA 10 Dansgroepen Hengelo

09-06-2013 Kunstmarkt Volkspark 150 Enschede

16-06-2013 Kunstmarkt Tuindorp 300 Hengelo

22-06-2013 Midsummerlight Festival 500 Hengelo

18-08-2013 Open dag “Kunst in de Tent” 2500 Hengelo

25-08-2013 Kids at the Park Inloopworkshop CREA 20 Hengelo

31-08-2013 Kunstmarkt Hasseler Es 30 Hengelo

08-09-2013 Musical Voorstelling Deelnemers: 17    Bezoekers: 125 Theater Kamak

15-09-2013 Straatfestival Delden 34 Delden

11-12-2013 Ubuntu; avond voor de Slinger jongeren 30 Bibliotheek Hengelo

Mei/sept. 2013 CREA Doe Tafel Houtmaat 250 Buitenplaats de Houtmaat

1.6	 Extra	activiteiten

Extra	activiteiten	in	huis																																																																																																																																	2013
Datum Activiteit Aantal deelnemers/bezoekers

22-01-2013 Lezing Noorderlicht, door Beliboko 23

10-02-2013 Prijsuitreiking Fotografiewedstrijd kinderen/jongeren 12

03-03-2013 Koor Kanaljerood 120

17-03-2013 Lezing Peter van Tuijl 30

06-04-2013 Foto Kom op de Schutting mijn Liefste (Lange Wemen) 9

11-04-2013 Workshop Tekenen en Schilderen 46

13-04-2013 Foto Kom op de Schutting mijn Liefste (Lange Wemen) 16

13-04-2013 Workshop Gemeente Hengelo 30

18-04-2013 Kinderfeestjes 75

18-04-2013 Afdelingsuitje Gemeente Hengelo 40

11-05-2013 Foto Kom op de Schutting mijn Liefste (Lange Wemen) 10

12-05-2013 Lezing Wim Bannink 20

25-05-2013 Foto Kom op de Schutting mijn Liefste (Lange Wemen) 31

03-06-2013 Voorstelling Theater/Musical Deelnemers: 30      Bezoekers: 70

11-10-2013 Workshop afdelingsuitje Gemeente Hengelo 31

29-10-2013 Afscheid sectormanager Gemeente Hengelo 22

2322



Exposities	in	huis
13-01 t/m 16-02-2013 Simone Gerard: fotografiedocent CREA
30-01 t/m 04-04-2013 Cursistenexpositie tekenen/schilderen o.l.v. Persheng Warzandegan
24-02 t/m 23-03-2013 Stan Kerlen (fotografiedocent CREA), Els Kerlen, Annebeth Kerlen
14-04 t/m 26-04-2013 Eindexpositie cursisten CREA
12-05 t/m 21-06-2013 Foto Nationaal
08-09 t/m 29-09-2013 Brabantse Fotografen bij CREA
27-10 t/m 20-12-2013 Educatieve tentoonstelling ‘Wereld in Beelden’: professionele kunstenaars + educatief programma opdracht 

CREA in kader voortgang project vanwege opheffing akkuH

Totaal aantal deelnemers/bezoekers        5941

2. Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2013

Activa 31 december 2013 31 december 2012

€ € € €

Materiële vaste activa
Gereedschappen en hulpmiddelen 11.565 12.863
Inventarissen 6.931 15.684
Automatisering 4.173 7.756
Aanpassingen gebouwen 3.166 1.593

Totaal 25.835 37.896

Vlottende activa
Voorraden 6.855 6.144

Vorderingen
Debiteuren 12.333 11.267
Vooruitbetaalde bedragen 5.095 5.811
Overige vorderingen 6.466 16.759

Totaal 23.893 33.836

Liquide middelen 136.191 74.833

Totaal	activa      192.774 152.709

Passiva 31 december 2013 31 december 2012

€ € € €

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
• Stichtingskapitaal 45 45
• Algemene reserve 15.833 3.619

Totaal 15.878 3.664

Langlopende schulden
Investeringssubsidies 7.096 17.886

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies 82.779 51.370
Belastingen en premies sociale verzekeringen 20.306 26.956
Crediteuren 20.336 15.941
Overige schulden en te betalen kosten 46.380 36.893

172.548 131.159

Totaal Passiva 192.774 152.709
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2.2 Staat van baten en lasten over 2013
Exploitatie 2013 Begroting 2013 Exploitatie 2012

€ € €

Baten
Subsidies 569.040 476.720 509.597
Cursusgelden 200.359 244.830 199.796
Projecten 98.109 73.000 94.966
Overige opbrengsten 7.406 6.500 4.989

Som der baten 874.913 801.050 809.349

Lasten
Personeelskosten 586.034 604.231 566.306
Huisvestingskosten 133.410 132.800 117.070
Organisatiekosten 56.867 64.500 43.896
Activiteitenkosten 14.754 9.600 24.927
Uitgaven projecten 28.797 5.500 12.620
P.R. en Marketing 18.138 17.700 12.138
Afschrijvingen 18.678 16.800 18.159

Som der lasten 856.678 851.131 795.116

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 18.236 -50.081 14.233

Bijzondere baten en lasten -6.022 13.170

Exploitatieresultaat 12.214 -50.081 27.404

2.3 Toelichting op de balans en staat van baten en 
lasten
 
2.3.1	Algemene	toelichting

2.3.1.1	 Activiteiten
De activiteiten van Stichting Crea Centrum voor Kunstzinnige 
Educatie bestaan uit het aanbieden en promoten van kunstzinnige 
educatie in de breedste zin des woords. 

2.3.1.1	 Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Crea Centrum voor Kunstzinnige 
Educatie per 31 december 2013 bedraagt € 15.878.

In 2013 heeft de gemeente Hengelo de  structurele budgetsubsidie 
met € 50.000 verhoogd. Hoewel voor dit bedrag een en aantal 
aanvullende taken zijn uitgevoerd, zorgt deze subsidie voor een 
breder draagvlak in de exploitatie en draagt derhalve bij aan de 
continuïteit van CREA. 

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

2.3.1.3	 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van 
de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Crea Centrum voor 
Kunstzinnige Educatie zich verschillende oordelen en schattingen 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen 
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.

2.3.2	Grondslagen	voor	waardering	van	activa	en	passiva

2.3.2.1	 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-
zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De 
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten 
en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen 
vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of 
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
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In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties 
opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de toelichting.

2.3.2.2	 Materiële	vaste	activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs  
of vervaardigingsprijs vermeerderd met de kosten om het actief op 
zijn plaats in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte economische gebruiksduur, 
rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op 
balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt 
rekening gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast 
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 
verwezen naar paragraaf 3.6.

Van subsidies die worden ontvangen op investeringen in activa 
wordt een investeringssubsidie gevormd. Van deze voorziening 
wordt jaarlijks een evenredig deel aangewend als dekking van de 
afschrijvingen  op deze activa. 

2.3.2.3	 Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen.

2.3.2.4	 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van 
de vordering.

2.3.2.5	 Liquide	middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.

2.3.2.6	 Eigen	vermogen
Het eigen vermogen van Stichting Crea Centrum voor Kunstzinnige 
Educatie is volledig vrij besteedbaar en niet gebonden aan een 
bestemmingsreserve of bestemmingsfonds.			

2.3.2.7		 Vooruitontvangen		subsidies																																																																																											
Onder deze post worden subsidies, niet zijnde budgetsubsidies,  
opgenomen welke in het verslagjaar zijn ontvangen maar waarvan 
het bestedingsdoel ligt op een tijdstip na balansdatum.

2.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

2.3.3.1	 Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal 
der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden 
in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop 
ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met 
de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere 
periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

2.3.3.2	 Ontvangen	subsidies
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat 
van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde 
bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel 
het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Investeringssubsidies worden als vooruitontvangen onder de 
passiva opgenomen.

2.3.3.3	 Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan 
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.3.3.4	 Personeelskosten/vergoedingen	zelfstandigen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers en/of zelfstandige 
docenten/ondernemers. 

2.3.3.5	 Pensioenen
Stichting Crea Centrum voor Kunstzinnige Educatie heeft alle 
pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 
verantwoord in de staat van baten en lasten.

2.3.3.6	 Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op 
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats 
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur.

2.3.3.7	 Rentebaten	en	rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, 
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 
activa en passiva.

2.3.3.8	 Bijzondere	baten	en	lasten
Tot bijzondere baten en lasten worden die posten gerekend die 
niet rechtstreeks voorvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening, 
betrekking hebben op voorgaande boekjaren en/of anderszins een 
incidenteel karakter hebben.

3130



Toelichting op de balans per 31-12-13
2.3.4 Materiële vaste Activa
2.3.4.1 Inventarissen, gereedschappen en aanpassingen gebouw

2013 2012
€ €

Gereedschappen en hulpmiddelen
Beginbalans 12.863 11.557
Investeringen 2.131 4.025
Afschrijvingen -3.429 -2.719

Saldo 31 december 11.565 12.863

Inventaris
Beginbalans 15.684 17.708
Investeringen 935 7.504
Afschrijvingen -9.688 -9.528

Saldo 31 december 6.931 15.684

Automatisering
Beginbalans 7.756 5.010
Investeringen 797 8.026
Afschrijvingen -4.380 -5.281

Saldo 31 december 4.173 7.756

Aanpassingen gebouw
Beginbalans 1.593 1.319
Investeringen 2.755 905
Afschrijvingen -1.182 -631

Saldo 31 december 3.166 1.593

Totaal 25.835 37.896

2.3.4.2 Voorraden
De voorraden hebben betrekking op leer- en hulpmiddelen.

2.3.4.3 Vorderingen op korte termijn
2013 2012

€ €

Debiteuren
Voor het lopende seizoen 8.310 11.095
Lopend seizoen 5.081 4.833
Te ontvangen cursusgelden 13.392 15.928
Overige debiteuren 11.224 9.744
Vooruitontvangen cursusgelden -3.972 -3.340

20.643 22.362
Af: Voorziening dubieuze debiteuren -8.310 -11.095

Totaal 12.333 11.267

Vooruitbetaalde bedragen
Abecon onderhoudsabonement 2.515 2.633
Licentiekosten 1.565 967
Huur fotokopieerapparaat 506 470
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 455 377
Arbodienst 1e kwartaal 2013 842
Scripte musical 521
Diversen 54

Totaal 5.095 5.811
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2013 2012
€ €

Overige vorderingen
Teruggaaf energiebelasting 3.435
Te vorderen rente 1.947 2.171
Te ontvangen huur 833
Te ontvangen ziektegelden 177
Afrekening SFKV 74 58
Subsidie combinatiefunctie 7.200
Terug te ontvangen bijdragen Arbodienst 3.138
Gemeente Hengelo materiaalkosten wijkproject 2.479
‘t Genseler workshop 795
Terug te ontvangen verzekeringspremies 738
Diversen 178

Totaal 6.466 16.759

2.3.4.4 Liquide middelen

Rabobank 136.002 74.602
Kas 190 231
Kruisposten

Totaal 136.192 74.833

In de post liquide middelen is een bedrag ad € 82.779 aan vooruitontvangen subsidies opgenomen. Dit 
bedrag is niet vrij beschikbaar.

2.3.5 Passiva
2.3.5.1 eigen vermogen

2013 2012
€ €

Stichtingskapitaal
Beginbalans 45 45
Dotatie
Onttrekking

Saldo 31 december 45 45

Algemene reserve
Beginbalans 3.619 -23.785
Dotatie 12.214 27.404
Onttrekking

Saldo 31 december 15.833 3.619

2.3.5.2 Investeringssubsidies

Saldo 1 januari 17.886 28.676
Ontvangen investeringssubsidies
vrijgevallen in het boekjaar -10.790 -10.790

Saldo 31 december 7.096 17.886
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2.3.5.3 Schulden op korte termijn

2013 2012
€ €

Vooruitontvangen subsidies

Cultuureducatie met kwaliteit
Ontvangen in 2013 44.500
Besteed in 2013 -8.461
Saldo 31 januari 36.039

Subsidie Project Lange Wemen
Vooruitontvangen per 1 januari 23.370
Ontvangen in 2012 30.000
Besteed in 2013
Besteed in 2012 -6.630 -6.630
Vooruitontvangen per 31 december 16.740 23.370

Subsidie Week van de Amateurkunst 30.000 28.000

Totaal 82.779 51.370

De subsidie voor cultuureducatie met kwaliteit is door het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt voor 
een meerjarig educatieproject in de gemeente Hengelo. Hierin participeert naast CREA ook de gemeente 
Hengelo. Deze subsidie is verstrekt voor de periode 2013 t/m 2016. De jaarlijkse subsidie bedraagt € 44.500.

Het project Lange Wemen betreft een kunstproject in de binnenstad van Hengelo met als doel het 
verfraaien van de omgeving  tijdens de uitvoering van herstructureringswerkzaamheden. Dit project 
heeft een looptijd van drie jaar en loopt van juli 2012 t/m juni 2015. In totaal heeft de gemeente Hengelo 
hiervoor € 60.000 subsidie toegekend, waarvan de helft in 2012 is uitbetaald. De subsidie voor de week 
van de amateurkunst is verstrekt om de zichtbaarheid van de amateurcapaciteit in de gemeente Hengelo 
te verbeteren. Deze subsidie zal in het tweede kwartaal van 2014 besteed worden.

2013 2012
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffingen 18.214 20.251
BTW 2.092 6.705

Totaal 20.306 26.956

Overige schulden en te betalen posten
Reservering vakantiegeld/te betalen salarissen 19.213 17.943
Overige verplichtingen aan het personeel 348 279

Totaal 19.562 18.222

Pensioenpremies 10.509 8.339
Reservering accountantskosten 9.700 5.500
Combinatiefunctie Twickelcollege 2.700
Niet verbruikte lessenkaarten 1.447
Kosten salarisadministratie 1.088 841
Onderhoud kopieerapparaat 1.036 309
Rente/bankkosten 337 372
Uitzendkrachten 1.359
Huur leslokalen 707
Abonnement Yes online 623
Telefoonkosten 618

Totaal 46.380 36.893
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Toelichting op staat van baten en lasten over 2013
2.4.1 Baten
2.4.1.1 Subsidies

2013 2012
€ €

Reguliere subsidie Gemeente Hengelo 470.420 420.420
Combinatiefuncties Cultuureducatie 51.700 53.388
Week van de Amateurkunst 29.500
Project Lange Wemen 6.630
Wijkprogrammeur 25.000
Vrijgevallen investeringssubsidie 10.790 10.790

Totaal 569.040 509.597

De Gemeente Hengelo subsidieert op basis van een vooraf vastgesteld budget.

2.4.1.2 Cursusgelden

Ballet 109.712 106.483
Beeldend 72.911 75.254
Theater 13.954 11.492
Lessenkaarten 965

197.543 193.229
Vrijval dotatie voorziening dubieuze debiteuren 2.816 6.567
Totaal 200.359 199.796

Volwassenencursussen 102.168 100.288
Kinder/jongeren cursussen 95.374 9.941

Totaal 197.543 193.229

2.4.1.3 Projecten

2013 2012
€ €

Onderwijsprojecten 61.398 47.603
Projecten maatwerk 34.766 4.973
Theater/dansvoorstelling 1.945 22.203
Projecten Wijkactiviteiten 20.188

Totaal 98.109 94.966

2.4.1.4 Overige opbrengsten

Verhuur 5.418
Overigen 1.988 4.989

Totaal 7.406 4.989

3938



2.4.2 Lasten
2.4.2.1 Personeelskosten

2013 2012
€ €

Lonen, vergoedingen etc.
Salarissen 374.697 381.389
Sociale lasten 53.376 43.772
Pensioenpremie 32.550 32.662
Onkostenvergoeding 11.162 13.138
Totaal kosten eigen personeel 471.785 470.961
Banenpool 6.180 6.180
Free-lance docenten/uitzendkrachten 70.143 57.944
Free-lancers/uizenkrachten ondersteuning 20.069 14.946
Sub-totaal 568.178 550.031
Loonkostensubsidie DCW
Ontvangen ziektegelden -1.839 -5.217

Totaal 566.339 544.814

Overige personeelskosten
Ziekteverzuimverzekering 7.904 7.376
Kosten salarisverwerking 5.177 5.098
Sociaal Fonds Kunstzinnige vorming 3.389 3.169
Opleidingen 2.439 3.339
Attenties/afscheid personeel 1.037 1.703
Arbodienst -486 29
Exploitatie kantine -421 -444
Diverse personeelskosten 544 1.221

Totaal 19.695 21.492

Totaal
586.034 566.306

2.4.2.2 Huisvestingskosten

2013 2012
€ €

Huur hoofdgebouw Esrein 64.484 62.803
Huur overige ruimten 6.431 5.651
Totale huur 70.915 68.454
Verlichting en verwarming 39.323 33.712
Onderhoud gebouwen 9.781 4.024
Schoonmaakkosten 4.007 3.393
Onderhoud inventaris 3.665 2.503
Verzekeringen 3.651 2.822
Belastingen 1.845 1.697
Beveiliging 222 465

Totaal 133.410 117.070
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2.4.2.3 Organisatiekosten

2013 2012
€ €

Onderhoudsabonnement Navision 7.663 7.750
Systeembeheer 6.632 5.994
Software licnties/upgrades 5.685 287
Overige kosten automatisering 214 1.092

20.194 15.123
Accountantskosten 9.315 5.206
Telecommunicatie 6.078 6.606
Kosten kopieerapparaat 7.701 5.197
Porti 3.123 2.730
Lidmaatschap Kunstconnectie 1.879 1.921
Verzekeringen 1.522 1.907
Bestuurskosten 1.322 1.396
Incassokosten 986
Abonnomenten en contributies 784 1.113
Drukwerk 759 649
Kantoorbehoeften 616 750
Rente/bankkosten -1014 -1.248
Diversen 3.601 2.547

Totaal 56.867 43.896

2.4.2.4 Activiteitenkosten

Leer- en hulpmiddelen 3.846 5.279
Kosten bedrijfsauto 1.261 2.073
Tentoonstelling Zaal Zuid 9.559
Voorstellingen 2.681 14.109
Materiaalgebruik -2.593 1.060
Overigen 2.407

Totaal 14.754 24.927

2.4.2.5 Uitgaven projecten

2013 2012
€ €

Amateurkunst 14.963
Cultuureducatie met kwaliteit 8.128
Onderwijsprojecten 4.312 2.199
Projecten maatwerk 1.394 10.421

Totaal 28.797 12.620

2.4.2.6 P.R. en marketing

Brochures en reclamemateriaal 6.935 8.001
Open dagen/culturele markten etc. 6.020 2.026
Kosten website 4.581 1.287
Overigen 601 824

Totaal 18.138 12.138

2.4.2.7 Afschrijvingen

Inventaris 9.688 9.528
Automatisering 4.380 5.281
hulpmiddelen en gereedschappen 3.429 2.719
Aanpassingen gebouw 1.182 631

Totaal 18.678 18.159
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2.4.2.8 Bijzondere baten en lasten

2013 2012
€ €

Vervallen vorderingen afrekening energie
i.v.m. falliessement leverancier -6.022
Teruggaaf loonhefftingen 11.428
Pensioenpremies 2007 1.766
Diversen -24

Totaal -6.022 13.170

2.4.2.9 Niet uit de balans blijkende veplichingen
Meerjaarige financiële verplichtingen
Het bedrijfspand waarin de stichting haar activiteiten uitvoert, wordt gehuurd van EMGA 
exploitatiemaatschappij Groot-Ammers B.V. De maandelijkse huur inclusief brandvoorziening bedraagt 
per 1 januari 2014 € 5.404 per maand. Het huurcontract is met ingang van 1 mei 2010 verlengd voor 
een periode van 5 jaren. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Voor de huur van de kopieermachine is een huurcontract afgesloten voor een periode 5 jaar en 3 
maanden, ingaande 1 februari 2012.  De maandelijkse verplichting voor de huur van de kopieermachine 
bedraagt € 506. 

2.4.2.10 Verzekerde waarden
Inventaris, gereedschappen en materialen zijn tegen het risico voor brandschade verzekering voor een 
bedrag van € 500.000.
Het huurdersbelang met betrekking het bedrijfspand is verzekerd voor € 45.400.
De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt een bedrag van maximaal € 2.500.000 per aanspraak 
De verzekerde som van de verkeersschadeverzekering bedraagt € 2.500.000. 

2.4.3 Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 9.55 fte in dienst op basis van een volledig dienstverband 
(2012: 10,1). Het stafbureau bestond uit 11 medewerkers. Er stonden 16 docenten op de loonlijst en 
gemiddeld 23 ZZP’ers waren werkzaam bij CREA.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van
Stichting CREA Centrum voor Kunstzinnige Vorming
Esrein 9
7553 CX  HENGELO

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting CREA Centrum voor Kunstzinnige Vorming te Hengelo gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer 
te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het op-
maken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons gel-
dende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de 
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de stichting. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid 
van de door het bestuur gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting CREA Centrum 
voor Kunstzinnige Vorming per 31 december 2013 en van het exploitatieresultaat over 2013 in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Enschede, 9 april 2014

Hoogachtend,
SMK Audit B.V.
namens deze,

was getekend 9 april 2014

H.H.M. Michorius RA
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