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Bestuurlijk
Verantwoording



Bestuursverslag

Van de bestuurder
Verwondering, uitdaging, trots, blijdschap, span-
ning, lef, plezier, doorzettingsvermogen, con-
centratie…. waardevolle emoties en ervaringen 
die onze leerlingen tijdens de lessen, het samen 
creëren en optreden ervaren. 
Het meisje dat voor het eerst achter de piano zit, 
de gepensioneerde man die met elke tekenles en-
thousiaster wordt, de band die applaus proeft, de 
schoolklas die een team wordt: ze gaan allemaal 
anders de deur uit dan ze binnen kwamen.
Het effect daarvan is dat ze ook anders in hun 
omgeving staan. Wij zien elke dag hoe creativiteit 
werkt, letterlijk en figuurlijk. Welke dynamiek er 
ontstaat wanneer mensen zich (leren) uiten. Wat 
het doet met hun geest. Hoe ze op een nieuwe 
creatieve manier gaan denken. Deze vormen van 
cultuureducatie en talentontwikkeling zijn het 
nieuwe goud in onze veranderende samenleving.
In 2018 namen meer dan 59.000 kinderen, jonge-
ren en volwassenen actief deel aan onze lessen, 
workshops en projecten. We zijn heel blij met deze 
groei van ruim 7%. 

Strategische en organisato-
rische ontwikkelingen
In 2018 zijn we met de gehele organisatie bezig 
geweest om onze missie en visie te herijken en  
hebben we onze strategische koers bepaald. We 
zullen de komende jaren verder blijven bouwen 
aan goede cultuureducatie en talentontwikkeling in 
Twente en zullen mensen blijven begeleiden in hun 
creatieve ambitie. Vastgesteld is dat we ons organi-
seren via drie programmalijnen: talentontwikkeling 
binnen het onderwijs, in de vrije tijd en binnen het 
sociaal domein. Om hier organisatorisch ook goed 
op in te kunnen spelen is in 2018 een voorgeno-
men organisatieaanpassing voorgelegd aan de OR. 
Na het positieve advies van de OR hebben we de 
eerste stap hierin eind 2018 gezet. Het MT is per 
oktober uitgebreid met één persoon. Vanwege het 
vertrek van een MT-lid zijn er eind 2018 twee nieu-
we MT-leden gestart. 

In het onderwijs
Met veel scholen in het primair, voortgezet en spe-
ciaal onderwijs in Twente stemmen onze project-
leiders jaarlijks af op welke wijze zij cultuureducatie 

verder in willen bedden in hun onderwijsprogram-
ma, zodat kinderen kennis kunnen maken met 
de verschillende kunstvormen en hun creativiteit 
kunnen ontwikkelen. We zijn in 2018 in tien 
Twentse gemeentes werkzaam geweest. We heb-
ben meerdere basisscholen ondersteund bij het 
doen van subsidieaanvragen voor landelijke rege-
lingen. In 2018 hebben we vanuit deze regelingen 
deskundigheid bevorderende trajecten voor leer-
krachten begeleid bij verschillende scholen. Daar-
naast hebben we in afstemming met de school 
cultuureducatieve programma’s ontwikkeld en zijn 
er nieuwe leerlijnen voor groep 1 t/m 8 geïmple-
menteerd. Vele workshops en educatieprojecten 
zijn in 2018 uitgevoerd en onze schoolmuziekdo-
centen verzorgden muzieklessen (MuziekABC) op 
scholen. Als afsluiting van deze muzieklessen lieten 
negen klassen in het Muziekcentrum in Enschede 
en zeven klassen in het Theaterhotel in Almelo bij 
de ABC Battle horen wat ze hadden geleerd. De 
Zegge Haghoek uit Almelo en De Prinseschool uit 
Enschede gingen er vandoor met de titel ‘Meest 
Muzikale Klas van 2018’. In 2018 hebben ruim 
45.000 kinderen binnen het onderwijs kennis 
gemaakt met muziek, dans, theater of beeldende 
kunst via Kaliber. Met onze adviseurs, ontwikke-
laars, trainers/coaches en docenten zullen we ook 
in 2019 de samenwerking met de scholen voort-
zetten en uitbouwen.

Vrije tijd, wijken & dorpen
Wij vinden het belangrijk dat cultuureducatie 
dichtbij en toegankelijk is voor iedereen. Bij onze 
talentontwikkelingsprogramma’s houden we hier 
rekening mee. Leerlijnen binnen Kaliber lopen 
van de eerste kennismaking in het onderwijs en in 
de wijken via verdiepingsaanbod in de verlengde 
schooldag en in de vrije tijd naar de voorbereiding 
van talentvolle jeugd op kunstvakonderwijs. Om 
zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken 
met muziek, dans, theater en beeldende kunst 
gaven we in 2018 na schooltijd en in de vrije tijd 
les op verschillende locaties in de wijken en in 
de verschillende dorpskernen. De afstemming en 
samenwerking met bijvoorbeeld het Jeugdcul-
tuurfonds en Stichting Leergeld zijn hierin voor 
ons erg belangrijk. Onze docententeams zijn direct 
verbonden met de verschillende wijken en dor-
pen en werken samen met scholen, wijkcentra, 
dorpshuizen en muziekverenigingen. Zij zorgden 
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voor de bijdrages aan wijk- en dorpsactiviteiten, 
organiseerden voorspeelavonden en concerten. 
De coaching van de docententeams hierin is ook in 
2018 voortgezet. Voor verdere verdieping kon-
den leerlingen op de Kaliber-locaties deelnemen 
aan ensembles, orkesten, bands, theorielessen of 
deelnemen aan één van onze talentklassen (96 
deelnemers). We hadden in 2018 meer dan 5.300 
inschrijvingen voor muziek-, dans-, theater-, en 
beeldende lessen. Eind 2018 zijn de gesprekken 
gestart met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en 
Poppodium Metropool over verdere samenwer-
king. Dit heeft onder andere geresulteerd in de af-
spraak dat Kaliber de vooropleiding voor ArtEZ zal 
gaan verzorgen vanaf 2019. Daarnaast zijn er met 
Academia Musica nieuwe samenwerkingsafspraken 
gemaakt. 

Binnen het sociaal domein
We benutten in toenemende mate actuele 
sociaal-maatschappelijke thema’s voor het ontwik-
kelen van projecten die nieuwe doelgroepen laten 
deelnemen aan cultuur en bouwen dit de komen-
de jaren verder uit. Daartoe is in 2017 onderzocht 
of het wenselijk en mogelijk is om een program-
malijn te starten op het snijvlak cultuureducatie en 
het sociaal domein. In 2018 heeft dit vorm gekre-
gen. Na gesprekken met verschillende gemeen-
ten en zorg- en welzijnsinstellingen is besloten 
om ons de komende jaren te gaan richten op de 
doelgroepen ouderen, mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt, kinderen in het speciaal onderwijs 
en statushouders. Ten behoeve van de doelgroep 
ouderen is het programma Twents Zilver in samen-
spraak met gemeentes en zorginstellingen ontwik-
keld. Om hiermee van start te kunnen zijn aanvra-
gen gedaan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie 
voor de regeling Age Friendly Cultural Cities voor 
de gemeente Enschede en Oldenzaal. De aanvraag 
voor de gemeente Oldenzaal is gehonoreerd. In 
2019 zal dit programma dus van start gaan. Binnen 
Enschede zal een samenwerkingsverband worden 
opgezet met focus op bovengenoemde doelgroe-
pen. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
zijn in 2018 verschillende fondsaanvragen geho-
noreerd om het project KunstWerk Almelo op te 
starten. In dit project worden mensen door middel 
van een cultuureducatief programma en in samen-
werking met Avedan en Werkplein weer geacti-
veerd richting werk of school. De samenwerking 
bij Studio15 met Avedan is voortgezet in 2018 en is 
goed verlopen.

Financieel
We sluiten het jaar financieel naar volle tevreden-
heid af. De verschillende verbeterprogramma’s, 
bezuinigingsmaatregelen en uitbreiding van de 
dienstverlening aan derden van de afgelopen jaren 
hebben hiervoor gezorgd. De lesgeldinkomsten en 
onze projectinkomsten zijn in 2018 vergelijkbaar 
met het jaar ervoor. Voor wat betreft de subsi-
die-inkomsten zien we een stijging als gevolg van 
een eenmalige subsidiebijdrage voor frictiekosten 

die direct is omgezet in een geoormerkte bestem-
mingsreserve personeel. Een uitgebreide toelich-
ting op de financiële ontwikkelingen in het verslag-
jaar treft u bij de jaarrekening.

In onze gemeentes
Met de gemeentes Almelo, Oldenzaal, Wierden 
en Enschede zijn in uitvoeringsovereenkomsten 
afspraken gemaakt over de inspanningen die 
Kaliber levert voor de verleende subsidie. In 2018 
zijn deze afspraken gerealiseerd. Met afzonderlij-
ke rapportages per gemeente zijn de gemeentes 
geïnformeerd over de geleverde programma’s, 
bereikcijfers, ontwikkelde activiteiten etc. In dit 
jaarverslag verantwoorden we de resultaten per 
gemeente op hoofdlijnen. In de gemeentes Hel-
lendoorn, Rijssen-Holten, Dinkelland, Twenterand, 
Haaksbergen, Tubbergen en Raalte heeft Kaliber 
verschillende projecten binnen het onderwijs 
uitgevoerd. We hebben in de gemeente Tubbergen 
en Hellendoorn ook lessen in de vrije tijd verzorgd. 
In Tubbergen werken we hierin samen met de mu-
ziekverenigingen. In Hellendoorn zijn we eind 2018 
verhuisd naar twee nieuwe locaties. In Enschede 
hebben we in 2018, samen met de andere partners 
in het Muziekkwartier en in afstemming met de 
gemeente, hard gewerkt aan de plannen voor de 
verbouwing van de entree van het Muziekkwar-
tier en de eventuele inhuizing van de bibliotheek. 
De verwachting is dat in 2019 de definitieve be-
slissingen kunnen worden genomen. In Almelo 
hebben we met onze culturele partners in de week 
tegen de eenzaamheid een cultureel programma 
in gezamenlijkheid aangeboden. In het begin van 
het jaar hebben we een gezamenlijk program-
ma met en voor jongeren gemaakt. In Oldenzaal 
hebben we een convenant ‘Kunstcafé’ gesloten 
met zorg- en welzijnsinstellingen, culturele part-
ners en de gemeente. Via dit convenant zetten we 
ons gezamenlijk in voor actieve cultuurparticipatie 
voor ouderen. In Wierden en Enter zagen we een 
enorme groei aan projecten binnen het onderwijs. 
Twentebreed zijn we via de verschillende bijeen-
komsten en werkgroepen nauw betrokken bij de 
totstandkoming van het Cultuurprofiel Twente.

Twinkeling
Iedereen binnen onze organisatie is in 2018 vol 
energie bezig geweest zoveel mogelijk mensen te 
stimuleren in hun creatieve ontwikkeling. Kinderen 
ontdekken hun talenten bij ons, jongeren ontwik-
kelen zich en volwassenen worden opnieuw uit-
gedaagd. We zijn er om, iedere dag weer, met heel 
veel plezier vele twinkelingen te creëren. Met al 
onze leerlingen en deelnemers hebben we (mede-
werkers, vrijwilligers en stagiaires) veel bijzondere 
momenten gezien die onze Twentse samenleving 
mooier maken en elke dag een beetje beter!

Angelina Schoonewille
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Raad van Toezicht

Van de Raad van Toezicht
Een twinkeling in de ogen, pure inspiratie, dat is het 
effect dat onderwijs op het gebied van beeldende 
kunst, theater en muziek teweeg kan brengen bij 
deelnemers, leerlingen en cursisten. Een effect dat 
Kaliber met gloedvolle programma’s op dat gebied, 
met veel elan nastreeft. “Twinkeling” is dan ook niet 
geheel toevallig de titel van de nieuwe meerjaren-
strategie van Kaliber. Een begrip dat de energie en 
de ambitie verwoordt waarmee de organisatie zich, 
na recente bezuinigingen, opnieuw heeft opgericht 
om een rol van betekenis te blijven spelen in het 
culturele landschap van Twente. Van zo’n beteke-
nisvolle organisatie de Raad van Toezicht te mogen 
vormen, is een dankbare en inspirerende taak, die 
wij zowel vanuit “toezicht”, maar vooral ook vanuit 
“raad” invulling proberen te geven.

De Raad van Toezicht is gedurende dit verslagjaar 
in zes reguliere vergaderingen bijeen geweest. 
Daarnaast is er tweemaal overlegd met de OR, 
tweemaal met het MT en heeft er een tweetal 
themabijeenkomsten plaatsgevonden. Eén extra 
vergadering werd gewijd aan een ontstane va-
cature in het managementteam en de betekenis 
daarvan voor de organisatiestructuur van Kaliber. 
Tijdens de verschillende vergaderingen werd onder 
andere gesproken over het medewerkersbetrok-
kenheidsonderzoek, kwaliteit, veiligheid en RI&E, 
de verdere en voortdurende professionalisering 
van de organisatie, de vervulling van vacatures in 
de RvT, het weerstandsvermogen en de verschil-
lende andere financiële en niet-financiële pres-
tatieindicatoren. Bijzondere aandacht werd ge-
schonken aan de goedkeuring van de jaarrekening 
en het jaarverslag 2017, die in het bijzijn van de 
externe accountant werden besproken. Daarnaast 
waren de begroting 2019, de ontwikkeling van een 
nieuwe meerjarenstrategie, het jaarplan 2019 en 
de ontwikkelingen rond de verbouwing van het 
Muziekkwartier Enschede belangrijke gesprekson-
derwerpen. Het toezicht vindt plaats met inachtne-
ming van de regels zoals gesteld in de gover-
nancecode cultuur. Mede conform deze code 
hebben wij een aparte vergadering besteed aan de 
evaluatie van het functioneren van de Raad zelf. 

De Raad kent een tweetal commissies: de au-
ditcommissie en de remuneratiecommissie. De 
auditcommissie bestond uit Marc Altink (voorzit-
ter), Jolanda van Tellegen en Marcel Snijders. De 
remuneratiecommissie bestond uit Hans Arnoldy 
(voorzitter RvT), Laura van Strien en vanaf half 2018 
aangevuld met Marc Altink als inkomend voorzitter 
RvT. Voorafgaand aan iedere reguliere vergadering 
is overleg gevoerd met beide commissies door de 
bestuurder en in geval van de auditcommissie door 
de bestuurder en de manager bedrijfsvoering. De 
remuneratiecommissie voerde tevens het jaarge-
sprek met de bestuurder.

Dit verslagjaar was voor Hans Arnoldy en Marcel 
Snijders, volgens het rooster van aftreden, hun 
achtste en laatste jaar in de RvT. Ook vanaf deze 
plaats danken wij hen voor hun inzet en betrok-
kenheid bij Kaliber. Betrokken, solide, wijs, ervaren 
en een grote affiniteit met het primair proces van 
Kaliber typeren hun deelname in de Raad gedu-
rende de afgelopen acht jaren. In hun plaats treden 
met ingang van 2019 Ciano Aydin en Oscar Peters 
toe als nieuwe leden van de RvT.

Beloningen
De beloning voor de leden van de RvT werd aange-
past als gevolg van wijzigingen in de regelgeving 
voor toezichthouders, als gevolg waarvan de oor-
spronkelijke toekenning van € 1.531,- op jaarbasis 
nu vermeerderd is met 21% BTW.

De beloning van de bestuurder is binnen de band-
breedte die daarvoor door de brancheorganisatie  
Cultuurconnectie als norm geldt.

Namens de Raad van Toezicht,

Marc Altink, voorzitter
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De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2018 als volgt:

Bestuurder,     Raad van Toezicht,
Ir. R.A. Schoonewille    Drs. M.J.A. Altink

Goedkeuring en vaststelling 
Vastgesteld op 14 maart 2019 door de bestuurder en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van 
Toezicht op 21 maart 2019.
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R.A. Schoonewille 
•	 Bestuurder Kaliber Kunstenschool
•	 Bestuurslid Industriële Kring Twente, Enschede
•	 Bestuurslid Tafel van Marcelis
•	 Bestuurslid St. Beheersfonds Instrumenten
•	 Bestuurslid Twents Jeugd Symfonie Orkest
•	 Lid beroepenveldcommissie Technische 

Bedrijfskunde bij Saxion (t/m april 2018)

H.A. Arnoldy
•	 Directeur Quintend Consultancy B.V.
•	 Voorzitter St. Beheersfonds Instrumenten
•	 Coach Student Union Universiteit Twente

M.G.F. Snijders
•	 Directeur Twents Carmel College, Oldenzaal

A. van Bavel
Directeur bestuurder van:
•	 Boem is Holding
•	 Steeds Holding 
•	 MTH B.V.
•	 Er was eens een B.V. 
•	 Familiepretpark de Waarbeek B.V.
•	 Zingende Decoupeerzaag B.V.
Zitting in:
•	 Raad van Advies van ROC Landstede 
•	 Comité van Aanbevelingen Dolfijn  

zorgvakanties

    Leeftijd  Benoemd Einde periode
H.A. Arnoldy   10-05-49 2010  2e termijn 2018
M.G.F. Snijders   18-05-57 2010  2e termijn 2018
J. van Tellegen   30-01-67 2013  2e termijn 2021
A. van Bavel   26-04-79 2013  2e termijn 2021
M.J.A. Altink   25-02-69 2017  1e termijn 2021
F.G. Gaasbeek   31-05-69 2017  1e termijn 2021
L. van Strien   24-10-71 2018  1e termijn 2022
  

Hoofd- en neventaken

L. van Strien
•	 Managing Director Itris B.V.
•	 Bestuurslid Stichting WTC Twente
•	 Eigenaar Peax Consult interim management en advies

M.J.A. Altink
•	 CEO Knyfe Ealdormann B.V.
•	 Lid RvT Rijksmuseum Twente tot 01-09-2018
•	 Lid RvT Museum TwentseWelle, tot 01-09-2018
•	 Voorzitter bestuur Academia Musica, 
•	 Voorzitter GMR Consent Scholengroep
•	 Voorzitter Stichting Gala Orkest MST i.o.

J. van Tellegen
•	 Directeur/eigenaar Allez-Y Dienstverlening
•	 Bestuurslid Stichting Twentse Matthäus Passion
•	 Bestuurslid Stichting Skik in Twente
•	 Bestuurslid Onclin Chabrion Stichting
•	 Redacteur vriendennieuwsbrief Orkest van het  

Oosten
•	 Inkomend President bij Serviceclub Inner Wheel  

Oldenzaal

F.G. Gaasbeek
•	 Uitvoerend musicus Stichting BoogieWoogie
•	 Bestuurslid Stichting Stadsorgel de Tukker
•	 Bestuurder Stichting Gala Orkest MST i.o.
•	 Eigenaar F&F Muziek productions en evenement- 

organisatie Enschede





Gemeentes
Verantwoording



In 2018 zijn wij bezig geweest met de 

implementatie van cultuureducatiepro-

gramma’s binnen het onderwijs, hebben 

wij via verschillende wegen vanuit het on-

derwijs verbindingen richting het aanbod 

in de vrije tijd gecreëerd en is onze nieuwe 

programmalijn Sociaal Domein gestart.

Het onderwijs
Wij nemen deel aan het Kunst Educatie Platform 
Almelo (KEPA) en hebben een actieve rol gespeeld 
bij de totstandkoming van het KEPA beleidsplan. 
Naast het uitvoeren van programma’s in het kader 
van het Kunstmenu en het geven van Muziek-
ABC lessen, hebben we ook een begeleidende 
en adviserende rol gehad. Deze rollen zetten we 
bijvoorbeeld in bij projecten binnen de landelijke 
programma’s Impuls Muziek Onderwijs (IMO) en 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De Almelose 
scholen waarvan de IMO-aanvragen zijn gehono-
reerd zijn: De Weier, de Mare en St. Stephanus. 
Binnen de regeling CMK liepen twee projecten 
waarbij coaching on the job een belangrijk onder-
deel vormde. Docenten van Kaliber coachen do-
centen van de betrokken scholen, zodat zij hun 
cultuureducatieprogramma zelf kunnen geven voor 
hun klas. Uiteraard blijft Kaliber als adviespartner en 
coach beschikbaar. 

Vrije tijd
Op verschillende manieren bevorderen wij de door-
stroom vanuit het onderwijs naar cultuureducatie 
in de vrije tijd. Via de verschillende instrumenten-
carrousels konden leerlingen uit groep 4, 5 en 6 in-
strumenten uitproberen en zo hun eigen muzikale 
interesse verdiepen. Een voorbeeld hiervan was de 
carrousel op de Mare, waar de leerlingen in korte 
tijd kennis maakten met keyboard, gitaar, viool en 
drums.

Om het aanbod dichter bij de leerlingen te bren-
gen zijn er op diverse scholen lessen gegeven op 
de woensdagmiddag. Basisschool de Stapvoorde 
en de Mare in Almelo en de St. Stephanus in Bor-
nerbroek zijn hiervan voorbeelden. Het animo en 
enthousiasme hiervoor was groot. 
Naast deze voorbeelden worden in aansluiting op 
de Sociale Agenda 2020 van de gemeente Almelo 
en onze eigen missie en visie ook andere projecten 
en activiteiten in de (aandachts)wijken uitgevoerd. 
De combinatiefunctionaris is daarin actief en stemt 
daarbij onder andere af met Avedan. Voorbeelden 
hiervan zijn vakantieactiviteiten, waaronder de 
zomerwijkweken. 

Sociaal domein
Talentontwikkeling binnen het sociaal domein 
wordt opgezet als programmalijn, naast de pro-
grammalijnen onderwijs en vrije tijd. Wij zijn gestart 
met programma’s voor ouderen, onder andere in 
de week tegen de eenzaamheid. Ook zijn stappen 
gezet in een programma voor jongeren met afstand 
tot de arbeidsmarkt. Alle informatie hierover is te 
vinden op de pagina van Studio15. Deze program-
malijn wordt in 2019 verder uitgebouwd. 

Samenwerkingsverbanden
Kaliber is een netwerkorganisatie en hecht veel 
waarde aan samenwerkingsverbanden. Samen is 
alles leuker en waardevoller en kunnen wij een nog 
hoogstaander aanbod leveren voor de inwoners 
van Almelo. Zo werken wij onder andere samen 
met Aveleijn en de Klup Twente, met Stichting 
Jeugd Cultuurfonds, Avedan, kinderopvang, IKC’s 
en onze culturele partners de Bibliotheek, Hof88, 
Theaterhotel en het Stadsmuseum. 
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Enkele evenementen uit kalender 2018
•	 Opening Cultuurplein Elisabethhof in samenwerking met Theater Hof88, Indigo en Studio15
•	 Miniconcert op de Alphonsusschool als introductie van de nieuwe korte cursussen op de school
•	 Open huis S.O. Herderschee als introductie van muzieklessen van Kaliber op de school
•	 Optreden leerlingen tijdens Recordstoreday bij Boekhandel Broekhuis
•	 ABC Battle met 7 groepen 4 in het Theaterhotel 
•	 Masterclass door blokfluittiste Lucie Horsch
•	 Expositie Weekendschool bij Kaliber 
•	 Play inn op basisschool de Fakkel waar kinderen instrumenten uitprobeerden
•	 Gitaarcursus op scholen IKC Windmolenbroek
•	 Muziekcarrousel op de Mare: instrumenten uitproberen (voor de start nieuwe Korte Cursussen)
•	 Jeugdtheaterfestival door leerlingen Kaliber bij Theater Hof88
•	 Pleinconcert met winnaars van The Voice of Almelo, diverse ensembles en koren
•	 Expositie van de keramiekgroepen bij zorgcentrum Meulenbelt
•	 Pop op school (popconcerten) ter promotie van de Popschool
•	 Diverse optredens leerlingen en docenten bij Kaliber, Studio15, in de stad en verzorgingstehuizen

Overzicht bereik

16.277 Totaal bereik 

793

41

120

447

Instrumentaal
& vocaal

Hafabra Dans Theater 
& musical

1.495
Totaal bereik cursussen

9.924 Totaal bereik (0-12 jr.)

Primair onderwijs

+ aanbod in de wijk 4.858Totaal bereik (12-25 jr.)

Voortgezet onderwijs

+ aanbod in de wijk

Beeldende
kunst

94

11

Overige (432)

VSD - korte 
cursussen in de 

wijk (646)

Cultuureducatie
met Kwaliteit en 

Muziekimpuls 
(1.554)

Cultuureducatie 
met Kwaliteit 

Kunst Eigen (80)

Cultuureducatie 
met Kwaliteit CAG 

(80)

MuziekABC 
(1.983)Kunstmenu

KEPA (4.706)

Popproject op 
school (325)

Overige (2.918)

Cultureel 
Kunstzinnige 

Vorming Markt
(1.008)

Maatschappelijke
projecten (932)



Studio15, Almelo

Studio15 is een bruisende locatie in Almelo 

waar je kunt werken aan jouw toekomst-

perspectief en waar je dromen waarmaakt. 

Ons aanbod is breed en gratis toegankelijk 

voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Het team 

van Studio15 is ook in 2018 continu op 

zoek geweest naar hoe we mee kunnen 

bewegen met deze tijd. Door vraaggericht 

te werken en jongeren actief te betrekken 

vinden wij aansluiting bij de doelgroep en 

wordt de betrokkenheid vergroot.

Thuis 

Om je als jongere te kunnen ontwikkelen is een 
thuisgevoel en een gevoel van veiligheid van groot 
belang. Vanuit het onderdeel Thuis krijgt ieder talent 
de kans om te groeien en is extra hulp beschikbaar 
voor degene die dat nodig heeft. Jongerenwerkers 
begeleiden jongeren bij de inrichting van hun leven 
en focussen op zelfvertrouwen, (financiële) zelfred-
zaamheid en welbevinden. Ook in 2018 zorgden 
wij voor ontmoeting en integratie door het samen-
brengen van jongeren met diverse achtergronden 
en boden perspectief aan jongeren door te investe-
ren in talentontwikkeling, maatschappelijke betrok-
kenheid en participatie.

Creatieve Coaching, 
Workshops & Masterclasses
Bij Studio15 worden jongeren gestimuleerd actief 
deel te nemen aan ons creatieve programma om 
zo hun talenten te ontdekken, ontwikkelen, ver-
breden en verdiepen. Elke dag waren er creatieve 
coaches aanwezig om de jongeren te begeleiden. 

Met de workshops en masterclasses werd voorzien 
in verdieping en uitdaging zodat jongeren een stap 
verder konden komen en werd cultureel onderne-
merschap bevorderd.

Shows & evenementen
Het professionele Studio15 podium is veelvuldig 
gebruikt in 2018. De jongeren lieten hun talent zien, 
van beginnend tot gevorderd, van laagdrempeli-
ge jamsessies tot drukbezochte optredens. Door 
de shows en evenementen hebben de jongeren 
podiumervaring opgedaan. Voor de ene jongere 
betekende dit een plek om zijn talent verder te ont-
plooien, voor de ander een grote stap in het krijgen 
van zelfvertrouwen. Bij Studio15 boden we met de 
evenementen een doorstroom naar een professi-
oneel podium voor talentvolle jongeren, lieten we 
jongeren zelf shows maken, werkten professionals 
en amateurs samen en lieten we een breed publiek 
in aanraking komen met Studio15 en cultuur. 

Kunstwerk
In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen 
voor Kunstwerk, een traject dat de arbeidsmoge-
lijkheden vergroot voor jongeren met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Binnen Kunstwerk is kunst het 
middel en werken is het doel. Iedere deelnemer 
van Kunstwerk ontdekt op creatieve wijze zijn/haar 
eigen talent, leert deze verder te ontwikkelen en te 
benutten en koppelt deze ervaringen aan arbeids-
mogelijkheden, loonwaarde en arbeidsattitude. 
In 2018 hebben we voldoende (financiële) midde-
len gevonden om in 2019 een pilotjaar te draaien in 
samenwerking met de gemeente Almelo. Bij succes 
willen we in 2020 het traject verduurzamen in de 
gemeente Almelo en waar mogelijk uitbreiden in 
meerdere gemeentes.
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Enkele evenementen uit kalender 2018
•	 Fotowedstrijd jongerenraad Almelo, bekendmaking van de winnaars in drie leeftijdscategorieën
•	 DJ voorronde voor Kunstbende Overijssel 
•	 Maatschappelijke bijeenkomst Armoedepact in onze podiumzaal
•	 Deelname aan het Twentse Lente Festival met diverse optredens
•	 Luistersessie A46, artiesten van het nieuwe label Fully Charged treden op
•	 Rap Battle als één van de voorrondes van de Studio15 Battles & Awards
•	 Onder begeleiding van een Studio15 teamlid op bezoek bij de startersdag Kamer van Koophandel
•	 Jongeren laten van zich horen tijdens de Uitmarkt Uit in Almelo
•	 Jamsessie – Week van de eenzaamheid
•	 All Style Battle: een battle met prijzen voor diverse leeftijden en dansstijlen
•	 Jump on Stage in een speciale Halloween editie 
•	 Pass the Mic 2 met optredens van rappers en spoken word artiesten
•	 Battle of the Bands: een strijd tussen de beste jonge bands van Almelo 
•	 Zangavond X-mas Edition met optredens van zangleerlingen Kaliber Kunstenschool
•	 Finale Battles & Studio15 Awards met optredens van alle finalisten van de battles

8.895
Totaal aantal 

deelnemers / bezoekers 

Studio15 3.416
Totaal aantal deelnemers

Educatie & Projecten

op locatie Studio15
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Concerten en 
evenementen

(1.312)

Volkomen thuis 
& creatieve 
coaching 
(6.200)

Workshops en 
Masterclasses 

(228)Schoolfeesten
(750)

Wiebe (25): 
Mijn zelfvertrouwen heeft hier een boost gekregen. 

Daardoor ben ik me ook anders gaan gedragen. 
Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet; dat heb ik hier geleerd. 

Het heeft me geholpen om zelf ook stappen te zetten. 
Ik heb meegedaan aan een spoken word battle en dat heeft me, 

behalve een beker, ook opgeleverd dat ik mijn eigen dingen serieuzer 
ben gaan nemen. Ik ben er nog niet uit wat mijn doel is, 

maar hier zijn helpt om het uit te zoeken.” 

Talentavonden 
leerlingen

(180)

Bijeenkomsten 
maatschappelijke 

partners (168)

Stagiaires (20)

Vrijwilligers 
(37)

Interactieve 
voorstelling 

(359)

Workshops 
maatschappelijk 

(644)

Projectweek
(636)

Dagprojecten 
(788)

Workshops 
(989)

Overzicht bereik

12.311 Totaal bereik 



Enschede

Ook in Enschede bleven wij optimaal in 

verbinding met onze omgeving. Wij waren 

actief binnen de scholen met MuziekABC-

lessen, verdiepingsaanbod en workshops 

en zorgden voor aansluiting naar de vrije 

tijd door het geven van diverse lessen in de 

wijken en het Muziekkwartier. Daarnaast 

hebben wij verbindingen gelegd in het 

sociaal domein met als concreet resultaat 

de ontwikkeling van het programma Twents 

Zilver, voor ouderen in Twente. 

Het onderwijs
In Enschede waren wij op alle basisscholen in groep 
4 aanwezig met het kennismakingsaanbod Muziek-
ABC. Dit wordt gegeven door een vakleerkracht van 
Kaliber en biedt een goede uitgangspositie voor 
kennismaking met muziek. Wij boden verdiepings-
aanbod aan in de vorm van leerlijnen voor de basis-
schoolgroepen en verzorgden projecten en work-
shops binnen het voortgezet onderwijs. Ook zijn we 
aangesloten bij Cultuureducatie Enschede. 

Kaliber heeft naast bestaande scholen, ook een 
aantal nieuwe scholen begeleid in 2018. Hierin zit 
bewust een overlap met een aantal Muziekimpuls 
scholen, zodat de school één contactpersoon 
houdt. Op bijvoorbeeld de Kiem, een OGO school 
(ontwikkelingsgericht onderwijs), zijn leerkrachten 
gewend zelf lesmateriaal te ontwikkelen. Onze edu-
catief medewerker heeft geholpen op het gebied 
van muziek. Op de Anna van Buren zijn muzikale 
kaarten verder ontwikkeld, passend bij de muziek-
methode die door de school wordt gebruikt. Op alle 
scholen merken wij dat er bewuster keuzes worden 
gemaakt, namelijk vanuit leerlijnen en samenhang. 

Vrije tijd
Wij willen ons aanbod dicht bij de mensen brengen 
en daarom geven wij onze lessen niet alleen op 
onze hoofdlocatie in het Muziekkwartier, maar ook 
op 18 locaties in de wijken. Er is regelmatig overleg 
met de muziekverenigingen. Ook doen wij mee aan 
evenementen in de wijken om zichtbaar te blijven 
en nog meer mensen in aanraking te brengen met 
kunst en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de Play 
Inn in de wijk Helmerhoek, een Valentijnsconcert 
voor bestaande leerlingen en de ABC kinderen en 
een openluchtconcert tijdens het middeleeuws 
weekend Dragonheart in de wijk Stroinkslanden. Wij 
hebben meegewerkt aan het jubileumweekend van 
De Posten door het geven van een concert door 
leerlingen voor de bewoners, de Play Inn workshop 
voor de bewoners en bezoekers en een afsluiting 
met presentatie op het podium. 

Wij willen alle inwoners de gelegenheid geven om 
gebruik te maken van ons aanbod. Ook inwoners 
met beperkte financiële middelen en daarom han-
teren wij een kortingsregeling voor minima om de 
drempel zo laag mogelijk te houden. 10% van de 
inschrijvingen vanuit Enschede heeft in 2018 gebruik 
gemaakt van de diverse kortingsregelingen.

Sociaal domein
Wij leggen verbindingen en gaan samenwerkings-
verbanden aan met betrekking tot projecten in het 
sociaal domein. Hierover is nauw overleg met de 
gemeente en instellingen binnen Enschede. Een 
voorbeeld van een concrete samenwerking is die 
met De Posten. Met dit woonzorgcentrum hebben 
wij verschillende projecten uitgewerkt, hebben wij 
een leslocatie en ontstaan hierdoor mooie interac-
ties tussen jong en oud. 
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13.067 Totaal bereik 

Enkele evenementen uit kalender 2018
•	 Nieuwjaarsconcert in Prismare
•	 Blokfluitdag
•	 Pop Unplugged in Prismare
•	 Bijdragen aan Culturele zondagen in de binnenstad van Enschede
•	 Deelname aan het Big Bang Festival in samenwerking met het Wilminktheater 
•	 Kaliber ABC Battle in het Muziekcentrum met deelname van 9 klassen
•	 Cultuurplein het hou(d)t nooit op
•	 Audities talentenklassen
•	 Openbaar D examen cultureel centrum Wilhelmina - de Rank in Glanerbrug
•	 Play inn op de Posten
•	 Kom Erbij! concert in Boekhandel Broekhuis
•	 Voorspeelavond van onze leerlingen in zorgcentrum de Hatteler
•	 Workshop Dans voor ouderen in samenwerking met Livio
•	 Optredens middeleeuwse muziek bij Dragonheart

Overzicht bereik

1600

174

243

79

Instrumentaal
& vocaal

Hafabra Dans Beeldende
kunst

2.096
Totaal bereik cursussen

9.100 Totaal bereik (0-12 jr.)

Primair onderwijs

+ aanbod in de wijk 1.871 Totaal bereik (12-25 jr.)

Voortgezet onderwijs

+ aanbod in de wijk
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Muziekimpuls
(1.496)

MuziekABC
(3.825)

Instrumenten-
carrousel (750)

Cultuuredu-
catie Enschede

(1.360)
Cultuurmenu

(1.176)

Muziekstroom
Kottenpark

(160)

Overige
(300) Art2Go 

(411)

RAW 
(340)

Hiphop Dans 
Bruggert (660)



Oldenzaal

Het convenant Kunstcafé is in 2018 on-

dertekend. Dit is een samenwerkings-

verband tussen Kaliber, Zorggroep St. 

Maarten, Zorgfederatie Oldenzaal, Wel-

zijnsorganisatie Impuls, Concordia en de 

Gemeente Oldenzaal. Doelstelling is om 

het welbevinden van alle ouderen bin-

nen de gemeente te vergroten. Het gaat 

hierbij om vitale ouderen, ouderen met 

zorgvraag en ouderen die worstelen met 

eenzaamheidsproblematiek. 

Het onderwijs
In afstemming met schooldirecteuren en Interne 
Cultuurcoördinatoren is de uitvoering van het 
Muziekeducatieplan 2018-2020 in gang gezet. 
Bijna alle scholen kozen voor het project de In-
strumentenkist. Dit is een project van een aantal 
weken waarin vakdocenten van Kaliber kinderen 
laten kennismaken met diverse instrumenten. Ge-
durende het project blijven de instrumenten voor 
gebruik op school. Bij dit programma is ook een 
instructie geschreven voor de groepsleerkracht. 
Op deze manier heeft de leerkracht een actieve 
rol en is er sprake van deskundigheidsbevordering 
op het gebied van muziek. De belangstelling was 
zo groot dat wij het project na de zomervakantie 
hebben voortgezet in de resterende groepen die 
hun belangstelling hebben getoond. Wij hebben 
hiermee in totaal bijna 500 kinderen bereikt. 

Eindpresentatie MuziekABC
Kaliber organiseerde vrijdag 15 juni jl. een groot 
concert voor en door leerlingen van Kaliber Olden-
zaal. Voor dit concert werden de basisscholen 
Franciscus en De Esch uitgenodigd. Op deze scho-

len geven onze docenten muzieklessen. Tijdens de 
lessen leren de leerlingen noten lezen, instrumen-
ten spelen, zingen/stemgebruik en raken ze ver-
trouwd met ritme, melodie en muzikale beleving. 
Een groot aantal van deze lesonderdelen werd 
gepresenteerd tijdens het concert met ondersteu-
ning van een popband bestaande uit (oud) leer-
lingen van Kaliber. Prachtig om te zien hoe zij zijn 
uitgegroeid tot prima musici en met hun enthou-
siasme de nieuwe lichting letterlijk en figuurlijk 
begeleidden. Eén en ander werd afgewisseld met 
bijdragen van dans, zang en instrumentale leerlin-
gen van Kaliber in allerlei verschillende bezettingen 
en dat alles in ons eigen Stadstheater!

Vrije tijd
BoesCoolTuur 
Naast de gewone lesprogramma’s hebben we ons 
ook dit jaar weer ingezet voor BoesCoolTuur. Wij 
hebben, naast diverse instrumentale cursussen, 
ook cursussen beeldend en fashion aangeboden. 
Klassiek ballet werd via BoesCoolFit aangeboden. 
Extra aandacht was er voor de samenwerking met 
de Stichting Leergeld en de armoede coördinator 
van Impuls, om er voor te zorgen dat alle kinderen 
in Oldenzaal mee kunnen doen aan de kunst- en 
cultuurlessen. 

Sociaal domein
In 2018 zijn verregaande stappen gezet in de 
voorbereiding van deze nieuwe programmalijn. In 
Oldenzaal loopt het project Age Friendly Cultural 
City waarin we met de gemeente en welzijnsin-
stellingen aanbod aanbieden aan ouderen om hen 
betrokken te houden, te stimuleren en het welbe-
vinden te vergroten. 2018 stond in het teken van 
de voorbereidingen hieromtrent en het aanvragen 
van de fondsen. In 2019 gaan we hier volop verder 
mee aan de slag. 
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Enkele evenementen uit kalender 2018
•	 Muzikale ondersteuning bij Voorleeswedstrijd Read2Me in samenwerking met de Bibliotheek 
•	 Leerorkest Kuuk’nconcert in samenwerking met Leemstee en Semper Crescendo
•	 Project Mattheus Passie op school en in Plechelmus
•	 Bevrijdingsfestival Oldenzaal concert
•	 Samenloop voor Hoop in samenwerking met BoesCoolTuur met beeldende workshops
•	 Kom Erbij Festival in de week tegen de Eenzaamheid met optredens en workshops
•	 Jong Talentendag met klassiek concert Talentenklas op landgoed Singraven
•	 Zingen in ‘t Nederlands in samenwerking met Taalpunt Oldenzaal en Impuls
•	 Hulsbeekdag met optredens bands en koren Kaliber
•	 Midzomernacht met optredens Talentenklas leerlingen
•	 Kerstconcert op de Molenkamp Zorggroep St. Maarten
•	 Optredens leerlingen tijdens Berghuizen in Beweging

Overzicht bereik

3.859
448

27

92

57

Instrumentaal
& vocaal

Hafabra Dans Beeldende
kunst

Totaal bereik 

624
Totaal bereik cursussen

2.875 Totaal bereik (0-12 jr.)

Primair onderwijs

+ aanbod in de wijk 360 Totaal bereik (12-25 jr.)

Voortgezet onderwijs

+ aanbod in de wijk

17

Kunstmenu
 CEPPO (1.137)

Educatieplan 
Oldenzaal (499)

Muziekimpuls 
(610)

MuziekABC
(453)

Cultuureducatie 
met Kwaliteit (50)

Leerorkest (126)

Dansworkshops 
(100)

Sing a song 
(180)

Rondje cultuur 
(80)



Gemeente Wierden

Binnen de gemeente Wierden sluiten wij 

aan op de gemeentelijke doelen om de 

talentontwikkeling binnen Wierden te 

stimuleren en de maatschappelijke parti-

cipatie te verhogen, de cultuureducatie in 

het primair onderwijs te bevorderen en de 

culturele infrastructuur binnen de ge-

meente te versterken. 

Het onderwijs
In 2018 hebben wij veel projecten en programma’s 
binnen het onderwijs uitgevoerd met ruim 7.700 
deelnemers. Wij waren in 2018 actief binnen het 
primair en voortgezet onderwijs. Met workshops, 
projecten en doorlopende leerlijnen voor groep 
1 tot en met 8 van het primair onderwijs en met 
projecten binnen het voortgezet onderwijs. Tijdens 
de workshops waren de leerlingen actief aan het 
musiceren. De workshop van groep 7 en 8 werd 
als voorbereiding op het popconcert Van Vinyl 
tot Download gegeven. Deze laatste voorstelling 
wordt verzorgd door docenten van Kaliber. Behal-
ve muziek waren er ook projecten uit de discipline 
beeldend. Zo hebben bijvoorbeeld leerlingen naar 
aanleiding van een beeldende les fotografie en 
een rondleiding langs de Follies op het Lageveld 
een foto-opdracht uitgevoerd. De foto’s hebben 
tijdens het festival ‘Het HOUDT nooit op’ op het 
Lageveld gehangen waar het publiek kon stemmen 
op de mooiste foto. Daarna zijn de foto’s nog in de 
bibliotheek Wierden geëxposeerd.

Binnen Wierden ondersteunen wij scholen in de 
aanvraag en uitvoering van de landelijke regeling 
Impuls Muziekonderwijs. Het gaat om de scholen 
PCB De Morgenster en PCB Sjaloom in Wierden 
en CBS De Wegwijzer in Enter. In september 2018 
is CBS Het Laar begonnen met de Impuls. Verder 

ondersteunt de combinatiefunctionaris RKBS De 
Talenter in de regeling Cultuureducatie met Kwali-
teit (CMK) in een borgingstraject.

Muziekverenigingen
Wierden kent een bloeiend verenigingsleven en 
Kaliber werkt dan ook veel met de verenigingen 
samen. Via de verenigingen hebben op dit moment 
ongeveer 190 leerlingen les bij Kaliber. Zij volgen 
lessen tegen een gereduceerd tarief en er wordt 
samengewerkt bij activiteiten en projecten. Enkele 
voorbeelden: 
•	 Project Muziektalent Muziekvereniging Enter 

(Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwali-
teit)

•	 Samenwerking bij aanvraag Impuls Muziek 
Onderwijs

•	 Promotie muziekverenigingen en optredens 
tijdens Open Lesweek Kaliber

•	 Organiseren van grote muziekconcoursen 
zoals het Solistenconcours op 27 januari en het 
Jeugdfestival op 30 juni. 

Vrije tijd
In zowel Enter als Wierden kunnen kinderen deel-
nemen aan de kidsklassen tekenen en schilderen. 
In 2018 zagen wij het aantal deelnemers aan beel-
dende lessen licht groeien ten opzichte van 2017. 
Het docententeam Wierden heeft verschillende 
activiteiten georganiseerd wat de zichtbaarheid 
en participatie van Kaliber binnen Wierden positief 
heeft beïnvloed. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
het Geslaagdenconcert in De Passie. Hier traden 
examen leerlingen op en heeft de wethouder van 
cultuur de diploma’s uitgereikt aan alle geslaagden. 
Ook was er de voorstelling van de Theatertalen-
tenklas in Wierden en natuurlijk het Jeugdtheater-
festival met optredens van musical- en theaterklas-
sen. 
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Enkele evenementen uit kalender 2018
•	 Workshop ten behoeve van de Voorleesdagen in de bibliotheek
•	 Instrumentencarroussel en openlesweek
•	 Geslaagdenconcert in De Passie waarbij examenleerlingen een concert gaven en de  

wethouder van cultuur de diploma’s heeft uitgereikt aan alle geslaagden
•	 Cultuurplein Het Hou(d)t nooit op (Week van de Amateurkunst) 
•	 Voorstelling Theatertalentenklas (Almelo en Wierden), Lageveld Wierden 
•	 Jeugdtheaterfestival met optredens van musical- en theaterklassen
•	 Afsluiting cursus De Muziektrein in samenwerking met Harmonie Wierden
•	 Theaterworkshops op De Passie. Resultaten zijn gepresenteerd op het  

Straattheaterfestival in het centrum van Wierden
•	 Kuuk’nconcert en Afsluiting Leerorkest CBS De Wegwijzer in Zalencentrum De Kröl
•	 Deelname aan kerstmarkten in Enter en Wierden

Overzicht bereik

WAK Week
(240)

125

189

7 10

Instrumentaal
& vocaal

Hafabra Dans Theater

8.156 Totaal bereik 

240

371
Totaal bereik cursussen

7.545 Totaal bereik (0-12 jr.)

Primair onderwijs

+ aanbod in de wijk

Totaal bereik (12-25 jr.)

Voortgezet onderwijs

+ aanbod in de wijk
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40

Beeldend

Leerorkest Enter (43)

Schoolvoorstellingen 
en workshops 

(4.776)

Beeldend & Theater 
promolessen

(838)

Muziekimpuls 
(1.439)

CMK Enter (346)

Overig (103)



Kaliber was in 2018 ook aanwezig in andere 

gemeentes. In Tubbergen en Hellendoorn 

gaven wij muziek- en danslessen in de 

vrije tijd en waren wij binnen het onderwijs 

actief. Ook verzorgden wij meerdere work-

shops en projecten in gemeentes zoals 

Dinkelland, Rijssen/Holten, Twenterand en 

Raalte. Ook namen leerlingen uit de ver-

schillende gemeentes deel aan ons instru-

mentaal, vocaal, dans, theater en beeldend 

aanbod. In 2018 waren er zo’n 755 inschrij-

vingen voor de verschillende lessen. Binnen 

het onderwijs hebben wij ruim 8.300 deel-

nemers uit het primair onderwijs bereikt.

Tubbergen
De samenwerking met de verenigingen heeft in 
2018 verder vorm gekregen. De diploma uitreiking 
voor alle geslaagden was op 17 april en hier waren 
voor het eerst alle verenigingen bij betrokken. De 
diploma’s werden uitgereikt door de wethouder van 
Tubbergen, de bestuurder van Kaliber en de voorzit-
ter van de federatie.

Binnen het onderwijs hebben wij een bereik van 
3.778 gerealiseerd. Dit met leuke projecten op de 
scholen zoals “Stijn zoekt zijn stem“ en “hoe overleef 
ik de musical“. Naast deze muziekworkshops zijn 
er ook een aantal theaterworkshops zoals “Ridders, 
jonkvrouwen en andere kasteelbewoners“ en “Grie-
zelen voor beginners“.

Ook is er, in samenwerking met de verenigingen, 
een open huis georganiseerd en hebben alle leer-

lingen die in Tubbergen muziekles volgen de gele-
genheid gehad om te spelen bij het camping ‘n Kaps 
concert. Dit concert is al jaren het initiatief van de 
Dr. Schaepmanharmonie. Gitaar- en pianoleerlingen 
en het heterogeen ensemble hebben hier voor het 
eerst ook gespeeld. Bij de culturele Xplosie van 17 
november hebben leerlingen van de verenigingen 
gespeeld. Ook de niet harfa instrumenten stonden 
hier op het podium. Bovendien waren er vanuit 
Kaliber Kunstenschool een djembé workshop en een 
muziek/dans workshop georganiseerd.

In meerdere kernen zijn instrumentenmarkten 
georganiseerd voor de werving van leerlingen. Dit 
gebeurde in Albergen, Vasse, Geesteren en Tubber-
gen. Ook heeft er een concert plaatsgevonden op 
de Eeshof. Hier heeft jong en oud van genoten. 
In Albergen heeft het Pleinconcert plaatsgevonden 
waar leerlingen van de vereniging hebben gespeeld.

De korte cursus “Gitaar bij het kampvuur” waar-
in volwassenen leren gitaarspelen was een groot 
succes. 

Hellendoorn
Omdat onze huurovereenkomst in de Holtink afliep, 
hebben wij onderzoek gedaan naar andere huisves-
tingsmogelijkheden binnen de gemeente. Dit heeft 
geresulteerd in twee nieuwe leslocaties. In Woon-
zorgcentrum De Hoge Es geven we sinds eind 2018 
de instrumentale lessen en bij Mood Studio’s vinden 
de danslessen plaats.

In de gemeente Hellendoorn bereiken wij 1.500 
leerlingen via de Muziekimpuls trajecten.  
Inmiddels zijn de eerste coachingstrajecten gestart. 
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Haaksbergen
Kaliber begeleidt De Kameleon in Haaksbergen in 
de regeling Muziekimpuls. Deze school is recentelijk 
gefuseerd en met ingang van schooljaar 2019-2020 
zitten alle leerlingen samen in een nieuw school-
gebouw. Aan de hand van de methode Eigenwijs 
Digitaal wordt een leerlijn ontwikkeld. Leerkrachten 
hebben ondersteuning gehad in hun eigen klas 
(voorbeeldlessen en co-teaching) en een deel van 
het team heeft na schooltijd deelgenomen aan 
een cursus gitaarliedbegeleiding. Bijzonder in de 
samenwerking is ook de rol van de Haaksbergse 
Harmonie. Het team is op bezoek geweest tijdens 
de repetitie en leerkrachten van de kleuters en mid-
denbouw hebben liedjes voorbereid die de kinderen 
in theater De Kappen hebben uitgevoerd onder 
begeleiding van het orkest. Docenten van Kaliber 
Kunstenschool ondersteunen zowel de school als 
de harmonie in dit project welke eindigde in een 
hele feestelijke avond met een volle zaal met ou-
ders, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s. 

Twenterand
Vanuit de Cultuurklapper zijn er op meerdere 
scholen workshops ‘Streetdance’ en ‘Hoe overleef 
ik de musical’ gegeven. Ook is een groep bewoners 
van de J.P. van den Bent stichting uit Vriezenveen 
naar Kaliber in Almelo geweest voor een workshop 
djembé. 

Maar het meest actief was Kaliber in de Impuls 
Muziek Onderwijs (IMO). Samen met O.B.S. De 
Blokstoeke zijn er verschillende concerten met mu-
ziekvereniging Soli Deo Gloria gegeven. Voor het 
concert in januari hebben de leerlingen van groep 
1 en 2 met de eigen leerkracht een lied op boom-
whackers ingestudeerd. De andere groepen hebben 
onder schooltijd les gehad van docenten van Soli 

Deo Gloria. De groep 3/4 hebben laten horen wat 
ze geleerd hebben op klokkenspel en de groepen 
5/6 en 7/8 op bugel en slagwerk. In oktober heb-
ben de leerlingen onder begeleiding van het orkest 
van Soli Deo Gloria het stuk “Wieger wordt wakker” 
uitgevoerd.
In september 2018 zijn nog eens drie scholen in de 
gemeente Twenterand een IMO-traject met Kaliber 
gestart. Dit gaat om C.B.S. Eltheto in Vriezenveen, 
C.B.S. De Fontein Hoofdweg in Westerhaar en Chr. 
Dalton basisschool De Maten in Den Ham. Naast 
activiteiten met lokale aanbieders als de muziekver-
enigingen Vriezenveense Harmonie, Soli Deo Gloria 
en Muziekschool Pianoforte wordt er in dit eerste 
jaar bij deze drie scholen vooral ingezet op coach-
ing van leerkrachten. Coaches van Kaliber komen 
in de klas om samen met de leerkracht de reguliere 
muzieklessen een vaste plek op het rooster te ge-
ven en te professionaliseren.

Dinkelland
Ruim 500 leerlingen uit de groepen 1 en 2 hebben 
de voorstelling “Fien is bang” bijgewoond. Dit is een 
voorstelling over kinderangsten, waarin de kinderen 
dansend en zingend deze angsten verslaan.

Holten
Ook op P.C.B.S. De Regenboog in Holten is in sep-
tember 2018 gestart met een Impuls Muziek On-
derwijs traject. Voorafgaand aan dit project hebben 
de school en Kaliber met elkaar kennis gemaakt 
door workshops van Kaliber-docenten in de Kunst-
week in juni op deze basisschool.
Ook hierin staat de deskundigheidsbevordering van 
leerkrachten en de samenwerking met de lokale 
muziekvereniging H.M.V. centraal. Daarnaast wordt 
samengewerkt met Kids Rhythms.
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Enkele evenementen uit kalender 2018
•	 Leerlingenconcert in zorgcentrum De Eeshof Tubbergen
•	 Diplomauitreiking voor alle geslaagden in het gemeentehuis Tubbergen  

in samenwerking met muziekverenigingen
•	 Optredens tijdens het Pleinconcert in Albergen
•	 Open huis Tubbergen in samenwerking met de muziekverenigingen
•	 Concert bij camping Kaps in Tubbergen
•	 Organisatie van en deelname aan het Jeugd Muziekconcours Overijssel
•	 Muziek onder de Trap concert met talentenklas leerlingen in Hellendoorn
•	 Deelname aan de cultuurmarkt in Nijverdal
•	 Masterclass blokfluittist Erik Bosgraaf voor blokfluitleerlingen in de hele regio
•	 Diverse voorspeelavonden door leerlingen

Overzicht bereik

270
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46

Instrumentaal
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Dans Beeldende
kunst

755
Totaal bereik cursussen
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Workshops & Projecten
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Dinkelland (530)
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Personeel & Organisatie

RI&E
Eind 2017 heeft de Ondernemingsraad ingestemd 
met de RI&E’s van de diverse locaties en het bij-
behorende implementatieplan. Begin 2018 is een 
preventiemedewerker aangesteld en is het Arbobe-
leid voor Kaliber Kunstenschool ontwikkeld en met 
instemming van de Ondernemingsraad vastgesteld. 
De preventiemedewerker bewaakt de uitvoering 
van het RI&E- implementatieplan en voert deze 
mede uit.
 
Eind 2018 is het beleid Gehoorbescherming en de 
uitvoering van een Preventief Medisch Onderzoek 
(PMO) ter instemming voorgelegd aan de Onderne-
mingsraad. Het streven is om in het tweede kwar-
taal 2019 een PMO te houden onder het personeel 
van Kaliber Kunstenschool en uitvoering te gaan 
geven aan het beleid Gehoorbescherming. Onder-
deel hiervan is het (opnieuw) gehoorbescherming 
verstrekken aan medewerkers die aan hoge ge-
luidsniveaus blootgesteld worden en voorlichting 
geven over geluid en gehoor aan medewerkers en 
klanten. 

Personeels- en organisatie-
ontwikkeling
Ook in 2018 zijn teams en medewerkers (verder) 
begeleid in hun ontwikkeling door externe en 
interne coaches ten einde een nog meer onderne-
mende en proactief in de markt staande organisatie 
te bereiken. 

In oktober 2018 zijn, voorsorterend op de nieuwe 
missie en visie vanaf 2019, de contouren vastge-
steld voor een aanpassing in de werkorganisatie van 
Kaliber Kunstenschool. Kaliber is voornemens om in 
2019 het primaire proces van cultuureducatie/
talentontwikkeling onder te brengen in drie pro-
grammalijnen: vrije tijd, sociaal domein en onder-
wijs. Voor de aansturing van deze drie lijnen zijn 
twee managers voorzien: een programmamanager 
voor vrije tijd en een programmamanager voor 
sociaal domein & onderwijs.

Hiermee wordt afgestapt van de brede regioma-
nagersfunctie waarin alle programmalijnen aange-
stuurd worden. Er zijn twee managersfuncties, die 

101
aantal medewerkers 01-01-2018

(excl. RvT)

107
aantal medewerkers 31-12-2018

(excl. RvT)
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tevens deel uit maken van het managementteam 
en inhoudelijk, kwalitatief en resultaat verantwoor-
delijk zijn voor één of meer programmalijnen. 

Daarnaast is vastgesteld dat het verstevigen van 
onze marktpositie, het bewerken van de (lokale) 
markten en de samenwerking met lokale partners 
en subsidieverstrekkers een aparte focus behoeft. 
Om deze focus te verkrijgen is er een nieuwe 
functie van zakelijk manager gecreëerd. De zakelijk 
manager is verantwoordelijk voor de genoemde 
resultaatgebieden en maakt ook deel uit van het 
managementteam. Eind 2018 zijn alle manage-
mentteamfuncties ingevuld. 

Medewerkers betrokken-
heidsonderzoek
Eind 2017 heeft, in navolging op een door de on-
dernemingsraad uitgevoerde medewerkers tevre-
denheidsonderzoek (MTO), een medewerkers be-
trokkenheidsonderzoek (MBO) plaatsgevonden. Dit 
onderzoek is als afstudeeronderzoek uitgevoerd 
door een student van opleiding HRM aan het Saxi-
on. Medio 2018 is het adviesrapport verschenen en 
zijn de resultaten in het managementteam en aan 
de Raad van Toezicht gepresenteerd. Er is geke-
ken naar de betrokkenheid op affectief, normatief 
en continuerend niveau. Affectieve betrokkenheid 
gaat over het thuisgevoel bij de organisatie en of 
mensen graag over Kaliber praten, normatief gaat 
in op de verbondenheid en dat medewerkers het 
belangrijk vinden loyaal te blijven. Continuerend 
betrokken gaat erover dat medewerkers blijven uit 
eigen wil en niet uit noodzaak.
De belangrijkste conclusie is dat de medewerkers 
van Kaliber zich gemiddeld normatief en conti-
nuerend betrokken voelen bij de organisatie en 
bovengemiddeld affectief betrokken. Volgens het 
onderzoek liggen de kansen om de betrokkenheid 
nog meer te bevorderen bij uitbreiding van be-
loningsmogelijkheden bij goede prestaties en bij 
uitbreiding van promotiemogelijkheden. In 2019 
wordt gekeken hoe deze conclusies nader uitge-
werkt kunnen worden.

ZZP beleid
ZZP’ers zijn voor Kaliber Kunstenschool erg waar-
devol. Ook in 2018 waren ruim 100 ZZP‘ers in meer 
of mindere mate verbonden aan Kaliber Kunsten-
school. Eind 2018 heeft de belastingdienst na een 
bedrijfsbezoek aan Kaliber Kunstenschool inzake 
arbeidsrelaties vastgesteld dat het bezoek geen 
aanleiding gaf tot het instellen van een nader on-
derzoek naar de beoordeling van de arbeidsrelaties 
tussen Kaliber en haar opdrachtnemers. In 2019 
zullen wij de nieuwe wettelijke ontwikkelingen 
omtrent arbeidsrelaties nauwgezet volgen en in 
uitvoering brengen.

Doelgroepen/Participatie-
wet
Kaliber Kunstenschool vindt personele diversiteit 
binnen haar organisatie van belang. Een aantal 
formatieplaatsen binnen Kaliber kunstenschool 
wordt daarom (al jaren) bezet door medewerkers 
vallend in de doelgroep van de participatiewet. 
Kaliber Kunstenschool heeft hiervoor contracten 
afgesloten met onder andere Dinkelland Werkt!, 
de gemeente Oldenzaal en met instanties in de 
gemeente Almelo.

Vrijwilligers
In 2018 is het vrijwilligersbeleid van Studio15 her-
ijkt. Het aangepaste beleid is in uitvoering gebracht 
ten behoeve van gemiddeld 15 vrijwilligers die 
structureel werkzaam zijn in de horeca, promotie-
team en events. Dit vrijwilligersbeleid is tevens de 
blauwdruk voor het overall beleid van Kaliber en 
wordt in 2019 verder uitgevoerd.  

Stage- en leerbedrijf
Kaliber hecht veel belang aan het aanbieden van 
stage- en afstudeerplaatsen aan MBO, HBO en 
WO studenten. Kaliber Kunstenschool is een door 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven erkend leerbedrijf voor MBO-studen-
ten. In 2018 hebben vijf studenten van de oplei-
ding Facilitaire dienstverlening, een student van de 
opleiding Mediaredactie en een student van de op-
leiding Managementassistent hun Beroeps Praktijk 
Vorming gedaan bij Kaliber Kunstenschool. 
Drie HRM studenten hebben vanuit de HBO- op-
leiding aan het Saxion hun vijf maanden stage of 
afstudeeropdracht afgerond bij Kaliber.

Verder hebben twee studenten Creatieve Tech-
nologie van de Universiteit Twente een opdracht 
uitgevoerd. Twee studenten Bedrijfseconomie 
van Saxion hebben een Business Intelligence tool 
opgezet en geïmplementeerd en een student van 
Creatieve technologie van Saxion heeft een stage 
gelopen bij Marketing en Communicatie.  
Daarnaast biedt Kaliber Kunstenschool studenten 
van ArtEZ de mogelijkheid om lessen bij te wonen 
en te observeren (hospiteren) en/of stage te lopen. 
In schooljaar 2017/2018 hebben ArtEZ studenten 
voor 66 uur gehospiteerd bij Kaliber Kunstenschool 
en hebben ArtEZ studenten 204 uur stage gelopen 
bij negen docenten.
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Terugblik
In 2018 heeft maandelijks overleg met de bestuurder 
plaatsgevonden. Onderwerpen waarop door de OR 
advies of instemming is verleend in deze periode 
zijn: 
•	 De RI&E en het bijbehorende Implementatieplan 

voor de locaties Almelo Hof88, Almelo KCA, 
Enschede en Oldenzaal;

•	 De RI&E Studio15 en het bijbehorende Imple-
mentatieplan;

•	 Herijkte instellingsregeling;
•	 Het ARBO beleidsplan;
•	 De benoeming preventiemedewerker;
•	 De organisatieaanpassing.

Deze overleggen verliepen in een positieve en con-
structieve sfeer.

De OR bijeenkomsten voor alle medewerkers beval-
len goed en zullen worden voortgezet in 2019. 
In 2018 zijn er twee bijeenkomsten geweest.

Op 23 april en 29 oktober is een afvaardiging van de 
Raad van Toezicht aangeschoven in een OR ver-
gadering. In deze gesprekken vond op een prettige 
manier uitwisseling plaats. 

Vooruitblik
Een belangrijk item voor 2019 is de verdere uitwer-
king van de organisatie aanpassing binnen Kaliber 
Kunstenschool. De eerste gesprekken hierover zijn 
positief en opbouwend verlopen. De OR kijkt uit 

naar de verdere stappen die zich in dit proces zullen 
ontvouwen. 

Martijn Bakker is vanwege een verhuizing naar Arn-
hem met ingang van 2019 gestopt als OR lid. 

Regelgeving schrijft een minimaal aantal onderne-
mingsraadleden voor bij een bepaald aantal mede-
werkers. De OR van Kaliber zit momenteel boven 
deze norm. Conform de regelgeving zal met ingang 
van de verkiezingen die in 2019 zullen plaatsvinden 
de OR uit vijf leden bestaan. Tot aan de verkiezingen 
zal de OR de vierjarige cyclus met zes leden afron-
den. Vier van de zittende OR leden hebben aangege-
ven zich niet herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat 
er na de verkiezingen een vrijwel geheel vernieuwde 
OR zal zijn. 

Bennie Waanders
Voorzitter Ondernemingsraad Kaliber Kunstenschool

Samenstelling OR

Ondernemingsraad
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Naam    Functie   Commissie(s)

Bennie Waanders  Voorzitter  Financiën 

Ralph de Rozario  Secretaris  Logistiek, Productontwikkeling/markt

Martijn Bakker   Lid   Logistiek, Veiligheid

Hubert Fiselier   Lid   Financiën, CAO/Instellingsregeling

Maaike Norder   Lid   CAO/Instellingsregeling, Productontwikkeling/markt

Frank van Nus   Lid   Veiligheid

Ruben de Wilde   Lid   Logistiek, Financiën, CAO/Instellingsregeling



Financieel
Verantwoording
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Jaarrekening geconsolideerd

Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (ná resultaatbestemming)

BALANS
(activazijde) € € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Vervoersmiddelen 14.136 17.934
Inventaris 35.724 50.145
Instrumentarium 47.718 12.044

97.578 80.123

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
- Debiteuren 301.800 288.771
- Deelnemende gemeenten 150.000 0
- Overige vorderingen, overlopende activa 163.601 134.146

615.401 422.917

Liquide middelen 2.114.290 2.036.464

TOTAAL ACTIVA 2.827.269 2.539.504

BALANS
(passivazijde) € € € €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 600.000 799.188
Bestemmingsfonds 0 36.854
Bestemmingsreserve 1.049.718 535.384

1.649.718 1.371.426

VOORZIENINGEN

Inactieven 95.020 165.788

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 104.399 107.222
Lopende projecten 65.281 39.010
Vooruitontvangen lesgelden 294.828 307.104
Te betalen belastingen en sociale lasten 236.670 203.757
Overige schulden en overlopende passiva 381.353 345.197

1.082.531 1.002.290

TOTAAL PASSIVA 2.827.269 2.539.504

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018 31-12-2017
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

BATEN

Lesgelden 1.213.682 1.300.000 1.229.839
Subsidie gemeenten 4.141.961 3.862.535 3.750.206
Projecten 635.671 574.593 614.077
Overige baten 117.871 91.000 151.869

Totaal baten 6.109.185 5.828.128 5.745.991

LASTEN

Lonen en salarissen 4.053.706 4.119.878 4.069.089

Afschrijvingen 14.421 35.200 18.701

Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten 1.241.229 1.244.700 1.251.931
Algemene beheerslasten 222.425 222.300 225.850
Specifieke lasten 190.698 178.800 165.954
Lasten Stg. Beheersfonds Instrumenten 68.659 0 0

Totaal lasten 5.791.138 5.800.878 5.731.525

BEDRIJFSRESULTAAT 318.047 27.250 14.466

Financiële baten en lasten -2.651 0 45

RESULTAAT
voor resultaatbestemming

RESULTAATBESTEMMING
Mutatie algemene reserve -3.496 26.250 58.888
Mutatie bestemmingsreserve -311.900 -53.500 -73.399

RESULTAAT
nà resultaatbestemming

315.396 27.250 14.511

0 0 0
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018 en 2017

KASSTROOMOVERZICHT
€ € € €

Bedrijfsresultaat 318.047 14.466

mutatie in voorzieningen -70.768 -64.582 

totaal afschrijvingen 32.942 25.847

veranderingen in het werkkapitaal:
- saldo lopende projecten 26.271 -14.322 
- vorderingen -192.484 15.999
- overige schulden 53.969 -30.204 

-112.244 -28.527 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 167.977 -52.796 

interestbaten -2.651 45
Kasstroom uit operationele activiteiten 165.326 -52.751 

- investeringen in materiële vaste activa -50.396 0
- mutatie in bestemmingsfonds -36.854 -63.146 
- mutatie in bestemmingsreserve -250 -307.109 
kasstroom uit investeringsactiviteiten -87.500 -370.255 

Netto kasstroom 77.826 -423.006 

Mutatie liquide middelen 77.826 -423.006 

Totaal mutatie liquide middelen 77.826 -423.006 

Het kasstroomoverzicht over 2018 en 2017 is volgens de indirecte methode.

2018 2017
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening 2018 van Stichting Kaliber Kunstenschool heeft betrekking op het tijdvak 
van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Onder de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen Stichting Kaliber Kunstenschool, Stichting 
Centrum voor de Kunsten Twente en Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente. 

Stichting Kaliber Kunstenschool vormt samen met Stichting Centrum voor de Kunsten Twente een fiscale 
eenheid voor de omzetbelasting.
Stichting Kaliber Kunstenschool, statutair gevestigd te Enschede, met als doelstelling het realiseren van
een breed aanbod aan onderwijs en vorming op het gebied van de kunsten voor diverse doelgroepen 
tegen een maatschappelijk aanvaardbaar tarief wordt als groepshoofd aangemerkt.

Het KvK-nummer van Stichting Kaliber Kunstenschool is: 41028656.

In het verslagjaar heeft Stichting Kaliber Kunstenschool velerlei activiteiten verricht, zowel op grond van de 
vraag vanuit de deelnemende gemeentes als uit de markt.

Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente, statutair gevestigd te Almelo, heeft 
als doelstelling het verhuren van intrumenten en vervoersmiddelen ter ondersteuning aan de 
activiteiten van Stichting Kaliber Kunstenschool. Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool 
Twente kent geen personele bezetting.

Stichting Centrum voor de Kunsten Twente, statutair gevestigd te Enschede, heeft als doelstelling het 
verlenen van ondersteuning aan de activiteiten van Stichting Kaliber Kunstenschool in de ruimste zin van 
het woord. In het verslagjaar heeft Stichting Centrum voor de Kunsten personeel beschikbaar gesteld ten 
behoeve van Stichting Kaliber Kunstenschool voor de uitvoering van de operationele zaken zowel betrekking 
hebbende op het onderwijs als onderwijs ondersteunend.

Stichting Kaliber Kunstenschool hanteert als rechtspositie de CAR-UWO; Stichting Centrum voor de 
Kunsten Twente heeft als rechtspositie de CAO Kunsteducatie. Het bestuur en de Raad van Toezicht van
Stichting Kaliber Kunstenschool vormen tevens het bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht van
Stichting Centrum voor de Kunsten Twente en Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool 
Twente.

De vergelijkende cijfers omvatten een gelijke periode op basis van dezelfde grondslagen en zijn 
weergegeven in euro's.

De waardering van de 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. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

De algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening zijn gebaseerd op de 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving overeenkomstig de richtlijn RJK C1, getiteld "Kleine organisaties 
zonder winststreven".
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Grondslagen voor consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Kaliber Kunstenschool zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de consolidatiekring behorende stichtingen, Stichting Kaliber Kunstenschool,
Stichting Centrum voor de Kunsten Twente en Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool 
Twente.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering
en de resultaatbepaling van Stichting Kaliber Kunstenschool. 

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening
opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa 
De inventaris en het instrumentarium zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen,
uitgaande van de veronderstelde levensduur van de onderscheiden typen materiële vast activa.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op een vast percentage van de aanschafwaarde. De volgende
afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
 - Inventaris algemeen 10%
 - Inventaris ICT 33%
 - Instrumentarium 10%
 - Instrumentarium; audio/video apparatuur 20%
 - Vervoersmiddelen 10%

Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, minus de daarop getroffen voorziening 
wegens veronderstelde oninbaarheid van de debiteurenvordering.

Te vorderen van deelnemende gemeentes
De toegekende subsidies van gemeentes zijn pas definitief ná vaststelling van de subsidies door de
deelnemende gemeentes.

Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Bestemd vermogen
Het bestemd vermogen betreft het deel van het eigen vermogen waarvoor een beperkte bestedings-
mogelijkheid geldt. Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Het bestemmingsfonds is dat gedeelte van het bestemd vermogen waaraan een beperkte bestedings-
mogelijkheid is aangebracht door derden. Beperkte doelstelling en bedrag worden in de toelichting 
vermeld.

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van het bestemd vermogen waaraan een beperkte bestedings-
mogelijkheid is gegeven. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. Doel van deze reserve is de 
continuïteit op korte en middellange termijn te waarborgen door de buffer voor (on)voorzienbare 
risico's op een aanvaardbaar niveau te brengen.
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Voorzieningen 
De voorziening inactieven is gevormd om de toekomstige lasten van inactieven, zoals wachtgelders en 
medewerkers die gebruik maken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU), te dekken. De 
waardering per balansdatum is tegen nominale waarde.

Lopende projecten 
De onderhanden projecten kosten worden gewaardeerd tegen directe materiaal- en arbeidskosten.
Voorzieningen voor verwachte toekomstige verliezen worden opgenomen in de periode waarin vast komt 
te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op onderhanden 
projecten. De rechtstreeks met de onderhanden projecten samenhangende kosten en gedeclareerde 
termijnen worden als passiefpost onder de kortlopende schulden verwerkt. Winstneming op projecten
vindt plaats in het boekjaar, waarin het project wordt opgeleverd.

Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen 
In de staat van baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen op basis van het matchings-
beginsel.

Pensioenen 
De collectieve pensioenregeling is ondergebracht bij PFZW (CAO Kunsteducatie) en ABP (CAR-UWO) en 
is naar zijn aard een toegezegd-pensioenregeling op basis van middelloonstelsel. De onderneming heeft 
in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. 

Baten 
De opbrengst van de lesgelden inzake de jaarcursussen zijn bepaald op basis van de werkelijk verrichte
lesmomenten in het betreffende kalenderjaar. Hierop is geanticipeerd met kortingen achteraf over het 
lopende schooljaar per balansdatum.

Exploitatiesubsidies  
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar waarin de 
gesubsidieerde uitgaven ten laste komen, ofwel waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste Activa

Materiële vaste activa
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 31 december 97.578 80.123

Vlottende activa

Debiteuren
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 31 december 301.800 288.771

De debiteuren worden opgenomen voor het nominale bedrag onder aftrek van dat deel dat naar 
verwachting oninbaar of dubieus zal zijn. 

Te vorderen van deelnemende gemeentes

Specificatie verloop subsidie deelnemende gemeentes: € €

Gemeente Almelo
Verloop subsidie gemeente Almelo 2018:
- toegekende subsidie 2018 1.533.700
- ontvangen subsidie 2018 1.533.700

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2018 0

Gemeente Enschede
Verloop subsidie gemeente Enschede 2018
- toegekende subsidie 2018 2.101.572
- ontvangen subsidie 2018 1.951.572

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2018 150.000

Gemeente Oldenzaal
Verloop subsidie gemeente Oldenzaal 2018
- toegekende subsidie 2018 203.690
- ontvangen subsidie 2018 203.690

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2018 0

Gemeente Wierden
Verloop subsidie gemeente Wierden 2018
- toegekende subsidie 2018 316.145
- ontvangen subsidie 2018 316.145

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2018 0

Boekwaarde per 31 december te vorderen 150.000
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De reguliere subsidies van de deelnemende gemeentes zijn volgens de voorlopige toekenningen van deze 
gemeentes geheel ontvangen in het boekjaar 2018. De beschikkingen worden definitief vastgesteld op 
basis van dit jaarverslag. De subsidies van de deelnemende gemeentes met betrekking tot 2017 zijn 
vastgesteld in 2018 op basis van het verstrekte jaarverslag 2017.

Overige vorderingen en overlopende activa
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 31 december 163.601 134.146

De toename in de overige vorderingen en overlopende activa wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
toename in de nog te versturen facturen inzake projecten.

Liquide middelen
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 31 december 2.114.290 2.036.464

De mutatie in de liquide middelen over het boekjaar 2018 bedraagt € 77.826,- positief. Met betrekking tot
de mutatie in de liquide middelen verwijzen wij naar paragraaf "geconsolideerd kasstroomoverzicht over 
2018 en 2017".
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Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 799.188 858.076
- onttrekking vanuit het negatieve resultaat 2017 0 -58.888 
- Mutatie ten behoeve van bestemmingsreserve -202.684 0
- toevoeging vanuit het positieve resultaat 2018 3.496 0
Boekwaarde per 31 december 600.000 799.188

De jaarrekening 2018 is vastgesteld door de bestuurder op 14 maart 2019. De bestuurder stelt voor het
resultaat over het boekjaar 2018 ad € 315.396,- positief als volgt te verdelen:

€

- mutatie bestemmingsreserve 311.900
- mutatie algemene reserve 3.496
Totaal resultaat boekjaar 2018 315.396

De Raad van Toezicht heeft de bestemming van het het resultaat vastgesteld conform het daartoe 
gedane voorstel in de vergadering op 21 maart 2019.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds betreft een deel van het eigen vermogen met een beperktere bestedings-
mogelijkheid dan gezien de doelstellingen van Kaliber Kunstenschool zou zijn toegestaan. 

Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 36.854 100.000
- besteed in boekjaar; 36.854 100.000
- toevoeging in boekjaar 0 36.854
Boekwaarde per 31 december 0 36.854

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve betreft een reserve voor transformatie nieuw beleid. Dit beleid heeft betrekking op 
de strategische meerjaren koers van Kaliber Kunstenschool. 

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 535.384 769.094
- Af: besteed in boekjaar -50.000 -307.109
- Bij: dotatie in boekjaar 49.750 0

-250 -307.109
Mutatie vanuit algemene reserve 202.684 0
Dotatie bestemmingsreserve (via resultaat) 311.900 73.399

Boekwaarde per 31 december 1.049.718 535.384
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De besteding in het boekjaar is aangewend voor een deel van de totale kosten van 
de doorontwikkeling van de internetsite.

De toevoeging vanuit de algemene reserve betreft een reservering voor de kosten van innovatie 
en instrumentarium.

De dotaties ten gunste van de reserve betreft een aanvullende reservering als gevolg van het actualiseren
van verwachte kosten inzake van vervanging van materiële vaste activa en automatisering.

De bestemmingsreserve is per 31 december 2018 als volgt opgebouwd:
€

- verwachte kosten personeel 581.400
- verwachte kosten innovatie 225.564
- verwachte kosten instrumentarium 45.808
- verwachte kosten veiligheid 20.000
- verwachte kosten IT 29.750
- verwachte kosten materiële vaste activa 147.196
Boekwaarde per 31 december 1.049.718

Voorzieningen

Voorziening inactieven
2018 2017 2016

€ € €

Boekwaarde per 31 december 95.020 165.788 230.370

De toevoeging aan de voorziening inactieven betreft de actualisatie van toekomstige kosten. De looptijd 
van de voorziening inactieven is tot uiterlijk 2020 en de te verwachten kosten in 2018 zijn berekend 
op ongeveer € 46.000,-. De voorziening inactieven per 31 december 2018 is gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Kortlopende schulden

Crediteuren 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 31 december 104.399 107.222

Vooruitgefactureerd 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 31 december 65.281 39.010

De vooruitgefactureerde bedragen betreffen voornamelijk reeds ontvangen gelden voor projecten,
welke nog uitgevoerd gaan worden.

Vooruitontvangen lesgelden 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 31 december 294.828 307.104

Dit betreft de vooruitontvangen lesgelden schooljaar 2018 - 2019, respectievelijk schooljaar 2017 - 2018.
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Te betalen belastingen en sociale premies 2018 2017
€ €

- te betalen belastingen en sociale premies 205.088 172.564
- te betalen omzetbelasting 31.582 31.193
Boekwaarde per 31 december 236.670 203.757

De te betalen loonheffingen/sociale verzekeringen zijn gestegen ten opzichte van 2017 wegens 
nog te betalen pensioenpremies.

Overige schulden en overlopende passiva 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 31 december 381.353 345.197

Betreft diverse nog te betalen bedragen in 2019, waarvoor in 2018 een verplichting is aangegaan en 
vooruitontvangen bedragen betrekking hebbende op 2019.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting Kaliber Kunstenschool en Stichting Centrum voor de Kunsten Twente maken deel uit van een 
fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Uit dien hoofde zijn beide stichtingen hoofdelijk aansprakelijk 
voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is ongeveer 
€ 950.000,-. De resterende looptijd van de huurcontracten is gemiddeld een jaar met uitzondering van 
de huur inzake locatie Enschede met een resterende looptijd van vijf jaren.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Baten

Lesgelden Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal lesgelden 1.213.682 1.300.000 1.229.839

De gerealiseerde lesgelden zijn lager dan begroot in 2018 en lager dan de realisatie in 
kalenderjaar 2017.

Subsidie gemeentes Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

 - gemeente Enschede 1.751.572 1.822.000 1.745.289
 - gemeente Enschede frictiekosten 350.000 0 0
 - gemeente Almelo 1.520.554 1.520.700 1.493.820
 - gemeente Oldenzaal 203.690 203.690 199.149
 - gemeente Wierden 316.145 316.145 311.948
Totaal subsidie gemeentes 4.141.961 3.862.535 3.750.206

Het betreft de ontvangen subsidiebedragen volgens de voorlopige toekenning van gemeentes. Wij 
verwijzen hierbij naar de specificatie verloop subsidie deelnemende gemeentes. 

De verschillen tussen de gerealiseerde en begrote subsidies deelnemende gemeentes komen met name 
door verschillen in de aangevraagde en toegekende indexeringen.

De van de deelnemende gemeentes ontvangen subsidies zijn deels aangewend voor het uitvoeren van 
projecten, workshops en uitvoeringen, in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomsten. 

De ontvangen subsidie van de gemeente Enschede inzake frictiekosten betreft een eenmalige 
subsidie, welke wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve.

Projecten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal opbrengst projecten 635.671 574.593 614.077

De opbrengsten projecten zijn exclusief vorengenoemde subsidie gemeentes, die voor projecten zijn 
aangewend. De realisatie van de opbrengst projecten is hoger dan de realisatie 2017.

Overige baten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal overige baten 117.871 91.000 151.869

Het totaal aan gerealiseerde overige baten is hoger dan de begroting door met name 
detachering van onderwijs ondersteunend personeel. 
Realisatie 2018 is lager dan 2017 door voornamelijk een eenmalig ontvangen teruggaaf loonheffingen
in 2017.
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Lasten

Personeelslasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal personeelslasten 4.053.706 4.119.878 4.069.089

De gerealiseerde personeelslasten zijn lager dan de begroting. De loonkosten 
personeel in dienst zijn lager dan begroot door een lager aantal fte. De kosten van personeel 
van derden zijn ongeveer gelijk aan begroting 2018.

Specificatie sociale lasten: Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

- premies sociale verzekeringen 438.080 453.700 436.914
- pensioenpremies 300.026 310.300 298.353
Totaal sociale lasten 738.106 764.000 735.267

Specificatie overige personeelslasten: Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal overige personeelslasten 223.018 185.581 248.294

De gerealiseerde overige personeelslasten zijn hoger dan de begroting als gevolg van de 
mutatie in de post voorziening inactieven.

Afschrijvingen Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Subtotaal afschrijvingen 97.671 88.700 99.246
Doorberekende afschrijvingen Instrumenten Fonds -5.571 0 -7.146
- dotatie bestemmingsreserve (over het resultaat) -77.679 -53.500 -73.399
Totaal afschrijvingen 14.421 35.200 18.701

Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal huisvestingslasten 1.241.229 1.244.700 1.251.931

De gerealiseerde huisvestingslasten zijn ongeveer gelijk aan de begroting 2018 
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Algemene beheerslasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal algemene beheerslasten 222.425 222.300 225.850

De gerealiseerde algemene beheerslasten zijn ongeveer gelijk aan de begroting. 

Specifieke lasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Totaal specifieke lasten 190.698 178.800 165.954

De realisatie van de specifieke lasten zijn hoger dan begroot voor 2018. Met name vanwege kosten van 
de ontwikkeling van de website.

Overige lasten Stichting Beheersfonds van de Instrumenten Muziekschool Twente

Overige lasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €
Totaal overige baten en lasten 68.659 0 0

Onder de overige baten en lasten zijn de mutaties in de staat van baten en lasten
van de Stichting Beheersfonds Instrumenten van de Muziekschool Twente opgenomen. 

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €
Totaal financiële baten en lasten -2.651 0 45

Gezien de lage rentestand zijn er geen rentebaten begroot. Per saldo blijkt er 
een negatief resultaat op de financiële baten en lasten.

Financiële gegevens/kengetallen Realisatie Realisatie Realisatie
2018 2017 2016

- verhouding algemene reserve / totale lasten 10,4% 13,9% 13,9%

- liquiditeit; vlottende activa en liquide
middelen / kortlopende schulden 2,52 2,45 2,68

Het weerstandsvermogen, de verhouding algemene reserve ten opzichte van de totale kosten, 
is ten opzichte van 2017 gedaald, door de verschuiving van de algemene reserve naar de 
bestemmingsreserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2019 zijn - tussen ultimo 2018 en datum controleverklaring - geen noemenswaardige gebeurtenissen 
die een aanpassing van of een toelichting in de financiële overzichten noodzakelijk maken. 
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Bezoldiging topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking 

In het kader van artikel 4.1 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) vermelden wij de volgende functionarissen:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)
boekjaar 2018 onkosten- t.b.v. 

vergoedingen beloningen
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- R.A. Schoonewille 88.733€        -€               9.418€          bestuurder 32 uren per week
01-01-18/31-12-18
0,89 fte in 2018 

- J.A. van Geffen 58.560€        -€               5.908€         manager 24 uren per week
bedrijfs- 01-01-18/30-06-18
voering 0,67 fte 

36 uren per week
01-07-18/31-12-18
1,00 fte

De beloningen van bovengenoemde functionarissen blijven onder de gestelde normen voor de WNT. 
Voor mevrouw R.A. Schoonewille bedraagt de norm € 168.210,- en voor de heer J.A. van Geffen bedraagt
de norm € 157.815,-. In deze normen zijn de deeltijdpercentages verwerkt.

In onderstaande tabel staan de vergelijkende cijfers over verslagjaar 2017:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)
boekjaar 2017 onkosten- t.b.v. 

vergoedingen beloningen
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- R.A. Schoonewille 87.159€         -€               9.122€          bestuurder 32 uren per week
01-01-17/31-12-17 
0,89 fte in 2017 

- J.A. van Geffen 50.120€        -€               5.048€         manager 24 uren per week
bedrijfs- 01-01-17/31-12-17 
voering 0,67 fte in 2017  

totaal fte 

Dienstverband

(uren en periode)
totaal fte 

boekjaar 2018

Dienstverband
boekjaar 2017

(uren en periode)
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

Naam functionaris Beloning Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)
boekjaar boekjaar onkosten- t.b.v. Raad van Toezicht

2018 2017 vergoedingen beloningen
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- H.A. Arnoldy 1.531€           1.531€        voorzitter
- L. van Strien -€                 1.531€        lid
- M.G.F. Snijders 1.531€           1.531€        lid
- A.A.J.W. van Bavel 1.531€           1.531€        lid
- J.J. van Tellegen 1.531€           1.531€        lid
- M.J.A. Altink 1.531€           1.531€        lid
- F.G. Gaasbeek 1.531€           1.531€        lid
- M.K. van den Berg - Schuur 1.531€           -€               lid

Genoemde functionarissen hebben het gehele kalenderjaar 2018 cq. 2017 hun functie vervult voor Stichting 
Kaliber Kunstenschool. De bezoldiging van alle leden van de Raad van Toezicht bedraagt in 2018 totaal € 10.717,-.
De bezoldiging van alle leden van de Raad van Toezicht bedraagt in verslagjaar 2017 € 10.717,-.

De bezoldiging van de heer H.A. Arnoldy, als voorzitter van de Raad van Toezicht, blijft onder de norm voor 
de WNT. De norm bedraagt voor deze functie € 28.350,-.

De bezoldiging van de overige leden van de Raad van Toezicht blijven onder de norm voor de WNT. De 
norm voor deze functies bedraagt € 18.900,-.

Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant staat op de volgende pagina.



verklaring
Accountants-
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Kaliber Kunstenschool

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen geconsolideerde  jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2018 die deel uitmaakt van het jaarverslag van Stichting Kaliber 
Kunstenschool te Enschede gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kaliber Kunstenschool per 31 december 2018
en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK C1 Kleine Organisaties-
zonder-winststreven en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT).

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:  
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2018; 
2. de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018; 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 en het controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kaliber Kunstenschool 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 geconsolideerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:  

§ Bestuursverslag;
§ Verslag van de Raad van Toezicht;
§ Verantwoording activiteiten;
§ Verantwoording Personeel & Organisatie

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
geconsolideerde 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.
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Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de geconsolideerde 
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met RJK C1 
Kleine Organisaties- zonder-winststreven. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de geconsolideerde jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de geconsolideerde jaarrekening 
in overeenstemming met RJK C1 Kleine Organisaties- zonder-winststreven en de bepalingen bij en krachtens 
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening moet het bestuur afwegen of Stichting Kaliber 
Kunstenschool in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de geconsolideerde jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting Kaliber Kunstenschool 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 
Kaliber Kunstenschool haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
geconsolideerde jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde 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 geconsolideerde 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, het 
controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:  

§ het identificeren en inschatten van de risico’s dat de geconsolideerde 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; 
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§ 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 
Stichting Kaliber Kunstenschool; 

§ 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 
geconsolideerde 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 onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten 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 geconsolideerde jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven;

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

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

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen 
om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Enschede, 21 maart 2019
KroeseWevers Audit BV

Was getekend,
E.H.A. Hutten RA
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Wij brengen groei, plezier, trots en 
verbinding door mensen te stimuleren 

in hun creatieve ontwikkeling en maken 
daarmee onze samenleving 
een beetje mooier en beter.

Wij geloven dat creativiteit mensen verder brengt, en 
daarmee ook de Twentse samenleving. 

Wij willen het creatieve talent in zoveel mogelijk 
mensen aanboren, met oog voor ieders individuele 

mogelijkheden. We sluiten aan op wat er in de 
samenleving gebeurt en spelen in op maatschappelijke 

vraagstukken. Daarbij trekken we op met andere partners 
en mobiliseren elkaars kracht. 

We zijn toegankelijk voor iedereen die kunst wil 
maken en beleven. We brengen mensen samen in een 

uitnodigende omgeving.
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