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Inleiding 
 
Dit is het jaarverslag 2020 van Coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft. 2020 was een 
bizar jaar waarin zich een ongekende mondiale crisis voltrok, die enorm heeft ingegrepen in het 
leven van alles en iedereen. Ook Nederland kon zich niet aan deze crisis onttrekken en vanaf begin 
maart 2020 golden er grote restricties voor het openbare leven. Aan het eind van het jaar zat ons 
land in een complete lockdown.  
 
Als er iets duidelijk is geworden het afgelopen jaar, dan is het wel het belang van kunst en cultuur 
voor een samenleving. Van de ene op de andere dag viel ook in Delft alles stil: geen voorstellingen 
meer, geen concerten, geen museumbezoek, geen grote en kleine manifestaties of festivals. De 
binnenstad en de wijken van Delft lagen -en liggen- er stil en verloren bij. En hoe langer het duurt, 
hoe groter het gemis. 
 
Na meer dan een jaar corona met al zijn lockdowns en restricties, hunkert iedereen, van achter zijn 
of haar beeldscherm, naar de ontmoeting en de beleving zoals alleen live kunst en cultuur die 
kunnen bieden. Naar de schoonheid en de troost ervan en naar het gesprek met elkaar, het 
discours, over wat we samen, collectief, gezien, gehoord en gemaakt hebben. 
 
Daarom is het des te wranger, dat Delft uitgerekend in deze tijd opnieuw op kunst en cultuur wil 
bezuinigen, juist nu er extra in zou moeten worden geïnvesteerd. Als straks het corona virus haar 
grip op onze samenleving voor een groot deel weer kwijt is, dan willen we elkaar eindelijk weer 
kunnen ontmoeten, samenkomen en meedoen. Kunst en cultuur zijn daarbij essentieel. Dat wisten 
we natuurlijk altijd al, maar covid-19 heeft dat nog eens op niet mis te verstane wijze onderstreept. 
Delft hunkert naar cultuur! 
 
In dit verslag leggen directie en bestuur van coöperatie De VAK verantwoording af over het reilen 
en zeilen in 2020. Het verslag geeft een inkijkje in de dilemma’s en keuzen waar we het afgelopen 
jaar voor stonden. Het is een verantwoording naar onze leden, de docenten van De VAK, naar de 
gemeente als subsidieverstrekker, naar onze 3000 cursisten en naar de inwoners van Delft. Het 
verslag bestaat uit twee delen: een zakelijk verslag over de inhoudelijke en bestuurlijke 
ontwikkelingen van de coöperatie, met daar doorheen een “dagboek” van alle keuzes en 
dilemma’s waar De VAK het afgelopen jaar mee werd geconfronteerd. Alle citaten en 
beeldmateriaal daarvoor komen uit ons intranet, de digitale tool die in dit jaar meer dan ooit zijn 
waarde heeft bewezen in het onderling verbinden van alle docenten, bestuur en de staf. De interne 
discussies en overwegingen geven naar ons idee een goed beeld van waar we het afgelopen jaar 
mee bezig zijn geweest en hebben geworsteld. 
 
Samen hebben we een bizar jaar achter de rug van voortdurend draaien en keren. De telkens 
wisselende maatregelen noodzaakten de docenten om de lessen steeds weer anders te 
organiseren en vorm te geven, bijvoorbeeld door online en buiten les te geven, alternatieve 
opdrachten en presentaties te bedenken en vooral contact te houden met de deelnemers. Juist 
ook de sociale component van onze lessen was in dit bijzondere jaar enorm belangrijk.  
 
Dit voortdurend moeten schakelen heeft veel van iedereen gevraagd. Niets kon meer op de “oude 
manier” en er is door iedereen binnen De VAK enorm hard gewerkt en geïmproviseerd. Veel 
cursisten gingen gelukkig mee in alle aangeboden alternatieven en bleven ons dit bijzondere jaar 
trouw. Aan hen en aan alle docenten, medewerkers en vrijwilligers: dank daarvoor. 
 
 
Huub ’t Hoen 
Directeur Coöperatie De VAK 
 
Kees Noort 
Voorzitter Bestuur De VAK 
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Algemeen  
 
Dit is een gecombineerd jaarverslag van Coöperatie De VAK en van de Stichting Reservefonds De 
VAK (Stichting SRDV). Wij combineren deze verslagen omdat de stichting SRDV en de coöperatie 
weliswaar twee zelfstandige rechtspersonen zijn, elk met eigen doelstellingen, maar tegelijkertijd 
doelstellingen die naadloos in elkaar overlopen. De stichting SRDV ondersteunt de coöperatie 
financieel en de coöperatie voert het feitelijk educatieve werk (de cursussen en projecten) uit. De 
gemeente Delft ondersteunt de stichting SRDV.  
 
Bestuur en directie de VAK 
 
Het bestuur houdt toezicht op het beleid, bedrijfsvoering en op de algemene gang van zaken in de 
coöperatie. Het bestuur en directie hadden vanwege de bijzondere omstandigheden een 
permanent overleg om de koers in het stormweer vast te houden. Het was een tropenjaar. Tijdens 
de eerste golf van corona in de maanden maart, april en mei was er wekelijks overleg. De directie 
kwam niet of nauwelijks toe aan regulier werk. Hollen en tegelijk stilstaan om drijvend te blijven. 
Steeds weer nieuwe vragen: Hoe zit het met de lessen, is het gebouw wel open, welke protocollen 
moeten er komen, mag je buiten lesgeven, heb je vergunningen nodig? Wat meld je aan de 
cursisten? Kunnen we cursusgeld incasseren? Wat is verschil in regelgeving RIVM voor cursisten 
tot 12 jaar en deelnemers die ouder zijn? Past alles op 1,5 meter in onze studio’s? 
 
In die periode is besloten om extra ruimten te gaan huren om te voldoen aan de nieuwe eisen die 
de 1,5 meter samenleving aan De VAK stelde. De oude VAK-locatie Westvest werd in juni gehuurd, 
de Tanthofdreef in december. Maar er was meer dan corona. Bestuur en directie hebben zich in 
2020 ook gericht op versterking van de organisatie, de financiële slagkracht van de coöperatie en 
de wijze waarop het bestuur de leden van de coöperatie kan faciliteren.  
 
 
Proloog: november 2019 tot en met februari 2020 
 
We schrijven november 2019. De definitieve versie van het meerjarenbeleidsplan Stip op de Horizon 
is af. Na 3 jaar bouwen aan onze nieuwe organisatie, is het tijd om verder vooruit te kijken: Waar wil 
De VAK over vier jaar staan? We formuleren een aantal doelen.:  
 

Een uitgebreider cursusaanbod in OPEN, met doorlopende leerlijnen. 
Meer decentraal aanbod in de wijken van Delft, om ook nieuwe doelgroepen te bereiken,

 o.a. door deel te nemen aan de pilot cultuurankers. 
Uitbouw van OPEN tot een meemaakpodium: een cultuuranker in het centrum van de stad. 

  
Om al deze ambities echt waar te kunnen maken hebben we meer financiële slagkracht nodig. Bij 
ons meerjarenbeleidsplan hebben we een meerjarenbegroting opgesteld, waarbij we aan de 
gemeente Delft een hogere bijdrage vragen. We hebben hierover contact met de wethouder en we 
nodigen eind november 2019 de commissieleden cultuur van de Delftse raad uit voor een 
informatieavond rond ons meerjarenplan. Ons plan wordt goed ontvangen door de aanwezige 
leden. Iedereen is enthousiast. We nemen complimenten in ontvangst.  
 
We hebben ook nog een aantal organisatorische- en samenwerkingshobbels te nemen: er is nog 
geen huurcontract binnen OPEN en ook moet de samenwerking met DOK verder uitgewerkt worden 
in een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Dat zijn twee dossiers die ter afronding voor 2020 op 
de agenda staan. 
  
Daarnaast moeten we aan de slag met een nieuwe website inclusief het achterliggende 
cursistenadministratiesysteem, ter vervanging van de huidige website die nog dateert uit de tijd dat 
De VAK onderdeel van de gemeente was. 
 
In het kader van HR-beleid en met het oog op al onze cursisten, benoemen we begin januari een 
onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Hier kunnen docenten, medewerkers en cursisten 
terecht met kwesties rond ongewenst of onbehoorlijk gedrag bijvoorbeeld op het gebied van 
(seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, of discriminatie. 
 
Omdat De VAK -na een periode van 3,5 jaar transitie en verhuizing- in een rustiger periode terecht 
is gekomen, is het ook goed dat we onze interne bedrijfsprocessen tegen het licht houden: doen 
we alles maximaal efficiënt? Waar zijn verbeterslagen te maken? We starten met het opstellen van 
een handboek coöperatie: hoe is alles binnen De VAK georganiseerd?  
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Ondanks het feit dat het begin januari 2020 nog onduidelijk is hoe lang onze financiële polsstok zal 
zijn, gaan we energiek van start. We hebben er vertrouwen in dat we samen met de gemeente tot 
een goede afwikkeling van onze subsidieaanvraag zullen komen en dienen samen met DOK bij het 
Fonds voor de Cultuurparticipatie een mooi plan in om te komen tot een MeeMaakPodium OPEN. 
 
We maken plannen voor de opzet van een VAK-breed orkest, voor de opstart van 1 of 2 kinder- en 
jongerenkoren. We plannen een VAKademie met aanbod in de zomervakantie. We zijn op initiatief 
van de o.a. de gemeente Delft betrokken bij werksessies over de toekomst en herprofilering van de 
Hofstee. In de optiek van De VAK zou dit wijkcentrum kunnen uitgroeien tot een vierde 
Cultuuranker. We spreken met De Veste over onze bijdrage aan het Urban Dance Festival in mei 
2020. Het Delft Chamber Music Festival wil graag weer afspraken maken over samenwerking met 
De VAK bij hun festival in de zomer: De VAK stelt al sinds jaar en dag ruimte en faciliteiten ter 
beschikking. Het Jeugdcultuurfonds wil graag dat De VAK in april en mei diverse workshops 
organiseert in verschillende wijken in de stad. We maken plannen voor een bijzondere cursus 
klassieke Antilliaanse muziek en ondertussen vindt er op het podium van OPEN op 18 februari een 
bijzonder concert plaats. Met op de achtergrond een projectie van een schilderij uit het depot van 
het Prinsenhof, met daarop afgebeeld de statige Delftse familie van der Dussen, spelen Delftse VAK 
docenten en cursisten en Franse blokfluitisten die bij ons te gast zijn de 8-stemmige muziek die 
ook op het schilderij te zien is.  
 
Kortom: januari en februari lijken op maanden als alle andere. 
 
En toch: In de media lezen we af en toe iets over een corona-virus dat ergens in China rondwaart. 
Zal dat virus Europa en Nederland gaan bereiken? En hoe zouden wij als VAK er dan mee te maken 
krijgen? Een heel klein beetje maakt de onrust zich van ons meester. In de voorjaarsvakantie gaat 
een aantal van onze docenten en cursisten skiën in Oostenrijk en Italië. 
 
Aan het eind van die vakantieweek, op zondagavond, verschijnt er op Basecamp (het interne 
communicatiekanaal van De VAK) een bericht van onze docente keramiek: 
 

 
 
Er zullen nog veel berichten volgen over “dat coronavirus ding” 
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Bestuur van de VAK met rooster van aftreden 2020 
 
Het bestuur bestaat in 2020 uit zeven leden. Het bestuur van De VAK is een vrijwilligersbestuur. Op 
basis van beschikbaarheid en achtergrond worden portefeuilles in het bestuur verdeeld. 

 
De bestuursleden Suzan Bos en Mechteld Oosterholt zijn eind 2020 aan het einde van hun 
reglementaire periode. Zij geven beiden aan niet voor herbenoeming in aanmerking te willen 
komen. Gezien de situatie rondom corona, blijven zij als bestuurslid aan in de eerste maanden van 
2021. Hun opvolging zal in 2021 verder worden geregeld. 
 
Directie en staf 
 
De organisatie van de VAK is uiterst klein. De slagkracht van directie en staf wordt gekenmerkt als 
kwetsbaar. Er moet heel veel gebeuren met weinig mensen. Het aantal fte is te gering om al onze 
ambities voor de komende jaren waar te maken. De organisatie is mean en lean en de sturing 
wordt pragmatisch aangepakt.  
 
In 2020 is er een personeelswisseling geweest. Sinds 2019 was de medewerker Marketing en 
Communicatie met langdurig ziekteverlof. Haar taken werden tijdelijk ingevuld door de voormalige 
medewerker m&c. Najaar 2020 is er een vacature voor een nieuwe vaste kracht ontstaan en in 
oktober is Chantal Lening begonnen als medewerker marketing en communicatie. Zij heeft samen 
met de directeur ook een opdracht op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. De aparte 
positie op dit terrein is komen te vervallen. 
 
Personele organisatie 2020 (exclusief additionele ondersteuning i.v.m. Corona) 
 

Functie 
aantal 
personen u/wk 

omgerekend 
naar fte 

in dienst 
of ZZP 

directie  1 22 0,61 ZZP 
Financiële administratie 1 36 1,0 dienst 
coördinatie inhoudelijk 7 33 0,92 ZZP 
marketing en communicatie 1 32 0,89 dienst 
klantenservice en backoffice 1 28,8 0,8 dienst 
 
Totaal  151,8 4,22  
     

Vrijwilligers (exclusief bestuur) 2 24 0,66 n.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 functie Andere rol van het bestuurslid termijn 

Peter Laskewitz secretaris organisatie psycholoog, onderzoeker 2022 
Marc Wielart lid docent muziek in de coöperatie 2022 
Kees Noort,   voorzitter eigenaar DAEB-advies 2023 
Mechteld Oosterholt lid strategisch beleidsadvies landschap 2020 
Suzan Bos lid interim manager Lansingerland 2020 

Lisa van der Hoeven lid docent dans in de coöperatie 2024 
Frans de Jong financiën adviseur financieel management 2021 

6



 
 
 

De eerste periode: maart en april 2021 
 
1 maart: De avond van zondag 1 maart, de dag dat er echt iets gaat rondzingen over het 
coronavirus dat ons land bereikt, is er overleg met onze partner DOK. We volgen uiteindelijk het 
beleid van het RIVM: als je in een “risicogebied” op vakantie bent geweest en je bent klachtenvrij, 
dan mag je gewoon naar school, werk of elders. Dus mag je ook naar OPEN en naar de lessen van 
De VAK. Toch ontstaan de volgende dagen ook twijfels: is dit verstandig? Voor iedereen is het nog 
varen in een mistlandschap. Maar vooralsnog gaan de lessen door. Een enkele docent met 
verkoudheidsklachten blijft thuis. 
 
5 maart: We staan in Zuid-Holland op de vierde plaats van zangscholen waar de meeste kinderen 
via het Jeugd Cultuur Fonds zingen, net achter de SKVR in Rotterdam. Mooie plek! 
 

                       
 
 
10 maart: De VAK doet mee aan De Week van de psychiatrie en zou eind maart een workshop 
geven aan cliënten van de GGZ. Met het oog op de kwetsbare gezondheid van een aantal van hen, 
besluiten we deze workshop uit te stellen, niet af te blazen. Tenminste: dat denken we op dat 
moment nog. 
 

 
 
13 maart: Bibliotheken worden gesloten, maar de lessen in centra voor de kunsten mogen 
doorgaan. Wat moeten we in Delft, in OPEN? We blijven consequent het RIVM volgen. DOK sluit haar 
deuren, maar de lessen en cursussen bij De VAK gaan wel door. Veel regelwerk en veel 
administratie. Over en weer houden we elkaar via Basecamp op de hoogte. 
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15 maart: Persconferentie. Ook centra voor de kunsten gaan dicht tot en met 6 april. Alle live 
lessen en activiteiten stoppen met onmiddellijke ingang. Wat gaan we doen? Er wordt snel 
geschakeld. Kunnen we online lesgeven? Hoe doe je dat dan? Hoe werkt zoom, skype, whereby. 
Kunnen we straks, na de lockdown, met dubbele lessen gaan inhalen? Mogen we buiten les geven? 
Veel creativiteit en energie.  
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Maar tegelijkertijd ook veel vragen, onduidelijkheden en ingewikkelde afwegingen 
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En dan na een dag afwegen: 
 

 
 
Huiskamers worden ontruimd: 
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Maar OPEN is leeg. 

Er is online zangles:1 

1De blauw omrande afbeeldingen bevatten video: deze kunnen afgespeeld door erop te klikken. 
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https://youtu.be/K-ISjp0bkEc


 
 
 

 
En er zijn “bijzondere projecten” 
 

 
 
Hoe besmettelijk is “ouderwetse post?” Kan dat wel? Kan dat niet?  
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Ondertussen maakt het kabinet op een persconferentie bekend dat de lockdown in ieder geval tot 
1 juni gaat duren. Hoe moeten we verder? Zijn online lessen volwaardige lessen? Hoe moeten we 
omgaan met lesgeld en gemiste lessen? We voelen heel veel solidariteit onder onze deelnemers. 
Daar zijn we blij, trots en dankbaar voor. 

26 maart: Tegelijkertijd zijn we ook druk bezig met de evaluatie van OPEN en de transitie van De 
VAK. Cor Wijn (Berenschot) stelt in opdracht van de gemeente Delft een rapport op. Ook dat soort 
zaken gaat gewoon door. En ondertussen wordt er gedanst.

En steeds nieuwe afwegingen: 

Zoals bij veel andere bedrijven, werkt “het kantoor” online. Werkstoelen en computers verhuizen 
van kantoor naar de woonkamer. 
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https://youtu.be/yX-kqvoH7-4


 
 
 

 
Hoe houden we ook de allerkleinsten actief en creatief? Juist nu belangrijker dan ooit: 
 

 
 
Er is wekelijks overleg tussen directie, bestuur en coördinatoren. Vaak zelfs dagelijks, want de 
situatie verandert sneller dan we eigenlijk kunnen bijhouden. De VAK is een kleine, grote organisatie. 
We overleggen met wethouder Bas Vollebregt over de ontstane situatie. We voelen ons gesteund. 
 
14 april: We denken na over de situatie na de lockdown. Hoe moeten we dan lesgeven? Bestuurslid 
Peter Laskewitz is inmiddels onze eigen “corona-officer”. Er moet ontzettend veel geregeld worden. 
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https://youtu.be/Xvk9IN2Q6B8


 
 
 

21 april: Wat doen we met de lunchpauzeconcerten? Kunnen die online? Ja dat kan. Het is niet 
hetzelfde als met een volle tribune, maar kunst en cultuur zijn juist nu broodnodig. 
 

 
 
24 april: we zijn natuurlijk niet de enige culturele instelling die geraakt wordt. Samen met alle 
andere kunstinstellingen in Delft hebben we een digitale meet-up. De Cultuurtafel Delft is geboren. 
Mooi die samenwerking. Corona heeft ook z’n goede kanten. 
 
En ook de koren gaan online. Toch is samenzang via zoom een uitdaging. Veel later zullen we 
helaas moeten besluiten dat bijvoorbeeld het 30-vrouwen tellende Delfts Blond koor, tot na de 
lockdown niet meer verder kan repeteren. Online is niet hetzelfde als met elkaar in het 
repetitielokaal. 
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https://www.youtube.com/watch?v=tm_EfGK_FFM
https://youtu.be/39W-xVj8SyA


 
 
 

27 april: de maand eindigt met koningsdag. 
 

 
 
 
 
Coöperatie De VAK en de Algemene Leden Vergadering  
 
De VAK heeft een coöperatief organisatiemodel. De VAK faciliteert haar leden op het gebied van 
huisvesting, cursisten administratie, PR, financiële afrekening en ondersteunt leden bij de 
organisatie van projecten, voorstellingen, concerten, presentaties en exposities in Delft. De leden 
zijn zelfstandig ondernemers.  
 
Het belang van die ondernemers is voelbaar tijdens de algemene ledenvergaderingen (ALV). In 
2020 waren er ondanks corona twee ledenvergaderingen. Daar is besloten over het beleid van de 
VAK, de dienstverlening rondom digitaal lesgeven, over toelating van nieuwe leden en over de 
afdracht die de leden doen aan De VAK. In de ALV is ook gesproken over de algemene gang van 
zaken in het gebouw OPEN, de verhouding tussen DOK en de VAK en de zelfwerkzaamheid van de 
leden. De financiële positie van de VAK, de kwetsbaarheid van de organisatie en de situatie dat we 
zonder aanvullende steun van de gemeente niet kunnen overleven, werden besproken De ALV ging 
akkoord met de voordracht voor benoeming van Lisa van der Hoeven in het bestuur. 
 
Beleid van de VAK 
 
De VAK heeft in 2019 een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het beleid geeft richting aan ons 
verdienmodel, zichtbaarheid, bereikbaarheid, decentraal kunstaanbod, definiëring van 
doelgroepen, aanbod cursussen, marktanalyse, klanttevredenheid, samenhang onder docenten en 
huisvesting. De begroting 2020 is gebaseerd op de ambities in dat beleidsplan. Begin 2020 is het 
door De VAK bij de gemeente ingediende subsidieverzoek niet gehonoreerd. In plaats van het 
gevraagde bedrag van € 827.500 (exclusief het beoogde MeeMaakPodium), beschikte de gemeente 
een bedrag van €585,000. De VAK heeft vervolgens een bijgestelde begroting opgesteld, met een 
tekort van € 120.000, waarvoor het weerstandskapitaal van de Stichting aangesproken zou 
moeten worden. Door vervolgens nog extra te bezuiningen op diverse onderdelen van de 
exploitatie en een eenmalige bijdrage van DOK ten laste van het bouwbudget OPEN, is het tekort in 
2020 teruggebracht naar ruim € 47.000. Hierin zijn verwerkt de lagere inkomsten en hogere 
uitgaven, die het gevolg waren van de corona crisis (minder ledeninkomsten, geen huurinkomsten, 
meer personeelskosten), alsmede de uitkeringen uit de door de centrale overheid (via de 
Gemeente) beschikbaar gestelde noodfondsen (€ 80.000) 
 
In het beleidsplan waren lijnen uitgezet voor de introductie van z.g. cultuurankers in wijken in 
samenwerking met o.a. Delfts Peil. De bijdrage van De VAK aan dit pilotproject is vanwege corona 
minimaal geweest. Ook voorzag het plan in de opstart van een z.g. MeeMaakPodium. Dit podium 
moest een marktplein worden voor amateurkunst in de stad. Ook deze plannen zijn vanwege de 
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https://youtu.be/RwwRh86jpZ4


 
 
 

lagere subsidietoekenning alsmede vanwege corona uitgesteld. Hetzelfde geldt voor onze ambities 
om meer decentraal cursusaanbod te verzorgen en intermediair te zijn voor het amateurkunst-
aanbod in Delft. 
 
Omzet coöperatie De VAK  
 
De VAK is een coöperatie met ongeveer 100 docent-leden. Het totaal aan cursusgelden dat 
namens de docenten in 2020 door de coöperatie is geïnd, bedraagt ruim 1 miljoen euro. In de 
bijgestelde begroting van de VAK 2020 werd uitgegaan van een afdracht fee, huur en 
contributie vanuit de leden van € 225.000. Ondanks corona en de daar uit voortvloeiende 
huur- en feekortingen is uiteindelijk een bedrag van € 216.000 gerealiseerd. Met die afdracht 
van fee en huur door de docenten van ongeveer 22 % over het geinde cursusgeld, is het niet 
mogelijk om alle huisvesting- en organisatiekosten te betalen. Bij de verzelfstandiging in 2016 kreeg 
de VAK voor de periode t/m 2019 de beschikking over een transitiefonds waaruit we gedurende de 
opstart van de coöperatie een exploitatietekort konden financieren. Dat transitiefonds is/was 
ondergebracht in de stichting SRDV. Eind 2020 zijn deze reserves uitgeput. Het weerstandskapitaal 
van de stichting bedraagt per 31 december 2020 € 76.000,= en is daarmee € 44.000,= lager dan de 
beoogde € 120.000,= Het bestuur van de SRDV heeft tijdens het boekjaar 2020 twee keer 
vergaderd.  
 
 
De tweede periode: mei tot en met juli 2021 
 
1 mei: de lock-down duurt voort. Maar mogen docenten thuis wel één-op-één muziekles geven? 
Wat is de letter van alle maatregelen? Wat is de geest? Hoe wegen we belangen? 
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Ondertussen ontstaan de eerste online-exposities. 
 

  
 
4 mei: De VAK neemt al een aantal jaar deel aan Theater na de Dam. We zijn trots op de 
voorstellingen die na afloop van dodenherdenking door jongeren gespeeld worden. Maar hoe moet 
dat dit jaar? Ook online dus. 

 
 
19 mei: Er is weer een persconferentie. Vanaf 1 juni komen er versoepelingen: terrassen gaan weer 
open, musea kunnen weer bezocht en middelbare scholieren kunnen dan ook weer naar school. 
Maar wat betekent dat voor OPEN en voor De VAK? Zoals zo vaak volgt weer een periode van 
exegese: wat wordt nou precies bedoeld? Wat mag wel? Wat mag niet. Maar een ding is zeker: we 
moeten ons op gaan maken voor een langzame herstart van alle lessen bij De VAK. 
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https://youtu.be/pIU8Ao-fF1k
https://storage.3.basecamp.com/3147435/blobs/7d6f4b58-8d32-11ea-a939-ecf4bbd6f9d0/download/Reactie op de brief Areta.mp4


 
 
 

24 mei: We zetten ondertussen alles op alles om zoveel als mogelijk goede alternatieve lessen te 
maken. Ook onze combinatie-cursussen gaan door. Een voorbeeld van een les beeldend voor de 
allerkleinsten. 
 

 
 
27 mei: We hebben al veel en vaak gecommuniceerd met onze deelnemers, ouder en verzorgers. 
Zo aan de vooravond van de herstart van de livelessen gaat er weer een brief naar hen toe. 

 
 
 
We zijn onze deelnemers echt dankbaar voor hun steun en hun flexibiliteit.  
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https://youtu.be/YNTrOy-MO8M


 
 
 

 
 
 
1 juni: we starten met live muzieklessen en de lessen beeldend, theater en schrijven. Binnen 
dansen mag echter nog niet. En dat terwijl er zo’n behoefte is aan samenkomen en samen 
bewegen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=63SXsI4fhiE


 
 
 

Niet binnen dansen? Dan maar naar buiten!  
 

 
 
En het is echt een tour de force om alle regels, restricties en verruimingen goed in beeld te hebben: 
 

 
 
 
Maar de spirit blijft erin. Eigenlijk zijn we heel erg trots. 
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https://storage.3.basecamp.com/3147435/blobs/2f426cce-a3d7-11ea-afa1-ecf4bbd6f9a0/download/a5398755-36e7-4ea9-abfe-e0adc4b2fb44.mp4


 
 
 

3 juni: Er wordt weer lesgegeven in OPEN. Docenten en cursisten zijn blij elkaar weer live te 
ontmoeten. De meeste cursisten durven het aan om weer naar OPEN te komen. 
 
 

 

 
 
4 juni: Maar hoeveel mensen mogen nou in een lokaal? Is een lokaal een aparte ruimte? En hoe 
doen we het met 1,5 meter. Het is en blijft een gepuzzel. Het zoveelste protocol ziet het daglicht. 
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11 juni: En nog steeds wordt er buiten gedanst. 

15 juni: Ondertussen is de inschrijving voor het volgende seizoen gestart. We zijn gespannen. 
Durven onze cursisten het aan om zich weer in te schrijven? Gelukkig wordt er massaal op de 
inschrijfknop gedrukt. Delft hunkert naar cultuur.  

27 juni: En waarom zou je binnen gaan zitten, als het buiten zulk lekker weer is? 
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30 juni: de mooie maand juni wordt feestelijk afgesloten met een lunchpauze concert. Online: dat 
nog wel. 
 

 
 
 
6 juli: De lessen lopen dit seizoen tot eind juli door in een poging zoveel mogelijk in te halen. 
Ondertussen wordt elk lokaal elke dag voorzien van “anti-corona-materialen” door onze collega 
Lonti Westerkamp. Wat zijn we blij met onze vrijwilligers! 
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https://youtu.be/MGE_Sz9ZkWU


 
 
 

8 juli: Je zou het bijna vergeten, maar tussendoor is er door veel mensen hard gewerkt om te 
komen tot een goed huurcontract tussen DOK en VAK. Dat is gelukt! De directies van beide 
instellingen tekenen. Nu het DVO (dienstverleningsovereenkomst) nog. 
 

 
 
11 juli: veel eindpresentaties en voorstellingen sneuvelen als gevolg van de corona-maatregelen, 
maar hier en daar lukt het toch om nog iets te organiseren. 
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https://storage.3.basecamp.com/3147435/blobs/391f7f58-c41a-11ea-b895-a0369f740db7/download/WhatsApp Video 2020-07-11 at 18.06.51.mp4


 
 
 

12 juli: we houden een ALV (algemene ledenvergadering) met aansluitend een eind seizoen 
afsluiting. En eerlijk is eerlijk: hier wordt de 1,5 meter niet altijd gehandhaafd. Dat leidt achteraf nog 
wel tot interne discussie. Maar het was ook fijn elkaar weer eens gewoon te kunnen ontmoeten. En 
we nemen afscheid van een geweldige collega. 
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De rest van juli: we ronden veel cursussen verder af en rond 1 augustus is het voor even weer heel 
stil in OPEN. 
 
 
Coöperatie De VAK en de Algemene Leden Vergadering  
 
De VAK heeft een coöperatief organisatiemodel. De VAK faciliteert haar leden op het gebied van 
huisvesting, cursisten administratie, PR, financiële afrekening en ondersteunt leden bij de 
organisatie van projecten, voorstellingen, concerten, presentaties en exposities in Delft. De leden 
zijn zelfstandig ondernemers.  
 
Het belang van die ondernemers is voelbaar tijdens de algemene ledenvergaderingen (ALV). In 
2020 waren er ondanks corona twee ledenvergaderingen. Daar is besloten over het beleid van de 
VAK, de dienstverlening rondom digitaal lesgeven, over toelating van nieuwe leden en over de 
afdracht die de leden doen aan De VAK. In de ALV is ook gesproken over de algemene gang van 
zaken in het gebouw OPEN, de verhouding tussen DOK en de VAK en de zelfwerkzaamheid van de 
leden. De financiële positie van de VAK, de kwetsbaarheid van de organisatie en de situatie dat we 
zonder aanvullende steun van de gemeente niet kunnen overleven, werden besproken De ALV ging 
akkoord met de voordracht voor benoeming van Lisa van der Hoeven in het bestuur. 
 
Doelgroepen 
 
In ons cursusaanbod is in het corona jaar 2020 niet veel veranderd. Ook de verdeling van het 
aantal cursisten over de verschillende disciplines is niet anders dan in 2019. Muziek is nog steeds 
verreweg de grootste discipline, gevolgd door beeldend. In alle disciplines is er aanbod voor alle 
leeftijden. We blijven inzetten op multidisciplinaire cursussen voor kinderen zoals de korte 
kennismakingscursussen 5x5 en 4x4. In 2020 is de VAK doorgegaan met de ontwikkeling van 
cursussen gericht op bewegen en gezondheid.  
Onze doelgroepen variëren van zeer jong tot volwassenen en senioren. Wij zien bij hen plezier in 
zingen, musiceren, schilderen, dansen of schrijven. Ongeveer de helft van onze cursisten is jonger 
dan 20. Binnen de andere helft van onze cursisten groeit de groep senioren. Zij vinden het 
inspirerend om te blijven leren. Zij zijn nieuwsgiering naar drama, schrijven, kunstgeschiedenis, 
keramiek of schilderen.  
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De derde periode: augustus en september 
 
Begin augustus: het is stil in OPEN. Veel docenten zijn op vakantie. In eigen land weliswaar, maar er 
toch even uit na de enerverende periode die achter ons ligt. 
 
Half augustus: De voorbereidingen voor de VAKademie komen op gang: de laatste week van 
augustus staan er diverse workshops gepland. De inschrijvingen hiervoor blijven echter achter bij 
onze verwachtingen. Misschien is door alle inspanningen op het gebied van corona, de publiciteit 
ervoor te laat op gang gekomen. 
 
Eind augustus: De VAKademie is gestart. Uiteindelijk vinden er 10 workshops plaats en nemen 57 
cursisten deel eraan. Tegenvallend, maar we zijn vast van plan de volgende zomervakantie een 
uitgebreidere editie te plannen. 
 
Eind augustsus: We plannen gesprekken met diverse raadsleden om hen bij te praten over De VAK. 
Als we vanuit de gemeente het komend jaar geen grotere bijdrage krijgen, dreigen we aan het eind 
van het komende seizoen als organisatie om te vallen. De huisvestingskosten in OPEN souperen 
86% van onze subsidie op. Voor programma blijft er niets over. Uiteindelijk spreken we met bijna alle 
raadsleden en iedereen is positief over De VAK. Het moet gaan lukken om meer financiële 
ondersteuning te krijgen. 
 
28 en 29 augustus: Open Huis De VAK. Vrijdagavond en zaterdag overdag zijn er open lessen en is 
er veel informatie te halen over De VAK. Alles op 1,5 meter afstand en met veel restricties. Het 
aantal live bezoekers valt tegen. Mensen zijn toch enigszins op hun hoede om dit soort 
evenementen te bezoeken. Gelukkig hebben we daar rekening mee gehouden: we verslaan ons 
Open Huis ook live via you-tube. We maken kennis met streaming live televisie. Uiteindelijk zenden 
we alles bij elkaar meer dan 10 uur live uit. In totaal kijken er die 2 dagen toch zo’n 250 kijkers! 
Hopelijk wordt er ook goed ingeschreven. Of hebben onze deelnemers angst gekregen vanwege 
het virus? 
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https://youtu.be/jdLl9DzWn4k


 
 
 

 
 
2 september: we maken de tussenbalans op. Vergeleken met het vorige jaar hetzelfde moment, 
lopen we bijna gelijk wat het aantal inschrijvingen betreft. 2019: 2259 vs 2020: 2079. We halen 
opgelucht adem, want we hoeven ons noodscenario dat we klaar hebben liggen bij achterblijvende 
inschrijvingen, niet uit de kast te halen. Ook de weken erna blijven de inschrijvingen volop 
binnenkomen. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor Delft! 
 
4 september: en natuurlijk direct bij aanvang van het seizoen alweer de nodige vragen, waarop 
soms geen eenduidig antwoord mogelijk is. 

 
 
9 september: Samen met andere instellingen denkt De VAK mee over een actualisering van het 
Cultuurkader Delft. Wat dragen kunst en cultuur bij aan de leefbaarheid in onze stad en hoe zorgen 
we voor een maximaal effect. Welke doelen streven we als sector samen met de gemeente de 
komende jaren na? Op zich geen ingewikkelde vragen: kunst en cultuur zijn essentieel voor de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad.  
 
10 september: “Premiere” van de interactieve stadswandeling “Gouke en de 7 bruggen”. Deze 
wandeling is het eindproduct van een cursus podcast maken die het vorige seizoen bij De VAK op 
het programma stond. Ondanks alle corona-restricties is er een prachtig eindproduct ontstaan. 
Een wandeling voor het hele gezin door de oude binnenstad van Delft, met als gids een eigenwijze 
meid die achter veel verhalen over de stad komt. 
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https://youtu.be/8fyyZBZGyhM


 
 
 

 
 
 
11 september: je zou het bijna vergeten, maar er is ook nog zoiets als plannen voor de langere 
termijn. We starten met iets dat al veel eerder had moeten gebeuren: een nieuwe website voor De 
VAK. De oude die nog stamt uit de tijd dat De VAK onderdeel van de gemeente was, hangt van 
plakband aan elkaar. 
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14 september: ondertussen is het erg druk in OPEN. Vanwege de sluiting van de bibliotheek van de 
TU zitten veel studenten te studeren in het leescafé. We zijn graag gastvrij, maar we zien ook dat 
een aantal cursisten zich weer uitschrijft, omdat ze zich door al die drukte toch enigszins onveilig 
voelen, ook omdat het moeilijk is om dan de 1,5 meter in acht te nemen. Hier moeten we goed over 
nadenken, samen met DOK. Uiteindelijk blijkt het ook een kwestie van weer even wennen. 
 

 
 
 
15 september: Op het programma van vandaag staat een online lunchpauzeconcert van Joost 
Verbakel en Marit Thus. Maar ook hier gooit corona roet in het eten: Marit blijkt vanochtend 
verkouden en mag dus niet spelen vandaag. Bovendien bereikt ons het droevige nieuws dat onze 
collega Mick Paauwe, docent contrabas bij De VAK, gisteren is overleden. We zijn daar echt over 
ontdaan en besluiten een geïmproviseerd concert te geven als hommage aan onze geweldige 
collega. Het concert groeit uit tot iets heel bijzonders. Lieve Mick, we hopen dat je hebt genoten! 
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https://youtu.be/gczhv6gN8Sw


 
 
 

18 september: DOK, VAK en OPEN hebben het greenkey-certificaat: groen en duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoewel dit voor veel individuele VAK-docenten een 
thema is, leeft het nog niet voor De VAK als geheel. Dat moet en kan anders. We hebben samen 
met onze collega’s van DOK een studiemiddag. Henk Oosterling prikkelt ons met gedachtes over 
wat duurzaamheid anno 2020 betekent voor een bibliotheek, voor een kunstencentrum, voor 
OPEN. Ook hier weer met veel corona beperkingen en dus hybride: live in OPEN en online vanachter 
je computer. 
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20 september: Het blijft zoeken naar manieren om het goed te doen rond alle coronaregels en 
corona uitzonderingen. Maar we komen er (samen met DOK) steeds beter uit. En sorry voor al het 
neusvocht in onderstaande conversatie op ons intranet Basecamp. Eerlijker kunnen we niet zijn. 
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24 september: “spatmaskers” doen hun intrede in OPEN. Zijn ze veilig? 
 

 
 
28 september: De eerste “officiële” coronamelding binnen De VAK. Het was, met zoveel cursisten, 
natuurlijk wachten hierop. We stellen een protocol op hoe in dit soort gevallen te handelen. Kern: 
duidelijke en eerlijke communicatie. 

 

 
 
29 september: Het cursusseizoen is amper drie weken begonnen en er is weer een 
persconferentie. De nieuwe maatregelen hebben geen directe consequenties voor de lessen bij De 
VAK, maar ze verhogen nu ook niet bepaald het gevoel dat het de goede kant op gaat. En hoe 
communiceer je als groep van meer dan 100 medewerkers/docenten, als je elkaar steeds minder 
tegenkomt? Wat is Basecamp toch een uitkomst. 
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30 september: we houden ons hart vast hoe het verder gaat. 
 
 
Programmering OPEN 
 
Begin 2020 voelt het goed, als je OPEN binnenkomt. Het ziet er gezellig uit en er is veel beweging en 
gedoe. Een resultaat om trots op te zijn. OPEN is méér geworden dan een optelsom van DOK en de 
VAK. De uitrol van een programma in kunst en cultuur voor de hele stad wordt gezamenlijk 
uitgewerkt in de z.g. programmaraad. Wij zien dat OPEN uitgroeit tot een multifunctioneel centrum 
met een duidelijk profiel en een eigen programma waar altijd wat te doen is. Helaas is vanwege 
corona de randprogrammering in 2020 tot een minimum gedaald. We hopen dit in 2021 weer op te 
kunnen pakken.  
 
Samenwerking DOK en De VAK 
 
DOK en de VAK zijn twee totaal verschillende bedrijven. Toch wonen we samen. De verschillen in 
het verdienmodel zijn duidelijk maar hoeven geen belemmering te zijn, om samen te zoeken naar 
meerwaarde voor de stad. In 2020 zijn grote stappen gezet in de samenwerking. Er is een 
sluitende afspraak gemaakt over het besturingsmodel (de governance) van OPEN. Er is ook 
overeenstemming bereikt over de huurovereenkomst en over het eigenaarschap en het 
gezamenlijk beheer van het gebouw OPEN. Mooie resultaten.  
 
Automatisering  
 
De haalbaarheid van de coöperatie staat of valt bij een verregaande automatisering van het 
administratieve proces. Het administratiesysteem van De VAK bestond in 2020 nog uit een 
verouderde website in combinatie met een niet goed functionerend backoffice-systeem. In 2019 is 
voor vernieuwing hiervan al voorzien in een bestemmingsreserve. In september 2020 wordt 
gestart met de ontwikkeling. De nieuwe website inclusief backoffice is voorjaar 2021 operationeel. 
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De derde periode: oktober tot en met december 
 
Begin oktober: Er ontbrandt binnen De VAK, net als in de rest van Nederland, een discussie over 
nut, noodzaak en risico’s van mondkapjes. Ook cursisten hebben diverse meningen. Wat is 
wijsheid? Wat zijn richtlijnen die recht doen aan iedereen? Hier en daar lopen spanningen op. 
Gevoelens van onzekerheid, angst en stress nemen toe. Logisch, maar hoe blijven we die 
gevoelens de baas? 
 

 
 
 
13 oktober: Uiteindelijk draagt iedereen binnen OPEN een mondkapje. Dezelfde dag wordt het 
dragen van een mondkapje ook door de regering verplicht gesteld. Er is nu ook een juridische 
basis. 
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14 oktober: Iedereen voelt dat het allemaal nog stringenter gaat worden. Wat als er straks weer 
een echte lockdown komt? We moeten alle lokalen gaan uitrusten met betere online faciliteiten, 
zodat in het geval van die lockdown, dansdocenten bijvoorbeeld vanuit de balletzaal les kunnen 
geven aan cursisten die thuis achter de computer zitten. Later zal die apparatuur van pas komen 
in hybride situaties: leerlingen live en leerlingen thuis. Elk lokaal wordt nu voorzien van apparatuur. 
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15 oktober: In de programmabegrotingen 2021 en 2022 heeft het college van B&W een extra 
bedrag van € 200.000 extra vrijgemaakt voor De VAK. Daar zijn we blij mee. Natuurlijk willen we ook 
de raad overtuigen van nut en noodzaak van dit bedrag. We spreken in bij de Commissie Algemeen. 
(Tekst De VAK vanaf 6”38) 
 
 

 
 
3 november: een volgende persconferentie. Bibliotheken en theaters gaan dicht. Mag De VAK 
doorgaan met lessen? Er volgt weer een periode van tekst verklaren en exegese. Er is -ook in de 
rest van het land- heel veel onduidelijkheid. We besluiten de lessen en cursussen de rest van de 
week te cancelen, om dan voor de week erna heldere beslissingen te kunnen nemen. Ondertussen 
zijn we volop bezig met de aanschaf van camera’s en microfoons om vanuit de lokalen ook online 
les te kunnen geven.  
 
4 november: een docent beeldend fotografeert ’s avonds -in zijn eentje aanwezig in OPEN- het 
volgende beeld. Dramatischer kan het niet in beeld gebracht worden, 
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https://delft.raadsinformatie.nl/vergadering/765628/Commissie Algemeen %28najaarsrapportage_begroting%29 15-10-2020


 
 
 

Maandag 9 november:  De lessen aan kinderen en jongeren gaan weer door. Helaas mogen de 
lessen aan volwassenen fysiek niet verder. Dus online, met veel gaten in het rooster van docenten. 
 
Dinsdag 17 november: Een volgende persconferentie. De kern: alles gaat weer terug naar de 
situatie van vóór 5 november, met uitzondering van de koren voor volwassenen. Repetities en 
lessen zijn voor hen helaas tot nader order nog steeds verboden. We schakelen als VAK 
gezamenlijk weer op. Het wordt wel echt ingewikkeld om alles geregeld en goed gecommuniceerd 
te krijgen. 
 
Woensdag 2 december: VAK-docente Pauline Oostenrijk is te zien in klokhuis. Wat hebben we toch 
fantastische docenten in Delft en bij De VAK. 
 

 
 
Maandag 14 december: de zoveelste persconferentie. Met ingang van 15 december stoppen alle 
fysieke lessen bij De VAK. We komen terecht in een harde lockdown. We hopen dan nog dat deze 
maatregel in januari zal worden afgeschaald. Als we op dat moment hadden geweten dat de 
sluiting van De VAK tot in mei 2021 zou duren….. Alles en iedereen bij De VAK zet in, op online 
lesgeven. Het is absoluut niet hetzelfde als “echt les” maar het is onder de gegeven 
omstandigheden het enige wat ons rest.  
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https://delft.raadsinformatie.nl/vergadering/765628/Commissie Algemeen %28najaarsrapportage_begroting%29 15-10-2020


Maandag 21 december: DOK en VAK tekenen eindelijk een DienstVerleningsOpdracht. Heldere 
afspraken tussen DOK en VAK over beheer en gebruik van ons gezamenlijke huis OPEN.  
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Eind december: hoewel DOK en VAK allebei gedwongen gesloten zijn, zijn we toch aanwezig in de 
stad. Samen verzorgen we een groot aantal lichtpuntjes: van mandelatekeningen op de ramen van 
OPEN tot korte online optredens. Eindigt het jaar toch nog een beetje vrolijk. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=697438181138920


Overleg met gemeente Delft en de Gemeenteraad 

De directie en bestuur hadden in 2020 verschillende overleggen met de gemeentelijke organisatie 
en met de wethouders. Gesproken is over de samenwerking binnen OPEN, activiteit in de wijken, de 
ontwikkelingen binnen de VAK en de mate waarin de VAK haar ambities kan financieren. De VAK 
meent dat er kansen liggen voor een stevige ontwikkeling in OPEN als de samenwerking met DOK 
verder vormgegeven en vastgelegd worden. Het bestuur en directie van de VAK heeft de fracties in 
de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie en de kwetsbaarheid van de VAK.  

Social Return 
Aan één van de eisen uit de subsidievoorwaarden van de gemeente Delft, heeft De VAK in 2020 niet 
volledig kunnen voldoen. In plaats van de gevraagde 5% social return, komt de VAK in 2020 tot 4%.  
Omdat enerzijds het grootste deel van de ontvangen subsidie gebruikt wordt ter dekking van de 
huisvestingskosten en er anderzijds een verschuiving plaats heeft gevonden van subsidiestromen, 
juist bedoeld voor huisvesting, van DOK naar VAK, halen we de gevraagde 5% -in tegenstelling tot 
voorgaande jaren- net niet. De VAK wil graag in gesprek met de Gemeente om na te gaan in 
hoeverre voor de komende jaren met een grotere inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers binnen de 
organisatie, een beroep kan worden gedaan op artikel 9.2 van de subsidieverordening. 

Bestuursvergaderingen 2020 

Het bestuur is zowel bestuur van de Coöperatie De VAK als bestuur van de stichting SRDV. Het 
bestuur heeft in 2020 20 keer vergaderd. Dat is heel veel, maar dat was nodig vanwege de 
ingewikkelde corona situatie. Zoals eerder gesteld was de samenwerking met DOK en het 
huurcontract een belangrijk aandachtspunt. Geagendeerd zijn de rol van de ALV, empowerment 
van de leden, het volwaardig eigenaarschap in OPEN, het meerjarenbeleidsplan, de 
organisatiestructuur de VAK  en de beheerstructuur in OPEN. Ook is er gesproken over de rol die 
docenten voor zichzelf binnen de organisatie zien. Daarnaast was klanttevredenheid van docenten 
en cursisten een belangrijk thema. De directeur informeerde het bestuur over de (financiële) 
voortgang, over de bezetting van studio’s en bijzondere projecten. Er is gesproken over het 
aanvragen van de ANBI-status, fair practice, het ledenbelang in de coöperatie, sociale veiligheid, 
procedures en de meerwaarde van de ingestelde commissies. Afspraken zijn gemaakt over 
jaarplan, het z.g. rekenmodel voor de tariefstructuur, aanpassing opdracht voor de directeur, 
jaarverslag en jaarrekening, begrotingen en natuurlijk corona.  

Externe Vertrouwenspersoon 

De externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is er voor alle ‘vak-mensen’ en 
cursisten/ouders op momenten dat zij zich onveilig en/of onprettig voelen binnen de werk- en 
cursusomgeving als gevolg van gedrag dat ze ervaren van een medecursist, docent of collega. Dat 
kan pestgedrag zijn, (seksuele) intimidatie, (verbale) agressie en geweld of discriminatie.  
De vertrouwenspersoon staat zonder oordeel naast iemand, diegene kan de ervaringen 
vertrouwelijk kwijt. Vaak is het zo dat alleen al het in vertrouwen bespreekbaar maken van een 
lastige situatie (zoals tussen cursisten, met ouders, met collega’s etc.) met iemand ‘van buiten’ kan 
opluchten.  Met de vertrouwenspersoon bekijk je wat de kern is van de situatie is en welke stappen 
mogelijk/nodig zijn. Als je met deze gevoelige kwesties te maken krijgt, is het belangrijk je hart te 
luchten om verdere escalatie, leed en verzuim te voorkomen. 

De externe vertrouwenspersoon is aangesteld eind 2019. 

• In 2020 is er één melding geweest bij de externe vertrouwenspersoon van ervaren
grensoverschrijdend gedrag zoals bedoeld in de arbowetgeving
(Pesten, seksistische gedrag, intimidatie, discriminatie, agressie).

• In 2020 hebben geen klankbordgesprekken plaatsgevonden. In een
klankbordgesprek willen mensen soms hun verhaal (vertrouwelijk) kwijt en zien zij
de (externe) vertrouwenspersoon als beste keus. In een dergelijk gesprek
bespreken mensen wat hen dwarszit en gaan samen met de vertrouwenspersoon
na wat een goede volgende stap kan zijn (bijv. contact leidinggevende, collega, of
anderen).

• Er is in 2020 bij de externe vertrouwenspersoon geen officiële klacht ingediend
m.b.t. ongewenst gedrag of een integriteitskwestie gemeld.

• In 2020 zijn er (mail)contacten geweest met de directeur. De vertrouwenspersoon
heeft o.m. haar ondersteuning in deze tijd van corona extra onder de aandacht
gebracht.

• In 2020 heeft de vertrouwenspersoon in totaal 4 uren ingezet
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Remuneratie commissie 

Het bestuur heeft als opdrachtgever voor de directeur een z.g. remuneratiecommissie. De 
commissie bestaat uit de leden Laskewitz en Oosterholt en doet voorstellen aan het bestuur. De 
inzet van de directeur is getoetst. Deze toetsing leidde tot een voortzetting van de opdracht. 

Overleg met de accountant 

Het bestuur heeft eenmaal met de controlerende accountant overleg gehad over de jaarrekening 
2019 en de keuze voor een beheermodel, de eerdergenoemde managementletter, de werkwijze 
van de bestuurlijke organisatie.  

Epiloog: we begonnen dit “corona-dagboek” met de ambities van De VAK zoals we die eind 2019 
formuleerden:  

Een uitgebreider cursusaanbod in OPEN, met doorlopende leerlijnen. 
Meer decentraal aanbod in de wijken van Delft, om ook nieuwe doelgroepen te bereiken, 
o.a. door deel te nemen aan de pilot cultuurankers.
Uitbouw van OPEN tot een meemaakpodium: een cultuuranker in het centrum van de stad.

Aan geen van die doelstellingen hebben we in het bizarre jaar 2020 kunnen werken. Uit het 
“dagboek” is wel duidelijk geworden dat we vooral bezig zijn geweest met ons voortdurend aan te 
passen aan de steeds wisselende omstandigheden. Nu al weten we dat ook 2021 gedomineerd zal 
worden door Corona. De lockdown van december duurt tot op heden voort. Pas eind mei 2021 
zullen we weer gedeeltelijk live les mogen geven en kunnen we proberen iets van het resterende 
cursusjaar te “redden”. Vanaf september 2021 starten we met een nieuw seizoen. We hebben er 
alle vertrouwen in, dat OPEN dan weer volstroomt met cursisten. Dat zullen onze huidige leerlingen 
zijn, die ons al die maanden zo trouw zijn gebleven, en die we daarvoor meer dan dankbaar zijn, 
maar zeker ook nieuwe leerlingen. Juist door corona en de lockdown is duidelijk geworden, hoe 
belangrijk kunstbeoefening is en hoeveel behoefte daaraan bestaat in Delft.  

Twee belangrijke zaken zijn in 2020 wel een flinke stap verder gebracht. Er ligt een nu een duidelijke 
en transparante huurovereenkomst tussen VAK en DOK, inclusief een DVO, waarin onze 
samenwerkingsafspraken zijn opgenomen. Beide documenten vormen een prima basis om, als 
straks het corona-virus niet meer allesbepalend is, samen met DOK weer te starten met de 
opbouw en uitbouw van OPEN. Het besluit van de gemeente om voor 2021 en 2022 de 
gemeentelijke bijdrage aan de coöperatie te verhogen met € 200.000 is de tweede belangrijke 
mijlpaal. Met deze extra bijdrage is voor de komende twee jaar de continuïteit van De VAK geborgd 
en kunnen we aan bovengenoemde samenwerking met DOK ook handen en voeten geven. Wrang 
is dat tegelijkertijd juist DOK nu een bezuiniging boven het hoofd hangt, die een onmiddellijke 
bedreiging vormt voor onze gezamenlijke ambities in OPEN. We gaan er van uit, dat door samen 
met onze partner op te trekken, we de gevolgen hiervan weten te beperken. 

De komende maanden (2e helft 2021) zullen we nog vooral bezig zijn met weer opstarten. Anderhalf 
jaar corona is met het afschalen van alle maatregelen, niet zomaar weggepoetst. Maar er zal 
geleidelijk aan zeker ruimte ontstaan om onze organisatie weer verder te verstevigen, onze 
samenwerkingen met diverse partijen weer handen en voeten te geven en de draad weer op te 
pakken. We gaan er keihard aan werken om weer op en verder uit te bouwen wat we hadden: een 
levendig kunstencentrum met een breed en betekenisvol aanbod voor heel de stad. Daar kan Delft 
op rekenen. 
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Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA
Vesteplein 100
2611 WG  Delft

Geacht bestuur
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw coöperatie.

1                ALGEMEEN

1.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA bestaan voornamelijk uit het
faciliteren van kunstenaar-docenten bij het uitoefenen van kunsteducatieve activiteiten.

1.2                Oprichting besloten vennootschap

Bij notariële akte d.d. 17 maart 2016 verleden voor notaris F.M. Koster-Joenje te Lelystad is opgericht
Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA. De activiteiten worden met ingang van voornoemde
datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Coöperatie de VAK, centrum
voor de kunsten Delft UA

1.3                Social return verplichting

De Coöperatie de VAK, Centrum voor de Kunsten Delft UA  en Stichting Reservefonds De VAK hebben in
boekjaar 2020 niet voldaan aan de gestelde eis van de subsidieverstrekker inzake de social return verplichting
van 5% van het ontvangen subsidiebedrag. Vanwege de gewijzigde huurovereenkomst voor het pand aan de
Vesteplein 100 te Delft is zowel de verschuldigde huur als de subsidie verhoogd en is er in tegenstelling tot
voorgaande jaren een social return behaald van 3,6%. Om te voldoen aan de social returneis worden de
schoonmaakwerkzaamheden uitbesteed aan  Werkse!. Het gehuurde gedeelte is ongewijzigd. Er behoeft voor
het schoonhouden dus niet meer gebruik te worden gemaakt van medewerkers via Werkse!. Voor het boekjaar
2021 gaat het bestuur van de Cooperatie en de Stichting in gesprek met de subsidieverstrekker over de
gestelde verplichting. Het bestuur is van mening dat door de hoogte van de vaste huurkosten in relatie tot het
ontvangen subsidiebedrag de ruimte om te voldoen aan de gestelde verplichting te beperkt is. 

1.4                Bestemming van het resultaat 2020

Het feitelijk tekort van de Coöperatie over het boekjaar 2020 bedroeg € 712.739,- tegenover een begroot
tekort van € 658.383,-
Door een verevenings-subsidie vanuit de Stichting Reservefonds De VAK ter grootte van het tekort over dit
boekjaar, is het exploitaite-resultaat nihil.
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2                RESULTAAT

2.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € -, tegenover een begroot resultaat van € -. Het resultaat in vergelijking met
het begrote resultaat kan als volgt worden samengevat:

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
realisatie-
begroting

2020

€

Baten

Baten coöperatie 964.106 996.000 -31.894
Overige baten 4.000 - 4.000

Bruto-omzetresultaat 968.106 996.000 -27.894

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Productiekosten en inkoop lesmiddelen 14.517 20.000 -5.483

Kosten van beheer en administratie

Personele kosten 330.942 320.500 10.442
Afschrijvingen materiële vaste activa 10.701 15.000 -4.299
Huisvestingskosten 514.343 540.000 -25.657
Kantoorkosten 16.189 9.800 6.389
Verkoopkosten 56.905 68.200 -11.295
Algemene kosten 21.794 22.500 -706

Som der lasten 950.874 976.000 -25.126

Resultaat 2.715 - 2.715

Financiële baten en lasten -2.715 - -2.715

Saldo - - -

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020

€

31-12-2019

€
Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 10.668 30.591

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 3.236 3.506
Vorderingen 116.632 189.724
Liquide middelen 189.974 221.173

309.842 414.403

Af: kortlopende schulden 320.510 444.994

Werkkapitaal -10.668 -30.591

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                FISCALE POSITIE

4.1                Berekening belastbaar bedrag 2020

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2020 is als volgt berekend:
2020

€ €

Fiscale verschillen:

Desinvesteringsbijtelling 4.971
Niet aftrekbare kosten 454

5.425
Compensabele verliezen -5.425

Belastbaar bedrag 2020 -

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

4.1.1                Compensabele verliezen

Compensabele
aanspraak per
1 januari 2020

€

Compensatie
in 2020

€

Compensabele
aanspraak per
31 december

2020

€

Verekenbaar
t/m

2016 6.708 -5.425 1.283 2025
2018 1.388 - 1.388 2026

8.096 -5.425 2.671

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Kasstroomoverzicht 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 10.668 30.591

Vlottende activa

Voorraden  (2) 3.236 3.506
Vorderingen  (3) 116.632 189.724
Liquide middelen  (4) 189.974 221.173

309.842 414.403

320.510 444.994

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Kortlopende schulden  (5)

Vooruitontvangen bedragen 23.465 21.072
Crediteuren 149.462 71.699
Schulden terzake van pensioenen 30.455 49.617
Overige schulden 1.400 101.281
Overlopende passiva 115.728 201.325

320.510 444.994

320.510 444.994

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Baten coöperatie  (6) 964.106 996.000 673.682
Overige baten  (7) 4.000 - -

Som der baten 968.106 996.000 673.682

Lasten

Inkoopwaarde baten

Productiekosten en inkoop lesmiddelen  (8) 14.517 20.000 30.986

Kosten van beheer en administratie

Personele kosten  (9) 330.942 320.500 332.656
Afschrijvingen  (10) 10.701 15.000 9.040
Huisvestingskosten  (11) 514.343 540.000 197.637
Kantoorkosten  (12) 16.189 9.800 14.295
Verkoopkosten  (13) 56.905 68.200 59.281
Algemene kosten  (14) 21.794 22.500 26.787

950.874 976.000 639.696

Saldo voor financiële baten en lasten 2.715 - 3.000

Rentelasten en soortgelijke lasten  (15) -2.715 - -3.000

Saldo - - -

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 2.715 3.000
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 10.701 9.040
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden 270 719
Mutatie vorderingen 73.092 -126.003
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -124.484 -15.185

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -37.706 -128.429

Betaalde interest -2.715 -3.000

Kasstroom uit operationele activiteiten -40.421 -131.429

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Afgeschreven op desinvesteringen 6.263 -
Investeringen in materiële vaste activa -2.271 -16.994
Desinvesteringen materiële vaste activa 5.230 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 9.222 -16.994

-31.199 -148.423

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 221.173 369.596

Mutatie liquide middelen -31.199 -148.423

Geldmiddelen per 31 december 189.974 221.173

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA (geregistreerd onder KvK-
nummer 65597559), statutair gevestigd te Delft, bestaan voornamelijk uit:
Het faciliteren van kunstenaars-docenten bij het uitoefenen van kunsteducatieve activiteiten.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA (geregistreerd onder KvK-nummer 65597559) is
feitelijk gevestigd op Vesteplein 100 te Delft.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden

De voorraad papier wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt dit toegelicht in de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de  diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten fee eigen leden

De opbrengsten fee bestaan uit ledenbijdragen, huur locaties en omzet fee.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 

Pensioenverplichtingen

Pensioenen

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is van
dien aard dat de coöperatie geen risico's verbonden aan de pensioenregeling draagt. In de jaarrekening is dit
verwerkt als toegezegde bijdrage regeling. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden
zij als verplichting op de balans opgenomen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

2020

€

2019

€

Inventaris

Aanschaffingswaarde 52.833 35.839
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -22.242 -13.202

Boekwaarde per 1 januari 30.591 22.637

Mutaties 
Investeringen 2.271 16.994
Desinvesteringen -17.756 -
Afschrijving desinvesteringen 6.263 -
Afschrijvingen -10.701 -9.040

-19.923 7.954

Aanschaffingswaarde 37.348 52.833
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -26.680 -22.242

Boekwaarde per 31 december 10.668 30.591

De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020

€

31-12-2019

€

2. Voorraden

Voorraad papier ten behoeve van docenten 3.236 3.506

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
58



3. Vorderingen

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Debiteuren

Debiteuren 2.670 3.400
Nog te factureren 13.296 8.383

15.966 11.783

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 37.880 47.920

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Rekening - courant  Stichting Reservefonds Vak 8.160 -
Vooruitbetaalde huur - 125.000
Vooruitbetaalde hosting diensten - 750
Vooruitbetaalde verzekeringen - 985
Waarborgsom 1.038 268
Investeringsbijdrage bouwbudget Open 46.617 2.600
Overige vorderingen 6.971 418

62.786 130.021

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

4. Liquide middelen

ING Bank N.V. 189.974 221.173

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020 aanwezige
liquide middelen staan de Coöperatie ter vrije beschikking.

PASSIVA

5. Kortlopende schulden

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2020

€

31-12-2019

€

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen contributies leden 23.465 21.072

Crediteuren

Crediteuren 149.462 71.699

Schulden terzake van pensioenen

Pensioenpremies 30.455 49.617

Overige schulden

Rekening - courant  Stichting Reservefonds Vak - 99.581
Ontvangen waarborgsommen verhuur instrumenten 1.400 1.700

1.400 101.281

Overlopende passiva

Te betalen aan docenten 56.999 166.508
Te betalen accountantskosten controle jaarrekening - 10.500
Te betalen administratiekosten - 2.376
Te betalen kosten communicatie - 2.600
Te besteden Jeugdcultuurfonds 11.055 13.793
Reservering vakantiegeld 4.750 4.374
Instrumentenfonds 1.174 1.174
Overige overlopende passiva 41.750 -

115.728 201.325

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Met ingang van 1 januari 2020 is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot het pand Vesteplein 100
te Delft. 
De looptijd is 1 jaar, hierna wordt deze periode verlengd met een periode van 5 jaar.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ruim 257.000, het voorschot voor de servicekosten bedraagt ruim
€ 65.000.
Daarnaast is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van
huisvesting en klantenservie voor een bedraag van ruim € 179.000, zolang deze dienstverlening voort duurt.

Overige niet verwerkte verplichtingen

Inboedel in bruikleen

De inboedel van het Pand aan Vesteplein 100 te Delft is in bruikleen van de gemeente Delft.
Hiervoor wordt geen vergoeding berekend.
De verzekerde waarde van deze inboedel bedraagt € 750.000,-

Coöperatie de VAK, centrum voor de kunsten Delft UA te Delft
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
6. Baten coöperatie

Fee leden en netto opbrengst VAK lessen 215.894 225.000 -9.106 219.473
Opbrengst huur derden 348 50.000 -49.652 327
Bijdrage reservefonds t.b.v. exploitatie 712.741 658.383 54.358 444.363
Investerings bijdrage bouwbudget DOK 35.123 46.617 -11.494 -
Opbrengst eigen lessen - - - 7.945
Overige opbrengsten - 16.000 -16.000 1.574

964.106 996.000 -31.894 673.682

7. Overige baten

Ontvangen TOGS 4.000 - 4.000 -

Inkoopwaarde baten

8. Productiekosten en inkoop lesmiddelen

Inkoop lessen de VAK 7.130 - 7.130 7.302
Productiekosten overige activiteiten 4.432 12.000 -7.568 16.283
Inkoop lesmiddelen 1.054 8.000 -6.946 1.334
Onderhoud inventaris en instrumenten 1.901 - 1.901 6.067

14.517 20.000 -5.483 30.986

9. Personele kosten

Sociale lasten - - - 28.387
Personele kosten werknemers 124.842 96.143 28.699 147.438
Personele kosten inhuur derden 202.987 216.247 -13.260 150.146
Overige personeelskosten 3.113 8.110 -4.997 6.685

330.942 320.500 10.442 332.656

Lonen en salarissen

Bruto lonen 98.616 - 98.616 106.469
Mutatie vakantiegeldverplichting - - - -325

98.616 - 98.616 106.144
Af: overgeboekt naar personele kosten werknemers -98.616 - -98.616 -106.144

- - - -
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 18.750 - 18.750 20.064
Werkgevers lasten pensioenen 7.476 - 7.476 17.857
Pensioenpremies 2017 en 2018 - - - 31.760

26.226 - 26.226 69.681
Af: overgeboekt naar personele kosten werknemers -26.226 - -26.226 -41.294

- - - 28.387

Personele kosten werknemers

Algemene Coördinatie - - - 27.147
Administratie en klantenservice 102.001 96.143 5.858 75.032
Marketing en communicatie 22.841 - 22.841 45.259

124.842 96.143 28.699 147.438

Personele kosten inhuur derden

Coördinatie 58.661 53.130 5.531 41.411
Marketing en communicatie 33.474 64.600 -31.126 16.250
Kosten vrijwilligers 9.214 11.900 -2.686 4.933
Sponsoring en fondsenwerving 2.170 - 2.170 10.779
Beheer en techniek 1.401 6.037 -4.636 8.193
Administratie, ass automatisering en jaarwerk - 500 -500 -
Management 99.260 80.080 19.180 80.080

204.180 216.247 -12.067 161.646
Doorbelaste personele kosten aan projecten -1.193 - -1.193 -11.500

202.987 216.247 -13.260 150.146

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 1.323 - 1.323 2.472
Kantinekosten 476 - 476 1.779
Overige personeelskosten 1.314 8.110 -6.796 2.434

3.113 8.110 -4.997 6.685

Personeelsleden

Bij de Coöperatie waren in 2020 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.

10. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 10.701 15.000 -4.299 9.040

Overige bedrijfskosten
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
11. Huisvestingskosten

Huur 262.361 257.974 4.387 193.800
Servicekosten 65.971 65.026 945 405
Onderhoud onroerende zaak 67 5.000 -4.933 -
Huur overige locaties 2.758 10.000 -7.242 4.458
Huur containers 3.309 5.000 -1.691 3.224
Dienstverlening DOK 179.877 197.000 -17.123 -

514.343 540.000 -25.657 201.887
Doorbelaste huur aan projecten - - - -4.250

514.343 540.000 -25.657 197.637

12. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 1.217 2.600 -1.383 826
Onderhoud inventaris 12.090 - 12.090 -
Automatiseringslasten 4.558 6.000 -1.442 4.637
Telefoon -1.779 1.200 -2.979 2.674
Porti 48 - 48 -
Contributies en abonnementen 55 - 55 44
Onderhoud Website - - - 6.214
Doorbelaste kantoorlasten - - - -100

16.189 9.800 6.389 14.295

13. Verkoopkosten

Representatiekosten 1.239 800 439 445
Kosten web applicatie 34.443 30.000 4.443 29.875
Onderhoud Website 2.059 10.000 -7.941 3.257
Betalingsverschillen en kortingen -1.470 2.200 -3.670 3.685
Marketing en communicatie materieel 20.084 25.000 -4.916 21.439
Kosten innovatie 500 - 500 -
Deskundigheidsbevordering - - - 342
Reis- en verblijfkosten 50 200 -150 238

56.905 68.200 -11.295 59.281
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€
14. Algemene kosten

Accountantskosten 12.694 11.700 994 10.500
Controller en jaarrekening 3.750 6.000 -2.250 9.275
Kosten salarisadministratie 600 - 600 482
Advieskosten 340 - 340 2.845
Verzekeringen 3.606 4.000 -394 3.570
Bestuurskosten 804 800 4 765

21.794 22.500 -706 27.437
Doorberekende algemene lasten - - - -650

21.794 22.500 -706 26.787

Financiële baten en lasten

15. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankrente en -kosten -2.715 - -2.715 -3.000
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Ondertekening bestuur voor akkoord

C.J. Noort H.P. 't Hoen 

M.V. Oosterholt S.C.M. Bos

E.C.M. van der Hoeven P. Laskewitz

M.G.C.  Wielart F. de Jong
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Bijlage 1: Samengevoegde staat van baten en lasten over het boekjaar 2020

Stichting Reservefonds De VAK en Coöperatie, geconsolideerde cijfers

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Realisatie
2020 2020 verschil 2.019           2018

€ € € €

Baten
Fee leden 215.894        225.000        9.106           219.473     220.310        
Opbrengsten huur derden 348                   50.000           49.652        327               27.852           
Ontvangen TOGS 4.000              -4.000 - 
Ontvangen prestatiesubsidie 665.056        658.383        -6.673 257.630     203.360        
Overige bijdragen / opbrengsten 35.123           - -35.123 9.519           7.620              

920.421        933.383        12.962        486.949     459.142        

Lasten
Productiekosten en inkoop lesmiddelen 14.517           20.000           5.483           30.986        8.257              
Personele kosten 330.942        320.500        -10.442 332.656     352.916        
Afschrijvingen 10.701           15.000           4.299           9.040           6.681              
Huisvestingskosten 514.343        540.000        25.657        197.637     314.744        
Exploitatiekosten - - - 
Kantoorkosten 16.189           9.800              -6.389 14.295        60.212           
Verkoopkosten 56.905           68.200           11.295 59.281        35.130           
Algemene kosten 21.794           22.500           706               26.787        22.948           
Rentelasten 2.863              -2.863 3.126           2.565              

968.254        996.000        27.746        673.808     803.453        

Saldo -47.833 -62.617 -14.784 -186.859   -344.311 

Resultaatbestemming
Weerstandskapitaal -47.833 -156.984 -217.152 
Bestemmingskapitaal Transitiekosten -188.824 
Bestemmingsreserve -29.875 61.665 

-47.833 -186.859 -344.311 
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Bijlage 2: Samengevoegde balans per 31 december 2020

Stichting Reservefonds De VAK en Coöperatie, geconsolideerde cijfers

€ € € €
ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa 10.668     30.591      

Vlottende Activa

Vorderingen 111.708    193.230    
Liquide middelen 309.184    280.475    

420.892  473.705   

431.560  504.296   
PASSIVA

€ € € €
Eigen vermogen

Weerstandskapitaal 75.925       123.758    
Bestemmingsreserve 35.125       35.125       

111.050  158.883   

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen Fee 23.465       21.072       
Crediteuren 149.462    71.699       
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 30.455       49.617       
Overige kortlopende schulden 117.128    203.025    

320.510  345.413   

431.560  504.296   

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2020
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Bijlage 3: Bijgestelde begroting 2020  
(inclusief eenmalige bijdrage tlv bouwbudget; exclusief effecten corona) 

INKOMSTEN 

Fee, huur, contributie leden  €   225.000 
Verhuur inkomsten  €     50.000 
Prestatiesubsidie gemeente delft  €   585.056 
Overige bijdragen  €      16.000 
Eenmalige bijdrage tlv bouwbudget OPEN  €      46.617 

Totaal inkomsten  €   922.673 

UITGAVEN  
Personeel  €   320.000 
Huur en huisvestingskosten  €   540.000 
Kantoorkosten  €  10.000 
Verkoopkosten  €  68.000 
Productielasten  €  10.000 
Algemene kosten  €  23.000 
Afschrijvingskosten  €  15.000 
Projectkosten  €  10.000 

Totaal Lasten €   996.000 

Exploitatieresultaat ten laste van weerstandskapitaal € -/- 73.327 

Bijlage 4: Organogram (stand van zaken 31-12-2020) 
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