
Vaststellen meerjarenvisie 2022-2025

Aanpassen statuten aan Wbtr.
(Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Aanstellen accountant voor periode van vier jaar.

Onderzoek naar gezamenlijke huisvesting met 
Bibliotheek Helmond-Peel.

Uitbreiding van de facilitaire staf door aanstellen van 
een tweede conciërge.

Aanschaf eigen bedrijfsbus voor o.a. het vervoer van 
instrumenten en decorstukken.

Investering in uitbreiding van de voorraad 
muziekinstrumenten voor gebruik op scholen en voor 
Ready to Rock.

Ontwikkelen van digitale lesmaterialen.

Interne verhuizing waardoor beschikbare ruimtes 
optimaler worden benut.

Gratis kunnen volgen van lessen uit ons cursusaanbod.

Talentontwikkeling door uitbreiding en wijzigen van 
rollen en taken van diverse collega’s.

Opstellen cultureel manifest samen met HArt partners.

Samenwerking met Afdeling Online voor het verbeteren 
van de online communicatie

Zichtbaarheid van Kunstkwartier vergroot door:
- Intensievere inzet van facebook en instagram.
- Aanpassing website.
- Voorstellingen over maatschappelijke actuele thema’s.

Herinrichting financiële administratie.

Implementatie van rapport generator software.

Verdere inrichting geautomatiseerde projectadministratie.

Het verwerkingsproces van reiskosten geautomatiseerd.

Introduceren van een digitale personeelswegwijzer.

Organisatorisch gebied

Gerealiseerd in 2021

Communicatiegebied

Personeelsgebied

Procesgebied

2021 - Een jaar vol dynamiek
Ook 2021 stond volop in het teken van Covid-19. De 
ervaringen uit 2020 hebben ons weerbaar en creatief 
gemaakt. Alles liep anders dan we gepland hadden.
Voorstellingen die niet door konden gaan, repetities die 
afgelast werden, optredens die gecanceld werden, lessen 
die niet door konden gaan. Ondanks de diverse lockdowns 
die we ook in 2021 hebben gehad, hebben we vertrouwen 
gehouden in een goede afloop. En de ruimte benut om te 
doen wat nog wel kon.

Een jaar van flexibel denken en doen, in 
contact blijven en kijken naar wat wél kan.

Onderwijsactiviteiten Geldrop - Mierlo 
(binnenschools)

2021

Projecten in het primair onderwijs - 13 scholen 3.552 lln

Onderwijsactiviteiten Nuenen (binnenschools) 2021
Projecten in het primair onderwijs - 5 scholen 1464 lln

Projecten in het voortgezet onderwijs - 1 school 249 lln

Particuliere markt
cursusmarkt incl. HaFaBra

Onderwijsactiviteiten

Helmond
1334

Geldrop - Mierlo
286

Nuenen
146

Publieksbereik in 2021

Vanwege de lockdown zijn er in 2021 veel onderwijsprojecten geannuleerd dan wel 
niet opgestart.

Publiek tijdens uitvoeringen: 850

Ready to Rock
Buitenschoolse muziekles

Kunstkwartier filmstudio

Maatschappelijk Domein

Totaal 2021
10.882

Helmond
6 scholen

110lln

Helmond
304

Geldrop - Mierlo
465
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Uitbreiding van aanbod waarbij ook digitale media 
worden ingezet.

Uitbreiding van online activiteit door het inzetten van 
externe professionals.

Digitalisering van de dienstverlening.

Verdere automatisering van de werkprocessen.

Implementeren van de meerjarenvisie 2022-2025.

Scholing en ontwikkeling.

Implementatie van de nieuwe functiewaarderings-
methode als gevolg van CAO afspraken.

Verdere aanpassing van de organisatiestructuur om 
deze beter te laten aansluiten bij onze dienstverlening.

Verder onderzoeken hoe Kunstkwartier mogelijk in 
één pand samen met de bibliotheek Helmond-Peel 
gehuisvest zou kunnen worden.

Verdere uitbouw van de drie belangrijke werkterreinen
in de gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen

Ziekteverzuim

Scholing en coaching

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is te vinden op
www.kunst-kwartier.nl.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Managementteam

Op 31 december 2021 werkten bij Kunstkwartier 68 mensen 
met een omvang van 26,34 fte. Veel contracten met een 
relatief kleine omvang, voor het merendeel geregeld in 
vaste contracten en de rest in tijdelijke contracten. Ook 
maakt Kunstkwartier gebruik van 19 zzp-ers in het geval van 
(kortlopende) projecten en vervanging bij ziekte.

Cursorische
activiteiten

Maatschappelijk
domein

Onderwijs*

Personeel

Kunstkwartier
Toezicht, bestuur, checks en balances

Koers naar de toekomst
een doorkijk naar 2022

Financiën - positief exploitatieresultaat 2021

In 2021 heeft Kunstkwartier een positief 
exploitatieresultaat van € 13.471,- gerealiseerd. Jaarverslag 2021

Het managementteam heeft er in 2021 als volgt uitgezien:

Stichting Kunstkwartier past de principes en aanbevelingen 
van de Governance Code Cultuur 2019 toe.

Totaal aantal 
cursisten 1766

www.kunst-kwartier.nl

5 webinars - 535 deelnemers

Geldrop 
Mierlo

3 scholen
26 lln

Jaarlijks kunnen individuele personeelsleden een beroep doen 
op het scholingsbudget om zich verder te bekwamen in hun 
vakgebied. In 2021 hebben 5 collega’s hiervan gebruik gemaakt.

Het ziekteverzuim lag in 2021 op 3,64%. Bijna een halvering 
t.o.v. 2020. Er was sprake van één langdurige verzuimsituatie.

Verklaring van de symbolen:  Covid-19   organisatie   processen & systemen   personeelsbeleid   communicatie   ziekteverzuim   scholing & coaching   financiën   raad van toezicht   managementteam   ondernemingsraad

*Onderwijs (PO, VO, beroepsonderwijs) zowel via eigen afdeling 
als via CultuurContact, daarbij intensief gebruikmakend van 
diverse subsidiemogelijkheden zoals o.a. CMK (Cultuureducatie 
Met Kwaliteit) en de impulsgelden.

Onderwijsactiviteiten Helmond 2021
Zelfstandige projecten in het primair onderwijs 
10 scholen (los van CultuurContact)

1.002 lln

Projecten in het voortgezet onderwijs
1 school (los van CultuurContact)

60 lln

Onderwijsactiviteiten Helmond i.s.m. Cultuur Contact 
(binnenschools):
• Onderdeel Muziek uit Kunstmenu BO (gr. 3/4/7/8)
• Projecten met de combinatiefunctionaris
• Projecten vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit

199 lln
25 lln
275 lln



Dag talent in de dop, ouders/verzorgers, 

Dit seizoen ben je bij Kunstkwartier 
begonnen met het instrument van je 
dromen!

Zin om eens samen te spelen met andere
beginners? Dan krijg je nu de kans.

Op donderdag 11 november begint bij 
Kunstkwartier het KIEM Orkestje!

In 5 workshops van 50 minuten werk je
o.l.v. docent Petra Schoonenboom samen 
naar een presentatie toe.

Lesdag:  Donderdag
Plaats:   Kunstkwartier Helmond
Tijd:   16.30 – 17.20 uur
Kosten:  Gratis

De generale repetitie is op 9 december 
om 18.30 uur, gevolgd door de 
presentatie om 19.30 uur.

Spannend? Nee hoor! We werken met 
liedjes die afgestemd zijn op cursisten die 
pas een paar maanden les hebben. Het 
plezier in samen musiceren staat voorop.

Wil je graag deelnemen?
Meld je dan aan op onze website, vóór 
2 november 2021.

KIEM
ORKEST

KUNST

10 juli  2021 - 19.00 uur

Theater Speelhuis

HOLLYWOOD
dans
voorstelling

date-time

place to be

Lights, Camera…..Action!! 

KUNST
www.kunst-kwartier.nl 

kaartverkoop: theaterspeelhuis.nlKUNSTKijk voor meer informatie op www.kunst-kwartier.nl 

Het
Magisch 

Muziektheater
Zondag 26 september 2021

Het Klooster - Nuenen

Zondag 3 oktober 2021

Centrum Hofdael - Geldrop

Toegang gratis
aanmelden via

www.kunst-kwartier.nl

Online lessen
Alweer veel online lessen 
vanwege corona, maar ook veel 
filmpjes om zelfstandig te leren. 
Zo ook voor Ready to Rock.

Rockit en Rockacademy! 
Ontwikkeling nieuwe huisstijl 
voor Rockit.

Trapped, orange the world
Theater / dansroute rondom 
het Speelhuis welke aandacht 
vraagt voor huiselijk geweld. 
In samenwerking met Glazen 
appel (ervaringsdeskundige) en 
Soroptimisten. Er is een filmisch 
verslag van de avond gemaakt.
In 2022 en 2023 vervolgen we 
dit project.

Talentstroomontwikkelingen
op de muziekafdeling
• Talenten spelen voor elkaar 

en becommentariëren 
elkaars spel.

• Spelen met 
pianobegeleiding.

• Openbaar muziekexamen.
• Gezamenlijk concertbezoek
• Het geven van concerten.
• Presentatieworkshop
• Kamermuziekavond
• Talentendag

Talentstroom
Bovengemiddeld getalenteerde 
kinderen en jongeren worden 
extra uitgedaagd en geïnspireerd 
om tot meer verdieping te komen.

Nieuwsies
Musicalvoorstelling in Theater 
Speelhuis.

Het Magisch Muziektheater
Interactieve muziek- en 
theatervoorstelling voor 
kinderen van groep 1 t/m 6 ter 
kennismaking van de disciplines.

Trapped
Ontwikkeling en opnames 
Trapped. Uitvoering in november 
2021. Voorbereidingen voor de 
voorstelling in februari 2022.

Helmond in 100 stukskes
In Helmond in honderd stukskes worden vondsten van een oude 
vuilnisbelt ingezet om verhalen over vroeger op te halen. In 2021 is het 
boek over Helmond in 100 stukskes gedrukt en vervolgens genomineerd 
voor de erfgoedprijs Brabants Lof, helaas net niet gewonnen.

Hollywood Lights Camera 
Action
Een voorstelling van de afdeling 
dans in Theater Speelhuis. 

Skyler en Bots
Het ontwikkelen van een 360˚ 
video voor de presentatie van de 
meerjarenvisie.

Body en Mind
Persoonlijke coaching en contact 
zorgen voor trouwe cursisten. 
Vanwege de volle lessen, start er in 
januari 2022 een extra les pilates.

Ready to Rock
Muziekles ‘from scratch’,  muziekles na schooltijd maar wél op school. 
Of tijdens dit jaar, thuis. De rockers zijn door middel van filmpjes en 
persoonlijk contact in beeld gebleven. 

Naast de activiteiten waarbij we de leerlingen direct bereiken zijn 
er ook scholingstrajecten voor leerkrachten waardoor de lessen 
kwalitatief beter en/of waardevoller worden. Indirect bereiken we 
zo natuurlijk ook de leerlingen. 

Huiskameratelier - nieuwe plannen - nieuwe identiteit
Creatief ontwikkelen en elkaar ontmoeten staat centraal. Kwetsbare 
senioren worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan. Een 
aantal sessies is vervallen door corona, maar die konden gelukkig later 
nog ingehaald worden. Ook heeft er een  excursie naar de Cacaofabriek 
plaats gevonden. Door corona kon er helaas maar 1 reeks plaats vinden 
in de Ameide. Helaas kon het huiskameratelier - daar zit muziek in niet 
doorgaan, maar de sessies voor 2022 staan nu vast.

Kinderatelier
Een veelzijdige cursus voor 
creatieve kinderen waarin veel 
verschillende materialen en 
technieken aan bod komen.

KIEM!
Een projectensemble voor 
eerstejaars cursisten in de 
basisschoolleeftijd. Een 
kennismaking met samenspel.

De krijtjesfabriek
Een voorstelling door de kinderen 
van de afdeling dans.

Beeldhouwen met groenten 
Kunstkwartier@home - Docente 
Carla van Olst laat in een filmpje 
zien hoe je van groenten iets 
heel leuks kunt maken.  

Boetseren vanuit het hart 
In september 2021 is de cursus 
‘boetseren vanuit het hart’ 
gestart. De cursus richt zich op 
de boetseertechniek. 

Jeugdatelier 3D
De cursus is nieuw in 2021 en 
geschikt voor kinderen van 9 t/m 
12 jaar die met verschillende 
materialen in 3D willen werken.

KUNSTKijk voor meer informatie op www.kunst-kwartier.nl 
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Slagwerk
Levenslied
Beeldend

Verklaring van de symbolen:   particuliere cursusmarkt   onderwijsactiviteiten   maatschappelijk domein   beeldende kunst   body en mind   dans   musical   muziek   theater   ready to rock

Kunstkwartier onderwijsactiviteiten

in Helmond

in Geldrop-Mierlo

in Nuenen

1501 leerlingen primair onderwijs

60 leerlingen voortgezet onderwijs

3552 leerlingen primair onderwijs

1464 leerlingen primair onderwijs

249 leerlingen voortgezet onderwijs

11
scholen

13
scholen

6
scholen

workshop

ateliers

leerorkest

cultuurloper
workshop

coaching

blazersklas

voorstelling

voorstelling

cultuurloper

kindermuziektuin

verlengde schooldag

‘n Ouwe sok
Een geldinzameling voor 
kinderen die onder de armoede-
grens leven. Kunstkwartier heeft 
een bijdrage geleverd d.m.v. 
workshops en veilingitems. De 
recordpoging naar de langste lijn 
sokken is verplaatst naar 2022.

Dark thoughts
Beweegworkshops voor 
docenten binnen het thema 
suïcide. Er zijn aanvragen 
binnengekomen uit Helmond en 
Deurne. Ook is er de vraag om 
iets te ontwikkelen. Voor 2022 
zijn er al 5 workshops vastgelegd.

Geheim van Mierlo
Een theater fietsroute door 
Mierlo, gemaakt door en voor 
de Mierlose gemeenschap. 
De scenes worden geschreven 
aan de hand van verhalen van 
bewoners.


