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VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARVERSLAG 2021
Het Jaarverslag 2021 van de “Stichting Stadkamer” gevestigd Zeven Alleetjes 1a, 8011 CV te Zwolle
is vastgesteld d.d.

Drs. Astrid Y. Vrolijk- de Mooij MCM,
Directeur-bestuurder
Het Jaarverslag 2021 van de “Stichting Stadkamer” is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering
van d.d. 12-05-2022.
Raad van Toezicht:

De heer K. Sloots

De heer R.A. Hofsink

De heer K. van der Kamp

Mevrouw F.M. Burgers

Mevrouw J.M.J. Mens

De heer H.P. Plas

De heer M. Hemmink
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING
1.1

TERUGBLIK

Ook in 2021 hadden we nog te maken met coronamaatregelen waardoor we flexibel moesten zijn in ons aanbod van diensten
en activiteiten. Omdat we als Stadkamer essentiële dienstverlening bieden, konden we vrijwel het gehele jaar – al dan niet
beperkt - open blijven, waar door veel Zwollenaren dankbaar gebruik van is gemaakt. Gelukkig kwam op verschillende
momenten, vooral vanaf de zomer, het vertrouwde gevoel weer terug, dan bruiste het binnen Stadkamer en was er volop
energie bij de medewerkers en onze bezoekers. Fantastisch om te zien hoe iedereen dan geniet van lezen, leren, ontmoeten
en cultuur.
Over de afgelopen 5 jaar zien we een groei die zich ook de komende jaren nog zal doorzetten. Een mooie ontwikkeling, want
we zijn er graag voor alle Zwollenaren. Tegelijkertijd groeit hiermee ook de vraag naar onze dienstverlening en neemt de druk
toe: er komen steeds meer mensen in onze centrumlocatie om te lezen, deel te nemen aan een activiteit of om te studeren.
En met een kleinere personeelsformatie zijn we heel veel meer gaan doen. Zo is er inmiddels een ruime verdubbeling van het
aantal activiteiten binnen Stadkamer, zijn onze openingsuren verruimt en huisvesten we het Informatiepunt Digitale Overheid.
In 2022 gaan we samen met de gemeente Zwolle verder onderzoeken wat deze groei voor Stadkamer en Zwolle betekent.

1.2

HOOGTEPUNTEN EN ACTIVITEITEN

Vanaf het voorjaar van 2021 hebben we, ondanks coronabeperkingen in o.a. de aantallen bezoekers, weer volop activiteiten
georganiseerd. Voor het onderwijs, voor amateurkunstenaars, professionele kunstenaars en voor alle inwoners van Zwolle.
Van de Schrijfkamer tot ArtPitch038, van deskundigheidsbevordering voor leerkrachten tot de digitale scheurkalender voor het
Zwolse basisonderwijs. De medewerkers van Stadkamer hebben absoluut niet stilgezeten. We nemen je mee in een aantal
hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Lezen en Lenen
In 2021 heeft Stadkamer extra activiteiten georganiseerd ten aanzien van digitale basisvaardigheden. Dat bleek hard nodig
gezien het toenemende gebruik van Corona-apps en qr-codes.
In juni startten we met de spreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid in Stadkamer Centrum, waar inwoners van
Zwolle terecht kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld belastingen, verkeersboetes, de coronapas en DigiD. Daarnaast is er
vanaf oktober in iedere vestiging van Stadkamer een spreekuur Digi-hulp gerealiseerd in samenwerking met SeniorWeb. Zo is
er elke dag van de week een vraagbaak beschikbaar voor Zwollenaren die moeite hebben met digitale toepassingen,
smartphone, laptop of tablet.

Media- en taalonderwijs
Vanuit Media- & taaleducatie zijn verschillende activiteiten georganiseerd, samenwerkingen geïntensiveerd en nieuwe
samenwerkingen aangegeven. We zetten enkele hoogtepunten op een rij:
•
•
•
•

•

•

•

De samenwerking met de kinderopvanginstellingen en basisscholen is gecontinueerd. Ook in 2021 zijn er veel kinderen
en leerkrachten geïnspireerd met prachtige boeken en er is een aantal nieuwe schoolbibliotheken ingericht.
De samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. Travers en de gemeente is geïntensiveerd.
We hebben een eerste verkenning gedaan voor een structurele samenwerking met verschillende mbo- en hboinstellingen (Landstede, Windesheim, VIAA).
Het programma ‘Alle Zwolse Kinderen Lezen’ gaat een nieuwe fase in, nu de gemeente Zwolle ons voor de komende
jaren een structurele financiering heeft toegezegd. In samenwerking met onderwijsadviesbureau Sardes hebben we
hiervoor een plan geschreven: ‘Gelijke kansen op (voor-)leesplezier’, hiermee gaan we met nog meer scholen de
samenwerking aan om het leesplezier bij kinderen te vergoten.
Het Zomerlezen was in 2021 een groot succes. Bijna 200 kinderen hebben tijdens de zomervakantie een verassingstas
met boeken opgehaald, zodat ze ook tijdens de vakantie lekker konden lezen. Daarnaast is er een ‘Boekenjacht’
georganiseerd vanuit de verschillende vestigingen, zodat kinderen met hun ouders op een laagdrempelige manier in
aanraking kwamen met prachtige prentenboeken.
In 2019 en 2020 hebben we vanuit een stimuleringsregeling van Kunst van Lezen een samenwerking met de PABO
Windesheim opgezet. In 2021 heeft dit een vervolg gekregen en is ook de intentie uitgesproken om de komende jaren
verder invulling te blijven geven aan een waardevolle samenwerking. In september organiseerden we samen een
studiedag voor studenten. Onder andere Hans en Monique Hagen hebben tijdens deze dag de studenten geïnspireerd
rond het werken met gedichten.
In samenwerking met Bibliotheek Dalfsen, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek Staphorst, Bibliotheek Zwartewaterland
en Rijnbrink is de webinar: ‘Rijke Taal’ georganiseerd. Maar liefst 548 geïnteresseerden meldden zich aan en deden
mee!
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Cultuureducatie primair en voortgezet onderwijs
Enkele hoogtepunten uit 2021 die we graag willen delen:
•

Talent Event
Op 5 maart 2021 ontving wethouder Monique Schuttebeld als vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle, als eerste
Nederlandse gemeente, het predicaat ‘Zwolle kiest voor talent’ tijdens het feestelijke online Talent Event. De uitzending
is bijna 1.000 keer bekeken. Vanwege de coronamaatregelen waren we genoodzaakt de aanvankelijk fysieke conferentie
om te buigen naar een online evenement, waardoor veel meer mensen bereikt zijn. Er zijn vanuit het hele land reacties
gekomen, vragen gesteld en gesprekken gevoerd na 5 maart. In Zwolle zijn sinds 2018 ruim 250 mensen opgeleid tot
talentenfluisteraar. Deze leerkrachten, pedagogisch medewerkers, (kunstvak)docenten en begeleiders van
(sport/muziek/culturele) verenigingen zetten zich actief in om de brede talenten van kinderen en jongeren te zien en
mogelijkheden te creëren om die te ontwikkelen en te benutten.

•

Hoogste fondsbedrag ooit besteed aan cultuuronderwijs basisscholen
De waarde van cultuuronderwijs is doorgedrongen tot de Zwolse scholen. Dat is o.a. te zien aan deze cijfers: In 2021 is
er ruim € 675.000 door het primair onderwijs besteed aan cultuuronderwijs. Daarvan is 80% besteed aan activiteiten en
17% aan materialen en methodes. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Dat komt met name doordat de
PO en (V)SO scholen eind 2020 eenmalig de mogelijkheid hebben gekregen om budget mee te nemen naar 2021. Dat
had natuurlijk alles te maken met de uitzonderlijke coronasituatie in 2020 en de sluiting van de scholen. Belangrijke
voorwaarde was samenwerking met een cultuuraanbieder. Veel scholen hebben hiervan gebruik gemaakt, waardoor er
ruim € 100.000 is meegenomen voor de uitvoering van plannen in 2021. Dat maakte dat het totaal te besteden
fondsbudget groter was dan voorgaande jaren.
We hebben gezien dat met name op scholen die een langdurige samenwerking hebben met externe kunstvakdocenten
de kunstlessen door zijn gegaan. Vaak vonden zij in goed overleg een passende oplossing voor de maatregelen,
bijvoorbeeld lessen online, buiten of in een heel andere opzet.

•

Wetenschap- en techniekonderwijs – leerecosysteem
In september 2021 startte in Zwolle het leerecosysteem ‘Buitengeluk’. Binnen een leerecosysteem werken opvang,
scholen buitenschoolse organisaties zoals welzijnsorganisaties en kunst- en cultuuraanbieders samen en worden
bestaande leermogelijkheden met elkaar verbonden. Kinderen worden hierdoor zowel op school als buiten school
geprikkeld en gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken en te leren over wetenschap, natuur en technologie. Het
leerecosysteem Buitengeluk is een samenwerking tussen: Gemeente Zwolle, BSO Doomijn, IKC IJsselhof, Xplosief,
wijkboerderij ’t Spiekertje, Travers Welzijn, NMO Overijssel, Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid en Stadkamer. Alle
partijen brengen expertise in, daardoor worden diverse leergebieden aan elkaar verbonden: Talenten, Wetenschap en
Technologie, Maakkunde, Cultuur en Natuur.

•

Ik ben de directeur – Kunstkracht stap 3
Op 14 juni opende Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel, het Kunstkracht festival op het schoolplein
van TalentStad. “Cultuureducatie is de zuurstof van de samenleving”, aldus Roy, die enthousiast meedeed aan de door
leerlingen ontworpen activiteiten. Een festival vóór en dóór jongeren. Het resultaat van een prachtig
cultuureducatieproject waarin de jongeren zelf de bouwers, performers, verslaggevers en deelnemers waren. De
jongeren gingen aan de slag met het opbouwen van het festivalterrein en specifiek hun eigen 'area'. Elke dag begon met
een leeg terrein en na 1,5 uur begon het festival te draaien. De jongeren hadden alle vrijheid om te doen (en te laten)
wat ze wilden. Er viel veel te zien, te doen en te proeven. Vervolgens werd er gezamenlijk opgeruimd en geholpen totdat
alles weer was ingeladen en schoongepoetst. In totaal deden 600 jongeren mee aan dit traject. Deze jongeren zitten op
6 verschillende scholen: Zone college, Talentstad VMBO & Talentstad Praktijkonderwijs, Doc93, Thorbecke VMBO &
Thorbecke pro. Er waren 15 kunstenaars/ culturele professionals en 2 culturele organisaties betrokken.

•

VO Meet up Cultuureducatie in Corona tijd
Begin 2021 organiseerde Team VO cultuureducatie drie online VO meet ups. Cultuuraanbieders en onderwijzers hadden
veel behoefte aan samenzijn in een tijd van Lockdown waarin we elkaar niet fysiek konden ontmoeten. De online meet
ups brachten inspiratie, ontmoeting en mooie gesprekken. We hadden 70 unieke deelnemers per keer. Samen kwamen
we tot de conclusie dat we ondanks corona en de maatregelen jongeren toch konden onderdompelen in kunst en cultuur.
Dit heeft mooie nieuwe online cultuureducatieprojecten opgeleverd. Zoals: ‘Vrijheid vier je samen’ van Kleinkunstig en
het Bevrijdingsfestival Overijssel. En ‘Spot Online’ van Kunsteducatie Nederland in samenwerking met Zwolse
kunstenaars en artiesten. Projecten die tot stand kwamen mede dankzij het Fonds Cultuureducatie Zwolle

Amateurkunst in Zwolle
In 2021 lag de actieve amateurkunstbeoefening grotendeels stil. Toch is er wel het een en ander aan activiteiten ontplooid!
Om die activiteiten mogelijk te maken, is vanuit het Fonds Amateurkunst een ‘Snelle coronaregeling’ opgezet, zodat partijen,
die in perioden van gedeeltelijke versoepelingen toch snel iets wilden opzetten, een bijdrage van maximaal € 1.500,- konden
krijgen. Daarnaast is met de commissie afgesproken om snel te schakelen als er zich aanvragen voor hogere bijdragen
zouden aandienen. Verder is het amateurkunstveld ondersteund met onder andere advies in het kader van het aanvragen van
coronasteungelden bij de gemeente en het livestreamen van concertjes en kleine optredens. Ook is de eerste sessie van een
deskundigheidsbevorderingstraject georganiseerd, dat is opgezet met collega’s uit de provincie.
De amateurkunst een week in de spotlights tijdens IkToon
Nadat we een jaar moesten overslaan vanwege corona, konden we in 2021 weer IkToon organiseren, zij het in een nog
afgeslankte vorm. We boden Zwolse amateurkunstgroepen podia in wijken tijdens IkToon op de Stoep, we brachten
theatergroepen bij elkaar in een inspiratiesessie van Jolmer Versteeg en we organiseerden ook weer de succesvolle editie
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van de Zwolse Maestro. Wethouder Michiel van Willigen, rapformatie De Alliantie, actrice en cultureel ondernemer Gina Maria,
hardstyle pianist Jisk Liefting en stadsdichter Sarah Lucassen dirigeerden allemaal meerdere bekende klassieke
muziekstukken uitgevoerd door jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel. Jisk Liefting deed dit het beste en mag zich een jaar lang
Zwolse Maestro noemen.

Buurtcultuur in Zwolle
Vanwege corona werden er in de straten, buurten en wijken van Zwolle duidelijk minder culturele initiatieven opgezet. Er
gebeurde natuurlijk nog wel het een en ander, waarbij vooral de kleinere initiatieven vanuit Zwollenaren in positieve zin
opvielen. Omdat er bijna voelbaar behoefte was aan verbinding, is er vanuit de Buurtcultuur extra tijd, energie en financiën
gestoken in een tweetal grote projecten in wijken die werden opgezet door professionele kunstenaars. In ‘Vlieg naar Zuijdt’
(Zwolle-Zuid) was een heel scala aan bijzondere activiteiten voor en met buurtbewoners en kunstenaars opgezet, waarbij de
samenwerking met diverse andere professionals van Travers werd gezocht. Daarnaast maakte de doorontwikkeling van
‘Cultuur in de Wijk’ in Westenholte een cultureel project mogelijk waar welzijnswerkers aan de slag zijn gegaan met met
jongere en oudere buurtbewoners.
Inspireren is…
Het kennisfestival Inspireren is… kon live plaatsvinden. De 2021 editie had als thema duurzaamheid en werd door
Stadkamer georganiseerd in samenwerking met ZwolleDoet! en SportService Zwolle. Dit kennisfestival richt zich op
sportverenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke en culturele organisaties om ze te inspireren en te informeren. Dit
keer over groene energie, duurzame relaties opbouwen met leden en een blik op de toekomst. Op het fondsenplein waren
diverse nationale en lokale fondsen aanwezig waar de verenigingen terecht konden voor vragen of hulp.

ArtPitch038
In juli mochten we voor de derde keer ArtPitch038 organiseren. Twintig professionele kunstenaars presenteerden hun plannen
aan elkaar en bepaalden welke tien ideeën met subsidie uitgevoerd mochten worden. Het was weer een inspirerende avond
waar mooie plannen voorbij kwamen. In de maanden erna gingen de winnende kunstenaars direct aan de slag om hun ideeën
verder uit te werken en te laten zien aan Zwolle.
ArtPitch038 is een gemeentelijk fonds voor ondernemers in de creatieve sector. Dit fonds is bedoeld om op een
laagdrempelige manier subsidie te verlenen aan nieuwe en vernieuwende kunst- en cultuurinitiatieven. Grootse projecten,
maar ook kleinschalig, experimenteel of underground. ArtPitch038 richt zich op alle creatieve ondernemers en professionele
kunstbeoefenaars in Zwolle. De uitvoering van het fonds is door Gemeente Zwolle bij Stadkamer ondergebracht.

Activiteiten in Stadkamer
We hebben in 2021 verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd en gefaciliteerd. Van, voor en door Zwollenaren.
We hebben er een paar uitgelicht:
WINWIN – debat naar consensus
Op 26 juni organiseerden we een bijzonder debat onder de titel
WINWIN. Een debat waarbij de deelnemers nu eens niet aangespoord
worden om de zaak te laten escaleren. Het debat ging over diverse
onderwerpen. Drie groepjes betrokkenen gingen met elkaar in een
online debat over onderwerpen zoals “Winkelklimaat binnenstad
Zwolle” en “Vliegveld Lelystad” met als doel consensus te bereiken.
Naderhand werden ervaringen uitgewisseld.
“WINWIN is een interactieve debat speeltuin waar een algoritme een
gesprek helpt structureren.
WINWIN viert consensus in plaats van polariserende verschillen.
Zet je tanden in een stevige stelling, én ontdek waar je samen wél
door een deur kan.”
Zomerprogramma en opening Tuinkamer
In de zomer stond groen en duurzaamheid centraal in het activiteitenprogramma van Stadkamer. In je straat en rondom huis
is er veel winst te behalen waar het gaat om duurzaamheid. Met prikkelende workshops en activiteiten voor jong en oud,
lezingen, excursies en groene wandelingen, werden deelnemers uitgedaagd om na te denken over een groenere leefwereld of
om deze zelf te creëren. Zo werd de entree van Stadkamer Centrum omgetoverd tot een kleurrijke Urban Jungle onder leiding
van kunstenaar Chantal de Wolde. Afval- en restmaterialen vormden de basis voor bijzondere insecten, bloemen en bomen,
die door kinderen én ouders samen werden gemaakt. Ook spel en spanning leenden zich prima om het klimaat onder de
aandacht te brengen. In de climate escaperoom Adapt or BTrapped dwong een storm de inwoners van Zwolle om naar safe
zones te vluchten. Maar dat lukte alleen via het oplossen van opdrachten. Dat alle activiteiten goed bezocht en/of volgeboekt
waren, laat zien dat ook een maatschappelijke thema als het klimaat echt niet saai hoeft te zijn, maar juist leidt tot prachtige
resultaten!
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Ook hebben we dakterras aan de Zeven Alleetjes in de zomer van 2021 omgebouwd tot Tuinkamer, een groene oase midden
in de stad waar je op ideeën gebracht wordt over het groener maken van eigen tuin of balkon en waar kinderen op een
speelse manier kunnen leren over de natuur. Op 8 juli werd de Tuinkamer officieel geopend door wethouder Michiel van
Willigen en werd het startsein gegeven voor het zomerprogramma. Vanuit onze nieuwe Tuinkamer heb je uitzicht op een
luchtzuiverende muurschildering. De muurschildering bestaat uit bloemen en vogels en is 46m2 groot. Daarmee kan de
schildering eenzelfde hoeveelheid lucht zuiveren van stikstof oxiden als ongeveer 46 volwassen bomen. Niet eerder werd
in Zwolle voor deze oplossing gekozen op een muur van deze omvang van een openbaar gebouw.
Zwolse Lettersoepdag
Taalpunt en Stadkamer organiseerden in de Week van Lezen en Schrijven samen met Travers Welzijn en gemeente Zwolle
de Zwolse Lettersoepdag. Hiermee vroegen we extra aandacht voor laaggeletterdheid. Op meerdere plekken werd soep
uitgedeeld met letter vermicelli en gingen medewerkers en vrijwilligers in gesprek met Zwollenaren. Kenden zij iemand die
moeite heeft met Lezen en Schrijven? Zijn ze bekend met de hulp die geboden kan worden? In de vestigingen organiseerden
we verschillende activiteiten voor jong en oud om te laten zien hoe belangrijk én leuk (voor)lezen is.

1.3 FINANCIËN
Exploitatieresultaat 2021
Ook het jaar 2021 werd grotendeels beheerst door het coronavirus. De avondklok, het sluiten van de horeca, het wel en niet
registreren van bezoek, de sluiting van de scholen etc. hebben allemaal ook een effect gehad op de financiën van
Stadkamer. Onze collega’s van Rijnbrink hebben alle maatregelen die gedurende 2021 golden in onderstaande tijdslijn
gezet.

Ondanks corona heeft Stadkamer het jaar met een positief saldo weten af te sluiten. Het saldo voor winstbestemming
bedraagt € 38.541. Via de winstbestemming is er gemuteerd aan de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen - met
name de projecten - en dat heeft per saldo een positief effect gehad van € 27.211. Het deel van het saldo dat verrekend is
met de algemene reserve bedraagt € 10.330. Op deze mutatie rust geen verdere verplichting.

Jaarrekeningrichtlijn RJ640
Enkele jaren geleden heeft Stadkamer besloten om voor de jaarverslaglegging de wettelijke richtlijn RJ640 voor nietcommerciële stichtingen toe te passen. In 2020 zijn de laatste aanpassingen gerealiseerd en 2021 was het eerste jaar
waarin er geen verdere aanpassingen nodig waren. Een nadere toelichting op de waarderingsgrondslagen staat in de
jaarrekening onder de “grondslagen van waardering en resultaatbepaling’.

Corona-effecten
De Huiskamer in de vestiging in het centrum was als gevolg van de coronabeperkingen maar een deel van het jaar
“ouderwets” open. Doordat de vaste personeelslasten doorliepen leidde dit tot een exploitatieverlies van ruim € 105.000 op
het onderdeel Horeca. In 2020 is er al een groot aantal maatregelen genomen om het corona-besmettingsrisico te beperken
zoals de aanschaf van schermen en aangepaste bewegwijzering. Hierdoor vielen deze kosten in 2021 mee.
Het horecaverlies wordt gecompenseerd door lagere uitgaven voor bijvoorbeeld het inhuren van invallers voor de
bibliotheek. Daarnaast ontstond er op de reiskosten (woon-werk en dienstreizen) dankzij het thuiswerken een voordeel. Aan
de inkomstenkant is veel medewerking verleend door de subsidieverstrekkers; ondanks dat we de afgesproken
tegenprestaties als gevolg van de corona-beperkingen niet volledig konden leveren is er niet gekort op subsidies en wordt er
coulant omgesprongen met het doorschuiven van bedragen naar 2022.
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Renovatie wijkvestigingen
De drie wijkvestigingen Zwolle Zuid, Aalanden en Stadshagen staan op de nominatie voor de periodieke (10-jaarlijkse)
renovatie, maar dit is nog niet gerealiseerd. Eind 2019 waren de inrichtingen/inventarissen van alle wijkvestigingen
boekhoudkundig afgeschreven. Het gevolg is dat tot de renovaties zijn gerealiseerd de jaarlijkse afschrijvingslasten dalen en
er financiële ruimte in de exploitatie ontstaat. Het wegvallen van de afschrijvingslasten heeft eveneens bijgedragen aan het
positieve jaarresultaat. Dit voordeel wordt gedoteerd aan een bestemmingsreserve.
In Stadshagen laat het college de mogelijkheid onderzoeken om met alle gebruikers van het huidige Cultuurhuis naar de
Stadsfoyer te verhuizen. Stadkamer lijkt een logische partner van de foyer. Het college van B&W heeft ingestemd met het
verder uitwerken van de totale revitalisatie van de panden Stadkamer - de Pol (Zwolle Zuid). Het college heeft hiervoor een
In Stadshagen laat het college de mogelijkheid onderzoeken om met alle gebruikers van het huidige Cultuurhuis naar de
Stadsfoyer te verhuizen. Stadkamer lijkt een logische partner van de foyer. Het college van B&W heeft ingestemd met het
verder uitwerken van de totale revitalisatie van de panden Stadkamer - de Pol (Zwolle Zuid). Het college heeft hiervoor een
bedrag van € 50.000,- voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In Aa-landen is het Meandercollege in beweging met de
huisvesting. Stadkamer zal hierop aanhaken.

Projecten
Als gevolg van de een toename van het aantal projecten en het feit dat Stadkamer steeds vaker optreedt als penvoerder
voor projecten met meerdere participanten zijn vanaf 2021 aanpassingen gedaan in de inrichting van de financiële
administratie. De jaarrekening 2021 was hiervoor de lakmoesproef en de ervaringen zijn zeer positief.

Vermogenspositie
Ook op 31 december 2021 is de vermogenspositie zowel qua solvabiliteit als liquiditeit onverminderd gezond. Na de
verwerking van het exploitatieresultaat 2021 heeft Stadkamer een eigen vermogen van € 2.382.000 (2020: € 2.343.000)
bestaande uit bestemmingsfondsen voor projecten waar nog toekomstige projectverplichtingen tegenover staan € 501.000
(2020: € 567.000), Bestemmingsreserves € 1.273.000 (2020: € 1.179.000) en vrij besteedbaar eigen vermogen € 608.000
(2020 € 597.000). Het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal vormt een maatstaf voor de beoordeling
van de solvabiliteit. Eind 2021 was het eigen vermogen 61% (2020: 55%) van het balanstotaal wat als solide kan worden
bestempeld. Het werkkapitaal (het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva) bedroeg eind 2021 €
1.890.000 (2020: € 1.758.000). De liquiditeit, blijkend uit de verhouding kortlopende activa ten opzichte van de kortlopende
schulden, kwam uit op 2,81 (2020: 2,27) wat eveneens positief is.
Het vrij besteedbaar eigen vermogen dient om schommelingen in de exploitatie en onvoorziene financiële tegenvallers op te
vangen. Stadkamer hanteert het uitgangspunt dat het vrij besteedbaar eigen vermogen niet daalt tot minder dan € 300.000
zodat ze in acute gevallen gedurende een maand kan voldoen aan haar salaris-uitbetalingsverplichtingen. Indien het vrij
besteedbaar eigen vermogen stijgt tot meer dan 10% van de jaarlijkse structurele subsidie van de Gemeente Zwolle, vloeit
het meerdere op basis van de Algemene Subsidie Voorwaarden terug naar de gemeente. Aan deze bepaling ligt de
veronderstelling ten grondslag dat de exploitatiecapaciteit sterk afhankelijk is van gemeentelijk subsidie en Stadkamer bij
grote financiële tegenvallers voor een oplossing een beroep zal doen op de Gemeente Zwolle. Daarnaast is het eigen
vermogen essentieel voor de liquiditeit van de organisatie. Het vrij besteedbaar eigen vermogen als percentage van de
structurele subsidie bedroeg in 2021 9,9% (2020: 9,9%)
De samenstelling van de activa en passiva per 31-12-2021 was:

Passiva per 31-12
100%
90%

80%
70%

Vreemd Vermogen;
39,00%

Vreemd Vermogen;
45,00%

60%
50%
40%
30%

Niet vrij
besteedbaar EV;
45,00%

20%
10%

0%

Niet vrij
besteedbaar EV;
41,00%

Vrij besteedbaar EV;
16,00%

Vrij besteedbaar EV;
14,00%

2021
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Continuïteit van de organisatie
Onderstaand overzicht geeft de subsidiebaten 2021 weer. Deze subsidies vormden in 2021 ongeveer 87% (2020 86%) van
de totale baten.

Totale subsidies en bijdragen per financier

Totaal

Gemeentesubsidie

Doelsubsidies

Totaal gemeente Zwolle structureel

1a

6.167.357

4.568.796

1.598.561

Totaal gemeente Zwolle incidenteel

1b

436.083

0

436.083

Totaal provincie Overijssel (via gemeente Zwolle)

2

65.450

0

65.450

Totaal provincie Overijssel

3

21.500

0

21.500

Totaal Fonds voor Cultuurparticipatie

4

203.557

0

203.557

Totaal Koninklijke Bibliotheek

5

10.199

0

10.199

Totaal Stichting lezen

6

10.050

0

10.050

Totaal Europese commissie

7

26.166

0

26.166

Totaal VSB fonds

8

0

17.500

0

22.000

4.568.796

2.411.066

17.500
Totaal VSC

9
22.000
6.979.862

Begroting 2022
De werkbegroting 2022 volgt op hoofdlijnen de begroting 2021, met één grote uitzondering; de energielasten. De
begroting vormt, samen met de concept-prestatieafspraken, de basis voor het aanvragen van subsidie. In de praktijk
ontwikkelt Stadkamer zich steeds meer tot projectorganisatie. Enkele projecten (Taalpunt/Laaggeletterdheid, Impuls
Brede Scholen) zijn bijna structureel van aard en zijn opgenomen in de begroting. Veel projecten dienen zich echter pas
in de loop van het jaar aan en ontbreken om die reden in de reguliere jaarbegroting. Projecten hebben eigen
doelstellingen, looptijden en financiële begrotingen. De projecten maken uiteraard wel deel uit van de Jaarrekening en
leiden tot verschillen tussen de begroting en de realisatie.
Op het moment van opstellen van de begroting 2022 was de verwachting dat in 2021 de coronamaatregelen wel achter
de rug zouden zijn. Helaas is dat niet het geval; gedurende januari 2022 staat de dienstverlening nog behoorlijk in het
teken van de corona-beperkingen. Deze zullen, net als over 2020 en 2021, van invloed zijn op de financiële
jaarexploitatie.
De grootste impact op de werkbegroting hebben de energielasten. Vanwege de sterk stijgende gasprijzen zullen de
energielasten in 2022 waarschijnlijk bijna verdrievoudigen. Dit was berekend voor de Oekraïnecrisis. Met de gemeente
vinden overleggen plaats hoe dit op te vangen. In het uiterste geval zouden deze gedekt kunnen worden vanuit de
algemene reserve.
Op 31-12-2021 is het WINO (Werkgeverschap In Netwerkverband Overijssel) opgeheven en hebben alle medewerkers
van Stadkamer vanaf 1 januari 2022 dezelfde werkgever; Stadkamer. De impact van het opheffen van het WINO zit in
2022 niet in de salarislasten maar meer in de herijking van de overige personeelskosten als verzuimverzekering, de
WKR-regeling, de inkoop van personeels- en salarisadministratie
In de huidige digitale samenleving behoort goed functionerende ICT tot de basisinfrastructuur. Eind 2021 heeft
Stadkamer laten onderzoeken hoe de ICT kan worden verbeterd. Dit zal in 2022 lijden tot extra investeringen in de ICTomgeving. Tevens maakt Stadkamer sinds 1 januari 2022 gebruik van een nieuwe IT-leverancier voor de
kantooromgeving.
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De begroting 2022 op hoofdlijnen
(Werk)begroting 2022

Exploitatie 2021

Begroting 2021

€

€

€

LASTEN
Bestuur en organisatie
Huisvesting en transport
Personeel
Administratie
Automatisering
Collectie en catalogus
Programmering Bibliotheek
Projecten
Overige kosten

197.000
1.822.900
3.804.700
146.500
338.700
517.000
51.500
1.657.800
4.000

169.450
1.591.496
3.473.347
145.488
322.512
482.681
36.170
1.783.125
25.954

185.202
1.618.708
3.515.862
134.000
341.748
555.692
52.342
1.503.635
0

8.540.100

8.030.223

7.907.189

7.526.860
525.500
6.500
83.400

7.402.830
510.906
1.041
105.830

6.995.745
576.000
5.000
88.645

BATEN
Subsidies en bijdragen
Lenersbijdragen
Programmering bibliotheek
Overige opbrengsten
Omzet Horeca
Af: kostprijs van de omzet

250.000
79.000

Bruto winst horeca
Financiële baten

Exploitatieresultaat Stadkamer

83.715
-35.243

252.161
-83.200

171.000
0

48.472
-315

168.961
0

8.313.260

8.068.764

7.834.351

-226.840

38.541

-72.838

Lasten
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000
0
Huisvesting en
transport

Personeel

Werkbegroting 2022

Collectie en
catalogus

Jaarrekening 2021

Projecten

Overige kosten

Werkbegroting 2021
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Baten
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Subsidies en bijdragen

Lenersbijdragen

Werkbegroting 2022

1.4

Bruto winst horeca

Jaarrekening 2021

Overige opbrengsten

Werkbegroting 2021

CULTURAL GOVERNANCE

Raad van Toezicht Jaarverslag Stadkamer 2021
Stadkamer heeft gekozen voor het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht (RvT) onderschrijft de uitgangspunten
van good governance en houdt zich aan de Cultural Governance Code. Hierbij zijn transparantie en verantwoording
belangrijke begrippen. Informatie over zaken als honorering en nevenfuncties zijn dan ook in het jaarverslag opgenomen.

1.4.1 De Toezichthouder
Raad van Toezicht als toezichthouder
De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder en vervult de werkgeversfunctie t.o.v. de
directeur-bestuurder. Zo is onder meer goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor het vaststellen van de strategie en
de financiering daarvan, het jaarplan en de daarbij horende begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, en het aangaan van
belangrijke samenwerkingsverbanden.
Directeur-bestuurder Stadkamer:
Drs. Astrid Vrolijk-de Mooij MCM MSc
Nevenfuncties:
•
Voorzitter van de VNOB
•
Lid van het bestuur van Cultuurconnectie
•
Bestuurslid van Stichting wijkcentrum Aa-landen
•
Lid van de raad van toezicht van het Cibap.
•
Lid Raad van Toezicht Stichting NBD-Biblion
De directeur-bestuurder heeft een aanstelling/dienstverband voor onbepaalde tijd.

1.4.2 Samenstelling Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat
•
•
•
•
•

Er voldoende affiniteit met de doelstelling van de Stichting aanwezig is.
Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.
De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren.
Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur.

De uitgangspunten van het profiel van een lid van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten en het Reglement van
de Raad van Toezicht.
In 2021 bestond de Raad van Toezicht uit vijf (onbezoldigde) leden. Hieronder volgt een overzicht van de leden van de Raad
van Toezicht:
Gerrit van Hofwegen (1953), voorzitter
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Beroep en nevenfuncties:
•
Zelfstandig interimmanager, adviseur en coach
•
Lid van de schaduwfractie van D66 in Dalfsen
Eerste benoemingsdatum: 1 januari 2014
Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op 31-12-2021
José Mens (1953), vice-voorzitter
Beroep en nevenfuncties:
•
Eigenaar José Mens Advies en Management
•
Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Utrecht
•
Lid Raad van Toezicht Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland
•
Lid Raad van Toezicht Scholengroep Over- en Midden-Betuwe
•
Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stichting Carmel College
Eerste benoemingsdatum: 01-01-2015
Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op 31-12-2023
Richard Hofsink (1964)
Beroep en nevenfuncties:
•
Eigenaar Beeldspraak communicatievormgeving
•
Eigenaar/ adviseur: Mijnschoolplan.nu
•
Bestuurslid stichting Vrienden van KidsZwolle
•
Bestuurslid (penningmeester) Rijknatuurmuseum
•
Vrijwillige dijkbewaking
Eerste benoemingsdatum: 08-09-2016
Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op 31-12-2024
Saskia Burgers (1968)
Beroep en nevenfuncties:
•
Manager HR Stichting Zorggroep Almere
•
Penningmeester Unicef regio Zwolle en omstreken
•
Lid Werkveldadviescommissie opleiding HRM, Hogeschool Windesheim Almere
Eerste benoemingsdatum: 1-1-2018
Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2021, herbenoemd tot 31-12-2025
Harke Plas (1974)
Beroep en nevenfuncties:
•
Advocaat / partner bij De Advocaten van Van Riet
•
Algemeen bestuurslid bij VastgoedNetwerk Zwolle
•
Lid raad van advies bij Dealmakers / M&A Oost-Nederland
Eerste benoemingsdatum: 1-1-2019
Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2023 (herbenoembaar tot 31-12-2027)

1.4.3 Verslagjaar
In het verslagjaar vergaderde de Raad van Toezicht vier maal (deels digitaal) met de directeur-bestuurder. De jaarlijks
terugkerende bespreekpunten waren:
•
Gesprek met de accountant
•
Jaarrekening 2020
•
Jaarverslag 2020
•
Risico-analyse
•
Begroting en werkbegroting 2022
•
Halfjaarsprognose
•
Jaarplan 2022
•
Kwartaalrapportage
•
Klachtenoverzicht
Daarnaast is o.a. gesproken over de volgende onderwerpen:
•
De statuten en de reglementen voor de RvT en de directie
•
De gevolgen van de corona-crisis
•
Stadkamer 2030
•
Ontwikkelingen rondom wijkvestigingen
•
Ontwikkelingen binnen het Management Team
•
Organisatieontwikkeling en interne herverdeling van uren
•
Certificering Taalpunt
•
Nieuwe website
•
Regionalisering
•
Besluit t.a.v. de overgang van het juridisch werkgeverschap in het WINO naar zelfstandig werkgeverschap
•
Landelijke (bibliotheekconvenant en netwerkagenda) en provinciale (netwerkplan) bibliotheekontwikkelingen
•
Het cultureel perspectief van de gemeente Zwolle
•
Het werven van een nieuwe voorzitter per 1-1-2022
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Ook in 2021 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden, dit keer in onder leiding van een
externe begeleider. Tijdens de zelfevaluatie is onder andere gesproken over:
•
•
•

Toezicht en trends: ontwikkelingen in toezicht in het algemeen en specifiek voor De Stadkamer.
Boardroom dynamics: wat in groepsdynamiek werkt positief, wat negatief op toezichthouden?
Interactie binnen de RvT en tussen RvT en directeur-bestuurder: op basis van de persoonlijke communicatiestijlen
bekijken wat goed gaat en waar eventueel spanningen vanuit verschillen in communicatiestijlen kunnen optreden. En
hoe de RvT daar mee om kan gaan.

Vanwege de corona-maatregelen kon het jaarlijkse werkbezoek helaas (wederom) niet doorgaan. Wel heeft een afvaardiging
van de RvT een vergadering van de Ondernemingsraad (OR) bijgewoond en heeft zij met de voorzitter van de OR gesproken.
Ook heeft de OR een bezoek gebracht aan een RvT-vergadering. Thema’s die toen op verzoek van de OR besproken zijn,
waren:
veiligheid en het ervaren van veiligheid op de werkvloer in de FO
de visie van de RvT op de toekomst van Stadkamer.
Ook hebben leden van de Raad van Toezicht bijeenkomsten voor toezichthouders over de ontwikkelingen binnen het WINO,
georganiseerd door Rijnbrink, bijgewoond.
De voorzitter en vice-voorzitter hebben een jaargesprek met de directeur-bestuurder gehad waarin zij onder andere hun
tevredenheid hebben geuit. Ter voorbereiding op dit gesprek heeft de vice-voorzitter een gesprek gehad met de voorzitter van
de OR. Daarnaast hebben de voorzitter en de vice-voorzitter aan de twee nieuwe MT-leden om input gevraagd.
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HOOFDSTUK 2. DOELSTELLING & PRESTATIES
2.1

LEZEN EN LENEN

2.1.1. Collectie

OMVANG VAN DE COLLECTIE
Boeken volwassen

Boeken jeugd

85.241

85.213
72.312

Digitale media

84.737
71.345

28.401

71.467

70.189

68.479

28.364

27.753

21.699

2021

2020

2019

2018

2.1.2 Leden
LEDEN - BETALENDE EN NIET BETALENDE
Niet betalend

Betalend (inclusief biebsearch)
34.638

32.326

32.310

29.797

27.969

2021

20.331

20.097

19.313

18.630

2020

2019

20.223

2018

2017

LEDEN - NAAR LEEFTIJD
T/m 17 jaar

Biebsearch

Volwassen

25.007
23.249

23.049

19.867
16.771

16.001

15.316

12.957

12.573

12.391

2021

18.231
17.124

2020

2019

16.715
13.438

12.945

2018

2017
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LEDEN - NAAR LEEFTIJD

30.000

TREND

25.000

20.000
15.000
10.000
5.000
0
2017

2018

2019

T/m 17 jaar

Biebsearch

2020

2021

Volwassen

LEDEN - PERCENTAGE INWONERS (NIET)LID
140.000
120.000
100.000
80.000

103.165

101.267

99.133

97.459

95.963

27.707

28.574

29.728

30.069

30.153

2020

2019

2018

2017

60.000
40.000
20.000
0
2021

Aantal inwoners lid (exclusief Biebsearch)

2.1.3

Aantal inwoners niet lid

Uitleningen

AANTAL UITLENINGEN PER VESTIGING
1.200.000

30.191

32.651
1.000.000

265.660

252.784
800.000

400.000

292.628

20.707

16.702
600.000

27.643

185.196

271.580

280.838

302.925

191.893

150.225

159.246

176.801

387.122

400.849

370.402

2019

2018

163.449
181.896
93.172

106.446

200.000
236.596
0
2021
Stadkamer Centrum

259.271
2020
Stadkamer Aa-landen

Stadkamer Stadshagen

Stadkamer Zuid

2017

Overige (scholen, digitaal etc.)
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2.1.4

Openingstijden vestigingen Stadkamer
Centrum

Aa-landen

Stadshagen

Zwolle Zuid

Maandag

09:00 - 21:00

Gesloten

Gesloten

13:30 - 17:30

Dinsdag

09:00 - 21:00

13:30 - 16:30

10:00 - 17:00

10:00 - 17:30

Woensdag

09:00 - 21:00

13:30 - 16:30

10:00 - 17:00

10:00 - 17:30

Donderdag

09:00 - 21:00

13:30 - 16:30

10:00 - 17:00

10:00 - 17:30

Vrijdag

09:00 - 21:00

13:30 - 16:30

10:00 - 17:00

13:30 - 20:00

Zaterdag

10:00 - 17:00

10:00 - 13:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

67

15

33

38

Zondag
Totaal aantal
openingsuren per week

2.2 TE GAST

BEZOEKERS - AANTAL PER VESTIGING
700.000
600.000
500.000

573.320
472.589

400.000
300.000

200.000
100.000

131.055
563.409

130.896

109.275

506.853
110.541

80.033
81.119

82.100

62.988

65.409

47.461

50.691

164.148

173.752

2021

2020

437.683

87.542
135.613

350.950

322.382

113.308

2018

101.147
0
2017

0
2019

Stadkamer Centrum

Stadkamer Aa-landen

Stadkamer Zuid

Virtuele Bibliotheel

Stadkamer Stadshagen

De daling van het aantal bezoeken van de website in 2021 wordt veroorzaakt door de uitrol van de nieuwe website in het
najaar van 2021. Hierdoor moest de website opnieuw door de zoekmachines (Google) worden geïndexeerd waardoor we
tijdelijk minder goed vindbaar waren.
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2.2 VRIJWILLIGERS
Instroom
Van december 2020 tot eind mei 2021 was Stadkamer niet of niet volledig
geopend voor publiek en waren er door het stilvallen van activiteiten geen
werkzaamheden beschikbaar voor vrijwilligers. Dit is terug te zien in de lage
instroomcijfers in het 1e en 2e kwartaal van 2021. Vanaf het 3e kwartaal gaat
de instroom van vrijwilligers weer omhoog, gelijktijdig met versoepelingen van
de coronamaatregelen. In het 3e kwartaal zetten we incidenteel 10 extra
vrijwilligers in voor het Human Library event. De groei neemt vervolgens verder
toe in het vierde kwartaal. We trekken nieuwe ‘Spelen met Robots vrijwilligers’
aan, vullen vacatures voor het bedrijfsonderdeel Lezen en Lenen op en het
project Voorlezen aan ouderen wordt weer uitgevoerd. Eind december komt er
weer een lockdown, maar in deze periode kunnen alle vrijwilligers (m.u.v. de
Activiteiten vrijwilligers en de Spelen met Robots vrijwilligers) de
werkzaamheden voortzetten omdat Stadkamer de status van essentiële
dienstverlening heeft gekregen.

2 0 2 1 in s t r o o m / u it s t r o o m
vr ij w illig e r s p e r k w a r t a a l
30
20

21

17

10

6

9

0

3

11

3

2e kw

3e kw

4e kw

0
1e kw

instroom

uitstroom

Uitstroom
De uitstroomcijfers zijn net als vorig jaar hoog vanwege het lange 'on hold'
zetten van het vrijwilligerswerk van nagenoeg elke vrijwilliger bij Stadkamer.
Enige uitzondering hierop zijn de Bibliotheek aan Huis vrijwilligers en de
(digitale) VoorleesExpress vrijwilligers.De aangescherpte maatregelen en het
lange ‘on hold’ zetten van vrijwilligerswerk als gevolg van corona heeft impact
op de vrijwilligers. De Voorlezers aan Ouderen zijn al erg lang niet actief. Veel
zorginstellingen willen ondanks de versoepelingen voorzichtig zijn en de
voorleesmomenten blijven daardoor beperkt. Een aantal Lezen en Lenen
vrijwilligers willen het klantcontact in deze periode zo veel mogelijk vermijden
en vinden de ontwikkeling van het virus bedreigend of het dragen van een
mondkapje onprettig. Dit alles heeft impact op de motivatie en belastbaarheid
van vrijwilligers waardoor ze hun vrijwilligersovereenkomst in sommige
gevallen stopzetten of tijdelijk niet actief zijn.

Nieuwe vrijwilligersrollen en aantallen vrijwilligers
In het 4e kwartaal komt er een nieuwe vrijwilligersfunctie bij: Tuinkamer. De
tijdelijke rol van Administratief Ondersteuner bij de afdeling Educatie stopt in
het 3e kwartaal door het einde van het project. In heel 2021 zijn de rollen
Kleintje Koffie en Goud voor Oud Café niet ingevuld door vrijwilligers. Deze
worden daarom ook niet meegerekend met de actieve vrijwilligersrollen. In
2021 waren er in totaal 12 vrijwilligersrollen 'actief'.
Human Library is dit jaar ook weer fysiek georganiseerd. Hiervoor hebben we
incidenteel 10 vrijwilligers geworven/ingezet. Begin 2021 zijn er 128 vrijwilligers
actief, om eind 2021 te eindigen met 147 vrijwilligers (dit is inclusief de 10
Human Library vrijwilligers).
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VoorleesEpress
2021 was een bewogen jaar voor iedereen, zo ook voor de VoorleesExpress. We kregen in het begin van 2021 weinig
aanvragen om voorleestrajecten te starten. Waar we in 2020 nog een aantal online trajecten gestart zijn, was de animo
daarvoor in 2021 beduidend lager. In het voorjaar zijn er een aantal trajecten gestart waarbij werd voorgelezen op scholen zelf,
niet bij de gezinnen thuis. In de zomer kregen we heel veel aanvragen voor voorleestrajecten. Zoveel, dat we ineens te weinig
vrijwilligers hadden, terwijl we in de voorgaande jaren altijd meer vrijwilligers dan gezinnen hadden. Dit kwam ook omdat niet
alle vrijwilligers ingezet wilden worden. Dat is kenmerkend voor 2021: door de terugkerende coronamaatregelen en de
onzekerheid over de duur ervan kozen voorlezers er vaak voor om trajecten te pauzeren of helemaal niet op te starten.
Vrijwilligers en coördinatoren hadden veel af te stemmen, gelukkig met wederzijds begrip naar elkaar toe.
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2.3

MEER VERBINDING, ONTMOETING EN SAMENWERKING

2.3.1 Onderdeel Media- en Taaleducatie
Hoger doel:
Organisatie en instandhouding van goedgetraind netwerk van taaldeskundigen, zodat kinderen (en andere doelgroepen) bereikt worden, waardoor taalachterstanden worden voorkomen/ verkleind en het leesplezier wordt vergroot.
In overleg met de scholen en gebruikmakend van landelijke ervaringen streven we naar het vergroten van het
leesplezier bij kinderen om daarmee hun taalontwikkeling te stimuleren.
Budget:
Projectsubsidie van de gemeente voor combinatiefunctionaris Bibliotheek op School
Subsidie vanuit de totale begroting van Stadkamer
Geld uit de markt (b.v. het onderwijs)

ACTIVITEITEN
Netwerk onderhouden op het gebied
van media- en taalontwikkeling:
- o.a. verbinden van vraag en aanbod
- 2 netwerkbijeenkomsten voor
(voor-)leescoördinatoren
- uitbrengen nieuwsbrief.

PRESTATIES
Betere samenwerking tussen
Zwolse instellingen op het gebied
van media- en taalontwikkeling.

RAPPORTEREN
1. Aantal netwerkbijeenkomsten en deelnemers
2. Scholen waarmee we samenwerken
2.a samenwerking po scholen
2.b samenwerking vo scholen
2.c samenwerking mbo en hbo
3. Aantal nieuwsbrieven.

RAPPORTAGE:
1. Aantal netwerkbijeenkomsten en deelnemers:
In 2021 zijn er 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd:
Op 9 juni een onlinebijeenkomst voor het po met thema zwakke lezers, totaal 45 deelnemers incl. sprekers.
Op 29 september een netwerkbijeenkomst in de vorm van een webinar voor po en vo met als thema Rijke Taal. Dit hebben we in
samenwerking met de bibliotheken Kampen, Dalfsen en Staphorst en met medewerking van Rijnbrink en Hogeschool
Windesheim kunnen organiseren. Er waren 450 deelnemers live aanwezig. Het Webinar kon ook later worden teruggekeken.
2. Scholen waarmee we samenwerken:
2.a Samenwerking po scholen
In 2021 werd er met 21 Zwolse basisscholen samengewerkt binnen het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen. Daarnaast
heeft het merendeel van de Zwolse basisscholen een instellingsabonnement, zodat de leerlingen van deze scholen door middel
van groepgewijs lenen gebruik kunnen maken van de boekencollectie van Stadkamer. Een aantal scholen maakt naast het
instellingsabonnement gebruik van één of meerdere bouwstenen van het landelijke concept de Bibliotheek op School, in de vorm
van het afnemen van de monitor en/of het digitale bibliotheeksysteem Schoolwise.
2.b Samenwerking met vo-scholen
Samengewerkt totaal met 10 vo scholen. Vanuit het provinciale programma ‘Taal Werkt!’ (Bestrijding en preventie
laaggeletterdheid) is samengewerkt met 7 vo scholen aan leesplezier conform de principes van ‘Alle Zwolse Kinderen Lezen’.
Daarnaast heeft Stadkamer samengewerkt met 3 vo scholen binnen de Stimuleringsregeling dBos 2021. Zie onder de
activiteiten voor het vo.
2.c Samenwerking met mbo en hbo
Met een subsidie van Stichting Kunst van Lezen zijn we het voorjaar een samenwerking met de mbo-opleiding pedagogisch
werk van Landstede gestart. Met de mbo-opleiding pedagogisch werk van Deltion hebben we de samenwerking, gestart in 2019
vanuit eenzelfde subsidie, voortgezet. Ditzelfde geldt voor de hbo-opleiding Pabo van Hogeschool Windesheim, waarbij in 2021
vanuit deels vanuit een stimuleringsregeling Kunst van Lezen en aanvullend een samenwerkingsovereenkomst de
samenwerking is voortgezet.
- Op Landstede worden 125 studenten en 8 docenten bereikt.
- Op Deltion College worden 60 studenten en 10 docenten bereikt.
- Op de Pabo gaat het om circa 100 studenten en 12 docenten.
Alle studenten hebben in Stadkamer deelgenomen aan een reeks lessen/workshops met inspirerende werkvormen over
boeken en leesmotivatie en de leesconsulenten hebben lessen over leesbevordering op de Pabo verzorgd.
Studenten van de mbo’s hebben daarnaast voorgelezen op basisscholen, om praktijkervaring op te doen. Ook hebben zij op
school bezoek van een schrijver gehad. Er is veel informatie verstrekt over leesbevordering en plezier in lezen. Daarnaast is een
monitor op Landstede afgenomen.
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In 2021 is voor de pabo-studenten een online-studiedag georganiseerd rondom het belang van (voor)lezen. Hieraan hebben
circa 100 studenten deelgenomen.
Voor Landstede is in het najaar van 2021 een studiemiddag georganiseerd over de keuzemodule Leesspecialist en het belang
van lezen en leesbevordering voor studenten en docenten. Deze training krijgt in voorjaar 2022 een vervolg, waarbij Deltion
College ook wordt uitgenodigd.
In 2021 zijn verschillende verkennende gesprekken met de Pabo’s van Hogeschool KPZ en Hogeschool VIAA gevoerd en is de
intentie uitgesproken om in 2022 de samenwerking verder te intensiveren.
Samenwerking met welzijnsorganisatie
Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen medewerkers van Travers Welzijn en Stadkamer rondom de programma’s Alle
Zwolse Kinderen, Voorleesexpress, Boekstart en VVE.
Binnen dit netwerk worden maatschappelijke vraagstukken actiever met elkaar gedeeld en wordt waar mogelijk ook actief met
elkaar samengewerkt. Enkele voorbeelden hiervan zijn; Samenwerking/afstemming m.b.t. naschoolse activiteiten rondom OBS
de Springplank (Dieze), Het aanbieden van deskundigheidsbevordering aan taalvrijwilligers van Travers door medewerkers van
Stadkamer.
Begin 2021 is er gezamenlijk met Travers Welzijn, Hogeschool Windesheim, OBS de Springplank, Doomijn en Stadkamer een
plan geschreven: ‘Wijklab Springsstof’. Voor dit plan is via de subsidieregeling Telmeemettaal een aanvraag ingediend. Hoewel
het plan positief beoordeeld is, is er door het bereiken van het subsidieplafond géén toekenning verleend. Vanwege de situatie
m.b.t. Corona en hierdoor andere prioritering, heeft het plan (vooralsnog) geen vervolg gekregen.
3. Aantal verzonden nieuwsbrieven: 10
De nieuwsbrief wordt elke maand verzonden, met uitzondering van de maanden tijdens de zomervakantie: juli en augustus.

ACTIVITEITEN

PRESTATIES

Bieden van deskundigheidsbevordering op
het gebied van media- en taaleducatie aan
voorschoolse instellingen en
onderwijsinstellingen / scholen d.m.v.
onder andere workshops en trainingen

Leesvaardigheden van deelnemers
bevorderen (geen meet-indicatie)

RAPPORTEREN
1. Aantal workshops op scholen
2. Aantal trainingen en deelnemers

RAPPORTAGE:
1. Aantal workshops en trainingen
Er zijn 17 workshops/trainingen gegeven met de volgende inhoud:
•
•
•
•

•

Training voor ouders tot biebouder
Training voor leerlingen tot schoolbibliotheekmedewerker
Training/instructie over Schoolwise aan het schoolteam
Teamsessies leesbevordering en lesvormen
Training boekpromotie aan docenten

Aantal groepsbezoeken en lees bevorderende activiteiten in de klas (PO): 124

ACTIVITEITEN
Het geven van advies op het gebied
van media- en taal-ontwikkeling aan
voorschoolse instellingen en scholen.

PRESTATIES
Leesmotivatie scholen neemt toe ten
opzichte van de 0-meting in 2016.

RAPPORTEREN
Leesmotivatie per school met behulp van de
dBos leesmonitor

RAPPORTAGE:
De Monitor dBos is afgenomen in de periode van december 2020 – februari 2021. Omdat Nederland tijdens deze periode i.v.m.
corona in lockdown zat en scholen veelal hun prioritering hierop moesten aanpassen, is het voor veel scholen niet gelukt om de
monitor in te vullen. De gegevens zijn daarmee niet voldoende representatief voor het maken van een analyse van de Zwolse
basisscholen in het algemeen.

19/70

STADKAMER JAARVERSLAG 2021
Op basis van de verkregen gegevens uit de monitor, zijn de doelen voor zover mogelijk per school bijgesteld en de uitkomsten
besproken c.q. gepresenteerd.
Vraag: hoe vind je het om een boek te lezen? N=839 (2018) N=1069 (2019) N=376 (2020)
2018: 26% erg leuk, 51% best leuk, 19% niet zo leuk, 5% vervelend
2019: 26% erg leuk, 52% best leuk, 19% niet zo leuk, 3% vervelend
2020: 20% erg leuk, 63% best leuk, 15% niet zo leuk, 2% vervelend

ACTIVITEITEN
Het coördineren, faciliteren en
uitvoeren van activiteiten op het
gebied van media- en taalontwikkeling voor voorschoolse
instellingen, onderwijsinstellingen/scholen, leerkrachten en
volwassenen d.m.v. o.a. Bibliotheek
op school in po en vo,
VoorleesExpress, Boekstart (in de
kinderopvang), voorleesontbijt.

PRESTATIES

RAPPORTEREN

30% van de kinderen van 0-4 jaar staat
ingeschreven als lid;
55% van de
kinderdagopvanginstellingen doet mee
aan voorleesontbijt;

1. Aantal deelnemende
kinderdagopvanginstellingen aan
Voorleesontbijt
2. Aantal deelnemende kinderdagopvanginstellingen aan Boekstart

32 kinderdagopvanginstellingen
hebben Boekstart geïmplementeerd en
werken daarmee;

3. Aantal deelnemende gezinnen aan
VoorleesExpress
4. Aantal deelnemende vo scholen

30 gezinnen worden bereikt met de
VoorleesExpress.

RAPPORTAGE:
1. Aantal deelnemende kinderopvanginstellingen aan Voorleesontbijt: 58
2. Aantal deelnemende kinderopvanginstellingen aan Boekstart: 22
3. Aantal deelnemende gezinnen Voorleesexpress: 38
•
•
•

Afgeronde trajecten: 5
Gestopte trajecten: 2
Gestarte trajecten: 31

4. Aantal deelnemende VO-scholen: 10
Activiteiten die hebben plaatsgevonden:
Op de scholen:
•
Afspraken met MT/sectievoorzitter/directie over voortgang programma AZKL.
•
Boekpromoties in de klas
•
Spreekuur: individueel met leerlingen in gesprek over leesmotivatie
•
Advisering collecties op school
•
Begeleiding en ondersteuning bij opzetten schoolbieb
•
Ondersteuning afname Monitor
In Stadkamer:
•
Begeleiding bij klassikaal boeken lenen
•
Workshops ‘boeken proeven’
•
Boekpromoties met rondleiding
•
Inloopspreekuur: individueel met leerlingen in gesprek over leesmotivatie.

20/70

STADKAMER JAARVERSLAG 2021

2.3.2 Taalpunt Zwolle
Hoger doel:
Expertisecentrum op het gebied van taalondersteuning: informeren, adviseren van burgers en organisaties.

ACTIVITEITEN
- Vaststellen van de taalvraag van
burgers en verwijzen naar passend
aanbod in de stad;
- Bijwonen van en input leveren aan
de werkgroep Laaggeletterdheid;
- Het onderhouden van relevante
netwerkrelaties in het voorkomen
en verminderen van
laaggeletterdheid;
- Uitzetten van trajecten voor
individuele en groepen deelnemers;
- Supervisie en ondersteuning
vrijwilligers bij hun coaching;
- Formele en non-formele aanpak
combineren voor een beter
rendement;
- Training van vrijwilligers volgens de
methodiek Taal voor het Leven.

PRESTATIES
Betere verwijzing naar passend
aanbod voor alle taalvragers

RAPPORTEREN
1. Aantal intakes en doorverwijzingen
2. Aantal getrainde vrijwilligers

Opvoeren van het aantal
geschoolde vrijwilligers

3. Algemene evaluatie:
3 a) Stuur- en werkgroep Basisvaardigheden
3 b) Activiteiten en samenwerkingsverbanden

RAPPORTAGE:
1. INTAKES, KOPPELINGEN EN DOORVERWIJZINGEN
•
Aantal nieuwe intakes: 328
•
Aantal nieuwe doorverwijzingen: 37
•
Aantal nieuwe koppelingen: 70
•
Aantal nieuwe taalgroepen: 7
•
Totaal aantal getrainde en gecertificeerde vrijwilligers bij Taalpunt@Stadkamer: 130
Werkzaamheden voor Taalpunt werden gedeeltelijk vanuit huis gedaan. Intakegesprekken met vrijwilligers en deelnemers
werden zowel fysiek als online gevoerd, waarbij er gebruik werd gemaakt van Teams, Skype, Zoom, FaceTime en
WhatsApp. Dit waren in de meeste gevallen videogesprekken. Vanaf maart kwam er een versoepeling in de
coronamaatregelen en konden we tot eind december de meeste intakes weer doen in een persoonlijk gesprek in fysieke
vorm. Inmiddels ziet Taalpunt dat taalkoppels, naast beperkt fysiek afspreken door de beperkingen rond corona, ook gebruik
maken van digitale mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven.
2. BASISTRAINING
In 2021 zijn er in totaal 84 nieuwe vrijwilligers getraind. Deze vrijwilligers melden zich rechtstreeks bij Taalpunt of komen
binnen via organisaties zoals ’t Gilde en Travers.
Vanaf januari 2021 is de Basistraining voor Taalvrijwilligers op digitale wijze gegeven, via Zoom. Ondanks dat het geven
van deze belangrijke basistraining in fysieke vorm de voorkeur heeft, bleek het een goed alternatief.
De feestelijke certificaatuitreiking die normaal gesproken twee keer per jaar plaatsvindt, kon vanwege de
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. In plaats daarvan zijn de certificaten van de deelnemers aan de onlinetrainingen
per post verzonden, voorzien van een persoonlijke brief van de wethouder. Bij de fysieke trainingen zijn de certificaten na
afloop van de laatste lesbijeenkomst op feestelijke wijze persoonlijk uitgereikt.
3. ALGEMENE EVALUATIE
Inwerktraject taalpuntdocenten
Marjan Strijker is inmiddels gecertificeerd trainer van de Stichting Lezen en Schrijven.
Marije Bervoets neemt deel aan het inwerktraject.
Het Begint met Taal – Lesmateriaal en scholing
Medio 2020 heeft Taalpunt zich aangesloten bij de stichting Het begint met Taal. Naast het materiaal van de Stichting Lezen
en schrijven voorziet HBT Taalpunt van lesmateriaal en scholing. Op de Facebookpagina van Taalpunt worden – namens
HBT – met regelmaat webinars aangeboden.
Zwolse taalvrijwilligers maken hier gebruik van door zich aan te melden via e-mail. Van januari tot en met juni hebben 31
vrijwilligers een webinar gevolgd. Door de inloggegevens van Het begint met Taal te verstrekken aan onze vrijwilligers,
kunnen zij zich zelfstandig inschrijven voor webinars. Via Taalpunt worden vrijwilligers geïnformeerd over de
programmering.
Training en scholing
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De taalpuntdocenten hebben de training digitale vaardigheden, rekenen bij Succes gevolgd, alsmede de verdiepingsmodule Voel je goed. Marjan Strijker is in november 2021 gestart met de NT1-opleiding bij het ITTA in Amsterdam. De
bijbehorende verplichte stage van tenminste 100 uren wordt onder meer ingezet bij het project van de groenvoorziening in
de gemeente Dalfsen. In 2022 worden de opleiding en de stage afgerond.
3A. STUURGROEP EN WERKGROEP BASISVAARDIGHEDEN
Taalpunt neemt deel aan de Stuurgroep Basisvaardigheden en de Werkgroep Basisvaardigheden.In het overleg van de
werkgroep Basisvaardigheden in januari was Carel Plas te gast om ons mee te nemen in de plannen voor de Nieuwe Wet
op de Inburgering. De Werkgroep Basisvaardigheden is in 2021 eenmaal bijeengeweest. Om korte lijnen met elkaar te
onderhouden is er in 2021 een appgroep opgericht genaamd ‘Zwolse taalvrijwilligers’. Een afvaardiging van de Werkgroep
Basisvaardigheden neemt hieraan deel. In deze groepsapp houden we elkaar op de hoogte van relevante zaken met
betrekking tot taalvrijwilligers.
Om de zes weken komt de Stuurgroep Basisvaardigheden bijeen. In de Stuurgroep is het door Taalpunt ontwikkelde
meerjarenplan besproken en vastgesteld. Hieruit werden concrete doelen voor 2021 bepaald. Vanuit de Stuur- en

Werkgroep is een bijdrage geleverd aan het Groeimodel laaggeletterdheid. Helaas is het afronden hiervan door
omstandigheden bij de gemeente Zwolle nog niet gelukt.
3B. ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
Arbeidsmarktregio IJsselvecht - Taalpunt neemt actief deel aan het Taalpuntdocentenoverleg van de arbeidsmarktregio
IJsselvecht.
Samenwerking met partijen in de stad
•
De Pilot Deltion is voortgezet en geëvalueerd in november 2020 en draagt nu de naam Deltagroep. Alle betrokken
partijen hebben besloten om deze vorm van samenwerking voort te zetten en verder te ontwikkelen. Bij evaluatie met
de vrijwilligers bleek er grote tevredenheid te zijn over de gang van zaken rondom coördinatie vanuit het Taalpunt en
de samenwerking tussen Taalpunt, gemeente en Deltion.
•
Deelname aan leernetwerk Zwolle Zuid, LGH en armoede.
•
In het kader van herkennen en doorverwijzen van NT1’ers heeft Taalpunt in 2021 in totaal 12 presentaties (zowel
online als fysiek) gegeven aan: gemeente Zwolle, TIEM, sociaal wijkteam, bewindvoerders, team IPA, Kadera,
studenten Windesheim, HomeStart.
•
Er is een efficiënte samenwerking op gang gekomen met team IPA. Zij melden statushouders aan bij Taalpunt voor
taal-ondersteuning. Dit betekent een grote aanwas van NT2 taalvragers met en zonder inburgerplicht.
•
In 2020 is een start gemaakt met Taal werkt op de werkvloer. Hierbij zijn afspraken gemaakt met Lenferink Bouw voor
het intaken en coachen van twee NT1’ers. In 2022 wordt dit voortgezet en mogelijk uitgebreid.
•
De samenwerking met beide WEB-consultenten is constructief te noemen. Er is om de drie weken overleg en we
verwijzen wederzijds naar elkaar door. Ook zijn zij betrokken bij de organisatie van enkele presentaties die TP
verzorgt.
•
In 2021 heeft Taalpunt samen met Travers een aantal taalgroepen opgezet. Samen dragen we zorg voor de ruimte die
door Travers ter beschikking is gesteld en dragen we bij aan de inhoud en inzet van taalvrijwilligers.
•
Op maandag 6 september was Taalpunt aanwezig bij een bijeenkomst van het PACT bij Delta Wonen.
Samenwerking met Stadkamer
•
Intern is Taalpunt actief betrokken bij de herziening van het project BoekStart van de afdeling Media- en
Taaleducatie binnen Stadkamer.
•
Uit de certificering van het Taalpunt kwam als verbeterpunt naar voren dat het vrijwilligersbeleid van Taalpunt
geprofessionaliseerd diende te worden. Daarom is besloten om de vrijwilligers van Taalpunt onder te brengen bij het
vrijwilligersbeleid van Stadkamer.
Overige activiteiten
•
We beschikken over een zeer actieve vrijwilligers-appgroep, bestaande uit 85 deelnemers;
•
Taalpunt verzorgt Zwolle-breed de distributie van leermaterialen, zoals onder meer de StartKrant.
•
In samenwerking met de gemeente Zwolle en Deltion heeft Taalpunt 2 Deltagroepen gevormd, waar taalvragers die
formeel onderwijs volgen, individueel zijn gekoppeld aan een taalcoach. De Deltagroepen worden door een vaste
groep van 7 taalvrijwilligers begeleid.
•
Medio 2021 is gestart met het handmatig overzetten van huidige en nieuwe trajecten in registratiesysteem Match.
Het totaal aantal deelnemers over 2021 in Match is 284;
het totaal aantal vrijwilligers in 2021 geregistreerd in Match: 157;
het aantal geregistreerde taalgroepen in 2021 is 20.
•
In september vond de Week van lezen en schrijven plaats. In samenwerking met Travers hebben we een
Lettersoepdag georganiseerd om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Wethouder Michiel van Willigen
opende deze actiedag en Corrie de Koster was aanwezig als taalambassadeur.
Daarnaast organiseerden we in samenwerking met een professional van Doomijn tijdens deze week de activiteit Doe
mee(r) met een boek.
Tijdens deze week hebben we in Stadkamer met bezoekers het Escapespel gespeeld. Het doel hiervan was om
laaggeletterdheid bij bezoekers onder de aandacht te brengen.
Het spel is in tweevoud in ons bezit en we lenen het uit aan onze partners in de taalsamenwerking.

2.3.3 Cultuur- en Techniekeducatie
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Hoger doel:
Door ondersteuning van cultuureducatie op scholen en in wijken - in verbinding met de Zwolse amateurkunst en het
(ongesubsidieerde) vrije tijd aanbod - wil de gemeente Zwolle de cultuur-educatieve omgeving van kinderen en jongeren tussen
de 4 en18 jaar versterken en daarmee bijdragen aan hun culturele ontwikkeling.
Budget:
•
Subsidie: Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de inzet van makelaars/ adviseurs en er is een fonds voor
activiteiten. (De nadere toelichting hierover staat in de beschikking.)
•
Bijdrage scholen:
•
Matchingsregeling CMK 2021-2024 van het Fonds van Cultuurparticipatie.
• Naar verwachting subsidie provincie Overijssel

ACTIVITEITEN
Versterken van aanbieders door:
- Inzet adviseur
- Beheren markt vraag en aanbod
- Communicatie over markt van
cultuuraanbieders, o.a. door
website en pers
- Toetsen op kwaliteit
- Kennisdeling en
deskundigheidbevordering
- 1 keer per twee jaar een
tevredenheidsonderzoek onder
aanbieders (2021)
-

PRESTATIES
Tevredenheid van de aanbieders over
de adviseur en zijn/ haar activiteiten.

RAPPORTEREN
1. Overzicht aantal deelnemende
aanbieders
2. Overzicht georganiseerde activiteiten
gericht op deskundigheidsbevordering
en aantal deelnemers

RAPPORTAGE:
1. Overzicht aantal deelnemende aanbieders:
Aantal actieve cultuuraanbieders op de website van Stadkamer: 173. Daarnaast hebben we met nog circa 50 cultuuraanbieders
contact in o.a. projecten als Woest en Kunstkracht.
-

Aanbieders die hun aanbod op de website willen plaatsen worden vooraf getoetst op kwaliteit door een
kennismakingsgesprek met een adviseur van Stadkamer en een bezoek van een les of activiteit.
De criteria waaraan een aanbieder moet voldoen voor onderwijsactiviteiten staan beschreven in de actuele
voorwaarden, zoals is in te zien op de website.
Scholen koppelen beoordelingen en bevindingen zelf terug aan cultuuraanbieders. Als ze daarbij gebruik maken van
ons evaluatieformulier (website) ontvangen de adviseurs een afschrift
Scholen in fase 2 en fase 3 hebben over het algemeen duurzame relaties met diverse aanbieders opgebouwd en
evalueren samen.

-

Profiel cultuureducatie-professional
Samen met het onderwijs en het culturele veld ontwikkelde Stadkamer in 2021 (met CMK budget) een profiel voor de
cultuureducatie-professional. Dit profiel heeft als doel om ieders uniciteit in beeld te brengen en helpt bij (zelf) reflectie.
Het is geen beoordelingsinstrument. Het geeft inzicht waar de potentie en ontwikkelmogelijkheden liggen. Tegelijk met
het profiel heeft Stadkamer een gratis talententest (volgens visie Luk Dewulf) aangeboden aan de cultuureducatieprofessionals. Ook is vlak daarna een vragenlijst uitgezet. De vragenlijst is door 23 respondenten ingevuld. Dit heeft
belangrijke informatie opgeleverd over de behoefte aan ontwikkeling. Die ligt vooral op het gebied van didactiek,
pedagogiek en daarna op aansluiting onderwijs en acquisitie. Deze input gebruiken we voor de ontwikkeling van een
nascholingsprogramma in de komende jaren, zoals de training procesgerichte didactiek in januari 2022.
2. Overzicht georganiseerde activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering en aantal deelnemers:
(Deze activiteiten worden veelal georganiseerd voor zowel aanbieders als voor aanbieders en leerkrachten)
•
•
•
•
•

Gastles Post-HBO cultuurbegeleider: 5 deelnemers
Gastles ArtEZ, Opleiding Docent Muziek: 20 deelnemers
Kunstkracht – Workshop Talent: 15 deelnemers
WOEST Workshop Talent: 13 deelnemers
Windkracht 12 / Woest Impuls zijn vanwege corona samengevoegd en verplaatst naar 29-09-2021: 54 deelnemers.
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ACTIVITEITEN

PRESTATIES

Versterken van scholen door:

Primair onderwijs:

- Inzet adviseur;
- Bezoeken van scholen;
- Kennisdeling, deskundigheidsbevordering en instandhouding
netwerk;
- Festival Woest organiseren;
- Competentieontwikkeling bij scholen
waardoor de kwaliteit van het
cultuuronderwijs toeneemt;
- Bepalen trekkingsrechten;
- Scholen stimuleren om zich in te
zetten voor buitenschoolse
cultuurparticipatie;
- Beheer fonds en borging CMK
doelstellingen.

• Eind 2020 neemt 100% van de
scholen deel aan Fonds CEZ
• Consolideren 100% deelname
• In ieder geval consolideren van de
fase indeling 2020:
Fase 1 : 20 scholen = 32%
Fase 2: 23 scholen = 37%
Fase 3: 19 scholen = 31%
Streven: 5 scholen uit fase 1 naar
fase 2.
Voortgezet onderwijs:
• 100% deelname aan het basisfonds
(17 scholen)
• Volledige besteding van het
Plusfonds.

RAPPORTEREN
1. Omvang en aard van de inzet van de
adviseurs cultuureducatie;
2. Aantal deelnemende scholen en
leerlingen aan het festival Woest;
3. Ontwikkeling trekkingsrechten en
fasering scholen afgezet tegen
eerdere jaren;
4. VO: overzicht deelname fondsen en
aard activiteiten;
5. Uitkomsten tevredenheidsonderzoek;
6. Inzicht in activiteiten gericht op
ontmoeting, inspiratie en
deskundigheidsbevordering en het
aantal deelnemers;
7. Omvang en aard van CE activiteiten
gefinancierd vanuit het fonds.

RAPPORTAGE
1. Omvang en aard van de inzet van adviseurs cultuureducatie
2. Aantal deelnemende scholen en leerlingen aan festival WOEST
Vanwege corona heeft festival WOEST niet in de oorspronkelijk geplande vorm in de binnenstad plaats kunnen vinden.
Er waren 3811 leerlingen van 18 schoollocaties aangemeld.
In samenwerking met cultuureducatie organisatie Xplosief, Kleinkunstig en Kunsteducatie Nederland is er een alternatief
WOEST programma aangeboden. Hier deden 12 scholen met 2275 leerlingen aan mee. Festival WOEST en Kunstkracht boden
gezamenlijk ook het Kunstkracht festival aan op scholen. Hier namen 6 scholen met in totaal 595 leerlingen aan deel.
2.a Kunstkracht: Gezamenlijk ontwikkelden 6 VMBO en Praktijkonderwijsscholen, 10 kunstenaars en 5 culturele instellingen
stap 3 in de leerlijn Kunstkracht: 'Ik ben de festivaldirecteur’. Aan dit feestelijke project deden in totaal 593 vo leerlingen mee.
In het najaar van 2021 waren er 4 kunstkracht activiteiten gepland bij poppodium Hedon en Zwolse theaters. Vanwege corona
maatregelen zijn er 2 activiteiten doorgeschoven naar het voorjaar van 2022. Aan de kunstkracht activiteiten werkten 5 scholen,
14 cultuureducatieprofessionals en 4 culturele instellingen mee en deden er 500 leerlingen mee.
3. Ontwikkeling trekkingsrechten en fasering scholen afgezet tegen eerdere jaren
Eens per twee jaar voeren de adviseurs van Stadkamer een indelingsgesprek met de ICC-er en directeur van de fase 2 en 3
scholen. Deze gesprekken vinden plaats aan het einde van ieder kalenderjaar, meestal in november en/of december. Tijdens dit
gesprek wordt de fase indeling voor het komende kalenderjaar bepaald.
Bijgevoegd overzicht toont een actuele stand van zaken en
ontwikkeling in de fases van de po en v(s)o scholen.
Er zijn 9 scholen doorgegroeid naar een volgende fase.
Deze scholen hebben ondanks de beperkende
coronamaatregelen toch zodanig ingezet op
cultuuronderwijs dat er een duidelijke groei is te zien.
De indeling ziet er in absolute aantallen per 01-01-2022 als
volgt uit
fase 1: 9 scholen
fase 2: 24 scholen
fase 3: 29 scholen
De grafiek toont de actuele stand van zaken in de fase
ontwikkeling van de scholen.
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4. Voortgezet onderwijs (vo): overzicht deelname fondsen en aard activiteiten
Ondanks de coronamaatregelen die de scholen en cultuuraanbieders beperkten in de realisatie van cultuureducatie voor
leerlingen, is slechts € 6.600 van het Fonds Cultuureducatie vo onbesteed gebleven.
Resterend budget vanuit het fonds uit 2020 is gebruikt om een impuls te geven aan cultuuronderwijs in coronatijd.
Twee bijzondere projecten zijn uitgevoerd op meerdere Zwolse scholen en zijn duurzaam ontwikkeld. De projecten worden
opgenomen in het vaste aanbod van Kleinkunstig en Kunsteducatie Nederland. Het gaat om:
-

Project ‘Vrijheid maak je samen’: een samenwerking tussen Kleinkunstig, Bevrijdingsfestival Overijssel en 10
cultuureducatieprofessionals uit Zwolle en de regio. Samen ontwikkelden ze culturele workshops die zowel op school als
online uitgevoerd konden worden rondom het thema vrijheid.
Project ‘Spot On(line)’. Een samenwerking tussen Kunsteducatie Nederland en cultuurmakers en instellingen uit Zwolle.
Het project omvat zes workshops in verschillende kunstdisciplines die zowel online als hybride als live kunnen worden
uitgevoerd

De subsidie in het Fonds CEZ VO werd voor 86% gebruikt voor ontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor leerlingen. 14%
van het fonds werd gebruikt ten behoeve van inspiratie, ontmoeting en deskundigheidsbevordering.Het fonds bestaat uit vier
onderdelen waar scholen een beroep op kunnen doen voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten, te weten:
•

Basisfonds: 18 van de 18 VO scholen maakten in 2021 gebruik van het fonds. Er werden 61 activiteiten met middelen
uit het fonds gerealiseerd.
•
Plusfonds: 5 scholen hebben een aanvraag ingediend die gerealiseerd is. De activiteiten dragen bij aan de realisatie
van de visie van de school.
•
Proeftuinen: 4 scholen hebben een aanvraag ingediend die gehonoreerd is.
•
Kunstkracht: 6 scholen en 5 culturele instellingen werkten van 2018 tot en met 2021 samen aan de ontwikkeling en
uitvoering van leerlijn cultuureducatie voor de onderbouw van het vmbo en praktijkonderwijs in Zwolle.
5. Uitkomsten tevredenheidsonderzoek
Eens per 2 jaar is er een tevredenheidsonderzoek onder de scholen, dit onderzoek staat gepland voor 2022 en zal in
de jaarrapportage 2022 aan bod komen.
In 2021 is er gestart met een onderzoek onder de VO scholen in Zwolle. Onderzoeksbureau AdGies deed onderzoek
naar de behoefte in het voortgezet onderwijs in Zwolle op het gebied van cultuureducatie en de wijze waarop
Stadkamer op een toekomstbestendige wijze de scholen hierin kan ondersteunen en faciliteren. De resultaten van het
onderzoek worden in 2022 meegenomen in de doorontwikkeling van het Fonds CEZ VO en de werkwijze van de
adviseurs cultuureducatie vo.
6. Inzicht in activiteiten gericht op ontmoeting, inspiratie en deskundigheidsbevordering en het aantal
deelnemers
(Deze activiteiten worden veelal georganiseerd voor zowel leerkrachten als voor leerkrachten en aanbieders)
•
ICC-cursus: 13 leerkrachten, waarvan 11 het hebben afgerond in mei 2021
•
Cursus Beeldend Vaardig, voorjaar 2021: 10 deelnemers (leerkrachten)
•
Workshop VTS: praten over kunst i.s.m. De Fundatie en VTS Nederland, mei 2021: 21 deelnemers
•
Online Meet Up PO “Er kan meer dan je denkt", maart 2021: 38 deelnemers (leerkrachten en aanbieders)
•
Kunstkracht Co-creatie sessie Stap 3: 9 deelnemers
•
VO Meet ups – Cultuureducatie in Coronatijd (online bijeenkomsten cultuureducatieprofessionals en docenten
scholen) aantal deelnemers: 26 januari, 30 deelnemers – 2 februari, 39 deelnemers – 8 februari, 28 deelnemers.
•
ICC-cursus: 9 leerkrachten gestart in oktober 2021
•
Cursus Beeldend Vaardig, najaar 2021: 12 deelnemers (leerkrachten)
•
Meet Up Klassen i.s.m. gemeente, november 2021: 52 deelnemers
•
Gastles KPZ studenten profiel Arts, november 2021: 22 deelnemers (PABO studenten)
•
ICC netwerkbijeenkomst, november 2021: 21 deelnemers (leerkrachten)
•
Cursus Goed met erfgoed i.s.m. ANNO: wegens corona verplaatst naar 2022
•
Gastles Windesheim studenten: geannuleerd wegens corona
7. Omvang en aard van CE activiteiten gefinancierd vanuit het fonds.
Vanwege de uitzonderlijke coronasituatie in 2020 en de sluiting van de scholen hebben de po en (v)so scholen eind
2020 eenmalig de mogelijkheid gekregen om budget mee te nemen naar 2021. Belangrijke voorwaarde was
samenwerking met een cultuuraanbieder op basis van een plan en offerte. Veel scholen hebben hier gebruik van
gemaakt, waardoor er ruim € 100.000 is meegenomen voor uitvoering van plannen in 2021. Dat maakte dat het totaal
te besteden fondsbudget groter was dan voorgaande jaren. Samen met de groei van de scholen naar een hogere fase
ging het in 2021 in totaal om € 719.000 voor het Fonds CEZ PO en (V)SO.De besteding is als volgt verdeeld:
•
80,8% is besteed aan activiteiten voor leerlingen.
•
17,1 % is besteed aan materialen en methodes.
•
1% is besteed aan deskundigheidsbevordering van leerkrachten
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ACTIVITEITEN
Project (kinder)Talentenfluisteraar.

PRESTATIES
Zwolle, stad van
kindertalentenfluisteraars.

RAPPORTEREN
Netwerkbijeenkomsten en activiteiten
Kindertalentenfluisteraars:
-> aantal / aard en aantal deelnemers.

RAPPORTAGE:
Talent Event
Op 5 maart 2021 ontving Zwolle, als eerste Nederlandse gemeente, het predicaat ‘Zwolle kiest voor talent’ tijdens het feestelijke
online Talent Event vanuit Odeon.
Vanwege de coronamaatregelen waren we genoodzaakt de, aanvankelijk in fysieke vorm, geplande conferentie om te buigen
naar een online evenement. Dit pakte beter uit dan we hadden verwacht.
De online uitzending is live door 209 deelnemers bekeken en ruim 750 mensen heeft de eventregistratie daarna nog bekeken.
Dit aantal loopt nog op, omdat de uitzending via Vimeo terug te kijken is. Van het online Talent Event is een korte aftermovie op
aanvraag beschikbaar.
Naast de in totaal bijna 1000 personen die het event hebben bekeken, kwamen er vanuit het hele land reacties, werden er
vragen gesteld en zijn er in de weken erna gesprekken gevoerd met belangstellenden.
Omdat het een digitaal event was, hebben we uiteindelijk veel meer geïnteresseerden bereikt dan bij een fysiek event het geval
zou zijn.

Andere activiteiten die hebben plaatsgevonden:
• Platform op LinkedIn Netwerk Talentenfluisteraars Zwolle – 52 leden;
• De opleiding Pedagogisch werk van Deltion neemt de talentenvisie op in het curriculum.
• Bij PABO Windesheim worden gesprekken gevoerd op diverse niveaus om het talentgedreven werken een plek te geven in
zowel de organisatie, als in het curriculum.
De interesse blijkt o.a. uit de 70 deelnemende docenten aan het Talent Event op 5 maart.
• Stadkamer heeft GBS De Sprankel gekoppeld aan cultuuraanbieder Peter Plaatsman van Xplosief. Samen vormen zij een
leerecosysteem met binnen- en buitenschoolse activiteiten, gestoeld op deze talentenvisie.
• Talentgedreven werken loopt als rode draad door de aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024 bij het Fonds
voor Cultuurparticipatie. We zien kansen om binnen de rijke context van cultuuronderwijs juist andere dan cognitieve talenten
te belichten en te benutten.
• Met Deltion, OOZ, Doomijn en IJsselgroep vormt Stadkamer de gezamenlijke motor van deze talentenvisie.

Het project (kinder)Talentenfluisteraar is in de eerste helft van 2021 afgesloten. We hebben een separaat activiteitenverslag
talentontwikkeling bij de gemeente ingediend op 27 mei 2021.
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ACTIVITEITEN
Cultuur- & Techniekeducatie
•
Inzet W&T* adviseur
•
Leerecosystemen
•
W&T Kompas
•
Inspiratie / professionalisering
•
Aanbod W&T
•
Samenwerkingen

PRESTATIES
Verbinding Techniek & Onderwijs

RAPPORTEREN
Activiteitenverslag Techniekeducatie

*Wetenschap en Techniek

RAPPORTAGE:
Activiteitenverslag techniekeducatie:
W&T Kompas:
In 2021 hebben we 11 keer het W&T Kompas afgenomen. De kosten hiervoor bedragen 500 euro en de scholen kunnen
hiervoor een voucher aanvragen bij de provincie. Van dat bedrag gaat er 100 euro naar Tech Your Future en het resterende
bedrag à 400 euro ontvangt Stadkamer ten behoeve van haar eigen inbreng
In overleg met OOZ en Vivente is besloten dat zij als schoolbesturen de scholen in Zwolle gaan stimuleren om deel te nemen
aan het W&T Kompas.
- Deelnemende scholen Vivente:
Stroomdal, Mozaiek, Zuidster, Duyvenkamp, Ark, Koningin Emmaschool
- Deelnemende scholen OOZ:
Florens Radewijns, IJsselhof, Oosterenk, Octopus, Marshof
Adviseurswerkzaamheden:
Aan de hand van het W&T Kompas helpen we scholen om W&T te implementeren in hun onderwijs.
Dit doen we vanuit de vraag van de school. Vragen die o.a. door de scholen worden gesteld:
-

Zijn er voorbeeldscholen die ons kunnen helpen met de implementatie van W&T?
Zijn er externe partijen die ons kunnen helpen met het duurzaam invoeren van W&T in ons onderwijs?
Is er extern aanbod op het snijvlak van kunst en techniek, of zijn er meer vakgebieden te combineren?
Is er ruimte beschikbaar in Zwolle waar we terecht kunnen?
Welke activiteiten gaan door in coronatijd op het gebied van techniek?

We hebben een leerlijn ‘W&T aanbod Zwolle’ ontwikkeld: aan de hand van de landelijke kerndoelen voor het po kunnen
leerkrachten zien welk extern aanbod er is in (de omgeving van) Zwolle. De Leerlijn is in het stadium ‘testfase’.
Cultuur en Techniek pilots zijn opnieuw onder de aandacht gebracht bij scholen (vakintegratie) in gesprekken en in
rapportages van het W&T Kompas. De workshops zijn opgenomen in de ontwikkelde leerlijn W&T aanbod Zwolle.
Inspiratie en professionalisering:
•

We hebben een bijdrage geleverd aan studiedagen van 2 po scholen d.m.v. het geven van een workshop/kennissessie:

De Aquarel
Op vraag van de directie hebben we de didactiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren toegepast in een workshop en
daarna samen met het team gekeken naar de nieuwe methode die in 2021 was aangeschaft. We hebben in 2 groepen de
gesprekken geleid die ontstonden tijdens het verkennen van de methode.
De Duyvenkamp
We hebben een inspiratieworkshop voorbereid, waarbij het team geïnspireerd moest worden hoe een les volgens de
didactiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren kan verlopen. De workshop is uiteindelijk verplaatst naar begin 2022 i.v.m.
coronamaatregelen.
•
In 2021 hebben we 1 online inspiratiebijeenkomst georganiseerd, waarbij we 5 aanmeldingen hadden en er helaas
maar 2 daadwerkelijk zijn aangeschoven. De bijeenkomst had als insteek welke mogelijkheden er in Zwolle zijn rondom W&T
onderwijs en wat Stadkamer daarin kan betekenen.
•
We hebben 1 fysieke bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Tech Your Future (TYF), waarbij 4 leerkrachten
en 1 Pabo student aanwezig waren. Helaas liet TYF het een dag van tevoren afweten en hebben we de workshop zelf
gegeven met de materialen van TYF. De insteek was hoe de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren ingezet kan
worden in de klas met het thema energie.
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Aanbod van W&T
-We hebben het aanbod in kaart gebracht en vermeld op de Stadkamer website: Aanbod W&T-onderwijs (stadkamer.nl).
-Informatie voor het PO is gedeeld via onze maandelijkse nieuwsbrief.
Projecten:
- Leerecosystemen in samenwerking VSC (https//www.vsc-netwerk.nl):
Op IKC de IJsselhof is een leerecosysteem van start gegaan. De voorbereidingen zijn in de eerste helft van het jaar getroffen,
de uitvoering vond in de tweede helft van het jaar plaats. Het leerecosysteem is gedurende 2021 succesvol verlopen, naar
verwachting volgt de afronding ervan vlak voor de zomervakantie van 2022.
Stadkamer bracht in haar rol als aanjager verschillende partijen bij elkaar, met als doel de leeromgeving van het kind een
impuls te geven op het gebied van Buitengeluk. Door te werken met een kernteam en met regelmaat een bijeenkomst te
plannen, konden activiteiten worden uitgevoerd en vervolgplannen worden ingezet.
De betrokken partners in 2021 zijn:
IKC de IJsselhof, Doomijn (basisschool en BSO), Travers, NME Zwolle, NMO, Xplosief, Wijkboerderij ’t Spiekertje.
VSC en Universiteit Leiden zijn in september gestart met een onderzoek. Stadkamer heeft hier een bijdrage aan geleverd door
het kernteam te informeren en te faciliteren, o.a. bij het verspreiden van de vragenlijsten tijdens de kickoff.
Stadkamer heeft met afdeling communicatie een bijdrage geleverd aan het verspreiden van informatie over het
leerecosysteem. Dit is opgevallen bij Gemeente Zwolle, want er is de vraag gekomen of ‘Buitengeluk’ ingezet kan worden voor
NPO gelden van Gemeente Zwolle.
In 2021 is besloten dat de subsidie verlengd wordt tot september 2022.
Samenwerkingen:
Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst: Aan de hand van het W&T Kompas hebben wij de basisscholen
geadviseerd over de Masterclasses die STO ontworpen heeft. Dit aanbod hebben we ook op onze website gedeeld.
Na evaluatie is besloten om op basis van de afspraken die zijn gemaakt, de goede samenwerking op de huidige manier voort
te zetten.
Techlab (onderdeel van STO)
We hebben gesproken met Valery Geurtsen over de ontwikkelingen van het Techlab en de samenwerking met het
basisonderwijs. Stadkamer heeft door de coronabeperkingen in 2021 geen actieve rol kunnen spelen in deze ontwikkelingen.
In een later stadium gaan we onderzoeken of en op welke manier Stadkamer een actieve rol krijgt binnen het Techlab.
Tech Your Future (TYF)
Het W&T Kompas is in 2021 verder doorontwikkeld. Stadkamer heeft input geleverd door ervaringen te delen die binnen het
proces van het afnemen van het W&T Kompas zijn opgedaan. Dit heeft o.a. geresulteerd in een aanvulling op het Kompas
met een Routekaart die een schoolteam als een soort praatplaat kan gebruiken.
Docenten Pabo’s
Er zijn twee digitale bijeenkomsten geweest, waarin we de mogelijkheden van de Pabo’s en de vragen van de po scholen uit
het W&T Kompas hebben besproken. VIAA heeft hier in het aanbod van opleidingen/cursussen in schooljaar 2021-2022 al
rekening mee gehouden. Daarnaast zijn we gestart met het opzetten van een soort netwerk / leergemeenschap, waar
meerdere docenten van de Pabo’s aan deelnemen. De insteek is om van en met elkaar te leren en te onderzoeken hoe PO
scholen en Pabo’s elkaar nog meer kunnen versterken.
Deltion College
Programmeren met Scratch is een jaarlijks evenement waarbij basisschool leerlingen een challenge aangaan op het gebied
van programmeren. Stadkamer denkt mee in de voorbereidingen en heeft de boeken gefaciliteerd voor het winnende team.
Het was het boek De Programmeerbende van de Zwolse schrijfster Inge Strijker. De winnende klas werd ook getrakteerd op
een klassenbezoek van de schrijfster.
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2.3.4 Amateurkunst
Hoger doel:
Versterken van de amateurkunst door het inzetten van het steunpunt.
Budget:
Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de inzet van een adviseur en er is een fonds voor activiteiten. (De nadere toelichting
hierover staat in de beschikking.)

ACTIVITEITEN
Verstrekken van informatie,
organiseren van activiteiten om
deskundigheid te bevorderen en
zichtbaarheid te vergroten door:
inzet van de website en het
zichtbaar maken van aanbieders,
locaties en stichting Meedoen;
het geven van advies
het beheren van een fonds
amateurkunst
organiseren van Ik Toon
bieden van inspiratie
leggen verbinding met de andere
terreinen cultuureducatie
signaleren van behoefte

PRESTATIES
Versterking van het amateurkunstveld.
Fonds Cultuureducatie / amateurkunst
wordt beschikbaar gesteld en benut
conform doelstellingen.

RAPPORTEREN
1. Inzicht geven in de adviezen en
vraagstukken die spelen, voor eventuele
beleidswijzigingen
2. Overzicht van het aantal activiteiten,
deelnemers en aard.
3. Overzicht van het aantal aanvragen,
gehonoreerde aanvragen, aard van de
aanvragen
4. Rapportage resultaten onderzoek

Eens in de drie jaar sessie/onderzoek
naar de actuele behoefte van het
amateurkunstveld ten aanzien van het
steunpunt, ook in relatie tot de
kwaliteit van de adviezen.

RAPPORTAGE:
1. Vraagstukken die spelen:
De coronacrisis zorgde ervoor dat de Amateurkunstsector in Zwolle stil kwam te liggen. Om te monitoren hoe het met de sector
ging spraken we in december 2020 38 ZZP’ers en bestuursleden van verengingen en stichtingen. In drie sessies voor orkesten,
docenten (ZZP’ers) en koren. Daarnaast hebben we met een aantal partijen individuele gesprekken gevoerd, omdat die niet
aanwezig konden zijn tijdens de sessie van hun werkveld. Uit deze sessies kwam dat er zorgen en uitdagingen waren die voor
de sector als geheel, maar ook voor individuele verenigingen of docenten te groot waren om het hoofd te kunnen bieden.
De belangrijkste thema’s waren:
1. Financiële consequenties
2. Repetitie- en lesruimte
3. Podia en optredens
Deze thema’s hebben wij opgenomen in een notitie die wij op 3 februari 2021 met de wethouder en beleidsambtenaren hebben
besproken. Hieruit is uiteindelijk een maatwerkoplossing gekomen waarbij de gemeente financiële noodsteun voor
Amateurkunstgroepen beschikbaar heeft gemaakt. Via de kanalen vanuit het Steunpunt Amateurkunst hebben wij meegewerkt
aan het breed kenbaar maken van deze regeling en hebben we een sessie georganiseerd met beleidsambtenaar Anton
Tuinman waarbij amateurkunstpartijen vragen konden stellen over de regeling.
Vanuit het Fonds Amateurkunst hebben we naast de bestaande regeling een snelle coronaregeling in het leven geroepen
waarmee projecten die specifiek inspeelden op de uitdagingen van corona gefinancierd konden worden los van de vaste
deadlines van het fonds zodat deze projecten snel gerealiseerd konden worden. Hiermee hebben we vier projecten
gefinancierd.
2. Activiteiten deskundigheidsbevordering
- Workshop livestreaming in samenwerking met de Jeugdtheaterschool Zwolle. Aantal deelnemers: 12.
- Organisatie informatiebijeenkomst Coronasteunpakketten voor de Amateurkunst in samenwerking met beleidsambtenaar
Anton Tuinman en het subsidieloket van de gemeente Zwolle.
- Samen met ZwolleDoet! en Sportservice Zwolle is de vierde editie van het kennisfestival Inspireren is… georganiseerd.
Aantal deelnemers: 25.
- Minicursus PR & Social Media (in samenwerking met ZwolleDoet! en SportService Zwolle). Aantal deelnemers: 25.
- Met drie collega's in de provincie is er een webinar voorbereid in samenwerking met de Provincie Overijssel en Studio Vers
Bestuur. Het onderwerp: cultuurparticipatie in de breedste zin van het woord en de effecten daarop door de
coronamaatregelen. Daarnaast kwamen samenwerking en de noodzakelijke blik op de toekomst aan bod. De livestream
vond plaats op 22 september. Uit dit webinar vloeide een samenhangend programma voort voor amateurkunstgroepen:
Move on!, waarin het gaat om de blik op de toekomst en de vraag hoe je je als amateurkunstgroep daarop voorbereidt. In
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dat kader heeft Ferenc van Damme op woensdag 27 oktober een inspiratieavond gepresenteerd. Aantal deelnemers: 18. In
2022 krijgt dit programma een vervolg.
IkToon
Dit jaar hebben we IkToon later dan normaal georganiseerd. In plaats van mei hebben we de versoepelingen afgewacht en in
oktober een aantal activiteiten georganiseerd. Hierbij zijn we gestart met een nieuw onderdeel: IkToon op de stoep. In plaats
van in de binnenstad optredens te organiseren trokken we de wijken in met trekkers. In twee dagen werden er 24 optredens
gegeven, waarbij 14 verschillende acts optraden. Naast de optredens op de stoep organiseerden we de tweede editie van de
Zwolse Maestro waarbij zes bekende Zwollenaren het jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel dirigeerden in de race om de titel ‘De
Zwolse Maestro’. Jisk Liefting ging als winnaar naar huis. Voor de amateurtheatergroepen in Zwolle (zowel toneel- als
muziektheatergezelschappen) organiseerden we een inspiratie avond onder leiding van theatermaker Jolmer Versteeg van TG
De Jonge Honden, waarbij de theatergroepen na deze avond gericht coaching van Jolmer konden krijgen voor hun eigen
projecten.
3. Aanvragen:
Totaal aantal aanvragen: 18
Gehonoreerd: 18
Disciplines:
Theater 6
Muziek 6
Beeldend 2
Festival 1
Deskundigheidsbevordering 1
Filosofie 1
Multidisciplinair 1

Snelle coronaregeling:
Totaal aantal aanvragen: 4
Disciplines:
Theater 1
Dans 2
Muziek 1
4. Rapportage resultaten onderzoek
Dit jaar niet van toepassing

2.3.5 Buurtcultuur
Hoger doel:
De inzet van cultuur als middel voor diverse vraagstukken.
Budget:
Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de inzet van een adviseur en er is een fonds voor activiteiten. (De nadere toelichting
hierover staat in de beschikking.)

ACTIVITEITEN
Verstrekken van informatie,
organiseren van activiteiten om
deskundigheid te bevorderen en om
inzicht te geven hoe cultuur ingezet
kan worden als middel in de wijken:

PRESTATIES
Fonds Cultuureducatie/buurtcultuur
wordt beschikbaar gesteld en benut
conform doelstellingen.

RAPPORTEREN
1. Overzicht van het aantal activiteiten,
deelnemers en aard.
2. Overzicht van het aantal aanvragen,
gehonoreerde aanvragen, aard van de
aanvragen.

-

inzet van website
het geven van advies
beheren van een fonds Buurtcultuur
bieden van inspiratie
leggen verbinding met de andere
terreinen van cultuureducatie
- signaleren van behoefte

RAPPORTAGE:
2021 is door de coronamaatregelen een jaar geweest waarin er nogal wat uitdagingen werden opgeworpen. Door de
maatregelen en lockdowns was het een stuk ingewikkelder voor Zwollenaren om een project voor de buurt te realiseren. Het
was lastig plannen en de regels van wat er toegestaan was binnen en buiten waren niet altijd duidelijk, waardoor er veel
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onzekerheden waren ten aanzien van de organisatie van de projecten. Als adviseurs hebben we extra ondersteuning geboden
in het uitzoeken van de mogelijkheden binnen de regels, maar we merkten ook dat de situatie vaak het enthousiasme temperde
van de initiatiefnemers en dat er nogal wat initiatiefnemers die wel aanvraag wilden doen, zich uiteindelijk toch terugtrokken
vanwege de vele onzekerheden. In het aantal aanvragen is dit terug te zien. Waar we normaal rond de 60 aanvragen hebben
per jaar, hebben we dit jaar 37 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn 33 aanvragen gehonoreerd. Twee aanvragen waren nog in
behandeling en 1 aanvraag is afgewezen en 1 aanvrager heeft zich teruggetrokken.
De verdeling over de wijken was als volgt:
Aa-landen: 1
Binnenstad: 1
Dieze: 5
Hanzeland: 1
Holtenbroek: 4
Stadshagen: 2
Westenholte: 5
Wipstrik: 2
Windesheim: 1
Zuid: 8
Stadsbreed: 3
In overleg met instanties in de wijken en kunstenaars zijn we gaan kijken hoe we toch op buurtniveau cultuurprojecten konden
starten die de verbinding in de buurten van Zwolle konden versterken. Hierbij zijn verschillende projecten tot stand gekomen:
Vlieg naar Zuid
In Zwolle Zuid hebben we het project ‘Vlieg naar Zuid’ opgestart in samenwerking met Travers Welzijn, de wijkkrant en de
wijkbeheerder van Zwolle Zuid. Onder leiding van beeldend kunstenaar Rudy Simon zijn acht kunstenaars aan de slag gegaan
met het buurtproject. Hierbij hadden we de kans om te experimenteren met het opzetten van een langer project, namelijk voor de
duur van drie maanden. Deze langere projecttijd zorgde ervoor dat de kunstenaars konden landen in de buurt, bekende
gezichten werden en langzamerhand in de haarvaten van de wijk zich. Hoewel de houding van de buurt afwachtend was, zijn
steeds meer buurtbewoners gaan meedoen en is er nu door de partners in het project (Travers Welzijn, Gemeente Zwolle,
Wijkkrant Zuid) gesproken over een vervolg.
IkToon op de stoep
Voor de week van de amateurkunst zijn we dit jaar een speciale samenwerking aangegaan met Zwolle Unlimited en hebben wij
het concept van ‘Sprookjes op de stoep’ uitgebreid naar een weekendlang durend evenement waarbij drie trekkers met
amateurmuzikanten de wijken in trokken. Hiervoor hebben we vanuit het BuurtCultuurfonds een bedrag beschikbaar gesteld
zodat 24 optredens door 14 verschillende amateurkunst-acts midden in de Zwolse wijken plaatsvonden.
Wijkproject Stadsfestival
In de nieuwe opzet van het Stadsfestival zijn het de 7 culturele instellingen van Zwolle die de inhoud van het festival verzorgen.
Stadkamer programmeerde naast enkele voorstellingen en een literaire route ook het bouwspektakel ‘Bouw je eigen Zwolle' op
het parkeerterrein van de Goudsteeg (achter het gemeentehuis). Het terrein werd omgetoverd tot een grote bouwplaats, waarin
kinderen en hun familie zich uit konden leven in het creëren van de mooiste bouwwerken onder leiding van beeldend kunstenaar
Chantal de Wolde, geïnspireerd door de vraag aan wat voor gebouwen de kinderen in hun straat behoefte hadden.
Door Jolan van de Waeter werden ze bevraagd op hun bouwwerken: waarom maak je dit en waarom vind je dit belangrijk? Van
elk bouwwerk werd een foto gemaakt en het belangrijkste uit het verhaal van de kinderen werd samengevat. Uitvloeisel hiervan
was een kleine expositie die op de kinderafdeling werd ingericht. Vanuit de wens de verhalen en de ideeën van de kinderen te
delen met bestuurders en politici ontstond in gesprek met Jolan van de Waeter het idee van de Kinderraad. Dat idee heeft Van
de Waeter verder uitgewerkt en concreet gemaakt, waardoor in februari 2022 de Kinderraad geïnstalleerd kon worden door de
burgemeester.
Briljant!
Samen met WijZ Welzijn en ZwolleDoet!/SamenZwolle heeft Stadkamer het project Briljant! opgezet. In dit project gaat het om
een actieve vorm van cultuurparticipatie door ouderen zoals die in Zwolle nog niet eerder te zien is geweest.
Ouderen staan zelf aan het roer en ze doen mee op alle niveaus: deelnemer, ontwerper, maker en/of coproducent – altijd samen
met kunstenaars. In dit project draait het om het inzetten van alle kwaliteiten en talenten die ouderen hebben; het gaat niet alleen
om ‘meedoen’, maar de focus ligt op ‘ertoe doen’. De wensen, talenten, kennis en vaardigheden van ouderen staan centraal en
worden (weer) gewaardeerd door anderen. Ouderen merken zo dat ze nog steeds een waardevolle bijdrage aan de
maatschappij leveren.
Dit project past uitstekend bij de doelen van het Buurtcultuurfonds. Niet alleen wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van de
leefbaarheid door middel van kunst en cultuur (specifieke aandacht is er voor eenzame ouderen, ouderen met een
migratieachtergrond, en LHTBI+), maar het gaat ook om actieve beoefening door de ouderen zelf die om wat voor reden ook een
drempel ervaren met betrekking tot het meedoen. Bovendien is het een doel van Briljant! om de methode die in dit project
ontwikkeld wordt, in te bedden in Zwolle en de organisaties en instellingen die werken met en voor ouderen. Verder is er een
belangrijk subdoel om in Zwolle meer kunstenaars ervaring op te laten doen op het gebied van sociaal-artistiek werk, zodat er
een klimaat ontstaat waarin het in straten, buurten en wijken van de stad steeds normaler wordt om kwesties op het gebied van
leefbaarheid, aan te vliegen vanuit kunst en met de hulp van kunstenaars.
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2.4 Meer ruimte voor cultureel ondernemerschap
2.4.1 Activiteiten
Stadkamer is van, voor en door de stad. In dat kader biedt Stadkamer een podium (faciliteit) aan hen die een
programmaonderdeel willen verzorgen, mits dit programma past binnen de doelstellingen van Stadkamer en
openbaar toegankelijk is.
Hoger doel:
Aanbod op het gebied van kennis en informatie op allerlei terreinen, zodat inwoners hiervan kennis kunnen nemen. Het is
vooral gericht op een eerste kennismaking, voor verdieping kunnen inwoners terecht bij allerlei andere instellingen en
organisaties.
Daarnaast het bevorderen van (basis) mediawijsheid van de Zwolse bevolking, zodanig dat inwoners zelfstandig kunnen
participeren in de samenleving.
Budget:
- Subsidie vanuit de totale begroting van Stadkamer
- Geld uit de markt (b.v. toegangsgelden)

ACTIVITEITEN

PRESTATIES

Het onderhouden van een netwerk van
partijen die een bijdrage kunnen leveren
aan de uitvoering van de activiteiten. Het
faciliteren, organiseren, programmeren
en uitvoeren van activiteiten met culturele
en (sociaal) maatschappelijke
onderwerpen.

RAPPORTEREN

Tevredenheid van de deelnemers.

1. Aantal activiteiten

Bezettingspercentage van de grote
zaal van 40% gebaseerd op de
openingstijden (de zaal wordt 40%
van de tijd benut)

2. Aantal deelnemers aan activiteiten
3. Bezettingspercentage van de grote zaal.

RAPPORTAGE:
1. Aantal activiteiten: 144
2. Aantal deelnemers: 843
3. Stadkamer was vanwege de coronamaatregelen van 1 januari tot 7 juni 2021 en de gehele maand december gesloten voor
alle activiteiten. Vanwege deze sluiting en alle bijbehorende beperkende maatregelen omtrent het coronavirus in de periodes
dat we wel geopend waren, is het bezettingspercentage 23,5%.

2.4.2 Onderdeel ArtPitch038
Het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie is bedoeld om d.m.v. de verstrekking van een financiële bijdrage vernieuwing en
innovatie van het Zwolse culturele klimaat te faciliteren.
Het fonds is gericht op het stimuleren en prikkelen van kunstbeoefenaars tot vernieuwing, innovatie en experiment van
kunstuitingen en/of cultureel ondernemerschap.

ACTIVITEITEN
Doorontwikkeling Cultuurfonds
Vernieuwing en Innovatie.
Het uitvoeren van de regeling
ArtPitch038.

PRESTATIES
Fonds ArtPitch038 wordt beschikbaar
gesteld en benut conform de
doelstellingen zoals in de regeling
omschreven.

RAPPORTEREN
1. Evaluatie
2. Overzicht van:
- het totaal aantal aanvragen,
- de gehonoreerde aanvragen,
- en de aard van de aanvragen.

RAPPORTAGE:
1. Evaluatie
ArtPitch038 in 2021 was een bijzondere editie. Door de vele coronabeperkingen bleef het lang spannend of we het pitchevent
wel in een fysieke vorm konden organiseren. Gelukkig werd in juli het coronabeleid iets versoepeld, waardoor het event kon
plaatsvinden op 8 juli. Waar we in voorgaande edities rond de 70 aanvragen binnenkregen, was het dit jaar vanaf het moment
dat de inschrijving opende meteen al duidelijk dat het minder storm liep dan normaal. De verklaring hiervoor zat ‘m in de steeds
weer veranderende coronaregels en zo goed als geen mogelijkheden voor producties en events. Dat werkt verlammend voor het
creatieve proces, waardoor het vele malen lastiger is om je als maker bezig te kunnen houden met het ontwikkelen van nieuwe
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projecten. Daarnaast hadden kunstenaars soms noodgedwongen andere banen aangenomen, waardoor ze minder tijd en
mogelijkheden hadden om een plan voor een nieuw project te verzinnen en bij ons in te dienen.
Uiteindelijk hebben we van 46 aanvragers een plan ontvangen, waarvan er 20 zijn ingeloot voor deelname aan het ArtPitch038
event. Na beoordeling van de deelnemers zelf, heeft de helft daarvan uiteindelijk een toekenning van subsidie gekregen. Het
event vond plaats bij Stadkamer, vanwege de coronamaatregelen helaas zonder publiek.
Net als de voorgaande edities hadden we vooraf een uitgebreide maaltijd geregeld, waarbij we de deelnemers stimuleerden om
kennis te maken met andere deelnemers en disciplines. Door je eigen creatieve ideeën te pitchen, stel je je kwetsbaar op en dan
is het prettig als je elkaar al een klein beetje kent. Net als voorgaande jaren werden er zowel op dit moment, als bij de borrel na
afloop van het event, waardevolle contacten gelegd.
2. Overzicht aanvragen en disciplines:
•
•
•
•
•
•
•

Totaal aantal aanvragen: 46
Totaal goedgekeurde aanvragen: 39
Totaal aantal afgewezen aanvragen: 7
Ingelote aanvragen: 20
Totaal aangevraagd bedrag: € 141.451,34
Toegekende aanvragen: 10
Totaal toegekend bedrag: € 70.894,92

Van de 20 ingelote aanvragen was de verdeling als volgt:
•
er waren 11 aanvragen die beeldend waren;
•
6 aanvragen vielen onder de podiumkunsten;
•
1 aanvraag betrof een project uit de maakindustrie;
•
2 aanvragen betroffen cross-overs.
Bij de toegekende aanvragen ging het om een verdeling van:
•
5 beeldende kunst aanvragen,
•
3 podiumkunsten aanvragen,
•
1 aanvraag uit de maakindustrie
•
1 aanvraag betrof een cross-over.
De aanvragen die uiteindelijk een subsidietoekenning hebben gekregen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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038 Zwollenaartjes door staalkunstenaar Kees Klaasen, In Kees of Metals.
Het BUITENMUSEUM door grafisch ontwerper Melle Mijnhardt, Fabriek Fanatiek.
De Zandbult, voorstelling door theatergroep Firma Weijland.
Gezelligheid kent geen tijd, voorstelling door theatergroep Met de Botte Zijde.
Het Bonax Project, project van Olivier Gossink, Shelduck.co
Boek Belevenis, papierkunstenaar Sietse Muis, Boekbeleving.
In Memoriam, theatervoorstelling van Wietse Klok.
Lost in uncensored love, crossover-project van muzikant Gerco Klein.
Terrasjesmensen, boek van illustrator Myriam Keijzer, Studio Zomaar Zon.
Zwolle droomt, project van illustrator Steef Wildenbeest.
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INLEIDING JAARREKENING 2021
Kader financieel verslag
Stadkamer stuurt financieel op basis van de Begroting 2021. Tegenover het beschikbaar stellen van subsidie door de gemeente
staan prestatieverplichtingen van de kant van Stadkamer. Deze zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst 2021. De
gemeente stelt op basis van de Begroting en de Uitvoeringsovereenkomst de voorlopige subsidie vast. Na afloop van het jaar
stelt de gemeente op basis van het Jaarverslag (bestuurlijk, bedrijfsresultaten en financieel) de subsidie 2021 definitief vast.

Het financiële jaar 2021
In het voorgaande jaarverslag worden de belangrijkste financiële highlights beschreven. Het exploitatieresultaat bedraagt €
38.541 positief tegenover een begroot negatief resultaat van € 72.838. Verdeling exploitatieresultaat over de verschillende
organisatie onderdelen (in €):
Bibliotheek

247.251

Horeca

-105.839

Adviseurs cultuureducatie

-13.065

Projecten Taal en Lezen

13.775

Fondsen en Projecten Cultuur- en Techniekeducatie

-103.581
38.541

Duiding exploitatieresultaat 2021
Voor een juiste beoordeling van het exploitatieresultaat moeten de mutaties van de project-bestemmingsfondsen op het
resultaat worden gecorrigeerd. Het betreft enerzijds negatieve exploitatieresultaten 2021 die via de resultaat bestemming ten
laste komen van de voor dit doel gevormde project-bestemmingsfondsen, anderzijds positieve projectresultaten 2021 waar nog
toekomstige project-prestatieverplichtingen tegenover staan.
Niet alleen de mutaties van de projectbestemmingsfondsen beïnvloeden het jaarresultaat maar ook de mutaties van de
verschillende bestemmingsreserves maken het lastig om het resultaat te duiden. Zo komt een deel van de in 2021 gemaakte
kosten via de resultaatbestemming ten laste van de Bestemmingsreserve Zeven Alleetjes en komt een deel van de in het
exploitatieresultaat 2021 begrepen afschrijvingskosten ten laste van de Herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes. In beide
gevallen betreft het ingecalculeerde overschrijdingen van de jaarexploitatie waarvoor binnen het eigen vermogen van
Stadkamer dekking aanwezig is.
2021
€
Exploitatieresultaat

2020
€
38.541

Mutatie bestemmingsfondsen projecten Taal en lezen
Mutatie bestemmingsfondsen Cultuureducatie

-13.799
80.308

Exploitatieresultaat na correctie voor mutaties projectverplichtingen
Exploitatiekosten t.l.v. bestemmingsreserve Zeven
Alleetjes
Aangepast exploitatieresultaat

212.264
91.538
-343.487

66.509

-251.949

105.050

-39.685

63.863

121.774

168.913

82.089

Op de volgende pagina staat het overzicht van de belangrijkste verschillen (absolute afwijking 10.000 en
procentuele afwijking 10% positief of negatief) tussen de exploitatie 2021 en de begroting 2021.

Realisatie Begroting
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2021 in €

Begrotingspost
Bestuur en organisatie

169.450

185.202

in %
15.752

9%

Raad van Toezicht

21.722

10.000

11.722

117%

Promotie

23.997

37.365

-13.368

-36%

Accountantskosten
Onderzoek en
innovatie

34.215

24.000

10.215

43%

50.823

64.000

-13.177

-21%

Overige Bestuurs- en Org.

38.693

49.837

-11.144

-22%

1.591.496 1.618.708

27.212

2%

Huisvesting en transport

In 2021 zijn met behulp van externe
ondersteuning twee nieuwe leden
geworven.
A.g.v. corona zijn er minder promotionele
acties geweest van b.v. programmering.
Als gevolg van (extra) werkzaamheden op
de projecten van Stadkamer.
Dit is een flexibel budget waar vanwege
corona in 2021 kritisch naar gekeken is.
Dit is een flexibel budget waar vanwege
corona in 2021 kritisch naar gekeken is.

Afschrijving gebouwen / inventaris
Onderhoud gebouwen /
installaties

166.797

196.500

-29.703

123.431

71.473

51.958

Energie

114.910

89.390

25.520

12.940

30.000

-17.060

Achterblijvende investeringen in de
-15% wijkvestigingen.
Meerkosten door coronamaatregelen en
73% hogere dotatie aan onderhoudsvoorziening.
Oplopende energietarieven in 2021 en
29% verlies warmte a.g.v. luchten t.b.v. corona.
In 2021 zijn de contracten herzien, sluiting
vanwege corona dus minder losse
-57% oproepen.

5.493

55.048

-49.555

-90% Te voorzichtig begroot in 2021.

3.473.347 3.515.862

42.515

Beveiliging
Overige huisvestingskosten
Personeel
Sociale lasten

332.171

381.119

-48.948

Pensioenpremie werkgeversdeel

318.257

357.299

-39.042

Ontvangen ziekengeld WINO

-40.575

-10.000

-30.575

12.825

40.500

-27.675

7.375

23.000

-15.625

55.286

76.885

-21.599

362.845

325.090

37.755

9.201

33.780

-24.579

61.085

82.500

-21.415

322.512

341.748

19.236

40.725

75.000

-34.275

0

17.500

-17.500

Systeembeheer

40.523

57.500

-16.977

Website

41.012

8.000

33.012

Uitleen- en leners administratie

115.702

102.000

13.702

Collectie en catalogus

482.681

555.692

73.011

90.430

129.000

-38.570

Reiskosten woon- werkverkeer
Reiskosten dienstreizen
Deskundigheidsbevordering
Inhuur derden
Vrijwilligers

Personeelszaken Rijnbrink
Automatisering
Afschrijving automatisering
Onderhoud zelfservice-apparatuur

Leenrecht
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1%
Werkelijk percentage 15,1%, begroot 18%.
-13% Te voorzichtig begroot.
Werkelijk percentage 14,5%, begroot
-11% 17,4%. Te voorzichtig begroot.
Dit bedrag wordt zeer behouden begroot
306% vanwege de grote onzekerheden.
-68% Minder kosten a.g.v. thuiswerken.
Minder kosten a.g.v. thuiswerken i.c.m. op
-68% afstand vergaderen.
Geen grote gezamenlijke bijeenkomsten
-28% vanwege corona.
Niet begrote inhuur op managementniveau
12% en ondersteuning ICT.
Geen grote gezamenlijke bijeenkomsten in
-73% 2021.
Te voorzichtig begroot in 2021 a.g.v.
opnemen eenmalige kosten opheffen
-26% WINO.
6%
Achterblijvende investeringen in de
-46% wijkvestigingen.
Vanaf 2021 verantwoord onder onderhoud
automatisering.
In 2020 was contract al bijgesteld en
-30% derhalve te hoog begroot.
Eenmalige kosten van de doorontwikkeling
413% van de website in 2021.
Deel van de catalogi kosten 2021 zijn
hieronder verantwoord, daar waar ze onder
13% catalogi (zie hieronder) waren begroot.
13%
Lagere uitleningen in 2020 (= grondslag van
-30% de berekening) als gevolg van corona.
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Catalogi en aanwinstenlijsten

47.000

-26.152

Projecten

1.783.125 1.503.635

-279.490

Materiele kosten projecten

1.783.125 1.503.635

279.490

Overige kosten
Dotatie voorz. dubieuze
debiteuren
Subsidies en bijdragen

20.848

25.954

0

25.954

26.655

0

26.655

7.402.830 6.995.745

407.085

Gemeentesubsidie

4.568.796 5.154.970

-586.174

Doelsubsidie

2.452.733 1.205.525 1.247.208

Zie "Uitleen- en leners administratie". Betreft
-56% een verschuiving van de kosten.

-19%
Meer uitgevoerd dan begroot als gevolg van
19% hoge overloop in 2021.

Er is 1 debiteur die zeer moeizaam betaalt
100% en hiervoor is een voorziening gevormd.
6%
De onder doelsubsidie verantwoorde
subsidie Adviseurs CE werd begroot onder
-11% de gemeentesubsidie.
Veel doelsubsidies worden niet (volledig)
begroot (bijvoorbeeld taal en lezen) en
103% worden op projectbasis beschikt.
Veel bijdragen derden worden niet (volledig)
begroot (bijvoorbeeld taal en lezen) en
-33% worden op projectbasis beschikt.

Bijdragen derden

422.968

635.250

-212.282

Lenersbijdragen

510.906

576.000

-65.094

-11%

Telaatgelden

37.716

576.000

-28.784

-43% Lager opbrengst als gevolg van corona.

Overige opbrengsten leners

17.237

29.500

-12.263

-42% Lager opbrengst als gevolg van corona.

105.830

88.645

17.185

Overige opbrengsten

19%
In 2021 is een nieuw contract met Meander
afgesloten waarin de inzet van Stadkamer
-33% verlaagd is.

Meander college

25.708

38.541

-12.833

Horeca

48.472

168.961

-120.489

-71%

Omzet horeca

83.715

252.161

-168.446

-35.243

-83.200

47.957

-67% Lager opbrengst als gevolg van corona.
Lager inkoop als gevolg van lagere omzet
-58% als gevolg van corona.

Kostprijs van de omzet

Resultaatbestemming
Samenstelling van het Eigen Vermogen
Het exploitatieresultaat 2021 wordt verwerkt in het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit vrij
besteedbaar eigen vermogen dat bestaat uit het Stichtingskapitaal, de Algemene Reserve en de Egalisatiereserve.
Daarnaast bevat het eigen vermogen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Bestemmingsreserves hebben een vastgesteld bestedingsdoel. De besteding ervan bevindt zich binnen de
invloedssfeer van Stadkamer. Bestemmingsreserves ontwikkelen zich op basis van het realiseren van de doelen
waarvoor ze gevormd zijn dan wel wijzigingen van die doelen.
Bestemmingsfondsen worden beklemd door toekomstige prestatieverplichtingen. Onder de Bestemmingsfondsen
vallen projecten waar van de ontvangst van externe projectbijdragen voorafgaat aan de projectuitvoering. Onder
RJ640 worden projectontvangsten waar nog een toekomstige prestatieverplichting tegenover staat, gerekend tot
het exploitatieresultaat en via de resultaatbestemming tot het Eigen Vermogen.

Verwerking van het exploitatieresultaat 2021 in het Eigen Vermogen
In de toelichting op de balans per 31 december 2021 is een volledig overzicht van de mutaties van het eigen
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vermogen opgenomen. In die toelichting staat ook beschreven waarvoor de bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen gevormd zijn.

Financieel perspectief 2022
In het jaarverslag staat de begroting 2022 opgenomen met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor 2022. Samengevat zijn
dit onderstaande ontwikkelingen.
Visieontwikkeling wijkvestigingen
De herinrichtingstrajecten van de wijkvestigingen bevinden zich ook in 2022 nog in de planfase. In Aa-landen wacht Stadkamer
op duidelijkheid over de huisvesting van het Meander. Het ziet ernaar uit dat in Stadshagen Stadkamer met de huidige partners
gaat verhuizen naar de Stadsfoyer. In Zuid wordt gewerkt aan het scenario om de Pol volledig te verbouwen en te
verduurzamen.
Coronacrisis
Op het moment van opstellen van de Jaarrekening 2021 zijn nagenoeg alle coronamaatregelen opgeheven. Dat betekent dat
Stadkamer ongeveer vanaf half februari 2022 weer “normaal” functioneert. Inmiddels is duidelijk dat de bibliotheekgebruikers de
beperkte corona-dienstverlening hebben geaccepteerd en dat er weinig leden vanwege corona zijn afgehaakt. De horeca was
tot en met januari 2022 nog gesloten en daardoor verliesgevend, vanaf februari trekt de omzet weer aan al zit het nog niet op de
pre-corona omzet.
Implementatie Financiële systematiek
Stadkamer ontwikkelt zich steeds meer tot een projectorganisatie. Dit vereist een andere inrichting van de financiële
systematiek. De opzet is ontwikkeld in 2020 en is in 2021 geïmplementeerd. Door corona is er in de planning een vertraging
opgelopen die in 2022 zal worden ingehaald.
Energielasten
De grootste impact op de werkbegroting hebben de energielasten. Vanwege de sterk stijgende gasprijzen zullen de
energielasten in 2022 waarschijnlijk bijna verdrievoudigen. Dit was berekend voor de Oekraïnecrisis. Met de gemeente vinden
overleggen plaats hoe dit op te vangen. In het uiterste geval zouden deze gedekt kunnen worden vanuit de algemene reserve.
ICT
Goed werkende ICT is voor Stadkamer onontbeerlijk. Eind 2021 heeft Stadkamer laten onderzoeken hoe de ICT kan worden
verbeterd. Dit zal in 2022 lijden tot extra investeringen in de ICT-omgeving. Tevens maakt Stadkamer sinds 1 januari 2022
gebruik van een nieuwe IT-leverancier voor de kantooromgeving.
Stichting Werkgeverschap in Netwerkverband in Overijssel (WINO)
Op 31-12-2021 is het WINO (Werkgeverschap In Netwerkverband Overijssel) opgeheven en hebben alle medewerkers van
Stadkamer vanaf 1 januari 2022 dezelfde werkgever; Stadkamer. De impact van het opheffen van het WINO zit in 2022 niet in
de salarislasten maar meer in de herijking van de overige personeelskosten als verzuimverzekering, de WKR-regeling, de
inkoop van personeels- en salarisadministratie
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31 december 2021
€

31 december 2020
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa

1

Gebouwen

0

0

868.679

1.027.529

Vervoersmiddelen

44.352

0

Automatisering

62.205

Inrichting en inventaris

79.262
975.236

VLOTTENDE ACTIVA

1.106.791

2

Debiteuren

9.304

20.232

Voorraad

2.041

2.041

Belastingen

215.021

307.141

Nog te ontvangen subsidies

49.163

21.657

Nog te ontvangen overige

24.236

40.806

Vooruitbetaalde kosten

21.622

153.052
321.387

LIQUIDE MIDDELEN

544.929

3

Kassen

12.618

Banken

2.595.453

9.645
2.585.564
2.608.071

2.595.209

3.904.694

4.246.929

31 december 2021

31 december 2020

€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Algemene reserve
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserves
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4
23.601

23.601

349.376

349.376

235.194

223.864

1.272.743

1.179.023
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Bestemmingsfondsen

VOORZIENINGEN

500.750

Crediteuren

183.464

161.171

300.000

360.000

6

Leningen o/g
VLOTTENDE PASSIVA

2.343.123

5

Groot onderhoud
LANGLOPENDE SCHULDEN

567.259
2.381.664

7
421.028

731.661

35.073

72.129

147.758

145.332

Nog te betalen

97.173

172.600

Projecten

59.855

26.463

278.679

234.450

Fiscus en Sociale verzekeringen
Personele verplichtingen

Vooruit ontvangen

1.039.566

1.382.635

3.904.694

4.246.929

0
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EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN
Bestuur en organisatie
Huisvesting en transport
Personeel
Administratie
Automatisering
Collectie en catalogus
Programmering Bibliotheek
Projecten
Overige kosten

Exploitatie 2021

Begroting 2021

Exploitatie 2020

€

€

€

8
9
10
11
12
13
14
15
16

BATEN
Subsidies en bijdragen
Lenersbijdragen
Programmering bibliotheek
Overige opbrengsten
Omzet Horeca

17
18
19
20
21

Af: kostprijs van de omzet

21

Bruto winst horeca
Financiële baten

21
22

169.450
1.591.496
3.473.347
145.488
322.512
482.681
36.170
1.783.125
25.954

185.202
1.618.708
3.515.862
134.000
341.748
555.692
52.342
1.503.635
0

149.014
1.578.450
3.544.084
135.234
318.239
546.094
24.616
1.450.661
3.305

8.030.223

7.907.189

7.749.697

7.402.830
510.906
1.041
105.830

6.995.745
576.000
5.000
88.645

7.280.124
533.497
9.264
85.623

83.715
35.243

252.161

86.727
33.274

-83.200
48.472
-315

168.961

53.453
0

8.068.764

7.834.351

7.961.961

38.541

-72.838

212.264

Mutaties bestemmingsfondsen
Mutatie projecten Taal (bibliotheek)
Mutatie Fondsen en projecten Cultuureducatie

13.799
-80.308

0
0

-91.538
343.487

Subtotaal mutaties bestemmingsfondsen

-66.509

0

251.949

Mutaties bestemmingsreserves
Mutatie reserve wijkvestigingen
Mutatie latente leenrechtclaim dBoS
Mutatie reserve mobiliteit
Mutatie implementatie financiële systematiek
Mutatie reserve innovatie
Mutatie reserve Zeven Alleetjes
Mutatie herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes

40.000
-12.000
9.883
0
119.700
0
-63.863

0
0
0
0
0
0
-60.838

60.000
12.000
-40.821
30.000
0
-81.143
-40.631

Subtotaal mutaties bestemmingsreserves

93.720

-60.838

-60.595

Mutatie egalisatiereserve

11.330

-12.000

20.910

Totaal

38.541

-72.838

212.264

Exploitatieresultaat Stadkamer

RESULTAATBESTEMMING
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KASSTROOMOVERZICHT 2021
2021

2020

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat regulier

38.541

215.620

210.832

228.333

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en desinvesteringen
Veranderingen in werkkapitaal:
•
•

mutatie vorderingen
mutatie kortlopende schulden exclusief kortlopende
leningen

•

mutatie bijdragen derden

•

mutatie voorzieningen

196.887

-4.038

-343.069

223.497

0

-1.750

48.948

22.543
-97.234

Betaalde interest
Subtotaal

240.252

0

-3.356

152.139

680.849

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa
Investeringscrediteur

-79.277

-74.694

0

0

Subtotaal

-79.277

-74.694

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opgenomen leningen
Aflossing leningen
Subtotaal
Netto-kasstroom

0

0

-60.000

-60.000
-60.000

-60.000

12.862

546.155

2.595.209

2.049.054

12.862

546.155

2.608.071

2.595.209

Verloop liquiditeitspositie:
Beginstand liquide middelen
Netto-kasstroom
Eindstand liquide middelen
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
De Jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met het jaarverslagleggingsrecht zoals dat onder Richtlijn RJ640 is
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Algemeen
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen op basis van een vast
percentage dat gebaseerd is op de verwachte economische levensduur. Daarbij worden meubilair, verbouwingen en vaste
inventaris zoals vloerbedekking afgeschreven in 10 jaar en apparatuur in vier jaar tenzij er redenen zijn om te kiezen voor een
afwijkende afschrijvingstermijn. Deze wijze van afschrijven is in overeenstemming met de Algemene Subsidie Voorwaarden
van de Gemeente Zwolle (ASV). Van investeringen die plaatsvinden in de loop van het boekjaar, wordt afgeschreven vanaf de
maand van aanschaf. Volledig afgeschreven activa worden uit het cumulatieve bestand verwijderd.
Ontwerp-/architectkosten worden niet geactiveerd. Deze kosten worden in het jaar van uitvoering ten laste gebracht van het
resultaat.
Activa in ontwikkeling zijn tegen het per ultimo van het boekjaar betaalde bedrag opgenomen in het activa-overzicht. De
afschrijving start vanaf de maand van daadwerkelijke ingebruikname van het activum.
Investeringen met een aanschafwaarde beneden € 1.000 komen volledig ten laste van de exploitatie in het jaar van aanschaf.
De grens van € 1.000 is ontleend aan de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Zwolle (ASV).

Zeven Alleetjes
De kosten van de inrichting en inventaris van het per 1 mei 2017 in gebruik genomen pand Zeven Alleetjes 1a waren in de
Jaarrekening 2017 geactiveerd op basis van een afschrijvingstermijn van 10 jaar tot een totaalbedrag van € 871.197. Kosten
boven deze grens werden ten laste gebracht van de exploitatie 2017. De dekking van de niet-geactiveerde kosten vond plaats
vanuit voor dit doel beschikbaar gestelde middelen waaronder een doelsubsidie van de Gemeente Zwolle.
Onder richtlijn RJ640 is afschrijven op bovenstaande basis niet toegstaan. Om deze reden zijn in 2018 de in 2017 niet
geactiveerde investeringen alsnog geactiveerd. Daarbij is voor dezelfde waarde een Herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes
gevormd. De afschrijvingskosten over deze activa komen ten laste van de Herwaarderingsreserve.
Vervoermiddelen
Ten aanzien van vervoermiddelen wordt een afschrijvingstermijn van 6 jaar (16,67%) gehanteerd gebaseerd op de reële
levensduur van vervoermiddelen. Boekwinst behaald bij de verkoop van vervoermiddelen dient als eerste afschrijving op de
vervangingsinvestering.
Overzicht afschrijvingstermijnen materiële vaste activa
Gebouwen
Inrichting en inventaris meubilair c.a.

Stadkamer heeft geen gebouwen in eigendom.
10,00% van de aanschafwaarde

Inrichting en inventaris aanpassingen aan gebouwen

10,00% van de aanschafwaarde

Automatiseringsapparatuur

25,00% van de aanschafwaarde

Vervoermiddelen

16,67% van de aanschafwaarde

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO (‘first in, first out’) methode of tegen de lagere opbrengstwaarde.
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening
voor dubieusheid.
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
VOORZIENINGEN
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Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste inschatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Alle overige activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
BATEN
De gemeentesubsidie wordt berekend aan de hand van de voor het boekjaar geldende subsidietoezegging van de gemeente
Zwolle.
Projectinkomsten worden toegerekend aan het jaar van ontvangst. Het projectsaldo per ultimo maakt deel uit van het
exploitatieresultaat van het boekjaar. Als een project doorloopt na het boekjaar, dan wordt als resultaatbestemming een
bestemmingsfonds gevormd ter grootte van het projectsaldo per het einde van het boekjaar.
Contributie-inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop de contributie-ontvangst betrekking heeft en er
dientengevolge sprake is van een leveringsverplichting door Stadkamer.
Rente-inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop de rentebate betrekking heeft.
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten c.q. de goederen zijn geleverd.
LASTEN
Media in bestelling komen ten laste van het boekjaar waarin ze daadwerkelijk worden geleverd. De lasten worden
verantwoord op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Afschrijvingen worden berekend zoals hierboven onder de waarderingsgrondslagen van de materiële vaste activa is
weergegeven.
PROJECTEN
Projectlasten worden toegerekend aan het jaar waarop de lasten betrekking hebben. Het saldo van projectbaten en -lasten
ultimo het boekjaar maakt deel uit van het exploitatieresultaat van het boekjaar. Indien het project doorloopt in het volgende
boekjaar wordt als resultaatbestemming een bestemmingsfonds gevormd ter grootte van het projectsaldo ultimo.
GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
PENSIOENVERPLICHTING AAN WERKNEMERS
Stadkamer heeft een toegezegde bijdrage pensioenregelingen. De pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten
aan pensioenuitvoerder, te weten Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd
volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er is sprake van middelloonregelingen waarbij Stadkamer
geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij de pensioenfondsen, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies. De actuele dekkingsgraad is per ultimo december 2021 127,6% (2020 114,8%),
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
€ 975.236

1. MATERIELE VASTE ACTIVA
Boekwaarden materiele vaste
activa

Cumulatieve
aanschafwaarde ultimo
2021

Gebouwen
Inrichting en inventaris
Vervoersmiddelen
Automatisering

Cumulatieve
afschrijvingen ultimo

2020

2021

Cumulatieve boekwaarde
ultimo

2020

2021

2020

0

0

0

0

0

0

2.283.199

2.275.252

1.414.520

1.247.723

868.679

1.027.529

47.662

0

3.310

0

44.352

0

459.348

435.681

397.143

356.419

62.205

79.262

2.790.209

2.710.933

1.814.973

1.604.142

975.236

1.106.791

VERLOOP VAN DE BOEKWAARDE VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA 2021
2021

2020

€

€

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen:

1.106.791

Inrichting en inventaris

1.260.431

7.947

42.843

Vervoermiddelen

47.662

0

Automatisering

23.668

Subtotaal na investeringen

31.852
79.277

74.695

1.186.068

1.335.126

Desinvesteringen inrichting en inventaris
Afschrijvingen:

Gebouwen
Inrichting en inventaris

0

0

-166.797

-178.159

Vervoermiddelen
Automatisering

Boekwaarde 31 december

-3.310

0

-40.725

-50.176
-210.832

-228.335

975.236

1.106.791

WAARDEN VAN GEBOUWEN IN EIGENDOM VAN DE STICHTING
Stichting Stadkamer heeft per 31 december 2021 geen panden in eigendom.
GEBRUIKSRECHT WIJKBIBLIOTHEEK AALANDEN
Het gebouw Dobbe 23 is juridisch deels eigendom van de “Stichting Wijkcentrum Aalanden” (SWA) en gedeeltelijk van het
Meander College. Stadkamer heeft in 1977 ten bedrage van € 182.951 geparticipeerd in de stichtingskosten. Uit dien hoofde is
Stadkamer vertegenwoordigd in het bestuur van de SWA. Stadkamer en SWA hebben in 1996 een nadere overeenkomst
afgesloten betreffende de juridische status van de inbreng van Stadkamer. De overeenkomst is vastgelegd in een notariële
akte. De belangrijkste punten uit deze overeenkomst:
- Stadkamer heeft het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd;
- Onderhoud van het Stadkamer-gedeelte is voor rekening van Stadkamer, als ware zij eigenaar;
- Eindigt de deelname van Stadkamer de SWA nadat de inbreng reeds is afgeschreven, dan kan Stadkamer geen financiële
rechten tegenover SWA doen gelden. In 2017 is de afschrijving voltooid.
De juridische status van het deel van het pand dat eigendom is van het Meander College is onduidelijk.
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VERZEKERDE WAARDEN VAN DE INVENTARISSEN, COLLECTIE EN ELEKTRONICA IN EIGENDOM VAN STADKAMER
€

Adres

Vestiging

Zeven Alleetjes 1a
Van der Capellenstraat 95
Dobbe
23
Werkerlaan 1b

Vestiging Centrum
Vestiging Zuid
Vestiging Aalanden

4.748.542
937.332
928.500

Jaar
taxatie
2017
2019
2019

Vestiging Stadshagen

1.156.506

2019

De verzekerde waarden zijn inclusief media. Alle automatiseringsapparatuur is opgenomen onder de verzekerde waarde van
de Vestiging Centrum met uitzondering van de zelfservice-apparatuur die tot de vestigingsinventaris wordt gerekend.

€ 321.387,00

2. VLOTTENDE ACTIVA
2021
€
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Belastingen
Te vorderen omzetbelasting
Loonheffing en premies pensioenfonds

Voorraden
Overige vorderingen:
Nog te ontvangen Subsidies
Gemeente Zwolle: Artpitch 2021 (10%)
VSC: Talentontwikkeling in Leerecosystemen
EC: Europe direct
FCP: CMK 2021-2024 (vooruitontvangen)
FCP: Samen in beeld / impuls zzp
Gemeente Zwolle: Cultuur aan de basis 2.0
Nog te ontvangen overige
Energie
Voorzitterschap Dobo
Contributies
Biebsearch
Leenverkeer
Ziekengeld
Diversen
Vooruitbetaalde kosten
Verzekeringen
Huur
Servicecontracten
Abonnementen
Onderhoudscontracten
Opleidingskosten
Overige vooruitbetaald

Totaal vlottende activa
De vlottende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
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2020
€
40.959
-31.655
9.304

25.232
-5.000
20.232

215.021
0
215.021

307.141
0
307.141

2.041

2.041

49.163
8.250
6.600
7.850
-25.181
3.500
48.144

21.657
0
0
0
0
0
0

0
13.000
0
0
0
3.018
8.218
24.236

8.384
13.000
2.731
5.056
4.710
0
6.925
40.806

0
0
5.792
2.860
7.098
0
5.872
21.622

13.731
111.221
11.922
2.880
0
13.298
0
153.052

321.387

544.929
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€ 2.608.071

3. LIQUIDE MIDDELEN
2021

2020

€

€

Kassen

12.618

9.645

ING

1.141.332

953.068

ING-spaarrekening

1.343.914

1.349.101

INGcontributierekening
Kruisposten

110.375

283.395

-168

0

2.608.071

2.595.209

De liquide middelen staan vrij ter
beschikking.

€ 2.381.664

4. EIGEN VERMOGEN
31 december 2020
€
Stichtingskapitaal

Mutaties 2021
Dotatie

31 december 2021
€

Onttrekking

23.601

23.601

Algemene Reserve

349.376

349.376

Egalisatiereserve

223.864

11.330

235.194

Bestemmingsreserves
:
Vervangingsreserve inrichting Stadshagen

352.362

Aanpassingen wijkvestigingen

260.000

Herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes

404.544

Mobiliteit

120.117

9.883

130.000

0

119.70
0

119.700

Bestemmingsreserve innovatie
Implementatie financiële
systematiek
Latente leenrechtclaim Bibliotheek op School

352.362
40.000

300.000
63.863

30.000

340.681

30.000

12.000

12.000

0

1.179.023

1.272.743

Bestemmingsfondsen:
Activiteitenfondsen Cultuureducatie
Projecten Taal

Totaal eigen
vermogen

489.296

80.308

77.963

13.799

408.988
91.762

567.259

500.750

2.343.123

2.381.664

TOELICHTING OP HET EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal

€ 23.601

Algemene Reserve
€ 349.376
De algemene reserve vormt het weerstandsvermogen van Stadkamer. De organisatie hanteert als uitgangspunt dat in relatie tot
de bedrijfsrisico’s een vrij beschikbaar eigen vermogen van € 300.000 gewenst is.
Egalisatiereserve

€ 235.194

De egalisatiereserve dient om conjuncturele schommelingen in de bedrijfsvoering op te vangen en is de sluitpost van de
resultaatbestemming. In 2021 is € 11.330 gedoteerd aan de Egalisatiereserve.
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Bestemmingsreserves
Vervangingsreserve inrichting Stadshagen
€ 352.362
De inrichting en inventaris van de Bibliotheek in Stadshagen is in 2006 bekostigd met een incidentele subsidiebijdrage van de
Gemeente Zwolle. Met de gemeente is de afspraak gemaakt om jaarlijks 10% van het investeringsbedrag (€ 35.500) te
reserveren voor de toekomstige vervanging. De renovatie stond gepland voor 2016 maar is in eerste instantie in verband met de
verhuizing van Centrum naar de Zeven Alleetjes naar 2017 verschoven en wacht thans op de uitkomsten van de ontwikkeling van
een beleidsvisie op de toekomst van de drie wijkvestigingen. De omvang van het Vervangingsfonds is inmiddels toereikend. Er
zijn geen verdere dotaties nodig.
Aanpassingen wijkvestigingen
€ 300.000
Stadkamer ontwikkelt een nieuwe visie op de wijkvestigingen. Uitgangspunten van de nieuwe visie zijn:
• Implementeren van (delen van) het concept Zeven Alleetjes naar de wijkvestigingen;
• Aansluiten bij de gemeentelijke wijkopgaves resulterend in vestigingsprofielen;
• Samenwerken en eventueel integreren met andere wijkvoorzieningen.
Stadkamer verwacht dat integratie met andere wijkvoorzieningen leidt tot ruimtelijke aanpassingen waarbij de fysieke grenzen
tussen de voorzieningen worden doorbroken. De periodieke (10-jaarlijkse) vervanging van de inventaris vindt plaats binnen de
reguliere exploitatie. Deze biedt echter geen financiële ruimte voor aanpassingen aan de gebouwen. Stadkamer heeft daarom
een Bestemmingsreserve gevormd voor ruimtelijke aanpassingen. De kosten laten zich in dit stadium nog niet kwantificeren.
Stadkamer gaat thans uit van € 300.000 (€ 100.000 per wijkvestiging). In de resultaatbestemming 2021 is € 40.000 aan de
reserve toegevoegd en daarmee is het maximum bereikt.
Herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes
€ 340.681
Een deel van de investeringen Zeven Alleetjes zou plaatsvinden ten laste van een hiertoe in 2016 door de Gemeente Zwolle
verstrekte subsidie, de opbrengsten van crowdfunding- en sponsoracties en door het inzetten van een deel van de
Bestemmingsreserve Zeven Alleetjes. Daartoe was in 2017 een deel van de investeringen Zeven Alleetjes niet geactiveerd maar
ten laste gebracht van het jaarresultaat 2017 met daartegenover de incidentele bijdragen en de onttrekking aan de
Bestemmingsreserve Zeven Alleetjes. Op basis van de toepassing van RJ640 is deze wijze van verwerking gecorrigeerd.
Daartoe heeft in 2018 een herwaardering van de activa plaatsgevonden met daartegenover de vorming van een
herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes. De jaarlijkse afschrijvingskosten (in 2021 € 63.863) worden via de resultaatbestemming
ten laste gebracht van de Herwaarderingsreserve.
Mobiliteit
€ 130.000
Stadkamer is volop in ontwikkeling. De kwaliteit van de medewerkers is bepalend voor het succes van de organisatie. Niet alle
medewerkers kunnen mee in de sterk veranderende organisatie. Stadkamer maakt periodiek een organisatiescan met als doel te
inventariseren van welke medewerkers mogelijk op termijn gedwongen afscheid zou moeten worden genomen. Voor dekking van
de daaruit voortvloeiende kosten wordt een Bestemmingsreserve Mobiliteit gevormd. In 2021 is dit Strategisch Personeelsplan
(SPP) voor het laatst geactualiseerd.
In 2021 nam Stadkamer in verband met pensionering afscheid van een aantal medewerkers. Daarbij is in één geval in verband
met de noodzakelijke functieoverdracht een overlappingstermijn van enkele maanden noodzakelijk voor de continuïteit van de
werkzaamheden. De meerkosten van deze overlappende periodes zijn gedekt vanuit de Mobiliteitsreserve.
Tenslotte is aan deze reserve in 2021 € 30.000 gedoteerd voor de uitrol van de het traject Stadkamer & ik in 2022.
Implementatie financiële systematiek
€ 30.000
In 2020 en 2021 is een nieuwe financiële systematiek ontwikkeld die moet leiden tot een efficiënter en effectiever financieel
beheer van de projecten. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van de eenmalige kosten van de verfijning en afwikkeling
2022. Deze werkzaamheden zijn in 2022 vanwege Corona deels blijven liggen.
Bestemmingsreserve innovatie
€ 119.700
In 2021 is deze bestemmingsreserve gevormd voor verdere doorontwikkeling van een toekomstbestendige Stadkamer. Met dit
geld zal een impuls worden gegeven de programmering, digitale vaardigheden voor medewerkers en regionalisering in 2022.
Latente leenrechtclaim Bibliotheek op School
€0
In 2020 is € 12.000 gereserveerd voor een mogelijke navordering van de Stichting Leenrecht inzake de vraag of bibliotheken
uitleningen door scholen in het kader van de Bibliotheek op School mee moeten tellen voor de berekening van het jaarlijks af te
dragen leenrecht. Eind 2021 is duidelijk geworden dat het rijk (ministerie van OC&W) voor deze kosten gaat opdraaien. Derhalve
is het in 2020 gereserveerde saldo vrijgevallen in 2021.
Bestemmingsfondsen
Projecten hebben een looptijd die afwijkt van het boekjaar. In veel gevallen ontvangt Stadkamer bij het begin van een project
subsidies en bijdragen van fondsen voor het totale project. De uitgaven vinden plaats gedurende de hele looptijd van het project.
Onder RJ640 dienen de inkomsten te worden toegerekend aan het jaar van ontvangst en de uitgaven aan het jaar waar de
uitgave betrekking op heeft. Dit resulteert in veel gevallen in een positief exploitatieresultaat in het eerste jaar waarin de bijdrage
wordt ontvangen en een negatief exploitatieresultaat in het vervolg. Stadkamer reserveert via de resultaatbestemming de
positieve exploitatieresultaten in bestemmingsfondsen en dekt de negatieve exploitatieresultaten uit het verdere projectverloop
vanuit de bestemmingsfondsen.
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€ 408.988

Activiteitenfondsen Cultuureducatie

Voor een specificatie zie Bijlage 5. Fondsen en Projecten Cultuureducatie. het saldo op deze projecten bedroeg € 103.336
negatief. Dit bedrag is als volgt verrekend in het vermogen:
- Onttrekken aan de algemene reserve van Stadkamer € 23.030;
- Onttrekking aan de bestemmingsfondsen van de bestaande projecten € 84.066;
- Doteren aan de fondsen en projecten nog te bestemmen € 3.760,
De afspraak met de gemeente is dat Stadkamer met het indienen van de jaarrekening 2021 aan de gemeente een
bestedingsvoorstel voor deze laatste categorie doet. Indien de gemeente akkoord gaat met het voorstel vormt dat de verplichting
tegenover dit deel van het Bestemmingsfonds.
€ 91.762

Projecten Taal

Voor een specificatie zie Bijlage 4. Projecten Taal. Het saldo op deze projecten bedroeg € 13.775 positief. Dit bedrag is als volgt
verrekend in het vermogen:
- Onttrekken aan de algemene reserve van Stadkamer € 24;
- Gedoteerd aan de bestemmingsfondsen van de bestaande projecten t.b.v. 2022 € 13.799.

€ 183.464

5. VOORZIENINGEN
Onderhoud gebouwen en inventarissen

De voorziening dient voor egalisatie van de kosten voor periodiek groot onderhoud. De gewenste omvang van de voorziening
wordt bepaald op basis van een meerjarig onderhoudsplan. In 2019 heeft Stadkamer voor het pand Zeven Alleetjes (vestiging
Centrum) extern een meerjarig onderhoudsplan op laten stellen. Op basis van het onderhoudsplan is in 2021 € 22.293 aan de
voorziening toegevoegd.
De voorziening zal naar verwachting als volgt worden ingezet (in €):
- In 2022

0

- In 2023 t/m 2027

99.351

- Vanaf 2028

84.113
183.464

€ 3.000.000

6. LANGLOPENDE SCHULDEN

Stadkamer heeft 1 langlopende lening bij De Nederlandse Waterschapsbank ten behoeve van Inrichting 7-Alleetjes. Deze
lineaire lening met een hoofdsom van € 600,000 heeft een looptijd van 10 jaar, loopt tot januari 2027 en het rentepercentage
bedraagt 0,76% en deze staat vast gedurende de gehele looptijd. Als zekerheidsstelling voor deze lening is door de Gemeente
Zwolle een garantstelling afgegeven. Indien nodig ten behoeve van de liquiditeit, biedt de gemeentelijke garantstelling de ruimte
voor het afsluiten van een tweede lening ad € 300.000.

Lening De Nederlandse Waterschapsbank

Saldo
ultimo 2020
(€)

Mutaties
2021 (€)

420.000

-60.000

Stand ultimo 2021 (€)
< 1 jaar
(zie
vlottende
passiva)

1-5
jaar

60.000

300.000

Loonheffing en premies pensioenfonds
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Totaal

0 360.000

€ 1.039.566

7. VLOTTENDE PASSIVA

Crediteuren

>5
jaar

2021

2020

€

€
421.028

731.661

35.073

72.129
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Personele verplichtingen
Vakantietoeslag
ultimo
Niet opgenomen verloftegoed
ultimo
Overige Personele Verplichtingen

32.783

31.455

104.343

105.006

10.632

8.871
147.758

145.332

Nog te betalen
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Rente
Accountantskosten
Invalpool en inleenvergoedingen
Energiekosten
Transitievergoeding
Overige nog te
betalen

60.000

60.000

2.736

2.926

13.750

13.000

6.156

5.974

14.030

0

0

55.124

501

35.576
97.173

Projecten Projecten Bibliotheek
Projecten Cultuureducatie

172.600

0

0

59.855

26.463
59.855

26.463

Vooruitontvangen:
Deposito leden bibliotheek

20.535

12.945

Subsidie Briljant
(FCP)
Vooruitontvangen contributies

41.667

0

216.475

Totaal vlottende passiva

221.505
278.677

234.450

1.039.564

1.382.635

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen

Pand:
Zeven Alleetjes 1a (Centrum)
Van der Capellenstraat 95 (Zuid)
Werkerlaan 1b (Stadshagen)

Verhuurder
Gemeente Zwolle
Gemeente Zwolle
BPF/Gemeente Zwolle

Huur per jaar,
niveau
januari 2022
€ 656.400
€ 97.092
€ 149.428

Looptijd:
T/m 30-04-2027
Onbepaald
T/m 31-12-2025

Huur apparatuur:
In alle vestigingen is op huurbasis kopieerapparatuur aanwezig van RICOH. De expiratiedatum van de
huurovereenkomst is 01-07-2022. De financiële verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst bedraagt
€ 23.880 per kalenderjaar inclusief 10.000 zwart/wit kopieën per maand.
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SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2021
€ 50.823

ALGEMEEN

Voor een verklaring van de grootste afwijkingen tussen de exploitatie 2021 en de begroting 2021 wordt verwezen naar de
inleiding van de jaarrekening.

€ 169.450

8. BESTUUR EN ORGANISATIE
Exploitatie 2021

Begroting 2021

Exploitatie 2020

€

€

€

Raad van Toezicht

21.722

10.000

505

Promotie

23.997

37.365

40.998

Accountantskosten

34.215

24.000

27.450

Onderzoek en
innovatie
Overige Bestuurs- en Organisatiekosten

50.823

64.000

38.649

38.693

49.837

41.412

169.450

185.202

149.014

In 2021 zijn er twee nieuwe Raad van Toezicht leden geworven met behulp van een extern bureau. Deze leden zijn per 1-12022 benoemd.

€ 1.591.496

9. HUISVESTING EN TRANSPORT

Exploitatie 2021

Begroting 2021

Exploitatie 2020

€

€

€

Huren
Afschrijving gebouwen en
inventaris
Onderhoud gebouwen en
installaties
Schoonmaakkosten

893.420
166.797

893.170
196.500

878.744
176.408

123.431

71.473

137.317

206.377

206.541

206.505

Energie
Belastingen en Verzekeringen

114.910
38.370

89.390
42.586

95.124
41.343

Beveiliging
Stadshagen collectief

12.940
19.664

30.000
19.000

12.720
19.532

Overige huisvestingskosten
Vervoer

5.493
10.094

55.048
15.000

6.389
4.367

1.591.496

1.618.708

1.578.449

Totale huisvesting en transport

Afschrijving en interest
In de Begroting 2021 was rekening gehouden met de renovaties van de wijkvestigingen. In 2021 is voortgang geboekt met de
plannen voor Zuid maar de uitvoering zal waarschijnlijk pas in 2022 plaatsvinden. De planning voor Stadshagen en Aalanden is
afhankelijk van bredere plannen waarbij andere partijen leidend zijn. Aalanden is vooral afhankelijk van nieuwbouw of renovatie
van het Meander College. In Stadhagen zijn plannen in ontwikkeling voor een breed sociaal-cultureel gemeenschapshuis: de
Stadsfoyer. Het is een optie om de bibliotheek te integreren in het nieuwe centrum. Tot de renovaties zijn gerealiseerd is er
sprake van lagere afschrijvingskosten.
Onderhoud gebouwen en installaties
Onder de onderhoudskosten zijn de kosten van de specifieke corona-maatregelen opgenomen o.a. aanschaf van
kuchschermen en andere infectie werende middelen en voorzieningen, aangepaste bewegwijzering, extra personele inzet voor
de begeleiding van de bezoekers en extra communicatiekosten om onze klanten te informeren over de dienstverlening van
Stadkamer in coronatijd.
Energie
Ook voor stadkamer geldt dat de inkoop van energie duurder is geworden. Dit leidt tot een overschrijding van het budget.
Vervoer
In 2021 is de oude bus vervangen door een nieuwe vol elektrische bus.
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€ 3.473.347

10. PERSONEEL
Exploitatie 2021

Begroting 2021

Exploitatie 2020

€

€

€

A. Personeel in loondienst
Salarissen

2.200.159

2.048.363

2.279.202

Ontslagvergoedingen

6.355

0

67.869

Jubileumuitkeringen

6.041

0

19.164

Sociale lasten

332.171

381.119

362.060

Pensioenpremie wergeversdeel

318.257

357.299

332.053

2.862.983

2.786.781

3.060.348

7.408

9.998

7.663

37.042

45.989

38.315

-40.575

-10.000

-86.609

32.322

29.500

27.096

Subtotaal salarissen en sociale lasten
WINO opslag algemeen
WINO opslag ziekteverzuim
Ontvangen ziekengeld WINO
Ziektekosten- en
verzuimverzekering
Reiskosten woon- werkverkeer

12.825

40.500

16.499

Reiskosten dienstreizen

7.375

23.000

8.455

Werving en selectie

1.125

1.000

5.837

55.286

76.885

60.571

112.808

216.872

77.827

2.975.791

3.003.653

3.138.175

362.845

325.090

272.294

32.663

33.000

29.383

9.201

33.780

12.465

404.709

391.870

314.142

61.085

82.500

63.687

3.679

1.500

2.428

Studiekosten en deskundigheidsbevordering
Subtotaal overige personeelskosten
Totaal personeel in loondienst

B. Personeel niet in loondienst
Inhuur derden
Detachering WEZO
Vrijwilligers
Totaal personeel niet in loondienst

C. Overige personeelskosten
Personeelszaken Rijnbrink
Werkkostenregeling werkgeversbijdrage
Ondernemingsraad

3.370

5.000

3.611

Overige personeelskosten

24.713

31.339

22.041

Totaal overige personeelskosten

92.847

120.339

91.767

3.473.347

3.515.862

3.544.084

Totale personeelskosten
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Salarissen en sociale lasten
De verschillen tussen de jaarrekeningcijfers 2021 enerzijds en de Begroting 2021 en de Exploitatie 2020 aan de andere kant
zijn veroorzaakt door de personele kosten van de projecten.
Personeelkosten
Realisatie 2021
Bibliotheek

Begroot

Verschil

2.233.339

2.515.726

282.387

Horeca

145.269

161.800

16.531

Adviseurs Cultuureducatie

528.908

537.313

8.405

Fondsen en Projecten

565.831

301.023

-264.808

3.473.347

3.515.862

42.515

Stadkamer

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de personeelskosten voor wat betreft de reguliere exploitatie in 2021 over de hele
linie lager waren dan begroot. Dit is een effect van de corona-maatregelen. Met name de kosten van invallers voor
Stadkamer-bibliotheek en voor de horeca kwamen lager uit.
De hogere lasten bij de fondsen en projecten wordt gedekt door extra inkomsten.
Omvang personeelsformatie in fte’s (36 uur per week):
Personeelsformatie 2021

47,4

Personeelsformatie 2020

51,4

€ 145.488

11. ADMINISTRATIE

Reproductie en drukwerk
Huur en onderhoud kantoormachines
Kantoorbenodigdheden
Porti en vracht
Telefoon- en datakosten
Bankkosten

Exploitatie 2021
€
5.663
31.359
14.237
12.215
62.051
19.963
145.488

Begroting 2021
€
8.000
28.000
10.000
10.000
67.500
10.500
134.000

€ 322.512

12. AUTOMATISERING
Exploitatie 2021
€
Systeemmaterialen bibliotheekautomatisering
Afschrijving automatisering
Onderhoud automatisering
Onderhoud zelfservice-apparatuur
Systeembeheer
Licentiekosten
Intranet
Ticketwise
Website
Uitleen- en leners administratie (Rijnbrink)
Overige automatiseringskosten

Exploitatie 2020
€
9.083
29.973
12.906
7.483
64.727
11.063
135.235

0
40.725
5.050
0
40.523
68.375
1.451
0
41.012
115.702
9.674
322.512

Begroting 2021
€
1.500
75.000
6.623
17.500
57.500
60.550
5.000
2.000
8.000
102.000
6.075
341.748

Exploitatie 2020
€
2.115
50.176
19.787
14.415
50.328
34.545
4.233
2.038
29.604
100.382
10.616
318.239

Afschrijvingen en interest
De in 2013 aangeschafte zelfservice-inname-apparatuur is volledig afgeschreven. Vervanging was in 2021 technisch en
economisch nog niet noodzakelijk. Dit leidt tot een (tijdelijke) daling van de afschrijvingskosten.

€ 482.681

13. COLLECTIE EN CATALOGUS
Exploitatie 2021
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€
Collectie
Leenrecht
Uibesteed werk media aan Rijnbrink:
Centraal
collectioneren
Bestellen en
distributie
Beveiliging media
Catalogi en aanwinstenlijsten

€
334.591
90.430

16.90
3
19.90
9

19.00
0
16.50
0
36.812
0
20.848
482.681

€
336.302
127.440

341.192
129.000
16.42
3
19.37
3
35.500
3.000
47.000
555.692

35.796
0
46.555
546.093

€ 36.170

14. PROGRAMMERING BIBLIOTHEEK

Activiteiten programmering volwassenen
Activiteiten programmering jeugd
Medialab
Overige kosten programmering

Exploitatie 2021
€
28.041
4.720
3.409
0
36.170

Begroting 2021
€
37.135
4.707
6.500
4.000
52.342

Exploitatie 2020
€
11.166
6.655
5.878
916
24.615

Ook de programmering ondervond de effecten van corona. Maar een beperkt deel van de voorgenomen programmering kon in
aangepaste vorm, met gebruikmaking van streaming faciliteiten, doorgang vinden. Een voordeel is dat de opgedane ervaring met
streaming ook van belang is in de na-corona-tijd: het blijkt een uitstekend middel om grotere groepen te bereiken.

€ 1.783.125

15. PROJECTEN

Materiele kosten projecten

Exploitatie 2021
€
1.783.125
1.783.125

Begroting 2021
€
1.503.635
1.503.635

Exploitatie 2020
€
1.450.661
1.450.661

De projectkosten zijn in het geconsolideerde exploitatieoverzicht uitgesplitst op basis van kostensoort. De post Projecten bevat het
deel van de projectkosten dat niet toerekenbaar is aan de overige kostensoorten. Hieronder vallen onder meer de trekkingsrechten
van de Cultuureducatie-Fondsen. Voor inzicht in de projecten zie Bijlage 4. Projecten Taal-bibliotheek en bijlage 5. Fondsen en
projecten Cultuureducatie.

€ 25.954

16. OVERIGE KOSTEN

Verschillen
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Rentelasten

Exploitatie 2021
€
-3.703
26.655
3.002
25.954

Begroting 2021
€
0
0
0
0

€ 7.402.830

17. SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

Gemeentesubsidie
Doelsubsidie
Bijdragen derden

Exploitatie 2020
€
-51
0
3.356
3.305

Exploitatie 2021
€
4.568.796
2.411.066
422.968
7.402.830

Begroting 2021
€
5.154.970
1.205.525
635.250
6.995.745

Exploitatie 2020
€
4.987.374
1.887.399
405.351
7.280.124

Voor een gedetailleerde specificatie van de subsidies wordt verwezen naar bijlage 6 (overzicht subsidies en bijdragen)

18. BIJDRAGEN LENERS
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Contributies
Telaatgelden
Overige opbrengsten leners bibliotheek

Exploitatie 2021
€
455.953
37.716
17.237
510.906

Begroting 2021
€
480.000
66.500
29.500
576.000

€ 1.041

19. PROGRAMMERING BIBLIOTHEEK

Programmering bibliotheek
Ticketwise opbrengsten

Exploitatie 2021
€
1.041
0
1.041

Begroting 2021
€
4.250
750
5.000

Exploitatie 2020
€
7.694
1.570
9.264

€ 105.830

20. OVERIGE OPBRENGSTEN BIBLIOTHEEK

Verhuur gebouwen
Meander college
Overige opbrengsten

Exploitatie 2020
€
477.214
42.462
13.822
533.498

Exploitatie 2021
€
27.907
25.708
52.215
105.830

Begroting 2021
€
22.000
38.541
28.104
88.645

Exploitatie 2020
€
7.053
33.115
45.455
85.623

Sinds 2021 is RTV Focus bij Stadkamer ingetrokken als huurder.

€ 48.472

21. HORECA

Omzet horeca
Af: kostprijs van de omzet
Bruto winst Horeca

Exploitatie 2021
€
83.715
-35.243
48.472

Begroting 2021
€
252.161
-83.200
168.961

€ -315

22. FINANCIELE BATEN

Rente
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Exploitatie 2020
€
86.727
-33.274
53.453

Exploitatie 2021
€
-315
-315

Begroting 2021
€

Exploitatie 2020
€
0
0

0
0
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WET NORMERING TOPINKOMENS
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting De
Stadkamer. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting De Stadkamer van toepassing zijnde
regelgeving: Algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting De Stadkamer is € 209.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van
het dienstverband. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%
(€ 31.350)en voor de overige leden 10% (€ 20.900) van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het
dienstverband.

A.Y.Vrolijk-de Mooij
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

2021
directeurbestuurder
01/01 - 31/12
1,0
nee
ja
110.101
14.523
124.624
209.000

2020
directeurbestuurder
01/01 - 31/12
1,0
nee
ja
107.582
14.375
121.957
201.000

N.v.t.
124.624

N.v.t.
121.957

N.v.t.

N.v.t.

Raad van Toezicht
Hofwegen,
G. van
Gegevens 2021
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling
Bezoldiging
Gegevens 2020
Aanvang en einde
functievervulling
Bezoldiging

H.P. Plas

Voorzitter
01/01 31/12
0

lid
01/01 31/12
0

01/01 31/12
0

01/01 31/12
0

K. van der Kamp
lid

J. M.J.
Mens

R.A.
Hofsink

F.M. Burgers

01/01 - 31/12
0

lid
01/01 31/12
0

lid
01/01 31/12
0

lid
01/01 - 31/12
0

01/01 - 31/12
0

01/01 31/12
0

01/01 31/12
0

01/01 - 31/12
0

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING
De staat van baten en lasten over 2021 laat een positief resultaat zien van € 38.451. Vooruitlopend op de goedkeuring van de
jaarrekening door de Raad van Toezicht wordt voorgesteld het resultaat als volgt te verwerken:
Verrekend met
bestemmingsfondsen
-66.509
Verrekend met
bestemmingsreserves
93.720
Verrekend met egalisatiereserve
11.330
38.541

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Hiervoor wordt verwezen naar het jaarverslag paragraaf 1.4. en het financieel perspectief 2022 in de inleiding van de
jaarrekening.
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OVERIGE GEGEVENS
ALGEMEEN
In de statuten is geen bijzondere bepaling opgenomen omtrent de verwerking van een positief of negatief resultaat.
VASTSTELLING JAARRERENING
In de vergadering van 12 mei 2022 is de jaarrekening door de directeur-bestuurder vastgesteld en door de Raad van Toezicht
van Stichting de Stadkamer goedgekeurd.
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CONTROLEVERKLARING
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BIJLAGE 1 EXPLOITATIE BIBLIOTHEEK
Exploitatie 2021

Begroting 2021

Exploitatie 2020

€

€

€

LASTEN
Bestuur en organisatie

139.434

151.500

121.899

Huisvesting en transport

1.559.445

1.589.474

1.549.093

Personeel

2.240.374

2.515.726

2.318.503

Administratie

137.942

129.500

127.963

Automatisering

317.007

332.698

322.322

Collectie en catalogus

482.681

555.692

546.094

36.170

52.342

29.034

Programmering Bibliotheek
Overige kosten

25.954

4.158

30.397

4.939.007

5.331.090

5.045.305

4.568.796

4.568.796

4.427.128

510.906

576.000

530.141

1.041

5.000

9.317

105.830

116.606

175.241

BATEN
Subsidies en bijdragen
Lenersbijdragen
Baten programmering
bibliotheek
Overige opbrengsten
Financiële baten

Resultaat
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-315

0

0

5.186.258

5.266.402

5.141.827

247.251

-64.688

96.522
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BIJLAGE 2. EXPLOITATIE HORECA
Exploitatie 2021
€
LASTEN
Bestuur en organisatie
Huisvesting en transport
Personeel
Administratie

BATEN
Omzet Horeca
Af: kostprijs van de omzet
Bruto winst horeca

Resultaat

62/70

Begroting 2021
€

26
7.160
145.269
2.101
154.556

83.960
-35.243

Exploitatie 2020
€

6.500
8.500
161.800
0
176.800

260.000
-83.200

0
4.549
127.027
1.195
132.771

95.926
-33.274

48.717
48.717

176.800
176.800

62.652
62.652

-105.839

0

-70.119
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BIJLAGE 3 - EXPLOITATIE ADVISEURS CULTUUREDUCATIE
Exploitatie 2021

Begroting 2021

Exploitatie 2020

€

€

€

LASTEN
Bestuur en organisatie

26.490

31.077

20.249

Huisvesting en transport

24.891

20.734

24.843

528.908

537.313

479.745

Administratie

5.445

4.500

6.076

Automatisering

5.505

4.550

8.531

Projecten

0

0

27.264

Overige kosten

0

0

7.260

591.239

598.174

573.968

578.174

586.174

574.580

578.174

586.174

574.580

-13.065

-12.000

612

Personeel

BATEN
Subsidies en bijdragen

Resultaat
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BIJLAGE 4 - OVERZICHT PROJECTEN TAAL BIBLIOTHEEK
Project
Impuls Brede School / dBoS

Alle Zwolse Kinderen Lezen
Taal Werkt
Taalpunt / laaggeletterdheid
Biebsearch transport scholen
Digitale inclusie
Pilot MBO Deltion
Pilot PABO en dBoS
Medialab
Stimuleringsregeling MBO
Stimuleringsregeling VO
Europe Direct Zwolle 2021
Boekstart KOV Breed
Boekstart KOV regulier
Leesoffensief
Zomerlezen 2021
Laagtaalvaardige ouders

A.
Subsidie
gemeente
Zwolle (8810)

B.
Overige
subsidies,
fondsen en
projectbaten
(8810)

Baten 2021 in €
C.
Eigen
bijdragen
scholen en
afnemers

80.524
150.000

D.
Overige
baten

5.715
23.510

E.
Baten totaal
2021

1.690

172.583

4.113
10.199

0

4.750

0

26.166
2.800
2.500

0
0
0
10.000
1.965
4.200

Totaal projecten taal Bibliotheek
403.107

46.415

29.225

21.968

87.929
173.510
0
176.696
0
10.199
0
4.750
0
0
0
26.166
2.800
2.500
10.000
1.965
4.200
0
500.715

Lasten 2021 in €
Project

F.
Personeel

G.
Materiaal

H.
Lasten totaal 2021

Impuls Brede School / dBoS

74.711

3.905

78.616

Alle Zwolse Kinderen Lezen

132.055

48.776

180.831

8.940

17.243

26.183

134.301

17.048

151.349

Taal Werkt
Taalpunt / laaggeletterdheid
Biebsearch transport scholen

0

Digitale inclusie

662

Pilot MBO Deltion
Pilot PABO en dBoS

0
4.600

Medialab
Stimuleringsregeling MBO

1.280

Stimuleringsregeling VO

9.800

Europe Direct Zwolle 2021

662

748

Boekstart KOV Breed

5.725

10.325

4.500

4.500

3.213

4.493
9.800

14.200

14.948

333

333

Boekstart KOV regulier

0

Leesoffensief

0

Zomerlezen 2021

675

Laagtaalvaardige ouders

1.726

2.401

2.499

2.499
0

Totaal projecten taal Bibliotheek
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367.110

119.830

486.940
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Resultaat(bestemming) 2021 in €
Project

Impuls Brede School / dBoS
Alle Zwolse Kinderen Lezen
Taal Werkt
Taalpunt / laaggeletterdheid
Biebsearch transport scholen
Digitale inclusie
Pilot MBO Deltion

I.
Exploitatieresultaat
2021

J.
In
bestemmingsreserve per 11-2021

K.
L.
M.
N.
Per saldo in
Waarvan naar Waarvan naar Waarvan
reserves per 31- bestemmings- bestemmingsnaar
12-2021
reserve
reserve CE
algemene
project 2022
2022
reserve

9.313

0

9.313

9.313

0

-7.321

17.012

9.691

9.691

0

-26.183

36.171

9.988

9.988

0

25.347

0

25.347

25.347

0

0

0

0

0

0

9.537

0

9.537

9.537

0

0

0

0

0

Pilot PABO en dBoS

-5.575

5.757

182

0

0

Medialab

-4.500

4.523

23

0

0

23

Stimuleringsregeling MBO

-4.493

5.500

1.007

0

1.007

Stimuleringsregeling VO

-9.800

9.000

-800

0

-800

Europe Direct Zwolle 2021

11.218

0

11.218

11.218

0

2.467

0

2.467

2.467

0

Boekstart KOV Breed
Boekstart KOV regulier
Leesoffensief
Zomerlezen 2021
Laagtaalvaardige ouders
Totaal projecten taal
Bibliotheek
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0
182

2.500

0

2.500

2.500

0

10.000

0

10.000

10.000

0

-436

0

-436

0

-436

1.701

0

1.701

1.701

0

0

0

0

0

0

13.775

77.963

91.738

91.762

0

-24
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BIJLAGE 5 - OVERZICHT FONDSEN EN PROJECTEN CULTUUREDUCATIE
Project

A.
Subsidie
gemeente
Zwolle
(8810)

B.
Overige
subsidies,
fondsen en
projectbaten
(8810)

Fonds primair onderwijs (incl. VSO)

395.446

0

Fonds voortgezet onderwijs (excl. VSO)

101.815

Festival Woest

42.354

Kunstkracht

20.000

Fonds wijken / buurtcultuur

0

583.254

192.427

0

0

294.242

52.125

25.000

18.800

177.279
25.550

3.193

1.500

183.193
23.000

81.333

9.000

10.500

11.034

Amateurkunst Deskundigheidbev.en Insp.
Festival "ik toon"

15.500

127.888
9.800

9.800

15.000

30.500

9.000

261.259

Cultuur met Kwaliteit (CMK) 17-20
Cultuur met Kwaliteit (CMK) 21-24
Innovatiefonds Kunst (Art-Pitch) 2021

0
148.844

100.724

2.691

9.500

8.388

17.888

6.000

6.000

82.500

Leergemeenschap mediakunsteducatie

82.500

Combinatiefunctionaris Techniek
MeeMaakMaand

0

Digitale Scheurkalender

0

Leerecosysteem
Techniekeducatie 2021

22.000
8.000

Samen in Beeld - impulsregeling ZZP
MuziekTafel
Training Talentfluisteraar

F.
Baten
totaal
2021

20.000

58.333

116.854

E.
Inbreng
Stadkamer

167.808

5.550

180.000

Briljant
Buurtcultuur Deskundigheidbev.en
Inspiratie
Fonds amateurkunst

39.000

Baten 2021 in €
C.
D.
Eigen
Bijdrage
bijdragen
van
scholen
andere
en
projecten
afnemers (cf. kolom
H)

22.000
5.000

13.000

35.000
7.500

35.000
22.450

29.950
3.000

Zwolle gaat Aan

3.000
0

Cultuureducatie bestemming resultaat
2020
Talent Event (Kindertalentfluisteraar)

1.784

1.784

Leergemeenschap kunsteducatie
Doorontwikkeling leerlijn literatuur en
lezen

0

Ik Toon

0

Bevrijdingsfestival 2021

0

Interviewreeks docenten

0

Eenmalige aanvulling bijdrage PO-fonds

0

Eenmalige bijdrage Fonds VO

0

Ontwikkeling ICC training VO

0

0

Yezz 2021
Doorontwikkeling Cultuur in de Wijk
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20.000
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Totaal projecten en fondsen CE

Project

1.118.813

G.
Personeelskosten

Fonds primair onderwijs (incl. VSO)
Fonds voortgezet onderwijs (excl. VSO)
Festival Woest
Kunstkracht

36.600
1.232

Fonds wijken / buurtcultuur
Briljant
Buurtcultuur Deskundigheidbev.en Inspiratie

0
9.000

287.642
106.069
77.092

39.000

141.071

18.800

J.
Overige
kosten

Innovatiefonds Kunst (Art-Pitch) 2021
Leergemeenschap mediakunsteducatie
Combinatiefunctionaris Techniek
MeeMaakMaand
Digitale Scheurkalender
Leerecosysteem
Techniekeducatie 2021
Samen in Beeld - impulsregeling ZZP
MuziekTafel
Training Talentfluisteraar
Zwolle gaat Aan

6.255
10.525
21.263

102.585

70.895

2.900
20.417

112.385
9.106
30.385

19.795
49.917

25.975
162.116

5.376
12.268
1.990
1.861
24.084
10.304
55
31.500
1.973

82.526
22.793
23.253
1.861
24.084
13.204
20.472
31.500
1.973
0
3.279

16.784

4.150

198.721

135.584

20.000

16.784
0
4.883
5.639
2.253
2.000
20.000
18.429
5.000
65.108
0
20.000

280.751

2.119.256

4.883
5.639
2.253
216
8.429
5.000
40.958

20.000

1.504.200

180.071
908
7.173

7.606

3.279

1.784
20.000
10.000

K.
Lasten
totaal 2021

287.642
151.669
78.324

908
5.673

23.000

2.015.920

688.461

30.385
6.180
89.199

67/70

135.584

Lasten 2021 in €
H.
I.
Bijdrage
Trekkingsvan andere
recht
projecten
(cf. kolom
D)
688.461

9.800
1.500

Cultuur met Kwaliteit (CMK) 17-20
Cultuur met Kwaliteit (CMK) 21-24

Totaal projecten en fondsen CE

478.166

1.500

Fonds amateurkunst
Amateurkunst Deskundigheidbev.en Insp.
Festival "ik toon"

Cultuureducatie bestemming resultaat 2020
Talent Event (Kindertalentfluisteraar)
Leergemeenschap kunsteducatie
Doorontwikkeling leerlijn literatuur en lezen
Ik Toon
Bevrijdingsfestival 2021
Interviewreeks docenten
Eenmalige aanvulling bijdrage PO-fonds
Eenmalige bijdrage Fonds VO
Ontwikkeling ICC training VO
Yezz 2021
Talentontwikkeling Woest
Doorontwikkeling Cultuur in de Wijk

264.557

STADKAMER JAARVERSLAG 2021

Project

Fonds primair onderwijs (incl. VSO)
Fonds voortgezet onderwijs (excl. VSO)
Festival Woest
Kunstkracht
Fonds wijken / buurtcultuur
Briljant
Buurtcultuur Deskundigheidbev.en Inspiratie
Fonds amateurkunst
Amateurkunst Deskundigheidbev.en Insp.
Festival "ik toon"
Cultuur met Kwaliteit (CMK) 17-20
Cultuur met Kwaliteit (CMK) 21-24
Innovatiefonds Kunst (Art-Pitch) 2021

Resultaat(bestemming) 2021 in €
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
ExploitatieIn
Per
Waarvan Waarvan naar Waarvan naar
resultaat bestemmings- saldo in
naar
bestemmings- bestemmings2021
reserve per 1- reserves algemene
reserve
reserve CE
1-2021
per 31reserve
project 2022
2022
12-2021

-105.207

112.836

7.629

7.629

0

6.600
25.610

15.635
8.981

22.235
34.591

22.235
34.591

0
0

-52.774

60.587

7.813

7.813

0

3.122
80.425

0
0

3.122
80.425

3.122
80.425

0
0

3.327

0

3.327

3.327

0

15.503
694

0
0

15.503
694

15.503
694

0
0

115

0

115

115

0

-25.975
99.143

34.609
0

8.634
99.143

0
107.777

0
0

-26

0

-26

Leergemeenschap mediakunsteducatie
Combinatiefunctionaris Techniek

-4.905
-17.253

69.758
0

64.853
-17.253

MeeMaakMaand
Digitale Scheurkalender

-1.861
-24.084

2.109
25.000

248
916

Leerecosysteem
Techniekeducatie 2021

8.796
-7.472

0
5.000

8.796
-2.472

Samen in Beeld - impulsregeling ZZP
MuziekTafel

3.500
27.977

0
0

Training Talentfluisteraar
Zwolle gaat Aan

3.000
-3.279

-26

0
64.853

-17.253
916

0
0
248
0

8.796

0
0

3.500
27.977

3.500
27.977

0
0

0
0

3.000
-3.279

3.000
0

0
0

-15.000
0

15.000
7.000

0
7.000

7.000

0
0

Doorontwikkeling leerlijn literatuur en lezen
Ik Toon

-4.883
-5.639

5.000
11.594

117
5.955

5.955

117
0

Bevrijdingsfestival 2021
Interviewreeks docenten

-2.253
-2.000

3.630
2.000

1.377
0

1.377
0

Eenmalige aanvulling bijdrage PO-fonds
Eenmalige bijdrage Fonds VO

-20.000
-18.429

20.000
18.500

0
71

0
71

Ontwikkeling ICC training VO
Yezz 2021

-5.000
-65.108

5.000
67.055

0
1.947

0
1.947

0
0

0
0

0
0

0
0

-103.336

489.294

385.958

-2.472

-3.279

Cultuureducatie bestemming resultaat 2020
Talent Event (Kindertalentfluisteraar)
Leergemeenschap kunsteducatie

Talentontwikkeling Woest
Doorontwikkeling Cultuur in de Wijk
Totaal projecten en fondsen CE
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BIJLAGE 6 – OVERZICHT SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PER FINANCIER 2021
Realisatie 2021
€
Totaal Gemeentesubsidie
(8800)
Reguliere
bibliotheekvoorziening
Totaal bibliotheek
(conform bijlage 1, Subsidies en bijdragen)

1a

Structureel

4.568.796
4.568.796

4.568.796
4.568.796

Doelsubsidies
(8810)

0

Impuls Brede scholen

1a

Structureel

80.524

80.524

Alle Zwolse Kinderen Lezen 2021

1b

Incidenteel

150.000

150.000

Taalpunt/Laaggeletterdheid 2021

1b

Incidenteel

172.583

172.583

Digitale inclusie

5

Incidenteel

10.199

10.199

Pilot PABO en dBoS

6

Incidenteel

4.750

4.750

Boekstart KOV Breed

6

Incidenteel

2.800

2.800

Boekstart KOV regulier

6

Incidenteel

2.500

2.500

7

Incidenteel

26.166

26.166

Europe Direct Zwolle
2021

449.522

Totaal Projecten Taal / Bibliotheek (zie bijlage 4 kolom A en B)

0

449.522

Cultuureducatie
Adviseurs CE

1a

Structureel

Totaal adviseurs
(conform bijlage 3, Subsidies en bijdragen)

578.174
578.174

578.174
0

578.174

Activiteitenfonds Primair Onderwijs

1a

Structureel

395.446

395.446

Combinatiefunctionaris techniek

1b

Incidenteel

8.000

8.000

Muziektafel, meer Muziek in de klas

1b

Incidenteel

7.500

7.500

Cultuur aan de Basis 2.0 (provincie via gemeente)

1a

Structureel

83.394

83.394

Activiteitenfonds Voortgezet Onderwijs (VO)

1a

Structureel

101.815

101.815

Activiteitenfonds Voortgezet Onderwijs Kunstkracht

1a

Structureel

20.000

20.000

Activiteitenfonds festival Woest

1a

Structureel

42.353

42.353

Activiteitenfonds Wijken

1a

Structureel

180.001

180.001

Activiteitenfonds Amateurkunst en Verbindingen

1a

Structureel

116.854

116.854

Artpitch

1b

Incidenteel

82.500

82.500

Activiteitenfonds Amateurkunst en Verbindingen Ik Toon

1b

Incidenteel

15.500

15.500

Activiteitenfonds Cultuur met Kwaliteit (CMK matching)

2

Incidenteel

65.450

65.450

Festival Woest provincie

3

Incidenteel

21.500

21.500

Leergemeenschap mediakunsteducatie

4

Incidenteel

9.500

9.500

Samen in Beeld - impulsregeling ZZP

4

Incidenteel

35.000

35.000

CMK bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie

4

Incidenteel

100.724

100.724

Briljant!

4

Incidenteel

58.333

58.333

Activiteitenfonds festival Woest VSB

8

Incidenteel

17.500

17.500

Leerecosysteem

9

Incidenteel

Totaal activiteitenfondsen
(conform bijlage 5, kolom A en B)
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22.000

22.000

1.383.370

0

1.383.370

6.979.862

4.568.796

2.411.066
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Totale subsidies en bijdragen per financier

Totaal

Gemeentesubsidie Doelsubsidies

Totaal gemeente Zwolle structureel

1a

6.167.357

4.568.796

1.598.561

Totaal gemeente Zwolle incidenteel

1b

436.083

0

436.083

Totaal provincie Overijssel (via gemeente Zwolle)

2

65.450

0

65.450

Totaal provincie Overijssel

3

21.500

0

21.500

Totaal Fonds voor Cultuurparticipatie

4

203.557

0

203.557

Totaal Koninklijke Bibliotheek

5

10.199

0

10.199

Totaal Stichting lezen

6

10.050

0

10.050

Totaal Europese commissie

7

26.166

0

26.166

Totaal VSB fonds

8

17.500

0

17.500

Totaal VSC

9

22.000
6.979.862

0

22.000

4.568.796

2.411.066
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