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Voor de uitgebreide financiële verantwoording verwijzen wij naar jaarrekening 2020/2021. 

Qua bedrijfsvoering werd seizoen 2020/2021 gedomineerd door het Corona virus dat zich begin 2020 

aandiende. De diverse corona lock-downs zorgde voor een aanmerkelijke terugloop in lesgelden. 

Evengoed blijven de financiële resultaten van de stichting over 2020/2021 maar in beperkte mate 

achter bij de gestelde doelen door een terugval in loonkosten, met name aan de Zzp-ers. Met steun 

van de gemeente en provincie konden we, ondanks de hogere uitgaven voor Corona-maatregelen en 

restitutie kosten voor gemiste lessen, het boekjaar met een positief resultaat afsluiten.  

Naast  een terugloop in leerlingaantallen voor de jaarcursussen, met name bij dans, vielen er korte 

cursussen uit en stonden ook dit seizoen de resultaten in de incidentele opbrengsten onder druk. De 

stichting zet daarom met extra aandacht in op een stabielere exploitatie voor de komende jaren. Dit 

ook met oog op de plannen met het Thijssehuis waar met de gemeente Texel, Young4ever en 

KopGroep Bibliotheek een sociaal cultureel ‘eilandhuis’ voor Texel realiseren.  

 

 ‘Artex biedt vanuit het hart van Texel voor alle bewoners en bezoekers van Texel een aantrekkelijk, 

hoogwaardig en divers aanbod van kunst, cultuur en educatie.’ 

 

Doelstelling Artex 

Stichting Artex Kunstenschool Texel stelt zich ten doel kunsteducatie én kunstbeleving op Texel in de 

ruimste zin des woords te bevorderen en ondersteunen. De stichting is er voor alle geledingen van de 

Texelse bevolkingen bezoekers. De kunstenschool streeft ernaar dat alle inwoners van Texel ergens in 

hun leven in aanraking komen met activiteiten van Artex. 

Artex is een gecertificeerde instelling die de Governace Code Cultuur volgt. Artex is als kunstenschool 

in opdracht van de Gemeente Texel de spil in de uitvoering van cultuureducatie op Texel. Bij het 

educatieve aanbod op Texel, waarbij educatie aan bestaand en nieuw cultuuraanbod wordt gekoppeld 

vervult Artex als Kunstenschool Texel een faciliterende rol. Artex ontwikkelt, programmeert en 

coördineert het culturele educatieve aanbod op Texel en ondersteunt initiatieven en verbindt 

verschillende partijen. Bij nieuwe initiatieven op Texel is Artex dé partner wanneer een samenwerking 

met een cultuureducatie-partner gevraagd wordt. Duurzaam cultuuronderwijs maakt leerlingen met 

behulp van creativiteit, verbeeldingskracht en flexibiliteit klaar voor de eenentwintigste-eeuwse 

maatschappij. Goed cultuuronderwijs op alle Texelse scholen is van belang voor het eiland, het houdt 

haar levendig en aantrekkelijk voor jonge gezinnen en iedereen die de brede ontwikkeling van kinderen 

een warm hart toedraagt. 

In 2019 bestond Artex 60 jaar, een jubileumjaar. Artex is sinds haar ontstaan in 1959 gevestigd in Den 

Burg. Sinds 1981 gehuisvest aan het Schilderend in de voormalige Zeevaartschool en Ulo. In 1987 



 

 

voegde de Balletvereniging Texel zich bij de Muziekschool en ontstond de Muziek- en Dansschool 

Texel. Docenten van Artex bezoeken sinds de oprichting in 1959 alle scholen in het primair onderwijs 

op Texel. Er wordt van oudsher muzieklessen gegeven in verschillende vormen en vandaag de dag 

wordt er met name aanbod ontwikkeld wat is toegesneden op de lokale vraag. Artex brengt de scholen 

en het culturele veld samen en draagt zorg voor het cultuuronderwijs voor alle Texelse kinderen. Zo 

kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en 

kunsten. Cultuuronderwijs is onmisbaar. Cultuur verrijkt kinderen. 

Artex zorgt in opdracht van de gemeente met de Cultuurcoach/combinatiefunctionaris voor de 

coördinatie en uitvoering van de combinatiefunctionaris Cultuur en de regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit en de opzet en uitvoering van kunst- en cultuureducatie leerlijnen in het primair onderwijs.  

De culturele leerlijnen van Artex voor het voortgezet onderwijs worden opnieuw vormgegeven. Door 

de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er een financiële 

impuls beschikbaar voor scholen die leerlijnen willen opzetten. Er worden dialoogmomenten tussen 

cultuur-educatoren en leerkrachten/icc-ers georganiseerd tijdens Kunststuurgroep bijeenkomsten, 

meet-ups,  workshops en cursussen. Artex adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en 

uitvoering van cultuuronderwijs. 

Het verder verbinden van de verschillende leerlijnen en lessen in het primair onderwijs gaat is met 

CMK3 een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarbij borging van behaalde resultaten, de 

toegankelijkheid van cultuuronderwijs en de verbinding met het voortgezet onderwijs de focus zal 

hebben. De nieuwe Cultuurcoach/combinatiefunctionaris biedt mogelijkheden om de jeugd 

structureel ook buiten de schoolse setting te bewegen tot actieve en passieve cultuurparticipatie.                                             

 

De Organisatie 

In 2020/2021 zijn er enkele mutaties geweest in het medewerkers en er worden enkele docenten op 

basis van detachering over en weer gedeeld met Triade in Den Helder. Op bestuurlijk niveau zijn er 

geen wisselingen geweest. Het bestuur bestaat uit de heer J.G.D. van Veller als voorzitter, de heer M.C. 

Meskers als secretaris, mevrouw M. Merkelbach als penningmeester en mevrouw C Groen als 

algemeen lid. Directeur S Boschma is per november 2018 ook directeur bij collega organisatie Triade 

in Den Helder. In totaal zijn er 34 medewerkers/opdrachtnemers bij Artex (23 vrouwen, 11 mannen) 

en daarvan zijn er 9 Texelaar. De 4 bestuurders zijn allen woonachtig op Texel 
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BCF Verantwoordingsmatrix 

Beoogd maatschappelijke effecten 

De gemeente Texel wil dat haar inwoners maatschappelijk verbonden zijn door kunstzinnig aanbod. 

Artex Kunstenschool Texel ondersteunt de invulling van deze ambitie door het cultureel bewustzijn 

van Texelaar en toerist te ondersteunen met een breed aanbod van kunst en cultuur; door 

Kunsteducatie van kwalitatief goed niveau te verzorgen en coördineren; door culturele en kunstzinnige 

ontmoetingen en activiteiten te initiëren, organiseren en faciliteren.  

Gestelde beleidsdoelstellingen 

De gemeente Texel wil dat haar inwoners en toeristen gestimuleerd worden om actief en passief deel 

te nemen aan cultuur. Artex Kunstenschool daagt inwoners en bezoekers van Texel uit om actief en 

passief mee te doen  en Artex verzorgt een aanbod dat er toe bijdraagt dat inwoners en bezoekers van 

Texel hun talenten ontdekken en ontwikkelen.  Artex ondersteunt het Texelse cultureel bewustzijn 

binnen breed spectrum van kunst en cultuur en draagt bij aan het ontdekken en vervolgens 

ontwikkelen van persoonlijk talent in alle doelgroepen van kinderen, jeugd, jongeren, 

volwassenen, ouderen en speciale doelgroepen. Artex draagt zorg voor aanbod van 

kunsteducatie op alle Texelse scholen. Daarnaast initieert Artex actieve en passieve 

cultuurparticipatie door kunstzinnige ontmoetingen en activiteiten te organiseren en zet ze 

zich in om (culturele) inzet, kennis en ervaring voor Texels te behouden en organiseren in 

samenwerking met partners en/of in samenwerkingsverbanden) 

 

Het publieksbereik. 

In het seizoen 2020/2021 hebben in een bijna 1869 cursisten mogen ontvangen, waarvan 1122 via de 

verschillende korte en lange dans-, theater- en muzieklessen en lezingen. Een grote toename van het 

aantal deelnemers bij de (online) lezingen hebben de terugloop elders niet kunnen opvangen. Het 

wegvallen van het jaarlijkse Iers-festival scheelde 160 deelnemers.  

In de reguliere bezoekers is in absolute aantallen de terugloop van cursisten in de vrije tijd met 253 

cursisten het groots bij de leeftijdsgroep 20/64 jaar, in percentage is de terugval het groots bij de groep 

65+, bijna 60%. In de leeftijd tot 19jaar waren er bijna 16% minder cursisten en leerlingen. Gemiddeld 

heeft Artex in dit coronajaar bijna 17% minder cursisten mogen noteren. 

De afdeling dans had ruim 21% minder leerlingen bij de jaarcursussen, bij de jaarcursussen muziek was 

de terugval 11%. De orkesten en ensembles kende door de coronabeperkingen zelfs 55% minder 

inschrijvingen, in totaal gemiddeld ruim 26%. Bij korte cursussen is er met een ruime verdubbeling een 

grote toename bij de korter cursussen dans/bewegen, lezingen kende eveneens een grote toename 

van bijna 40%. De korte cursussen beeldend (-48%), theater (-32%) en muziek (-25%) kende  

noodgedwongen een grote terugloop in cursisten.    

In het voortgezet onderwijs zijn dit seizoen geen lessen verzorgd omdat we ‘niet welkom waren’. In 

het primair onderwijs hebben alle leerlingen in meer, maar vooral in minder mate muzieklessen gehad 

van de muziekvakleerkrachten en waar mogelijk zijn er theaterlessen gegeven door de 

theatervakdocent. 



 

 

In totaal heeft omgerekend 13,7% van alle Texelaars (13.656 per 1-1-2021) in 2020/2021 één of 

meerdere cursussen in de vrije tijd gevolgd bij Artex en/of in het onderwijs een of meerdere docenten 

van Artex getroffen.  

 

 

 

In het seizoen 2020/2021 heeft Artex door de coronabeperkingen gedurende het seizoen slechts 831 

cursisten en leerlingen in de vrije tijd mogen ontvangen, ruim 6% van alle Texelaars. De 

coronamaatregelen beperkte de mogelijkheden voor lesgeven en voor optreden. In dit seizoen hebben 

we slechts 200 bezoekers bereikt met publieke optredens. Door online aanbod en de productie van 

een dansfilm voor en mét alle dansleerlingen hebben we voor de bijna 250 dansleerlingen, hun broers, 

zussen, ouders, oma’s, opa’s en andere dierbaren met de film een prachtig document gemaakt.  

 

 

 

Culturele ontmoetingen 

Mede door de corona die voor 2020 en 2021 vrijwel alle publieksactiviteiten frustreerde hebben wij in 

het seizoen 2020/2021 nauwelijks bezoekers weten te betrekken bij onze activiteiten. De grotere 

optredens en voorspeelmomenten en ook meerdere kleinere publieksoptredens konden geen 

doorgang vinden. Trok het jaarlijkse (Vl)Iers Festival begin november meer bezoekers dan ooit, in 2020 

kon het geen doorgang vinden 

Ook gingen de opendagen, de traditionele zangworkshop ‘Christmas Carols’ en Theater na de Dam, de 

orkestenuitwisselingen met Amsterdam, de IMV concerten of de Texelse Cultuurnacht niet door. De 

Verdeling leeftijd binnen lessen in de vrije tijd Artex

tot 19 19-64 65 +

Verdeling leeftijd op Texel

tot 19 19-64 65+

Diciplines

Muziek Dans Lezingen Iers Beeldend Theater Overig

Cursuslengte

Jaarcursus Korte cursus Ultra kort



 

 

seizoen afsluitende popschool presentatieavond beperkte zich tot een optreden op het dak boven de 

ingang van Artex, voor een twintigtal spontane bezoekers.  

 

Extra activiteiten 

Artex is een van de vele partners die samen werken aan de ‘Eilandse aanpak’. Deze aanpak heeft tot 

doel om alle kinderen op Texel veilig en gezond te kunnen laten opgroeien, met recht op een goede 

basis bij het groeien en met voldoende mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen, op school en 

daarbuiten. De aanpak is gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren 

gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. De inzet is om er bij (dreigende) 

achterstanden of (mogelijke) problemen vroeg bij te zijn. De doelgroep zijn jongeren van 12 tot 18 jaar, 

maar voor een succesvolle aanpak moeten we ook de leeftijdsgroep 0-11 jaar hierin meenemen. Als 

pijlers voor de ‘Eilandse aanpak’ is gekozen voor de domeinen gezin (ouderkracht) en vrije tijd. Dat is 

het domein waar Artex als partner betrokken is met meer activiteiten en meer bereik.  

Naast de inspanningen voor de ‘Eilandse aanpak’ kwam daar met corona ook de extra inspanning bij 

voor het activeren van jongeren. Samen met Young4Ever en de Sportstichting werd op vraag van en 

onder begeleiding van de gemeente op de grens van de zomervakantie een extra programma opgezet; 

‘Break Out’. Na de eerste verkenningen volgde een plan wat ‘met stoom en kokend water’ succesvol 

uitgevoerd werd. Het traject was verhelderend voor de interne samenwerking en die tussen de 

verschillende partners en wat betreft de behoefte van de jongeren. De resultaten waren positief voor 

het bereik van jongeren die het door corona ook sociaal lastig hadden en worden meegenomen in de 

ontwikkelingen van de ‘Eilandse Aanpak. Break Out was een fijne afsluiter van een bewogen jaar. 

 

Nieuwe huisvesting 

Seizoen 20202/2021 stond deels in het teken van besluitvorming over de beoogde realisatie van een 

nieuw onderkomen voor Artex Kunstenschool, samen met Young4Evere en Kipgroep Bibliotheek, en 

de uitwerking van de plannen om te komen tot een uitvraag naar een architect en een ontwerp. In 

september 2020 heeft de Texelse gemeenteraad besloten tot de uitwerking van de plannen tot 

realisatie van een cultureel centrum om de drie instellingen te huisvesten, aangevuld met een 

multifunctionele theaterzaal, een expositieruime en een dorpshuisfunctie.   

 

Artex als netwerk  

Artex is als kunstenschool de spil in het aanjagen van cultuurparticipatie op Texel. Artex was een van 

de initiatiefnemers van de Texelse Cultuurnacht, is penvoerder voor en werkgever van de Texelse 

Cultuurcoach, is initiator van orkestenuitwisselingen met Amsterdamse en Noord-Hollandse orkesten 

en spil in het netwerk van Vlaams/Ierse folkmuziek netwerk. De Artex directeur is voorzitter van het 

Overleg Cultuurparticipatie en Kunsteducatie Noord-Holland, het provincie brede overleg 

Cultuurcentra en betrokken bij de totstandkoming van het Cultuurprofiel Noord-Holland Noord.  Met 

de route naar de verwezenlijking van een nieuw sociaal cultureel centrum voor Texel in Den Burg, het 

Thijssehuis, zijn de banden met partners als Young4Ever en Kopgroep Bibliotheek verder aangehaald.  

 

 



 

 

Talentontwikkeling 

Als leukste school van Texel biedt Artex vanuit het hart van Texel voor alle bewoners en bezoekers van 

Texel een aantrekkelijk, hoogwaardig en divers aanbod van kunst, cultuur en educatie. Artex is de 

aangewezen instelling voor actieve en passieve cultuurbeleving en -educatie in scholen, instellingen 

en de vrije tijd. Enerzijds voor het beschikbaar maken en ontwikkelen van culturele competenties -  

nodig om volwaardig deel te kunnen nemen aan de moderne samenleving - voor alle (jonge) mensen 

op ons eiland. Anderzijds door alle (jonge) mensen op ons eiland uit te nodigen en uit te dagen om het 

eigen talent te zoeken en door daarbij de ‘keten van talent ontwikkeling’ van kennismaken en  

ontwikkelen tot bekwamen en excelleren beschikbaar en voor iedereen toegankelijk te maken.  

Als het gaat over talent, zeker in de kunsten, gaat het vaak over jóng talent. De aandacht lijkt zich soms 

ook uitsluitend daar toe te beperken. Texel ontgroent en met oog op het behoud van de jeugd voor 

het eiland lijkt een focus op ‘jong talent’ logisch, maar het kan ook onnodig blik-vernauwend werken. 

Het zijn immers niet alleen jongeren die de toekomst hebben, het zoeken, ondersteunen en stimuleren 

van talent moet zich uitstrekken tot alle generaties. 

Talentontwikkeling stopt nooit en bij Artex werken wij ook met ‘ontwikkeld talent’. Wij organiseren 

lezingen over oude kunst, oudere muziek en meer zichzelf al bewezen kunst, maar we verzorgen ook 

cursussen speciaal voor volwassen cursisten die zich willen blijven ontwikkelen en bekwamen. 

Maar alleen middels individuele talentontwikkeling onderstrepen we het belang van het ontwikkelde, 

we organiseren ook ontmoetingen, samenspel om momenten en mogelijkheden te creëren waarbij 

deze cursisten elkaar ontmoeten en leren kenen. Zo zijn er koren, orkesten en ensembles om in 

samenspel, ook met jongere talenten de ervaring te verdiepen. En/of die zelf ervaring willen 

overdragen aan een ander. 

Kunstencentrum Artiance Alkmaar heeft Artex Kunstenschool verzocht om samen met Triade Huis voor 

de Kunsten de Alkmaarse pilot ‘Zicht op Talent’ voor geheel Noord-Holland Noord om te bouwen. 

Triade heeft dit opgepakt en Artex heeft zich aangesloten. In het Zicht op Talent programma konden 

en kunnen 30 uitzonderlijke talenten tussen de 12-24 jaar een maatgericht talentontwikkelingstraject 

volgen. Hiervoor is een persoonlijk budget beschikbaar waarmee talenten bijvoorbeeld extra lessen, 

workshops en masterclasses kunnen volgen en doen zij podiumervaring op.  

 

Artex in en naast het onderwijs 

De gemeente Texel wil dat cultuureducatie in zowel het primair als het voortgezet onderwijs op Texel 

versterkt wordt. Via Artex wordt daar sturing aan gegeven via de cultuurcoach die deelname aan 

cultuur stimuleert. Daarvoor zetten wij zowel vakdocenten in, meer specifiek de muziekvakleerkracht 

op alle basisscholen, zowel als de cultuurcoach. De cultuurcoach is daarnaast ook de verbinder van 

cultuur met de sectoren onderwijs, welzijn, sport en gezondheid. 

Op de Texels basisscholen verzorgt Artex voor alle leerlingen muzieklessen Algemene Muzikale 

Vorming en voor de groepen 5 is Instrumentale Muzikale Vorming beschikbaar. Jaarlijks vindt er een 

evaluatie van de lesdoelen plaats en de IMV lessen worden jaarlijks geëvalueerd met de scholen. Wat 

ging er goed? Wat kan er beter, wat missen jullie? Hoe vonden jullie de IMV-presentatie? Met een 

voorschot op het volgende seizoen, welke lesdag(en) willen jullie volgend jaar? Wie is de leerkracht 

groep 5 schooljaar 2021-2022? Hoeveel kinderen zitten er volgend schooljaar in groep 5 en/of 

combinatiegroep die mee gaan doen met de IMV-lessen? Met de docenten wordt er normaal 



 

 

gesproken halverwege het seizoen geëvalueerd om voor de tweede helft te kunnen bijsturen, dit jaar 

was er geen tweede helft door de coronamaatregelen.  

Daarnaast is aanbod aan de scholen gegoten in het Cultuurkoers programma wat Artex als penvoerder 

heeft vormgegeven voor het Cultuureducatie met Kwaliteit traject. Dit traject wordt voortdurend 

geëvalueerd als onderdeel van het traject waarbij we uitgaan van “de vragende school”. 

Cultuurpartners werken niet meer aanbodgericht, maar vraaggericht. De CMK-coördinator helpt 

scholen de vraag te formuleren. Een intensievere samenwerking tussen de cultuurpartners is ook een 

grote wens. Ook om die reden willen we de cultuurbehoefte – de hulpvraag van de scholen boven 

water halen. Het aanbod van de cultuurpartners kan verder toegespitst op de schoolactiviteit, maar 

ook kan het de scholen inspireren. Het aanbod van de cultuurpartners vereist meer coördinatie en is 

in sommige gevallen onvoldoende bekend.  

Hiertoe verzorgt Artex ook het formele en materiële werkgeverschap van een goed functionerende 

Combinatiefunctionaris Cultuur / Cultuurcoach. Uitgangspunten daarbij is de cultuurcoach verbindt 

door overleg met de sectoren onderwijs, welzijn, sport en gezondheid met als doel buitenschoolse 

deelname aan cultuur te stimuleren en jongeren.  

Voor de het CMK-programma en de Cultuurcoach heeft Artex separate BCF overeenkomsten met de 

gemeente. De cultuurcoach gelooft dat kunst en cultuur mensen gelukkiger maakt en heeft de 

overtuiging dat creativiteit de mens verder helpt in hun persoonlijke ontwikkeling en bijdraagt aan een 

positieve, betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling. Culturele voorstellingen en exposities 

bijwonen of het deelnemen aan culturele activiteiten verbindt de verschillende bevolkingsgroepen: 

oud en jong, geletterd en ongeschoold, autochtonen en nieuwkomers. De cultuurcoach is zichtbaar in 

de Texelse samenleving en brengt mensen bij elkaar om ze te verbinden, inspireren en activeren. 

Daarbij denken we in mogelijkheden en gebruiken we elkaars talenten en podia om vraagstukken en 

uitdagingen op te lossen. De verkenningen van 2020 hebben meer inzicht gegeven op wat er door 

gemeente en Artex wordt verwacht van de Cultuurcoach, In het 4e kwartaal van 2020 zijn 

cultuurmakers en cultuurbewaarders gehoord, het eerste kwartaal van 2021 was vooral gericht zijn op 

het horen en bevragen van jongeren. Cultuurcoach wil het liefst werken vanuit de behoefte en vraag 

van de jongeren. De coronajaren waren echter een tijd vol beproevingen. Social distancing maakte 

fysiek samen zijn zeer lastig en online was veelal een pover alternatief. Momenten van 

sociaal/cultureel ontmoeten en uitwisselen vonden zeer beperkt plaats.  

 


