ACTIVITEITENVERSLAG 2016 STICHTING
PLEIN C
1. Terugblik 2016
2016 was het eerste jaar van Plein C als zelfstandige organisatie. Doordat Plein
C als afdeling van Cultuurcompagnie al enkele jaren bestond, was echter geen
sprake van een nieuwe start, maar van een verfrissende doorstart met de
vaste medewerkers in een nieuw kantoor, en met een geheel nieuw bestuur.
Van kinderziekten hebben we weinig last gehad. Het inrichten van de
financiële administratie en rapportages kostte wat extra aandacht, vanwege
de complexiteit van de financiering van de gesubsidieerde projecten. De ICTvoorzieningen vroegen onvoorziene extra inzet.
Bij de verzelfstandiging was duidelijk dat Plein C twee belangrijke opdrachten
had. De eerste: het goed afronden en weer opstarten van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland, en het onderzoeken van
kansen voor extra inkomsten, omdat de provinciale subsidie niet structureel is.
Veel aandacht ging dan ook uit naar het opstellen van een nieuw projectplan
en het indienen van de vierjarige subsidieaanvraag, in samenwerking met
zestien projectpartners. En ook naar onderzoeken van nieuwe kansen op het
gebied van schooladvisering. Het vertrek van één van de vaste adviseurs
maakte het mogelijk om de vrijgekomen plaats in te vullen met een
medewerker met onderwijsadvies als specialisme. Ook werd een coördinator
Opleidingen aangetrokken.
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2. Doelstelling, beleid en belangrijkste activiteiten
Elk kind heeft recht op goed cultuuronderwijs, dat vindt ook Plein C. Maar niet
elke school heeft de kennis en vaardigheden in huis om goed cultuuronderwijs
te geven. En niet elke cultuurmaker heeft genoeg kennis van het onderwijs om
passende lessen te ontwikkelen vanuit de eigen expertise. Daarom helpt Plein
C iedereen die werkt aan cultuur op school. Dit doen wij door het delen van
kennis, inspiratie, informatie én onze passie voor goed cultuuronderwijs.
Om ons werk te kunnen doen, maken we gebruik van subsidies van de
provincie en het rijk. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is het
kader voor het overgrote deel van ons werk. We verzorgen daarin scholing,
informatie, netwerkondersteuning en inspiratie, en daar hebben we allerlei
online en offline middelen voor. De ICC-cursus en de opleiding Cultuurdocent
Primair Onderwijs zijn onze belangrijkste scholingsproducten. Ook hebben we
een groot aandeel in de opleiding Cultuurbegeleider. Het magazine Prikkels is
een hoog gewaardeerde uitgave die door cultuurcoördinatoren in het
onderwijs graag gelezen wordt. Daarnaast verspreiden we digitale
nieuwsbrieven. Inspiratie bieden we op netwerkbijeenkomsten voor ICC’ers
en in De Beweging voor Cultuuraanbieders, maar ook op de Cultuur en
Onderwijs Markt, die in 2016 plaatsvond in Alkmaar. Ons belangrijkste
netwerk is tevens de basis van Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin ruim 30
gemeenten, 16 projectleiders, ruim 200 scholen en cultuuraanbieders
samenwerken. Maar ook digitaal verbinden we onderwijs en cultuur, via de
website Cultuurindeklas.nl.

3. Opbrengsten en resultaten
De opbrengsten bedroegen € 948.401 en lagen daarmee € 173.401 boven het
niveau van de begroting. Van de nog beschikbare CMK-subsidie uit de periode
2013-2015 werd minder ingezet dan begroot, maar de met CMK
samenhangende overige inkomsten waren hoger dan begroot. Ook op de
zogenaamde ‘flankerende projecten’, twee meerjarige projecten, waren de
inkomsten hoger. Daar stond tegenover dat de inkomsten op overige
dienstverlening tegenviel. Een bedrag van € 70.616, zijnde de bijdrage van
Cultuurcompagnie bij de verzelfstandiging van Plein C was niet in de begroting
opgenomen, maar wordt wel als baten aangemerkt.
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4. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
Gedurende het boekjaar is het met de subsidiegevers afgesproken activiteitenplan
uitgevoerd. Het project Cultuureducatie met Kwaliteit, dat officieel t/m 31 december
2016 loopt, wordt met toestemming van het Fonds voor Cultuurparticipatie in de
eerste zes maanden van 2017 voortgezet en afgerond.
In 2016 werd bij dit Fonds een aanvraag ingediend voor een volgend vierjarig project
in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor de periode 2017 t/m 2020
levert dit project € 1.000.000 subsidie op voor Plein C, en € 1.877.660 voor de
zestien organisaties die als lokale projectleider het programma in hun gemeente of
regio uitvoeren. De provincie Noord-Holland matcht de subsidie voor Plein C met
€ 250.000 per jaar. De Noord-Hollandse gemeenten matchen de subsidie voor de
lokale projectleiders met € 509.000 per jaar.

5. Verwachte gang van zaken 2017
Voor 2017 worden lagere baten en lasten verwacht. Het personeelsbestand blijft
globaal gelijk, maar er wordt minder gebruik gemaakt van inhuur van externen. Het
activiteitenplan 2017 is inmiddels door de provincie goedgekeurd, en het Fonds voor
Cultuurparticipatie heeft in februari 2017 een positieve beschikking afgegeven op de
vierjarige subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit. Een belangrijke uitdaging
ligt op het terrein van de inkomsten uit overige projecten, die voor het grootste deel
nog moeten worden gerealiseerd.
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