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1   VOORWOORD 
 

VRIJDAG is een organisatie met een visie en een ambitie. Om die te realiseren zijn we een 
organisatie in beweging. In het najaar van 2017 publiceerden we onze visie ‘Route naar de 
Toekomst’. Daarmee zetten we koers op het bereiken van diegenen die niet vanzelfsprekend in 
contact komen met kunst en cultuur. In 2020 hebben we onze visie geactualiseerd en gepubliceerd 
in ‘Iedereen kan meedoen’. Deze visie laat zien dat we stappen zetten op onze weg om nieuwe 
doelgroepen te bereiken. Hoe meer stappen we zetten, hoe beter we zien welke behoefte er is in 
de maatschappij en hoe ambitieuzer we worden. Deze ambitie werken we hard aan maar kunnen 
we niet alleen aan. In 2020 werd zichtbaar dat VRIJDAG door vele samenwerkingspartners wordt 
gezien als een belangrijke speler, een belangrijke spelverdeler, een belangrijke kennispartner. 

Het jaar 2020 verliep heel anders dan gepland vanwege de Covid19-pandemie. Vanaf het moment 
dat samenkomen werd verboden hebben we vol ingezet op het benutten van digitale 
mogelijkheden. Vanuit onze rol als steunfunctie zijn we gaan steunen door het verstrekken van 
kennis die relevant is in tijden van corona-beperkingen. 

Het was een bijzonder jaar waarin we opnieuw hebben moeten uitvinden hoe we onze rol vorm 
geven. Onvermijdelijk was dat ons bereik enorm terugliep, immers in een lockdown en in een 
1,5 meter-samenleving worden de mogelijkheden om mensen deel te laten nemen aan onze 
activiteiten enorm beperkt. 

Ons programma VRIJDAG Aanbod heeft haar cursussen en lessen zo veel mogelijk digitaal 
voortgezet tijdens de beperkingen vanwege de Covid19-pandemie. 
VRIJDAG Advies kreeg door de Covid19-pandemie op veel aspecten een heel andere 
maatschappelijke rol zoals voorlichting aan de sector over de (on)mogelijkheden tijdens de 
coronamaatregelen en voortouw nemen in extra wijkprogrammering tijdens de zomervakantie. 

Al met al een bijzonder jaar met bijzondere prestaties. 

 

Pim Luiten 

directeur-bestuurder 

maart 2021 
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3 JAARVERSLAG 
 

3.1 VRIJDAG ADVIES 

3.1.1 KultuurLoket 
Eind 2020 hebben we onze activiteiten als steunfunctie geplaatst onder het merk KultuurLoket. Om 
praktische redenen spreken we in het hele verslag 2020 over KultuurLoket als we op deze 
activiteiten doelen. 

Adviseren 
KultuurLoket helpt creatieve Groningers hun ideeën, initiatieven en projecten te realiseren. Dit 
doen we door te adviseren over het opstellen van projectplan, begroting, dekkingsplan en 
projectorganisatie. Daarbij adviseren we in het vinden van de juiste subsidieloketten en denken we 
inhoudelijk mee, zowel conceptueel als pragmatisch. We adviseren over haalbaarheid of prikkelen 
juist om groter te denken.  

In 2020 zijn er minder gesprekken gevoerd en adviezen gegeven dan voorgaande jaren. Van 172 
in 2019 naar 91 in 2020. De coronapandemie is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring, veel is 
stil komen te liggen.  

Binnen de provincie krijgen we vooral vragen uit de Gemeente Groningen en het Hogeland, verder 
zien we een spreiding over de andere gemeenten. Opmerkelijk is dat we met de culturele 
organisasties uit de gemeente Midden-Groningen geen adviesgesprekken hebben gevoerd. De 
gesprekken varieerden van het meehelpen zoeken naar een nieuwe dirigent en het meelezen van 
een projectplan, tot het zoeken van expositieruimtes en nieuwe leden. Dit jaar zijn we gestart met 
het bevragen van onze ‘klanten’ over onze dienstverlening, we kregen gemiddeld een 7,5. 

Uitgelicht: Ondersteuning bij project ‘24 hours play’ 
Uit een adviesaanvraag van het Groninger Studenten Toneel ontstond een nauwe 
samenwerking waarbij we niet alleen advies voor het projectplan en de fondsenaanvragen 
hebben gegeven, maar ook hebben meegedacht met de uitvoering. Ze hebben gebruik 
gemaakt van diverse ruimtes van ons pand aan de Sint Jansstraat. Hier werden alle 
deelnemers verdeeld over verschillende groepen om vervolgens in 20 uur een nieuwe 
voorstelling te ontwikkelen. Daarna waren de voorstellingen in de kleine zaal van SPOT – 
Oosterpoort te zien. Dit alles vond in januari 2020 plaats. 

Verbinding van mensen en groepen 
Vanuit de visie dat samenwerken leidt tot meer cultuurparticipatie zetten we ons in om netwerken 
op te zetten en daar waar nodig te onderhouden. Als onafhankelijke partij kan het KultuurLoket bij 
uitstek faciliteren in het samenbrengen van partijen als zij elkaar niet makkelijk vinden. De taak is 
kennis samenbrengen, delen van nieuwe ontwikkelingen en deze te stimuleren, zoals bijvoorbeeld 
de cultuurplatforms en het samenbrengen van cultuur met zorg & welzijn. Ook komen we hier 
tegemoet aan vragen rondom specifieke disciplines en verschillende domeinen, zoals het 
samenbrengen van bijvoorbeeld de koren of HaFaBra-verenigingen, en ook 
intervisiebijeenkomsten van bijvoorbeeld cultuurcoaches. 

Cultuurplatforms  
In elke gemeente adviseren we bij het opstarten en inrichten van een Cultuurplatform. Een 
Cultuurplatform is een regionaal overleg- en samenwerkingsverband van partijen uit het culturele 
veld dat bijdraagt aan het formuleren, borgen en reflecteren op het cultuurbeleid van een 
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gemeente. Het realiseren van de Cultuurplatforms gaat niet overal in eenzelfde tempo. Het 
KultuurLoket volgt het lokale proces. In die gemeentes waar een Cultuurplatform in opbouw is, 
worden onze inspanningen zeer gewaardeerd door de betrokkenen. Door de corona-perikelen 
kunnen de platforms niet fysiek samenkomen. Daar waar nodig faciliteert het KultuurLoket in 
online-bijeenkomsten. 

De gemeenten waar we in 2020 werkten aan deze netwerken:  

Midden-Groningen   
KultuurLoket ondersteunt en begeleidt sinds februari 2016 het netwerk De Culturele 
Compagnie. Het Cultuurplatform wordt ondersteund door de gemeente Midden-Groningen. 
Regelmatig overleg en uitwisseling van ervaringen en ideeën leidden in februari 2017 tot het 
aanbieden van een Cultureel Manifest (het eerste in de provincie) waarmee het cultuurplatform 
de politiek informeerde over en overtuigde van het belang van een sterke culturele sector en 
een duurzaam geborgd cultuurbeleid in de nieuwe gemeente. Nu ruim vier jaar verder is de 
Culturele Compagnie een stevig in de nieuwe gemeente geworteld netwerk met zo’n 25 leden. 
Het KultuurLoket is hier agenda-lid.  

Oldambt   
Op verzoek van de gemeente Oldambt denkt KultuurLoket vanaf januari 2016 mee.  
Na een wat moeizame aanloopperiode presenteerde het cultuurplatform zich tijdens een goed 
bezochte bijeenkomst in november 2018 in De Klinker in Winschoten. Inmiddels loopt het 
platform goed en zelfstandig en is het KultuurLoket bij de meeste (online) vergaderingen 
aanwezig. Gemeente en platform zijn eind 2020 begonnen met het definiëren van hun taken en 
rollen. Het platform zal, zo gauw dat kan, gebruik maken van de mogelijkheid van een eigen 
landingspagina in de KultuurCentrale.Er is een nauwe samenwerking met Oldambt Cultuur 
(OCU): een samenwerkingsverband van kunstenaars, wetenschappers, docenten, culturele 
ondernemers en plannenmakers.    

Westerkwartier  
Op 24 januari 2018 vond de eerste verkennende bijeenkomst voor een Cultuurplatform 
Westerkwartier plaats in het gemeentehuis in Grootegast georganiseerd door PLACK (het 
Platform voor Cultuur en Kunst uit gemeente Grootegast). Dit leidde in 2019 tot een samen met 
KultuurLoket georganiseerde inspreekavond/cultuuroploop op 19 april in Zuidhorn. Nu is het 
inmiddels uitgebreide Cultuurplatform een stichting geworden. De stichting functioneert 
zelfstandig; het KultuurLoket schuift desgevraagd aan en is agenda-lid. 

Hogeland  
In april 2018 werd door het culturele veld van de gemeente-in-wording Het Hogeland een 
cultureel manifest aangeboden aan bestuurders en politici van de toen nog BMWE gemeenten. 
Dat gebeurde op initiatief van KultuurLoket en de cultuurambtenaren van deze vier gemeenten. 
Hierna verliep de verdere ontwikkeling niet bepaald soepel. Na een succesvolle, met 75 
mensen drukbezochte informatieavond eind januari 2020, kwamen er nieuwe energie en elan in 
het proces. Inmiddels is de nieuwe gemeente een feit en worden de contouren van het 
cultuurplatform dankzij een kerngroep van 10 leden duidelijk in een werkplan omschreven. Naar 
verwachting wordt in de loop van 2021 het Cultuurplatform gepresenteerd.  

HaFaBra in de gemeente Het Hogeland 
In 2018 is een samenwerking gestart met alle harmonieorkesten, fanfares en brassbands in de 
gemeente Het Hogeland. Een kerngroep met vertegenwoordigers van vier verenigingen heeft 
het voortouw genomen om in 2020 een brief namens alle (achttien) verenigingen naar de 
wethouder te sturen in verband met de voorgenomen harmonisatie van de subsidies. De 
verenigingen wilde in gesprek met de wethouder om hun sector toe te lichten en de mogelijke 
impact van de (subsidie)veranderingen te bespreken. Het KultuurLoket heeft hen daarbij 
ondersteund en geadviseerd. Eind 2020 heeft de wethouder ingestemd met een bijeenkomst 
die uiteindelijk begin 2021 (online) is georganiseerd. 

Eemsdelta (Delfzijl-Appingedam-Loppersum)   
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Het IVAK is de cultuurondersteuner van toen nog de gemeenten Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum. Al in 2017 is de intentie uitgesproken om met KultuurLoket samen te werken waar 
het de ondersteuningsfunctie voor het amateurveld betreft; daarbij is afgesproken dat IVAK het 
voortouw neemt. In de aanloop van het project Gronings Vuur hebben het KultuurLoket en IVAK 
afgesproken na de evaluatie van het project te kijken naar de opbrengsten. Aan de hand 
daarvan gaan we in de loop van 2021 samen een begin maken met de opstart van het 
cultuurplatform Eemsdelta.  

Westerwolde  
In de gemeente Westerwolde was KultuutLoket actief betrokken bij de opstart van het project 
Gronings Vuur dat hier in de zomer nog fysiek kon plaatsvinden. Daarna viel door de corona-
perikelen het proces stil. De kerngroepleden hadden tijd en energie nodig om hun eigen 
instellingen draaiende te houden. Zo gauw er tijd en ruimte beschikbaar zijn, pakken we dit 
proces weer op.  

Stadskanaal, zo mogelijk samen met Pekela en evt. Veendam 
Hier was een onlineversie van Gronings Vuur een haakje om stappen richting een 
cultuurplatform te zetten. Maar de coronapademie stopte hier ook de verdere ontwikkeling. Uit 
gesprekken met deelnemers, ook uit Pekela en Veendam, kwam naar voren dat er behoefte is 
aan projecten voor en door jongeren. Zij gaven aan graag actief mee te willen denken over en 
mee te willen werken aan een cultuurplatform. Een platform, met veel ruimte aan tafel voor 
jongeren. Zo gauw dat kan, pakt het KultuurLoket dit voornemen samen met gemeenten en 
jongeren op. 

Klankbordgroep gemeente Groningen  
Het KultuurLoket ondersteunt de Klankbordgroep Amateurkunst. Dit platform gaan we 
uitbouwen tot een cultuurplatform voor de gemeente Groningen. In 2020 zijn daar de eerste 
stappen voor gezet. 

Extra projecten  

Gronings Vuur 
Met het project Gronings Vuur wil de Provincie de infrastructuur van het culturele veld verstevigen. 
Dat gebeurt door met een culturele karavaan de provincie rond te reizen en in verschillende 
gemeenten/regio’s amateurkunstenaars korte tijd samen te brengen en ze, onder leiding van 
professionals, te laten werken aan een eindpresentatie. Het KultuurLoket faciliteerde mee door het 
team van Gronings Vuur in de voorbereiding actief in contact te brengen met onze netwerken in de 
diverse regio’s; dat zijn de cultuurplatforms, kernpersonen en cultuurambtenaren. Daarnaast is het 
KultuurLoket vertegenwoordigd in de projectgroep van Gronings Vuur en betrokken bij alle deel-
evaluaties en bij de eindevaluatie. We hebben meegedacht en geschreven aan het projectplan 
Gronings Vuur zoals dat bij Toukomst is ingediend. Eind 2020 werd duidelijk dat dit plan in 
aangepaste vorm wordt gehonoreerd met een bijdrage van twee miljoen euro. In 2021 wordt 
bekeken hoe we een mogelijke samenwerking vorm gaan geven. 

Een Leven Lang Kunst/ Kunst op Stee 
Een Leven Lang Kunst/ Kunst op Stee heeft als doel actieve deelname aan kunst en cultuur door 
ouderen te bevorderen en daarmee het welzijn en de gezondheid te vergroten. In 2019 is het 
project geëvalueerd en door Provincie en de gemeente Groningen geaccordeerd dat het 
KultuurLoket de producerende rol verplaatst van het KultuurLoket naar de partijen in het veld. In 
voorjaar 2020 zijn er een paar voorstellen gepasseerd maar zonder succesvol gevolg.  

Toukomst 
Het team van het KultuurLoket is aangehaakt bij Toukomst en is betrokken bij een aantal projecten 
die hieruit voortkomen. In het ‘bundel-proces’ was de inzet vooral gericht op adviseren en in de 
uitvoering van een aantal projecten zal het KultuurLoket voornamelijk op zoek gaan naar de juiste 
verbindingen in het culturele veld. 
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Verbinding van vraag en aanbod 
Het verbinden van vraag en aanbod is een basisactiviteit van het KultuurLoket. We beschikken 
over een groot en actueel bestand van (amateur)kunstbeoefenaars, aanbieders en 
presentatiemogelijkheden (podia en expositieruimtes). Het veld vraagt met grote regelmaat onze 
hulp in het vinden van o.a. een regisseur, dirigent, choreograaf, podiumplekken, toneelspelers, 
muzikanten, muziekinstrumenten, decorstukken, kostuums, en expositieplekken. Omgekeerd 
maken veel mensen zich met hun aanbod bij hen kenbaar om gevonden te worden.  

De doelstelling is deze matching te moderniseren in een digitaal platform, de KultuurCentrale: hét 
online cultureel platform, de ontmoetingsplek voor de ruim tweehonderdduizend Groningers die in 
hun vrije tijd kunst en cultuur (mogelijk) maken.  

In 2020 zijn hebben we het projectplan uitgewerkt en van het Impulsloket van het Nationaal 
Programma en het Digitaliseringsfonds van de provincie Groningen subsidies ontvangen om de 
KultuurCentrale te bouwen. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met Get There ICT 
professionals uit Leek en voor het design met Concept7 uit Groningen.  

Naast het daadwerkelijk bouwen van de KultuurCentrale zijn er ook met diverse partners uit het 
culturele veld gesprekken gevoerd om de KultuurCentrale onder de aandacht te brengen. Zo zijn 
de gemeenten gevraagd om de KultuurCentrale te promoten en te gebruiken voor hun eigen 
verbinding met het culturele veld. Alle gemeenten hebben enthousiast gereageerd, zien de 
meerwaarde van een provinciaal cultureel marktplein en omarmen de KultuurCentrale. Medio 2021 
verwachten we samen met RTV Noord het platform te lanceren. 

Zichtbaar maken van kunst en Cultuur in de vrije tijd 
Het KultuurLoket maakt zichtbaar welke mooie activiteiten plaatsvinden in de Provincie Groningen. 
Hiervoor gebruiken wij nieuwsbrieven, de website, het KultuurBlad en bovenal de digitale 
KultuurAgenda. Deze KultuurAgenda toont en promoot alle activiteiten, ook de kleine. De 
onderliggende database is gekoppeld met de Van Plan-agenda zodat de inhoud ook te zien is via 
de kanalen van NDC (het Dagblad, huis-aan-huis bladen etc). In 2020 is de KultuurAgenda 
veelvuldig ingezet om de (online) activiteiten te promoten. In samenwerking met VanPlan is 
gewerkt aan een verbetering van de zoekfuncties. Deze wordt in het voorjaar van 2021 verwerkt. 
In 2021 kunnen derden met behulp van een widget een selectie uit de database tonen als een 
eigen culturele agenda. 

De coronapandemie had ook gevolgen voor het publiceren van ons gratis magazine KultuurBlad. 
Van de voor 2020 geplande twee edities konden we er één realiseren. Deze derde uitgave geeft 
een mooi beeld van de inventieve manier waarop Groninger creatieven met de coronabeperkingen 
weten om te gaan. Omdat veel locaties zoals bibliotheken, gemeentehuizen etc. gesloten zijn, was 
de verspreiding van editie nr. 3 nogal complex. Uiteindelijk zijn bijna alle 6000 exemplaren 
verspreid. 

Scholing, kennis en vaardigheden 
Specifieke deskundigheid is een belangrijk element van Kunst en Cultuur in de vrije tijd. Het 
KultuurLoket draagt bij aan die deskundigheid door het aanbieden van diverse workshops. Met 
deze workshops geven zij een kwaliteitsimpuls, zowel artistiek inhoudelijk als 
voorwaardenscheppend. De workshops zijn veelal kort en praktisch, laagdrempelig, hebben een 
lage prijs en worden indien gewenst op locatie aangeboden. Dit zijn workshops zoals 
fondsenwerving, PR & marketing, auteursrechten, Skills en Knowledge sessies van 
POPgroningen, theatertechniek, lichttechniek, grime en workshops voor het vergroten van 
organisatiekracht van organisatoren van podiumplekken zoals kerken, bibliotheken en buurthuizen. 
Daarnaast bieden we ook langlopende, inhoudelijke opleidingen zoals de Opleiding 
Theaterregisseur.  

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2021



 

 

 

 

 
VRIJDAG jaarstukken 2020 p 9/62 19 maart 2021 

In het voorjaar georganiseerde en weer geannuleerde workshops / bijeenkomsten:   
• Workshop ‘Hoe maak ik een lichtplan’ / ‘Hoe overleef ik mijn technicus’ / ‘Grimeren’/ 

Geluidstechniek voor beginners’ / ‘Fondsenwerving’ (een openbare en tijdens een 
netwerkbijeenkomst van PLACK) 

• In samenwerking met Voordekunst: kickoff crowdfunding 
• Workshops voor de Groningen Brass Experience 

 In het najaar georganiseerde workshops:  
• ‘Geluidstechniek voor beginners’ (in samenwerking met Cultuurhuis De Klinker), 14 

deelnemers (bezettingsgraad van 95%), beoordeling 8,5 
• ‘Hoe maak ik een Lichtplan’, 8 deelnemers (bezettinggraad van 90%), beoordeling 8 

In samenwerking met stichting Koorplein Noord Nederland was een Dirigentendag georganiseerd 
die door de coronapandemie niet live door kon gaan. Eén van de docenten heeft vervolgens aan 
22 dirigenten een online webinar gegeven. In het najaar is weer een online dirigentenmeeting 
georganiseerd waar ervaringen en tips werden uitgewisseld. De 10 deelnemende dirigenten 
vonden de bijeenkomst, ondanks dat het online was, waardevol.  

Het traject met stichting Oude Groninger Kerken, waarbij wij de Plaatselijke Commissies met een 
op maat programma helpen bij het vergroten van hun eigen organisatorisch vermogen, is helaas 
stil komen te liggen omdat de bijeenkomsten echt live moeten plaatsvinden om goed met elkaar in 
gesprek te gaan en te kunnen brainstormen. In januari is nog één bijeenkomst geweest ter 
afronding van het eerste traject. 

Opleiding Regisseur Amateurtheater  
In 2017 is er weer een vierjarige cyclus gestart van de Opleiding Regisseur Amateurtheater, één 
van de drie regieopleidingen voor amateurtheater die ons land nog heeft. De opleiding is belangrijk 
voor de vitaliteit en kwaliteit van het amateurtheater in Groningen. In 2020 zijn er 10 regisseurs in 
opleiding. In het derde jaar regisseren de studenten een eenakters die ze ieder ten tonele brengen. 
Door de coronamaatregelen hebben we deze presentaties een half jaar moeten uitstellen, wat de 
voortgang van de opleiding een half jaar vertraagd heeft. Uiteindelijk hebben de derdejaars de 
eenakters in het najaar mogen uitvoeren. De verschillende eenakters mochten door een klein 
publiek worden bezichtigd in het VRIJDAG Prinsentheater, inclusief een live streaming. Deze 
vertraging veroorzaakte dat ook de start van de nieuwe lichting (in september 2020; 25 
aanmeldingen) een half jaar vertraagd is. 

Opleiding productieleiding  
In 2019 is naar aanleiding van signalen dat er een tekort is aan goede productieleiders een start 
gemaakt met een onderzoek hoe deze nood opgelost kan worden. Dit doen we in samenwerking 
met Noorderzon, Friese en Drentse festivals en met SPOT/Oosterpoort. Vanwege de 
coronapandemie heeft dit stilgelegen en zal mogelijk in 2021 weer worden voortgezet.  

Presentatiemogelijkheden  
Het is van wezenlijk belang dat de amateurkunst zich kan presenteren, de stip op de horizon om 
naar toe te werken. Het KultuurLoket organiseert samen met POPgroningen 
presentatiemogelijkheden als open podia, exposities, voorstellingen op festivalpodia, podiumruimte 
voor amateurkunstenaars in voorprogramma’s van professionals, mogelijkheden voor amateurs op 
de professionele podia en podia in de openbare ruimte.  

Speciaal vanwege de coronapandemie:  

Actie ‘Ruimte voor Cultuur’ 
Ten tijde van de eerste lockdown, kregen wij vanuit het veld regelmatig te horen dat de 
repetitieruimten van verenigingen niet meer voldeden aan de nieuwe corona-richtlijnen. Wij zijn 
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toen de actie ‘Ruimte voor Cultuur’ gestart. Met een promotiecampagne hebben we organisaties 
en bedrijven gevraagd ruimte beschikbaar te stellen om te repeteren en/of te presenteren. Naast 
de reguliere ruimtes zoals buurthuizen en culturele instellingen richtten we ons ook op sportzalen, 
bedrijfsruimtes (zoals een kantine), zalencentra, kerken etc. Met een inventarisatie van behoefte 
voor andere (grotere) ruimte bij alle verenigingen hebben we diverse ‘matches’ mogelijk kunnen 
maken. 

CultuurCafé gemeente Groningen 
In samenwerking met de gemeente is er een cultuurcafé georganiseerd. Bij deze online 
bijeenkomst waren zowel de cultuurambtenaar als de wethouder aanwezig en 12 
verenigingen/deelnemers. De impact van corona-maatregelen op de verenigingen en zzp-ers zijn 
gedeeld, ook de zorgen die er in het culturele veld zijn, zijn besproken. Gelukkig werden er ook 
nieuwe plannen gedeeld en zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan voor projecten wanneer het 
culturele veld weer aan de slag mag.  

City Stage 
Vanwege de coronapandemie heeft er dit jaar geen City Stage plaatsgevonden. Doordat 
Noorderzon op een andere wijze georganiseerd en heeft ook Klein Klassiek op podium De 
Dwergen niet plaatsgevonden. 

Tijdelijke KultuurCentrale webpagina 
Op onze website hebben we een Tijdelijke KultuurCentrale-pagina ingericht waar we continu 
informatie hebben geplaatst voor verenigingen en professionals over de coronamaatregelen, 
subsidiemogelijkheden, alternatieve repetitiemogelijkheden en inspirerende voorbeelden. 

Meezingcafé 
In januari en februari organiseerden we twee Meezingcafés samen met Groningen Plus in het 
VRIJDAG Café met live muzikanten. Alle andere geplande fysieke edities van 2020 zijn gecanceld 
vanwege de lockdown. In plaats daarvan organiseerden we online Meezingcafés. Met een 
handleiding op de website, songteksten in de chat en live host en muzikant werd in het voorjaar 
iedere week op vrijdagmiddag een half uurtje gezongen vanuit ieders huiskamer. In het najaar 
werd uitgezonden vanuit het Petit Theatre om de sfeer van een café meer te benadrukken. Deze 
edities organiseerden we maandelijks, een uur lang, met afsluitend een speciale Kersteditie. 

Open podia 
Om amateurtalent een podiumplek te bieden, organiseren we jaarlijks diverse open podia. Het 
KultuurLoket Open Podium heeft in 2020 twee keer kunnen plaatsvinden, waarvan één speciale 
gemaakte uitzending voor OOG TV. In totaal hebben er 17 verschillende acts opgetreden. Er zijn 
zes Open Podia afgezegd wegens de coronamaatregelen. 

Project ZingZing! 
In samenwerking met stichting Koorplein Noord Nederland hadden we weer een editie van het 
korenfestival ZingZing! in De Oosterpoort gepland. Wegens de coronapandemie is deze 
geannuleerd en in overleg met zowel De Oosterpoort als vanBeresteyn is besloten om de editie in 
De Oosterpoort over te slaan en ons te richten op de editie van 2021 die al in vanBeresteyn 
gepland stond. 

Dag van de Amateurkunst 
Na evaluatie van de Dag van de Amateurkunst is besloten deze dag niet meer zo voort te zetten. 
In 2020 is een eerste aanzet gedaan voor een ander plan om de amateurkunst onder de aandacht 
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te brengen maar dit is niet uitgewerkt vanwege de coronapandemie. In 2021 krijgt dit verder 
vervolg. 

De expositieruimte De Kelder  
De Kelder is ons experimenteel podium voor amateurkunstenaars, waar ze zelf exposeren en 
worden geïnspireerd door tentoonstellingen van (semi-)professionele kunstenaars. Alle 
exposanten worden betrokken bij het inrichten van een tentoonstelling om te laten zien hoe je een 
tentoonstelling maakt.  

In 2020 zijn, ondanks de coronapandemie, vijf tentoonstellingen georganiseerd en was De Kelder 
in september onderdeel van de kunstroute expOOST in stadswijk Oost, te weten 

• Draadjesvlees - 2 professionele kunstenaars (start in 2019) 
• Plastic in Paris - 2 scholieren van het Praedinius College 
• Disco Dip - Studenten van Minerva  
• Creativity, duo-expositie vader en zoon amateurkunstenaars (loopt door tot in 2021) 
• Eindexpositie van de opleiding Creatieve Handvaardigheid 
• De Kelder was onderdeel van de Labweek-expositie 

De exposities waren te bezichtigen op de momenten dat de locatie aan de Walstraat open was. De 
periodes van de exposities zijn verlengd, om meer mensen de exposities te laten bezoeken. In het 
najaar is bewust een solotentoonstelling georganiseerd omdat een groepstentoonstelling niet 
mogelijk was.  

Tijdens expOOST zijn zo’n 80 bezoekers geweest en heeft de kunstenares haar werk kunnen 
toelichten. De expositie was een groot succes, er zijn ook kunstwerken verkocht en de expositie 
krijgt een vervolg in een galerie in Groningen. 

Ook is in 2020 de entree van De Kelder aangepakt om de zichtbaarheid vanaf buiten te vergroten. 

Afgelopen jaar is de samenwerking met galerie de Smederij in Sappemeer geïntensiveerd. Coen 
Vunderink, artistiek leider van De Kelder, heeft meegewerkt en geadviseerd bij de inrichting van 
een groepstentoonstelling in de Smederij. Vanuit deze samenwerking is één van de exposanten 
een tentoonstelling aangeboden in De Kelder.  

Onderzoek 
Samen met de Toon Zetten is er een aanzet gedaan voor een sectoranalyse van het 
muziekaanbod in de provincie. Het onderzoek naar de diverse aanbieders heeft in het voorjaar 
plaatsgevonden en de enquête stond klaar om verzonden te worden. Door het veranderende 
landschap door de coronapanemie heeft dit geen doorgang kunnen vinden.  

Gezamenlijke Ambitie   
Het KultuurLoket als provinciale steuninstelling voor de amateurkunst werkt structureel samen met 
de andere provinciale steuninstelling (K&C, Erfgoedpartners, Biblionet, CGTC) in de zogenaamde 
‘Gezamenlijke Ambitie’. De Gezamenlijke Ambitie richt zich op het voor alle mensen in de 
Provincie Groningen zo makkelijk mogelijk maken om mee te kunnen doen aan kunst en cultuur. 
Gezocht wordt naar onderlinge verbindingen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van elkaar.  
De samenwerking op directieniveau wordt, waar passend, geconcretiseerd in werkgroepen met 
medewerkers waarin men samen aan de slag gaat om onze ambitie vorm te geven. Dit is 
bijvoorbeeld door elkaars workshops te promoten, gebruik te maken van elkaars locaties voor het 
amateurveld en gezamenlijke deelname in de KultuurCentrale. 

Tussen K&C en het KultuurLoket vindt afstemming plaats in het over en weer doorverwijzen voor 
binnen en buitenschoolse activiteiten ter bevordering van de culturele levensloop. Een actueel 
thema in deze zijn de ontwikkelingen bij de integrale kindcentra. 
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3.1.2 POPgroningen 
POPgroningen is de popkoepel van de provincie Groningen. POPgroningen ontwikkelt, promoot en 
stimuleert popmuziek van Groningse bodem. Provincie-breed stimuleren en ondersteunen zij het 
Groningse popcultuur veld, door oa relevantie informatie (nieuws, kennis, activiteiten, etc) te 
verzamelen en te verspreiden, te adviseren, te verbinden en te ondersteunen in ontwikkel- en 
optreedmogelijkheden van de popmuzikant.  

Het jaar 2020 ging van start met het Popgala Noord, de feestelijke aftrap en viering van de Noord-
Nederlandse popcultuur aan de vooravond van (en georganiseerd door) ESNS. Er zijn daar 8 
awards uitgereikt, waarvan 5 aan Groningers: Noisia, Vera, ESNS, Blanks en Sjoerd Nijland 
(POPgroningen). Voorafgegaan aan ESNS organiseerde en programmeerde POPgroningen, in 
samenwerking met Groningse horeca, weer het 3daagse showcase festival Gunnsonic. Hier 
namen 33 Groningse acts aan deel. 

Vervolgens organiseerde POPgroningen de Talent Award. In samenwerking met diverse cafés, 
jongerencentra en podia is er een kickoff meeting geweest en 8 voorrondes in de provincie.  
Uiteindelijk hebben 35 acts de weg naar een podium weten te vinden en hen volgens beproefde 
methoden waardevol kunnen ondersteunen. In maart heeft de coronapandemie roet in het eten 
gegooid en is het vervolgtraject van de Talent Award ernstig vertraagd. Pas na de zomer zijn 
alternatieve vormen gevonden door online te streamen vanuit Vera en Simplon. Jonathan Rhodes 
een urban artiest en 'wees blij met jezelf zoals je bent'-boodschapper Jadi D zijn als Talent 
benoemd en nemen deel aan Hit The North editie 2021. Beiden waren ook al opgenomen in het 
Grunnsonic programma.  

Van de 6 reeds geplande Skills & Knowledge (S&K) sessions (deskundigheidsbevorderende 
masterclasses en panelsessies) is er 1 gesneuveld door de coronapandemie. De rest van de reeks 
is omgebouwd tot online sessies. Bijkomend voordeel van de online sessies was dat er de helft 
meer deelnemers waren (van 106 naar 152), niet alleen Gronings maar zelfs ook een paar 
landelijk.  

1. Masterclass Songwriting - door Melle Dielessen (Mozes and the Firstborn) 
2. Masterclass Branding & Promotie - Melanie Esther (Social Media & Branding expert) 
3. Gas op die lollie! - masterclass Ties Timmers (Radar Agency, etc) 
4. Masterclass: Hoe Nu Verder? Muzikantschap in coronatijd - Ricardo Jupijn (The Daily Indie, 

etc) 
5. Masterclass: Songwriting en tekst - door Otto Wichers (aka Lucky Fonz III) 

Doordat het Bevrijdingsfestival Groningen niet door kon gaan kwam ook het Local Heroes podium 
te vervallen. Hit The North (noordelijk poptoptalent professionaliseringstraject, waar we 
medeoprichter en partner van zijn en aan stuurgroep/ werkgroep deelnemen) heeft op inventieve 
wijze een passend ondersteuningstraject geboden (jan '20 t/m jan '21) aan de acts The Vices, 
Cashmyra en The Desmonds. Deze acts hebben zich in jan 2020 mogen presenteren in een zelf 
opgetuigd House of the North in samenwerking met en in de nachtclub OOST.    

Onze inzet bij Up North (mogelijkheid tot het creëren van cross-disciplinaire producties voor jonge 
noordelijke makers) was niet nodig vanwege het feit dat hun aanvragen deels niet gehonoreerd 
werden en dit project dus niet plaatsvond. De in juni gecancelde Groninger popmeeting (mini 
werkveldconferentie voor popveld Groningen) is opnieuw georganiseerd in november. Ditmaal als 
online event georganiseerd met als thema: Ondernemen in coronatijd. 

3.1.3 VRIJDAG in de Buurt 
Het project VRIJDAG in de Buurt streeft ernaar dat zoveel mogelijk bewoners van de wijken en 
dorpen van Groningen mee kunnen doen aan kunst en cultuur. Dus ook mensen die het misschien 
niet kunnen betalen, mensen die denken dat cultuur niet voor hen is, mensen die de stap niet 
durven te zetten of nooit geprikkeld zijn om iets te doen met cultuur. Kunst en cultuur ervaren en 
maken heeft tal van positieve effecten op mensen en op de samenleving. We zetten in op 
leefbaarheid en verbinding om een bijdrage te leveren aan het geluk van de inwoner en zo 
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Groningen nóg leuker maken om in te wonen.  
Vanuit dit project heeft VRIJDAG Advies cultuurcoaches ingezet in de wijken/ dorpen. Deze 
cultuurcoaches zijn professionals met een hart voor cultuur. Zij brengen mensen en organisaties bij 
elkaar, binnen de wijken en desgewenst daarbuiten. De cultuurcoach probeert wijkbewoners te 
verleiden om nieuwe dingen uit te proberen op het gebied van kunst en cultuur en poogt de vele 
talenten in de wijk een podium geven.  
In het activiteitenplan van 2020 legden we de ambitie neer om VRIJDAG in de Buurt met twee 
wijken uit te breiden. Dat zijn twee wijken en een dorp geworden. Daarmee beslaan we nu 
Selwerd, Lewenborg, Korrewegwijk/de Hoogte, Oosterparkwijk, Beijum, De Wijert en Ten Boer. 
Daarnaast stelden we een cultuurcoach aan voor nieuwkomers met als doel ook deze groep actief 
te betrekken bij kunst en cultuur. Voor een gedetailleerd verslag van de werkzaamheden in de 
wijken verwijzen we graag door naar het jaarverslag op de website van VRIJDAG in de Buurt: 
www.vrijdagindebuurt.nl/jaarverslag.   

Activiteitenbudget 
In een aantal wijkvernieuwingswijken beschikken we over een jaarlijks activiteitenbudget dat we 
ontvangen van de betreffende gebiedsteams. De activiteiten worden ontwikkeld in samenwerking 
met lokale partijen. In 2020 betrof dit de wijken Selwerd en Korrewegwijk/De Hoogte.  

Wijk overstijgende activiteiten 
Naast de werkzaamheden die we separaat in de wijken uitvoerden ontwikkelden we een aantal 
wijk overstijgende activiteiten:  

Lieve Groet met Vleugels 
De actie Lieve Groet met Vleugels had als doel ouderen gedurende de lockdown een hart onder 
de riem te steken. We plaatsten video tutorials online die ter inspiratie dienden voor kinderen 
om iets creatief te maken voor ouderen. In de wijken brachten we scholen, kinderopvang, 
woonzorgcentra en thuiszorg bij elkaar om ervoor te zorgen dat de actie zo breed mogelijk 
gedragen zou worden.  

Onvergetelijke Zomer 
In Selwerd en de Korrewegwijk/ De Hoogte hebben we met resterend activiteitenbudget 
(vanwege de coronacrisis) tijdens de Onvergetelijke Zomer culturele activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Gedurende zes weken konden kinderen vier middagen in de week meedoen 
aan activiteiten op het gebied van theater, muziek, beeldende kunst, dans en circus. We 
werkten voor de programmering nauw samen met andere organisaties en vervulden daarbij een 
sterke verbindende en inhoudelijke functie. Deze samenwerking blijkt duurzaam te zijn; in de 
herfst- en kerstvakantie werden nieuwe programma’s ontwikkeld en voor 2021 staat weer een 
Onvergetelijke Zomer op het programma.  

Ontmoetstation 
De cultuurcoach voor nieuwkomers ving gedurende de lockdown veel signalen op van 
nieuwkomers die zich eenzaam voelden en wilde graag iets voor hen betekenen. Hij bedacht 
het plan om een Ontmoetstation te realiseren waar wijkbewoners elkaar fysiek kunnen 
ontmoeten. We hebben in 2020 met een werkgroep een eerste aanzet gedaan door middel van 
een onderzoek naar de vorm waarin een dergelijk initiatief in de openbare ruimte gegoten zou 
kunnen worden. Daar was ook een stagiaire van de opleiding Game Development aan de 
Hanzehogeschool bij betrokken. In 2021 hopen we tot een concreet plan te komen.  

De Wijk De Wereld 
In 2019 sloten De Wijk de Wereld (DWDW) en VRIJDAG een samenwerkingsovereenkomst. 
VRIJDAG zorgt in deze samenwerking voor de borging van het door DWDW losgemaakt 
enthousiasme en treedt daarbij op als aanjager en verbinder. VRIJDAG vervult deze rol in nauwe 
samenwerking met personen en partijen uit de wijk. In 2020 was DWDW in Beijum. De 
cultuurcoach ondersteunde waar mogelijk en bouwde nieuwe contacten op. Na afloop van De Wijk 
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De Wereld werd door DWDW en de cultuurcoach in gezamenlijkheid een plan ontwikkeld voor de 
voortgang in 2021 wat gefinancierd wordt door het Gebiedsteam Oost.  

 

VRIJDAG in de Buurt en VRIJDAG Onderwijs 
‘Ruimte voor kunst’, ‘Verlengde Schooldag’, ‘Positief Opgroeien’; termen die gebruikt worden om 
de kansengelijkheid onder kinderen te vergroten waarbij cultuur als een belangrijk middel wordt 
gezien en waarbinnen de Regiodeal sterk op wordt ingezet. In 2020 hebben de projectleiders van 
VRIJDAG Onderwijs en VRIJDAG in de Buurt met het managementteam van VRIJDAG 
gesprekken gevoerd om te verkennen op welke wijze beide programma’s samen kunnen werken 
om de verbinding te leggen van binnen- naar buitenschools aanbod. In 2021 gaan we daartoe met 
elkaar een experiment aan in Vinkhuizen, Lewenborg en de Oosterparkwijk.  

Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Sinds eind 2020 zijn de cultuurcoaches officieel aangemerkt als intermediair voor het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Dat betekent dat zij samen met ouders aanvragen op het gebied van cultuur 
kunnen indienen bij het fonds.  

Sport en -cultuurhopper 
De Sport- en Cultuurhopper had in 2020 als doel om elk schoolgaand kind naschools op een 
laagdrempelige en voordelige manier in contact te brengen met kunst en cultuur. VRIJDAG in de 
Buurt voerde de coördinatie van de Cultuurhopper uit. We hebben in 2020 sterk ingezet op het 
werven van nieuwe aanbieders, wat heeft geleid tot een verdrievoudiging van het aantal cursussen 
waaraan door 800 kinderen werd deelgenomen. Daarnaast waren er 442 kinderen die wensten 
deel te nemen maar waar geen plek voor was. Blijkbaar is er een grote behoefte. Dit vraagt om 
herbezinning in 2021.  

Netwerk cultuurcoaches 
We zien meerwaarde in het samenbrengen van de cultuurcoaches in de gehele provincie en 
organiseren daarom samen met K&C een intervisienetwerk om kennis met elkaar te delen en te 
verspreiden. 
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3.2 VRIJDAG AANBOD 

3.2.1 Algemeen 
Iedereen is bij ons welkom om muziek, theater en beeldende kunst te maken, zo hadden we ook 
dit jaar ons programma ingestoken. Door het Covid19-virus is het helaas allemaal anders gelopen. 
Het was een jaar van voortdurend bijstellen en zoeken naar mogelijkheden.   

We hebben vanaf half maart ons programma in de gebouwen van VRIJDAG tot de zomer 
nagenoeg stil moeten leggen en zijn voor een deel overgestapt op online lessen en digitale 
alternatieven. Vooral bij de muzieklessen was dit een aardig alternatief, maar zodra het ging om 
groepslessen en -activiteiten bleek het een stuk lastiger. In de weken voor de zomervakantie 
mochten we voorzichtig weer iets in onze gebouwen doen. Die weken hebben we benut om 
ervaring op te doen met het lesgeven op 1,5 meter, zodat we voorbereid zouden zijn op het 
lesgeven in een anderhalvemetersamenleving vanaf na de zomer. 

In het voorjaar hebben we de programmering voor seizoen 2020-2021 voorbereid in een plan A, B 
en C. Plan A ging uit van de normale situatie, zonder coronamaatregelen. Plan B was gericht op 
de anderhalvemetersamenleving, met minder grote groepen, meer ruimte per cursus (bijvoorbeeld 
door dubbele lokalen), aanpassingen in lokalen zoals het plaatsen van spatschermen, extra 
ventilatie en in de planning zorgen dat groepen elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Bij een 
volledige lockdown zouden we overstappen op plan C, waarin deels overgestapt zou worden op 
online les en digitale alternatieven en de rest van het programma stopgezet zou worden. Hierbij 
was van tevoren duidelijk aangegeven welke activiteiten online door zouden gaan en welke 
stopgezet zouden worden. In dat laatste geval konden cursisten restitutie voor de uitgevallen 
lessen aanvragen. 

Ondanks alle onzekerheid schreven veel cursisten zich na de zomer (opnieuw) in. We 
organiseerden in augustus een Kinderweek, waarin vrijwel alle kindercursussen geprogrammeerd 
stonden en waarbij alle kinderen een gratis proefles kon volgen. 
We zijn in september voortvarend gestart met plan B en moesten aan het eind van het jaar helaas 
overstappen op plan C. 

We hebben door de coronasituatie ook veel nieuwe ervaringen opgedaan. Zo hebben we bij 
theater geleerd film theatraal in te zetten en als volwaardige presentatievorm te gebruiken. Er werd 
een prachtige film gemaakt in samenwerking met Jonge Harten en werden er onlineprojecten 
opgezet. We zijn erachter gekomen dat onlinetheaterprojecten en lesgeven zeker mogelijk is. 
Ook bij muziek hebben we in korte tijd veel ervaring opgedaan en uitgewisseld binnen het online 
lesgeven. Vooral de individuele muzieklessen lenen zich daar goed voor, al haalt dit het uiteraard 
niet bij fysieke lessen. Samenspelen blijft een lastig onderdeel online, maar ook daarvoor is 
geëxperimenteerd met diverse alternatieven.  
Binnen de beeldende kunstafdeling zijn een aantal groepen online doorgegaan, waaronder de 
opleidingen. Het zoeken naar nieuwe lesvormen heeft ook daar verrassende inzichten opgeleverd. 

Voor een groot deel van de uitgevallen lessen hebben we de mogelijkheid geboden tot het 
aanvragen van restitutie van de cursusgelden. Het was heel fijn te merken dat veel cursisten 
VRIJDAG een warm hart toedragen, gezien het aantal cursisten dat niet of slechts gedeeltelijk 
deze restitutie heeft aangevraagd. 

 

Ons programma wordt jaarlijks samengesteld door het programmeringsteam, dat bestaat uit de 
programmamanager en de programmeurs per discipline: theater, muziek, beeldende kunst en 
onderwijs. Zij zijn zowel artistiek als zakelijk verantwoordelijk voor hun onderdeel en sturen een 
team van docenten aan. Ook dit jaar zijn zij samen met hun docententeam voortdurend bezig 
geweest met de ontwikkeling van ons aanbod.  
De programmeurs werden ondersteund door een team van projectassistenten, die ook de 
cursusadministratie verzorgden. Eind 2020 hebben we besloten deze functies op te delen in 
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medewerkers cursusadministratie en projectassistenten.  
Binnen de afdeling muziek hebben we gekozen voor zowel een programmeur als een coördinator, 
waarmee de artistieke en zakelijke verantwoordelijkheid uit elkaar getrokken zijn. Dit vanwege de 
transitie naar een eigentijdse vorm van muziekeducatie die binnen de afdeling muziek plaatsvindt 
en de zorg die we daaraan willen besteden. In 2020 is er een wisseling geweest binnen de functie 
van coördinator muziek. Ook de programmeur muziek kondigde in 2020 zijn vertrek aan. Gelukkig 
hebben we op tijd een goede opvolger kunnen vinden met een duidelijke visie op wat 
muziekeducatie vanuit VRIJDAG zou moeten zijn. 

3.2.2 Aanbod kinderen en jongeren 
Dankzij subsidie van de gemeente Groningen konden wij onze cursussen en routes weer voor een 
betaalbare prijs aanbieden aan kinderen en jongeren. Voor minderdraagkrachtige gezinnen was er 
de steun van het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur, 85 kinderen en jongeren hebben daarvan 
gebruik gemaakt. We namen opnieuw deel aan de Sport- en Cultuurhopper in Groningen met 
activiteiten op het gebied van theater, muziek en beeldende kunst. We konden in totaal 129 
kinderen plaatsen, daarnaast stonden er nog 195 kinderen op de wachtlijst. Veel kinderen hebben 
zich na deze korte kennismaking ingeschreven voor het reguliere vervolg. 

Vrije Inloop 
Dit jaar organiseerden we 22x een Vrije Inloop op de woensdagmiddag. Daarnaast piekten we in 
de voorjaarsvakantie tot wel 40 deelnemers per dag en waren we in de herfstvakantie 3 dagen 
volledig uitverkocht, waarvan bijna de helft deelnam via de Stadjerspas. We hebben de Vrije Inloop 
flink gepromoot via flyers waarmee 1x gratis deelgenomen kon worden, via Stadjerspas acties en 
via de Sport- en Cultuurhopper. In totaal namen 451 kinderen live deel aan de Vrije Inloop, 
waarvan 111 met een Stadjerspas. 
We besloten de tijden van de Vrije Inloop te verschuiven van 14.00 naar 14.30, zodat deze 
activiteit voor alle kinderen toegankelijk werd (ook voor de kinderen van scholen met een 
continurooster)  

Voor de coronapandemie waren de deelnemersaantallen hoog en konden kinderen zonder 
aanmelding komen. In juni zijn we heel voorzichtig weer opgestart, waarbij vooraf tickets 
gereserveerd moesten worden en we een maximum aan kinderen hanteerden. We 
communiceerden vooraf het thema en de activiteiten, zodat we concreter konden promoten en 
kinderen wisten wat ze konden verwachten. Dit zijn we blijven doen. 
Het vooraf reserveren durfden we in het najaar los te laten en we werkten langzamerhand weer toe 
naar een grotere groep kinderen. Iedere lockdown had echter invloed, aangezien we merkten dat 
kinderen die 1 of 2 keer waren geweest moeilijker terugkwamen dan voorheen.  

Toch bracht de coronapandemie ook iets. In het voorjaar zijn veel docenten aan de slag gegaan 
met bijdragen voor de Thuisagenda, waar zij hun eigen invalshoek of expertise inzetten in 
instructie- of inspiratiefilmpjes. In de herfstvakantie kozen we voor het maken een film van de dag 
in plaats van een uitvoering voor ouders, zodat we toch iets konden laten zien.  

Dat de Vrije Inloop een gewaardeerd concept is, blijkt ook uit het feit dat we een BSO op bezoek 
hebben gehad en daarna een activiteit bij hun op locatie hebben verzorgd. Daarnaast heeft een 
aantal docenten in de zomervakantie meegewerkt aan het project van VRIJDAG in de BUURT, 
waar zij soortgelijke activiteiten leidden.   

Beeldende kunst 
Specifiek voor kinderen en jongeren organiseerden we 39 ateliers, talentklassen en cursussen, 
waarin allerlei verschillende technieken aan bod kwamen. In totaal deden hier 358 kinderen en 
jongeren aan mee. Daarnaast namen een aantal jongeren deel aan de reguliere cursussen voor 
volwassenen.  

Omdat we de afgelopen jaren veel jonge kinderen in huis hadden via het Peuter en kleuteratelier, 
zijn we afgelopen jaar begonnen met het programmeren van aansluitend aanbod: Kinderatelier 5-6 
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jaar. Ook daarmee wisten we direct voldoende kinderen te trekken.  
Voor een Kinderconcert van de afdeling muziek ontwierp de kindercursus Druktechnieken 
drukwerk en maakte daarnaast vlaggen om tijdens de (afgelaste) voorstelling te tonen. Een mooie 
samenwerking waarop zeker een vervolg komt.  

Met kinderen uit het Kinderatelier hebben we eind 2020, tegelijkertijd met Academie Minerva, in 
het UMCG geëxposeerd. Kinderen hebben hier specifiek voor de expositie werk gemaakt in 
ambulancekleuren, wat heel goed werd ontvangen. Naast het tonen van werk in expositieplekken 
is het ook juist zo leuk om werk onder de aandacht te brengen buiten een vitrine of zomaar te 
verschijnen in het wild. Kinderen die grote objecten in de vorm van draaidozen maakten tijdens de 
LABweek, exposeerden deze bij de Kinderboekhandel Groningen. 

Alle cursussen stopten tijdens de lockdown. In juni mochten onze locaties weer open en hebben 
alle kinder- en jongerencursussen nog 1 laatste les gevolgd.  

Er vonden 7 kinderfeestjes plaats, waardoor 75 kinderen kennis konden maken met het beeldende 
aanbod van VRIJDAG. De Vooropleiding Minerva werd weer twee keer georganiseerd in 
samenwerking met ABK Minerva voor in totaal 31 deelnemers. 

Muziek 
Binnen de afdeling muziek zijn we verdergegaan met het proces van zoeken en ontwikkelen. Op 
zoek naar een eigentijdse vorm van muziekeducatie, die voor een brede doelgroep toegankelijk is 
en die een meerwaarde biedt ten opzichte van het gebodene in de private markt. Vanuit die 
gedachte hebben we logischerwijs gekozen voor het inzetten van onze subsidie op kinderen, 
jongeren, samenspel en routes. Gevolg daarvan is dat we het grootste deel van de individuele 
instrumentale lessen niet meer subsidiëren, om zo geen oneerlijke concurrentiepositie met de 
private markt te creëren.  
Om dit te realiseren hebben we vanaf september 2020 de muziekpakketten opgeheven, waardoor 
we de mogelijkheid creëerden om subsidie te steken in een groot deel van onze 
samenspelactiviteiten. Het afschaffen van de muziekpakketten en het kostendekkend maken van 
een deel van het aanbod is een ingrijpende exercitie. Daarom is gekozen voor een gefaseerde 
invoer voor de huidige cursisten binnen 3 cursusjaren, waarbij in september 2020 de eerste stap is 
gezet.  

We hebben vanaf september het volledige muziekaanbod ingedeeld in 3 pijlers:  
• Muziek Totaal: alle routes waarbinnen een brede muzikale ontwikkeling in kleine en grote 

groepen wordt geboden; 
• Muziek Samen: alle samenspeelactiviteiten in orkesten, ensembles, bands en koren 
• Muziek Solo: alle individuele muzieklessen  

In totaal 441 kinderen en jongeren volgden muziekles binnen Muziek Solo en 371 kinderen en 
jongeren deden mee aan Muziek Samen in een band, orkest, koor of ensemble. 
Binnen Muziek Totaal werden de routes Muziek Instap en Overstap doorontwikkeld waarbij de 
instrumentale ontwikkeling in kleine groepjes, de gezamenlijke muzieklessen en het 
experimenteren elkaar ondersteunen en versterken. Naast deze routes is dit jaar het logische 
vervolg daarop gelanceerd: Muziek Doorstap. Daarmee is er een doorlopende leerlijn voor 
kinderen van 1,5 tot 12 jaar ontstaan: de Muziektrein.  
We hebben in eerste instantie ingezet op kwaliteit in plaats van kwantiteit vanuit de gedachte dat 
het aanbod eerst stevig moet staan voordat we inzetten op groei. We zijn daarom gestart met 
minder groepen dan tijdens de lancering van de Muziek Instap. In totaal deden 198 kinderen mee 
aan deze brede opzet van muziekonderwijs. 

Vanaf maart 2020 hebben we natuurlijk te maken gekregen met de gevolgen van de coronacrisis. 
In tegenstelling tot de eerste lockdown waardoor we nog enigszins verrast werden, zijn we de rest 
van het jaar flexibel ingesprongen op de diverse restricties. De meeste een-op-een lessen en het 
overgrote deel van de samenspelactiviteiten zijn of online voortgezet of er is een alternatief 
aangeboden. Ook een groot deel van de routes binnen Muziek Totaal zijn in online vorm 
doorgegaan. Juist bij het samenspel worden wij het hardst geraakt door de beperkende factoren 
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van het internet: vertraging in de verbinding waardoor samenzang en samenspel niet mogelijk is. 
De uitdaging lag erin om los te laten wat er niet meer mogelijk is en te omarmen wat er wél 
mogelijk is. Wij zijn trots op de wijze waarop onze docenten én onze cursisten deze uitdagingen 
aangegaan zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld van voorspeelavonden overgestapt naar het 
experimenteren met thuis-opnames die vervolgens worden gemonteerd en geëdit, waardoor je als 
koor virtueel tóch samen kunt zingen. 

2020 was een bijzonder succesvol jaar voor de 17 kinderen en jongeren uit de Muziek Talent 
Route. Zowel de kinderen als jongeren namen deel aan de compositiewedstrijd van het 
Nederlands Blazers Ensemble. De kinderen bereikten de voorronde in Groningen wat al een 
geweldige prestatie was, maar de Muziek Talent jongeren schopten het zelfs tot de landelijke finale 
in Tivoli Vredenburg! De jongeren kregen speciale compositielessen van componisten van het 
NBE waarin ze leerden arrangeren voor het NBE. Dit arrangement mochten ze ook gaan uitvoeren 
tijdens de halve finale. Een fantastische ervaring om samen met de musici van het NBE op te 
mogen treden. Het zelf gecomponeerde liedje sta op tegen pesten trok zelfs landelijke aandacht 
doordat meerdere BN’ers het deelden op hun socials.  
We organiseerden 3 Kinderconcerten met in totaal 182 bezoekers. Deze laagdrempelige concerten 
door onze eigen cursisten voor extern publiek is een hele leerzame ervaring voor onze cursisten. 
Bovendien is het een heel inspirerende manier om kennis te maken met muziek en VRIJDAG voor 
kinderen, ouders en grootouders. Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle 
kinderconcerten plaatsvinden.  
De samenwerking tussen de talentgroep kinderen en kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp 
leverde een prachtige trailer op en zal vermoedelijk alsnog leiden tot een kinderconcert gebaseerd 
op het boek “Temmer Tom”.  
Er werd dit jaar (vanwege de diverse corona-restricties) veel minder gepresenteerd dan 
gebruikelijk het geval is. Naast de Kinderconcerten waren de voorspeelavond van de Swing 
Strings en de samenwerking van het Cello Ensemble met stadsdichter René Luth voor de 
kerstuitzending van Oog TV de uitzonderingen hierop. Ook werd in januari nog gepresenteerd door 
onze jongeren popbands in Simplon voor 150 man publiek. Veel docenten van VRIJDAG hebben 
als alternatief gekozen voor online “open” lessen om kinderen en hun ouders toch een 
mogelijkheid te bieden te laten zien wat voor moois er ook tijdens een lockdown tot stand kan 
komen. 

Theater 
Er is binnen de theaterafdeling verder gewerkt aan de doorgaande leerlijn voor de routes voor 
kinderen en jongeren. De accenten zijn per route aangescherpt en de missie en visie zijn 
gefinetuned. De introductiecursussen sluiten goed aan op een overstap naar een route. Een team 
van vaste docenten geeft vanuit eigen expertise invulling aan de verschillende blokken binnen de 
routes. Er is meer diversiteit aan expertise ontstaan in het team, zodat de routes multidisciplinair 
geprogrammeerd kunnen worden.  
We hebben een maaklokaal ingericht waarin nu gewerkt kan worden met verschillende technische 
opstellingen. Gebruik van beamers, overheadprojectors en licht is nu heel makkelijk in te zetten en 
toegankelijk voor cursisten om mee te werken. Door de flexibele opstelling die mogelijk is in de 
studio stimuleren we het experiment en onderzoek binnen de routes. Er wordt ingezet op wat je 
gaat maken en wat dat vraagt voor de inrichting van de ruimte. Welke (technische) middelen zijn er 
nodig om een verhaal te vertellen?  

De talentgroepen voor kinderen en jongeren zijn qua naam veranderd in plusgroep, aangezien 
deze naam beter past bij de inhoud. De plusroute is bedoeld voor kinderen en jongeren die meer 
willen leren, meer uitdaging willen, vaker willen spelen en suggereert niet dat je per se meer talent 
moet hebben om bij deze groep te spelen. De plusroute wordt gevolgd naast een reguliere route. 
In 2020 hadden we 1 plusgroep voor kinderen en 2 plusgroepen voor jongeren.  

Dit jaar hebben we ook aanbod geprogrammeerd voor de jongste kinderen in de vorm van 
speelgroepen voor baby’s en peuters door Jasmin Hasler. Haar visie op wat van belang is bij het 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2021



 

 

 

 

 
VRIJDAG jaarstukken 2020 p 19/62 19 maart 2021 

spel van kinderen hebben we ook meegenomen in de andere kinderroutes. Zij heeft alle 
theaterdocenten een training gegeven in oktober over hoe je het kind stimuleert tot vrij spel.  

Alle kinderen van de routes Beleven (10-12 jaar) hebben een Griekse tragedie gespeeld. Welke 
thema’s zitten in de grote mythes en sages en wat hebben die te vertellen over het nu? Iedere 
lesgroep heeft z’n eigen versie gemaakt van Electra. Begin februari speelden de drie groepen 
(waarvan 1 leslocatie in Helpman) voor publiek in ons eigen theater. 

In het kader van de structurele samenwerking met Het Houten Huis bezochten alle kinderen van 
de routes Ontdekken (8-9 jaar) en Beleven (10-12 jaar) de voorstelling Adios in het Grand Theatre. 
Alle theatermakers volgden een training van acteurs van het Houten Huis. Vanuit die inspiratie 
werd een eigen maakconcept ontwikkeld voor het werken met de kinderen. Door de lockdown is 
die voorstelling van de kinderen in mei er helaas niet gekomen.  

We hebben vanwege de coronamaatregelen veel activiteiten moeten afblazen. Zo stond er in april 
een samenwerking gepland met NT Jong en de Stadsschouwburg. Met alle jongerenroutes zou er 
een bezoek gebracht worden aan de theatermarathon Trojan Wars, waarna op 4 april op 
verschillende locaties in de schouwburg voor elkaar een presentatie gemaakt zou worden, 
geïnspireerd op de voorstelling. Op 10 april zouden de jongeren van de plusroute ter herdenking 
van de 75e sterfdag van Werkman een voorstelling spelen op verschillende locaties in de 
binnenstad. In juni stond er een jongerenfestival gepland waar alle jongerengroepen voor elkaar 
zouden spelen. Alle plusgroepen zouden op Noorderzon in de container spelen en de plusroute 
jaar 1 zou in oktober in 48 uur een film maken onder leiding van Sander Roux voor het Noordelijk 
Film Festival.  

Gelukkig hebben we een aantal activiteiten en projecten wel kunnen doen. Zo hebben we tijdens 
de lockdown een aantal onlineprojecten voor jongeren gestart: The Coronavirus Timecapsule en 
Vers van de Bank TV.  

• The Coronavirus Timecapsule was een project waarin jongeren van over de hele wereld door 
middel van wekelijkse opdrachten een gezamenlijke time capsule maakten. Het 
theatergezelschap Company Three uit Londen is hiermee begonnen. In totaal 120 groepen 
(2500 jongeren) uit 16 verschillende landen meldden zich aan, waaronder ook VRIJDAG. 
Iedere week werd er een filmpje gemaakt van 15 seconden. De docenten bewerkten dit voor 
de timecapsule en deelden dit online. Alle jongeren over de hele wereld kregen dezelfde 
opdracht, zo ontstond een wereldwijde timecapsule.   

• In Vers van de Bank TV kregen de spelers van hun theaterdocenten elke week een nieuwe 
opdracht om thuis een aflevering te maken van hun eigen tv-serie. Nadat de spelers een video 
met uitleg, voorbeelden en inspiratiemateriaal ontvingen, konden ze thuis aan de slag. Iedere 
week stond een ander genre centraal: van soap tot klusprogramma, van natuurdocumentaire 
tot spelshow. De resultaten werden online getoond. 

In november zijn we met alle jongerengroepen weer een samenwerking aangegaan met het Jonge 
Harten Festival, dit jaar met choreograaf Cecilia Moisio. De groepen hebben 3 weekenden gewerkt 
aan het thema opstand. Een bewegingsproject, waarin het verhaal van de jongeren zelf centraal 
stond: waar komen zij voor in opstand? Hiervan is een film gemaakt door filmmaker Paul Sixta. 
Daarnaast gaf Cecilia een training aan onze theaterdocenten. 

Het UMCG-traject is opnieuw van start gegaan en is voor een deel uitgevoerd. Een traject waarin 
kinderen en jongeren meewerken aan trainingen, waarin zij simulatiepatiënt zijn voor artsen in 
opleiding bij het UMCG. 

3.2.3 Aanbod Volwassenen 
Ondanks de coronapandemie werd er redelijk goed ingeschreven op het uitgebreide aanbod van 
cursussen, lessen, projecten en workshops voor volwassenen. 

Beeldende kunst 
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In 2020 zijn we gestart met een enorm aanbod cursussen, waarbij we binnen een aantal 
disciplines nog steeds chronisch ruimtegebrek ervaren. Tijdens de lockdown zijn er enkele 
cursussen online voortgezet via teams, zoom of voor de enkele cursist die dat niet lukte, 
telefoongesprekken. Voor iedereen was dit wennen. Voor de ene docent en groep cursisten was 
het sociale aspect een drijfveer, voor een ander waren er toch ook onvoorziene mogelijkheden. Zo 
bleek het bij de cursus Model- en portrettekenen verbazingwekkend goed mogelijk te kunnen 
inzoomen op een detail als een oog, oor of wenkbrauw.   

De opleidingen die bij VRIJDAG onderdak vonden zijn allen doorgegaan, ook de jaarlijkse 
eindexamenexpositie CHV in onze eigen expositieruimte is gerealiseerd, waarbij bezoekers via 
onze website tickets reserveerden voor een specifiek tijdsslot.  

In februari exposeerden onze houtdrukkers bij het ‘t Clockhuys in Haren en was er veel werk uit de 
cursussen edelsmeden te zien in het UMCG. Kunstzaken UMCG is een partner die na deze 
samenwerking graag vaker met VRIJDAG wil werken.   

Nieuw in 2020 waren onder andere de cursussen als Naaicursus: Zero-Waste en Naaicursus: Stof 
tot nadenken, waarbij de focus specifiek ligt op duurzaamheid en materiaalgebruik. Ook 
programmeerden we voor het eerst een Engelstalige basiscursus schilderen, maar het bleek nog 
te lastig om die doelgroep goed te bereiken.  

We organiseerden ook KORT, waarin losse workshops en masterclasses gegeven werden. We 
kozen daar voor een mix aan eigen docenten en inspirerende gastdocenten. Onder andere Willem 
Kolvoort (gelijktijdig exposerend in het Groninger Museum) en Dagmar Stap (internationaal 
exposerend borduurkunstenaar) gaven uitverkochte workshops.  

De beide lockdowns waren van grote invloed op het totale aantal gegeven lessen. Daarnaast was 
de 1,5 meter afstand die tussen cursisten onderling gehanteerd moest worden een logistieke 
uitdaging. Groepen cursisten werden kleiner en waar mogelijk gaven docenten over twee lokalen 
les. Dit had tot gevolg dat er minder lessen tegelijkertijd plaats konden vinden. 

In totaal zijn er toch nog 194 cursussen gestart en schreven ruim 2000 cursisten zich voor deze 
cursussen in. 

Muziek 
Het afschaffen van de muziekpakketten heeft ook bij de volwassenen impact gehad. Daarnaast 
zijn de gevolgen van de coronapandemie terug te zien in met name de deelname aan Muziek 
Samen. Het aantal samenspeelgroepen is gegroeid, maar de groepsgroottes zijn kleiner 
geworden.  
Daar waar voor een-op-een muziekles een alternatief aangeboden kon worden in de vorm van een 
online lesvariant, hebben we voor de samenspelactiviteiten moeten vaststellen dat online 
samenspelen of samen zingen nog door veel drempels gehinderd wordt.  
In 2020 kwamen 270 volwassenen samen om in een band, ensemble, orkest of koor te spelen of 
te zingen. 282 volwassenen volgden muziekles binnen Muziek Solo. 

De VRIJDAG Popbands zijn voor volwassenen in lesvorm gewijzigd door meer in te zetten op 
coaching, waarbij gekozen kan worden voor een of twee keer per maand coaching naast wekelijks 
repeteren in onze oefenruimtes. Daarmee worden de bands vooral gezien als een ontwikkelplek 
waar men kan samenspelen, experimenteren, songs schrijven en improviseren. Hierin staat het 
maakproces centraal.  
De kelders in ons pand aan de Sint Jansstraat hebben een opfrisbeurt gehad, waarmee de 
uitstraling beter past bij deze doelgroep.  

Ook bij volwassenen is het presenteren dit jaar minimaal geweest. Geen festivals, geen amateur 
jazzdag, enzovoort. Tot maart zijn er nog een aantal presentatiemomenten geweest, waaronder 
begin februari de optredens van alle pop- en jazzbands in Simplon. Deze avond trok 150 
bezoekers. 

Theater 
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Het programma voor volwassenen bood allerlei mogelijkheden: van het volgen van korte 
cursussen tot scholing. Door dit systeem was er ruimte om in te stromen, kortstondig kennis te 
maken, te verdiepen en door te leren. Er werden diverse introductiecursussen gegeven, 
podiumprojecten en routes als cabaret en theatermaken. 

Het programma van de Theaterschool voor Volwassenen (TSV) is nog volop in ontwikkeling en 
moest vanwege de lockdown weer aangepast worden naar online lessen. Doel van de vierjarige 
opleiding is het aanbieden van een evenwichtig aanbod van lessen waarbinnen de student de 
mogelijkheid krijgt zijn talenten en vaardigheden als speler te ontdekken, ontwikkelen en 
verdiepen. Door de coronamaatregelen heeft de TSV nog onvoldoende kans gehad om te groeien 
en hebben we moeten besluiten jaar 2 en 3 samen te voegen. In totaal deden 55 deelnemers mee 
aan de TSV. 

In januari vond TSV Totaal plaats, een geslaagd weekend met presentaties en open lessen. 
Jaar 3 heeft in juni solo’s gepresenteerd binnen de maatregelen die op dat moment golden. 

Senioren 
De meeste senioren deden weer mee in het reguliere aanbod. Ook dit jaar boden we een aantal 
specifieke activiteiten voor ouderen, aangezien er ook senioren zijn die bij voorkeur samen met 
leeftijdsgenoten willen participeren.  Voor de oudere doelgroep bleek het overstappen op online en 
digitale alternatieven vaak een brug te ver, waardoor we een daling zagen in deelname. 
Er werd door 32 ouderen deelgenomen aan Het Derde Bedrijf, waarin theater gemaakt wordt door 
mensen boven de 50. In totaal 17 senioren zongen mee in het 050+ koor.  

3.2.4 Aanbod Bijzonder 

Festivals 
Helaas geen festivals dit jaar, waardoor ook VRIJDAG daar niet in actie heeft kunnen komen. 

LABweek 
De LABweek vond vlak voor de lockdown in maart plaats op alle drie de locaties en voor alle 
cursisten. Nieuw dit jaar was dat het opgenomen werd in het reguliere cursusprogramma en niet 
als ‘losse’ week tussen twee cursusperiodes in. 
Opnieuw stonden alle lessen een week lang in het teken van samen maken, onderzoeken, 
experimenteren, nieuwe samenwerkingen aangaan en andere mensen en kunstdisciplines 
ontmoeten. De voorbereidingen werden gedaan door het LABteam, bestaande uit 6 kunstenaar-
docenten (2 van iedere discipline) en een programmeur.  
In ieder gebouw waren 2 LABteamleden van verschillende disciplines inhoudelijk verantwoordelijk 
voor het programma en de uiteindelijke presentatie. Het LABteam koos als gemeenschappelijk 
thema Met huid en haar. De uitkomsten van wat er in de lessen werd gemaakt dienden als 
bouwstenen voor een groter gesamtkunstwerk dat aan het eind van de week op alle drie onze 
locaties werd gepresenteerd aan publiek.   

We kijken terug op drie geslaagde eindpresentaties van de LABweek. Op iedere locatie stond een 
presentatie, gemaakt op basis van alles wat er gedurende de week gemaakt en verzameld werd 
onder regie van de ‘chefs’ van die locatie.  
Het publiek begon aan de Noorderbuitensingel met de levende (anti)expositie door het hele 
gebouw met beelden, schilderijen, film en live-performances. Daarna begaf iedereen zich naar de 
Walstraat. Door het gehele pand was een ‘lauf der dingen’ gebouwd. Men sloot af in de Sint 
Jansstraat waar een unieke stapeling van audio, video, livemuziek en spel te zien en horen was. 
De presentaties trokken in totaal ruim 300 mensen. 
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3.2.5 Aanbod Onderwijs 
VRIJDAG Onderwijs biedt trainingen, cursussen en workshops voor de disciplines beeldende 
kunst, theater en muziek. Er staat een team van 40 kunstdocenten klaar om de kinderen en 
jongeren op de scholen te inspireren en hun culturele ontwikkeling verder te ontwikkelen. Dit kan 
bij ons op locatie in de ateliers en studio’s, maar ook gaan we de wijken in naar de scholen toe.  

Op 18 juni hebben we Wolf Brinkman uitgenodigd om bij VRIJDAG Onderwijs een lezing te geven 
over vakoverstijgend werken. ‘Wapperen met je hersens’ werd door 60 man bijgewoond. Twee 
lezingen achter elkaar voor 2x 30 mensen. We hebben het voornemen om een vervolg te geven 
aan deze lezing en de inhoud te vertalen naar een mooi project. 

Ook binnen de afdeling Onderwijs stond er in 2020 van alles op stapel, waarvan een groot deel 
niet door kon gaan. Zo zouden we in november en december de VO-cultuurdagen voor CSG 
Augustinus organiseren door 40 workshops te geven bij ons in de ateliers en studio’s. Daarnaast 
ging de Smaakroute van het netwerk Beeldend (Forum, Grid, Groninger museum, CBK en 
Noorderlicht) niet door, evenals de trainingen Theatermaken in de klas.  
We hebben gelukkig ook een aantal dingen wel kunnen doen. 

Dummydag 
Op diverse scholen hebben we voor alle klassen dummydagen georganiseerd, waaronder op de 
Mytylschool (120 kinderen) en de Bolster (48 kinderen). De scholen die deelnamen aan het project 
Dummydag kregen om de week een nieuwe, mooi vormgegeven, multidisciplinaire opdracht van 
onze kunstenaar-docenten, zodat ze zelf met de groep of klas konden werken in de dummy. 

Kunstenaar in de Klas 
Binnen het project Kunstenaar in de Klas startten we aan het begin van het jaar een groot 
theaterproject op de Joseph Haydnschool. Alle 650 leerlingen werkten met theatermakers van 
VRIJDAG aan een theatrale optocht. Vanuit het thema dromen en het boek ZZZ maakt 6 
theatermakers scènes met de kinderen, die zouden uitmonden in een voorstelling die in maart 
gespeeld zou worden in De Oosterpoort. Deze voorstelling werd helaas gecanceld vanwege de 
coronamaatregelen. De kinderen maakten later, in september filmpjes om het project alsnog goed 
af te ronden.  

Atelier in de school 
Binnen de leergemeenschap in de Oosterpark, Ruimte voor kunst! hebben we gezien hoeveel we 
kunnen betekenen bij het adviseren en inrichten van de ateliers Beeldend en Theater. Er zijn daar 
ruimtes ontstaan waar kinderen met hoogwaardige materialen kwalitatief goed kunnen werken, 
maken en experimenteren. Maakruimtes die flexibel kunnen worden ingericht en aangepast aan de 
behoefte van de kinderen en het project.  
Ook bij kinderopvang Huis de B hebben we meegedacht en hen geadviseerd bij de inrichting van 
hun beeldende atelier en het theater. Op de Swoaistee in Lewenborg hebben we meegedacht over 
de inrichting van het beeldende atelier.  

Meesters in de kunst 
We hebben ons aanbod deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers doorontwikkeld en uitgebreid onder de noemer Meesters in de kunst. Door de 
leerkrachten zelf voldoende kennis, expertise en vertrouwen te geven krijgt het kunstonderwijs een 
vaste plek binnen het curriculum en ontstaat er een langdurige samenwerking tussen VRIJDAG en 
de scholen, waardoor er echt iets opgebouwd kan worden.  

In samenwerking met Het Houten Huis is er een training ontwikkeld voor pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten waarin de deelnemers leren hoe je (beeldend) theater kunt maken 
met je klas. Een serie leskaarten geven hele concrete handvatten om met je klas of groep te gaan 
maken. 
De pedagogisch medewerkers van Huis de B hebben de training gevolgd en kregen coaching on 
the job. Een aantal andere trainingen die op stapel stonden, zijn vanwege de coronamaatregelen 
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verschoven naar 2021.  
Voor de GSV is een deskundigheidsbevorderingstraining muziek ontwikkeld voor leerkrachten en 
het leerkrachtenteam van de Swoaistee heeft bij ons in de panden op hun margedag beeldende 
workshops gevolgd. Zelf maken en ervaren hoe leuk, spannend en moeilijk het is om te maken. 

Ieder Kind Muziek  
In 2020 is onze doorlopende leerlijn Ieder Kind Muziek volop doorontwikkeld. Er is nauwgezet 
gekeken naar hetgeen we aanbieden en we hebben een grote slag kunnen slaan in het nog beter 
op elkaar aan laten sluiten van onze producten. Ook bleef het mogelijk voor scholen om de 
verschillende producten los van elkaar af te nemen. Bij het door ontwikkelen hebben we onze 
producten ook opnieuw benoemd: 

• Groep 1 en 2: zingen in de klas 
• Groep 3 en 4: muziek in de klas 
• Groep 5 en 6: instrument in de klas 
• Groep 7 en 8: klassiek in de klas/ pop in de klas 

Alle onze producten zijn terug te vinden in een nieuwe flyer. Ook is de website van VRIJDAG 
onderwijs aangepast aan alle nieuwe ontwikkelingen en kunnen scholen daar online een keuze 
maken uit het aanbod Ieder Kind Muziek. 

Aangezien onze doorlopende leerlijn Ieder Kind Muziek door veel scholen afgenomen wordt, was 
het zaak alles nog efficiënter te organiseren. Het Ieder Kind Muziek instrumentarium heeft een 
eigen instrumentenkast gekregen en alle instrumenten zijn opnieuw genummerd en 
gefotografeerd. Ook zijn we onze lessen in gaan delen in blokken wat het plannen eenvoudiger 
maakt. 
We zijn gaan werken met een vast team Ieder Kind Muziek docenten waarbij meerdere docenten 
dezelfde lessen kunnen geven. Dit maakt ons flexibeler en er kan tussen verschillende docenten 
meer uitgewisseld worden qua expertise.  
In totaal werkten we op 18 verschillende schoollocaties en bereikten we 119 groepen met in totaal 
bijna 3000 kinderen. 

Leergemeenschappen 
VRIJDAG werkte in 2020 binnen vier leergemeenschappen intensief samen met 5 scholen voor 
primair onderwijs. We zijn in 2018 de eerste leergemeenschap gestart in de Oosterpark. In 2019 
zijn er twee nieuwe leergemeenschappen opgezet: met de Mytylschool Prins Johan Friso en met 
de Borgmanschool Ebbinge. In 2020 is de leergemeenschap op de van Lieflandschool gestart. 

• De leergemeenschap Oosterpark Ruimte voor kunst! zou in 2020 zijn laatste lessen 
verzorgen. Door coronamaatregelen is dit blok verschoven naar het voorjaar 2021. Ook de 
pilot voor de lessen buitenschools wordt opgeschoven naar april 2021. De werkgroep 
maakt nu samen met de gemeente plannen voor een culturele invulling binnen de 
verlengde schooldag.  
Ook denkt VRIJDAG mee met de nieuwbouw en hoe cultuur een vaste plek krijgt in het 
gebouw. Het doel is de ateliers in de Oosterparkwijk te behouden voor zowel kinderen van 
de beide scholen als uit de wijk om kunst te maken. 

• De leergemeenschap Mytylschool Prins Johan Friso, Verhalen verbeelden, heeft als doel 
de deskundigheid van de leerkrachten te bevorderen met betrekking tot het aanbieden van 
(beeldend) theater en dans. Hiermee wordt de leerlingen meer uitingsmogelijkheden 
geboden, waarbij ze hun grenzen opzoeken en hun talenten ontdekken en ontwikkelen.  
Drie docenten van het onderwijsteam van VRIJDAG waren verbonden aan deze school. 
Vanwege de coronamaatregelen worden de lessen pas eind 2021 afgerond. Er is een 
gezamenlijke aanvraag gedaan in het kader van de landelijke subsidieregeling 
Schoolkracht voor het vervolg. 

• Binnen de leergemeenschap Borgmanschool Ebbinge, Zijn in de wereld, is de doelstelling 
door middel van theater, filosofie en verbeelding het verhaal van de leerling en zijn/haar 
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omgeving te vertellen en te verbinden. In december presenteerden groep 7 en 8 hun 
voorstellingen (55 leerlingen) in het theater van hun nieuwe school voor de rest van de 
kinderen.  

• Op de Van Lieflandschool werken we binnen de leergemeenschap aan het project Kunst 
aan tafel en Theater in de klas. Er is in de gang van de school een pop-up atelier 
gecreëerd. Kunstdocenten werken daar samen met de leerkracht en kleine groepen 
leerlingen. Het pop-up atelier is een blijvende plek in de gang van de school. Het is een 
fysieke plek waar je steeds opnieuw inspiratie opdoet. Daarnaast krijgen de leerlingen 
wekelijks een theaterles van een kunstdocent van VRIJDAG, waar de klas en leerkracht op 
kunnen voortborduren. Door inspirerende filmpjes en lesbrieven van onze kunstdocenten 
worden 5 kunstprojecten voor de hele school georganiseerd die jaarlijks terugkomen. 
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3.3 VRIJDAG INTERNE ORGANISATIE 

3.3.1 MARKETING & COMMUNICATIE 
De merkstrategie van VRIJDAG is in 2020 verder uitgewerkt. Het submerken VRIJDAG Onderwijs 
en VRIJDAG in de Buurt zijn verstevigd. Voor de steunfunctie is uiteindelijk gekozen voor het merk 
KultuurLoket met de producten KultuurAgenda, KultuurBlad en KultuurCentrale. In totaal staat er 
hiermee een krachtig merkbeleid waarop door de omgeving positief is gereageerd. 

In 2020 is geen papieren cursusbrochure geproduceerd maar ingezet op flexibele en 
doelgroepgerichte marketing. Dit idee speelde al langer maar de Covid19-pandemie gaf de 
doorslag. 

Het beleid is doorgezet om in onze uitingen modellen te gebruiken die daadwerkelijk cursist zijn bij 
VRIJDAG. Het levert sprekend beeldmateriaal op en mooie interne dynamiek. 

Natuurlijk is de website voortdurend doorontwikkeld. Voor KultuurLoket is een separate website 
ontwikkeld. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de VRIJDAG-website minder complex is 
geworden.  

De social media zijn volop benut waarbij is ingezet op het gebruik van videomateriaal (vlogs). Ook 
is video ingezet voor het delen van resultaten (aftermovie) en voor campagnes. De kwaliteit van de 
video’s is enorm gegroeid. 

3.3.2 BEDRIJFSBUREAU 
Het jaar 2020 was in vele opzichten een ander jaar dan we ons hadden voorgesteld. 

De verschillende maatregelen die zijn ingevoerd op onze locaties vanwege het corona-virus 
hebben dit jaar veel invloed gehad op de dienstverlening en service van het Bedrijfsbureau.  
Ondanks de beperkende maatregelen is het door aanpassingen in bijvoorbeeld looproutes, 
ventilatie, inrichting en opgestelde procedures mogelijk geweest onze bezoekers en medewerkers 
op een veilige manier te ontvangen binnen de wettelijke kaders. Dit geldt met name voor onze 
eigen cursisten of bezoekers van kleinere interne en externe activiteiten.  

Helaas hebben deze maatregelen wel gevolgen gehad voor de grotere activiteiten, verhuur en 
evenementen, welke door deze maatregelen geen doorgang konden vinden of moesten afschalen. 
Dit in verband met de maximale bezetting per ruimte van 30 personen of de logistieke beperkingen 
van onze gebouwen wat betreft de anderhalve meter maatregel.  
Ook hebben we een aantal periodes in 2020 onze gebouwen moeten sluiten wegens de 
maatregelen. In deze tijd hebben we een aantal onderhouds- en schilderwerkzaamheden kunnen 
oppakken. Zo zijn de ontvangstruimte aan de Walstraat en de kelder aan de Sint Jansstraat 
opnieuw geschilderd. 

Wegens het vertrek van het Hoofd Bedrijfsbureau zijn deze taken in de zomer van 2020 drie 
maanden waargenomen door de directeur. Per september is het nieuwe Hoofd Bedrijfsbureau 
begonnen met zijn werkzaamheden. Gelijktijdig is het zwaartepunt van de locatiecoördinatie van 
beheer, horeca en receptie verplaatst naar de locatie Sint Jansstraat. Dit wegens projecten in 
aanloop naar de nieuwe huisvesting en betere aansturing van de teams horeca, beheer en 
receptie op deze locatie. Op het gebied van instrumentenbeheer zijn ook stappen gemaakt door 
processen in kaart te brengen, dit in samenwerking met het team muziek en afdeling financiën.  

Team verhuur heeft zich in 2020 steeds verder ontwikkeld als centrale afdeling in de planning en 
productie van onze activiteiten. Hierin gebruiken we het softwaresysteem SEM steeds beter. Zo is 
de roosterfunctie in gebruik genomen voor onze personeelsplanning en maken we gebruik van het 
online reserveringssysteem. Hierdoor kunnen gebruikers van onze studio’s online een reservering 
inplannen zonder tussenkomst van een medewerker.  
De teams theatertechniek en haar vrijwilligers, evenals de horeca vrijwilligers zijn vanaf maart zeer 
beperkt ingezet wegens het wegvallen van verhuuractiviteiten.  
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Op het gebied van gebouwbeheer houden we rekening met de plannen voor nieuwe huisvesting. 
Er worden daarom geen investeringen gedaan die zich niet voldoende snel terugverdienen. 
De ICT medewerker heeft in 2020 veelal ondersteund in het mogelijk maken van live streams en 
thuiswerkoplossingen. Verder is (en wordt) er voortdurend gewerkt aan het diepgaander benutten 
van de software die we in huis hebben, van MS Office tot SEM. 

3.3.3 PERSONEEL & ORGANISATIE 
Terugkijkend is 2020 in p&o-opzicht een bijzonder jaar geweest: het jaar van de Covid19-
pandemie die de geschiedenisboeken in gaat. Met alle beperkingen, veranderingen, uitdagingen 
en ook nieuwe kansen die daarbij horen. Allereerst is een compliment naar alle medewerkers van 
VRIJDAG op z’n plaats: door alle lagen heen is er gemotiveerd gewerkt om ons waar mogelijk aan 
te passen, te vernieuwen en zijn de schouders er gezamenlijk onder gezet. Chapeau!  

Ook binnen de afdeling p&o zijn er door de situatie een aantal activiteiten die in 2020 waren 
gepland nog openstaand, of gaande. Bijvoorbeeld laat de totstandkoming van de nieuwe cao, 
gezamenlijk met de bibliotheken nog steeds op zich wachten, waardoor de geplande 
implementatie hiervan is uitgesteld.  

Andere activiteiten naast de dagelijkse werkzaamheden zijn opgepakt en afgerond. Zo ligt er op 
inhoud een compleet geactualiseerde digitale personeelsgids, die in een Sharepoint omgeving 
beschikbaar is gemaakt. Daarnaast is er een introductieprogramma voor nieuw personeel 
ontwikkeld en geïmplementeerd. De eerste introductiebijeenkomst heeft in november 2020 
plaatsgevonden. Ondanks dat dit noodgedwongen een online versie is geworden, was dit een 
groot succes.  
Ook heeft er een herschikking van taken plaatsgevonden tussen de afdeling p&o en de afdeling 
Financiën, met als resultaat dat de salarisadministratie nu formeel onder aansturing van de 
afdeling Financiën valt.  

Begin 2020 is er gestart met de organisatie van interne trainingen, in eerste instantie Excel. Helaas 
is dit door het verloop van 2020 vooralsnog bij één keer gebleven. 

In 2020 ging er wederom relatief veel aandacht naar dossiervorming van een aantal langdurige 
verzuimgevallen. Zoals te zien is in onze ziekteverzuimcijfers, bestaat het grootste deel van het 
ziekteverzuim uit langdurig verzuim. Daarnaast is geïnvesteerd in beter contact met een (nieuwe) 
bedrijfsarts, en inzichtelijke verzuimanalyses. 

Het contact met het leidinggevend kader binnen VRIJDAG is geïntensiveerd en HR-gerelateerde 
thema’s worden vaker ‘aan de voorkant’ geagendeerd zodat er betere sturing op is. Een aantal 
interne organisatieregelingen zijn gewijzigd en herschreven, bijvoorbeeld de regeling mobiele 
apparatuur voor personeel. Ook zijn er bijdragen geleverd aan de optimalisatie van de organisatie 
van bepaalde afdelingen binnen VRIJDAG, waar door personele verschuivingen opnieuw naar is 
gekeken. 

Het hele jaar 2020 stond in het teken van vertrekkende medewerkers, door pensioen, nieuwe 
werkgevers en/of andere redenen voor uitstroom. Kwartaal vier spande hiermee de kroon: dit 
bracht in korte tijd relatief veel werving- en selectieprocedures met zich mee die inmiddels allemaal 
met positief gevolg zijn ingevuld. Ook zijn we in het kader van inclusie gestart met de invulling van 
een aantal vacatures d.m.v. werkervaringsplaatsen en is er contact gelegd met organisaties die 
hierin bemiddelen.  
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar zijn in de 2020 de voorbereidingen gedaan voor het opstellen 
van strategisch HR-beleid. Dit zal in de eerste helft van 2021 vorm krijgen. 

 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2021 



 

 

 

 

 
VRIJDAG jaarstukken 2020 p 27/62 19 maart 2021 

 
 

Uit de verzuimanalyse van 2020 blijkt dat het verzuimpercentage is gestegen, daarentegen is de 
meldingsfrequentie gedaald. Opnieuw bepalen de langdurige verzuimgevallen het grootste deel 
van onze ziekteverzuimcijfers. In 2020 is daarbij, waar mogelijk, intensiever gestuurd op 
deelherstel, wat daardoor ook is toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit heeft voor 
een besparing van € 32.000,- op verzuimkosten gezorgd. Het totaal aantal ziektegevallen in 2020 
is afgenomen, maar er was dus wel sprake van enkele langdurige ziektegevallen. Dit was deels 
werkgerelateerd verzuim maar een groot deel werd veroorzaakt door privé-omstandigheden. 

Op 31 december 2020 hadden we 90 medewerkers in loondienst. Uitgedrukt in 
voltijdsdienstverbanden was dit 45,6 fte. Aan VRIJDAG waren in 2020 165 ZZP’ers verbonden, zij 
maakten voor VRIJDAG in totaal 13.125 uur (7,9 fte). 

In 2020 waren zo’n 132 vrijwilligers verbonden aan VRIJDAG. De inzet van vrijwilligers is in 2020 
uitzonderlijk laag geweest vanwege de Covid19-pandemie. 

3.3.4 FINANCIEN 
Het actueel aansluiten van de financiële administratie op de dagelijkse praktijk was ook gedurende 
2020 een belangrijk punt van aandacht. In de loop van het voorjaar is een deeltijd financial 
controller aangetreden en is de control-functie gescheiden van de financiële administratie.  

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2021 



 

 

 

 

 
VRIJDAG jaarstukken 2020 p 28/62 19 maart 2021 

Dit heeft er toe geleid dat er bij de projectleiders beter zicht is op de voor hen relevante informatie 
in de financiële administratie. Ook kon deze nieuwe constructie meteen haar nut bewijzen bij het 
managen van de financiële gevolgen van de Covid19-pandemie. 

Voorgaande leidde ook tot meer behoefte aan managementinformatie. Eind 2020 is een project 
gestart om maandelijks een complete set managementinformatie te produceren die zowel actuele 
financiële cijfers zal bevatten als andersoortige kwantiteiten. 

Over het boekjaar 2020 is de indeling van de begroting naar producten gehandhaafd. Tegelijk is 
een verbeterde versie ontwikkeld die vanaf 2021 gehanteerd zal worden en op basis waarvan de 
subsidieaanvraag 2021-2024 is gedaan. 

Naar aanleiding van de accountantsrapportage over het jaar 2019 zijn een aantal verbeteringen 
doorgevoerd: 

- Presentielijsten bij cursussen en workshops is een voortdurend punt van aandacht. 
Voorbereidingen zijn gedaan om hiervoor een app te gaan gebruiken die beschikbaar is bij 
Cursad. 

- Urenregistratie van vrijwilligers is verbeterd en voldoet aan de fiscale voorwaarden. 
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3.4 BESTUUR EN TOEZICHT 

3.4.1 SAMENSTELLING BESTUUR EN TOEZICHT 
VRIJDAG kent een Directie en een Raad van Toezicht. VRIJDAG volgt de richtlijnen van de Code 
Cultural Governance. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht in 2020 

dhr. Bé Schollema voorzitter, einde 1e termijn 2023 
• wethouder Pekela (en alle daarbij behorende nevenfuncties) 

dhr. Henk Raatjes einde 3e termijn 2024 
• gepensioneerd 

mevr. Jola Meijer einde 2e termijn 2021 
• zelfstandig projectleider/procesmanager in de ruimtelijke 

ordening, architectuur, cultuur 
• bestuurslid Jeugdcultuurfonds 
• bestuurslid dansgezelschap Teddy’s Last Ride 

mevr. Marion de Jonge einde 2e termijn 2023 
• seniorrechter bij Rechtbank Noord Nederland 

dhr. Kars Nickolson einde 2e termijn 2023 
• gepensioneerd 

mevr. Renée Hageman einde 1e termijn 2022 
• senior HR adviseur bij de RuG 

mevr. Minke Haveman einde 1e termijn 2023 
• zelfstandige in communicatie, marketing en copywriting;  
• eigenaar MNKE, bureau voor verhalende marketing 
• voorzitter stichting Lutje Geluk 
• eigenaar MoedersinGroningen.nl 

 
 

Samenstelling Directie in 2020 

dhr. Pim Luiten 
directeur-bestuurder 

Nevenfuncties 
• bestuurslid Theater De Steeg 
• bestuurslid Cultuurconnectie (branchevereniging) 
• bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen 

 

3.4.2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
De RvT heeft in 2020 vijf maal formeel vergaderd en is ook tussendoor bijgepraat. De belangrijke 
en regelmatig terugkerende onderwerpen waren de gevolgen van de Covid19-maatregelen, de 
financiële situatie en de beoogde nieuwe huisvesting. 

De RvT heeft met genoegen geconstateerd dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor 
VRIJDAG. Dat bleek onder meer uit de positieve advisering van de Kunstraad en de 
besluitvorming door gemeente en provincie over de subsidie 2021-2024. 

De raad heeft actief toegezien op het proces rond de beoogde nieuwe huisvesting. De raad 
onderhield hierover actieve contacten met de directeur-bestuurder en diverse gemeentelijke 
stakeholders. Dat de gemeenteraad in december 2020 instemde met het voorstel van B&W om 
nieuwe huisvesting voor VRIJDAG te bouwen is een grote en belangrijke mijlpaal. 
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Het eigen vermogen was in 2020 krap. De raad heeft hierop in nauwe samenwerking met de 
directeur-bestuurder en de controller actief beleid gevoerd. Vanwege het lage eigen vermogen was 
voor 2020 een exploitatieoverschot begroot. Dit overschot is, ondanks de Covid19-maatregelen, 
ruimschoots behaald. Ook het verbeteren van de interne financial control is een actief 
aandachtspunt. Deze control is verbeterd maar de ambitie hierin is nog niet gehaald. 
In het kader van de vermogenspositie was het belangrijk dat de voorziene terugbetaling door het 
UWV van twee ontslagvergoedingen daadwerkelijk plaats zou vinden. De RvT heeft in juni 
geconstateerd dat deze terugbetaling reeds ontvangen was. 

De Covid19-pandemie heeft voor VRIJDAG flinke gevolgen en daarover heeft de RvT zich 
regelmatig tussentijds laten informeren. De impact van de Covid19-maatregelen is zeer groot op 
de activiteiten van VRIJDAG. De financiële gevolgen bleven gelukkig hanteerbaar. 

Leden van de RvT worden benoemd voor 4 jaar en worden normaliter eenmaal herbenoemd. De 
raad kan een lid voor een derde termijn aanstellen als daar reden voor is. Met het oog op de 
nieuwe huisvesting van VRIJDAG heeft de raad besloten Henk Raatjes aan te stellen voor een 
derde termijn vanwege zijn kennis en vakmanschap op het gebied van nieuwbouw.  

3.4.3 TOEKOMSTVISIE VAN DE DIRECTIE 
De inhoudelijke koers van VRIJDAG in 2020 was geheel in het verlengde van de voorafgaande 
jaren. Per januari 2020 moest de subsidieaanvraag 2021-2024 ingediend worden en ook deze 
plannen blijven in hetzelfde spoor. Naar aanleiding van de subsidieaanvraag 2021-2024 hebben 
we onze missie aangescherpt en teruggebracht tot de essentie: Iedereen in Groningen kan 
meedoen aan kunst en cultuur. Deze koers is onze overtuiging én is geheel coherent met het 
beleid van gemeente en provincie. Met beide subsidienten is ook in 2020 regelmatig gesproken 
over de wijze van invulling van ons beleid en onze activiteiten. Wat opviel is dat we door beide 
overheden steeds meer als een partner worden benaderd die kennis en informatie levert en die 
haar bijdrage levert aan de uitvoering van het beleid. 

De Kunstraad bevestigde in de loop van 2020 onze koers door een positieve beoordeling te geven. 
In het verlengde daarvan hebben gemeente en provincie ons subsidie toegekend zoals 
aangevraagd. De concrete besluitvorming over de subsidiering beslaat de periode 2021 – 2024. 
Beide overheden hebben daarbij uitgesproken ook in 2025 – 2028 aan VRIJDAG dezelfde taken 
toe te zullen kennen. 

In de periode 2017 – 2020 heeft VRIJDAG zich ontwikkeld tot een organisatie met een breed 
maatschappelijk draagvlak. In november 2016 was er in de gemeenteraad nog zeer expliciete 
twijfel over VRIJDAG. Dat beeld is geheel veranderd. VRIJDAG was de meest genoemde instelling 
in de gemeentelijke cultuurnota 2020. In het raadsdebat over de cultuursubsidies werd VRIJDAG 
als een vanzelfsprekendheid behandeld. Tijdens het raadsdebat over de nieuwe huisvesting 
bevestigde iedere fractie haar steun voor het inhoudelijke beleid van VRIJDAG. Het raadsbesluit 
om krediet ter beschikking te stellen voor de nieuwe huisvesting werd met zeer brede steun 
genomen (alleen CDA, 100% Groningen en Stadspartij stemden tegen). De conclusie is 
gerechtvaardigd dat VRIJDAG zichzelf heeft gevormd tot een maatschappelijk relevante 
organisatie met politiek draagvlak. 

 

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de Covid19-pandemie. Vanaf 9 maart tot de zomer hebben 
we onze activiteiten zo veel mogelijk digitaal moeten uitvoeren. Natuurlijk kan dat niet met alle 
activiteiten. Daar waar dat niet ging kregen cursisten het recht om restitutie op te vragen van de 
cursusgelden. Ongeveer de helft van de rechthebbende cursisten heeft daar gebruik van gemaakt.  

De zomer van 2020 was vanwege de Covid19-pandemie een zomer waarin veel mensen thuis 
bleven. Vanuit ons wijkprogramma (VRIJDAG in de Buurt) hebben we een voortrekkersrol 
genomen in extra wijkactiviteiten. We kozen daarin zeer bewust voor een rol als verbinder en 
mogelijk-maker. Dit was een groot succes en heeft de rol van ons wijkprogramma breed bevestigd. 
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VRIJDAG in de Buurt is nu actief in 8 wijken van de gemeente Groningen. De cultuurcoach in elke 
wijk wordt gefinancierd vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties van de Rijksoverheid. De 
gemeente heeft de ambitie om deze regeling voor ons uit te breiden zodat het programma ook 
naar de andere wijken van de gemeente gebracht kan worden. 

In het najaar van 2020 hebben we laten zien dat VRIJDAG behoorlijk actief kan zijn, ook als de 
coronamaatregelen vereisen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. De organisatie heeft geleerd 
snel te schakelen tussen de fysieke en de digitale vorm van activiteiten. Gedurende het jaar zijn 
projectgewijs allerlei digitale uitingen ontwikkeld van theatervoorstellingen in ZOOM tot 
tentoonstelling achter de ramen 

Op vele manieren hebben we laten zien dat we ook in coronatijd een organisatie zijn die de kracht 
van kunst en cultuur voortdurend uitdraagt. Onze maatschappelijke bijdrage in tijden van lockdown 
en coronamaatregelen wordt expliciet gewaardeerd door onze subsidienten. 

De financiële gevolgen van de Covid19-pandemie zijn voor VRIJDAG te overzien. Er vallen zowel 
veel inkomsten weg als veel uitgaven.  

Een opvallende ontwikkeling in 2020 is de afname van het aantal cursisten. In de volle breedte is 
dit natuurlijk gerelateerd aan de Covid19-pandemie, maar bij Muziek is dit ook deels het gevolg 
van ons beleid waarin er meer gestuurd wordt op Muziek Samen in plaats van Muziek Solo. De 
vermindering van deze cursisten past in ons inhoudelijk en financieel beleid. 

Het eigen vermogen van VRIJDAG is per 31 dec 2020 gegroeid naar € 421.000. De komende 
jaren zal er sprake zijn van uitzonderlijke extra uitgaven vanwege de voorbereiding van de nieuwe 
huisvesting. We werken met een meerjarenbegroting om dit goed te sturen. 

Naar verwachting zullen we onze nieuw huisvesting betrekken in 2025. De inrichting van het 
nieuwe pand moeten we zelf financieren. Binnen de stichting Eenhoorn zal hiervoor voldoende 
kapitaal opgebouwd worden. 
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4  JAARREKENING 
4.1 BALANS PER 31 DECEMBER  
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4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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4.3 KASSTROOMOVERZICHT 
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4.4 GRONDSLAGEN 

4.4.1 Algemeen 

De activiteiten van Stichting VRIJDAG bestaan uit het verzorgen en uitvoeren van cursussen, 
workshops, projecten en festivals op het gebied van de amateurkunst in de gemeente en provincie 
Groningen. Daarnaast levert VRIJDAG ondersteuning en advies aan particulieren, scholen en 
instellingen. 
VRIJDAG heeft drie locaties, respectievelijk gevestigd aan de Walstraat 34, de 
Noorderbuitensingel 11 en de Sint Jansstraat 7, alle drie te Groningen. 
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit van de stichting en de 
activiteiten. Op grond van de vermogenspositie, de begroting 2021 en de subsidietoezeggingen tot 
en met 2021 ziet het bestuur geen aanleiding te veronderstellen dat de continuïteit op enigerlei 
wijze in het geding is. 

Stelselwijzigingen 
In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.  

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van Stichting VRIJDAG zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten 

4.4.2 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
voor kleine organisaties-zonderwinststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Deze jaarrekening is opgesteld 
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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. 

Verbonden rechtspersonen 
De stichting heeft één verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is. Dit betreft 
Stichting Eenhoorn Groningen. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte technische levensduur ofwel, indien deze 
korter is, de economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs. 
Subsidies en/of overige bijdragen op investeringen worden in mindering gebracht op de activa 
waarop deze betrekking hebben. 

Vorderingen 
Handelsvorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis 
van de uit handen gegeven vorderingen. 
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Subsidievorderingen worden opgenomen zodra hiervoor een toekenning is ontvangen of zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. (Voor specificatie zie 
4.6.3) 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en eventueel deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat hieruit blijkt welk deel vrij besteedbaar is en 
welk deel is vastgelegd. 
Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, 
dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als 
vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting 
of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel 
aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling 
van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige 
voorwaarden die door derden zijn gesteld, worden vermeld. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden maar door het bestuur is 
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting wordt het bedrag en de 
beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze 
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden 
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten 
en lasten verantwoord. 

Schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 
onder aftrek van transactiekosten. 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis 
van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en 
lasten als interestlast verwerk 

4.4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

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. 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting 
op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; 
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden 
gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). 
Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt 
in de staat van baten en lasten. Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk 
bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput, wordt deze mutatie op de 
volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het 
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overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere 
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens de specificatie opgenomen van 
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 

Subsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen en KCG de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste 
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting VRIJDAG de condities voor ontvangst 
kan aantonen. 

Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen: 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. 

Pensioenen 
De Stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over 
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de 
pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Het bedrag dat als 
pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet gefinancierde bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen, die als 
onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 

Verstrekte subsidies 
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot 
toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de 
subsidie wordt uitgekeerd. 

Operationele leasing 
Bij de Stichting kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 
die aan de eigendommen verbonden zijn, niet bij de Stichting ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 

Grondslagen WNT 
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Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke 
sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als 
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.  

Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De verantwoorde bedragen 
zijn de in het jaar ontvangen en betaalde kasstromen. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een 
werkelijke koers op transactiedatum. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 
plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

 

4.5 RISICOPARAGRAAF 

Organisatie en continuïteit 
De organisatie VRIJDAG komt voort uit een fusie van de Kunstencentrum Groep en de Stedelijke 
Muziekschool Groningen in 2013. De inkomsten van VRIJDAG bestonden in 2020 voor 66% uit 
subsidies van stad en provincie. De subsidie aan VRIJDAG is onderdeel van de cultuurnota 2017–
2020. Voor periode 2021 – 2024 zal de subsidie worden gecontinueerd op eenzelfde niveau. 

Dat de politieke steun breed aanwezig is blijkt uit het feit dat de gemeenteraad in december 2020 
met een zeer breed gedragen besluit de nieuwbouwplannen en bijbehorende kredietaanvraag 
goedkeurde. 

VRIJDAG haalt haar eigen inkomsten met name uit de lesgelden. VRIJDAG is bezig haar 
cursusaanbod te innoveren zodat het ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. Deze innovatie gaat 
stapsgewijs en er wordt gestuurd op continuïteit van aantal leerlingen en cursisten. 

Van de medewerkers in loondienst heeft 86% (gerekend in fte’s) een vaste aanstelling. VRIJDAG 
valt onder de cao Kunsteducatie en is verplicht deze te volgen. Deze cao kent een loonsverhoging 
van 3% per 1 januari 2020 en van 2% per 1 januari 2021. Er ligt een principeakkoord dat nieuwe 
cao zowel betrekking zal hebben op kunsteducatie als op bibliotheken. 

Reservepositie/weerstandsvermogen 
VRIJDAG heeft een algemene reserve die bedoeld is om eventuele tekorten in het 
exploitatieresultaat op te vangen en/of onvoorziene tegenvallers te financieren 
(weerstandsvermogen). Vanwege een krappe vermogenspositie was voor 2020 een exploitatie-
overschot begroot van € 60.000 begroot (naast de verwachte terugbetaling van € 83.000 door het 
UWV). Na verwerking van het exploitatieresultaat over 2020 resulteert een vrij besteedbaar eigen 
vermogen van € 420.999. Met de gemeente is afgesproken dat het beoogde eigen vermogen 
€ 527.000 mag bedragen.  

VRIJDAG heeft al enkele jaren de gewoonte om aan het eind van elk kalenderjaar haar brede 
risico-inventarisatie te actualiseren. In februari 2021 leidde dit tot een totaal risicobedrag van 
€ 525.000. Deze risico-inventarisatie wordt vanzelfsprekend ook vertaald naar preventieve 
maatregelen.  
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4.6 TOELICHTING OP DE BALANS 

4.6.1 Vaste Activa 

 

4.6.2 Voorraden 

 

4.6.3 Vorderingen 
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4.6.4 Liquide Middelen 

 

4.6.5 Eigen vermogen 
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4.6.6 Schulden 
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4.6.7 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Meerjarige financiële verplichtingen 
In december 2016 is een leasecontract afgesloten voor kopieerapparaten voor de duur van 60 
maanden. Hierdoor bestaat een jaarlijkse financiële verplichting van € 15.845. Het kopieercontract 
loopt tot en met december 2021. De resterende verplichting per 31 december 2020 bedraagt 
€ 17.382  

Met de gemeente Groningen is in 2013 een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand 
aan de Sint Jansstraat 7 voor de duur van zeven jaar lopende tot en met 31 december 2019. De 
overeenkomst wordt voortgezet voor telkens twee aaneengesloten periodes van telkens twee 
jaren. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging met inachtneming van een 
opzegtermijn van tenminste 1 jaar. De jaarlijks verschuldigde huur over 2020 bedroeg € 288.682. 
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurverplichting over 2021 bedraagt circa € 294.456. 
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4.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

4.7.1 (Exploitatie)subsidies 

 
Stichting VRIJDAG valt in de Cultuurnota van de gemeente Groningen onder de 
Kernvoorzieningen. Op basis hiervan ontvangt Stichting VRIJDAG jaarlijks een structurele subsidie 
van de gemeente Groningen. 

Deze subsidie is bedoeld voor exploitatie van de organisatie en de uitvoering van het programma 
Aanbod voor de activiteiten Beeldend, Theater en Muziek en de activiteiten van het programma 
Advies in de stad Groningen. 

De gemeente Groningen heeft eveneens een subsidie verleend voor de combinatiefunctie Ieder 
Kind Muziek (IKM) en voor de regeling combinatiefunctionaris (VRIJDAG in de Buurt). 

De provincie Groningen verleent een structurele subsidie in het kader van het 
uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020. Deze subsidie is zichtbaar gemaakt bij de baten onder 
de post 'exploitatiesubsidies provincie Groningen'. 

Naast bovengenoemde subsidies worden jaarlijks projecten uitgevoerd waarvoor incidentele 
subsidie en/of sponsoring wordt aangevraagd.    

4.7.2 Opbrengst basisactiviteiten 

 

4.7.3 Opbrengsten projecten en activiteiten 

 

4.7.4 Financiële baten 
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4.7.5 Overige inkomsten 

 

4.7.6 Personeelskosten 

 
Lonen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO 
Kunsteducatie verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Personeel van stichting VRIJDAG heeft een collectieve toegezegde pensioenregeling (Zorg en 
Welzijn). De jaarlijks verschuldigde premie wordt ten laste van de personeelskosten gebracht 
onder aftrek van de werknemersbijdrage. Zorg en Welzijn is een bedrijfstak pensioenfonds waarbij 
een toegezegde pensioenregeling wordt verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling. 

Het bedrag overige personeelskosten bestaat voor € 35.000 uit gemaakte kosten wegens vertrek 
van personeelsleden. 
Deze kosten zijn exclusief een UWV uitkering van € 83.000 die in 2020 is toegekend ter 
compensatie van betaalde personeelskosten in 2019. 

Verantwoording uit hoofde van de WNT 
(Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) 

Naam functie 
top-

functionaris 
dienst-

betrekking  
omvang 

dienstverband  
omvang 

dienstverband  
Dhr. W.J.C. Luiten Bestuurder ja ja  1 fte  1 fte  

Naam 
aanvang en einde 
functievervulling beloning 

beloning 
op termijn  

totaal 
bezoldiging  

individueel 
toepasselijk 

bezoldigings-
maximum 

Dhr. W.J.C. Luiten 1-1-2020 - 31-12-2020 € 95.409 € 9.917  € 105.326  € 201.000  
         
Dhr. W.J.C. Luiten 1-1-2019 - 31-12-2019 € 90.996 € 9.455  € 100.451  € 194.000  
         
Gegevens topfunctionarissen onbezoldigd 2020       
Naam aanvang en einde functievervulling functie  
Dhr. B. Schollema 01-01-2020 - 31-12-2020 Voorzitter Raad van Toezicht  
Dhr. H. Raatjes 01-01-2020 - 31-12-2020 Lid Raad van Toezicht  
Mevr. J. Meijer 01-01-2020 - 31-12-2020 Lid Raad van Toezicht  
Mevr. M. de Jonge 01-01-2020 - 31-12-2020 Lid Raad van Toezicht  
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Dhr. K. Nickolson 01-01-2020 - 31-12-2020 Lid Raad van Toezicht 
Mevr. R. Hageman 01-01-2020 - 31-12-2020 Lid Raad van Toezicht 
Mevr. M. Haveman 01-01-2020 - 31-12-2020 Lid Raad van Toezicht 

Gegevens topfunctionarissen onbezoldigd 2019 
Naam functie 
Dhr. W. Cornelis Voorzitter Raad van Toezicht 
Dhr. B. Schollema Voorzitter Raad van Toezicht 
Dhr. H. Raatjes Lid Raad van Toezicht 
Mevr. J. Meijer Lid Raad van Toezicht 
Mevr. M. de Jonge Lid Raad van Toezicht 
Dhr. K. Nickolson Lid Raad van Toezicht 
Mevr. R. Hageman Lid Raad van Toezicht 
Mevr. M. Haveman 

aanvang en einde functievervulling 
1-01-2019 - 31-10-2019

01-11-2019 - 31-12-2019
1-01-2019 - 31-12-2019
1-01-2019 - 31-12-2019
1-01-2019 - 31-12-2019
1-01-2019 - 31-12-2019
1-01-2019 - 31-12-2019
1-03-2019 - 31-12-2019 Lid Raad van Toezicht 

Toelichting bij het samenstellen van de WNT-verantwoording 
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT 
zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 
2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt 
gehanteerd. 
Stichting VRIJDAG herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 
onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met 
paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen 
verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen. 

4.7.7 Afschrijvingen 

4.7.8 Kosten projecten en activiteiten 

4.7.9 Financiële lasten 
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4.7.10 Overige lasten 
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5 OVERIGE GEGEVENS 

5.1 WINSTBESTEMMING 
In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de winstbestemming. 

Het positieve resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. 

5.2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum geweest. 
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5.3 CONTROLEVERKLARING 
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6 BIJLAGEN 
6.1 SPECIFICATIE VAN OVERIGE SCHULDEN OP DE BALANS 
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6.2 STAAT VAN LASTEN EN BATEN IN TOTALEN 
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6.3 PRODUCTEN AANBOD 
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6.4 PRODUCTEN ADVIES 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2021



 

 

 

 

 
VRIJDAG jaarstukken 2020 p 57/62 19 maart 2021 

 
 
 
 
  

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 19 maart 2021 



 

 

 

 

 
VRIJDAG jaarstukken 2020 p 58/62 19 maart 2021 

6.5 FACTS & FIGURES VRIJDAG 
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6.6 RISICO-REGISTER 
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