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BESTUURSVERSLAG
Introductie
Net als voor de hele wereld, stond het jaar 2020 voor Kunstlinie
Almere Flevoland vooral in het teken van COVID-19 en de daaruit
voort vloeiende coronamaatregelen. Vanzelfsprekend hebben de
vanaf 12 maart 2020 door de overheid getroffen crisismaatregelen
rondom het coronavirus ook grote gevolgen voor onze organisatie
gehad. Natuurlijk hebben wij onmiddellijk stappen ondernomen om
de schade van het abrupte einde van ons hoogseizoen te beperken.
En vervolgens om de schade waar mogelijk te compenseren via
beschikbare regelingen en aanvullende fondsen.
Gegeven de onzekerheid van de context waarin we ons werk moesten
doen, hebben we al snel het idee van ‘transformeren in plaats van
overbruggen’ omarmd, met als gedachte de crisis ook te willen
gebruiken om onze organisatie te verbeteren op belangrijke punten,
zodat we er sterker voorstaan na deze crisis dan ervoor.
Daarnaast hebben we kosten en baten goed in evenwicht gehouden
zolang de crisis nog niet voorbij is, zodat we adaptiever konden zijn.
Mede door corona werden we geconfronteerd met de vraag in welke
stad we eigenlijk willen leven. Kunnen we vanuit de cultuursector de
geluiden, geuren en kleuren van de stad laten beleven en zo
bijdragen aan de community art van Almere?
Door deze weg op te gaan hebben we nieuwe publieksgroepen
weten te bereiken. Het gevolg daarvan was dan weer dat nieuwe
samenwerkingsverbanden konden worden aangegaan en verdiept.
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PODIUM
2020 ging zeer goed van start voor onze
podiumprogrammering, geheel in lijn met de
tweede helft van 2019. Tot de lockdown vanaf
13 maart hebben we 18.543 bezoekers mogen
ontvangen bij voorstellingen in onze
theaterzalen. Dat waren er ruim 2.500 meer dan
we in onze begroting hadden voorzien.
In deze eerste maanden van 2020 hebben we
64 voorstellingen kunnen uitvoeren.

Top 10 2020 (t/m 12 maart)
• Najib Amhali
• Daniël Arends
• Lenette van Dongen
• Ellen ten Damme
• R&B Old Skool Hits
• Tineke Schouten
• BonteHond - Het Juffenballet
• Danny Vera
• Dutch Eagles
• Queen - the music
Na de eerste lockdown, vanaf 1 juli, hebben we
ook hele mooie momenten beleefd, maar
hebben we op enig moment nooit meer dan

140 mensen in onze grote zaal kunnen
ontvangen. In totaal kwam daarmee het
bezoekersaantal voor onze voorstellingen op
20.812 aan het einde van het jaar.
Helaas was 2020 toch vooral het jaar van wat er
allemaal niet door kon gaan. Er moest veel
worden geschoven met programmering, of
afgezegd. En dit diverse malen opnieuw.
Onder andere de vertrouwde festivals die eerst
werden uitgesteld en uiteindelijk toch afgelast,
zoals bijvoorbeeld het 2TurvenHoog Festival.
Toch waren er ook hele memorabele momenten
in dit uitdagende jaar, zoals bijvoorbeeld de
drie openingsvoorstellingen van 'FF Eruit' van
Jörgen Raymann/Tante Es, meteen vanaf 1 juli,
die ook de tryout vormden voor onze bijzondere
zaalopstelling: een intieme clubopstelling op
het toneel van de grote zaal en de middenzaal,
mede mogelijk gemaakt door het Kickstart
Cultuurfonds. Zowel voorstelling als ontvangst
konden rekenen op hoge cijfers van het
publiek, gemiddeld een 8,7. Iedereen had
genoten én met een veilig gevoel.
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Ook de prachtige optredens van het Nederlands
Kamerkoor eind oktober - inspelend op de
actuele thematiek - zijn met recht uniek te
noemen, aangezien de montage bij ons heeft

plaatsgevonden en twee exclusieve try-outs
voor maximaal dertig bezoekers per keer,
waarna deze indrukwekkende voorstelling op
de plank is gegaan tot betere tijden ...

En dan waren er nog de voorstellingen in het
kader van Black Achievement Month, die nog
net voor de tweede volledige lockdown in

december konden doorgaan. Mooi en
inspirerend, ondanks de omstandigheden en
noodzakelijkerwijs zeer beperkt publiek.
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In het kader van verdere vernieuwing en
crossover activiteiten zijn we als Kunstlinie in
2020 onderdeel geworden van Art Rocks.
Art Rocks is een landelijke muziekcompetitie,
onder regie van Stichting ARTmatch, die
muzikanten in alle genres uitnodigt een
soundtrack te maken geïnspireerd op een
kunstwerk uit de collecties van Nederlandse
topmusea. Muzikanten krijgen hiermee de kans
om de associaties en emoties die een kunstwerk
bij hen oproept, te vertalen naar een
soundtrack. Voor het publiek is de competitie
een unieke gelegenheid om via muziek
kunstwerken op een andere, multizintuiglijker,
manier te beleven. In 2012 startte Museum
Boijmans Van Beuningen de eerste editie van
Art Rocks waarna de competitie verder groeide
naar zeven deelnemende musea in 2018. Met
steun van de BankGiro Loterij en het VSBfonds
werd in 2020 de vijfde editie van Art Rocks
georganiseerd.
ARTmatch organiseerde Art Rocks 2020 samen
met Van Gogh Museum (Amsterdam), Drents
Museum (Assen), Kröller-Müller Museum
(Otterlo), Fries Museum (Leeuwarden),
Wereldmuseum (Rotterdam), Museum De

Lakenhal (Leiden), CODA Museum (Apeldoorn),
Bonnefanten (Maastricht), Museum Prinsenhof
(Delft), Het Noordbrabants Museum (Den
Bosch), Kunstlinie (Almere), Zeeuws Museum
(Middelburg), Amsterdam Museum
(Amsterdam), Panorama Mesdag (Den Haag) en
Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam).
De volgende zes kunstwerken van Kunstlinie
werden genomineerd voor de competitie:
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•
•
•
•
•
•

Kompaktes Kommunhaus - Carsten
Höller
Acepahlic - Elisabet Stienstra
My beloved - Shirin Neshat
Majuro, hoofdatol van de Marshall
Islands - Kadir van Lohuizen
Troosbos - Moniek Toebosch
Jongen op een ineffectieve zeedijk in
de dorpsregio Pluit, Jakarta - Kadir van
Lohuizen

Bij deze kunstwerken, werden in totaal 16
composities gemaakt. De meeste
geïnspireerd door My Beloved en Majuro,
hoofdatol van de Marshall Islands.

KUNSTHAL
Ook voor onze tentoonstellingen verliep het
jaar totaal anders dan gepland. We begonnen
het jaar met verve, met de opening, eind
januari, van onze eerste grote tentoonstelling,
in nauwe samenwerking met het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum.
Hoogtij(d)
Hoewel de beelden van Kadir van Lohuizen in
eerste instantie ook de pracht en kracht van
Moeder Natuur weergeven, is de urgentie die
onmiddellijk voelbaar is niet te ontkennen.
Hoog tijd dus om via een activistische
tentoonstelling de wereldwijde en
onomkeerbare gevolgen van de stijgende
zeespiegel te belichten en bespreekbaar te
maken. Tijdens de tentoonstelling zag je
indrukwekkende beelden van journalist en
kunstenaar Kadir van Lohuizen. De foto’s en
films gaven een kraakhelder beeld van de
klimaatcrisis en de noodzaak om in actie te
komen. Het is nu nog relatief makkelijk voor de
gemiddelde Nederlander om de kop in het zand
te steken over de onomkeerbaarheid van de
situatie. Zelfs in een waterstad als het ruim
onder NAP gelegen Almere, waar de kwetsbare
relatie tussen mens en water dagelijkse realiteit
is. Het is echter volgens Van Lohuizen niet de

vraag of, maar wanneer het water komt, ook in
Nederland.
Hoogtij(d) in Kunstlinie was tegelijk te zien met
de tentoonstellingen Strijd om het IJs en
Rijzend Water in het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum. Dankzij deze bijzondere
samenwerking gaf een bezoek aan beide
plaatsen samen een zeer compleet overzicht in
de huidige situatie en toekomst van de
klimaatcrisis.
Kadir van Lohuizen (1963) is fotojournalist en
meervoudig winnaar van World Press Photoprijzen en van de Zilveren Camera. Politieke en
maatschappelijke thema’s staan centraal in zijn
werk. Hij publiceert onder andere in de New
York Times, Washington Post, Time, Paris
Match, Stern en andere bladen. Eind 2019 zond
de NPO zijn vierdelige documentaireserie Na
ons de zondvloed uit.
Helaas betekende de lockdown in maart ook
een vroegtijdig einde voor deze tentoonstelling
en de in het voorjaar geplande
(buiten)activiteiten. Om deze bijzondere
tentoonstelling toch open te stellen voor
publiek hebben we er een film van gemaakt,
met Kadir als gids. Deze is voor iedereen te
bekijken via onze website.
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Tijdens de eerste lockdown hebben we ook
meteen besloten om de andere geplande grote
tentoonstellingen uit te stellen: zowel
StreetCred als Karakter zijn vooruit geschoven
naar 2022.
Dat gaf ruimte om na te denken over wat we
binnen de actuele situatie wél konden doen.
We hebben gekozen voor kleinschalige, maar
impactvolle, tentoonstellingen die aansluiten
bij 'what's going on'. Zowel fysiek als online
toegankelijk voor iedereen.
Why The Caged Birds Sing
Wereldwijd ontketende de moord op George
Floyd luid protest tegen institutioneel racisme.
In Nederland lieten vele duizenden betogers
hun stem horen, zo ook op 14 juni in Almere.
Kunstlinie verzamelde de Almeerse
protestborden en ging op zoek naar de verhalen
achter de borden. Borden en verhalen vormden
de basis voor de tentoonstelling ‘Why the
Caged Birds Sing’, in het najaar van 2020.

Met kunst als vertrekpunt om te reflecteren op
de wereld, werd er in de tentoonstelling
aandacht besteed aan kunstenaars als Iris
Kensmil, Akwasi, AiRich, Florian Frey, Rossel
Chaslie & Fabrice Jongeneelen en Richard Kofi,
voor wie racisme en ongelijkheid belangrijke
onderwerpen in hun werk zijn. Daarbij werd er

een inkijkje gegeven in hun maakproces en
waarom zij ervoor kozen, om wat hen beweegt
te uiten in de vorm van kunst.
Via de beeldende kunst keerden we vervolgens
weer terug in Almere. Foto’s van het protest,
gemaakt door documentaire fotograaf
Geronimo Matulessy en protestborden vormden
het decor voor de persoonlijke verhalen van
demonstranten en organisatoren van het
protest. Dit gaf inzicht in de impact van racisme
op individueel niveau. Het is een spiegel voor
introspectie en de springplank naar een
respectvol debat over de weg naar een
samenleving met gelijke kansen voor iedereen.
Aanvullend op de tentoonstelling ontwikkelden
en publiceerden wij online magazines, om zo
éxtra aandacht te kunnen geven aan de
bijzondere verhalen van kunstenaars en
initiatiefnemers. En ook om meer
achtergrondinformatie te kunnen geven.
Om nog meer verdieping en inspiratie aan te
bieden, organiseerden we verder twee
livestreams, waarin belangrijke spelers in
gesprek gingen met bezoekers. In de eerste
livestream ontrafelde Domenica Ghidei Biidu in
gesprek met Aldith Hunkar de oorzaken en
gevolgen van institutioneel racisme. In de
tweede livestream besprak Mitchell Esajas het
racisme manifest.
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Why the Caged Birds Sing werd mede mogelijk
gemaakt door VSBfonds en Mondriaanfonds.
Over deze tentoonstelling schreef oudwethouder Jerzy Soetekouw op LinkedIn:
"Op 14 juni j.l. maakten zo'n 3000 Almeerders
een vuist tegen racisme. Een vreedzame en
rustige bijeenkomst, waar de protestborden het
hardste schreeuwden. De Kunstlinie verzamelde
deze borden en betrok ze bij de tentoonstelling
'Why the Caged Birds Sing'. Met Stichting
Diversiteit en Inclusie kregen we een rol bij de
programmering. Dank aan Bo Naarden voor haar
lef & liefde. Het werd een expositie om nooit te
vergeten!"

STADSFORUM
Ook de activiteiten rond architectuur en
ontwerp kwamen dit jaar op een lager pitje te
staan. De stadstours en andere live activiteiten
konden grotendeels geen doorgang vinden
door de lockdowns en de Dag van de
Architectuur en de Open Monumentendag
werden afgeblazen.

Ook de tweejaarlijkse editie van de
Architectuurprijs Almere leek in het gedrang te
komen, maar door een on the fly vertaling naar
een nieuwe, meer interactieve, vorm zijn we
toch aan de slag gegaan.
Architectuurprijs Almere
De Architectuurprijs Almere wordt tweejaarlijks
georganiseerd door Kunstlinie om de meest
bijzondere architectuurprojecten van de
voorgaande twee jaren in de stad te belichten.

In 2020 heeft naast de vakjury en de kinderjury
ook het Almeerse publiek gestemd op de meest
bijzondere architectuur die binnen de Almeerse
gemeentegrenzen is herrezen tussen
september 2018 tot september 2020.
De vakjury
De vakjury voor deze editie is een 'all female
crew' – om aandacht te geven aan de nog
immer achterblijvende vertegenwoordiging van
vrouwen binnen het vakgebied - bestaande uit
Ivonne de Nood, Tracy Metz en Dikkie Scipio,
onder voorzitterschap van Fenna Wagenaar.
De Publieksprijs
Via Almere Deze Week brachten ruim 1200
Almeerders hun stem uit op hun favoriete
architectuurproject. Het project met de meeste
stemmen is de winnaar van de Publieksprijs.
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De Kinderjury
De Kinderjury, bestaande uit leerlingen van
basisschool Caleidoscoop in Filmwijk, zullen uit
de tien genomineerden (De Hoeve Nobelhorst,
Skills Garden, Achillesveld, Zuidhuis, Tiny
Church, Labyrinth of the Senses, Boomrijk, San
Francisco, Duinport IV en Esplanade) ook hun
favoriete gebouw tot winnaar kronen.
De officiële uitreiking van de Architectuurprijs
Almere kon door de tweede lockdown niet
doorgaan in 2020 en is verplaatst naar voorjaar
2021. Alle informatie over de winnende
projecten en de vakjury is te lezen via
architectuurprijsalmere.nl.
De prijs
De gelukkige winnaars ontvangen een trofee en
een geldbedrag van 2.500 euro. De prijs is voor
ontwerper, architectenbureau of architect. Naast
de publicatie van het juryrapport zal er tevens
een pop-up tentoonstelling te bewonderen zijn.
In een digitaal archief krijgen alle
genomineerde projecten een plek. Dit zal een
jarenlange inspiratiebron zijn voor de
gemeente, ontwikkelende partijen en andere
geïnteresseerden.

De genomineerden
1. Labyrinth of the Senses, Arc2
2. Skills Garden, René Wormhoudt
3. Tiny Church, Pieter ter Veen, Blacklines
4. Duinport IV, KVB Architecten
5. Esplanade, Echo-UrbanDesign
6. De Hoeve Nobelhorst, Heren 5 Architecten
7. Achillesveld, HundFalk Architecten
8. San Francisco, Klunder Architecten
9. Boomrijk, van Bergen Kolpa
10. Zuidhuis, Daniel Venneman, Woonpioniers
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VERHUUR & CITYLOUNGE
Binnen het domein verhuur onderkennen wij
een drietal stromingen:
• Culturele verhuringen: onder deze noemer
zijn wij gastheer voor activiteiten van
andere culturele spelers in de stad, zoals
voor het 2Turven Hoog Festival. Maar ook
repetities voor gezelschappen en
montages voor nieuwe theaterproducties
worden in dit kader gerealiseerd.
• Commerciële evenementen: deze tak
betreft verhuur in het kader van
congressen, workshops, presentaties en
vergaderingen.
• Structurele verhuur: ons pand kent een
aantal culturele huurders, die over een
vaste (eigen) werkruimte beschikken maar
ook gebruik kunnen maken van de
gemeenschappelijke ruimtes in ons
gebouw, zoals bijvoorbeeld het CKVA, het
AJSO en TOP Almere.
De CityLounge was in 'het oude normaal' het
centrale plein in ons gebouw, waar bezoekers
vanuit alle activiteiten doorheen stromen en
elkaar ontmoeten.

Tijdens de coronacrisis is deze tak van onze
bedrijfsvoering hard geraakt, net zoals bij alle
andere bedrijven die afhankelijk zijn van
evenementen, hospitality en horeca. Voor ons
als hoofdbewoner en beheerder van een
cultureel gebouw met een publieke functie was
de regelgeving zelfs nog wat beperkender dan
voor horecabedrijven en gewone culturele
organisaties. Daardoor werden niet alleen de
publieksstromen beperkt, maar ook de
activiteiten die binnen onze muren, achter
gesloten deuren, wel of niet plaats konden
vinden. Ook voor de medebewoners en
medegebruikers van ons pand was dit daarom
een extra uitdagend jaar.

Bovendien moesten er voor alle activiteiten die
wel doorgang konden vinden ook vele
bijzondere maatregelen worden getroffen, die
arbeidsintensief en kostbaar waren (extra
schoonmaak, extra toegangscontrole,
aanmeldingssystemen, handgel, handhaven
van looplijnen etc.). En door de richtlijnen rond
social distancing werd de beschikbare ruimte
beperkt.
Al met al een zeer complexe situatie,
waarbinnen feitelijk geen sprake kon zijn van
'normale' bedrijfsvoering.
Alle commerciële verhuringen werden vanaf
half maart logischerwijze uitgesteld of
afgezegd, waardoor deze activiteiten geheel zijn
stilgevallen. Hetzelfde geldt voor de hospitality
activiteiten in de CityLounge.
PUBLIEKSBEREIK
Als Kunstlinie ontvangen we, als culturele hub
in Almere, 'normaalgesproken' zo'n 200.000
bezoekers in ons iconische pand voor eigen
activiteiten en die van onze partners (in 2019
ruim 210.000).
Onze podiumprogrammering bereikte in 'het
oude normaal' minstens 60.000 liefhebbers
van theater en concerten.
Zoals al eerder gemeld hebben wij voor onze
podiumprogrammering over het gehele jaar
2020 slechts zo'n 21.000 mensen over de vloer
gehad, waarvan ruim 18.500 voorafgaand aan
de eerste lockdown. Dit patroon is hetzelfde
voor alle andere activiteiten.
De lockdowns en de toegangsbeperking in
aantallen heeft zodoende geleid tot slechts een
kwart van het aantal bezoekers in dit coronajaar.
Uiteraard hebben we online varianten en
hybride varianten van activiteiten ontwikkeld,
maar ook daar was het bereik in eerste instantie
beperkt, maar wel vaak impactrijk.
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ORGANISATIEONTWIKKELING EN
BEDRIJFSVOERING
Gegeven de onzekerheid van de context waarin
we ons werk moesten doen vanaf medio maart,
hebben we het idee van ‘transformeren in
plaats van overbruggen’ omarmd, met als
gedachte dat we de crisis ook wilden gebruiken
om onze organisatie te verbeteren op
belangrijke punten, zodat we er sterker
voorstaan na de crisis dan ervoor. Daarnaast
willen we kosten en baten goed in evenwicht
houden zolang de crisis nog niet voorbij is,
zodat we adaptiever kunnen zijn.

Vanzelfsprekend hebben de vanaf 12 maart
2020 door de overheid getroffen
crisismaatregelen rondom het Coronavirus ook
grote gevolgen gehad voor onze organisatie.
Wij hebben onmiddellijk stappen ondernomen
om de schade van het abrupte einde van ons
hoogseizoen te beperken. En vervolgens om de
schade waar mogelijk te compenseren via
beschikbare regelingen en aanvullende
fondsen.
Aangezien we niet wisten welk verloop de
situatie rond het virus zou hebben, moesten we
voortdurend rekening houden met - en plannen
uitwerken voor - drie mogelijke scenario’s:
A. De 1,5 meter economie als richtsnoer.
B. ‘Normaal’ open zijn, zonder beperkingen.
C. Lockdown: (deels) gesloten, tot nader order.
De Raad voor Cultuur had in zijn scenariobrief
van 28 mei een mooie voorzet gedaan voor het
omgaan met de huidige crisis. De Raad legde
een goede verbinding tussen mogelijke
culturele interventies en de drie mogelijke
crisis-scenario’s.
Dit gaf houvast voor wat er kon in welke
situatie: digitaliseren bij lockdown, ontwerpen
bij 1,5 meter en differentiëren bij ‘normaal’.

Daarbij was ook van belang om de
mogelijkheden per subsector te bekijken. Het
palet aan mogelijkheden voor theater was
anders dan voor museale activiteiten, of
cultuureducatie.
We wisten niet of en wanneer alles weer
‘normaal’ zou worden. We wisten ook niet of we
wel wilden dat het weer normaal wordt. We
wisten alleen dat we ‘normaal’ snel en effectief
konden optuigen. Kunstlinie is uitstekend
geëquipeerd om in korte tijd een voorstelling in
te kopen, te verkopen aan het publiek en
faciliteren in de techniek; een tentoonstelling of
workshop te bedenken en vorm te geven en
bezoekers bij te betrekken; in de media te
komen met relevante events; schoolkinderen te
ontvangen en begeleiden in een relevant kunst
educatief programma.
Deze realiteit gold natuurlijk niet alleen voor
ons, maar net zo goed voor onze belangrijke
leveranciers: impresariaten, producenten,
theatergezelschappen en culturele makers.
Daarmee werd programmering op de korte
termijn – dat is in onze termen een jaar – een
complexe legpuzzel. Wat binnen het ene
scenario prima kon en paste, was in het andere
scenario volstrekt onmogelijk. Vandaar dat veel
podiumproducties voor seizoen 20/21 zijn
doorgeschoven naar 21/22 of zelfs 22/23. Dit
betrof met name het grotere en/of
commerciëlere aanbod (denk aan musicals,
bekende cabaretiers en concerten). De
programmering werd daarmee een oefening in
voortdurend herschikken en aanpassen.
Naast het structureel denken en ontwikkelen in
verschillende scenario's hebben we een aantal
opdrachten en onderzoeksthema’s voor onszelf
geformuleerd als richtsnoer voor deze
crisisperiode.
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Groeperen om sterker te worden
Het bouwen aan een sterke kunstzinnige en
culturele identiteit is al lastig genoeg in grote
steden met een eeuwenoude traditie van kunst
en cultuurgebruik. In Almere bestaat deze
traditie nog niet. Daarom wil Kunstlinie
drempels verlagen, gidsen in het meenemen in
kunst en cultuur, activeren van kunst- en
cultuurliefhebbers. In haar rol als grootste
kunstinstelling van de provincie, kan en wil ze
dat niet als solist vormgeven. Met
gezelschappen, subculturen, scholen,
ondernemers samen staan we sterker.
Thuiswerken - Het Nieuwe Werken
Hoe werken we het meest efficiënt en effectief?
Hoe bedienen we teams en individuen. Hoe
draagt dit bij aan werkplezier, duurzaamheid,
optimaal gebruik ruimte?
Kunst en culturele rol
Hoe houden we focus op impact en op
bezoekers? Hoe vergroten we de impact? Hoe
versterken we de hele infrastructuur? Hoe
geven we richting?
Locatie
Wat is onze plek? Hoe zien anderen ons? Waar
zijn we aanwezig en wat doen we daar? Hoe
geven we als medewerkers vorm aan de rol als
grootste kunstinstelling van de provincie? Hoe
kunnen we aanverwante partijen (producenten,
makers) aan ons binden en binnenhalen?
Digitale identiteit
Hoe kunnen we toegankelijkheid en
betrokkenheid versterken met behulp van
digitale identiteit? Hoe passen we kernwaarden
als LIVE, IMMERSIVITEIT en SAMEN toe?
Dit gezegd hebbend vonden wij toch dat we
steeds een realistisch alternatief als
begrotingsscenario voor ogen moesten houden,

gebaseerd op de actueel meest voor de hand
liggende verwachting, namelijk die van de 1,5
meter economie. Dit uitgangspunt beperkte
met name onze podiumfunctie drastisch. De
capaciteit van onze zalen werd daarmee
teruggebracht tot zo’n 20 à 25%. Het rendabel
maken van activiteiten werd daarmee vrijwel
onmogelijk, zeker als de kosten voor het
geschikt maken van de ruimtes voor social
distancing daarin worden meegenomen. Toch
vonden we het een uitdaging om ook in die
setting steeds te doen wat kon. Dit leidde tot
kleinschaliger, lokaler en intiemer aanbod. We
wilden zo veel mogelijk blijven doen, maar we
wilden vooral ook dat wat we deden zou leiden
tot waardevolle ervaringen voor ons publiek.
Kortom: gegeven de onzekere situatie bleken
veel activiteiten uiteindelijk niet uitvoerbaar of
vroegen om drastische bijstelling. Wij
waarderen het zeer dat wij ook in deze
uitdagende tijden de ruimte hebben gevonden
en gekregen voor innovatie en door alle
beschikbaar gestelde coronamaatregelen zo
nodig hebben kunnen investeren in strategieën
gericht op transformatie op de langere termijn
voor onze culturele kernactiviteiten.
Voor onze commerciële activiteiten hebben wij
in het vierde kwartaal van 2021 de conclusie
moeten trekken dat de markt voor
evenementen waarschijnlijk langdurig geraakt
zal worden door deze crisis, ook als de
maatregelen minder beperkend worden.
Veel organisaties hebben ontdekt dat een live
event niet de enige manier is om bepaalde
doelen te bereiken. De verwachting binnen de
evenementenbranche is dan ook dat de sector
sowieso zal veranderen en dat hybride
evenementen in de toekomst belangrijker
zullen worden. Als gevolg hiervan hebben we
op economische gronden besloten onze
organisatie te transformeren van het oude

pagina 13

model, waarbij we theatervoorstellingen,
tentoonstellingen en events aanboden, naar
een stadscultuurhuis, gericht op podium,
kunsthal en het stadsforum. Dit resulteerde in
het vervallen van de activiteiten rond
verhuringen en evenementen en zal resulteren
in nieuwe kansen voor de organisatie. Deze
verandering van de strategie was economisch
absoluut noodzakelijk om Kunstlinie te
hervormen tot een duurzame organisatie.
Door deze reorganisatie werden 5 medewerkers
geraakt door het vervallen van arbeidsplaatsen
in verband met het stopzetten van commerciële
verhuringen en events. Een reductie van 3,79
fte's, binnen de afdelingen verhuringen,
productie & planning en administratie.
Voorafgaand aan deze reorganisatie is advies
ingewonnen bij de OR en er is een sociaal plan
opgesteld voor de uitvoering.
Kunstlinie Almere Flevoland sloot 2020 af met
37,93 fte’s (2019: 39,2 fte’s) in een vast of
tijdelijk dienstverband.
Deze vaste kern werd tot medio maart
ondersteund door een flexibele schil van
freelancers (bijvoorbeeld voor theatertechniek)
en makers (bijvoorbeeld als curator bij
exposities), vergelijkbaar met 15 fte’s, alsmede
door zo’n 35 vrijwilligers (totaal 3 fte’s) die
breed inzetbaar zijn voor met name
publieksbegeleiding.
De organisatie werkt op projectbasis samen met
partners binnen het lokale culturele veld,
waarbij partijen gebruik maken van elkaars
competenties. Daarbij streven we ernaar
subsidiegelden zo optimaal mogelijk in te
zetten: ofwel door synergie-effecten, ofwel door
hefboomwerking.
Kunstlinie Almere Flevoland kende in 2020
verschillende begunstigers:
• Gemeente Almere,
• Provincie Flevoland,

•
•
•
•
•

Fonds Podiumkunsten,
Kickstart Cultuurfonds,
Mondriaanfonds,
VSBfonds en
Rijksoverheid (NOW/TVL).

De organisatie hanteert een
begrotingsdiscipline waarin de middelen zó
worden ingezet dat de verschillende
doelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk
worden behaald. Deze doelstellingen betreffen
in ieder geval de kwalitatieve verplichtingen
vanuit de Gemeente Almere en andere
begunstigers. Daarnaast zijn doelstellingen en
ambities geformuleerd met betrekking tot
partnerships met lokale, regionale en nationale
partijen.
Voor de planperiode committeerde Kunstlinie
Almere Flevoland zich in haar begroting aan het
behalen van een negatief exploitatieresultaat
van -149.969,- Euro. Het gerealiseerde
exploitatieresultaat voor 2020 bedraagt
386.833,- Euro. (Het exploitatieresultaat
bedroeg in 2019 -178.127,- Euro, versus een
begroting van -274.636,- Euro.)
Het positieve verschil is grotendeels te
verklaren door de effecten van de generieke en
specifieke overheidssteun die Kunstlinie heeft
ontvangen in het kader van corona, alsmede de
bezuinigingen die zijn doorgevoerd om kosten
en baten zo goed mogelijk in balans te houden.
Zo heeft de gemeente Almere besloten tot
gedeeltelijke huurkwijtschelding evenredig aan
de opgelegde beperking van de
publiekscapaciteit in 2020. Wij zijn de
gemeente zeer erkentelijk voor het proactief
meedenken over een passende en relevante
vorm van ondersteuning voor onze financiële
uitdagingen.
Verder hebben we met al onze subsidiegevers
en begunstigers goede afspraken kunnen
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maken over onze prestatieversplichtingen voor
2020: uitstel waar het kan, vervallen indien
door de situatie gedwongen. Zo zijn een aantal
grote tentoonstellingen en een groot aantal
theatervoorstellingen vooruitgeschoven en zal
verantwoording hierover alsdan plaatsvinden.
Als culturele organisatie met een vitale functie
binnen de provinciale en stedelijke
infrastructuur hebben wij naast de generieke
coronaregelingen een bijdrage ontvangen van
209.909,-Euro van het Fonds Podiumkunsten
(FPK), dat vervolgens werd gematcht door de
Provincie Flevoland en de Gemeente Almere
gezamenlijk, resulterend in een totale bijdrage
van 419.818,- Euro. Een deel van dit geld is in
2020 niet besteed aan de geplande activiteiten,
omdat dit door de lockdown maatregelen niet
mogelijk was. Landelijk is besloten, met
instemming van het FPK, gemeente en
provincie, om dit overschot over te hevelen naar
2021. Dit is hard nodig om de culturele
organisaties en daarmee de cuturele sector
overeind te houden en - zodra het weer kan - te
heropenen. De vooruitzichten voor 2021 blijven
onzeker. Een significant deel van de culturele
organisaties zal in 2021 aanvullende
coronasteun nodig hebben om het hoofd boven
water te houden. Zonder deze financiële
ondersteuning is het onmogelijk om de
activiteiten weer te kunnen opstarten en
financiële risico's, die horen bij bedrijfsvoering,
te kunnen dragen.
Als gevolg van de coronacrisis en de daaruit
voortvloeiende beperkende maatregelen is de
omzet flink lager uitgevallen dan de begroting.
Alleen al bij de podiumprogrammering zijn de
opbrengsten 927K lager en voor events en
citylounge gezamenlijk is dit een minus in
opbrengsten ten opzichte van de begroting van
bij elkaar 1.035K. Een deel van deze tekorten
worden gebalanceerd door lagere directe

kosten, waardoor het effect niet rechtstreeks
doorstroomt naar de brutomarge. Binnen de
brutomarge voor de totale culturele
programmering wordt de niet gerealiseerde
brutomarge van podium gecompenseerd door
mitigerende maatregelen en effecten bij andere
programmalijnen, maar dit geldt niet voor de
niet gerealiseerde brutomarge van 638K bij
events en citylounge, waardoor een niet
gerealiseerde brutomarge van 608K blijft uit
directe opbrengsten en kosten. Daarnaast zijn
de overige opbrengsten 134K lager dan
begroot en vallen daarmee net iets onder het
niveau van 2019, in plaats van de groei die was
voorzien.
Via strak sturen op de indirecte kosten
(personeelskosten, huisvestingskosten,
kantoorkosten en marketingkosten) werd 300K
bespaard, maar ruim de helft daarvan (157K)
ging op aan hogere algemene kosten. Deze
hogere algemene kosten werden veroorzaakt
door de extra kosten voor coronagerelateerde
maatregelen, zoals kosten voor aanpassingen in
het gebouw en in de bedrijfsvoering (b.v.
ombouw grote zaal en middenzaal, aanbrengen
looproutes en hygiène maatregelen), hogere
advieskosten en hogere accountantskosten. Een
deel hiervan wordt gecompenseerd door de
bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds van 23K
ten behoeve van de ombouw van de zalen in
relatie tot coronamaatregelen.
Vanuit de exploitatie, inclusief het zoeken van
een optimale balans tussen opbrengsten en
kosten uit activiteiten, blijft een negatief
resultaat van 598K. Dit wordt afgedekt door de
bijdragen uit NOW, TOGS en TVL van in totaal
743K. Onder aan de streep leidt dit tot een
positief resultaat, dat hiervoor al is toegelicht.
Dit leidt op de balans tot een
bestemmingsreserve Covid-19 van 642K (en
een overig eigen vermogen van 133K) als
buffer voor 2021.
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Ten tijde van vaststelling van dit
bestuursverslag is duidelijk dat ook de
begroting 2021 zal moeten worden herzien in
het kader van het coronavirus, aangezien in de
eerste periode van het jaar wederom een
volledige lockdown van toepassing is.
Momenteel is nog onzeker wat de werkelijke
gevolgen zullen zijn en hoelang we te maken
hebben met coronagerelateerde beperkende
maatregelen. De eventuele financiële gevolgen
en genomen maatregelen zijn nader toegelicht
in de in de jaarrekening opgenomen
continuïteitsparagraaf.
KUNSTLINIE
Eigen inkomsten
Kaartverkoop Podium
Horeca Podium
Overig Podium
Kaartverkoop Kunsthal
Overig Kunsthal
Stadsforum
Festival
Congrescentrum
Horeca
Verhuur
Private Gelden
Overige Opbrengsten
Overige Fondsen
LandArt
Steunmaatregelen Covid-19
Totaal
Subsidies
Gemeente - Programma
Gemeente - Huur
Totaal
Totale Baten
Directe kosten
Podium
Horeca Podium
Kunsthal
Stadsforum
Festivals
Congrescentrum
Horeca
LandArt
Totaal
Indirecte kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvesting
Huisvesting Huur
Kantoorkosten
Marketing kosten
Algemene kosten
Totaal
Totale Lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

Realisatie
2020
€
€

Begroting
2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

387.619 €
138.046 €
€
6.195 €
30.000 €
5.508 €
€
141.407 €
€
88.082 €
€
18.348 €
€
137.665
1.140.167 €
2.093.037 €

€
€
€
€

3.241.032
2.679.813
5.920.845
8.013.882

€
€
€
€
€
€
€
€
€

364.156
70.365
248.638
4.172
55.376
121.665
864.372

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.780.244
42.485
581.694
2.763.863
146.526
183.947
263.784
6.762.543
7.626.915
(134)
386.833

1.315.000
335.594
25.000
100.000
49.500
50.000
599.406
380.000
200.000
25.000
66.000
50.000

Corona Scenario
2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

821.875
209.746
25.000
100.000
49.500
50.000
374.629
237.500
200.000
25.000
41.250
50.000

€
3.195.500 €

2.184.500

€
3.290.292
€
4.226.104
€
7.516.395
€ 10.711.895

€
€
€
€

3.290.292
4.226.104
7.516.395
9.700.895

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

703.375
73.411
413.000
49.500
42.500
161.370
139.597
1.582.753

1.143.750
117.458
413.000
49.500
42.500
258.192
223.355
2.247.755

€
2.858.787 €
2.858.787
€
43.500 €
43.500
€
813.465 €
813.465
€
4.310.957 €
4.310.957
€
151.879 €
151.879
€
244.615 €
244.615
€
106.834 €
106.834
€
8.530.036 €
8.530.036
€ 10.777.791 € 10.112.789
€
€
€
(65.896) €
(411.894)

FINANCIËN EN RISICOBEHEERSING
De balanspositie van Kunstlinie Almere
Flevoland per ultimo 2020 is gezond. Echter, de
actuele situatie rond corona vraagt om
prudentie. Regie op het vermogensbeleid is
belangrijk, want enerzijds heeft de organisatie
een ‘weerstandsvermogen’ nodig om
tegenvallers op te vangen, maar anderzijds kan
deze reserve niet worden opgebouwd door
middel van activiteiten waarvoor
subsidiegelden worden verstrekt, omdat deze
binnen de intussen bekende
coronamaatregelen geen positief resultaat
opleveren. Idealiter zou het
weerstandsvermogen van de stichting rond de
25% dienen te liggen. Het is daarom belangrijk
de komende jaren onze buffer uit eigen
inkomsten verder uit te bouwen, aangezien we
volgend jaar de huidige, opgebouwde reserve
zullen moeten aanspreken.

Daarnaast zal qua financieringmix een
onderscheid worden gemaakt tussen structurele
activiteiten en projectmatige activiteiten.
Met name tentoonstellingsprojecten en
publieksprogrammering vragen om een meer
geoormerkte vorm van financiering, waarmee
eenmalige baten worden gerealiseerd, ook ten
tijde van corona.
De kasstroom van de stichting wordt
gemonitord per kwartaal, waarbij de uitgaven
planning wordt afgestemd op het ritme van de
subsidiebetalingen.
Risicobeheersing is een integraal onderdeel van
de dagelijkse bedrijfsvoering van de stichting.
Een goede beheersing van de financiële,
operationele en compliance risico’s is essentieel
voor het realiseren van de (strategische)
doelstellingen. Per categorie worden de risico’s
geïdentificeerd en wordt de mogelijke impact,
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risicobereidheid en mogelijke mitigerende
maatregelen bepaald. Gezien de aard van de
organisatie kunnen risico’s niet altijd worden
gekwantificeerd.

•
•
•

Er is in 2020 veelvuldig overleg geweest tussen
de directie en de auditcommissie, opdat de
raad van toezicht steeds goed geïnformeerd zou
zijn, kon adviseren en richting kon geven waar
nodig. Door het grotendeels stilvallen van de
programmering en de hospitality activiteiten
was de focus vooral gericht op het in goede
balans houden van de financiën. Met name over
de effecten van de coronaregels en de te nemen
maatregelen is gedurende het jaar regelmatig
van gedachten gewisseld. Waar mogelijk zijn
kosten beperkt en is optimaal gebruik gemaakt
van de financiële coronaregelingen. Naast de
toepassing van de diverse financiële regelingen
is ook uitgebreid gesproken over het
restitutiebeleid, risicobeheersing in de
bedrijfsvoering en de transformatie van de
organisatie.
De inzichten uit de risicobeheersing en de inzet
van mitigerende maatregelen was in 2020
structureel onderwerp van gesprek met
auditcommissie en RvT. Dit proces stelde
Kunstlinie in staat ook in deze uitdagende
tijden haar risico’s binnen de overeengekomen
begrenzing te houden en waar nodig
procedures en processen aan te passen, alsook
haar risicomanagement te actualiseren.
CONTINUÏTEIT VAN DE
BEDRIJFSVOERING

Vanzelfsprekend hebben de vanaf 12 maart
2020 door de overheid getroffen
crisismaatregelen rondom het Coronavirus ook
grote gevolgen gehand voor onze organisatie.
Wij hebben onmiddellijk de volgende stappen
ondernomen:

•
•

•
•

•

Voorstellingen zo veel mogelijk
verplaatst naar het volgende seizoen.
Events voor zover mogelijk verplaatst
naar het volgende seizoen.
De exposities voor zomer en najaar
uitgesteld naar 2022.
Alle lopende vacatures tot nader order
bevroren.
Restitutiebeleid voor kaartjes omgezet
naar voucherbeleid, in lijn met de
sector.
Steunaanvraag gedaan voor NOW,
TOGS en TVL (is gehonoreerd).
Steunaanvraag gedaan voor COVID-19
regeling voor vitale infrastructuur (is
gehonoreerd).
Gesprek aangegaan met Gemeente
Almere over gedeeltelijke
huurkwijtschelding in lijn met de
beperkende maatregelen rond opening
en toegang van het gebouw (is
gehonoreerd).

De vorm en de duur van de crisismaatregelen
vanaf 1 juni hebben grofweg twee verschillende
gevolgen gehad:
A. (Deels) gesloten blijven, tot nader
order.
B. De 1,5 meter economie als richtsnoer.
In de periode vanaf 1 juni, waren de gevolgen
voor wat betreft de afspraken met impresariaten
en producenten lange tijd niet duidelijk en
risicovol.
Het gebouw was gesloten, maar de reguliere
kosten liepen door. Aangezien er minder
gebruik van het pand wordt gemaakt zijn de
bepaalde kosten (energie, schoonmaak e.d.)
tijdelijk lager.
In lijn met de NOW wordt het personeel in
loondienst doorbetaald, en is bij een
verruiming van de maatregelen direct weer
beschikbaar. We werken echter in de horeca en
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de theatertechniek met een grote flexibele
schil. Op basis van de verschillende scenario’s is
daarom een resource planning gemaakt om op
te kunnen schalen wanneer dit aan de orde is.
Eind 2020 is het eigen vermogen € 775K
positief. Voor 2021 was een klein verlies van
€ 66K begroot. De impact van de Coronamaatregelen op onze exploitatie en
vermogensontwikkeling blijft echter heftig en
een realistisch scenario zou ook een min van
ruim € 400K kunnen opleveren, afhankelijk van
de duur en omvang van de coronamaatregelen.
Bovendien zijn na de coronacrisis ook nog
'uitgestelde kosten' te verwachten, ofwel kosten
die vooruitgeschoven zijn maar wel op enig
moment aan de orde zullen zijn (bijvoorbeeld
op gebied van onderhoud en beheer).
Ook zullen er wellicht extra kosten te maken
zijn bij het opschalen van de organisatie naar
'het nieuwe normaal'.
Gegeven de onzekerheid over de duur en vorm
van de overheidsmaatregelen bestaat ook
onzekerheid over de continuïteit van de
organisatie. Zonder generieke of specifieke
steunmaatregelen gedurende periodes van
beperkende maatregelen zal het ook in de
toekomst niet mogelijk zijn om aan onze
prestatieafspraken te blijven voldoen én de
organisatie naar een kwalitatief hoger niveau te
brengen.
Minister van Engelshoven van OCW heeft
herhaaldelijk aangegeven dat de intentie is om
het culturele veld zo veel mogelijk overeind te
houden. Daarbij is uitgesproken dat
instellingen niet aan prestatieverplichtingen
gehouden zullen worden voor zover deze
beïnvloed zijn door de getroffen
crisismaatregelen.
Ook de gemeente Almere heeft aangegeven de
vitale culturele infrastructuur in de stad te
willen beschermen. Aangezien Kunstlinie
Almere Flevoland van groot belang is voor de

basisinfrastructuur van de stad, ligt het in de
lijn der verwachting dat noodhulp geboden
blijft worden, wanneer dit aan de orde zou zijn,
maar ook dat dit maatwerk zal zijn, afhankelijk
van de ontwikkelingen langs de lijnen van de
geschetste scenario’s. Overigens is er vanaf het
eerste moment contact gelegd met de
wethouder cultuur, met wie we een goede
verbinding onderhouden over de actuele stand
van zaken.
Bovenstaande geeft weer dat sprake is van
ernstige onzekerheid met betrekking tot de
continuïteit, maar dat door de genomen
maatregelen, steun vanuit de overheid, de
voucherregeling en bereidheid van de
bezoekers, een duurzame voortzetting van de
activiteiten te verwachten is. Om die reden is de
jaarrekening 2020 opgemaakt uitgaande van
de continuïteitsveronderstelling van de
stichting.
GOVERNANCE
Kunstlinie wordt bestuurd conform de
Governance Code Cultuur en ziet er actief op toe
dat de organisatie de principes van de code
toepast en geeft daarbij waar nodig uitleg.
Hierover wordt verantwoording afgelegd in het
jaarverslag en op de website.
De Raad van Toezicht is werkgever van het
bestuur en ziet toe op beleid van het bestuur en
op de algemene gang van zaken binnen de
stichting. Tevens staat hij het bestuur met raad
en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak
richt de Raad van Toezicht zich naar het belang
van de stichting en de bij de stichting betrokken
personen. Bij de samenstelling van de raad is
rekening gehouden met diversiteit, expertise
en onafhankelijkheid van de leden.

De raad heeft uit zijn midden een audit
commissie (AC) benoemd die de
besluitvorming van de raad over de financiën
en de financiële verslaglegging voorbereid en
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tevens jaarlijks met het bestuur en de
accountant de jaarrekening, het
accountantsrapport en de managementletter
bespreekt.
Als goed werkgever heeft de raad uit zijn
midden ook een remuneratiecommissie (RC)
benoemd die de werkgeversrol van de raad
richting het bestuur vervult, waaronder een
jaarlijks evaluatiegesprek met het bestuur en
adviseert de raad inzake juridische en HRM
kwesties, zoals de bezoldiging van het bestuur.

Begin 2021 wordt daarom een start gemaakt
met biastrainingen. De volgende stap daarna
zal de Scan Culturele Diversiteit zijn, om
scherper beeld te krijgen bij onze kansen en
uitdagingen. Op basis daarvan gaan we met
een praktisch plan van aanpak aan de slag om
onszelf steeds een beetje meer inclusief te
maken. Daarbij willen we binnen de stad ook
nauw samenwerken met Avanti, onder andere
in de vorm van coproducties.
Kunstlinie onderschrijft de Code Diversiteit &
Inclusie en draagt de uitgangspunten van de
code uit in alle onderdelen van haar
programmering. Ook in 2020 heeft de
kwalitatieve trend van verjonging onder
bezoekers zich doorgezet zoals door de stichting
gestimuleerd sinds 2016. Met name door de
contextuele programmering vanuit de Kunsthal
en het Stadsforum is de stichting in staat
talenten en makers uit verschillende disciplines
en culturele achtergronden aan Kunstlinie en
aan elkaar te verbinden.

Binnen de Raad van Toezicht is per 23 april
2020 Margo van der Valk benoemd als nieuw
lid, alsook lid van de remuneratiecommissie.
Hierdoor is de bezetting van de raad en zijn
commissies weer compleet.

Kunstlinie heeft in de afgelopen jaren diverse
stappen gezet om inclusief en pluriformer te
zijn. Zo zijn maatschappelijke betrokkenheid en
actualiteit primaire uitgangspunten waarop het
voorstellings- en tentoonstellingsbeleid is
gebaseerd. Met programma’s als Hoogtij(d) en
Why the Caged Birds Sing, maar eerder ook The
Bigger Picture, richt Kunstlinie zich specifiek op
jongere en meer cultureel diverse doelgroepen.

De raad reflecteert jaarlijks op eigen
functioneren.
De beloning van de directeur-bestuurder en
leden van de Raad van Toezicht valt binnen de
kaders van de Wet Normering Bezoldiging
Topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT).
DIVERSITEIT & INCLUSIE
Kunstlinie heeft inclusiviteit als belangrijk
vertrekpunt gekozen voor haar organisatie. Dit
is geïnitieerd vanuit het programmateam, want
als je iets uit wilt dragen, dan moet je jezelf
daar ook naar gedragen. Dit leidde tot een
boeiend discours en vooral ook tot de gedeelde
wens om door te pakken.

De afdeling Educatie bereikt met
onderwijsprogramma’s diverse schooltypes en
niveaus. PO,VO, MBO en HBO: ze komen
allemaal naar Kunstlinie, of boeken een
programma op school. Ook zijn in 2020, zoals
ook in 2019, studenten betrokken bij de
ontwikkeling van tentoonstellingen.
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Daarnaast gaat er in de toekomst meer gewerkt
worden met denktanks, gastcuratoren,
gastprogrammeurs en gastmarketeers.
Hiermee zijn we er nog niet. De samenleving is
voortdurend in beweging. Dit vraagt om een
continu onderzoekende houding, bereidheid
tot veranderen en zelfreflectie.
FAIR PRACTICE CODE
Kunstlinie onderschrijft de Fair Practice Code en
erkent en honoreert collectieve beloningsafspraken en het belang van een collectieve
verantwoordelijkheid in de sectoren waarin zij
actief is en is - voor zover het niet strijdig is met
de toepassing van de AVG - voorstander van
transparantie op dit punt in zijn beleid en
bedrijfsvoering.
De salariëring (inclusief het honoreren van
overuren) van het personeel vindt plaats
conform de cao WNP en is in lijn met de WNT.
In lijn met de Fair Practice Code zijn de externe
vergoedingen voor onze freelancers en makers
gebaseerd op marktconforme tarieven voor de
verschillende rollen die zij kunnen vervullen. En
dragen daarmee bij aan een kader voor
duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen
en werken in kunst, cultuur en creatieve
industrie en daarmee aan verantwoord
marktgedrag en kritische reflectie.
Voorts onderschrijft Kunstlinie het beleid dat
inzet op realistische beloning en
arbeidsvoorwaarden, groei en ontwikkeling van
menselijk kapitaal.

VERSLAG VAN DE RvT
Sprak de Raad van Toezicht in de februari
vergadering nog over de positionering van
Kunstlinie voor de lange termijn; een maand
later was er een andere werkelijkheid. De
impact van de coronacrisis op de
programmering, dienstverlening,
bedrijfsvoering en financiën van Kunstlinie was
heel groot. Er is heel veel overleg geweest
tussen de Raad en de directie over de effecten
en de te nemen maatregelen. De Raad van
Toezicht vindt dat de directeur-bestuurder en
haar team adequaat hebben gereageerd op de
coronacrisis. Het culturele aanbod kon slechts
beperkt zijn, maar de mogelijkheden die er
waren, zijn benut. Waar mogelijk zijn de kosten
beperkt en er is optimaal gebruik gemaakt van
de financiële coronaregelingen. De directeurbestuurder heeft de coronacrisis benut om
enkele structurele veranderingen te realiseren,
met name met betrekking tot events. Zoals zij
zelf schrijft in dit verslag ‘transformeren in
plaats van overbruggen’; die keuze
onderschrijven wij, want het zal ook na corona
blijvend anders zijn in de culturele sector. De
samenwerking met partners is versterkt, met
name met BonteHond en Suburbia en dit
vinden we een positieve ontwikkeling.
Door het grotendeels stilvallen van de
programmering was de focus van de Raad van
Toezicht vooral gericht op financiën en
risicobeheersing, bedrijfsvoering en de
genoemde transformatie. Hoewel we als Raad
(letterlijk) op afstand stonden in 2020, hebben
we de ontwikkelingen toch van dichtbij gevolgd
en zijn we altijd ‘in control’ geweest.
De auditcommissie is 5 maal bijeen geweest
met de directeur-bestuurder en de manager
financiën, opdat de raad goed geïnformeerd
was, kon meedenken en richting kon geven
waar nodig. Er is gesproken over de toepassing
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van de diverse financiële regelingen voor
Kunstlinie en het restitutiebeleid. Ook
tussentijds is er waar nodig overleg geweest
met de manager financiën. Het jaar 2020 is
afgesloten met een positief resultaat waar een
negatief resultaat begroot was. Met name de
pro-actieve houding ten aanzien van de
verschillende (Rijks)regelingen heeft ertoe
geleid dat er, ondanks de lange periode van
sluiting, geen beroep hoeft te worden gedaan
op het eigen vermogen. Dat is een mooi
resultaat.
De remuneratiecommissie heeft in 2020 een
nieuw lid geworven: Margo van der Valk. Margo
is met haar kennis van de cultuursector een
goede aanvulling voor de Raad. Na het vertrek
van Guus Stoelinga, eind 2019, is de Raad weer
compleet. Daarnaast heeft de commissie het
functioneringsgesprek met de directeurbestuurder gevoerd.
De raad heeft 6 maal vergaderd en in iedere
vergadering stonden de coronacrisis en de
effecten daarvan centraal. Daarnaast zijn er
formele besluiten genomen over de
jaarrekening, het beleidsplan 2021 – 2024, de
begroting 2021 en de bezoldiging van de
directeur- bestuurder. De raad heeft zijn eigen
functioneren geëvalueerd onder begeleiding
van een externe deskundige; er is een start

gemaakt met het formuleren van de visie op
toezicht en dit zal afgerond worden in 2021.
Er is 1 maal overleg geweest met de
Ondernemingsraad.
Er is 2 maal bestuurlijk overleg geweest van de
directeur-bestuurder en de voorzitter van de
Raad van Toezicht met de wethouder Cultuur,
de belangrijkste stakeholder en financier van
Kunstlinie. De effecten van de coronacrisis, de
samenwerking met de partners en de financiële
regelingen zijn in dit overleg besproken. Het is
fijn te kunnen constateren dat er vanuit de
wethouder (en de rest van de gemeente) volop
steun is voor Kunstlinie, ook in dit moeilijke
jaar.
In 2020 is er inzet en flexibiliteit gevraagd van
de directeur-bestuurder en de medewerkers. De
werkelijkheid veranderde nogal eens waardoor
gemaakte plannen weer gewijzigd moesten
worden. Tegelijkertijd mocht er niet fysiek
gewerkt worden in het gebouw en moest alles
digitaal en op afstand besproken en
georganiseerd worden. De Raad van Toezicht
heeft grote waardering voor de wijze waarop dit
is gebeurd en de inzet die iedereen heeft
getoond. De betrokkenheid bij Kunstlinie is
groot en dat is een compliment waard!
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR
RvT Leden
Mevrouw mr. M.C.M. Huisman
Hoofdfunctie: Manager HR Flevoziekenhuis
Nevenfuncties 2020:
- Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer
- Bestuurslid van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen
Mevrouw L.M. Bouwmeester MSc
Hoofdfunctie: eigenaar Rederijk
Nevenfuncties 2020:
- Lid Algemene vergadering Waterschap Zuiderzeeland
- Bestuurslid Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO)
- Voorzitter Stichting Evenementenhandboek Veiligheid
- Penningmeester Stichting Innercircle
De heer A.W.E. Klapwijk
Hoofdfunctie: eigenaar Tatatataa marketingadvies
Nevenfuncties 2020:
- Lid RvT Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
- Bestuurslid Stichting Muze van Zuid
- Bestuurslid Stichting Oneiros
- Bestuurslid Stichting ArtTribute
De heer M. Pol MSc
Hoofdfunctie: Directeur Projectontwikkeling BUN Holding (t/m 31 augustus)
Senior Adviseur Lysias Advies (vanaf 1 september)
Nevenfuncties 2020:
- Lid Stuurgroep Herijking Gemeentefonds – Ministerie van Binnenlandse Zaken

Mevrouw M. van der Valk (per 23 april)
Hoofdfunctie: Beleidsadviseur Nederlands Filmfonds (t/m dec 2020)
Geen overige nevenfuncties
Bestuur
Adriana B. Strating MBA
Directeur-Bestuurder
Nevenfuncties 2020:
- Lid DOCA (Directieoverleg Cultuur Almere)
- Lid Redactieraad Almere
- Founder Multrajectum BV
- Voorzitter Stichting Impactuation i.o.
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COLOFON

Kunstlinie Almere Flevoland is een uniek cultureel kwartier: een stadscultuurhuis
dat een ontmoetingsplaats is waar mensen samen kunnen genieten van theater,
beeldende kunst, architectuur, workshops, eten en drinken. Ons iconische
gebouw staat pal aan het Weerwater, in het centrum van Almere Stad en wordt
jaarlijks door zo’n 200.000 cultuurliefhebbers bezocht. Kunstlinie kent drie
domeinen:
• Podium - toneel, cabaret, muziek, dansvoorstellingen en co-creatie
projecten; met workshops, masterclasses en discussiepanels op het gebied
van theater, muziek, dans en toneel.
• Kunsthal - tentoonstellingen, inspirerende presentaties en co-creatie
projecten; met workshops, masterclasses, voorstellingen en discussiepanels
op het gebied van beeldende kunst, sociaal-maatschappelijke issues,
architectuur, stedenbouw en landschap.
• Stadsforum - interactief programma, gericht op ontmoeting, verbinding en
discours; met culturele evenementen, festivals, horeca-faciliteiten en
excursies over beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en landschap.
In Almere wordt elke dag gebouwd aan de (culturele) identiteit van de stad en
Kunstlinie Almere Flevoland faciliteert dit met haar organisatievermogen en haar
inspirerende gebouw.
Kunstlinie Almere Flevoland
Esplanade 10
1315 TA Almere
www.kaf.nl
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SAMENWERKINGSRELATIES
BINNEN ALMERE
ABC Instellingen
AJSO
Partnership, o.b.v. aantal grote uitvoeringen per jaar
in onze grote zaal en groot aantal repetities.
BonteHond
Joint venture, o.b.v. huisgezelschap, co-produceren
van projecten zoals podiumproducties en festivals; op
termijn wellicht ook medebewoner gebouw.
CMK 2/3 KIDD
Vaste uitvoeringspartner binnen KIDD programma,
met diverse educatieve activiteiten binnen het
blokkenschema; daarnaast ook facilitator voor
activiteiten van andere instellingen binnen het KIDD
programma (voorstellingen Collage en BonteHond).
Collage
Facilitator voor schoolvoorstellingen van Collage en
we maken gebruik van de dienstverlening van Collage
als intermidiair tussen scholen en cultuurinstellingen.
Corrosia Theater, Expo & Film
Partnership, o.b.v. samen programmeren en samen
marketingactiviteiten ondernemen.
Cultuurfonds Almere
Partnership in het kader van joint ventures met DOCA,
bijvoorbeeld voor UitInAlmere en het Uitfestival.
De nieuwe bibliotheek
Partner, o.b.v. samen marketingactiviteiten
ondernemen en samen projecten uitvoeren, maar ook
in het kader van programmeren rond 'taligheid', denk
aan een kinderboekenfestival en kinderboekenbal
i.s.m. BonteHond.
Goede Rede Concerten
Partner, o.b.v. coproducties, zoals op de zondagen in
Kunstlinie en voor festivals.
Gouden Haas
Partner, o.b.v. huisgezelschap; op termijn wellicht ook
medebewoner gebouw.
KleurinCultuur
Partner, o.b.v. coproductie van educatieve en
participatieve projecten.

Poppodium de Meester
Partner, o.b.v. coproductie van popprogrammering en
festivals.
Popronde
Partner; wij zijn uitvoerder voor het project in Almere.
Top Almere
Partnership, o.b.v. aantal grote uitvoeringen per jaar
in onze grote zaal en een groot aantal repetities.
Suburbia/SubSub
Joint venture, o.b.v. huisgezelschap, co-produceren
van projecten zoals podiumproducties en festivals; op
termijn wellicht ook medebewoner gebouw.
Vis à Vis
Partnership, o.b.v. coproductie van bijzondere
projecten en festivals.
2TurvenHoog
Partnership, o.b.v. hosten, co-productie en faciliteren
jaarlijks festival; joint venture wordt onderzocht.

BIS gezelschappen
Black Pencil
Partner, o.b.v. huisgezelschap; op termijn wellicht ook
medebewoner gebouw.
BonteHond (zie bij ABC)
Gouden Haas (zie bij ABC)

Andere culturele partners Almere
Avanti
Partner, o.b.v. coproducties en festivals rond
inclusiviteit en rond taligheid; op termijn wellicht ook
medebewoner gebouw.
Polderblik
Partner, o.b.v. coproducties in het kader van APA en
Stadsforum.
Stad en Natuur
Partner, o.b.v. coproductie van educatieve projecten.
In de praktijk werken we met bijna alle Almeerse
cultuurinstellingen intensief samen. Waarbij in enkele
gevallen zelfs in de vorm van een joint venture. En we
delen ons gebouw met een aantal van hen.
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JAARREKENING 2020
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Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
(bedragen x 1€)
31 dec 2020
€

31 dec 2019
€

ACTIVA
Materiële vaste activa
Verbouwing
Inventaris
Automatisering
Inventaris horeca

206.580
517.195
117.951
30.574

246.066
703.180
115.276
48.157
872.300

Financiële vaste activa
Overige langlopende vorderingen

19.032

1.112.679

23.423
19.032

Voorraden
Voorraad

6.822

23.423

15.645
6.822

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen
Overige vorderingen en overlopende activa

86.620
10.144
907.429

15.645

79.300
486.178
327.885
1.004.193

Liquide middelen
Rekening courant bank
Spaarrekening bank
Kassen
Gelden onderweg

1.226.941
999.995
14.005
177
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893.363

185.851
1.200.000
18.778
3.196
2.241.118

1.407.825

4.143.465

3.452.935

Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
(bedragen x 1€)
31 dec 2020
€

31 dec 2019
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Egalisatie Reserve
Bestemmingsreserve Covid-19
Bestemmingsreserce Citylounge
Bestemmingsreserve sponsorgelden

-145.915
0
642.372
-149.992
428.875

-145.915
0
0
105.547
428.875
775.340

Voorzieningen
Voorziening Duurzame Inzetbaarheid

45.000

388.507

43.000
45.000

Langlopende schulden
Vooruitontvangen vervangingsinvesteringen gemeente Almere
Vooruitontvangen verbouwingssubsidie IFA

1.603.356
145.884

43.000

1.357.534
215.549
1.749.240

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Overige schulden en overlopende passiva

66.229
240.837
1.266.819
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1.573.083

337.217
69.688
1.041.440
1.573.885

1.448.345

4.143.465

3.452.935

Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Exploitatierekening over 2020
(bedragen x 1€)
2020 werkelijk
€

Directe Opbrengsten
Directe kosten
Brutomarge

846.440
-864.372

Subsidies
Steunmaatregelen Covid-19
Overige opbrengsten
Brutoresultaat
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvesting excl huur
Huur Bedrijfsruimten KAF
Kantoorkosten
Marketingkosten
Algemene kosten
Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten & lasten
Exploitatieresultaat

Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve Citylounge
Bestemmingreserve Covid-19
Exploitatieresultaat na bestemmingsreserves

2020 begroting
€

2019 werkelijk
€

2.833.373
-2.243.456

2.455.229
-1.807.620

-17.932

589.917

647.609

5.920.845
1.140.167
106.430
7.149.510

7.405.315
0
240.578
8.235.810

7.242.362
0
133.744
8.023.715

2.780.244
42.485
581.694
2.763.863
146.526
183.947
263.784

2.806.546
33.500
801.443
4.247.248
149.635
241.000
106.407

2.668.538
29.057
782.482
4.153.788
141.268
242.067
184.652

6.762.543

8.385.779

8.201.852

386.967

-149.969

-178.137

-134

0

10

386.833

-149.969

-178.127

255.539
(642.372)
0
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-149.969

137.758
-40.369

Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Kasstroomoverzicht over 2020
(bedragen x 1€)
2020
€

Exploitatieresultaat

2019
€

386.833

Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)
Vrijval verplichting investeringssubsidie (tgv afschrijvingen)
Vrijval verplichting investeringssubsidie (tgv huisvesting)
Mutatie voorzieningen

299.326
-256.843
0
2.000

-178.127
311.026
-281.969
0
16.000

44.483
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen
Mutatie voorraden en onderhanden werk
Mutatie operationele schulden

-110.830
8.823
125.540

45.057
-206.702
18.241
-178.467

23.533
454.849

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen/betaalde rentes

-134

-366.928
-499.998

10
-134
454.715

Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des)investeringen in materiele vaste activa
(Des)investeringen in financiele vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-58.949
4.391

Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

433.135

10
-499.988
-212.722
4.391

-54.558

-208.331
432.990

433.135

432.990

Netto kasstroom

833.292

-275.329

Mutatie geldmiddelen

833.292

-275.329
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Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Algemene toelichting
ALGEMEEN
Aard van de activiteiten
De stichting heeft als doel een kwalitatief hoog cultuuraanbod voor alle lokale doelgroepen te ontwikkelen. De stichting zet zich in
om de belangstelling voor culturele activiteiten te verhogen. Bovendien wil de stichting de culturele identiteit van Almere versterken.
Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig richtlijn voor de jaarverslagleggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".
Afwijking ten opzichte van RJ 640
De staat van baten en lasten wijkt op gond van het inzichtvereiste op onderdelen af van het voor geschreven model
volgens het Besluit Modellen Jaarrekening. De presentatie is een mengvorm van het categoriale- en functionele model.
LandArt
De adminstratie van LandArt is opgenomen in deze jaarrekening.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen.
De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische levensduur van de activa.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn opgenomen bij het verloopoverzicht materiële vaste activa.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere (netto-)opbrengstwaarde. Deze opbrengstwaarde wordt
bepaald door indivuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij, indien noodzakelijk, rekening wordt gehouden met
een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. De voorzieniging is niet tegen contante waarde gewaardeerd.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
Op grond van de cao heeft de werknemer een keuze om, als voldaan is aan specifieke voorwaarden, gebruik te maken van de regeling duurzame
inzetbaarheid (artikel 10). De waardering van de voorziening voor duurzame inzetbaarheid is tegen nominale waarde. Bij de berekening van de
voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, werkgeverslasten en de blijfkans. Voor de medewerkers die
voldoen om in aanmerking te komen voor gebruikmaking van deze regeling is een inschatting gemaakt of ze in de nabije toekomst alsnog van de
regeling gebruik zullen gaan maken. De medewerkers die in het verslagjaar aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor
gebruikmaking van deze regeling en de keuze ook hebben gemaakt voor deze regeling is sprake van een verplichting die volledig gewaardeerd
(opgebouwd) moet worden.
Continuiteitsveronderstelling
Zonder generieke of specifieke steunmaatregelen gedurende periodes van corona gerelateerde beperkende maatregelen zal het ook
in de toekomst niet mogelijk zijn om aan onze prestatieafspraken te blijven voldoen én de organisatie naar een kwalitatief hoger niveau
te brengen. De ervaring van het afgelopen jaar leert echter dat wij op grond van generieke steunmaatregelen en specifieke aanvullende
maatwerkafspraken over onder andere prestatieverplichtingen, goed in staat zijn onze rol binnen de vitale culturele basisinfrastructuur te blijven
vervullen.
Hoewel er sprake is van ernstige onzekerheid met betrekking ror de continuïteit, bieden de genomen maatregleen, steun vanuit de overheid, de
voucherregeling, de huidige vermogenspositie, liquiditeitspostitie en de bereidheid van bezoekers, voldoende vertrouwen zodat een duurzame
voorzetting van de activiteiten te verwachten is. Om die reden is de jaarrekening 2020 opgemaakt uitgaande van de continuïteitveronderstelling
van de stichting.
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Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en
dergelijke en over de omzet geheven belastingen.
Verkoop van goederen
De opbrengst uit verkoop van entreebewijzen, horeca, evenementen en merchandising wordt in de exploitatierekening als baten
genomen indien de prestatie is geleverd, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en de ontvangst
van desbetreffende opbrengst waarschijnlijk is.
Verlenen van diensten
De dienstverlening rondom voorstellingen aan producenten wordt als bate genomen in het kalenderjaar waarin de voorstelling
heeft plaatsgevonden, zodra het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat en de ontvangst van de opbrengst
waarschijnlijk is.
Subsidies
Exploitatiesubsidies zijn subsidies die worden verkregen uit hoofde van bestedingen die in het jaar van besteding als kosten
worden beschouwd, of subsidies die worden verkregen voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor exploitatietekorten in het
algemeen. De exploitatiesubsidies worden opgenomen op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt in
dat de exploitatiesubsidies ten gunste van de exploitatierekening komen in het jaar waarin de daarmee samenhangende
bestedingen worden verwerkt of waarin de betreffende opbrengsten zijn gederfd, dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Programma (project) subsidies zijn gerelateerd aan activiteiten. Deze subsidies worden in het jaar toegerekend aan de gerelateerde
(activiteits)kosten. Uitgangspunt is dat subsidies pas verwerkt worden indien er redelijke zekerheid is dat voldaan kan worden aan
de (eventuele) voorwaarden verbonden aan de betreffende subsidie en dat de subsidies ontvangen worden.
Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een aantal jaren waarin de besteding wordt
verantwoord. De ontvangen investeringssubsidies worden gepassiveerd op de balans (langlopende schulden). Uit de op de balans
gepassiveerde investeringssubsidie valt jaarljks een gedeelte ten gunste van het exploitatieresultaat vrij. Deze vrijval is gerelateerd
aan de verantwoorde kosten (afschrijvingen) die gerelateerd zijn aan deze investeringssubsidies.
GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen.
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Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:
Verbouwing

2020

2019

604.930
-358.864
246.066

604.930
-315.232
289.698

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

4.325
-43.811
-39.486

0
-43.632
-43.632

Boekwaarde einde

206.580

246.066

1.711.200
-1.008.020
703.180

1.570.257
-815.947
754.310

6.643
-192.628
-185.985

140.943
-192.073
-51.130

517.195

703.180

650.453
-535.178
115.275

608.924
-479.376
129.548

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

47.981
-45.305
2.676

41.529
-55.802
-14.273

Boekwaarde einde

117.951

115.275

Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin

Inventaris
Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties
Boekwaarde einde
Automatisering
Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin
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Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Toelichting op de balans per 31 december 2020
Inventaris horeca

2020

2019

Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin

393.924
-345.768
48.156

363.674
-326.249
37.425

0
-17.582
-17.582

30.250
-19.519
10.731

30.574

48.156

31 dec 2020
19.032
19.032

31 dec 2019
23.423
23.423

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties
Boekwaarde einde

De op jaarbasis gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:
Verbouwing 10%-20%
Inventaris 6,67%-33,33%
Automatisering 20%-33,33%

Financiële vaste activa
Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:
Overige langlopende vorderingen
Te vorderen CKVA

Deze vordering betreft investeringen in ruimtes die aan het CKV-A worden verhuurd. Deze vordering zal
over een periode van tien jaar door het CKV-A worden terugbetaald aan Kunstlinie. Gestart met ingang van
2014.

31 dec 2020

31 dec 2019

3.981
1.198
1.643
6.822

12.438
1.745
1.462
15.645

Voorraden
Voorraad
Voorraad beverage
Voorraad food
Emballage
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Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen
Te vorderen pensioenpremies
Te vorderen BTW

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Almere
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen

31 dec 2020

31 dec 2019

101.620
-15.000
86.620

79.300
0
79.300

10.144
0
10.144

0
486.178
486.178

463.063
363.213
38.014
43.139
907.429

97.774
11.307
185.231
33.573
327.885

808.250
3.761
64.373
350.557
1.226.941

156.926
3.233
25.042
650
185.851

999.995
999.995

1.200.000
1.200.000

14.005
14.005

18.778
18.778

177
177

3.196
3.196

Liquide middelen
Rekening courant bank
Rabobank 190
Rabobank 158
Rabobank Ideal
Rabobank 761

Spaarrekening bank
Spaarrekening Rabobank

Kassen
Kas

Gelden onderweg
Gelden onderweg
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Kunstlinie Almere Flevoland
Almere

Toelichting op de balans per 31 december 2020
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserver Covid-19
Bestemmingsreserve Citylounge
Bestemmingsreserve sponsorgelden

Algemene reserve
Saldo begin boekjaar
Correctie voorgaande jaren
Resultaat bestemming
Saldo einde boekjaar

Egalisatie Reserve
Saldo begin boekjaar
Correctie voorgaande jaren
Resultaat bestemming
Saldo einde boekjaar

Bestemmingsreserve Citylounge
Saldo begin boekjaar
Correctie voorgaande jaren
Resultaat bestemming
Saldo einde boekjaar
Bestemmingsreserve sponsorgelden
Saldo begin boekjaar
Resultaat bestemming
Saldo einde boekjaar
Bestemmingsreserve Covid-19
Saldo begin boekjaar
Resultaat bestemming
Saldo einde boekjaar

31 dec 2020

31 dec 2019

-145.915
642.372
-149.992
428.875
775.340

-145.915
105.547
428.875
388.507

2020

2019

-145.915
0
-145.915

0
-105.547
-40.368
-145.915

2020

2019

-

137.759
-137.759
-

2020

2019

105.547
-255.539
-149.992

105.547
105.547

2020

2019

428.875
428.875

428.875
428.875

2020

2019

0
642.372
642.372

0

De bestemmingreserver Citylounge is gevormd op basis van de afspraken in de subsidiebeschikking met de
Gemeente Almere. Deze bestemmingsreserve wordt gevormd door resultaten behaald op activiteiten die
buiten de met de subsidiegever afgesproken activiteiten verricht worden. De bestemming hiervan kan door de
organisatie zelf bepaald worden. De vorming van deze reserve is op verzoek van de Gemeente met
terugwerkende kracht in deze jaarrekening gecorrigeerd
Het exploitatieresultaat 2020 is toegevoegd aan een nieuw gevormde bestemmingsreserve Covid-19. Deze
reserve zal worden aangewend om de toekomstige (uitgestelde) kosten als gevolg van de pandemie te
voorzien.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid

2020

2019

Saldo begin boekjaar
Dotatie
Vrijval verplichting ten gunste van het resultaat
Mutaties

43.000
6.800
4.800
2.000

27.000
16.000
0
16.000

Saldo einde boekjaar

45.000

43.000

In de cao NP 2017-2019 is in artikel 33a opgenomen dat medewerkers in aanmerking kunnen komen voor
een regeling duurzame inzetbaarheid. Met ingang van jaarrekening 2016 is hier een voorziening voor getroffen.
Vanaf 2020 wordt er gebruik gemaakt van deze regeling.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vooruitontvangen vervangingsinvesteringen gemeente Almere
Subsidie vervangingsinvestering opname

2020

2019

Saldo begin boekjaar
Toegekende investeringssubsidies
Vrijval verplichting ten gunste van het resultaat
Mutaties

1.357.534
433.000
-187.178
245.822

1.127.963
433.000
-203.429
229.571

Saldo einde boekjaar

1.603.356

1.357.534

Vanaf 2012 zijn investeringssubsidies ontvangen van de gemeente Almere ten behoeve van
de zogenaamde vervangingsinvesteringen. Ultimo 2020 is € 974.060 nog niet besteed en vormt de reservering
voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De ontvangen subsidies vallen vrij in de komende jaren
ten gunste van de exploitatierekening. In 2020 is in totaal € 187.178 ten gunste van het resultaat vrijgevallen.
De aanschafwaarde is €1.523.805, de cumulatieve afschrijving hierover is € 894.409. De boekwaarde komt
hiermee op € 629.296.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
Vooruitontvangen verbouwingssubsidie IFA
Verbouwings subsidie IFA opname

2020

2019

Saldo begin boekjaar
Toegekende verbouwingssubsidies
Vrijval verplichting ten gunste van het resultaat
Mutaties

215.549
0
69.665
69.665

285.755
0
-70.206
-70.206

Saldo einde boekjaar

145.884

215.549

In 2016 en 2017 zijn voorschot bedragen ontvangen van de gemeente Almere ten behoeve van investeringen
in de inventaris bij de verbouwing in 2016. Deze subsidie valt vrij in de komende jaren ten gunste van de
exploitatierekening onder afschrijvingslasten. Alle investeringen ten behoeve van de verbouwing zijn
gerealiseerd.

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Te betalen omzetbelasting
Te betalen loonheffingen
Te betalen pensioenpremies

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen theaterinkomsten
Reservering vakantiegeld
Voorziening vakantiedagen
Vooruitontvangen overig
Uitkoopsommen/auteursrechten
Nog te ontvangen inkoopfacturen
Tegoedbonnen
Overige schulden

31 dec 2020

31 dec 2019

66.229
66.229

337.217
337.217

183.396
57.441
0
240.837

0
59.573
10.115
69.688

344.913
72.887
121.270
135.471
58.988
469.181
67.326
-3.217
1.266.819

567.423
63.477
78.510
7.213
69.959
229.393
21.604
3.860
1.041.439

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Inzake de huur zijn er twee overeenkomsten met de gemeente aangegaan. Deze overeenkomsten lopen tot
22 november 2021.
1) Overeenkomst kantoorruimte, huur €441.843 op jaarbasis.
2) Overeenkomst kantoorruimte, huur €3.601.808 op jaarbasis.
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Toelichting op de exploitatierekening over 2020
▲
▼

Directe opbrengsten
Programmering
Academie
Expo
Events
Citylounge
LandArt

Directe kosten
Theater
Academie
Expo
Verhuringen
Citylounge
LandArt

Bruto marge
Subsidie Programmering
Subsidie Huur
Totaal subsidies

Werkelijk
2020

Begroting
2020

verschil

Werkelijk
2019 verschil

387.619
5.508
36.195
141.407
138.046
137.665
846.440

1.315.000
49.500
23.500
933.688
380.462
131.223
2.833.373

-927.381
-43.992
12.695
-792.281
-242.416
6.442
-1.986.933

900.061
32.758
27.691
651.930
725.645
117.144
2.455.229

364.156
4.172
248.638
55.376
70.365
121.665
864.372

1.143.744
49.500
412.778
400.641
121.570
115.223
2.243.456

779.588
45.328
164.140
345.265
51.205
-6.442
1.379.084

855.461
60.674
182.936
235.069
372.109
101.371
1.807.620

-17.932

589.917

-607.849

647.609

3.241.032
2.679.813
5.920.845

3.241.666
4.163.649
7.405.315

-634
-1.483.836
-1.484.470

3.170.334
4.072.028
7.242.362

De verantwoorden subsidiebate over 2020 zijn nog niet vastgesteld. De subsidiebaten over 2019 zijn vastgesteld.
In 2020 is er door de Gemeente Almere een huurkorting toegepast voor de periode dat het pand niet of beperkt open was voor publiek.
De subsidie voor de huur is met hetzelfde bedrag aangepast.
Huuropbrengsten
Overige opbrengsten
Bruto resultaat

88.082
18.348
6.009.343

154.900
85.678
8.235.810

-66.818
-67.330
-2.226.467

101.701
32.043
8.023.715

8.235.810

-2.226.467

8.023.715

Steunmaatregelen Covid-19
Tegemoetkoming schade COVID 19
4.000
Tegemoetkoming vaste lasten
50.000
Tegemoetkoming vaste lasten Q4
90.000
Kickstart cultuurfonds
23.140
NOW 1
161.612
NOW 2
206.064
NOW 3
185.533
Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Covid 19 419.818
Totaal aan steunmaatregelen
1.140.167

Bruto resultaat

7.149.510
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Indirecte kosten
Lonen & salarissen
Sociale lasten & Pensioenen
Overige personeelskosten
Totaal Personeelskosten
Het gemiddelde aantal fte bedroeg

2.110.816
459.179
210.249
2.780.244

2.227.054
425.005
154.487
2.806.546

116.238
-34.174
-55.762
26.302

26,7

2.082.898
381.785
203.855
2.668.538
34,3

Bezoldiging leden van Raad van Toezicht en Bestuur
Voor organisaties die vallen onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector gelden specifieke toelichtingsvereisten over de bezoldiging van (top) functionarissen.
Deze wet is ingegaan per 1 januari 2013 en geeft maximum-beloningscomponenten aan voor
topfunctionarissen van gesubsidieerde instellingen. Kunstlinie valt als gesubsidieerde
instelling onder de reikwijdte van deze wet.
De samenstelling van de leden van de Raad van Toezicht is uiteengezet in het Verslag van de Raad
van Toezicht. De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding van € 1.750, de leden van de Raad van Toezicht ontvangen
ieder een vaste vergoeding van € 1.500 voor hun werkzaamheden (voor een geheel jaar, uitgaande van vier RvT vergaderingen).
De bezoldiging van de (top) functionarissen die onder de WNT vallen, is in een aparte bijlage weergegeven.

Afschrijvingen
Vrijval afschrijvingen
Totaal Afschrijvingen
Huisvesting Huur
Huisvesting overig
Totaal Huisvesting

Werkelijk
2020

Begroting
2020

299.328
-256.843
42.485

318.000
-284.500
33.500

18.672
-27.657
-8.985

311.026
-281.969
29.057

2.763.863
581.694
3.345.557

4.247.248
801.443
5.048.691

1.483.385
219.749
1.703.134

4.153.788
782.482
4.936.270

verschil

Werkelijk
2019

Per ingaande 2014 zijn de huurovereenkomsten aangepast. KAF huurt vanaf 1 januari 2014 het hele pand.
Kunstlinie ontvangt van de gemeente Almere een subsidie ter grootte van het bedrag aan huur (zie subsidies)
exclusief het horeca gedeelte.
In 2020 is er door de Gemeente Almere een huurkorting toegepast voor de periode dat het pand niet of beperkt open was voor
publiek.
Kantoorkosten
Marketingkosten
Algemene kosten

146.526
183.947
263.784
6.762.543

149.635
241.000
106.407
8.385.779

3.109
57.053
-157.377
1.623.236

141.268
242.067
184.652
8.201.852

Bedrijfsresultaat

386.967

-149.969

536.936

-178.137

-134

0

-134

10

Exploitatie resultaat

386.833

-149.969

536.802

-178.127

Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve Citylounge
Bestemmingsreserve Covid19

0
255.539
-642.372

0
0
0

0
255.539
-642.372

137.759
0
0

0

-149.969

149.969

-40.368

Financiële baten & lasten

Exploitatieresultaat na bestemmingsreserves
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Toelichting op de exploitatierekening in vergelijking met de begroting
Algemeen
Voor 2020 was er een exploitatie tekort begroot van €149.967 de realisatie is € 370.592 positief.
Per saldo een verbetering van het resultaat ten opzichte van de begroting van bijna €521.000.
Toelichting op het verschil tussen de begroting en de realisatie:
(*€1.000)

Begroot exploitatieresultaat
Exploitatieresultaat 2020

-150
387

Beter resultaat dan begroot

-537

Toelichting:
Hoger resultaat
Steunmaatregelen Covid-19
Lagere personeelskosten
Lagere huisvestingskosten
Lagere kantoorkosten
Lagere marketingkosten
Lagere huur
Totaal

1140
26
220
3
57
1.483
2.929

Lager resultaat
Slechtere bruto marge
Lagere overige opbrengsten
Hogere afschrijvingen
Lagere subsidie
Hogere algemene kosten
Totaal

608
134
9
1484
157
2392

Totaal resultaatsverbetering

537

Directe opbrengsten en kosten

Realisatie

Begroting

387.619
5.508
36.195
141.407
138.046
137.665

1.315.000
49.500
23.500
933.688
380.462
131.223

-927.381
-43.992
12.695
-792.281
-242.416
6.442

846.440

2.833.373

-1.986.933

364.156
4.172
248.638
55.376
70.365
121.665

1.143.744
49.500
412.778
400.641
121.570
115.223

-779.588
-45.328
-164.140
-345.265
-51.205
6.442

864.372

2.243.456

-1.379.084

Programmering
Academie
Kunsthal (Expo)
Events
Citylounge
LandArt

23.463
1.336
-212.443
86.031
67.681
16.000

171.256
0
-389.278
533.047
258.892
16.000

-147.793
1.336
176.835
-447.016
-191.211
0

Totaal

-17.932

589.917

-607.849

Verschil

Opbrengsten
Programmering
Academie
Kunsthal (Expo)
Events
Citylounge
LandArt

Totaal
Kosten
Programmering
Academie
Kunsthal (Expo)
Events
Citylounge
LandArt

Totaal
Brutomarge
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Kosten
Personele kosten
De personele kosten zijn iets lager dan begroot, dit komt voornamelijk door de lagere kosten van (flexibele) inhuur. Het vaste personeel
personeel is heel 2020 doorbetaald, door de sluiting zijn bijvoorbeeld de kantinekosten lager dan begroot maar aan de andere
ander kant zijn er weer extra kosten gemaakt om het thuiswerken te faciliteren.
Ultimo 2020 is de reservering vakantiedagen toegenomen met €43.000 tot €121.000.
Huisvesting overige
De onzekerheid, de sluiting en de lagere capaciteit in 2020 heeft er toe geleid dat deze kosten lager zijn dan bij de begroting was
aangenomen. In totaal zijn de kosten bijna € 220.000 lager dan begroot, hiervan kan € 141.000 worder verklaard door lagere
schoonmaakkosten en energieverbruik.
Algemene kosten
De algemene kosten zijn daarentegen €158.000 hoger dan begroot. Deze kosten worden veroozaakt door de extra kosten
voor aanpassingen in het pand door Corona, hogere advieskosten en hogere accountantskosten.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met
dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de
13 e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A Strating
Directeur
01/11 - 31/12
1,0 FTE
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 131.990
€ 14.251

Subtotaal

€ 146.241

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.
€ 146.241

n.v.t.

De van toepassing zijnde WNT norm 2020 voor de directie is €201.000. De geldende WNT norm
voor de Raad van Toezicht is 15% voor de voorzitter en 10% voor de overige leden van de WNT
norm van de directie.

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0 FTE

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 125.938

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2019

€ 14.717
€ 140.655
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

M.C.M.
Huisman
Voorzitter

L.M.
Bouwmeester
Lid

01-01 / 31-12 01-01 / 31-12

A.W.E.
Klapwijk
Lid
01-01 / 31-12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€

1.700

€

1.700

€

1.500

€

30.150

€

20.100

€

20.100

Totale bezoldiging

€

N.V.T.

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in
2019
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Totale bezoldiging 2019
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

N.V.T.
€

N.V.T.

1.700

N.V.T.
€

N.V.T.

21-09 / 31-12 21-09 / 31-12

1.500

N.V.T.

21-09 / 31-12

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

19.400

€

19.400

€

19.400

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

1.700

M. Pol

M. Valk

A.M. Bonhof

A.B. Stoelinga

Lid

Lid

Lid

Voorzitter

01-01 / 01-07

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12 23-04 / 21-09

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€

1.500

€

1.500

€

20.100

€

13.932

Totale bezoldiging

€

N.V.T.

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

1.500

N.V.T.

N.V.T.
€

1.500

N.V.T.

Gegevens 2019
01-01 / 21-09
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Totale bezoldiging 2019
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

9.700

€

9.700

€

29.100
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