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INLEIDING
Kunstkwartier is het centrum voor amateurkunst en cultuureducatie in 
Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

We zijn er voor iedereen, van peuter tot gepensioneerde, voor zowel 
individuen als groepen. 
We spannen ons elke dag in om creativiteit in het dagelijks leven te brengen. 
Laagdrempelig, maar van hoge kwaliteit. Bij ons in huis, maar ook in de 
wijk, bij de verenigingen, scholen, zorginstellingen en bedrijven.

Het jaar 2018 stond in het teken van de aanstelling van de nieuwe directeur-
bestuurder, het verbeteren van de interne organisatie en het samenstellen 
van het kernteam dat voorbereidend is voor de implementatie van de 
meerjarenvisie.

In dit jaarverslag kunnen we uiteraard niet alle activiteiten benoemen die 
we hebben uitgevoerd in 2018. Daarvoor is ons palet aan dienstverlening 
te uitgebreid. We staan stil bij een aantal belangrijke en/of bijzondere 
gebeurtenissen.

MEER CREATIVITEIT
IN HET DAGELIJKS LEVEN voor

IEDEREEN
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* De activiteiten die Cultuurcontact in het onderwijs organiseert in het kader van het Kunstmenu zijn hier niet meegenomen.

Intentieverklaring tussen de vijf grotere culturele instellingen 

>> samenwerking op inhoudelijk en organisatorisch gebied

DOEL:
Samenwerking tussen culturele en maatschappelijke 
partners in de gemeente te bevorderen.
De cultuurverkenner is aangesteld door gemeente 
Geldrop-Mierlo en werkt vanuit Kunstkwartier.

Kunstkwartier als bemiddelaar & cultuurcoach

WAT IS ER BEREIKT IN DE DRIE GEMEENTEN? CULTUURVERKENNER

HART
Helmonds hart voor de kunsten

Culturele projecten
Kunstkwartier als bemiddelaar en coach

Cultuureducatie met Kwaliteit Impulsgelden Muziek

Er zijn in 2018 vijf projecten gerealiseerd binnen het maatschappelijke domein, een 
terrein waarin kunst en cultuur in de toekomst een nog belangrijkere rol gaat spelen. 

Museum Helmond
Cacaofabriek
Bibliotheek Helmond-Peel
Het Speelhuis
Kunstkwartier

KUNST IN DE KLAS

Cultuureducatie met Kwaliteit

+

+

+ +
Afdeling 

Onderwijs
Kunstkwartier

Primair en
Voortgezet
Onderwijs

Muziek
verenigingen

Uitvoering van het Age Friendly 
Cultural Cities project gericht op 
kwetsbare ouderen.

Theater, muziek, food, dans, literatuur én de Helmondse 
eigenzinnigheid! Een prachtig leuk, uitdagend, kunstzinnig 
en lekker programma samengesteld door de 5 culturele 
instellingen.

Nacht van Cultuur

Cresco op de praktijkschool/vakcollege Helmond

Puur Sang: Muzieklijn vanaf peuter tot en met groep 8

Dassenburcht: Schoolorkest

Werkplaats/leerorkest op de vrije school Peelland

Kersentuin: vliegende brigades in het kader van ‘Meer muziek in de klas’ wedstrijd

Rietpluim: dans/muziekdag georganiseerd door Kunstkwartier Onderwijs

Muzieklijn de Rakt bij de OBSH

Vijfblad: Notenkrakersuite

De Nieuwe Linde: uitvoering Notenkraker

Lang Leve Cultuur

Daarnaast vinden er op diverse terreinen in samenwerking 
tussen twee of drie instellingen verschillende activiteiten plaats.

Scholen   >> <<  culturele AanbiedersKUNST

NUENEN
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2019
WAT IS ER NOG MEER GEREALISEERD?

KOERS NAAR DE TOEKOMST

ORGANISATE

COMMUNICATIE

PROCES

PERSONEEL

Nieuwe ARBO dienst

Kleding met logo

Nieuwe Accountant Nieuwe Ondernemingsraad

Zichtbaarheid pand Kromme Steenweg verbeterd

Afdeling dans/theater/musical tijdelijk samengevoegd

Nieuw logo in gebruik genomen

Capaciteit m.b.t. fondsenwerving vergroot van 0,2 fte naar 0,5 fte

Functiewijziging van medewerker Pr en Communicatie
naar Adviseur Marketing en Communicatie

Cultuurverkenner geworven en aangesteld voor de gemeente Geldrop-Mierlo

Onderlinge interne samenwerking verder uitgebouwd en communicatie verbeterd

Klassieke opzet open dag gewijzigd in aparte communicatie- en wervingsmomenten
per discipline (one size doesn’t fit all)

Verzuimbeleid aangescherpt Langdurige verzuimsituaties opgelost

Procedure urenregistratie (mutatieformulieren) aangepast en in bestaande systeem
Perfect View (PV) ondergebracht

Contract gesloten met Online Talent Manager, een methodiek om talenten van 
mensen in kaart te brengen. Dit wordt zowel ingezet voor werving en selectie 

doeleinden als voor ontwikkeldoeleinden voor bestaande medewerkers.

Één grondslag voor urenregistratie,
ook cursusuren voortaan in kalenderjaren i.p.v. in cursusjaren

Geen nieuw CRM systeem aanschaffen maar eerst de bestaande
CRM mogelijkheden in PV in te richten en benutten

Bestaande mogelijkheden van projectadministratie in PV inrichten en benutten

In 2019 zetten we intensief in op:

Uitbouw van de volgende drie belangrijke werkterreinen van Kunstkwartier in alle drie de 
gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen waarvoor Kunstkwartier actief is:

• Cursorische activiteiten;
• Onderwijs (PO, VO, beroepsonderwijs) zowel via eigen afdeling als via CultuurContact, 

daarbij intensief gebruikmakend van diverse subsidiemogelijkheden zoals CMK 
(Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de impulsgelden;

• Maatschappelijk domein.

Verdere implementatie meerjarenvisie 2017-2020;

Verder inzetten op personele ontwikkeling door inzet van 
Online Talent Manager, training, begeleiding en scholing;

Intensiever gebruik maken van bestaande IT-systemen 
dan wel keuze voor aanschaf andere IT-systemen; 

Opstart Ready to Rock in gemeente Geldrop-Mierlo;

Fondsenwerving;

Aanpassing organisatiestructuur;

Verbetering van de processen,
uitgaande van de ‘Lean’ methodiek;

Verbeteren huisvestingssituaties.



FEITEN EN CIJFERS PUBLIEKSBEREIK IN 2017 EN 2018

CURSUSMARKT
ONDERW

IJSACTIVITEITEN

VERENIGINGEN

Bereik per onderdeel
(leerlingen/deelnemers)

2017 2018

Particuliere markt 1.958 2.062
Cursusmarkt incl. HaFaBra:
• Cursusmarkt Helmond 1.436 1.510
• Cursusmarkt Geldrop-Mierlo 320 342
• Cursusmarkt Nuenen 205 210

Onderwijsactiviteiten
Onderwijsactiviteiten Helmond, 
zelfstandig/los van CultuurContact (binnen-
schools), o.a. Impulsgelden Muziek

802 2.142

Onderwijsactiviteiten Helmond i.s.m. 
Cultuur Contact (binnenschools):

9.801 12.423

• Onderdeel Muziek uit Kunstmenu 
BO (gr. 3/4/7/8)

3.610 2.962

• Projecten met de 
combinatiefunctionaris

83 1.739

• Projecten met scholen van 
voortgezet onderwijs

1.078 2.192

• Projecten vanuit Cultuureducatie 
met Kwaliteit

5.030 5.530

Onderwijsactiviteiten Geldrop-Mierlo 
(binnenschools)

2.974 4.300

Onderwijsactiviteiten Nuenen 
(binnenschools)

1.709 1.333

Maatschappelijke domein 451 1.310
• Helmond 293 236
• Geldrop-Mierlo 28 59 

( +1000
personen publiek)

• Nuenen 30 15

TOTAAL BEREIK  

2018
23.570

2017
17.695

PARTICULIERE 
MARKT

De cursusmarkt is van oudsher een belangrijk werkgebied van Kunstkwartier. Ieder jaar biedt Kunstkwartier  
vele korte en lange cursussen en workshops aan. Toch staat de cursusmarkt al vele jaren onder druk. Een 
belangrijke oorzaak is de al langer voorkomende verschuivende belangstelling bij de (jonge) cursist.

individuele én groepslessen

intensief luisteren naar de cursist én waar   

mogelijk inspelen op de wensen

samenspel stimuleren, elke cursist die 

individuele muziekles volgt kan zonder extra 

kosten deelnemen aan een ensemble of 

popbandje > experiment in 2017 > positief 

resultaat > voortgeborduurd in 2018

>>> speerpunt in 2019

tijdelijkesamenvoeging afdelingen dans, musical 

en theater > één aansturing > meer en beter 

samenwerken

>>> forse stijging cursisten

inzetten op doelgroepen die niet 

vanzelfsprekend de weg naar 

Kunstkwartier vinden

> Lang Leve Cultuur

>>> verbinding met kwetsbare ouderen 

CURSUSMARKT



dark thoughts

talentstroom

T(h)huis
Nacht van Cultuur

rockit festival

winterconcert

UITGEVOERDE PROJECTEN IN 2018

musicaltheater 18+

theatertroep

DANS-THEATER-MUSICAL

[ Helmond ]
Dark Thoughts
Het ED stond er vol mee in november. Dark Thoughts, een korte dansfilm over depressie en donkere gedachtes, 
werd live gepresenteerd in zaal Scala. We zijn er trots op dat 10 jonge danseressen met zo’n breekbaar 
onderwerp de wereld een beetje aan kunnen raken door middel van dans. 

Musicaltheater 18+ 
Kunstkwartier biedt ook musical lessen aan in de leeftijdsgroep 18-plus. Een groep van 7 spelers met een flinke 
dosis aan ervaring op zang-, dans- en spelgebied werkt aan een eigen geschreven script met nummers uit RENT. 

Nacht van Cultuur 
Dansstudio Kunstkwartier presenteerde vol trots 6 optredens van de choreografie (T)Huis tijdens deze culturele 
nacht. Samen met 32 danseressen en 25 dozen werd het plein van Theater Speelhuis omgetoverd tot het 
podium voor een prachtig dansstuk over thuis voelen en hulp geven aan elkaar.

[ Geldrop ]
Komst van Theatertroep! 
Na een aantal jaren theaterlessen te hebben gegeven aan kinderen konden we dit jaar met veel plezier de 
Theatertroep in Geldrop welkom heten. Theatertroep is een theatergroep voor jongeren. In 2018 heeft deze 
groep een eigen geschreven voorstelling op de planken van Hofdael gebracht. 

[ Nuenen ]
In de gemeente Nuenen verzorgt Kunstkwartier geen dans-, theater- of musicalcursussen 

MUZIEK

Talentstroom
In de Talentstroom, voor leerlingen tot 18 jaar die bovengemiddeld getalenteerd zijn, biedt Kunstkwartier een 
programma wat hen uitdaagt, inspireert en helpt hoger op de muzikale ladder te komen. De leerling die, door 
middel van een auditie, wordt toegelaten voor de talentstroom krijgt langer les om meer tot verdieping te 
komen bij de te spelen muziek.
In 2018 heeft de talentstroom weer van zich doen spreken met concerten in onder meer het Auditorium 
van het Elkerliek Ziekenhuis, Kasteel Heeswijk te Heeswijk, de Lambertushof en het Theo Driessen Instituut.  
Concerten op hoog niveau, de voorspeelavond ver voorbij!

Rockit! Bandjesavond Cacaofabriek
Maar liefst 10 bands van de Pop & Rockschool van Kunstkwartier presenteerden zich tijdens het RockIt Festival 
voor een volle zaal in de Cacaofabriek! Om 18:30 uur trapten de jonkies van de eerste band af met vaak, in 
samenwerking met bandleider Paul Snoeren, zelf geschreven nummers. 

Winterconcert
Het winterconcert is een traditie binnen Kunstkwartier en sinds jaren een terugkerend muzikaal hoogtepunt.
Op 20 december 2018 werd het publiek getrakteerd op een zeer gevarieerd programma waarbij het 
repertoire in ensembleverband vertolkt werd door zo’n 60 cursisten van Kunstkwartier. Een combinatie van  
doorgewinterde muzikanten en talentjes in de dop.
Het “Christmas Time” van Brian Adams en “Heal the world! make it a better place” vormden het slotstuk 
van de avond. Gezongen door de cursisten van Kunstkwartier én het tot gelegenheidskoor gebombardeerde 
publiek van de tot de nok toe gevulde Zaal Scala van Kunstkwartier.



expostie
Jolanda Vermulstkinderkunstuitleen

bezoek
Museum Voorlinden

BEELDENDE KUNST

Bezoek aan museum Voorlinden
Op 17 maart 2018 zijn alle volwassen cursisten en alle docenten van de afdeling beeldende kunst, op reis 
gegaan naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Een groot succes en voor herhaling vatbaar!

Expositie
In 2018 zijn door cursist Jolanda Vermulst, en haar keramiekdocent Andres Bauer, voorbereidingen getroffen 
voor een expositie van keramiek van Jolanda in de Cacaofabriek. Jolanda is al meer dan 30 jaar cursist bij 
Kunstkwartier en keramiek is haar grote passie. De tentoonstelling is in januari 2019 geopend. 

VJ-act
Tijdens de Applausshow van Kunstkwartier in januari 2018 hebben de volwassen cursisten experimenteel 
schilderen een VJ-act (Video Jockey) verzorgd bij twee nummers in deze applausshow. Daarvoor maakten 
zij werk en selecteerden zij foto’s die gebruikt werden als beeldmateriaal voor het vj-en. Tijdens de avond 
bedienden zij zelf het VJ-paneel. Voor de cursisten een zeer grensverleggende ervaring.

Kinderkunstuitleen
De afdeling beeldende kunst heeft samen met OBSH (stichting Openbaar Onderwijs Helmond) een 
Kinderkunstuitleen gerealiseerd. Docenten hebben samen met leerlingen kunstwerken gemaakt die onderdeel 
zijn van de collectie van de Kinderkunstuitleen. Deze werken zijn tot stand gekomen binnen het Cultuureducatie 
Met Kwaliteit traject waar Kunstkwartier in participeert.

ONDERWIJSACTIVITEITEN
De in 2016 binnen Kunstkwartier opgestarte afdeling onderwijs, bestaande uit 
twee coördinatoren (beide voor 0,7 fte), heeft in 2018 de lijn uit voorgaande jaren 
doorgetrokken. In zowel Helmond, Geldrop-Mierlo als Nuenen wordt het onderwijs nog 
intensiever bereikt. Een deel van de activiteiten is mogelijk gemaakt door de regeling 
Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) en de impulsgelden muziek.

VERENIGINGEN HAFA: GOUDEN DRIEHOEK
Door de intensivering van de activiteiten in het onderwijs worden de banden met de 
muziekverenigingen ook aangehaald. Daar waar mogelijk wordt de invulling van de 
activiteiten die mogelijk worden gemaakt door de beschikbaarheid van de Impulsgelden 
Muziek, mede verzorgd met inzet van de muziekverenigingen. 

MAATSCHAPPELIJK
DOMEIN

COMMERCIELE
MARKT

In 2018 zijn de volgende projecten en activiteiten gerealiseerd of 
opgestart in het maatschappelijke domein:

[ Helmond ]

Huiskameratelier
Biedt (kwetsbare) ouderen de mogelijkheid elkaar wekelijks te ontmoeten en zich creatief te 
ontwikkelen. De deelnemers worden begeleid door een professionele docent en een vrijwilliger. 
Kunstkwartier werk hierin nauw samen met de LEV-groep.

100 stukskes
Aan de hand van 100 archeologische vondsten worden in gesprek met ouderen teksten geschreven 
over de stukskes. De teksten worden geschreven door amateurschrijvers. Er zijn 50 verhalen 
geschreven. Er zijn schrijfsessies geweest in de Ameideflat en woonzorg centrum Alfonsus. 100 
stukskes zijn aanwezig geweest op de nacht van cultuur en het ‘eat and read’ festival in de bibliotheek. 

Dark thoughts
Een dansfilm ontwikkeld door de afdeling dans en de talentklas. De film wordt ingezet om het gesprek 
over donkere gedachten bij jongeren uit de taboe sfeer te halen. Met donkere gedachten wordt 
bedoeld dat jongeren met de gedachte rondlopen door zelfdoding een eind aan hun leven te maken. 
Er wordt momenteel hard gewerkt om dit onderwerp in de vorm van een schoolproject ook onder 
de aandacht te brengen.

 [ Geldrop-Mierlo ]

Jing Wang workshops
Jing Wang workshops zijn Hip hop /popping/ locking workshops. Deze zijn ontwikkeld op verzoek van 
de LEV-groep jongerenwerk als bijdrage aan de themaweek Sport en spel. Voor de jongeren inloop 
in Geldrop en Mierlo.

Braakhuizen got talent 
Braakhuizen got Talent is onderdeel van “Braakhuizen Kermes”. Kermes  (Turks woord voor braderie) 
is een verbroederingsfeest waar bewoners en organisaties zichzelf tonen, met Nederlands en Turks 
eten, een sport toernooi in het Cruijf Court en activiteiten voor de kinderen. Kunstkwartier heeft 
het podium programma verzorgd. Het podium biedt een unieke kans om elkaar in een gemoedelijke 
sfeer op een andere manier te leren kennen. In totaal hebben ruim 45 mensen opgetreden. 

[ Nuenen ]

Tijdloos
In het kader van betekenisvol met dementie hebben intensieve voorbereidingen plaatsgevonden. 
Naar verwachting zal het project Tijdloos in 2019 gerealiseerd worden voor alle senioren van Nuenen.

Onderverhuur aan Inge Smits en Pure Acting
Net als in 2017 huurden ook in 2018 twee externe partijen ruimte bij 
Kunstkwartier: theaterduo Pure Acting en schilderdocent Inge Smits. 
Enerzijds wordt het gebouw daardoor intensiever benut en anderzijds 
leidt de onderhuur tot interessante uitwisselingen en projecten.



spelen in the spotlights 
i.s.m sjors creatief

Ready to Rock

kinderdansvoorstelling

open dag helmond

PERSONEEL

FINANCIËN

RAAD VAN TOEZICHT

Theaterfestival 
SCHIJN

Applausshow

kunstkwartier
festival

eindvoorstellingen
DANS EN THEATER

uitgelicht

COMMUNICATIE EN MARKETING georganiseerde evenementen

nieuw logo
zichtbaarheid
focus op inhoud
aansluiten bij wensen en behoeften klant

Deelgenomen aan:

□ Urban Matterz Festival
 [ graffity workshops ] 

□ Naturalisatiefeest   
 Helmond

□ Storioni Festival
 Eindhoven

□ Festival aan de Dommel 
 Eindhoven

Op 31 december 2018 werkten bij Kunstkwartier 74 mensen met een 
omvang van 32 fte. Veel contracten met een relatief kleine omvang, 
voor het merendeel geregeld in vaste contracten en de rest in tijdelijke 
contracten. Ook maakt Kunstkwartier gebruik van zzp-ers in het geval van 
(kortlopende) projecten en vervanging bij ziekte.

ZIEKTEVERZUIM
Het ziekteverzuim lag in 2018 op 6,4 % t.o.v. 2,5 % in 2017. In 2018 
hebben we helaas te maken gehad met 4 langdurige ziektesituaties 
waardoor het totale verzuim fors hoger is uitgepakt. Als we naar de 
reguliere verzuimsituatie kijken en het langdurige verzuim er uit filteren, 
dan bedraagt het verzuim 2,8 % in 2018.

De samenstelling van de Raad van Toezicht zag er gedurende 2017 als volgt uit:

De heer Sytze Ferwerda   - voorzitter ( vanaf 1 april 2010)
Mevrouw Marijke Blom-Laschek  - lid (vanaf 22 november 2011)
Mevrouw Natalie Fentener van Vlissingen - lid (vanaf 1 jan. 2015)
De heer Jos van Gisbergen   - lid (vanaf 28 mei 2008
       - en vanaf 1 jan. 2015 waarnemend voorzitter)
De heer Roelof Knopper   - lid (vanaf 22 maart 2011)

SCHOLING EN COACHING
Jaarlijks kunnen individuele personeelsleden een beroep doen op het 
scholingsbudget om zich verder te bekwamen in hun vakgebied.

POSITIEF EXPLOITATIERESULTAAT 2018
In 2018 heeft Kunstkwartier een positief exploitatieresultaat 
van € 61.783,- gerealiseerd. 



BESTUUR

ONDERNEMINGSRAAD 2019

De directie heeft er in 2018 als volgt uitgezien:
De heer Theo de Veer   -  directeur-bestuurder (vanaf 1 februari 2018)

(Opvolger van Mevrouw Esther Hartzema die 
per 1 januari 2018 uit dienst is gegaan)

In 2018 bestond het managementteam uit:
De heer Theo de Veer   -  directeur-bestuurder (vanaf 1 februari 2018)
De heer Tim van Dijk   -  hoofd kunst & cultuur
De heer Toine van der Velden  -  controller / hoofd bedrijfsvoering

 

De ondernemingsraad van Stichting Kunstkwartier bestond in 2018 in eerste instantie
uit de volgende vijf leden:
Ronald van Overbruggen  -  voorzitter
Julienne Tullemans   -  secretaris
Marjolijn Sampers   -  lid
Erik Verbaandert   -  lid
Elianne van den Hoven  -  lid

In 2018 hebben nieuwe verkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in
een nieuwe ondernemingsraad per september met de volgende samenstelling:
Luciënne Lambermont  -  voorzitter
Leontine Hartman   -  secretaris
Sandra van Loon   -  lid
Andres Bauer    -  lid
Ronald van Overbruggen  -  lid

De ondernemingsraad van Kunstkwartier en de directeur-bestuurder hebben in principe iedere zes 
weken overleg, naast haar eigen maandelijkse OR-vergaderingen. 
De Raad van Toezicht en de OR hebben eenmaal per jaar overleg in aanwezigheid van de directeur-
bestuurder.

ER GEBEUREN MOOIE DINGEN!




