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Het bestuur van

Stichting IVAK  

Wijkstraat 38  

9901AJ Appingedam

Delfzijl, 28 april 2021

Kenmerk: jjs/jm/810107/j

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van uw Stichting gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 34 van dit

rapport.



2                ALGEMEEN

2.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- de heer H. Huitsing, voorzitter              

- de heer H. Smit, secretaris

- de heer O. Albeda, penningmeester

- mevrouw G.N. Klaassen-Prinsen, bestuurslid

- mevrouw M. Gregoire, bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Bestuursverslag 

Voor u ligt de jaarrekening 2020 van Stichting IVAK, de culturele netwerkorganisatie in de gemeente 
Eemsdelta. 

 
2020 was voor heel Nederland een bijzonder jaar. COVID-19 hield ons land vanaf maart in haar greep. 

Als culturele netwerkorganisatie zag het IVAK duidelijk de effecten van COVID-19 in haar netwerk. Veel 

cultuuraanbieders hadden het moeilijk in 2020 en de amateurkunst kwam stil te liggen. Dankzij 

verschillende regelingen van het rijk, de inzet van de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl, 

de extra COVID-19 projecten en via het IVAK is er alles aan gedaan om de schade zo klein mogelijk te 

houden. Pas in de loop van 2021 zal blijken of al deze inspanningen hebben geloond. 

Het IVAK heeft zich in 2020 volledig gefocust op haar rol als culturele netwerkorganisatie. Een rol die 

past in de huidige samenleving en die zeer wordt gewaardeerd door het onderwijs, de 

cultuuraanbieders, de culturele partners en niet te vergeten de inwoners van de gemeente Eemsdelta 

die in hun vrije tijd actief bezig kunnen zijn met kunst en cultuur en hier vooral ook van genieten. 

Het IVAK zet haar mensen en middelen in om te verbinden en iedereen in de gemeente Eemsdelta in 

aanraking te brengen met kunst en cultuur. De nadruk ligt daarbij op cultuureducatie (kinderen en 

jongeren in het onderwijs, kinderen en jongeren in de vrije tijd) en amateurkunstbevordering. De 

amateurkunst wordt ondersteund, aangejaagd, uitgedaagd en geïnspireerd via o.a. de IVAK-Academy, 

de website en de persoonlijk ondersteuning via de consulent Amateurkunst. De amateurkunst is een 

wezenlijk onderdeel van het publieke domein en daarin zoekt het IVAK met haar projectleiders (de 

cultuurgastjes) specifiek naar nieuwe verbindingen voor (amateur)kunst met haar omgeving. Of het nu 

gaat om jongerenprojecten, projecten met ouderen, met minder kansrijke inwoners, in de wijk, samen 

met Cadanz of andere partners. Het IVAK wil daarbij inspireren, verbinden en de vraag naar boven 

halen. 

Als culturele netwerkorganisatie voelde het IVAK duidelijk de effecten van COVID-19. Er waren in 2020 

door COVID-19 beduidend minder activiteiten. Door de werkwijze en de opzet van de organisatie heeft 

het IVAK echter weinig schade ondervonden. Het IVAK heeft in 2020 geen gebruik hoeven maken van 

financiële steun- en herstelpakketten van het rijk. Wel heeft het IVAK zich ingezet om alle 

cultuuraanbieders te wijzen op alle regelingen. Daarnaast heeft het IVAK voor de gemeenten een 

peiling gedaan onder alle culturele partners voor gemeentelijke ondersteuning. Het IVAK heeft 

ondanks de COVID-19 pandemie opnieuw geïnvesteerd in het culturele netwerk. De 

bestemmingsreserves zijn daarvoor wel aangesproken. Het IVAK sloot het boekjaar 2020, zoals 

voorzien, af met een verlies. 

Stichting IVAK wordt ingevuld en gedragen door alle medewerkers van het IVAK en daarnaast door alle 

culturele partijen waar het IVAK mee samenwerkt. Zonder hun inzet en de wil om er samen een succes 

van te maken heeft de titel IVAK geen waarde. Daarom willen wij, Bestuur en directeur, iedereen 

bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van het IVAK. 

 
Harry Koning 
Directeur Stichting IVAK 

 
Bram Huitsing 
Voorzitter van het Bestuur Stichting IVAK 
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IVAK 
 

Stichting IVAK is dé culturele netwerkorganisatie in de gemeente Eemsdelta. Het IVAK treedt op als 
‘cultuurintermediair’ en heeft een klein kernteam van specialisten in dienst. Het IVAK werkt nauw en 
intensief samen met het basis- en voortgezet onderwijs en werkt samen met alle cultuuraanbieders 
in de gemeente Eemsdelta. Van atelier tot dans docent, van popgroep tot muziekvereniging, van 
koor tot beeldend docent. Het IVAK legt actief de verbinding tussen kunst en cultuuronderwijs onder 
schooltijd met het cultuuraanbod na schooltijd. Daarbij maakt het IVAK graag gebruik van kennis van 
provinciale en landelijke organisaties zoals K&C, VRIJDAG 

 
Het IVAK bemiddelt en faciliteert en zorgt dat cultuuraanbieders hun diensten vakkundig kunnen 
aanbieden. En omgekeerd dat mensen die graag cultuurlessen en/of andere diensten willen afnemen 
hier op een gunstige manier gebruik van kunnen maken. Dit gebeurt niet vanuit één centrale locatie, 
maar het IVAK faciliteert o.a. op diverse locaties in het werkgebied Delfzijl, Appingedam, Loppersum. 
Hiertoe vormt het IVAK een platform, een netwerkorganisatie. Binnen haar netwerk brengt Stichting 
IVAK vraag en aanbod bij elkaar en zet middelen in om de toegankelijkheid van het aanbod te 
vergroten. Alle cultuuraanbieders en amateurverenigingen uit de regio kunnen zich aansluiten bij het 
netwerk van het IVAK en hebben zich ook aangesloten. 
Het IVAK volgt landelijke en provinciale ontwikkelingen en ontsluit deze informatie. In het netwerk 
worden vraag en aanbod met elkaar verbonden en wordt een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor 
een leven lang cultureel leren en cultureel participeren. 

 

Organisatievorm 
 

Het IVAK is een Stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vijf leden. 

De bestuursleden zijn: 

1. Bram Huitsing, voorzitter 
2. Henk Smit, vice-voorzitter 
3. Otto Albeda, penningmeester 
4. Gerdie Klaassen, lid 
5. Marie-Lou Gregoire, lid. 

 
Het Bestuur volgt in haar handelen de leidraad van de Code Cultural Governance. 

 
In 2020 kwam het bestuur 6 keer bij elkaar. In de vergaderingen kwamen onder anderen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

 
1. het jaarverslag en de jaarrekening; 
2. de begroting; 
3. het strategisch beleidsplan; 
4. de financiële rapportages; 
5. de interne organisatie; 
6. de werkwijze in het cultuuronderwijs 
7. de ontwikkelingen rond de cultuuraanbieders en de amateurkunst; 
8. de contacten met de gemeente Loppersum, Appingedam en Delfzijl. 
9. de samenwerking met onder andere de culturele aanbieders zoals het onderwijs, de 

bibliotheek en theater de Molenberg. 
10. De verbinding met provinciale en landelijke organisaties 
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De bestuursleden maakten verschillende activiteiten mee. 
De dagelijkse leiding van het IVAK is in handen van de heer Harry Koning. 

 
Het IVAK werkt met een klein kernteam van specialisten. Specialisten die binnen hun eigen 
werkgebied ruime ervaring hebben of het nu gaat om de financiën, logistiek, beheer, projectleiders 
of consulenten. Naast het eigen kernteam kent het IVAK een zeer uitgebreide flexibele schil van 
cultuuraanbieders bestaande uit freelance kunstenaars, amateurkunst verenigingen en culturele 
organisaties. 

 
In de organisatie is het tweewekelijkse werkoverleg met het gehele team, op dinsdag, het centrale 
moment in de organisatie. Er wordt in het team gestreefd naar een grote mate van zelfredzaamheid 
en inhoudelijke verantwoordelijkheid. Een aantal teamleden hebben een eigen budget en zijn 
budgetverantwoordelijk. 

 

Uitgangspunten 
 

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, de toekomstige gemeente Eemsdelta, is de 
afbakening van het werkgebied van het IVAK. De gemeentelijke opdracht kent twee hoofdlijnen, te 
weten: 1. Ondersteunen en stimuleren van cultuureducatie en 2. Amateurkunstbevordering 

 
Deze twee hoofdlijnen heeft het IVAK verdeeld over vier programma’s 

1. Het basis- en voortgezet onderwijs (cultuureducatie) 

2. De kunst- en cultuuraanbieders (cultuureducatie) 

3. De amateurkunst (amateurkunstbevordering) 

4. Het publieke domein: urban arts en community arts (amateurkunstbevordering 
leidt tot cultuureducatie) 

 

Stap 1 Het basis- en voortgezet onderwijs Stap 2 De Cultuuraanbieders 

- In het basis en voortgezet onderwijs komen 
kinderen en jongeren via IVAK in aanraking met 
kunst en cultuur. Via IVAK worden daar zoveel 
mogelijk lokale cultuuraanbieders en 
amateurkunst(verenigingen) bij betrokken. Via 
het NSA en Toefkes wordt een directe 
verbinding gemaakt met het (lokale) 
cultuuraanbod na schooltijd. 

- De cultuuraanbieders zijn docenten, makers en 
ook lokale verenigingen die kunsteducatie 
aanbieden. Zij worden via IVAK verbonden aan 
het onderwijs en alle kinderen en jongeren in 
het onderwijs worden gewezen op het brede 
aanbod dat er is in de gemeente. 

 

 
Stap 3 De Amateurkunst Stap 4 Het publieke Domein 

Kinderen en jongeren die (vroeger) lessen en 
cursussen hebben gevolgd stromen vaak door 
naar een eigen vorm van amateurkunst. Dat kan 
een schildergroep zijn, een dansgezelschap, een 
eigen popband, een vereniging etc. In de 
amateurkunst kun je, al dan niet begeleid door 
een docent, jezelf verder ontwikkelen en je 
eigen richting kiezen en volgen. 

De amateurkunst is een wezenlijk onderdeel 
van het publieke domein. Het publieke domein 
is daar waar wij wonen, leven, onze sociale 
contacten hebben en ons werk hebben. Wij 
ontspannen en ontmoeten elkaar via sport en 
kunst en cultuur. Inspireren onszelf, onze 
omgeving en onze kinderen en brengen hen 
daarmee in contact met kunst en cultuur. En 
daarmee zijn we weer terug bij stap 1 
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1. Het basis- en voortgezet onderwijs 
In het basis- en voortgezet onderwijs legt het IVAK de culturele basis voor alle kinderen en jongeren 
door ze in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Het IVAK ondersteunt en coacht de scholen in 
het maken van beleid en inspireert en ondersteunt de leerkracht in de klas. 

 
2. De cultuuraanbieders 
Het IVAK vormt een platform, een netwerkorganisatie, waar alle cultuuraanbieders gebruik van 
kunnen maken. Het IVAK kent de specifieke lesbehoeften binnen het basisonderwijs en geeft 
cultuuraanbieders de kans hun lessen en/of cursussen hierop aan te laten sluiten, zowel onder 
schooltijd als bij naschoolse activiteiten. Het IVAK biedt de cultuuraanbieders in het vrijetijdssegment 
middels het PCB, een stimuleringsregeling waarmee de lesprijs voor nieuwe leerlingen 
aantrekkelijker wordt. Het IVAK bemiddelt in het zoeken naar goede leslocaties in de hele DAL-regio. 
Middels de IVAK-Academy biedt het IVAK de cultuuraanbieders inspiratie en verdieping. 

 
3. De amateurkunst 
De amateurkunst is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Veel inwoners van onze 
gemeente zijn actief in kunstbeoefening, zijn lid van een vereniging, een koor, gaan naar een atelier, 
ontmoeten elkaar op uitvoeringen en festivals of zijn voor zichzelf thuis lekker bezig met hun hobby. 
Voor vraagstukken als leefbaarheid, sociale cohesie en/of woongenot is het belangrijk dat de 
amateurkunst vitaal blijft. Ook voor de amateurkunst treedt het IVAK op als netwerkorganisatie, 
inspirator en platform. De amateurkunst kan zich op de website van het IVAK presenteren. Daarnaast 
verbindt het IVAK, waar mogelijk, de amateurkunst met het onderwijs en inspireert en ondersteunt 
het IVAK de amateurkunst met inspiratieavonden en netwerkmomenten via de IVAK-Academy. 

 
4. Het publieke domein 
Het publieke domein is de wereld waarin wij leven, wonen en werken, waar mensen elkaar 
ontmoeten en kennismaken en waarin we ons ontspannen en van onze vrije tijd genieten. 
Sinds de zomer van 2019 werkt het IVAK met projectleiders in dit publieke domein. Deze 
projectleiders (De cultuurgastjes) zijn op zoek naar kansen en mogelijkheden om de kracht van kunst 
en cultuur in het publieke domein in te zetten. Om mensen elkaar te laten ontmoeten en 
onverwachte verbindingen te creëren. Gezamenlijk doelen stellen om de leefomgeving in onze regio 
aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker om in te wonen, te spelen, te werken en te leven. In dit 
publieke domein vormen vraagstukken rondom eenzaamheid, (probleem)jongeren, wijken, 
achterstand of sociale cohesie de basis voor projecten waarin kunst en cultuur als middel wordt 
ingezet. 
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Verantwoording 
 

Het basis- en voortgezet onderwijs 
 

Natuurlijk was 2020 ook voor het onderwijs een bijzonder jaar. Basisscholen waren gesloten van 16 

maart t/m 9 mei en opnieuw vanaf 17 december. Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs kregen 

gedurende een groot deel van het jaar online onderwijs. Extra maatregelen van de schoolbesturen 

zorgden er voor dat veel activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs niet zoals gepland konden 

doorgaan. Ook na 9 mei gaven de schoolbesturen aan dat de scholen terughoudend moesten zijn bij 

het bezoek van “externen” aan de scholen. Definitieve keuzes werden overgelaten aan de 

schooldirecteuren, met als gevolg dat sommige scholen wel door bijvoorbeeld IVAK-consulenten en 

kunstenaars konden worden bezocht, terwijl andere scholen zoveel mogelijk online afspraken 

maakten. 

De basisscholen 
 

Het IVAK onderhoudt intensieve contacten met de directeuren en/of cultuurcoördinatoren van alle 

29 basisscholen in de huidige gemeente Eemsdelta. We bereiken daarmee ca. 3500 leerlingen in de 

gemeente Eemsdelta. Zoals bekend werkte het IVAK altijd al specifiek voor de scholen in de 

gemeenten Loppersum, Delfzijl en Appingedam. Het aantal basisscholen is in het verslagjaar 

afgenomen door het stoppen van OBS Meedhuizen en het samengaan van de twee basisscholen in 

Spijk. Diverse scholen werken samen in een kindcentrum en organiseren soms gezamenlijk 

activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs (binnenschools in ateliervorm, naschools via het 

aanbod van naschoolse activiteiten(NSA) in Appingedam en naschoolse activiteiten “Toefkes” in de 

voormalige gemeenten Delfzijl en Loppersum). 

Met alle cultuurcoördinatoren van de 29 basisscholen is regelmatig contact. Op 18 maart 2020, vlak 

na de sluiting van de scholen, namen 19 scholen nog deel aan een netwerkbijeenkomst voor 

cultuurcoördinatoren. Met de directeuren van de scholen is onder meer contact over de financiën 

die beschikbaar zijn voor cultuuronderwijs. Daarbij gaat het om een rijksbijdrage van ruim € 15 per 

leerling, aangevuld met een IVAK-bijdrage van € 10 per leerling. Daarnaast kunnen de scholen 

beschikken over een provinciale (CMK-)bijdrage van € 12 per leerling. Bij de uitvoering van de CMK- 

regeling werkt IVAK intensief samen met de provinciale steuninstelling K&C. Met K&C is een nieuw 

convenant overeengekomen dat in 2021 zal worden ondertekend. Ons streven is om in overleg met 

de scholen de gelden op zo’n manier in te zetten dat leerlingen binnenschools kennis maken met 

cultuuronderwijs, waarna ze naschools verder kunnen kennismaken met culturele activiteiten en 

uiteindelijk in hun volwassen leven actief of passief cultureel betrokken blijven. 

In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor het inrichten van cultuurlokalen in scholen verspreid over 

de gehele gemeente Eemsdelta. Zie hiervoor elders in dit jaarverslag. 

 

 
VO 

 

In het VO onderhoudt het IVAK contacten met de CKV-coördinatoren van de scholen die deel 

uitmaken van het Eemsdeltacollege: het Cleveringalyceum (HAVO/VWO) in Appingedam, het Theda 

Mansholtcollege (VMBO) in Delfzijl en de George Martensschool (Praktijkonderwijs) in Appingedam. 

Met laatstgenoemde school wordt in samenwerking met K&C gewerkt aan het ontwikkelen van een 

nieuw curriculum voor cultuuronderwijs, waarin de eigen omgeving van de school een belangrijke rol 
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zal spelen. De George Martensschool heeft samen met K&C en IVAK een subsidietoezegging van het 

Fonds Cultuurparticipatie ontvangen om dit project uit te voeren. 

Inhoud van onze ondersteuning 
 

De activiteiten vanuit het IVAK bestaan uit coaching-on-the-job van individuele docenten, het 

verzorgen van teamtrainingen op het gebied van cultuuronderwijs, het bemiddelen bij de inzet van 

externe docenten voor workshops, het ondersteunen van scholen bij het uitwerken en uitvoeren van 

hun cultuuronderwijsplan en het helpen bij de implementatie van nieuwe onderwijsmethoden. De 

ondersteuning past grotendeels binnen de reguliere gemeentelijke subsidie, een klein deel wordt 

door de scholen zelf gefinancierd uit de regelingen CMK en Muziekimpuls. 

Ondanks de coronaperikelen kon met alle scholen contact worden onderhouden, waarbij duidelijk is 

dat alle scholen hun eigen keuzes maken op het gebied van cultuuronderwijs. Veel scholen richten 

zich op muziek en beeldende kunst. Zo werden op muziekgebied teamtrainingen en ondersteuning 

bij de implementatie van een methode verzorgd bij onder meer SBO De Delta in Appingedam, GBS 

De Klimop in Middelstum en OBS Hiliglo in Holwierde. Voor de netwerkscholen in de voormalige 

gemeente Loppersum werd ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van een leerlijn beeldend 

onderwijs. Bij Kindcentrum Qworzo in Woldendorp werd een samenwerking gestart tussen de 

school, K&C en IVAK in het kader van een “leergemeenschap”, gericht op het versterken van het 

cultuuronderwijs op deze fusieschool. Deze school heeft het nieuwe schoolgebouw zo ingericht dat 

geëxperimenteerd kan worden met nieuwe onderwijsvormen. De kindcentra in Appingedam en de 

VO-scholen in Delfzijl en Appingedam werken samen met theatermakers van Studio Tape, De Steeg 

en Sparklab in een door de gemeente geïnitieerd project “Mijn thuis, Mijn verhaal”. IVAK wil in de 

komende jaren met de scholen en theatermakers zorgen voor een borging van deze activiteiten. 

In tegenstelling tot eerdere schooljaren was er wat minder aandacht voor erfgoedonderwijs, wat 

vooral veroorzaakt werd door het besluit van veel scholen om geen excursies buiten de scholen te 

organiseren. Museumbezoek was daardoor onmogelijk. Dit had gevolgen voor het uitvoeren van 

pilots in samenwerking met het Muzeeaquarium en met het Groninger Landschap. Deze pilots zullen 

nu in de tweede helft van 2021 worden uitgevoerd. Ook activiteiten in het kader van 75 jaar 

Bevrijding waarbij het IVAK betrokken was moesten worden verplaatst naar 2021. Voorbereidingen 

voor educatieve projecten in het kader van Delfsail 2021 waren in een vergevorderd stadium, maar 

deze samenwerking tussen Delfsail, Bibliotheek en IVAK is nu door het uitstel van Delfsail tijdelijk 

stopgezet. 

Extra inzet wegens coronamaatregelen 
 

Voor het onderwijs is ruim 2,2 fte beschikbaar voor ondersteuning door het IVAK. De uren moesten 

voor een deel online worden aangeboden aan de scholen en konden voor een klein deel niet worden 

uitgevoerd. In plaats daarvan heeft IVAK gewerkt aan het realiseren van online-activiteiten. De 

wekelijkse rubriek op onze website “Begin de week met kunst” (leerlingen filosoferen over een 

kunstuiting) werd omgezet in “Begin de dag met kunst”. Voor scholen werd het project 

“Buitenbeeld” ontwikkeld, waarbij leerlingen vanuit huis hun eigen omgeving kunnen ontdekken. In 

de Sinterklaasperiode werd op verzoek van de schoolbesturen een speciaal Eemsdelta-Sinterklaaslied 

gemaakt dat de scholen in alle dorpen in de te vormen gemeente “Piet-proof” konden gebruiken. 

Verder zorgden we dat kunstenaars werden opgeleid om online cultuurlessen via het programma 

Teams te verzorgen en organiseerden we op verzoek van de gemeente workshops voor de 

noodopvang. Deze workshops werden in januari en februari 2021 gegeven. 
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De cultuuraanbieders 

Consulent Amateurkunst en Cultuuraanbieders 
Stichting IVAK heeft een consulent voor de amateurkunst en de cultuuraanbieders in dienst die als 
combinatiefunctionaris functioneert tussen vraag en aanbod. Deze consulent amateurkunst/ 
cultuuraanbieders kent alle amateurkunst verenigingen en alle cultuuraanbieders in de regio 
persoonlijk, kent de vraag en kent het aanbod. De consulent is als schakel tussen aanbod en vraag 
nauw betrokken bij de Toefkes, het NSA, de PCB’s, het instrumentenfonds en de IVAK-Academy. 
Naast het bekende en bestaande aanbod in de regio hebben zich in 2020 via de consulent opnieuw 
bijna 20 nieuwe aanbieders gemeld die lessen en cursussen willen aanbieden in onze gemeente. Een 
aantal hiervan zijn al ingezet in de Toefkes, het NSA en het aanbod onder schooltijd. Het IVAK 
probeert zoveel als mogelijk lokale cultuuraanbieders in te zetten in het NSA en de Toefkes. 

 
De cultuuraanbieders zijn private docenten, verenigingen, stichtingen, muziekscholen, dans- en of 
musicalscholen etc. die lessen en cursussen aanbieden aan de inwoners van de gemeente Eemsdelta. 
Zij zijn een belangrijke schakel in de doorlopende culturele leerlijn. 
Na de eerste kennismaking onder schooltijd worden kinderen en jongeren gestimuleerd om via het 
naschoolse aanbod (NSA) in de gemeente Appingedam, en de Toefkes in de gemeenten Delfzijl en 
Loppersum, verder te gaan met hun passie voor cultuur. 

 

De Amateurkunst 
Amateurkunst is een vitaal onderdeel van onze samenleving, van ons publiek domein. Meer dan 50% 

van de Nederlandse bevolking geeft aan wekelijks actief bezig te zijn met een vorm van kunst en 

cultuur. Ook in onze regio is de amateurkunst alom aanwezig. Stichting IVAK heeft in 2020 met alle 

cultuuraanbieders contact gehad over de maatregelen rond COVID-19. Voor de gemeente heeft het 

IVAK een peiling gedaan onder alle cultuuraanbieders en de amateurkunst. 

De amateurkunst wordt door de consulent amateurkunst/cultuuraanbieders betrokken bij de 
Toefkes het NSA en het aanbod onder schooltijd. 

 
Toefkes en NSA 

Dat de naschoolse activiteiten in een grote behoefte voorzien bleek in Appingedam, waar tot 16 

maart 444 deelnemers zich inschreven en in de periode na de zomervakantie waarin de scholen weer 

opengingen 590. In 2020 (en eerdere jaren) ondersteunde de gemeente Appingedam de naschoolse 

activiteiten door middel van combinatiegelden die aan IVAK werden toegekend voor de organisatie 

en coördinatie en met middelen voor de uitvoering van workshops die werden verschaft aan de 

Stichting Kindcentra Appingedam. De Toefkes werden uitgevoerd op 12 scholen buiten Appingedam. 

In 2020 hebben 239 kinderen deelgenomen aan Toefkes. Met het NSA erbij opgeteld hebben 

ondanks Corona in totaal 1273 kinderen deelgenomen aan naschoolse activiteiten. 

Cultuuraanbieders 
In 2020 heeft ons netwerk zich verder uitgebreid met nieuwe culturele aanbieders: 
Afra Rijkhoff – theater, Sarah van der Meere – theater, Deveny Dekker - ballet , Danny Lambrechts 
- urban dance, Peter Buring - urban dance, Tim Jansen - urban dance, Yfynke Hoogeveen - klarinet , 
Joke Scholten – AMV, David Sciarone - urban art, Marjolein vd Stoep - kunstcoach, Kim van der Laan 
- tekenen en kunstmix, Jan Klinkhamer – striptekenen, Jop Luberti – illustrator, Gea Koopman - 
fotografie en beeldende kunst, Eveline van Duyl - mixed media sculpturen, Nanny ter Wiel – 
schilderen, Ida Buijs – fotografie, Sportvereniging Appingedam – jazzdans, Noémi Lak - viool 

 

Deze culturele aanbieders hebben aangegeven via IVAK te worden ingezet in schoolprojecten, NSA, 
Toefkes of lessen en cursussen in de vrije tijd. Hetzij als culturele aanbieder in de vrije tijd, hetzij 
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als gastdocent voor de scholen of op projectbasis. Daarmee is het netwerk uitgebreid tot meer dan 
200 cultuuraanbieders/amateurverenigingen. 

 
Open Lesweekend 
In het weekend van 3 en 4 oktober 2020 heeft het IVAK een Open Lesweekend georganiseerd. 
Tijdens dit weekend faciliteerde IVAK ruimtes voor culturele aanbieders waar zij tijdens dit weekend 
proeflessen konden geven voor hun lespraktijk. Bijna alle deelnemende docenten hebben door dit 
weekend nieuwe leerlingen geworven. IVAK verzorgde in verband met de Coronamaatregelen de 
coördinatie voor dit weekend. 

 

PCB 
In 2019 is het IVAK gestart met het persoonlijke cultuurbudget (PCB). Dit PCB is een 
stimuleringsregeling voor kunst-educatieve lessen en cursussen in de gemeente Eemsdelta voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Eemsdelta. De regeling is vooral 
bedoeld om de financiële drempel voor lessen en cursussen te verlagen. De leerling mag met het 
PCB zelf bepalen welke cursus of les zij/hij wil volgen en ook zelf bepalen bij wie. De 
stimuleringsregeling geldt voor het 1ste lesjaar en 2de lesjaar. In 2020 maakten 103 kinderen gebruik 
van het PCB. 

 

Instrumentenfonds 
In oktober 2020 heeft het IVAK een instrumentenfonds gelanceerd. Dit fonds is voor alle kinderen en 
jongeren in de gemeente Eemsdelta die gebruik maken van het PCB en niet de middelen hebben om 
bij de start van de cursus zelf een instrument aan te schaffen. Het fonds is een samenwerking met 
muziekschool Oost-Groningen en SMO. Met dit fonds stimuleert het IVAK de deelname aan 
muzieklessen. In de eerste maanden dat het fonds bestaat zijn er bijna 20 aanvragen gedaan en 
gehonoreerd. 

 
Cultuurlokalen 
In het convenant dat is gesloten met het basisonderwijs is opgenomen dat alle scholen 1 lokaal ter 
beschikking stellen voor cultuurlessen na schooltijd. In 2020 is gestart met de daadwerkelijk 
inrichting van voorlopig 8 cultuurlokalen in de buitengebieden. Hiermee heeft het IVAK als doel dat 
lessen meer verspreid in de gemeente kunnen worden gevolgd en dat de lessen en cursussen 
dichterbij het kind/de jongere worden aangeboden. In de 8 basisscholen worden al naschoolse lessen 
gegeven via de Toefkes en de NSA zodat er een goede aansluiting komt tussen binnen-schools 
aanbod en buiten-schools aanbod. Het streven is om vanaf schooljaar 2021/2022 op 13 verschillende 
locaties cultuurlokalen te hebben. 

 
IVAK-Academy. 
In 2019 is Stichting IVAK begonnen met de IVAK-Academy. De IVAK-Academy is speciaal bedoeld om 
de cultuuraanbieders en de amateurkunst te inspireren, te professionaliseren, te verbinden en met 
specifieke kennis te verrijken. Door de uitbraak van COVID-19 zijn helaas een aantal Academy-dagen 
naar achteren verschoven. 

 
 13 februari Netwerkbijeenkomst in Zeerijp.
Ontmoeten en verbinden was het thema van de netwerkbijeenkomst op vrijdag 13 
februari bij Boerderij De Diek’n in Zeerijp. Voor deze bijeenkomst had IVAK haar hele 
netwerk uitgenodigd. Het doel van de middag was mensen uit de verschillende deel- 
netwerken van het IVAK met elkaar en met werknemers van het IVAK kennis laten maken 
en laten ervaren wat ze samen kunnen! Ritzo ten Cate verzorgde de invulling van deze 
middag en leidde de groep op een heel creatieve manier door de middag. Er ontstonden 
mooie creatieve ideeën voor de toekomst en nieuwe verbanden werden gelegd. Een 
geslaagde middag waar bijna 80 cultuuraanbieders bij aanwezig waren. 
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 16 september Netwerkbijeenkomst ICC-ers
Deze bijeenkomst voor interne cultuur coördinatoren uit het basisonderwijs werd samen 

met de bibliotheek georganiseerd. De bibliotheek vertelde over de kinderboekenweek, 

de Stichting Oude Groninger Kerken sprak over de “Schoolkerk”, het Groninger Museum 

gaf een inleiding over de Kinderbiënnale 2021, Delfsail vertelde over haar educatieve 

plannen, K&C verstrekte informatie over de CMK-subsidie en tot slot vertelde het IVAK 

over ‘Begin de week met kunst’ en over de plannen voor de gezamenlijke inkoop van 

podiumvoorstellingen. Er waren 12 icc-ers aanwezig die 13 scholen vertegenwoordigden. 

 December Podcast
Er is een Podcast gemaakt voor en door de amateurkunstverenigingen over hoe zij als 
vereniging de Coronaperiode beleven en doorkomen. Zes verenigingen hebben 
meegewerkt aan de Podcast. Er komen drie afleveringen en een nabespreking. Tevens 
zijn alle tips en digitale hulpmiddelen gedeeld op de website van het IVAK. 

 
 
 

 

Het publieke of sociale domein 
 

Kunst als verbindende factor inzetten in de samenleving, in het publieke of sociale domein. Het 
vertalen van lokale vraagstukken naar kunst en culturele projecten. 
Het onzichtbare zichtbaar maken en door middel van kunst en cultuur inwoners in de gemeente 
Eemsdelta met elkaar verbinden. In 2020 heeft het IVAK voortgebouwd op de zichtbaarheid, 
toegankelijkheid en vindbaarheid van de Cultuurgastjes, het opzetten en uitbreiden van netwerken, 
het uitvoeren van projecten, het zoeken naar nieuwe coalities en samenwerkingsverbanden. Een jaar 
met minder fysieke ontmoetingen, maar wel één waar we elkaar digitaal steeds beter hebben weten 
te vinden. Een jaar dat heeft gevraagd om omdenken en nieuwe ideeën om juist in deze tijd cultuur 
levend te houden en naar de inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta toe te brengen. 

 

Projecten 
 

In het Zonnetje – Waarderingsgroeten/ Videowall 
Als culturele netwerkorganisatie legt het IVAK verbindingen. In de coronacrisis is gezocht naar vormen 
om kunst naar de inwoners toe te brengen. Het IVAK bracht 34 Zonnetjes, kunstwerken gemaakt door 
kunstenaars uit Eemsdelta, naar mensen of organisaties die in deze tijden een hart onder de riem 
konden gebruiken. Met een groot mobiel led-scherm zijn meer dan 100 wensen van familie en 
vrienden uit heel Nederland gebracht aan hun familieleden in de verzorgingstehuizen in Eemsdelta. 

 

Groeten Uit 
Met de ansichtkaarten-ontwerpactie ‘Groeten uit’ zijn inwoners gestimuleerd en uitgedaagd om in de 
zomervakantie creatief aan de slag te gaan. Hoe ziet jouw Coronazomer eruit? Er zijn 15 ontwerpen 
ontvangen, waaruit in de vier leeftijdscategorieën 0 – 12, 13 – 18, 19 – 41, 42+ 4 winnaars zijn 
uitgekozen die een voucher voor een culturele cursus naar keuze hebben ontvangen. De winnende 
ontwerpen zijn gedrukt en verspreid in het kader van ‘Laiverd, Wat Wils’t?’ om nieuwe wensen op te 
halen. 

 

Laiverd Wat Wils’t? 
Met het project ‘Laiverd, Wat Wils’t?’ worden de wensen van de inwoners uit de gemeente Eemsdelta 
met betrekking tot hun leefomgeving opgehaald en omgezet naar concrete culturele/kunstprojecten. 
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De aardbevingsproblematiek, eenzaamheid en Corona kwamen veel naar voren. Het wensenpanel, 
bestaande uit 50 mensen uit het netwerk van het IVAK die wonen en werken in Eemsdelta, van jong 
tot oud en van sociaal werker tot ondernemer, is uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over 
de ingezonden wensen. Het doel is om elke wens van een advies te voorzien waar de inzender mee 
aan de slag kan. Daarnaast kiest het panel per bijeenkomst 1 wens uit die via het IVAK in vervulling 
gebracht gaat worden door middel van kunst en cultuur. In 2020 zijn er twee 
wensenpanelbijeenkomsten georganiseerd, in het voorjaar (maart) en in het najaar (oktober). Door 
Corona is de uitvoering van de wensen naar achteren verschoven. 

 
In maart zijn 35 wensen ingezonden en het wensenpanel heeft deze wensen besproken en van een 
advies voorzien. De uitgekozen wens ‘op een mooie zomeravond een opritconcert’ (sociale cohesie in 
de wijk) die via het IVAK wordt opgezet, is uitgesteld naar september 2021. Daarnaast daagt het IVAK 
haar netwerk uit om zelf een wens te omarmen en te helpen uitvoeren. Zo is er gewerkt aan de wens 
‘vlottenbouwen in het haventje van Huizinge’ door de Bazenfabriek (jongerenplatform in Loppersum). 

 
In oktober heeft het IVAK een tweede wensenronde georganiseerd, ditmaal kwam het wensenpanel 
digitaal bij elkaar om 7 wensen te bespreken. Elk wens kreeg wederom een advies en de gekozen wens 
is: ‘een belevingspad in natuurgebied Biessum’. Dit project heeft als doel kinderen meer naar buiten 
te krijgen, meer de natuur in en meer bewust te laten zijn van hun omgeving’ 
Daarnaast willen de Jimmy’s (eventueel samen met de Stadstuin Appingedam) zich sterk maken voor 
de wens: ‘dat het gras tussen Veldoven en Fivellaan vaker dan 2x wordt gemaaid.’ 
Via de wens om de wijk Opwierde-Zuid (waar gefaseerd huizen versterkt worden naar aanleiding van 
aardbevingsschade) aantrekkelijker te maken door middel van kunst, is een samenwerking ontstaan 
tussen Cadanz Welzijn en het IVAK. Gezamenlijk zijn fondsaanvragen gedaan om het project te doen 
slagen. 

 

Gronings Vuur – Makersdossier 
Gronings Vuur is een initiatief dat elke twee maanden landt in een nieuwe gemeente in de provincie 
Groningen om de culturele infrastructuur per gemeente bloot te leggen en aan te jagen. In 
november/december 2020 heeft dit plaatsgevonden in de (nieuwe) gemeente Eemsdelta. Het IVAK is 
benaderd om als landingsplaats te dienen voor het project en als netwerkorganisatie het project te 
ondersteunen. 

 

In voormalig café Het Anker in Delfzijl deed theatermaker en regisseur Karlijn Benthem onderzoek naar 
‘je thuisvoelen’. Wat maakt het dat je je thuis voelt in je huis, dorp en de nieuwe gemeente Eemsdelta. 
Ruim 65 verhalen en objecten zijn door het team van Gronings Vuur via het IVAK opgehaald en door 
13 lokale kunstenaars vertaald naar kunstwerken. Deze zijn geëxposeerd in voormalig café ’t Anker en 
werden verloot tijdens een Zoom-bingo. De Zoom-bingo kende 80 deelnemers. 

 
De Cultuurgastjes gingen in gesprek met de 13 deelnemende kunstenaars en legden het gesprek vast 
in het Makersdossier. Het Makersdossier is bedoeld om deze kunstenaars met elkaar in verbinding te 
brengen, te laten zien wat hen inspireert en wat ze nodig hebben in de nieuwe gemeente Eemsdelta. 
Het Makersdossier is gepresenteerd op het digitale platform www.eemsdorp.nl. 

 

Tevens kwam naar voren dat er veel vraag is naar expositieruimte en makersruimte. Aangezien er ook 
leegstand is in de winkelstraten van Delfzijl en Appingedam heeft het IVAK het idee opgevat deze twee 
vraagstukken naast elkaar teleggen. In verschillende steden en plaatsen in Nederland is met het 
opzetten van expositieruimte en makersruimte in lege panden een aantrekkelijkere binnenstad 
gecreëerd. 

http://www.eemsdorp.nl/
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Eemsdorp 

De doelstelling van het project Eemsdorp is kinderen en jongeren en inwoners van de nieuwe 

gemeente Eemsdelta middels cultuur te verbinden en de culturele sector in de nieuwe gemeente een 

impuls te geven, nieuwe verbindingen te leggen en deze fysiek en digitaal te bestendigen en 

daarmee het culturele klimaat te versterken. 

Kinderbiënnale 

In overleg met het basisonderwijs zijn zes leerlingen van de basisscholen De Wilster (Loppersum), 

Farmsumerborg (Delfzijl) en de Triangel (Appingedam) via het IVAK samen met 24 schoolkinderen uit 

Stad-Groningen Kinderambassadeurs van de Kinderbiënnale in het Groninger Museum geworden. De 

leerlingen worden meegenomen in alle facetten van het maken en realiseren van deze grote 

interactieve tentoonstelling. Het IVAK onderzoekt samen met het Groninger Museum hoe er een 

koppeling gemaakt kan worden tussen de stad en Eemsdelta en hoe de kennis die de leerlingen 

opdoen kan terugvloeien naar de scholen. 

Digitale dorpshart – www.eemsdorp.nl  

Met het digitale dorpshart www.eemsdorp.nl wordt ingezet op een digitale bestendiging van het 

culturele landschap van de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het hele jaar 2021 wordt cultureel 

Eemsdelta in woord, beeld en geluid vastgelegd: met de projecten en verschillende concepten (bv. 

Het Makersdossier) als bouwstenen ontstaat een platform waar vraag en aanbod elkaar kunnen 

vinden, de projecten gepresenteerd kunnen worden en waar kennisdeling kan plaatsvinden. 

Cadanz Welzijn  

Het IVAK staat via de Cultuurgastjes in nauw contact met jongeren- en sociaal werkers in Eemsdelta 

en mede door initiatieven als het Wensenpanel raken wij steeds aan maatschappelijke thema’s uit 

het sociaal domein. Cadanz Welzijn (voorheen ASWA en SWD) en IVAK zetten in op een duurzame 

samenwerking om kunst als middel in te zetten bij dergelijke vraagstukken. 

Campus Eemsdelta 

Het IVAK is betrokken bij de inrichting van de Campus Eemsdelta en denkt mee in het netwerk 

rondom cultureel aanbod voor jongeren. Onder andere met organisaties als Sport4Connect, De 

Bazenfabriek, Digital Arts Factory (DAF) en Biblionet. 

VRIJDAG 

Samen met het culturele veld in diverse gemeenten werkt VRIJDAG aan de realisatie van gemeentelijke 

cultuurplatformen. Deze regionale platformen zorgen voor een onderlinge verbinding in het culturele 

veld. Het zijn plaatsen waar je elkaar kun ontmoeten en waar vanuit afstemming is met bijvoorbeeld 

de gemeente. VRIJDAG is de verbindende schakel tussen alle platformen. Het IVAK kijkt met VRIJDAG 

hoe vorm te geven aan dit Cultuurplatform. In 2021 zullen VRIJDAG en het IVAK hun samenwerking 

vastleggen in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst/ convenant. 

 
 
 

http://www.eemsdorp.nl/
http://www.eemsdorp.nl/
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1)

Website 13.576 20.863

Materiële vaste activa  (2)

Inventaris 11.831 3.101

Huurders-investeringen 18.430 -

30.261 3.101

Financiële vaste activa  (3)

Overige vorderingen 1.800 -

 45.637 23.964

Vlottende activa

Vorderingen  (4)

Pensioenen 3.455 -

Overige vorderingen en overlopende

activa 4.228 2.015

7.683 2.015

Liquide middelen  (5) 252.907 354.469

 260.590 356.484

 306.227 380.448
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (6)

Algemene reserve 6.045 41.161

Bestemmingsreserves 187.000 187.000

Bestemmingsfonds 82.592 88.532

275.637 316.693

Kortlopende schulden  (7)

Crediteuren 6.824 9.504

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen - 17.128

Overige schulden en overlopende passiva 23.766 37.123

30.590 63.755

 306.227 380.448
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2                EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Subsidiebaten  (8) 572.792 601.155 -28.363 644.151

Opbrengsten  (9) 10.619 69.000 -58.381 33.128

Som der baten 583.411 670.155 -86.744 677.279

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelskosten 487.951 455.435 32.516 413.985

Afschrijvingen  (10) 9.221 - 9.221 1.633

Huisvestingslasten  (11) 37.028 56.075 -19.047 47.303

Organisatiekosten  (12) 22.039 29.200 -7.161 27.744

Vervoerskosten  (13) 301 3.000 -2.699 60

Administratie- en automatiseringskosten  (14) 12.698 21.500 -8.802 11.742

Marketing/PR/Communicatie kosten  (15) 4.479 22.500 -18.021 33.878

Projectkosten  (16) 50.592 97.900 -47.308 17.892

Bijzondere lasten  (17) - - - 63.804

624.309 685.610 -61.301 618.041

Saldo voor financiële baten en lasten -40.898 -15.455 -25.443 59.238

Rentelasten en soortgelijke lasten  (18) -158 -500 342 -5.389

Saldo -41.056 -15.955 -25.101 53.849

Resultaatbestemming

Algemene reserve -35.116 -15.955 -19.161 -1.683

Bestemmingsreserves - - - -33.000

Bestemmingsfonds -5.940 - -5.940 88.532

-41.056 -15.955 -25.101 53.849
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -40.898 59.238

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 9.221 1.633

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen -5.668 20.505

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende schulden) -33.165 8.496

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -70.510 89.872

Betaalde interest -158 -5.389

Kasstroom uit operationele activiteiten -70.668 84.483

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa - -22.081

Investeringen in materiële vaste activa -29.094 -3.516

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -29.094 -25.597

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename overige vorderingen -1.800 -

-101.562 58.886

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 354.469 295.583

Mutatie liquide middelen -101.562 58.886

Geldmiddelen per 31 december 252.907 354.469
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De Stichting IVAK, statutair gevestigd te Delfzijl heeft ten doel:

Het verzorgen van cultuuronderwijs op scholen,  het faciliteren van het aanbod van lessen en cursussen op

het gebied van amateurkunstbeoefening en het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten en projecten op

het gebied van kunst en cultuur ten behoeve van maatschappelijke instellingen en bedrijven in het

werkgebied van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en de omliggende regio.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting IVAK (geregistreerd onder KvK-nummer 68729464) is feitelijk gevestigd op Wijkstraat 38 te Delfzijl.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstel-lingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" van de

Raad voor de Jaarverslaggeving en voor de uitvoering van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen

in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en

deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De grondslagen die worden

toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische

kosten.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan

de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als

operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor,

op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en

schulden, als financiële derivaten verstaan. 

De stichting heeft over en aan het einde van het verslagjaar geen bijzondere financiële instrumenten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er

wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het

actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare

waarde ervan.

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.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders is vermeld, staan

de liquide middelen ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de exploitatiesubsidies en opbrengstwaarde van

de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het verslagjaar. De transacties worden

verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar

zijn.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Subsidiebaten

De bijdragen die de gemeenten betalen, ter compensatie van door de Stichting gemaakte kosten, worden in

de uitvoering van onderdelen van de cultuuragenda systematisch als opbrengsten in de staat van baten en

lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Aan de subsidiebaten zijn voorwaarden verbonden. De subsidiegever bepaalt de definitieve toezegging van

de subsidiebijdragen.

Opbrengsten

Baten worden alleen verantwoord als er redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de

Stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden ingeschat.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.

Pensioenen

Stichting IVAK kent voor de pensioenen een toegezegde-bijdrageregeling. De verschuldigde premie wordt als

last in de staat van baten en lasten genomen. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt

deze als verplichting op de balans opgenomen.

De stichting is verplicht aangesloten bij het PFZW. De dekkingsgraad eind 2020 bedraagt 92,6%.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

verkrijgingsprijs respectievelijk de lasten van onderzoek en ontwikkeling.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.   

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 en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Website

€

Boekwaarde per 1 januari 2020

Verkrijgingsprijs 22.081

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -1.218

20.863

Mutaties 

Afschrijvingen -7.287

Boekwaarde per 31 december 2020

Verkrijgingsprijs 22.081

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -8.505

13.576

Afschrijvingspercentages

%

Website  33
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2. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Huurders-

investeringen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020

Aanschaffingswaarde 3.516 - 3.516

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -415 - -415

3.101 - 3.101

Mutaties 

Investeringen 10.080 19.014 29.094

Afschrijvingen -1.350 -584 -1.934

8.730 18.430 27.160

Boekwaarde per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 13.596 19.014 32.610

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.765 -584 -2.349

Boekwaarde per 31 december 2020 11.831 18.430 30.261

De voorraad muziekinstrumenten betreft een inbreng vanuit de 

voormalige IVAK. Zij hadden een voorraad muziekinstrumenten, 

welk om niet zijn ingebracht in de Stichting IVAK. De voorraad is 

gewaardeerd conform de overeenkomst, zijnde nihil. De 

vermoedelijke balanswaarde bedraagt € 50.000.

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris  33

Huurders-investeringen  33

3. Financiële vaste activa

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Waarborgsom Wijkstraat 38 1.800 -
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VLOTTENDE ACTIVA

4. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen 3.455 -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 4.228 2.015

5. Liquide middelen

Rabobank rekening courant 2.907 4.469

Rabobank spaarrekening 250.000 350.000

252.907 354.469

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

6. Reserves en fondsen

Algemene reserve 6.045 41.161

Bestemmingsreserves 187.000 187.000

193.045 228.161

Bestemmingsfonds 82.592 88.532

275.637 316.693

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 41.161 42.844

Resultaatbestemming -35.116 -1.683

Stand per 31 december 6.045 41.161

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves

Onderhoud en vervanging instrumenten 20.000 20.000

Projectbureau 12.000 12.000

Persoonlijk cultuurbudget 20.000 20.000

PR marketing 15.000 15.000

Weerstandsvermogen 120.000 120.000

187.000 187.000

De bestemmingsreserves zijn gevormd door het bestuur voor het omschreven

doel. Het bestuur kan de bestemming wijzigen.
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsfonds

Loonsubsidie 24.500 49.000

Vaste activafonds 43.837 23.964

CJP-gelden 14.255 15.568

82.592 88.532

De bestemmingsfondsen kennen een doel waarvan de besteding door

derden is bepaald en/of niet zonder meer kan worden gewijzigd.

CJP-gelden

De CJP-gelden hebben betrekking op een bedrag dat is ontvangen voor het 

Eemsdeltacollege. Deze gelden zijn bedoeld voor de inzet van freelancers, 

ongeacht of dit via de Stichting wordt gedaan. Het Eemsdeltacollege stuurt 

de facturen met betrekking tot de ureninzet naar de Stichting, die deze 

bedragen uit de CJP-gelden voldoen.

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 6.824 9.504

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 10.806

Pensioenen - 6.322

- 17.128

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakantiegeld 11.779 8.334

Accountantskosten 8.952 8.951

Overige schulden 3.035 19.838

23.766 37.123

Stichting IVAK, Delfzijl 27/36



Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Subsidieverplichtingen

De subsidie over 2020 zoals verwerkt in de jaarrekening als afzonderlijke post in de exploitatie is formeel

nog niet door de subsidiegevers vastgesteld. Voor 1 mei 2021 dient de aanvraag tot vaststelling te zijn

ingeleverd bij de gemeenten Appingedam en Loppersum en voor 1 juni 2021 bij de gemeente Delfzijl.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Met ingang van 1 december 2020 is bedrijfsruimte gehuurd aan de Wijkstraat 38 te Appingedam voor een

bedrag van  € 900 per maand (€ 10.800 per jaar). De totale verplichting bedraagt € 32.400 waarvan € 10.800

een looptijd van minder dan 1 jaar heeft.

Leasing

De Stichting huurt een kopieermachine voor ongeveer € 1.500 per jaar.
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6                TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

8. Subsidiebaten

Gemeente Appingedam 102.231 102.010 221 101.100

Gemeente Delfzijl 303.330 306.030 -2.700 303.000

Gemeente Loppersum 102.231 102.010 221 101.000

Huisvesting gemeente Appingedam 11.000 11.221 -221 11.110

Huisvesting gemeente Delfzijl 33.000 33.663 -663 33.330

Huisvesting gemeente Loppersum 11.000 11.221 -221 11.110

Gemeente Appingedam: combi-functionaris 10.000 10.000 - 10.000

Oude GR-regeling: Loonsubsidie - 25.000 -25.000 73.500

572.792 601.155 -28.363 644.150

De bate loonsubsidie is afkomstig uit de oude 

GR-regeling en betreft een tegemoetkoming in de 

loonkosten van 1 personeelslid. Deze heeft betrekking 

op de periode 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2022. 

Hiermee wordt uitbreiding van zijn dienstbetrekking 

van 0,5 naar 1,0 fte bekostigd.

9. Opbrengsten

Opbrengsten onderwijs - - - 15.643

Diverse baten en lasten - - - 1.917

CJP-gelden - - - 15.568

Projecten - 5.000 -5.000 -

PO/VO bijdrage scholen 10.599 55.000 -44.401 -

Bedrijfsleven - 5.000 -5.000 -

Fondsen - 2.000 -2.000 -

Overige 20 2.000 -1.980 -

10.619 69.000 -58.381 33.128

Lonen en salarissen

Bruto lonen 229.810 248.953 -19.143 210.939

Vakantiegeld 18.535 - 18.535 17.001

Mutatie vakantiegeldverplichting 2.871 - 2.871 -46

Bijzondere beloningen 8.200 - 8.200 -

Eindejaarsuitkering 12.393 - 12.393 11.338

271.809 248.953 22.856 239.232

Ontvangen ziekengelduitkeringen -20.622 - -20.622 -6.619

251.187 248.953 2.234 232.613
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 45.264 50.514 -5.250 48.343

Ziekteverzuimverzekering 9.970 9.000 970 8.146

55.234 59.514 -4.280 56.489

Pensioenlasten

Pensioenpremies werknemers 22.636 21.736 900 20.727

Correctie pensioenpremies voorgaande jaren -5.700 - -5.700 -

16.936 21.736 -4.800 20.727

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoedingen 8.643 15.000 -6.357 9.205

Studiekosten 2.326 5.000 -2.674 443

Loonkosten derden 57.186 47.232 9.954 91.719

Inhuur freelancers 84.313 55.000 29.313 -

Overige personeelskosten 12.126 2.000 10.126 2.789

Vrijwilligers - 1.000 -1.000 -

164.594 125.232 39.362 104.156

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 9 

personeelsleden werkzaam  (2019: 9).

10. Afschrijvingen

Immateriële vaste activa 7.287 - 7.287 1.218

Materiële vaste activa 1.934 - 1.934 415

9.221 - 9.221 1.633

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Website 7.287 - 7.287 1.218

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 1.350 - 1.350 415

Huurders-investeringen 584 - 584 -

1.934 - 1.934 415
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

11. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 14.520 12.221 2.299 12.000

Huur overige locaties 17.422 31.633 -14.211 24.897

Onroerendezaakbelasting - - - 2.411

Schoonmaakkosten 1.853 1.535 318 1.479

Gas, water en licht 3.023 7.656 -4.633 6.230

Onderhoud en onvoorzien - 2.000 -2.000 -

Overige huisvestingslasten 210 1.030 -820 286

37.028 56.075 -19.047 47.303

12. Organisatiekosten

Bestuurskosten 412 1.400 -988 68

Accountantskosten 10.830 9.000 1.830 10.836

Kosten software-abonnementen 5.504 - 5.504 3.638

Contributies en abonnementen 1.701 2.800 -1.099 2.009

Overige advieskosten 163 5.000 -4.837 6.176

Verzekering 1.460 5.000 -3.540 2.355

Onderhoud instrumentarium 1.969 5.000 -3.031 2.472

Overige kantoorlasten - 1.000 -1.000 190

22.039 29.200 -7.161 27.744

13. Vervoerskosten

Vervoerskosten 301 3.000 -2.699 60

14. Administratie- en automatiseringskosten

Onderhoud inventaris - 500 -500 -

Kantoorbenodigdheden 925 6.500 -5.575 2.491

Telefoon en internet 6.313 3.000 3.313 5.459

Salarisadministratie 2.120 2.000 120 843

Financiële administratie 422 2.500 -2.078 1.175

Webhosting - 4.000 -4.000 -

Kopieerkosten 1.957 1.000 957 1.670

Porti en verzendkosten 961 2.000 -1.039 104

12.698 21.500 -8.802 11.742

15. Marketing/PR/Communicatie kosten

Communicatiekosten organisatie 1.294 - 1.294 2.442

Marketingkosten amateurkunst 791 - 791 439

Marketingkosten organisatie 2.394 22.500 -20.106 29.536

Reclame- en advertentiekosten - - - 1.202

Marketingkosten cultuuronderwijs - - - 259

4.479 22.500 -18.021 33.878
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

16. Projectkosten

Kosten cultuuronderwijs 23.946 71.500 -47.554 11.783

Kosten amateurkunst 9.292 5.000 4.292 1.807

Kosten PCB 6.974 21.400 -14.426 4.302

Kosten projecten Corona 10.380 - 10.380 -

50.592 97.900 -47.308 17.892

17. Bijzondere lasten

Correctie omzetbelasting 2017 - - - 7.653

Correctie omzetbelasting 2018 - - - 30.852

Correctie omzetbelasting 2019 - - - 25.299

- - - 63.804

Financiële baten en lasten

18. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten 158 500 -342 223

Rente en kosten belastingdienst - - - 5.166

158 500 -342 5.389
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OVERIGE GEGEVENS



 

 

Aan het bestuur van 
Stichting IVAK, centrum voor kunst en cultuur 
Kerkstraat 25 
9934 CE  DELFZIJL 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
  
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Stichting IVAK, centrum voor kunst en cultuur te Delfzijl 
gecontroleerd.   
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting IVAK, centrum voor kunst en cultuur 
per 31 december 2020 en van de exploitatierekening over 2020 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting IVAK, centrum voor kunst en cultuur zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie   
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 
 

- het jaarverslag;  
- de overige gegevens. 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige 
gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In 
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de stichting  te liquideren of de bedrijfsactiviteiten  te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
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informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
 
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Delfzijl, 28 april 2021 
 
Accountantskantoor 
JJ Smit B.V. 
 
 
 
 
J.J. Smit RA 


