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Inleiding
In dit jaarverslag 2017/2018 van de Stichting Popschool Harderwijk treft u het bestuursverslag, de
jaarrekening, het jaarverslag, met daarin beschreven onze kansen, verwachtingen en uitdagingen
voor de nabije toekomst.
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1.
Popschool Harderwijk
1.1 De Popschool

1.2 Stichting Popschool Harderwijk

Popschool Harderwijk is het centrum voor
(pop)muziekeducatie en (pop)muziekcultuur
in Harderwijk. Stichting Popschool Harderwijk
heeft een lokale functie op gebied van
educatie en mede initiator met (pop)muziek
gerelateerde activiteiten in de gemeente
Harderwijk en omstreken.
Onze concrete activiteiten richten zich primair
op popeducatie, het aanbieden van kennis en
educatie op het gebied van popmuziek aan
onze klantenkring. In bredere zin is de
Popschool Harderwijk actief in het primair- en
voortgezet onderwijs, zorg en welzijn en
verzorgt zij workshops en clinics.

De statutaire naam van Stichting Popschool
Harderwijk is Stichting Popschool Harderwijk
en is gevestigd in Harderwijk.
Het bestuur bestaat per d.d. 11-7-2016 uit:
Ricardo Klaverdijk – Voorzitter
Jacqueline van den Berg – Secretaris
Frederik Lambert Kappers - Penningmeester
Peter Slaa – Algemeen lid
Suzanne Stevens – Algemeen lid
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2.
Beleidsplan 2017-2021
In maart 2017 heeft de Stichting Popschool
Harderwijk het beleidsplan 2017/2021
gepresenteerd. In dit beleidsplan is de
huidige stand van zaken van de Popschool en
haar toekomstambities, visie en rol als
aanbieder van (pop)muziekonderwijs in de
breedste zin van het woord gepresenteerd.
Kern van het beleidsplan is het aanbieden van
individueel onderwijs, participeren, verbinden
en samenwerken met het culturele veld en
andere participanten. In het beleidsplan heeft
de Popschool aangegeven in vijf jaar t/m
2021, doelstellingen te implementeren en te
bereiken.

2.1 Realisatie beleidsplan 2017-2021

In het beleidsplan 2017-2021 heeft Popschool
Harderwijk de doelgroepen en diensten die zij
wil aanbieden ambitieus beschreven. Voor de
Popschool lagen de ambities met name op
het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reguliere/particuliere markt
Primair onderwijs
Buitenschoolse activiteiten
Voortgezet onderwijs
Zorg en welzijn
De Popschool als leerbedrijf
Samenwerking met hbo/conservatoria
Het aanboren/acquisitie van een nieuwe
(particuliere) markt (30+/Laatbloeiers)

In het jaarverslag 2016/2017 staat in reactie
op het beleidsplan 2017-2021 het volgende:
‘Onverwacht heeft de Popschool de ambities
van het beleidsplan 2017/2021 (deels)
behaald en ingevuld. In de verwachting de
resultaten te behalen in vijf jaar, kan zij
constateren dat veel van de ambities al in
2017 zijn gerealiseerd’.
In 2017/2018 heeft de Popschool de pilots
zoals die zijn ‘gedraaid’ in 2016/2017
uitgebouwd, gefinetuned, geïmplementeerd
en toegevoegd aan het aanbod, zowel voor
onze reguliere/ particuliere klanten als wel
naar het onderwijs P.O/ V.O/ B.O en Zorg en
Welzijn.
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3.
Stakeholders, partners en
afnemers
3.1 Domeinen

In 2017/2018 heeft de Popschool naast de
reguliere/ particuliere lessen, aan diverse
partijen diensten mogen aanbieden.
De domeinen waarin activiteiten zijn ontplooid
zijn:
• Onderwijs P.O., V.O. & B.O.
(primair onderwijs, voortgezet onderwijs
en buitenschoolse opvang)
• Zorg en welzijn.
• Collega-instellingen en externe partners.
• Sport & cultuur.
• Festivals & publieksactiviteiten.
De rol van de Popschool en haar stakeholders
varieerde tussen initiator, aanbieder, afnemer,
ontwikkelaar en subsidiënt en financier.

Sport en Cultuur

Sport Harderwijk
Zwart-Wit ‘63
Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland

Festivals & publieksactiviteiten

Fête de la Musique Ermelo
Luigi’s
Walhalla
Harderwijk Live
Harderwijk on Ice
Stadscamping Harderwijk
Heerlijk Harderwijk
Literaire genootschap “Apollo”
Donkere Dagen festival

3.2 Domeinen, partners en afnemers

3.3 Domeinen en gerealiseerde activiteiten

Onderwijs P.O, V.O & B.O

Reguliere/ particuliere markt (corebusiness)

Cultuurkust
Morgen College
CBS het Baken
CBS het Kompas
De Veste
CCNV
Doomijn kinderopvang
Hogeschool/ conservatorium ARTEZ

Zorg en welzijn

Stichting Philadelphia
Stichting ‘s Heeren Loo
Woonzorg Combinatie Overijssel
Op Koers Harderwijk
De Garage Harderwijk

Collega-instellingen en externe partners

Gemeente Harderwijk
Cultuurkust
Stadsmuseum Harderwijk
Marius van Dokkum museum
De Hortus
Centrum voor Natuur & Milieu
Jeugdtheater Harderwijk
Stad als podium (SAP)
Stichting Underground
MESS
Rabobank

Individuele- en groepslessen
Laatbloeiers
De Band!
Bandcoaching
Vooropleiding conservatorium (hbo) en Music
& Artist (mbo)
Muziektheorie I & II
Singer songwriter cursus
Kampvuurgitaar
Verhuur studio
Verhuur oefenruimten
Deelname leerlingen Koningsdag
Deelname leerlingen Aaltjesdag
Deelname leerlingen open dag

Onderwijs P.O., V.O. & B.O.

Schijf van Vijf (P.O.)
Pop leerorkest (P.O.)
Studio opname CBS het Baken (P.O.)
De Productie, Morgen College (V.O.)
Kunst(k)week CCNV (V.O.)
Cultuurwijzer (B.O.)
Workshops Doomijn (B.O.)
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Zorg & welzijn

“Faders Up!”
Inspiratieworkshops personeel Stichting
Philadelphia.

Collega-instellingen en externe partners

Presentatie/muziek tijdens het
Lijsttrekkersdebat (gemeente Harderwijk)
Pop Leerorkest (i.s.m. Cultuurkust)
Schijf van Vijf (i.s.m. Cultuurkust)
Cultuurwijzer (i.s.m. Cultuurkust/ gemeente
Harderwijk)
Presentatie Muzikantenkalender
(Stadsmuseum Harderwijk)
Faciliteren opening Marius van Dokkum
museum
Presentatie UIT Harderwijk on tour in
Drielanden/ Stadsdennen
Presentatie Boomplantdag (Centrum voor
Natuur & Milieu)
Workshop muziek 6+ Jeugdtheaterfestival
(i.s.m. Jeugdtheater Harderwijk)
Gesprekspartner/denktank SAP (stad als
podium)
Underground/MESS -Lijsttrekkersdebat

Sport & Cultuur

Cultuurwijzer (i.s.m. Sport Harderwijk en
Cultuurkust)
Deelname/participatie Jeugd Cultuurfonds
Workshops slagwerk (Zwart-Wit ‘63)

Festivals & publieksactiviteiten

Koningsdag
Aaltjesdag
Open dag
Kerst Sing-Along (i.s.m. Harderwijk on Ice)
Presentaties (i.s.m. Walhalla & Luigi’s)
Kampvuurgitaar (workshops i.s.m.
Stadscamping Harderwijk)
Presentaties Blije Bietjes festival
Presentaties Fête de la Musique Ermelo
Faciliteren/medeprogrammeren “Harderwijk
Live” (i.s.m. HOM)
Faciliteren/ medeprogrammeren Donkere
Dagen festival
Presentatie literair genootschap “Apollo”
(i.s.m. het Stadsmuseum)
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3.4 Uitgelichte resultaten naar aanleiding van
het beleidsplan 2017-2021
3.4.1 Reguliere/particuliere markt
De Popschool heeft in het schooljaar
2017/2018 qua aantal reguliere/particuliere
leerlingen een groei gerealiseerd van 10%

Drie pilots met drie nieuwe producten waren
dusdanig succesvol dat deze vanaf het
schooljaar 2018/2019 zijn opgenomen in ons
reguliere aanbod.

De Band!

In deze nieuwe lesvorm kiest de leerling voor
individueel les, gericht op het “eigen”
instrument en bandcoaching, samenspelen
met leeftijdsgenoten in de basisopstelling van
een band. De ene week de vaklessen van de
eigen docent, de andere week onder leiding
van de bandcoach. Tevens zijn er optredens,
studio-opnames en krijgen de bands een
eigen Facebook- en Instagrampagina.

Laatbloeiers

Deze laagdrempelige cursus van 8 lessen
bedient met name de doelgroep 30+ t/m 80+.
“Herintreders” die de draad weer willen
oppakken, waarbij het sociale aspect, het
elkaar ontmoeten zeker zo belangrijk is als het
muzikale. In groepen van minimaal 6
leerlingen wordt op zang, akoestische gitaar,
toetsen en drums lesgegeven.

Kampvuurgitaar

Een laagdrempelige, korte cursus van vier
lessen in ongedwongen sfeer, bedoeld voor
volwassenen. Met een aantal basis
gitaarakkoorden kampvuurkrakers spelen. Met
als afsluiting een optreden bij het kampvuur
op de Stadscamping.

De zomer komt eraan en wie altijd al eens
wilde leren hoe je liedjes bij een kampvuur
kunt begeleiden op de gitaar, kan nu

3.4.2 Onderwijs
Primair onderwijs (P.O.)

Voortgezet onderwijs (V.O.)

Pop Leerorkest

Vmbo het Morgen College

In samenwerking met Cultuurkust -het door de
gemeente Harderwijk en de provincie
Gelderland aangewezen orgaan voor
bemiddeling tussen onderwijs/aanbieders en
ontwikkelaars van kunst en cultuur- is naar
aanleiding van de pilot 2016/2017, het Pop
Leerorkest uitgezet op meerdere
basisscholen. Een traject met een
doorlopende leerlijn met de focus op
popmuziek. Een en ander heeft geresulteerd
in structurele implementatie van het Pop
Leerorkest 2017/2018 in het basisonderwijs.
In 2017/2018 heeft CBS Het Kompas regulier
en Leonardo met de groepen 5 t/m 7 hieraan
meegedaan.

Schijf van Vijf

In het kader van het Kunstmenu waarbij in
samenwerking met Cultuurkust (coördinatie/
planning) voor 1300 leerlingen in het
basisonderwijs een kennismaking met
popmuziek van 1 uur plaatsvond.
Buitenschoolse opvang (B.O.)

Workshops

De Popschool heeft in totaal vijftien uur aan
workshops verzorgt voor Daltonschool De
Veste en Kinderopvang Doomijn. De
workshops zijn een eerste aanraking met het
maken van (pop)muziek.

Cultuurwijzer

Op een laagdrempelige manier kennismaken
met Popmuziek. Drie lessen op keyboard,
drums, zang of gitaar.

In het schooljaar 2016/ 2017 heeft de
Popschool de pilot “De Productie” t.b.v. het
Morgen College verzorgt. Wekelijkse
muzieklessen voor de brugklassen (8 klassen)
binnen het curriculum van deze vmboinstelling. Na evaluatie en inhoudelijke
herijking van de lessen is voor het schooljaar
2017/2018 door het Morgen College besloten
om “De Productie”/muzieklessen definitief
onder te brengen bij de Popschool,
opgenomen in het reguliere lesrooster van het
Morgen College.

CCNV

Net als in voorgaande jaren begeleidt de
Popschool leerlingen van het CCNV in het
kader van “de Kunst(k)week”. De leerlingen
krijgen workshops aangeboden om hun talent
te ontwikkelen en worden in de oefenruimte
klaargestoomd voor hun uitvoering in Theater
Harderwijk.

Mbo/hbo

Begin 2017 heeft de Popschool een
intentieverklaring mogen tekenen met het
ArtEZ Conservatorium (Zwolle, Arnhem,
Enschede). Met het tekenen van deze
intentieverklaring is de Popschool partner in
het opleiden, begeleiden en afleveren op
toelatingsniveau van het conservatorium.
In het schooljaar 2017/2018 heeft Popschool
diverse leerlingen mogen afleveren aan het
mbo en het hbo. De Popschool heeft de
ambitie om muziekonderwijs in de breedste
zin van het woord aan te bieden, niet alleen
voor amateurs, maar ook voor toekomstige
professionals.
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3.4.3 Zorg en welzijn
In 2017 is de Popschool Harderwijk in gesprek
gegaan met zorg en welzijn op de NoordwestVeluwe en in Harderwijk. De gesprekspartners
waren Philadelphia, Groot Emaus en WZCO.
Deze gesprekken hebben geresulteerd in
uitvoering en implementatie. Inmiddels
verzorgt de Popschool dagbesteding in de
vorm van een pilot voor 3 cliënten. Met diverse
projecten en teambuilding workshops zijn wij
partner voor Philadelphia en Groot Emaus.

De opmaat, welke is ingezet in 2017, heeft
geresulteerd in structureel beleid voor de
jaren 2018 tot en met 2021.
Zorg en welzijn zijn verankerd in het aanbod
van Popschool Harderwijk onder de noemer
‘Faders Up’. Faders Up is een muziekproject
binnen zorg en welzijn waarbij zelfontplooiing,
creativiteit en persoonlijke ontwikkeling door
middel van muziekbeoefening centraal staan.

3.4.4 De Popschool in cijfers en aantallen
Leerlingen/cursisten

Contactmomenten

Participanten /
Publieksbereik

375
150
25
25
300
270
1560
90
120
120
75
2
15

15.000
3.600
1.000
500
1200
2.700
1560
270
120
4.200
300
80
600

1.500
600
150
150
1.260
220
500
-

Lessen / Cursussen

Individuele lessen
Cursussen/workshops
De Band!
Bandcoaching
Verhuur oefenruimten
Pop Leerorkest (P.O.)
Schijf van Vijf / Kunstmenu (P.O.)
Cultuurwijzer (P.O.)
Workshops (P.O.)
Morgen College (V.O.)
Kunstkweek (V.O.)
Voortraject Conservatorium (mbo/hbo)
Zorg en Welzijn
Projecten/festivals
Koningsdag/ Aaltjesdag
Open dag
Kerst Sing-Along
Presentaties Walhalla/ Luigi’s
Blije Bietjes
Fête de la Musique
Harderwijk Live
Donkere Dagen
UIT Harderwijk
(Stadsmuseum/Apollo/gemeente
Harderwijk enz.)
Totaal (schatting)
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60
20
75
50
20
8
10

1.000
150
500
300
1.000
1.000
1.000
500
300
500

30
40
3.440

31.130

10.630

4.
Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting Popschool
Harderwijk onderschrijft de algemene
opvattingen over goed bestuur, toezicht en
verantwoording, zoals deze is samengevat in
de Governance Code Cultuur. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het beleid en
besluitvorming aangaande strategie en
bewaking van de financiën, maar ook als
onafhankelijke orgaan tussen leerlingen,
cliënten en het docentenbestand (zzp’ers).
Een en ander is mede gewaarborgd in een
vertrouwenspersoon.
De Popschool is een cultureel ondernemende
organisatie. Een voortvloeisel daarvan is, dat
zij geen medewerkers in loondienst heeft,
maar dat alle functies binnen de Popschool
worden vervuld door zzp’ers, waar nodig
aangevuld met vrijwilligers.

4.1 Docenten
Zzp’ers zijn flexibel inzetbaar en het aantal is
af te stemmen op het volume van de
Popschool en de daaraan gekoppelde vraag
naar docenten.
Het zijn geschoolde krachten met veel
ervaring in hun vakgebied. Alle bij de
Popschool betrokken medewerkers zijn in het
bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. De
Popschool werkt met een goedgekeurde
Modelovereenkomst. Er is te allen tijde een
bhv’er op de Popschool aanwezig.
Naast de lesuren kunnen de docenten ook
worden ingezet voor bandcoaching,
(buitenschoolse) projecten en workshops.
Tevens kunnen zij een taak als coördinator
toebedeeld krijgen.
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4.2 Bestuursverslag

Harderwijk, 12 september 2018
Verslag van het bestuur 2017/2018
Het tweede jaar van het zittende bestuur is
een jaar geweest van veel doorgevoerde
veranderingen en vooral ook een jaar waarin
de logistiek en planning rond de
(her)huisvesting van de Stichting Popschool
prominent op de agenda stond en thans nog
staat. Een jaar ook waarin bestuur en directie
veel gesprekken hebben gevoerd met de
gemeente en ook andere culturele instellingen
(o.a. Cultuurkust) met name in relatie tot de
huidige tijdelijke locatie en de toekomstige
(thans in renovatie zijnde) locatie.
Ook heeft de Stichting Popschool conform het
gemaakte meerjarenplan goede afspraken
kunnen maken met de gemeente t.a.v.
subsidies en daaruit op te starten nieuwe
initiatieven vanuit de Stichting Popschool.
Vooruitblikkend naar de toekomst sluit de
Stichting Popschool de ambitie niet uit om
binnen de regio te groeien door middel van
samenwerkingen en/of het in de regio
opstarten van satellietscholen, waarbij vanuit
bestuur goed wordt gekeken naar behoud van
de eigen identiteit en vooral ook de kwaliteit.
Het bestuur vergadert thans minimaal 6 keer
per jaar, maar heeft in het nieuwe jaar
besloten de frequentie hiervan op te voeren
naar minimaal 8 – 10 keer per jaar. De directie
wordt daarbij uitgenodigd voor de uitvoerende
agendapunten.
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Ook in het tweede jaar kan het bestuur
terugkijken op een jaar van uitstekende
samenwerking met de directie. Zowel bestuur
als directie houden daarbij onder andere
nauwlettend de begrotingen en werkelijke
cijfers in de gaten en sturen daar waar nodig
bij. In zijn algemeenheid kunnen bestuur en
directie met tevredenheid terugkijken op een
mooi afgelopen jaar in zowel culturele als
financiële zin.
Binnen het bestuur zal zittend secretaris
Jacqueline van den Berg haar functie per eind
september 2018 beëindigen en het bestuur
verlaten. Per 1 oktober zal Jeany den Hartog
tot het bestuur toetreden als nieuwe
secretaris.

Samenstelling bestuur
Ricardo Klaverdijk – Voorzitter
(11-07-2016)
Jacqueline van den Berg – Secretaris
(11-07-2016 t/m 30-09-2018)
Jeany den Hartog – Secretaris
(01-10-2018)
Fred Kappers - Penningmeester
(11-07-2016)
Peter Slaa – Algemeen lid
(11-07-2016)
Suzanne Stevens – Algemeen lid
(17-01-2017)

5.
Financieel jaarverslag
5.1 Jaarcijfers 2017/2018 en begroting 2018/2019

2017/2018
Begroot

Werkelijk

Verschil

2018/2019
Begroting

Lesgelden

150.000

163.535

13.535

150.000

Onderwijs

0

21.810

21.810

30.000

Zorg en Welzijn

0

3.920

3.920

10.825

1.000

8.104

7.104

8.825

0

857

857

8.980

5.000

0

-5.000

40.000

Overige Baten

18.500

1.953

-16.547

11.408

Totaal baten

174.500

200.179

25.679

260.038

Baten

Participatie
Uitvoeringen/evenementen/overige projecten
Subsidies/fondsen
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Lasten
Directe lasten
Lesgelden
Kosten docenten individuele lessen

99.750

108.177

8.427

115.500

Onderwijs
Kosten docenten

0

14.498

14.498

26.600

Zorg en welzijn
Kosten docenten

0

1.518

1.518

7.000

Participatie
Kosten docenten

18.665

11.070

-7.595

22.819

Overige lasten
Overige Personeelslasten (zzp’ers)
Management
Communicatie
Kernteam
Overige kosten personeel
Totaal

5.000
3.150
0
4.500
12.650

5.000
2.498
0
3.585
11.083

0
-652
0
-915
-1.567

7.500
3.600
3.600
2.000
16.700

Huisvesting
Huur
G.W.E.
Belastingen/heffingen
Schoonmaak
Beheer
Klein onderhoud/div huisvestingskosten
Div huisvestigingskosten
Kosten beveiliging
Vaste lasten (verzekering etc.)
Inrichting Markt 1 (afschrijving in 3 jaar)
Totaal

5.164
9.000
5.000
1.500
5.000
0
0
0
2.500
0
28.164

5.130
4.872
661
1.738
0
618
0
0
1.790
0
14.809

-34
-4.128
-4.339
238
-5.000
618
0
0
-710
0
-13.355

14.500
7.300
495
1.960
2.000
1.050
795
1.062
3.400
5.000
37.562
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Algemene lasten
Kosten administratie (zzp)
Accountantskosten
Abonnementen
Automatisering
Helpdesk
Telefoon
Internet
Kantoorkosten
Kantinekosten
BHV
Kosten algemeen
Bestuurskosten
Totaal

9.000
2.000
1.000
5.000
0
100
450
500
1.000
398
8.000
250
27.698

7.975
1.184
0
1.977
0
123
421
1.103
94
0
6.996
262
20.135

-1.025
-816
-1.000
-3.023
0
23
-29
603
-906
-398
-1.004
12
-7.563

9.000
1.500
500
5.000
0
150
421
1.000
500
398
7.500
500
26.469

1.500
500
1.000
3.000

239
502
359
1.100

-1.261
2
-641
-1.900

4.500
1.000
1.000
6.500

1.500
2.000
7.200
10.700

1.060
2.740
7.413
11.213

-440
740
213
513

2.000
5.000
7.500
14.500

Totaal Lasten

200.627

193.603

-7.024

273.650

Resultaat

-26.127

6.576

32.703

-13.612

Marketing
Website/ pr
Reclame/ advertenties
Drukwerk Popschool
Totaal
Leermiddelen
Onderhoud leermiddelen
Inkoop leermiddelen
Afschrijving leermiddelen
Totaal
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5.2 Toelichting op de jaarcijfers 2016/2017 en begroting 2017/2018

Baten
Lesgelden
De Popschool heeft in het jaar 2017-2018 op
haar reguliere aanbod een groei doorgemaakt
van 10%. De bewoners van Harderwijk en
omstreken blijven de Popschool vinden en dit
onderstreept de behoefte aan
muziekonderwijs.
Onderwijs
In seizoen 2017-2018 heeft de Popschool een
nieuwe tak aangeboord: het onderwijs. Zowel
in het primair onderwijs en structureel in het
voorgezet onderwijs heeft de Popschool
projecten zoals het Pop Leerorkest.
Zorg en Welzijn
Een nieuwe poot aan de Popschool is de tak
Zorg en Welzijn. De inkomsten die hiermee
gegenereerd worden komen volledig uit de
pgb’s van cliënten.
Participatie
De inkomsten die genegeerd worden uit de
participatiecursussen Laatbloeiers,
laatbloeiersband en kampvuurworkshops.
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Lasten

In de post overige lasten zijn de posten
management, communicatie en kernteam
opgenomen. Door de groei afgelopen jaren is
professioneler aansturen noodzakelijk, met de
bijbehorende kosten.
Huisvesting
De post huisvesting is gebaseerd op intrek
aan de Markt 1. Doordat de bouw hiervan is
vertraagd ontstaat er positief verschil op de
begroting.

