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Bestuursverslag 
 
1  Inleiding 
Het jaar 2021 kenmerkt zich door de overgang van de oude naar een nieuwe 
beleidsperiode. Het laatste beleidsplan van Kunsteducatie Walcheren, KEW 3.0, 
gold formeel voor de periode 2016-2020. Met de wisseling van bestuur in 2020 
werd besloten om een nieuw beleidsplan nog een jaar uit te stellen. Het jaar 2020 
werd benut voor onderzoek en gesprekken met stakeholders. Door de beperkingen 
als gevolg van het coronavirus hebben we daar nog een gedeelte van 2021 bij 
genomen. Voor 2021 is daarom een tussentijds werkplan gemaakt, dat al de eerste 
contouren schetste van de vernieuwde organisatie, de herbezinning op de visie en 
een vernieuwde missie. In dit jaarverslag blikken we terug op dat ‘tussenjaar’. 
 
Maar een ‘tussenjaar’ betekent niet dat er weinig is gebeurd. Zowel voor als achter 
de schermen. Zo werden in het verslagjaar de statuten, het bestuurs- en het 
toezichtreglement vernieuwd. Het jaar werd afgesloten met de presentatie van ons 
nieuwe beleidsplan 2022-2024, ‘Verbeelding brengt je overal*’, inclusief werkplan 
2022, en een bijbehorende video en factsheet.  
 
De heroriëntatie op ons werk in de komende jaren werd gedaan vanuit de ‘gouden 
cirkel': Waarom (doel, missie, visie), Hoe (onze programmalijnen voor de komende 
jaren) en Wat (de uitwerking in jaarlijkse werkplannen). Sluitstuk hiervan was de 
afkorting van de naam tot KEW. De naam Kunsteducatie Walcheren dekt niet meer 
het volledige aanbod van de organisatie, vonden wij. Uiteindelijk zal er komende 
jaren, in samenspraak met onze stakeholders een nieuwe organisatienaam tot 
stand komen. Tot die tijd gaan we verder onder de labels KEW Cultuureducatie, 
KEW Cultuurparticipatie en KEW Cultuurverbinding.   
 
Met de gestage groei van projecten en activiteiten in 2021, groeide ook de 
organisatie gestaag. Om meer werkplekken te creëren is in het verslagjaar wat 
onderhoud aan het interieur van Kuiperspoort 12 uitgevoerd. 
 
 
2  Programmalijn Cultuureducatie 
Maar terug naar het jaar 2021. Onze eerste programmalijn was Cultuureducatie. 
 
2.1. Primair Onderwijs 
Kengetallen Primair Onderwijs 2021* 
  
Schooljaar 
2021-2022 

Aantal 
scholen 
cultuur-
menu 

Aantal 
scholen 
vrije 
keuze 

Aantal 
scholen 
traject  
op maat 

Aantal 
activi-
teiten 
 

Aantal 
leer-
lingen 
bereikt 

Aantal 
leerlingen 
museum 
menu Veere 

Middelburg 4 15 11 380 7.959 0 
Veere 1 13 0  44   892 115 
Vlissingen 5 12 2 210 4.620 0 
Totaal 10 40 13 634 13.471** 115 

  
* Volledigheidshalve vermelden we ook hier nog maar een keer dat we in de programmalijn 
   Cultuureducatie in 2021 veel beperkingen als gevolg van corona hadden.  
** Dit is geen uniek aantal leerlingen. Sommige klassen doen meerdere activiteiten. 
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Cultuurprogramma: online catalogus en drie menu’s 
Kunsteducatie Walcheren heeft het cultuurprogramma voor het Walcherse 
basisonderwijs sinds 2017 aanzienlijk geflexibiliseerd. Hiermee wordt 
tegemoetgekomen aan de wens van veel scholen om op basis van hun eigen 
behoefte zelf aanbod te selecteren en in te kopen. In de online catalogus op de 
website van KEW zijn 139 verschillende activiteiten voor leerlingen te vinden. Voor 
scholen die een vast programma willen afnemen zijn twee cultuurmenu’s en een 
museummenu van de Veerse musea beschikbaar. In het schooljaar 2021-2022 
schreven 44 van de 52 scholen zich in voor in totaal 634 activiteiten. We bereikten 
daarmee 13.471 leerlingen (9.247 in 2020). Een deel van de activiteiten betrof 
doorgeschoven activiteiten uit schooljaar 2020-2021 i.v.m. de coronamaatregelen. 
 
In de online catalogus van Kunsteducatie Walcheren staat een breed kunst- en 
cultuuraanbod, grotendeels samengesteld uit activiteiten van cultuuraanbieders uit 
de regio, aangevuld met landelijk aanbod. Alle Walcherse culturele instellingen en 
zelfstandige aanbieders van kunst en cultuur zijn uitgenodigd om hun educatief 
aanbod in de online productencatalogus te laten opnemen. Voor schooljaar 2021-
2022 is bij de samenstelling van het programma meer aandacht geweest voor 
verbinding met de uitgangspunten van Cultuureducatie met Kwaliteit, zodat 
scholen met de activiteiten zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de eigen visie 
op cultuureducatie. Zo is er bij de cultuuraanbieders aandacht gevraagd voor focus 
op interactieve activiteiten met aandacht voor de culturele vermogens en 21e-
eeuwse vaardigheden en de mogelijkheid om vakoverstijgend te werken of 
maatwerk te bieden. Daarnaast is door de aanhoudende beperkingen door corona 
rekening gehouden met de mogelijkheid van hybride of digitale vormen van 
cultuuronderwijs. 
 
Met de cultuurmenu’s bieden we een kant-en-klaar kwalitatief programma en 
maken we bovendien het bezoek aan kostbare voorstellingen mogelijk. Door deel 
te nemen aan een cultuurmenu maken leerlingen gedurende hun schooltijd kennis 
met een diversiteit aan culturele disciplines. Scholen tekenen in op de 
cultuurmenu’s voor een vaste basisprijs per leerling. In 2021 bedroeg deze € 10,00 
per leerling. Om het cultuurmenu te blijven onderscheiden van het vrije keuze 
aanbod is in het schooljaar 2021-2022 gekozen voor een aantal verdiepende 
activiteiten. Zo werd er een samenwerking opgezet met Poppodium De Spot en 
Jasper van de Bovenkamp/Qube, waarbij groepen 7 en 8 kennismaken met ‘spoken 
word’ tijdens een workshop in de klas, vervolgens een bezoek brengen aan De 
Spot en daar alles te weten te komen over het reilen en zeilen van een poppodium 
en hun zelfgeschreven stuk op het podium gaan uitvoeren. Met het Zeeuws Archief 
werd een samenwerking opgezet bij hun educatieprogramma rondom het 
slavernijverleden en gecombineerd met een verwerkingsles in de klas met Siegfried 
Stechlich en rapper Donovan Olijfveld, die beiden met de leerlingen reflecteren en 
de thematiek naar vandaag de dag trekken.  
 
In schooljaar 2021-2022 schreven vier Veerse scholen met in totaal 115 leerlingen 
in voor het museummenu. Op moment van schrijven van dit Bestuursverslag staan 
veel van deze activiteiten nog in de planning voor uitvoering in de tweede helft van 
het schooljaar.  
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Maatwerktrajecten Nationaal Programma Onderwijs 
Ongeveer € 5,8 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs gaat in schooljaren 
2021-2022 en 2022-2023 naar scholen in het primair en voortgezet onderwijs en 
naar gemeenten om leerlingen te helpen om leervertragingen en andere problemen 
door corona aan te pakken. Via een menukaart worden scholen gewezen op 
mogelijke interventies, waarbij cultuureducatie genoemd wordt bij de sociaal-
emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, in Zeeland vertaald middels de 
Zeeuwse Waaier NPO. Walcherse scholen die kozen de gelden in te zetten voor 
cultuureducatie konden hiervoor bij KEW terecht. Sinds voorjaar 2021 zijn met 11 
scholen maatwerktrajecten opgezet voor schooljaar 2021-2022, uiteenlopend van 
een vakdocent die voor langere tijd op een school gastlessen gaan verzorgen, tot 
buitenschoolse lessenreeksen voor leerlingen op inschrijving.  
 
Impulsregeling ZZP’ers 
In 2021 werd een aanvraag voor de ZZP-impuls regeling van het Fonds voor 
cultuurparticipatie gehonoreerd. De aanvraag behelst een programma van 
workshops rondom hybride en digitale vormen van cultuuronderwijs en de 
mogelijkheid om met ondersteuning video’s op te nemen. Het heeft ten doel om 
de ZZP’ers en culturele instellingen in het netwerk van KEW te ondersteunen hun 
aanbod te versterken en te bestendigen - ook in tijden van beperkingen in het 
onderwijs. KEW heeft de uitvoering van het project gepland voor begin 2022.  
 
Etty Hillesum: Worden wie je bent  
In 2021 is een vervolg gegeven aan de uitvoering van het in 2020 gestarte 
multidisciplinaire project ‘Etty Hillesum: Worden wie je bent’. De ontwikkeling van 
het project is in 2021 afgerond na de succesvolle eerste uitvoeringen met ruim 600 
leerlingen. Het project ontving lovende reacties en evaluaties en kreeg veel 
aandacht in de media. Het projectteam was unaniem dat het project een vervolg 
moet krijgen in het nieuwe schooljaar, hoewel dit wegens hoge uitvoeringskosten 
zonder subsidie een uitdaging zou zijn. Het Anti-Discriminatie Bureau Zeeland 
voorzag in een nieuwe financiële bijdrage, goed voor 25 uitvoeringen voor klassen 
uit heel Zeeland. In 2021 is ook de zoektocht naar een nieuwe locatie gestart. 
Vanaf 2022 zullen nieuwe uitvoeringen gaan plaatsvinden in het Etty Hillesumhuis 
in Middelburg, Etty's geboortehuis. In schooljaar 2021-2022 staat het project al in 
de planning voor in ieder geval 8 scholen met 380 leerlingen.  
 
Film by the Sea 
Met ingang van 2014 zijn Kunsteducatie Walcheren en Film by the Sea een 
samenwerking gestart met als doel om deelname van zo veel mogelijk scholen uit 
het primair onderwijs aan het Vlissingse filmfestival te realiseren. De 
geprogrammeerde jeugdfilms zijn actueel en voorzien van educatief materiaal. De 
samenwerking werd in 2017 verbreed met Cinema Middelburg. Met Film by the Sea 
zijn uitvoeringsafspraken gemaakt voor 2019 en verder. Deze resulteerden in de 
festivaleditie van september 2021 in een deelname van 2.091 leerlingen van 19 
verschillende Walcherse scholen (Vlissingen: 8 scholen met 1.012 leerlingen, 
Middelburg: 9 scholen met 970 leerlingen, Veere: 2 scholen met 109 leerlingen). 
Een enorme stijging ten opzichte van vorig jaar (1.147 leerlingen in 2020). Een rol 
hierbij speelt dat het filmfestival dit schooljaar een onderdeel was in het 
cultuurmenu voor groep 5-6. Dit onderdeel betrof een samenwerking tussen KEW, 
Film by the Sea en Filmalot. Leerlingen bezochten de film ‘Binti’ waarna ze in de 
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klas onder begeleiding van een filmdocent reflecteerden op de film en het thema 
en een Vlog-workshop volgden.  
 
World Press Photo 
In 2021 werkte Kunsteducatie Walcheren voor het eerst samen met de Oostkerk 
aan een educatieprogramma bij de World Press Photo tentoonstelling. World Press 
Photo organiseert jaarlijks 's werelds grootste persfotografiewedstrijd met een 
reizende expositie. Met de Oostkerk werd een programma samengesteld voor de 
bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In totaal namen 4 
scholen uit Middelburg deel met 160 leerlingen uit het basisonderwijs en 118 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Zij bezochten de tentoonstelling met de 
interactieve begeleiding van een docent, die met ze in gesprek ging over de 
indrukwekkende foto’s. Ze ontdekten wat fotojournalistiek is en wat persvrijheid 
betekent en leerden beter kijken naar de foto’s. Leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs gingen na het bezoek aan de expositie onder begeleiding van hun docent 
aan de slag met een workshop documentairefotografie. 
 
Vleeshal  
In 2021 was het wegens de scholensluiting en de langdurige sluiting van de 
culturele instellingen rustig in Vleeshal Middelburg. Toch bezochten in mei 2021 
zo’n 160 havo 4 leerlingen uit het voortgezet onderwijs de tentoonstelling I think 
you look more like the Chrystler building met een eigen programma rondom thema 
‘architectuur’ dat aansloot bij hun curriculum. Omdat dit onderdeel was van hun 
onderwijsprogramma, opende Vleeshal hiervoor speciaal haar deuren.  
In het najaar werkte Kunsteducatie Walcheren mee aan het educatieprogramma bij 
de tentoonstelling ‘small wares’ met werk van Katie Schwab. Kunstenaar en 
vakdocent Bo de Jong ontwikkelde een programma bij de tentoonstelling voor het 
basisonderwijs. Tijdens het bezoek maakten de kinderen spelenderwijs kennis met 
begrippen als verbinden, verweven, repareren en herstellen, maar ook met 
specifieke ambachten en technieken rond textiel. Ze gingen actief aan de slag met 
een levend weefgetouw en werkten samen aan een levensgrote stoplap om met 
de geleerde technieken tot een groot abstract borduurkunstwerk te komen. Door 
de oplopende coronabesmettingen in december konden van de 82 leerlingen uit de 
5 groepen die zich inschreven, slechts 1 klas van 14 leerlingen deelnemen. Bo de 
Jong maakte van deze teleurstellende omstandigheden gebruik door een 
inspiratieworkshop aan te bieden voor PRIMAS-leerkrachten. 
 
2.2. Voorgezet Onderwijs 
In 2021 heeft Kunsteducatie Walcheren haar rol als intermediair en partner voor 
het Walcherse voortgezet onderwijs (CSW en Mondia Scholengroep) voortgezet. 
Het verslagjaar begon met een scholensluiting die van kracht was sinds december 
2020 en voor het voortgezet onderwijs pas in maart 2021 werd opgeheven. De 
vraag naar activiteiten en cultuurdagen kwam daardoor laat op gang maar de wens 
van scholen om de leerlingen deze activiteiten niet te onthouden, resulteerde toch 
in een viertal grote projecten in de voorzomerperiode.  
Nieuw was dat op Nehalennia Breeweg lessenreeksen werden georganiseerd in 
verschillende disciplines, waardoor gastdocenten meerdere weken met een groep 
aan de slag konden en zodoende veel meer verdieping konden geven aan hun 
lessen; o.a. drama, spoken word, muziek en beeldend. Nehalennia vroeg tevens 
aan KEW om de kennismakingsactiviteit voor de brugklassen te organiseren, wat 
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resulteerde in een openingsshow rondom het thema ‘What’s your message’ en 
aansluitende workshops in diverse disciplines. Op CSW Toorop en CSW Bestevaer 
vonden weer de jaarlijkse cultuurdagen plaats.  
In 2021 werkte KEW met 6 schoollocaties in het voorgezet onderwijs, die opdracht 
gaven voor in totaal 53 activiteiten door 27 verschillende kunst- en 
cultuurprofessionals en culturele instellingen. De activiteiten bestonden soms uit 
meerdere workshops of workshop-reeksen. In totaal namen 1.648 leerlingen deel 
aan de culturele activiteiten, in 2020 waren dat er nog 953.  
 
2.3. Buitenschoolse activiteiten 
 In Veere zijn er in 4 kernen graffitiworkshops (Graffiti Zeeland) georganiseerd 

voor de jeugd in samenwerking met Welzijn Veere. In Koudekerke was dit   
 gericht op het opknappen van een keet op het trapveldje. In totaal hebben hier 
 tussen de 60 en 80 kinderen aan meegedaan; 
 Samen met het Buurtcoachteam Middelburg organiseerde Kunsteducatie 

Walcheren in de voorjaarsvakantie 2 workshops dans met Dansschool Danzette. 
De uitvoering vond plaats op 15 februari in Park Toorenvliedt in Middelburg en 
op 16 februari bij de Cruyff Court in Middelburg. Ook werden er 2 workshops 
Beat the Bucket georganiseerd onder leiding van Chris Smith. Deze vonden op 
17 februari in de Korte Noordstraat in Middelburg en op 19 februari in Sint-
Laurens plaats. Hier deden gemiddeld 15 kinderen aan mee; 

 Tijdens het Zomerfestijn in Middelburg sloten de 2 workshops aan bij de 
activiteiten van Welzijn Middelburg: 29 juli Graffiti bij de Palenpa activiteit met 
52 deelnemers, 24 augustus Fotograferen met je mobiel met 10 deelnemers. Er 
is één extra activiteit uitgevoerd vanuit het budget van C@CC ter promotie 
daarvan: op 6 augustus Fashion heldencape maken bij laser gamen, met 46 
deelnemers. Daarnaast is er een gezamenlijk aanbod van de buurtcoaches 
verstuurd naar alle scholen (po en vo) en afgestemd wie wanneer contact op 
ging nemen met de scholen. 
Het Winterfestijn in Middelburg is niet doorgegaan vanwege de corona-  
maatregelen. We hadden een aanbod van 3 cultuurprofessionals en die   
hebben we moeten annuleren. Voor breakdance is een filmpje gemaakt en  
die is online gezet zodat kinderen vanuit huis konden dansen. 

 Voor alle Brede Scholen Middelburg zijn op 26 en 27 januari en 2 februari 3  
dansworkshops van Dansschool Danzette aangeboden en vonden vanwege de 
Covid maatregelen buiten plaats (in de Mortiere, de Cruyff Court en het 
schoolplein van de Aventurijn). Dit was een instuif en we hebben hier geen 
exacte deelnemersaantallen van, maar de opkomst was verassend hoog; 

 In de Middelburgse wijk Dauwendaele heeft groep 6 van de Franciscusschool 6  
woensdagmiddagen deelgenomen aan het Kinderatelier van het 
Pennywafelhuis. Op 28 oktober en 4, 11 en 19 november namen de leerlingen 
deel aan het Kinderatelier. De activiteiten werden begeleid door Liesbeth 
Labeur en vonden plaats in het Pennywafelhuis; 

 In samenwerking met Kinderopvang Walcheren hebben we een graffitiproject /  
muurschildering verzorgd. Graffiti Zeeland en Liesbeth Labeur hebben in 
oktober, samen met de kinderen die gebruik maken van BSO Strandjutters te 
Vlissingen, de muur verfraait. In de herfstvakantie (26 oktober) heeft Chloe van 
der Hert een hiphop / breakdance workshop verzorgd voor BSO de Aventurijn 
(Middelburg). Hier deden zo’n 15 kinderen aan mee; 
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 De Proeftuin Muziekeducatie heeft alleen plaats gevonden op de Ichtusschool 
en zijn er 6 lessen verzorgd door Zowie Zwier en heeft de school de gitaren in 
bruikleen gehad. Kinderen uit groep 6 t/m 8 konden zich hier vrij voor 
aanmelden, in totaal waren er 12 deelnemers. De lessen vonden plaats van 4 
oktober tot en met 24 december. 

 
C@CC  
Met C@CC zijn in 2021 veel kinderen en jongeren bereikt. In Middelburg tijdens 4 
woensdagmiddagen: op 1, 8, 15 en 22 september. Met in totaal 295 deelnemers.   
In Vlissingen tijdens 4 middagen: op 29 september en 6, 13 en 20 oktober. Tijdens 
de 4 middagen waren er 119 deelnemers. De deelnemers konden meedoen aan 
verschillende activiteiten: fashion door Sam Zegelink (bekend van het 
televisieprogramma ‘Hip voor Nop’ en de Kunstbende), dans door Dansschool 
Danzette met dansdocente Lisette Jacobs, Beat the Bucket en Looper de Loop 
door Chris Smith, Panna Knock Out Toernooi, Playground Music Sessions door 
Muziekschool Zeeland, rap met MC Donson, Fotograferen met je smartphone, 
Breakdance door Chloe van der Hert en graffiti spuiten door Graffitti Zeeland.   
Ook 1NUL1 (voorlichting op het gebied van drank en drugs) is op de laatste dag 
aanwezig geweest in Vlissingen. Dit was van toegevoegde waarde.  
 
C@CC is een initiatief van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kunsteducatie 
Walcheren werd in de organisatie ondersteund door stichting Welzijn Middelburg, 
gemeente Middelburg, stichting ROAT, gemeente Vlissingen, Sport Zeeland en 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland. In 2022 gaat KEW met Sport Zeeland en 
Jeugdfonds Sport & Cultuur dit concept weer verder uitbouwen; de financiële 
middelen hiervoor zijn al toegezegd. Daarnaast bekijken we of er ook andere 
momenten zijn om zichtbaar te zijn als C@CC, bijvoorbeeld bij een buurthuis. 
  
Podium-Z 
Podium-Z is hét podium op Walcheren voor jonge muzikale talenten.              
Podium-Z richt zich op:  
 Muziekworkshops - Ontwikkel je muzikale talent;  
 Bandcompetitie - Doorbreken met jouw band;  
 Backstage - Vrijwilligers en stagiaires voor licht en geluid, presentatie, 

fotografie en organisatie;  
 Ontmoetingen tussen (muzikale) jongeren.  
Podium-Z wordt georganiseerd door Kunsteducatie Walcheren en stichting Welzijn 
Veere. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Veere, Provincie 
Zeeland, de Zeeuwse Muziekschool en de Zeeuwse muziekscene. Aan Podium-Z 
deden in 2021 in opdracht van KEW drie bandcoaches mee. We hadden ook hier te 
maken met de coronamaatregelen waardoor er een ronde niet door kon gaan en 
we creatief moesten zijn in de uitvoering.  
 
Voor de zomerperiode 2021 zijn er 2 (afgeslankte) rondes uitgevoerd met alleen 
maar workshops (geen uitvoering vanwege de coronamaatregelen). Er waren 3 
muziekcoaches vanuit KEW, 4 coaches vanuit Welzijn Veere en 13 deelnemers. In 
september / oktober zijn er 4 workshop rondes geweest met 1 uitvoering, inzet van 
3 muziekcoaches KEW en 4 coaches vanuit Welzijn Veere en 11 deelnemers. Tijdens 
de uitvoering traden Naomi, Arnon Dijon en Baneham op.  
In november / december waren 4 workshoprondes. De geplande uitvoering is 
vervallen vanwege de coronamaatregelen. 2 van de 4 workshops zijn verplaatst 
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naar de zaterdagochtend in plaats van de vrijdagavond (vanwege de corona-
maatregelen). Inzet van 3 muziekcoaches KEW, 4 coaches vanuit Welzijn Veere en 
11 deelnemers (waarvan 3 nieuw). 
  
Er zijn 2 online meetings geweest met KEW, Welzijn Veere en alle muziekcoaches 
om te kijken naar andere vormen / invulling. In 2022 worden er ook specifieke 
workshops aangeboden zoals, loops, drums en songwriting. We hopen hiermee ook 
meer kinderen uit de gemeente Veere te trekken en het aanbod meer diversiteit te 
geven. Het doel van Podium Z blijft onveranderd, muziek maken en deelnemers de 
ervaring geven hoe het is om in een band te spelen.  
De coaches vanuit Welzijn Veere zijn oud deelnemers die inmiddels een 
muziekopleiding volgen en op deze manier ervaring opdoen als coach (vrijwillig). 
Het idee was om ze te koppelen aan coaches van KEW, echter door de Covid 
maatregelen is dit niet geheel uit de verf gekomen. Voor 2022 staat dit nog wel in 
de planning.  
 
 
3  Programmalijn Cultuurparticipatie 
Onze tweede programmalijn in 2021 was Cultuurparticipatie, naast Middelburg nu 
ook in Vlissingen en daarnaast een verkenning op de mogelijkheden in de 
gemeente Veere. 
  
3.1. Pennywafelhuis 
Het Pennywafelhuis is het community art project van Kunsteducatie Walcheren in 
de Middelburgse wijk Dauwendaele en is gehuisvest in een flat aan de 
Meanderlaan. Het Pennywafelhuis is inmiddels uitgegroeid tot het ‘culturele hart’ 
van de wijk Dauwendaele, met name rondom de Meanderflats. De artistieke leiding 
is in handen van Marlou Pluymaekers (schilderkunst) en Anda van Riet (fotografie). 
Het Pennywafelhuis is het hele jaar 2021 open geweest, met toestemming van de 
gemeente Middelburg en inachtneming van de richtlijnen in verband met corona. 
Afhankelijk van de maatregelen konden de activiteiten meestal doorgang vinden. 
 
Bezoekers 
Het aantal bezoekers van de activiteiten is verdubbeld naar ongeveer 250 per 
maand en van de markthal naar 375 per maand. Het belang van de markthal is van 
onschatbare waarde! De artistiek leiders constateren verder een toename van 
mensen met een migratieachtergrond. Vervolgens een toename van psychische 
klachten en eenzaamheid van met name de autochtone mensen in de wijk. 
Het Pennywafelhuis is laagdrempelig, wat zorgt voor een veilig gevoel waardoor 
mensen zich kunnen ontwikkelen en hun redzaamheid daardoor kan worden 
vergroot. 
  
De belangrijkste activiteiten 
 Naaiatelier o.l.v. Rihab Massri loopt het hele jaar door en wordt hoofdzakelijk 

bezocht door buitenlandse vrouwen. Het doel is zelfredzaamheid vergroten 
gecombineerd met naaitechnieken en de Nederlandse taal leren; 

 Atelier activiteiten: wandkleden gemaakt met breisels en portret tekeningen, 
Zero kunst, diverse textiel vormen, teken/schilder workshops, foto’s gemaakt; 

 Tijdens NLdoet is er tuinmeubilair tweedehands aangekocht en geverfd met 
drie vrijwilligers van het Asielzoekerscentrum; 
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 In de taalactiviteiten werd samengewerkt met stichting TAAT. De 
certificatenuitreiking vond plaats in de tuin van het Pennywafelhuis. Helaas 
bleek het een laatste actie; TAAT stopt; 

 Het jaarlijkse buurtfeest in september was in de tuin; het was een bescheiden 
feest vanwege de coronamaatregelen; 

 In het najaar werd een kinderatelier (pilot) georganiseerd voor groep 6 van de 
Franciscusschool (po). Thema: “Bouwen in de wijk” in de tuin met resthout. 
Onder leiding van kunstenaar Liesbeth Labeur; 

 In december vond een brievenbus-kerstpakketten-actie plaats, gesponsord 
door Eastman Chemicals, Alle bewoners van de Meanderflat ontvingen een 
kerstpakket. Gedeputeerde voor cultuur, Anita Pijpelink, hielp mee met het 
uitdelen. Overigens waren gedurende het gehele jaar 3x per week in het 
Pennywafelhuis levensmiddelen vanuit een supermarkt beschikbaar voor 
buurtbewoners.  
 

Het Pennywafelhuis werd najaar 2021 genomineerd voor de landelijke prijs 
‘Ambassade voor de Verdraagzaamheid’. Deze prijsuitreiking is een initiatief van de 
Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de 
Verdraagzaamheid en met steun van de Haëlla Stichting en onder auspiciën van de 
Nederlandse UNESCO Commissie. De bekenmaking heeft nog niet plaatsgevonden, 
ook in dit geval vanwege de coronabeperkingen. Voor deze nominatie is een 
promotiefilm gemaakt door Liam Mcclaim. Omroep Zeeland, de PZC en de huis-
aan-huis bladen hebben aandacht besteed aan deze nominatie evenals aan de 
kerstpakkettenactie. 
 
In de ‘Ik ben…’-documentairereeks van CBK Zeeland is een film gemaakt door Lars 
van der Ploeg over de makers van het Pennywafelhuis. 
 
3.2. Bolderkar Bossenburgh 
De gemeente Vlissingen verzocht Kunsteducatie Walcheren in de zomer van 2020 
om een community art-project in Vlissingen op te zetten. Hiervoor werden 
gesprekken gevoerd met diverse organisaties om een samenwerking te verkennen: 
met ROAT, GGD, woningcorporatie l’escaut, Maatschappelijk Werk Walcheren, 
Emergis, de wijkcoördinator van de gemeente en de wijkagent. Er zijn contacten 
gelegd met twee kunstenaars Agnes den Hartogh (beeldend) en Donovan Olijfveld 
(muziek en rap) vanwege hun talent en sociale betrokkenheid. Om te ontdekken in 
welke wijk de beste aansluiting is werd in mei en juni 2021 een pilot gestart van 6 
weken in de wijken Bloemenbuurt en Bossenburgh. Agnes en Donovan zijn met een 
Bolderkar, gevuld met koffie, thee, koekjes, appels en creatieve middelen door de 
wijk gelopen en hebben contact gemaakt met de bewoners. Thema’s die hieruit 
kwamen waren veiligheid, verfraaiing en verbinding. Een kernteam van 
samenwerkingspartners is samengesteld in de vorm van een klankbordgroep met 
ROAT, Maatschappelijk Werk Walcheren, L’escaut en de wijkcoördinator. 
 
Na de pilot werd op 21 juli een onlinepresentatie gegeven voor de gemeente 
Vlissingen (3 wethouders), inclusief vertoning van een film over de pilot. Op 
voorstel van de wethouders is besloten het project voort te zetten in Bossenburgh 
(vanwege potentieel en de Bloemenwijk draait al mee in een participatieproject 
van de gemeente). Voor het vervolgtraject zijn aanvragen tot financiële 
ondersteuning ingediend bij het Oranjefonds (verkregen), VSBfonds (verkregen) en 
het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (niet verkregen). Vanaf 
oktober waren Agnes en Donovan wekelijks 1 dagdeel aanwezig in de wijk. 



KEW – Jaarverslag 2021 
 

11 
 

Acties in de wijk 
 Richten op verfraaiing en onderlinge verbinding in de wijk; 
 Aanwezig Burendag met workshop rap en foto maken; 
 Fotowedstrijd/stemming schutting ingang Bossenburgh (gemiddeld 20 

deurbellen per keer). Financiering van de fotoplaten door l’escaut; 
Met name gedeelte in de wijk met sociale huurwoningen. Andere delen minder 
bezocht. Gemiddeld 20 deurbellen; 

 November: Start facebook pagina en Instagram account Bolderkar 
Bossenburgh; 

 Filmpje gemaakt van diverse bewoners die stukje tekst uitspraken (wens voor 
alle bewoners) en gedeeld via de social kanalen; 

 Kaartenactie december: Achterkant van de kaart is standaard met logo en de 
facebook en Instagram linken. 11 enthousiaste bewoners hebben in atelier 
Agnes de voorkant bedrukt voor bewoners.  

 
Er is een start gemaakt om een community te vormen van betrokken bewoners. 
Zo’n 10 betrokken bewoners willen helpen bij acties. Onder andere aanbrengen 
fotoplaten op de schutting en het onderhoud daarvan. 
Verder zijn er 2 groepen studenten van de Hogeschool Zeeland die een onderzoek 
uitvoerden vanuit het vak beroepsinnovatie. Groep 1 had de onderzoeksvraag: met 
welke culturele interventies bereik je jongeren die overlast geven? In deze groep 
zaten 2 studenten van Social Work en 2 studenten van de PABO. De andere groep 
met 3 studenten Social Work had de onderzoeksvraag: Welke culturele 
interventies dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk? De 
presentatie van de adviezen vond plaats in februari 2022. 
Inmiddels is er ook een aanzet gemaakt voor vervolgstappen. Dit geeft input voor 
de aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (regeling Samen Cultuur Maken) 
die in 2022 ingediend gaat worden. De insteek is om het langdurig uit te voeren. 
 
3.3. Cultuur in de Kernen van Veere 
Begin 2020 zijn vanuit de gemeente Veere de volgende vragen gesteld. 
1. Verken het draagvlak in 4 kernen van Veere (Aagtekerke, Serooskerke, 

Oostkapelle en Westkapelle) voor de opzet van community art (kunnen we 
meerwaarde bereiken in leefbaarheid en welbevinden van bewoners door 
kunstprojecten rondom sociale vraagstukken te organiseren?). 

2. Verken in deze 4 kernen de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties 
en stem dit af met belanghebbende organisaties zoals Welzijn Veere. 

 
Na de zomerperiode zijn er gesprekken gevoerd met diverse partijen wat er leeft: 
 Welzijn Veere (3 medewerkers); 
 Polderhuis; 
 Sportdorp Oostkapelle; 
 Grote Kerk Veere; 
 Muziekvereniging; 
 Erfgoed Zeeland; 
 Stichting Thuys. 

 
De resultaten zijn in beeld gebracht met daarin ook adviezen richting de gemeente. 
Onder andere dat er veel nadruk ligt vanuit de gemeente op sport en bewegen, de 
gebruikers van de multifunctionele accommodaties nog niet goed in beeld zijn 
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omdat er nog veel in ontwikkeling is en dat er veel clubjes, verenigingen en veldjes 
zijn en dat hier de onderlinge verbinding en samenwerking in mist. De vraag die 
ook vaak terugkwam was ‘Wat is de actuele status van Kijk op Cultuur?’ (februari 
2019). Er liggen onder andere kansen op het gebied van verbinding leggen tussen 
diverse domeinen (sport, cultuur, zorg), hier ook regie op uitzetten en de inzet van 
een cultuurcoach gericht op buitenschools aanbod en de cultuuraanbieders, 
cultuurinstellingen, onderwijs en verenigingen). 
 
Op 17 december heeft Kunsteducatie Walcheren een presentatie gegeven aan de 
verantwoordelijke wethouder en beleidsmedewerker van de gemeente Veere. De 
resultaten werden herkend en de gemeente wil verder op de lijn van verbinding en 
samenhang in de Veerse cultuursector met KEW. Naar verwachting leidt dit tot 
een opdracht van de gemeente aan KEW in 2022. 
 
 
4  Organisatie 
Het bestuur van KEW was het volledige verslagjaar in handen van Leo Adriaanse, 
directeur-bestuurder. 
 
Kernteam 
Op 1 januari 2021 bestond de formatie uit 6,00 fte: 
Directie        1,00 fte 
Kernteam (6 medewerkers)  5,00 fte  
Totaal         6,00 fte 
 
Door het vertrek van twee medewerkers in het najaar van 2020 zijn de twee 
vacatures op respectievelijk 1 februari en 1 maart 2021 ingevuld. In verband met 
zwangerschapsverlof van een van de medewerkers is per 6 september 2021 een 
adviseur aangesteld voor de duur van het zwangerschapsverlof. 

 
Per 31 december 2021 bestond de formatie uit 8,56 fte:   
Directie        1,00 fte 
Kernteam (9 medewerkers)  7,56 fte 
Totaal         8,56 fte 
  
Het gemiddelde aantal fte in 2021 bedroeg 8,36 fte (2020: 7,19 fte), verdeeld over 
negen medewerkers. 
 
Met ingang van het najaar 2020 is de interne organisatie van het kernteam KEW 
gewijzigd naar twee subteams.   
Team educatie & participatie (E&P):  
Adviseurs: Eveline Cleiren, Tessa Sonnemans, Esther van den Bosch (per 1 maart 
2021), Sanny Ensing (per 6 september 2021 t.b.v. vervanging zwangerschapsverlof). 
Assistenten: Vanessa van Driel, Melissa Vos 
  
Team bedrijfsvoering & communicatie (B&C):  
Jacolien Boonman (controller), Wilma Veerman (office manager/p&o adviseur), Iris 
Scherphof (communicatiemedewerker; per 1 februari 2021) 
  
Het ziekteverzuimpercentage daalde in 2021 van 0,59% (2020) naar 0,21%.  
De gemiddelde verzuimduur in 2021 bedroeg 5,5 dag (2 gevallen). 
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Buitenschil 
Naast het kernteam werkt KEW werkt met een grote ‘schil’ van zelfstandige 
cultuurprofessionals en culturele organisaties die namens de organisatie in 
onderwijs en sociaal domein uitvoering geven aan de programmalijnen.  
De zelfstandige cultuurprofessionals zijn docenten en specialisten cultuureducatie 
en cultuurparticipatie die in opdracht van KEW werken. Dit doet recht aan onze 
positionering als adviseur en intermediair. KEW adviseert over en toetst op 
kwaliteit, originaliteit, aansluiting op de praktijk van onderwijs en sociale domein 
en prijs. 
  
Bij het verstrekken van opdrachten aan cultuurprofessionals maken we gebruik 
van de modelovereenkomst van onze brancheorganisatie Cultuurconnectie, die 
door de Belastingdienst is goedgekeurd. Het model hiervan, de Overeenkomst van 
Opdracht, en de bijbehorende Bevestiging van Opdracht is in 2020 aangepast.  
  
KEW werkt sinds 2019 met de Fair Practice Code als uitgangspunt voor goed 
opdrachtgeverschap.    
 
Kantoor en thuiswerken 
KEW houdt sinds 2016 kantoor in het pand Kuiperspoort 12 in Middelburg. Dit 
rijksmonument is dat jaar daartoe gemoderniseerd. In 2019 vonden de nodige ICT-
aanpassingen aan de werkplekken plaats. In 2021 is, i.v.m. de uitbreidende 
organisatie, aan de zolderverdieping van het pand onderhoud uitgevoerd en is deze 
ingericht als archief- en kantoorruimte. 
  
Door de corona uitbraak en als gevolg daarvan het dringend advies van de 
rijksoverheid om thuis te werken, heeft KEW ook in 2021 de kantoorbezetting 
beperkt gehouden tot alleen de daar noodzakelijke werkzaamheden. 
 
Communicatie 
In het verslagjaar werden zes Nieuwsbrieven uitgegeven. Daarnaast werden 
wekelijks berichten uitgebracht via facebook en Instagram en met grote regelmaat 
via LinkedIn. Alle relaties ontvingen aan het begin van het zomerreces en begin van 
het winterreces een ‘groet’ van uit KEW. 
 
Het Jaarverslag 2020 werd in juni verbeeld in de video ‘KEW 2020 in 2 minuten’ 
waarin in vogelvlucht te zien was wat er in 2020 allemaal op touw is gezet!      
De presentatie van het beleidsplan 2022-2024, ‘Verbeelding brengt je overal!*’, 
werd in december vergezeld door een begeleidende video en een samenvattende 
infographic. 
 
In 2021 is een plan van aanpak voorbereid voor vernieuwing van de website met 
het oog op de nieuwe structuur van programma's en herschikking van 
doelgroepen, als gevolg van het beleidsplan 2022-2024. Hierbij wordt tevens het 
voornemen betrokken meer digitaal platform te zijn voor verbinding van 
cultuurprofessionals. Ook zal er meer ruimte worden geboden aan de 
werkzaamheden van Kunsteducatie Walcheren op het gebied van 
cultuurparticipatie. 
 
Kwaliteit in Beeld 
Als aangesloten instelling bij de brancheorganisatie Cultuurconnectie werkt KEW 
met het certificeringskader Kwaliteit in Beeld van de Certificeringsorganisatie 
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Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). In het najaar van 2020 werd KEW 
benaderd door CBCT voor een nieuwe audit in het kader van deze certificering.  
Daartoe heeft KEW in het najaar van 2021 een extern bureau de opdracht gegeven 
om de voorbereiding van het certificeringsproces te begeleiden. In 2021 hebben we 
een start gemaakt om een aantal processen, met name in de bedrijfsvoering, aan 
de hand van het certificeringskader een update te geven. Aansluitend zal de audit 
in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. 
 
 
5  Dankwoord 
Als gebruikelijk sluit ik dit jaarverslag af met een dankwoord.  

We bedanken alle deelnemende scholen, maatschappelijke en culturele partners. 

We bedanken de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen voor de financiële 
ondersteuning zowel m.b.t. onze programmalijn Cultuureducatie als onze 
programmalijn Cultuurparticipatie. 

We bedanken het VSBfonds voor de financiële ondersteuning van ons project ‘The 
Beatyard’, het Oranjefonds en VSBfonds voor de financiële ondersteuning van ons 
community art-project Bolderkar Bossenburgh, het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
voor de financiële ondersteuning van Cultuur@CruyffCourts, het Fonds voor 
Cultuurparticipatie voor de financiële ondersteuning van ons impulsprogramma 
voor zzp’ers en het Anti Discriminatiebureau Zeeland voor de financiële 
ondersteuning van ons project ‘Etty Hillesum: worden wie je bent'.  

 
7 april 2022, Leo Adriaanse, 
directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEW – Jaarverslag 2021 
 

15 
 

6  Kerncijfers 
 
KERNCIJFERS BEGROTING 2022 2022 

UITGAVEN in euro's 
  TOTALEN 
PERSONELE KOSTEN   
Totale personele kosten  556.838 
HUISVESTING KUIPERSPOORT 12   
Totale huisvestingskosten  27.750 
ORGANISATIEKOSTEN   
Totale organisatiekosten 105.150 
MARKETINGKOSTEN   
Totale marketingkosten 3.500 
    
PROGRAMMALIJN CULTUUREDUCATIE   
Totale kosten activiteiten en advisering PO/SO/KO      93.000 
Totale kosten activiteiten en advisering VO/VSO 37.500 
Totale kosten activiteiten en advisering buitenschoolse cultuureducatie       12.000 
    
PROGRAMMALIJN CULTUURPARTICIPATIE      94.000 
    
PROGRAMMALIJN VERBINDING 32.500 
    
TOTAAL UITGAVEN  962.238 
    
 2022 

INKOMSTEN  in euro's 
  TOTALEN 
SUBSIDIES GEMEENTEN   
Totaal subsidies gemeenten 511.065 
    
OPBRENGSTEN MANAGEMENT, BEDRIJFSVOERING EN COMMUNICATIE      109.850 
  
PROGRAMMALIJN CULTUUREDUCATIE   
Totale opbrengsten activiteiten en advisering PO/SO/KO 161.823 
Totale opbrengsten activiteiten en advisering VO/VSO 43.000 
Totale opbrengsten activiteiten en advisering buitenschoolse 
cultuureducatie 10.000 

    
PROGRAMMALIJN CULTUURPARTICIPATIE      94.000 
    
PROGRAMMALIJN VERBINDING      32.500 
    
TOTALE INKOMSTEN  962.238 
   

Resultaat 0 
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Verslag raad van toezicht 
Kunsteducatie Walcheren heeft gekozen voor het toezichtmodel, conform het 
uitgangspunt van de Governance Code Cultuur. Dit toezichthoudend orgaan is 
ingericht als een raad van toezicht, bestaande uit 5 leden. De raad kiest vanuit 
haar midden een voorzitter. De maximale zittingsduur van de leden is met de 
statutenwijziging in 2021 gewijzigd in twee termijnen van vier jaar. Het rooster van 
aftreden is onderaan dit verslag weergegeven. Om de continuïteit en historische 
kennis in de raad zoveel mogelijk te waarborgen heeft de raad er in het verslagjaar 
voor gekozen de termijn van de huidige voorzitter te verlengen.  
De leden en voorzitter van de raad ontvangen een vacatievergoeding. 
 
De raad spreekt zijn waardering uit voor de medewerkers en de directeur-
bestuurder van Kunsteducatie Walcheren. Ook tijdens dit verslagjaar waren er op 
verschillende momenten verscheidene ingrijpende coronamaatregelen van kracht. 
Desondanks heeft de stichting zoveel als mogelijk haar activiteiten gecontinueerd 
en hebben medewerkers en de directeur-bestuurder er alles aan gedaan om de 
klanten en partners van Kunsteducatie Walcheren zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. 
 
In 2021 verlieten twee leden de raad van toezicht. Eén lid wegens het bereiken van 
de maximale zittingstermijn; het andere lid wegens het aanvaarden van een functie 
die niet te combineren was met het lidmaatschap van de raad. Nog tijdens het 
verslagjaar zijn twee deskundige nieuwe leden voor de raad gevonden. De 
wervingsprocedure was openbaar.  
 
In het verslagjaar kwam de raad vijf keer bijeen. Daarnaast was er een informele 
samenkomst met het volledige team van Kunsteducatie Walcheren. Afhankelijk van 
de op dat moment geldende coronamaatregelen vonden deze vergaderingen plaats 
ten kantore van Kunsteducatie Walcheren of online. Bij de vergaderingen van de 
raad was steeds de directeur-bestuurder aanwezig, uitgezonderd het gedeelte 
waarin de zelfevaluatie door de raad plaatsvond. De directeur-bestuurder heeft 
tijdens een vergadering van de raad van toezicht een adviserende stem, maar 
neemt niet deel aan de besluitvorming van de raad. 
 
In het verslagjaar heeft de raad een eigen toezichtkader vastgesteld waarbinnen 
gehandeld moet worden. Ook geeft dit toezichtkader een leidraad voor de wijze 
waarop de raad kijkt naar toezichthouden. Dit kader voldoet aan de Governance 
Code Cultuur. Ook heeft de raad in het verslagjaar goedkeuring gegeven aan een 
akte van statutenwijziging. Daarnaast heeft de raad in het verslagjaar het 
jaarverslag en de jaarrekening 2020, het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 
(‘Verbeelding brengt je overal*’) met werkplan 2022 en de begroting voor 2022 
goedgekeurd. 
 
Tijdens de vergaderingen zijn vaste agendapunten: 
 financiële verslaglegging en matching met de begroting; 
 liquiditeitspositie; 
 subsidies; 
 organisatieontwikkeling; 
 personeelsbeleid en welzijn medewerkers; 
 samenwerking met partners en derden; 
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 projecten en activiteiten. 
 
Ieder jaar vindt een ontmoeting met de medewerkers van KEW plaats. Dat was in 
2021 in juli. 
In het pre-coronatijdperk bezocht de raad gezamenlijk of individueel minstens een 
KEW-activiteit of ‑project. Door coronamaatregelen was dit in het verslagjaar en 
het daaraan voorafgaande jaar niet mogelijk, wat de raad betreurt. 
 
De (leden van de) raad ondersteunen actief de communicatie op social media, en 
zetten daarnaast waar mogelijk hun netwerk in om extra kennis in te brengen en 
contacten te leggen. 
 
Als werkgever van de directeur-bestuurder houdt een afvaardiging van de raad 
(bestaande uit een lid en de voorzitter) eens per jaar een functioneringsgesprek 
met de directeur-bestuurder.  
 
In december droeg de raad zorg voor een zelfevaluatie op basis van de richtlijnen 
van de Governance Code Cultuur. 
 
Samenstelling raad van toezicht 
De raad van toezicht is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter: mr. M.J.J. Janssens MAC  
Hoofdfunctie: Algemeen directeur Veiligheidscentrum Zeeland BV, Vlissingen 
Nevenfuncties: 
- Statenlid Provincie Zeeland (CDA); 
- Voorzitter CDA afdeling Vlissingen; 
- Voorzitter centrale examencommissie HZ University of Applied Sciences; 
- Lid College van Beroep voor de Examens Open Universiteit; 
- Voorzitter Stichting voor Kunst & Cultuur Vlissingen (Cultuurwerf); 
- Penningmeester Stichting Vrienden Admiraal de Ruyter Ziekenhuis; 
- Lid van de ledenraad Rabobank Walcheren/Noord Beveland; 
- Parttime docent Leergang Hoger Bedrijfskundig Management ZIO; 
- Directeur Youon.  

 
C.E.M. Gabriels 
Hoofdfunctie: Afdelingsleider Pontes Pieter Zeeman Lyceum, Zierikzee 
Nevenfuncties:  
- Voorzitter VO-regioraad zuid-west; 
- Lid adviesraad schoolleiders VO-raad.  
 
M. Plak 
Hoofdfunctie: Lerares OdyZee College, Middelburg 
Nevenfuncties:  
- Lerares Nederlands Zeeuwse Volksuniversiteit; 
- Freelance auteur; 
- Commissielid pr & communicatie Commissie aan de Kust, Zoutelande,        
  Meliskerke en omgeving; 
- Commissielid Folkloristische Dag en Christmas Fair Zoutelande. 
 
P.H.A. Brakman; afgetreden per 15-7-2021 
Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar Peter Brakman Management & Advies BV 
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Nevenfuncties: 
- Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Zeeuwind; 
- Lid bestuur Stichting Social Delta Zeeland. 
 
L.P. van Duivendijk; aftredend per 1-1-2022 
Hoofdfunctie: Beeldend kunstenaar. 
Nevenfuncties: 
- Lid bestuur Zeeuwse Kunstkring als actief beeldend kunstenaar; 
- Lid bestuur Middelburgse Teekenakademie.  
 
Rooster van aftreden 
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 

 
 

De in november geworven nieuwe toezichthouders, J.C. de Jonge en J.H. 
Kousemaker, zijn per 1 januari 2022 in functie getreden. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naam Datum 
benoeming 

Datum einde 1e 
termijn 

Datum einde 2e 
termijn – 
datum aftreden 

Datum 
uitschrijving 
KvK  

M.J.J. Janssens 1-6-2015 Zie voorzitter-
schap 

Zie voorzitter-
schap 

 

M.J.J. Janssens 
voorzitterschap  

1-1-2018 31-12-2021 31-12-2025  

C.E.M. Gabriels 8-2-2018 7-2-2022 7-2-2026  
M. Plak 6-9-2018 5-9-2022 5-9-2026  
L.P. van 
Duivendijk 

1-1-2014 31-12-2017 31-12-2021 1-1-2022 

P.H.A. Brakman 2-1-2017 2-1-2020 2-1-2024 15-7-2021 
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Stichting Kunsteducatie Walcheren 

 
 
 
Vaststelling Goedkeuring 
 
Middelburg, 7 april 2022 Middelburg, 26 april 2022 
 
 
 
Was getekend, 
Middelburg, 20 mei 2022 
 
 
bestuur raad van toezicht, 
 
 
 
L.C.M. Adriaanse MEd   mr. M.J.J. Janssens MAC,  
Directeur-bestuurder   voorzitter                                             

                                                                                                                                   
                                                                            
 
                                                           C.E.M. Gabriels 
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