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VOORWOORD
Dit is het jaarverslag 2020 van Het Cultuurgebouw in Haarlemmermeer. Het is een ongewoon jaarverslag,
over een in alle opzichten bijzonder jaar. 2020 gaat de geschiedenis in als het coronajaar. Een jaar waarin de
maatschappij grotendeels tot stilstand kwam en de culturele sector buitengewoon hard werd geraakt. De gevolgen
worden ook nu nog gevoeld, in de eerste maanden van 2021. Dat biedt een weinig rooskleurig vooruitzicht voor
de nabije toekomst. De hoop ligt op het najaar, wanneer hopelijk een groot deel van de Haarlemmermeerders is
gevaccineerd.
Terwijl 2020 juist zo goed begon voor Het Cultuurgebouw. De stijgende trend van de afgelopen jaren werd
in 2020 voortgezet. De resultaten van januari en februari waren beter dan ooit, met o.a. een groeiend aantal
activiteiten, bezoekers, abonnees en cursisten. Halverwege maart veranderde echter alles. COVID-19 deed zijn
intrede en niet lang daarna trad de eerste lockdown in. Het Cultuurgebouw moest haar deuren sluiten. Bijna
alle reguliere activiteiten werden noodgedwongen maandenlang stopgezet. Op de handen zitten en afwachten
wanneer ‘het weer kan’ is echter niet des Cultuurgebouws.
Ontzettend trots zijn wij op de betrokkenheid, veerkracht en creativiteit die onze medewerkers van Het
Cultuurgebouw in deze uitzonderlijke situatie toonden. Binnen de kortste keren werd bij zowel kunstencentrum,
bibliotheek, poppodium, schouwburg, als podium voor architectuur een alternatief en vaak ook innovatief (online)
programma-aanbod uit de grond gestampt. Ondertussen werd achter de schermen gewerkt aan een nieuwe
opening zodra de regels werden versoepeld. Zo konden de gebouwen, zalen en andere faciliteiten, toen de eerste
lockdown tegen de zomer enigszins werd afgeschaald, in aangepaste vorm weer worden opengesteld. Weliswaar
voor een flink kleiner, maar minstens even enthousiast en dankbaar publiek en bovendien volledig coronaproof.
Kortom, Het Cultuurgebouw ging door waar het (nog) kon. Het betekende wel dat er continu verliezen werden
geleden. Toen zich in het najaar een tweede lockdown aankondigde en we opnieuw de deuren moesten sluiten,
werden deze verliezen extra gevoeld. Steeds belangrijker werd daarbij ook het monitoren en managen van de
psychologische en mentale aspecten bij de medewerkers. Velen werkten inmiddels noodgedwongen vanuit huis,
misten hun collega’s, de contacten met bezoekers en klanten en hun reguliere werkzaamheden. Dat er daarnaast
maar geen concreet einde aan de crisis in beeld leek te komen, maakte de situatie voor velen des te zwaarder.
Het Cultuurgebouw koerste dan ook onherroepelijk af op een financieel jaartekort dat veel groter was dan dat de
organisatie ooit zelfstandig zou kunnen oplossen. Om te kunnen overleven werd steun vanuit de overheid bittere
noodzaak. Gelukkig kwam deze eind 2020 in de vorm van een tegemoetkoming van vrijwel alle opgelopen schade
vanuit respectievelijk de provincie en de gemeente. Het Cultuurgebouw was daarmee gered en kon 2020 in
relatieve gezondheid afsluiten.
De vooruitzichten voor het komende jaar zijn grotendeels onduidelijk. De eerste maanden zijn inmiddels reeds
verloren door de voortdurende lockdown. Het vaccinatieprogramma biedt wellicht perspectief voor meer
mogelijkheden in de tweede helft van het jaar. De toekomst van Het Cultuurgebouw blijft, met name in financiële
zin, echter opnieuw ongewis. De realiteit is dat de cijfers in dit jaarverslag dan ook onvergelijkbaar zijn met die in
een ‘normaal’ jaar. Positief is te zien dat de cijfers ondanks alles toch veel hoger en mooier zijn dan te verwachten
bij een totale lockdown in het grootste deel van het jaar.
Cijfers zeggen niet alles. De activiteiten die de medewerkers van Het Cultuurgebouw dit jaar wisten te organiseren
waren weliswaar minder in aantal, voor de Haarlemmermeerders waren ze belangrijker dan ooit. Onder moeilijke
omstandigheden wisten alle labels alternatieve mogelijkheden te realiseren en steeds weer nieuwe activiteiten
voor diverse groepen mensen te creëren. Daarmee gaven ze steun, troost en afleiding voor de vele mensen in
onze gemeente die het zwaar hebben in deze moeilijke tijd. Ze boden lichtpuntjes in donkere tijden. Daar zijn wij,
als directeur-bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Cultuurgebouw, ontzettend trots op.
Arjen Davidse, Directeur-bestuurder Het Cultuurgebouw, Haarlemmermeer
Max Merkx, Voorzitter Raad van Toezicht Het Cultuurgebouw, Haarlemmermeer

5

SAMENVATTING
Het jaar dat achter ons ligt was een uitzonderlijk jaar. Voor de Nederlandse samenleving, en
daarmee ook voor Het Cultuurgebouw. De positieve flow waarin Het Cultuurgebouw zit, werd ruw
onderbroken door de wereldwijde pandemie die in maart Nederland bereikte. De doelstelling van
Het Cultuurgebouw, het bedienen van alle doelgroepen in Haarlemmermeer met een samenhangend,
breed en uitdagend kunst-, cultuur- en informatieaanbod waarin spannende dwarsverbanden,
organisatie-brede initiatieven en talloze activiteiten plaatsvinden, kwam onder druk te staan. Hoe kan
je dit bereiken als je van overheidswege verplicht wordt de deuren te sluiten?
Met die vraag gingen de medewerkers van Het Cultuurgebouw aan de slag. Daarbij legden ze een
indrukwekkende en bewonderenswaardige creativiteit, veerkracht en inventiviteit aan de dag. Juist
in tijden waarin de Haarlemmermeerders het zwaar hadden door de lockdowns, boden kunst, cultuur
en informatie verlichting, inspiratie en houvast. Daar droegen alle medewerkers aan bij door op korte
termijn mogelijkheden te zoeken of te creëren. Niet op volle kracht zoals in een regulier jaar, maar
daar waar het kon en mocht. Zo bewees Het Cultuurgebouw niet alleen zijn waarde in de eerste
normale maanden van het jaar, maar ook vanaf 15 maart in het nieuwe normaal.

Programmering
Het uitgebreide programma van theater, dans,
muziek, theater, lezingen, tentoonstellingen
en andere kunsten dat vanuit alle geledingen
van Het Cultuurgebouw was samengesteld
voor 2020, kon niet op de reguliere wijze
worden aangeboden. Waar mogelijkheden
waren, het programma veilig uitvoerbaar was
en waar de overheidsmaatregelen het toelieten,
werden programma’s gecreëerd of aangepast.
De verschillende doelgroepen waar Het
Cultuurgebouw zich op richt, van baby’s tot
senioren, werden daarbij gelijkmatig bediend,
ook buiten de muren van Het Cultuurgebouw.
De capaciteitsrestricties intensiveerde de
samenwerking tussen de verschillende labels
van Het Cultuurgebouw en leidde tot extra
mogelijkheden toch zoveel mogelijk activiteiten
veilig plaats te laten vinden.
Toen de zalen weer open mochten met sterk
gereduceerde capaciteit, bleken de kleinere zalen
van Het Cultuurgebouw ongeschikt voor een
coronaproof voorstelling. De programma’s aldaar
werden daarom, waar mogelijk, overgezet naar
de grotere zalen van Het Cultuurgebouw waar
wel voldoende onderlinge afstand kon worden
gerealiseerd. De grotere programma’s die daar al
gepland stonden en waar, volgens de nu nieuwe
regels, al te veel kaarten voor verkocht waren,
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zijn daarbij grotendeels doorgezet naar 2021,
waarbij kaarthouders een tegoedbon kregen.
Zo werd er, vaak last-minute, alsnog een divers
en uitgebreid programma samengesteld van
nationale toppers op het gebied van theater,
dans, muziek en cabaret, zoals onder andere een
ingelaste serie voorstellingen van Youp van ’t
Hek voor een maximaal aantal van 30 bezoekers
per keer. Op deze manier bezochten uiteindelijk
toch nog 30.592 bezoekers een voorstelling in
Het Cultuurgebouw.
De al jaren gestage groei van bezoekers voor
het poppodium werd nu belemmerd door de
gedwongen sluiting. De goede ‘vibe’ bij het
poppodium die ook vorig jaar weer leidde tot
een toegenomen aantal vrijwilligers, werd
met verschillende on- en offline activiteiten
zo goed als mogelijk vastgehouden. Toen de
coronamaatregelen in de zomermaanden
enigszins versoepelden opende het poppodium
de deuren voor lokaal publiek en bood optredens
van lokaal talent, sloot aan bij de campagne
YouChoose en transformeerde tot een
coronaproof nachtclub. Tevens werden nieuwe
samenwerkingen aangegaan, zoals met het
Fort van Hoofddorp. Dat leidde tot minifestival
Duyck in het Fort. Zo kwamen er toch nog
16.758 bezoekers. Extra bijzonder was de door
het poppodium georganiseerde concerttour van
Harry Slinger langs verzorgingstehuizen,

waar de senioren, die normaal deelnemen aan
de verschillende seniorenprogramma’s in het
poppodium, nu thuis werden opgezocht voor
een optreden. Een flink deel van de meer dan
driehonderd programma’s op het gebied van
kunst, cultuur, educatie, literatuur, ontmoeting
en debat die De Bibliotheek organiseert, kon niet
op de normale wijze doorgang vinden. Dankzij
een snelle omschakeling naar online
communicatiemiddelen kon een aanzienlijk deel
van de activiteiten tóch doorgang vinden.
Het kunstencentrum organiseert normaliter
de lokale versie van het landelijke programma
Iktoon, waarbij amateurkunstenaars uit heel
Haarlemmermeer de kans krijgen zich te laten
zien. Dit jaar werd het een uitgeklede versie,
waarvoor kunstenaar Rein Mulder zijn huis
openstelde als expositieruimte en bezoekers
op afspraak langs konden komen. Kunstenaar
Miriam Dekker-Simons organiseerde via een
digitale liveverbinding een schilderwedstrijd
waarmee zij geld ophaalde voor een goed
doel. De wekelijkse programma-activiteiten
van Filmhuis Pier K en het Pier Kafé in
Nieuw-Vennep moesten deels geschrapt worden,
met uitzondering van de 28 filmavonden die met
beperkte capaciteit konden plaatsvinden en in
totaal 829 bezoekers trokken.
In de galerie vonden in 2020 door het jaar
heen vijf verschillende tentoonstellingen en
themaexposities plaats van (inter)nationale
beeldend kunstenaars. De galerie kon door de
zomersluiting en lockdowns een groot deel van
2020 niet bezocht worden, waarop de exposities
online doorgang vonden.

In 2020 is gedurende 9 sluitingsweken
de Afhaalbieb aangeboden waarbij in
totaal 2.272 persoonlijke boekenpakketjes zijn samengesteld voor
klanten die op afspraak zijn afgehaald.

Persoonlijke ontwikkeling &
Informatie
De vestiging Zwanenburg verhuisde naar het
nieuwe Dorpshuis aan de Dennenlaan.
De Bibliotheek heeft het Bibliotheekconvenant
2020-2023 ondertekend. Daarmee legt het
vast dat het zich, met de andere Nederlandse
bibliotheken en de drie overheidslagen
gezamenlijk, inzet voor leesbevordering, digitale
inclusie en een leven lang ontwikkelen. Tot en
met 13 maart waren de vestigingen in totaal
289 uur per week geopend. Daarna is de
bibliotheek negen weken gesloten geweest.
Door omschakeling naar een Afhaalbieb konden
er in totaal 2.272 persoonlijke pakketjes worden
samengesteld voor klanten die op afspraak
werden afgehaald. De fysieke sluiting leidde tot
stijgende gebruiksaantallen van de website en
digitale diensten. Er was geen significante daling
van het aantal leden. Dankzij een subsidie van de
gemeente werd de Engelse collectie uitgebreid
en zo tegemoet gekomen aan de toegenomen
behoefte bij klanten en scholen.
Het Activiteitenprogramma 2020 van Podium
voor Architectuur had de naam Het Gedateerde
Landschap, een gelokaliseerde aanpak voor een
complexe opgave. Het nieuwe normaal vroeg om
andere werkvormen en communicatie, waarop
het podium inspeelde door de gebruikelijke
lezingen, dialogen, ontwerpateliers en de Safari
MRA om te zetten naar webinars, interviews,
fotografie, film, podcasts en de publicaties
Polderlint-, Wijk-, en Coronaportretten. Om
deze publicaties mogelijk te maken werd de
website aangepast. Het veranderde gebruik
van huis, tuin, kantoor en leefruimte tijdens
de pandemie riep vragen op, die het podium
aangreep voor de interviewserie ‘EN NU?’.
Met de foto-expositie Mind Your Step werd
de voorheen zo dynamische regio vastgelegd
tijdens deze verstilde tijd. Deskundigen van de
gemeenten Haarlemmermeer, Den Bosch en
Almere, het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en woningcorporatie Ymere gingen in gesprek
over flexwonen.
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Leerlingen uit negen klassen van de mavo,
havo en het vwo onderzochten voor het
vak Culturele en Kunstzinnige Vorming hun
leefomgeving aan de hand van wandel- en
fietsroutes door het landschap. De jaarlijkse Dag
van Architectuur en de Open Monumentendag
werden noodgedwongen samengevoegd. Door
middel van diverse workshops, een kunstroute
en activiteiten op verschillende locaties werd
spreiding van bezoekers gecreëerd. De expositie
Eigentijds Erfgoed werd online aangeboden door
middel van een filmverslag. De maquette van
Haarlemmermeer, gemaakt in samenwerking
met de gemeentelijke afdelingen Duurzaamheid,
Cultuur en Erfgoed, nadert voltooiing.

Sociaal Domein
Het laagdrempelige karakter van De Bibliotheek
leent zich bij uitstek voor maatschappelijke
activiteiten. Het belangrijkste onderwerp blijft
daarbij taal en taalontwikkeling, maar ook
voor andere maatschappelijke vraagstukken
is er aandacht. In 2020 werd door middel van
verschillende programma’s ingezet op kwetsbare
doelgroepen, mensen met een taalachterstand
(bij het Taalhuis) en mensen met een digitale
achterstand. Andere hulp werd geboden bij
o.a. het Spreekuur Pluspunt Meerwaarde
(Belastingaangifte) het Juridisch Loket en het
nieuwe Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
De sluiting van de scholen zorgde voor een groei
in de digitale dienstverlening van het Jongeren
Informatie Punt. Via Zoom, WhatsApp en sociale
media konden activiteiten en voorlichtingen
doorgang vinden en werd contact gehouden met
de doelgroep.
De maandelijkse netwerkbijeenkomst Jobtalk,
waarbij mensen hun positie op de arbeidsmarkt
versterken, werd digitaal gehouden op de
momenten dat De Bibliotheek gesloten was.
Jongeren in het primair en voortgezet onderwijs
kregen bij StudieBieb twee keer per week
huiswerkbegeleiding of bijles van de twaalf
bevoegde docenten. Bij het Taalhuis startte een
nieuwe inhoudelijke adviseur ter ondersteuning
van alle taalvrijwilligers in Haarlemmermeer.
Het Taalhuis organiseerde vele activiteiten
voor laaggeletterden, zoals onder andere de
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Leeskring, een Taalkoppelproject en de Dag
van het Lezen & Schrijven. Bij de activiteiten
werd veelvuldig samengewerkt met onder
andere MeerWaarde, VluchtelingenWerk en de
Gemeente.
Bijzondere aandacht was er voor senioren,
die tijdens de lockdowns in een sociaal
isolement belandden. Medewerkers van
Het Cultuurgebouw en vrijwilligers hebben
daarop een belactie opgezet, waarbij ouderen
maandenlang één of twee keer in de week
gebeld werden om te horen hoe het met ze
ging. Toen de maatregelen in de zomermaanden
versoepelden, kon de Koffieochtend Met voor
eenzame ouderen dankzij een extra subsidie
van het Oranjefonds in zowel de Centrale
Bibliotheek als in Badhoevedorp worden
georganiseerd.
Steeds meer nieuwe partners benaderen het
kunstencentrum voor samenwerking. Er wordt
samengewerkt waar nuttig en mogelijk, zoals
met Cordaan, stichting De Linde en de Sociëteit
(dagbestedingsprojecten), met het poppodium
en Amstelring (My Generation) en met Stichting
Leergeld bij activiteiten voor kinderen van
minder draagkrachtige ouders. In 2020 waren
er Extra-cursussen voor doelgroepen, zoals
Keramiek, Theater en de Beste Band. Jongeren
met een stoornis in het autistisch spectrum
ontmoetten elkaar bij de derde editie van
Gamedesign. De vierde editie van Hoofddorp
Aan Zee, voor kinderen die niet of te kort op
vakantie kunnen, moest worden uitgesteld naar
2021.

Educatie
Educatie is bij Het Cultuurgebouw een
belangrijk onderdeel van de activiteiten,
zowel op het gebied van leeseducatie als
kunst- en cultuureducatie. Bij BoekStart voor
baby’s, BoekStart in de kinderopvang en de
BoekStartcoach wordt specifiek aandacht
besteed aan taal en voorlezen om de
taalontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren
en preventief laaggeletterdheid tegen te gaan.

De extra BoekStartcoach die voor 2020 was
aangetrokken, heeft gezien de sluiting van de
consultatiebureaus haar werkzaamheden nog
niet kunnen uitvoeren. Ook lagen vrijwel alle
voorleestrajecten stil, zoals de VoorleesExpress.
Vanuit De Bibliotheek werd in het primair
onderwijs gewerkt onder de noemer De
Bibliotheek op school. Het gespecialiseerde
scholenteam was actief met taaleducatie
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en op
diverse locaties: in het primair onderwijs (PO),
het voortgezet onderwijs (VO), mbo, externe
locaties als de kinderopvang en binnen de
eigen vestigingen. De Bibliotheek beheerde
de schoolbibliotheeksystemen SchoolWise
en MediatheekWise. Eind 2020 registreerde
SchoolWise in totaal 6.972 leerlingen en
MediatheekWise 4.447 leerlingen.
Onder de naam Kunst en Cultuur op School
verzorgde Het Cultuurgebouw de onafhankelijke
bemiddelingsfunctie voor Kunstmenu (PO) en
Cultuurparcours (VO). In 2020 werden via KCOS
alle PO-scholen bereikt, inclusief de Vrije School.
De pandemie zorgde er voor dat geplande
activiteiten verschoven moesten worden. Dat is
voor een groot deel gelukt, tot waardering van
scholen en aanbieders.
Het jaar 2020 stond in het teken van evaluatie
van de vierjarige regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit met deelnemende scholen, aanbieders
en met interne medewerkers. De feedback
leidde tot de aanvraag CMK 2021-2024, waarbij
Het Cultuurgebouw de samenwerking op de
bestaande CMK-scholen intensiveert en het
bereik vergroot, met name in de wijken van
Haarlemmermeer waar inspirerende binnenen buitenschoolse programma’s onderbelicht
zijn. Het Mediafestival ging online en werd
Mediafestival Op School. Voor de workshops
van kunstencentrum, poppodium en bibliotheek
gingen de leerlingen online hands-on aan de
slag met media en techniek. Ook de expositie
van mediakunst in de galerie was vanuit de klas
digitaal te bezoeken. Met een kwalitatief aanbod
op maat blijft Het Cultuurgebouw een belangrijk
partner voor het voorgezet onderwijs.

Voor leesonderwijs op het voortgezet onderwijs
werd gewerkt onder de noemer De Bibliotheek
op school met onder andere lespakketten,
voorleessessies en -wedstrijden en trainingen
voor docenten. Door de pandemie moesten veel
programma’s in korte tijd worden aangepast. Zo
werden Kunstenaar in de Klas, Rondje Cultuur
en het Mediafestival online aangeboden. Veel
activiteiten moesten worden afgezegd of
verplaatst naar een niet nader bepaalde datum.
Daardoor werden er minder leerlingen bereikt als
voorgaande jaren.
In de programma’s die Podium voor Architectuur
voor het voortgezet onderwijs ontwikkelde,
stonden jongeren als ontwerper centraal en werd
Design Thinking ingezet als mindset.
In 2020 werden opdrachten uitgezet als onder
andere geluidadaptief bouwen, analyse afsluiting
Buitenveldertbaan en diverse meesterproeven
technasium. De projecten verliepen online en
trokken ongeveer 440 deelnemers.
Haarlemmermeerders die in hun vrije tijd hun
talent willen ontwikkelen of hun artistieke
ontwikkeling willen verdiepen konden
buiten school- en werktijd gebruik maken
van een breed, kwalitatief en laagdrempelig
aanbod van kunstzinnige activiteiten,
cursussen en workshops in alle culturele
disciplines. Met creativiteit, aanpassings- en
uithoudingsvermogen en een enorme energie
van medewerkers werd in de periodes dat het
kunstencentrum van de ene op de andere dag
moest sluiten steeds snel doorgeschakeld van
fysiek naar online. Dat werd gewaardeerd: het
platform Muziekpier, met online activiteiten
in alle disciplines, telde in de lockdown
gemiddeld vijfhonderd unieke bezoekers
per dag. De cursussen van Kleine Pier, voor
kinderen van 0 tot 6 jaar, werden alleen
tijdens de complete lockdown getroffen.
Muziekmakers konden terecht voor lessen via
de ondersteunende digitale leeromgeving (DLO)
of samenspeelproject 4DML. Theater-, dans- en
musicalgroepen organiseerden buiten de les
Zoomcontact.
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De Kinderkunstacademie was ook dit jaar
goedbezocht, al konden er geen exposities
plaatsvinden. De Kinderkunstdagen in
de zomer kon wel doorgang vinden. De
geplande balletvoorstelling De Notenkraker
is doorgeschoven naar een nog nader te
bepalen moment. De JeugdTheaterSchool
Haarlemmermeer deed noodgedwongen de
audities online. Dat leidde tot een explosieve
groei van aanmeldingen, tot aan Amsterdam
en Leiden aan toe. In 2020 startte een
ontmoetingsplaats waar vrijwilligers kostuums
maken en werd een nieuwe decoropslag
gerealiseerd. Kostuums en decors kunnen in
de toekomst verhuurd worden. In de lockdown
produceerde het docententeam instructievideo’s
voor het platform Muziekpier. JTS-leerlingen
werden voorzien van zangoefeningen en
warming-up dansvideo’s tot theaterfilmpjes
met leuke opdrachten. De voorstelling West
Side Story kon onder strikte protocollen toch
zeven keer (uitverkocht) opgevoerd worden. Het
jaarlijkse jongerenuitwisselingsproject Bootcamp
met het Amerikaanse theatergezelschap 7
Stages werd omgezet naar een filmproductie
die internationaal in première ging. Ook in
2020 waren er talloze amateurgezelschappen
die gebruik maakten van de faciliteiten van
Het Cultuurgebouw. Voor diverse culturele
programma’s werd samengewerkt met het
regionale bedrijfsleven.

Blokfluitleerlinge 65+
“Ik vind jou zo leuk, en word
hier zo gelukkig van, dat uurtje
per week samenspelen in een
ensemble!”

Financieel
Tot medio maart 2020 waren de opbrengsten en
activiteiten van Het Cultuurgebouw nog boven
niveau. De coronacrisis en daaropvolgende
sluiting gedurende een groot deel van 2020
hebben daarna een flinke impact gehad op de
financiële situatie van Het Cultuurgebouw.
Het verslagjaar 2020 werd afgesloten met een
negatief resultaat van € 7.605, waarbij er is
ingeteerd op de eigen reserves. Door de lage
algemene reserve is de organisatie op korte
termijn kwetsbaar voor tegenslagen. In verband
met de coronacrisis verstrekten de Gemeente
Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland
een huurcompensatie van €994.000 en bleef
het verlies over 2020 beperkt. De liquiditeit is
voldoende om blijvend aan alle verplichtingen te
kunnen voldoen en de continuïteit komt niet in
gevaar. De Gemeente heeft aangegeven dat het
niet halen van de prestatie-eisen in 2020 niet zal
leiden tot verlaging van de subsidie.

HOOGTEPUNTEN

Naast cursussen in diverse beeldende kunstdisciplines als model- en portrettekenen,
keramiek, sierraadontwerpen en grafiek
was er dit jaar de cursus Korean Painting, de
eerste volledig Engelstalige cursus in klassieke
Koreaanse schilderkunst. De grootste groei was
te zien in de cursussen keramiek. Ondanks Covid
zijn er extra groepen gestart.

Re-Boot

René van Meurs

Tevreden ouder
“Mijn zoon was erg enthousiast
over de Studiebieb en tevreden
over de docent en haar hulp.
Graag zou ik de wiskundebijles
willen voortzetten.”
Afhaalbieb

Metal Dive In

Lucy-McRae-Compression-Carpet

De vooruitzichten voor 2021 zijn somber.
Dankzij de aanhoudende coronacrisis en
bijkomende maatregelen moet ook de tweede
helft van het seizoen 2020-2021 grotendeels
als verloren worden beschouwd. Andere
risico’s zijn de achterstand in onderhoud en
investeringen in de gebouwen en faciliteiten,
het vertrek van huurder Stichting Maatvast uit
Het Cultuurgebouw en een financiële claim
door Stichting Leenrecht. Desondanks is het
streven om in de komende jaren te bouwen
aan een stevigere algemene reserve, met een
weerstandsvermogen van tussen de 2,5 en 5%
van de jaarbegroting.

Metal Dive-In
Eén van de laatste
metalconcerten was Metal
Dive-In, met de drie bands White
Coast Rebels, Velozza en Martyr
en een dansend publiek.

Schilderen tussen de fruitbomen

West Side Story

Titel????

Deelnemer Online Bieb-Pubquiz
“Wat was de Pubquiz leuk, en ik
heb nog gewonnen ook!”
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My Generation
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HET CULTUURGEBOUW

De organisatiestructuur wordt weergegeven in onderstaand figuur:

Doelstelling
De belangrijkste statutaire doelstelling van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer is
het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten aanzien van kunst en cultuur voor de bewoners,
instellingen en bedrijven van Haarlemmermeer en omgeving.
Kernactiviteiten
Het Cultuurgebouw is een bijzonder complex van voorzieningen met culturele programma’s van
de schouwburg, het kunstencentrum, De Bibliotheek Haarlemmermeer, het poppodium en Podium
voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, in dit jaarverslag verder aangeduid als de labels van
Het Cultuurgebouw. Er is veel te beleven, te genieten en te leren. Dat kan in vijf podiumzalen,
een popcafé, diverse vergaderlocaties, een bibliotheek met lees-, leer- en werkplekken, talloze
dansstudio’s, ateliers, muzieklokalen en oefenstudio’s. Op andere locaties in de gemeente
Haarlemmermeer zijn nog vier bibliotheken, een goed geoutilleerd centrum voor de kunsten in
Nieuw-Vennep en het vestzaktheater Het Oude Raadhuis.

Raad van
Toezicht

Bestuur

Het Cultuurgebouw is hét podium van Haarlemmermeer. Van en voor iedereen, ter verrijking,
ontmoeting en ontspanning. Het Cultuurgebouw is eveneens beschikbaar voor amateurvoorstellingen,
congressen, partijen en evenementen van amateurkunstverenigingen, dansscholen, serviceclubs,
maatschappelijke instellingen en meer.

Bestuurssecretariaat

Bedrijfsvoering
Het Cultuurgebouw

12

De Bibliotheek
Haarlemmermeer

Kunsten-centrum
Pier K

Marketing &
communicatie

Schouwburg
De Meerse

Poppodium
Duycker

Podium voor
Architectuur
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1 PROGRAMMERING
Eén van de hoofddoelen van Het Cultuurgebouw is het bieden van een uitgebreid programma
aan theater, dans, muziek, cabaret en andere (podium)kunsten. Het aanbod bestaat uit zowel
voorstellingen van internationale wereldsterren en landelijke topartiesten als nieuwe ontdekkingen en
aanstormende talenten op nationaal en lokaal niveau. Dit totaalprogramma biedt Het Cultuurgebouw
aan op zeven professioneel geoutilleerde podia van verschillende capaciteit en karakter.
Inmiddels organiseert Het Cultuurgebouw ook steeds meer buiten deze zalen, zoals in de Passage,
de verschillende vestigingen van de bibliotheek, de Harmoniekoepel in Nieuw-Vennep, op het plein
buiten Het Cultuurgebouw of in samenwerking met - en soms ook bij - de vele partners elders in de
gemeente. Dit programma wordt verzorgd vanuit alle geledingen van Het Cultuurgebouw.

1.1 Gezamenlijke activiteiten
Wanneer de expertise van de diverse labels
van het Cultuurgebouw samenkomt, ontstaan
er unieke overstijgende culturele programma’s
die zo Cultuurgebouwbrede programma’s
vormen. Het doel van deze programma’s
is om ontmoeting, beleving en inspiratie
te creëren voor mensen van alle leeftijden
en achtergronden uit Haarlemmermeer en
omgeving. De activiteiten worden deels zelf
georganiseerd en deels in samenwerking
met partners en/of participatiegroepen
uit Haarlemmermeer en omgeving. Door
bezuinigingen is het aantal programma’s in 2020
gehalveerd.
Ontdek Het Cultuurgebouw
Geannuleerd
Seniorenprogrammering
In samenwerking met senioren ontwikkelden de
programmeurs van het Cultuurgebouw voor deze
een activiteitenprogramma voor senioren met
lezingen, workshops, theatervoorstellingen en
filmvertoningen. Vanwege de coronamaatregelen
is het programma doorgeschoven naar 2021.

In Gesprek
In de programmalijn In Gesprek zijn de
activiteiten gebundeld waarbij het gesproken
woord centraal staat. Zo wordt Het
Cultuurgebouw als podium gebruikt om te
spreken, te informeren, te luisteren, in debat
te gaan en te genieten van woorden en taal.
Met dit programma neemt Het Cultuurgebouw
een maatschappelijke taak op zich waarbij
gezamenlijke waarden worden gezocht en
gedeeld, met kunst en cultuur als uitgangspunt.
Lezingen en literaire diners
De Bibliotheek en de schouwburg organiseerden
een serie avonden waarbij Nederlandse
schrijvers hun werk toelichtten en in gesprek
gingen over actuele thema’s. Historicus Herman
Pleij sprak over zijn laatste boek Oefeningen in
genot en eerdere epidemieën. Schrijfster Vonne
van der Meer was te gast bij het literair diner en
filosofe Stine Jensen sprak tijdens de Maand van
de Filosofie.

Het Cultuurgebouw in het Sociaal Domein
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Programma

Gerealiseerd 2020

Voornemens 2020

Prestaties 2019

Het CG in Sociaal Domein

1500

1500

1500

Senioren programmering

0

400

500

In Gesprek

220

400

570

Peuterfestival

2510

2000

2050

Lezingen en literaire diners

41

300

400

Het Cultuurgebouw breed

41

300

400

Peuterfestival
Thema van de negende editie van Het
Peuterfestival was Muziek. Onder het motto dat
je niet vroeg genoeg met cultuur kunt beginnen
werd door alle labels van Het Cultuurgebouw
een programma samengesteld met theatervoorstellingen, muziek-, dans en beeldende
workshops, voorleesuurtjes, knutselen en andere
peuteractiviteiten. Het Peuterfestival valt altijd
samen met de Nationale Voorleesdagen waarbij
de waarde van voorlezen en taalontwikkeling
voorop staat. Om het evenement onder de
aandacht te brengen bij ouders en kinderen
werd op diverse peuterspeelplaatsen en
Kinderdagverblijven een voorbereidend
programma uitgevoerd. Hierbij werd ook dit jaar
samengewerkt met een kunstenares, Stichting
Kinderopvang Haarlemmermeer en
de Speelotheek.
Kinderboekenfeest
Op 7 oktober vond het jaarlijkse
Kinderboekenfeest plaat, zowel lokaal als
regionaal een begrip. Lezen en leesbevordering
vormen de aanleiding voor de activiteiten op
het feest. Het thema van de Kinderboekenweek
was dit jaar En Toen….Speciale gasten waren
oud-politicus en kinderboekenschrijver Jan
Terlouw en schrijver en ridder Thijs Goverde.
Terlouw sprak over vroeger en las voor uit
zijn boeken, Goverde liet met een cursus
zwaardvechten zien hoe kinderen ridder kunnen
worden.

1.2 Theater
De schouwburg van Het Cultuurgebouw is hét
theater van Haarlemmermeer. Het programma is
een afspiegeling van het landelijk theateraanbod,
waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de
smaak en interesse van de Haarlemmermeerders.
Het Cultuurgebouw is binnen de gemeente de
enige aanbieder van professioneel theater en
samen met het poppodium nagenoeg de enige
aanbieder van professionele muziek. Dat vraagt
om een gevarieerd en verantwoord programma
van populair en experimenteel theater voor een
breed publiek. Naast Nederlandse producties zijn
er ook internationale voorstellingen te zien. Zo
prikkelt het Cultuurgebouw het publiek en bindt
het bezoekers aan zich, van jong tot oud.
Resultaten
2020 begon veelbelovend, met veel publieke
belangstelling voor de programmering. Er
speelden klinkende namen als publiekslieveling
Ronald Goedemondt, naast vaker terugkerende
namen als Ellen ten Damme, De Verleiders, Jon
van Eerd, Nienke Plas en Juf Roos. Zij speelden
allen voor uitverkochte zalen en dat leverde
goede publiekreacties en bezoekersaantallen
op, zoals bijvoorbeeld een zaalbezetting van
negentig procent voor Scapino Ballet. De hoge
kwaliteit van het programma in de schouwburg
viel ook het landelijke Fonds Podiumkunsten op.
Dat leverde een extra programmasubsidie op
voor programmering in 2020 en 2021.
Door Covid-19 moesten zo’n tachtig
uitverkochte voorstellingen worden verplaatst,
waarvan een groot deel naar het seizoen
2021-2022. Daardoor trok de schouwburg
van Het Cultuurgebouw in 2020 slechts dertig
procent van het gebruikelijke aantal bezoekers.
Covid-19 trof ook de dansscholen en het grote
aanbod van amateurvoorstellingen, normaliter
goed voor mooie bezettingscijfers. Dankzij
tegoedbonnen verloren deze voorstellingen hun
publiek niet helemaal. In 2021 zien we deze
bereidheid teruglopen.
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Zomerprogrammering
Na het noodgedwongen stille voorjaar bracht
de zomer meer mogelijkheden, normaliter de
periode dat de theaterwereld stil ligt en het
publiek buiten wil zijn. Veel theaters bleven
dicht; Het Cultuurgebouw koos er voor om open
te gaan toen de regels versoepelden. Vol
enthousiasme en creativiteit en met snel
handelen werd een unieke zomerprogrammering
in elkaar gezet, met o.a. enkele last-minute
voorstellingen van Youp van ’t Hek. Hierbij werd
intensief samengewerkt met het poppodium
om coronaproof voorstellingen te realiseren.
Ondanks de sterk beperkte capaciteit was het
programma zeer succesvol. Veel voorstellingen
waren uitverkocht of werden extra bijgeboekt.
Samenwerking
Vaste samenwerkingspartners als
De Heemsteedse Kunstkring en Stichting Vier
het Leven pauzeerden de samenwerking met
Het Cultuurgebouw om zo risico’s te mijden voor
hun doelgroep van kwetsbare ouderen.
De Amstelring wilde nog wel programma’s
bieden voor ambulante ouderen, maar daar
kwam door de coronasituatie weinig van.
Het met de programmeurs van het
Cultuurgebouw en acht senioren ontwikkelde
vervolg op middagprogramma Route 65 werd
daarom doorgeschoven naar 2021.

De enige theaterzaal waar anderhalve meter
afstand tussen het publiek in acht kon
worden genomen was De Grote Zaal van Het
Cultuurgebouw. Daarom werd het programma
van de Grote Zaal grotendeels doorgeschoven
naar seizoen 2020-2021. Het in een normale
situatie zorgvuldig afgestemde, diverse
programma aan genres moest ook worden
losgelaten. De programma’s die in de kleinere
zalen van Het Cultuurgebouw stonden gepland
werden overgeheveld naar de Grote Zaal en
het poppodium. Zo konden deze programma’s
alsnog doorgang vinden, voor een publiek dat op
anderhalvemeter afstand van elkaar zat.

In de zomer versoepelden de
coronaregels en mochten de
theaters weer open voor beperkt
publiek. Vol enthousiasme en
creativiteit en met snel handelen
zetten de schouwburg en het
poppodium een unieke zomerprogrammering in elkaar, met
o.a. enkele last-minute voorstellingen van Youp van ’t Hek.

Het Oude Raadhuis Film
Overige zalen

Het Oude Raadhuis
2.228

189

1.574

7.331

Grote Zaal

Kleine zaal
23.202

34.524
Bezoekers
2020
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1.3. Poppodium
Het Cultuurgebouw heeft hét poppodium voor
popcultuur in Haarlemmermeer en omstreken.
Het poppodium gelooft in de kracht van
muziek als verbinder, uitdager en bevrijder en
organiseert concerten, festivals, dancefeesten,
open podia, jamsessies, caféconcerten,
(talent)ontwikkeling, educatie en andere
popcultuurgerelateerde activiteiten.
Het jaar ging veelbelovend van start met
verschillende goed bezochte concerten en
evenementen, zoals de optredens tijdens de
Metal Dive-In, het concert van de Britse groep
Stereo MC’s en de uitverkochte rollerdisco als
onderdeel van het internationale Amsterdam
Skate Event. Ook het jaarlijkse eindconcert
van de senioren van My Generation, met
ontroerde kinderen en kleinkinderen in de
zaal, het latin dansfeest Piña in twee zalen en
het goed ontvangen bluesconcert van Layla
Zoë zijn vermeldenswaardig. Vervolgens is het
poppodium noodgedwongen een groot deel van
het jaar dicht geweest.
Na de door de nieuwe situatie noodgedwongen
uitval van alle ZZP-ers, uitzendkrachten en
vrijwilligers bleef er een acht koppen tellend
team over. Dit team heeft, binnen de geldende
en steeds weer veranderende omstandigheden,
toch nieuwe creaties bedacht, waarvan velen
met succes. Zo veranderde het poppodium
voor een avond in een intieme nachtclub,
waar bezoekers virusvrij konden genieten
van diverse culturele popactiviteiten. Zowel
on- als offline werden door het jaar heen
samenwerkingsverbanden geïntensiveerd, met
opvallende en mooie producties als resultaat.
Groei en zichtbaarheid
Ondanks alle inspanningen en creativiteit lukte
het dankzij de opgelegde beperkingen niet
om dit jaar het aantal betalende bezoekers te
verhogen. De betrokkenheid van het publiek
bleek onder meer uit het feit dat de meerderheid
reeds gekochte kaarten behield voor een latere
datum, inruilde voor een tegoedbon of hun
kaartje doneerde aan het poppodium.

Een verdere groei van het aantal vrijwilligers
werd, gezien de omstandigheden, stopgezet. Het
behoud van de huidige vrijwilligers werd een
belangrijke taak voor de vrijwilligerscoördinator
die in september werd aangesteld. Door middel
van online activiteiten als de wekelijkse online
vrijmibo, sint- en kerstquizzen en een anderhalvemeterbarbecue toen de regels het
toestonden werd de betrokkenheid van deze
groep vrijwilligers in stand gehouden. Een
enkeling was zelfs wekenlang in de weer om het
complete pand een schilderbeurt te geven. Het
team is enorm dankbaar met deze betrokkenheid
van haar vrijwilligers.
Door de talloze concert- en
evenementverplaatsingen vergde het vergroten
van de zichtbaarheid een creatieve aanpak.
Zo werd de online bierproeverij Thirst Aid Kit
Live bedacht, als één van de eerste cafés van
Nederland. Daarmee werd de uitzending van
tv-programma Hart van Nederland (SBS6)
gehaald. Het publiek werd op de hoogte
gehouden met positieve berichten op social
media en een aangepast programma.
Samenwerking
My Generation heeft als doel kwetsbare
ouderen op laagdrempelige en positieve wijze
te verbinden door middel van (pop)cultuur en
draagt daarmee bij aan eenzaamheidsbestrijding
onder ouderen. Zij waren, met name tijdens
de eerste lockdown, een doelgroep bij
wie de eenzaamheid hard toesloeg. Om
die reden vervroegde Het Cultuurgebouw
doelbewust de investering in een mobiele
geluidsinstallatie. Zo kon deze worden ingezet
om, in samenwerking met Amstelring, muziek
naar ouderen in verschillende zorginstellingen
in Haarlemmermeer te brengen. Waar deze
normaliter voor het programma My Generation
naar Het Cultuurgebouw komen, daar werden
ze nu thuis opgezocht door het poppodium voor
een concert van Harry Slinger. Waar andere
programmering in de tweede lockdown geen
doorgang kon vinden, werd een uitzondering
gemaakt voor deze vorm van dagbesteding. Zo
werden deze ouderen wekelijks bediend met
culturele popactiviteiten, waar zowel online als
live in de Grote Zaal aan werd deelgenomen.
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In juni ging het nieuwe Fort van Hoofddorp
open. Het Cultuurgebouw ging een
samenwerking aan voor Duyck in het
Fort-concerten. Het eerste uitverkochte Duyck
in het Fort-concert was in augustus met een
optreden van Tim Akkerman. In regenjassen en
met de nodige licht- en geluidseffecten door
donder en bliksem was dit een avond om nooit
te vergeten. Bijzonder is ook de samenwerking
die met de gemeente is aangegaan voor een
programma gericht op jongeren, straatcultuur
en veiligheid. Zo spraken medewerkers van Het
Cultuurgebouw bij het politiek café van de VVD
met Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius.
Ook ontwikkelde het poppodium programma’s
voor YouChoose, de campagne om messenbezit
bij jongeren in Haarlemmermeer in te dammen.
Dit onderwerp werd onder de aandacht gebracht
tijdens de Urban Writers Day, waar jongeren aan
de slag gingen met het produceren van eigen
muziek onder leiding van diverse coaches (o.a.
Rico van hiphopformatie Opgezwolle).
Het programma wil jongeren bewust maken dat
ze beter hun talent kunnen ontwikkelen dan een
mes dragen, want ‘you choose’!

Programmalijn en spilfunctie
Qua dance begon het jaar goed, met een
geslaagde editie van het latin dancefeest Piña
en een goed gevulde 40UP danceavond. Dankzij
een bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds kon
de Grote Zaal transformeren naar een intieme
nachtclubsetting, waar aangepaste programma’s
plaats konden vinden voor zittend publiek.
Toen de concertzaal in de zomer tijdelijk weer
geopend kon worden, sloot Het Cultuurgebouw
aan bij de landelijke campagne Liefde voor
Muziek en werd talenten uit de regio de kans
gegeven op te treden. Na een maandenlange
pauze was het wennen voor artiest, publiek en
personeel om weer live muziek te beleven, maar
ook enorm dankbaar, ontroerend en mooi.
Naast ouderen worden ook jongeren hard
geraakt door de coronamaatregelen tijdens
de eerste lockdown. Daarom was er speciale
aandacht in de programmering voor deze
groep toen er in de zomer meer mogelijkheden
kwamen. Met een uitverkochte 4 Da Culture,
waar zowel de artiesten als het publiek uit
Haarlemmermeer kwamen, was het poppodium
weer even de plek waar jongeren met liefde
voor hiphop hun hart konden ophalen. Ook het
terugkerende evenement Frisse Duyck, waarbij
het veelal jonge publiek kennis kan maken met
opkomende Nederlandse bands, kon in deze
setting weer plaatsvinden.

3.748
Café

2.333

15.235
Bezoekers
2020

Prestaties 2020

Prestaties 2019

87 activiteiten met focus

92 activiteiten met focus

op kunst & cultuur,

op kunst & cultuur,

literatuur, educatie,

literatuur, educatie,

ontmoeting & debat en 58

ontmoeting & debat

keer regulier voorlezen (in

en 220 keer regulier

alle vestigingen)

voorlezen (in alle vestigingen)

4.432 bezoekers*

15.547 bezoekers

* (exclusief online bereik YouTube en Facebook)
Totaal aantal weergaven YouTube: 867
Totaal aantal weergaven/bereik Facebook: 19.010

Behalve als kennis- en informatiecentrum
hebben de vestigingen van De Bibliotheek
ook een culturele functie. Daarvoor worden
verschillende activiteiten ondernomen op het
vlak van kunst en literatuur.
In 2020 vonden vanuit Bibliotheek
Haarlemmermeer 145 activiteiten plaats
zowel in de vestigingen van De Bibliotheek
als online. Een deel van de activiteiten is met
samenwerkingspartners, (lokale) schrijvers en
lokale ondernemers ontwikkeld. Een aantal
activiteiten is gezamenlijke georganiseerd door
de verschillende Cultuurgebouwprogrammeurs;
zoals het Peuterfestival en de
Kinderboekenweek.
Met speciale acties in het kader van Nationale
Voorleesdagen, de Boekenweek en de
Kinderboekenweek, Nederland Leest, is het
lezen gestimuleerd. Door Corona zijn de fysieke
activiteiten die nog gepland stonden tot en met
half juni geannuleerd. Vanaf mei en juni hebben
de meeste activiteiten online plaatsgevonden
via Facebook, ons eigen YouTube-kanaal en
Zoom-conferenties. Voorbeelden hiervan
zijn interviews over troost en boeken,
interactief voorlezen, livestream boeklezing,
schrijfworkshops en online schrijversbezoek.

Grote zaal

6.743

1.4 De Bibliotheek

1.5 Kunstencentrum
Het Cultuurgebouw huisvest het
kunstencentrum voor kunst en cultuur in
Haarlemmermeer. Het kunstencentrum
organiseert voor jong en oud jaarlijks honderden
projecten, workshops en cursussen in alle
kunstvakken, gegeven door professionals.
Iktoon
Prestaties 2020

Prestaties 2019

60 deelnemers

664 deelnemers

10 bezoekers

2.518 bezoekers

3 activiteiten

31 activiteiten

Iktoon Haarlemmermeer is het programma waar
amateurkunstenaars zich presenteren aan het
publiek. Dankzij de coronamaatregelen kon
Iktoon 2020 niet doorgaan op de gebruikelijke
manier. Met de nodige creativiteit en planning
konden er in juni toch twee activiteiten plaats
vinden. Zo stelde kunstenaar Rein Mulder zijn
huis open als expositieruimte waar bezoekers
op afspraak langs konden komen. Kunstenares
Miriam Dekker-Simons organiseerde via een
digitale liveverbinding vanuit haar atelier ‘t
Kroontje een schilderwedstrijd waarmee zij geld
ophaalde voor een goed doel.
Een hoofddoel van Iktoon is het bevorderen
van het inclusieve karakter. In 2020 werd extra
energie gestoken in het bereiken van jongeren
en deelnemers met een niet-Nederlandse
achtergrond. De vrijgekomen tijd door de vele
geannuleerde evenementen werd gebruikt om te
investeren in relatiemanagement. Relaties met
deelnemende partijen werden aangehaald en
nieuwe relaties aangegaan met geïnteresseerde
partijen als gemeente, sociaal domein en de
cultureel en creatief ondernemers.

Op Locatie

1.394

Kleine zaal

1.017
Oefenstudio’s
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Harmoniekoepel
Het Cultuurgebouw en Stichting Maatvast
ondersteunen De Harmoniekoepel financieel
en met expertise. Sinds de ingebruikname van
de koepel in 2014 is er een constante groei van
evenementen en bezoekers. De 5 meiviering, het
kerstfeest met opbrengst voor de Voedselbank
en het multiculturele evenement Het
Cultuurfestival (voorheen Full Colour Festival)
konden dit jaar niet doorgaan. In plaats van de
5 meiviering bracht men samen met partners
uit Nieuw-Vennep een zeer goed ontvangen
krant uit in het kader van 75 jaar vrijheid in
Nieuw-Vennep.
Filmhuis
Het afgelopen jaar was een rampjaar voor de
vaste bezoekers en de betrokken vrijwilligers die
het Filmhuis runnen. Voor de eerste lockdown
werden negen films vertoond aan in totaal 470
bezoekers. Na die eerste maanden moest het
Filmhuis regelmatig de deuren sluiten, of kon het
slechts dertig bezoekers ontvangen volgens strak
protocol en zonder horecafaciliteiten. In totaal
kwamen er dit jaar 829 bezoekers naar
achtentwintig filmavonden.
Pier Kafé
Met hulp van een vast team vrijwilligers werd in
het Pier Kafé Nieuw-Vennep iedere maand het
gratis toegankelijke Vennep Live georganiseerd.
Hier presenteerden nieuwe muzikale talenten
zich aan het publiek. Helaas konden slechts een
handvol avonden plaatsvinden.

1.6 Galerie
De galerie van Het Cultuurgebouw biedt
een podium aan kunstenaars uit binnen- en
buitenland en laat Haarlemmermeerders kennis
maken met hedendaagse beeldende kunst in al
haar diversiteit. Daarvoor organiseert de galerie
beeldende kunsttentoonstellingen en minstens
één educatieve tentoonstelling per seizoen. Ook
is er ieder jaar een expositie rondom een actueel
thema.
Beeldende kunst
Prestaties

Voornemens

Prestaties

2020

2020

2019

5 exposities

6 exposities

8 exposities

Het gehele jaar waren er in de galerie en de
passage tentoonstellingen te zien van beeldende
kunstenaars. Daarbij werd zoveel mogelijk
gekozen voor exposities rondom een thema en
een combinatie van kunstenaars uit verschillende
generaties en verschillende disciplines. Gezocht
werd naar zoveel mogelijk samenwerking binnen
het Cultuurgebouw en/of naar een actueel
thema. De galerie kon door de zomersluiting en
twee lockdowns een groot deel van 2020 niet
bezocht worden. Daarop heeft de galerie drie
online exposities georganiseerd met het
programma ArtMatrix.

De volgende exposities werden geprogrammeerd
in 2020:
1. HA!
Een kunsttentoonstelling waarin humor een
rol van betekenis speelt. Deelnemers waren
o.a. Paul Klemann, Paul de Reus, Joost van den
Toorn, Paul Nassenstein, Rogier Polman, Joost
Swarte, Jurgen Winkler, Tjeerd RoyaardsCartoon Movement. Opening: Hans Aarsman.
2. Verknipt en Verscheurd II
Een tentoonstelling met kunstenaars
uit verschillende disciplines die de vele
mogelijkheden van papier en/of karton
verkennen. Met werk van o.a. Nathalie Sook,
Pietsjanke Fokkema, Stefan Kasper, Loes
Groothuis, WASCO, Charlotte Schrameijer,
Caren van Herwaarden en Couzijn van Leeuwen.
3. Schiphol door de lens van Wolff: 1945.
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding stelde
de galerie een online tentoonstelling samen
met foto’s van Schiphol na de bevrijding. van
Annemie en Helmuth Wolff hoe noodzakelijk is
het deze namen er bij te vermelden?
4. Eigentijds Erfgoed
In samenwerking met Podium voor Architectuur
tonen architecten en fotografen tonen
hun interactie met erfgoed: landschap en
monumenten. Serge Schoemaker, MWA Hart
Nibbrig, Kees van der Veer, Gijs de Waal, Ton en
Loek van Vliet.
5. A New Reality
Met de anderhalvemetersamenleving kwam
er een nieuwe uitdaging van deze tijd bij.
Kunstenaars Karel Koplimets, Bas Hordijk, Ana
Oosting, Polina Baikina, Stephanie Roland, Lucy
Mcrae, Future Food en Ottonie Roeder toonden
in een online tentoonstelling wat deze nieuwe
realiteit er uit ziet en wat de consequenties zijn
voor ons gedrag.
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2 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN INFORMATIE
Het Cultuurgebouw is naast een plek voor kunst en cultuur ook een kenniscentrum.
Hier vindt informatie-uitwisseling plaats, leren mensen nieuwe vaardigheden en doen ze inspiratie op.

2.1 Bibliotheek
De Bibliotheek wil voor alle inwoners een
aansprekend en passend aanbod bieden van
activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling
stimuleren. Dit doet De Bibliotheek door
informatievoorziening, kennisuitwisseling en
taalvaardigheidsstimulering, in de vorm van
boeken, cursussen, studiematerialen en
lezingen over maatschappelijke vraagstukken.
Dankzij deze activiteiten krijgen diverse
groepen inwoners van de Haarlemmermeer
de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot
participerende burgers in de Nederlandse
maatschappij.
Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin
oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant
leggen bibliotheken en de drie overheidslagen
vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor
leesbevordering, digitale inclusie en een leven
lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt
over de toekomst van de openbare bibliotheek.
Aanleiding voor het convenant zijn de
aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
(Wsob) en uit het advies van de Raad voor
Cultuur ‘Een bibliotheek voor iedereen‘.
In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ligt de
focus op drie maatschappelijke opgaven, waarbij

er een grote rol is weggelegd voor bibliotheken
voor:
•

•

•

Geletterde samenleving – Bevorderen
geletterdheid en leesplezier:
De bibliotheek speelt van oudsher een
belangrijke rol bij leesbevordering. Er komt
een extra impuls om met name bij jongens,
vmbo’ers en leerlingen met een meertalige
achtergrond het lezen te stimuleren.
Participatie in informatiesamenleving –
Digitale inclusie en digitaal burgerschap:
Digitalisering en technologie hebben
een steeds grotere impact op ons leven.
Iedereen moet kunnen meedoen in de
digitale samenleving. Eind 2021 hebben alle
bibliotheken een Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO) waar mensen bijvoorbeeld
terecht kunnen met vragen over hun
belastingaangifte en is het cursusaanbod
geïntensiveerd.
Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden
en blijvende inzetbaarheid:
Bibliotheken dragen als partner in lokale
en regionale leernetwerken bij aan de
persoonlijke ontwikkeling van burgers,
die is gericht op basisvaardigheden en
arbeidsparticipatie. Daartoe wordt het
landelijk dekkende programma Bibliotheek
en basisvaardigheden voortgezet en

uitgebouwd. Daarnaast wordt er een
interactief leer- en ontwikkelplatform
opgezet voor de gebruikers van bibliotheken,
met inloopscholen en makerplaatsen in
bibliotheken.
De Bibliotheek Haarlemmermeer levert een
actieve bijdrage aan de digitale ontwikkelingen
binnen de sector (Centraal Landelijk
Bibliotheeksysteem, Single Sign On, Landelijke
Digitale Infrastructuur) en de landelijke collectie
(inclusief E-Books) door participatie aan
landelijke projectgroepen.
Van 1 jan t/m 13 maart waren de vestigingen in
totaal 289 uur per week geopend.
Vanaf 14 maart zijn er verschillende langdurende
en korter durende lockdowns geweest.
Ook zijn er lange periodes geweest waarin
slechts een beperkt aantal bezoekers mocht
worden ontvangen. In 2020 is gedurende 9
sluitingsweken de Afhaalbieb aangeboden
waarbij in totaal 2.272 persoonlijk pakketjes zijn
samengesteld voor klanten en op afspraak zijn
afgehaald.
De vestiging Zwanenburg is in april 2020
verhuisd naar het nieuwe Dorpshuis aan de
Dennenlaan.

Digitale bezoekers

2020

2019

Website pageviews

573.891

516.707

Website bezoeksessies

269.299

248.201

Website unieke bezoekers

117.238

99.294

Bibliotheek-app gebruikers*

1.843

1.494

Facebook berichtbereik**

439.095

1.050.105

Nieuwsbrief bereik personen

30.600

30.000

PressReader gelezen artikelen

158.485

131.968

Internationale nieuws- en
tijdschriften
*Unieke gebruikers die in de afgelopen 120 dagen minimaal 1x
actief ingelogd zijn
**door een administratieve omzetting zijn deze cijfers
ongeverlijkbaar met eerdere jaren

In 2020 speelde de website een cruciale rol
in de informatievoorziening rondom de vele
beperkingen en sluitingen en het online aanbod,
dat wel altijd beschikbaar was. Dit is goed te zien
in de stijgende gebruiksaantallen.
Leden
Ondanks dat het een lastig jaar voor de
Bibliotheek bleek, zijn de ledenaantallen
gelukkig nog redelijk op pijl gebleven. Alleen
de ledenaantallen in Hoofddorp-Floriande en
Nieuw-Vennep lieten een wat forsere daling
zien, maar dit ligt in lijn met de demografische
ontwikkelingen in de respectievelijke
verzorgingsgebieden. Veel van de (jonge)
kinderen zijn de afgelopen jaren puber geworden
en zitten op middelbare scholen waar zij een
bibliotheekabonnement krijgen.
Edutheek

Voorgezet onderwijs

Spaarndam

Zwanenburg

Badhoevedorp

Hoofddorp-Floriande

113

33.285 1.138
Hoofddorp-Centrale

26.450

Zwanenburg

5.240

6.736

1.706

112.912

Badhoevedorp

51.042

2.415

Nieuw-Vennep

295.004
70.177

Totaal aantal
bezoekers

Hoofddorp-Centrale

9.634

Nieuw-Vennep
6.363
Spaarndam

395

32.602
Aantal leden
2020

Hoofddorp-Floriande
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Hieronder staat een overzicht van de leden per
abonnementssoort (op basis van leeftijd).
Deze cijfers zijn exclusief de leerlingen die lid
zijn via hun scholen en exclusief de overige
abonnement soorten.
Leden per abonnementssoort, op basis van leeftijd*
Jeugd

Jeugd

Volwas-

0-13 jaar

14-17

senen

(gratis)

jaar

18+

(geredu-

(betaald)

ceerd
bedrag)
Hoofddorp-Centrale

6.330

512

2.507

Hoofddorp-Floriande

4.652

403

1.598

Nieuw-Vennep

4.292

496

1.494

Badhoevedorp

1.613

182

564

Zwanenburg

1.118

108

453

Spaarndam

216

63

116

Totaal

18.005

1.701

6.616

* Deze cijfers zijn exclusief de leerlingen die lid zijn via hun
scholen en exclusief de overige abonnementsoorten.

Aantal uitleningen: 404.587
Hoofddorp-Centrale 112.215
Hoofddorp-Floriande 111.791
Nieuw-Vennep 83.274
Badhoevedorp 29.323
Zwanenburg 23.116
Spaarndam 2.050
KSH 587
e-Books 42.231

Aantal uitleningen op scholen: 47.320
De Bibliotheek op school/SchoolWise 40.135
Edutheek 1.917
Herlocaties 5.268
Toelichting bij Uitleningen op scholen
De uitleningen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de school
en enkel aan leerlingen (en direct betrokkenen zoals leerkrachten). De
bibliotheek heeft wel inzage in de cijfers door het beschikbaar stellen
van software aan scholen om hun schoolbibliotheek te organiseren.
De Bibliotheek is hierdoor ook in staat de school van uitleendata
te voorzien. Daarnaast stelt de Bibliotheek bruikleencollecties
beschikbaar. De boeken uit deze collecties worden op school uitgeleend
of ter inzage in de klas gebruikt onder verantwoordelijkheid van school
en enkel aan leerlingen (en direct betrokkenen zoals leerkrachten). De
bibliotheek heeft wel inzage in de cijfers.
De reden dat deze cijfers zijn gepubliceerd in het jaarverslag is omdat
de leesconsulenten adviseren over het leesbeleid op scholen, projecten
en trainingen organiseren die het lezen beogen te stimuleren om zo het
leesniveau op scholen te verbeteren. Door de publicatie van de uitleencijfers willen we het effect hiervan zichtbaar maken.
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Collectiebeleid
Het collectiebeleid wordt afgestemd op
basis van de uitkomsten van klantonderzoek,
klant-segmentatie en behoeften van beoogde
specifieke doelgroepen. Een andere belangrijke
basis voor de collectieprofielen per vestiging zijn
de uitleen-cijfers per collectie-onderdeel. In de
vestigingen in Badhoevedorp en Zwanenburg
zijn de collecties kleiner dan in de andere
drie vestigingen, maar meer gericht op de
publieksvraag. Zo wordt de actualiteit behouden.
Klanten kunnen materialen reserveren vanuit
en naar elke vestiging, waardoor de volledige
breedte van de totale collectie beschikbaar
blijft. In 2020 is de Engelse collectie uitgebreid
met dank aan een subsidie van de gemeente.
Hiermee wordt tegemoet aan de toegenomen
behoefte bij klanten en scholen aan Engelstalige
boeken, met name voor de jeugd in Floriande.
Het collectieplan 2020 en de bijbehorende
dienstverlening is conform de kaders en
afspraken van het landelijke collectieplan
2020-2024. De Bibliotheek is aangesloten
op de landelijke digitale infrastructuur
en het DataWareHouse (DWH) van de
Koninklijke Bibliotheek en de Nationale
Bibliotheekcatalogus (NBC+). Bezoekers kunnen
via de online catalogus met één zoekopdracht
zien wat lokaal en landelijk beschikbaar is. Via
interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunnen
gewenste materialen bij andere bibliotheken in
Nederland worden aangevraagd.
Via de website en de publieke computers in de
vestigingen stelt De Bibliotheek het
digitale e-contentpakket van de Koninklijke
Bibliotheek beschikbaar. Zo wordt toegang
verkregen tot diverse databanken, verschillende
lees- en luister-apps, de e-book-portal en
een groot aanbod van online oefenmateriaal.
Klanten kunnen zowel via de website als via de
Bibliotheek app inloggen in hun persoonlijke
omgeving en daar al hun bibliotheek-zaken snel
en eenvoudig online regelen.

2.2 Jongeren Informatie Punt (JIP)
Het Jongeren Informatie Punt (JIP)
Haarlemmermeer is er voor jongeren van 12 t/m
23 jaar met vragen over werk, onderwijs, drugs,
geld, wonen, rechten, gezondheid, seks of vrije

tijd. Het JIP vergroot de zelfredzaamheid van
jongeren en is aangesloten bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG).
Impact Corona
De impact van de corona-maatregelen op
de dienstverlening van het JIP is groot. Het
lopende Peer Education Project (PEP) op het
Haarlemmermeerlyceum in maart stopgezet.
Ook de See&Go bezoeken (groepen 8) en
pauzebezoeken op de VO-scholen zijn door
de scholen afgezegd. Het fysieke spreekuur
was niet mogelijk vanaf half maart tot aan half
augustus. Het digitale contact via whatsapp,
website en social mediakanalen vond wel
doorgang. Bezoekersaantallen daalden
(landelijke tendens). Het JIP startte in mei met
een spreekuur via Zoom om het contact met
de doelgroep te behouden. Zo is er ook een
succesvolle Zoomworkshop ‘aan de slag met
je studiekeuze” gegeven met een substantieel
aantal deelnemers. Van september tot en met de
kerstvakantie zijn er nog een aantal activiteiten/
voorlichtingen (versoberd) uitgevoerd.

2.3 Podium voor Architectuur
Podium voor Architectuur (PvA) is het kennis- en
ontwerpnetwerk van de regio Haarlemmermeer
en Schiphol. PvA ontwikkelt binnen
Het Cultuurgebouw activiteiten voor een
breed, nationaal en internationaal publiek zoals
experts, bedrijven, bewoners en jongeren. Het
zet belangrijke ruimtelijke vraagstukken in de
Metropool Regio Amsterdam op de kaart, is
neutraal en werkt aan kansen voor de dagelijkse
leefomgeving op onderwerpen als wonen,
werken, voedsel, mobiliteit en leren.
Prestaties

Voornemens 2020

2020

Prestaties
2019

Deelnemers 1.076

Deelnemers 4.000

Deelnemers 4.242

Bezoekers 5.662

Bezoekers 6.000

Bezoekers 14.070

Online bereik *

--

Online bereik

1.221.085
Media bereik**

Het Activiteitenprogramma 2020 had de naam
Het Gedateerde Landschap, een gelokaliseerde
aanpak voor een complexe opgave. De titel
deed het jaar onbedoeld veel recht met verstilde
periodes, vertragingen en versnellingen. Het
werd een jaar van participatietrajecten, parallel
aan gemeentelijke ruimtelijke visies. Deze
nieuwe situatie vroeg om andere werkvormen
en communicatie, waarop PvA direct inspeelde
door de gebruikelijke lezingen, dialogen,
ontwerpateliers en de Safari MRA om te zetten
naar webinars, interviews, fotografie, film,
podcasts en de publicaties Polderlint-, Wijk-, en
Coronaportretten. Om deze publicaties mogelijk
te maken werd de website aangepast.
Het nieuwe gebruik van huis, tuin, kantoor
en leefruimte riep vragen op die PvA meteen
na het ingaan van de lockdown stelde
aan beleidsmakers, de markt, ontwerpers
en ondernemers. Dat resulteerde in de
interviewserie EN NU?.
De fotografieoproep Mind Your Step leverde
verstilde beelden op van een dynamische regio.
In samenwerking met het Haarlems Dagblad en
team Onderzoek van de gemeente
Haarlemmermeer werd de serie Wijkportretten
gepubliceerd, waarin bewoners een persoonlijk
verhaal over hun wijk vertelden. Deskundigen
van de gemeenten Haarlemmermeer, Den Bosch
en Almere, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en woningcorporatie Ymere spraken naast
de BouwExpo in Almere over flexwonen.

2.4 Erfgoed
In samenhang met de cultuurpartners in de regio
en andere vormen van kunst, cultuur en
cultuureducatie zijn de volgende
erfgoedprojecten uitgevoerd bij De Bibliotheek
en Podium voor Architectuur:

1.899.776
--

709.291
*alle inhoud is omgebogen naar online communicatie
(web, nieuwsbrief, social media)
**samenwerking met het Haarlems Dagblad
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Dag van de Architectuur in combinatie met
Open Monumentendag
De coronasituatie leidde noodgedwongen tot
een combinatie van beide evenementen. De
focus lag op het vernieuwende stadscentrum
en de transformatie van Fort bij Hoofddorp.
Door middel van kleinschalige rondleidingen,
een fortengame en muzikale interventies door
jongeren als programmeur onderging de dag
een verjonging. Ter spreiding konden bezoekers
ook naar Fort Aalsmeerderbrug voor een
kunstroute en naar landgoed Kleine Vennep
voor de drukbezochte workshops fotografie,
TikTok, graffiti en miniaturen voor jongeren
op festival Grazende Zwaan. De activiteiten
werden ontwikkeld in samenwerking met
Kunstfort bij Vijfhuizen, Fort bij Hoofddorp,
Fort Aalsmeerderbrug (Fortboerderij en
museum CRASH), Karavaan, het poppodium
van Het Cultuurgebouw en team Stadscentrum
gemeente.
Expositie Eigentijds Erfgoed
De expositie Eigentijds Erfgoed in de galerie
toonde de waarde van erfgoed op weg naar
de toekomst, met werk van o.a. Loek van Vliet.
Vanwege de maatregelen was de expositie
nauwelijks te bezoeken. Door een filmverslag
werd deze alsnog blijvend toegankelijk gemaakt.
Er verscheen een recensie van de expositie in
het NRC.

Maquette Haarlemmermeer
In samenwerking met de gemeentelijke
afdelingen Duurzaamheid, Cultuur en Erfgoed
is de maquette van Haarlemmermeer naar
een nagenoeg definitieve vorm gebracht. De
maquette dient als middel tot een dialoog over
de vraag ‘in wat voor regio willen we leven,
en hoe ziet deze er dan uit?’. Hierin staat de
landschappelijke waarde in het denken over de
energietransitie centraal.
Erfgoed in het voortgezet onderwijs
Erfgoed in de eigen leefomgeving leeft
nauwelijks onder jongeren; ze herkennen
het niet en kennen het zo geen waarde toe.
Het programma rond erfgoed is in co-creatie
met professionals en het Kaj Munk College
ontwikkeld voor scholieren in het voortgezet
onderwijs. Leerlingen uit negen klassen van
de mavo, havo en het vwo onderzochten voor
het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming
hun leefomgeving aan de hand van wandelen fietsroutes door het landschap. Daarbij
maakten ze een locatieanalyse en een voorstel
tot positionering. In het najaar begonnen circa
tweehonderd jongeren aan een CKV-opdracht
van de wethouder Cultuur: het in kaart brengen
van de honderdvijftig in de gemeente aanwezige
sculpturen, in relatie tot de omgeving. De
kinderworkshops in de vrije tijd, georganiseerd
in samenwerking met diverse cultuurpartners,
hadden de focus op landschapskaarten en lokale
iconen; het resulteerde in een verjongde Open
Monumentendag.

Thirst Aid Kit

Thirst Aid Kit Live
“Een gesloten café en
een behoorlijke voorraad
speciaalbiertjes werden in
Duyckercafé in no time omgezet
naar een online proeverij. De
eerste editie was op 22 augustus,
de laatste op 18 december.”
Corona opstelling kleine zaal

Cursist productiegroep musical
voor jongvolwassenen
“Het grote spektakelstuk West
Side Story werd uiteindelijk een
kleine maar mooie versie. Door
de fantastische begeleiding van
onze docenten die ons door
elke tegenslag hebben geholpen
hebben we toch nog een
geweldige voorstelling kunnen
maken!”

Kinderkunstacademie

My Generation digitaal Graffiti

Titel>???

De expositie Eigentijds Erfgoed in de Galerie was nauwelijks te bezoeken.
Door een filmverslag werd deze alsnog blijvend toegankelijk gemaakt.
Ook de expositie van mediakunst in de Galerie was online te bezoeken
vanuit de klas.
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HOOGTEPUNTEN

ToenHaarlemmermeer
Voor het Historisch Informatiepunt
ToenHaarlemmermeer in De Bibliotheek en de
website ToenHaarlemmermeer.nl
werkte De Bibliotheek samen met
Haarlemmermeermuseum de Cruquius,
Historisch Museum Haarlemmermeer, Stichting
Meer-Historie en het Historisch Archief van de
gemeente.

Deelnemer
Online Kunstlezing
“Bedankt voor de lezing over Jan
Steen. Ik vond het erg boeiend en
leuk om het op deze manier mee
te maken. Veel geleerd.
Uitstekende presentatie.”

mascotte Hondje Biblio

De deelnemers van
het Lunchteam, de
dagbestedingsgroep voor mensen
met een licht verstandelijke of
andere beperking, zijn afgelopen
jaar vooral aangewezen op
digitaal ontmoeten. Gelukkig
vinden zij steun bij elkaar in het
online synchroon koken.

Ha! Opening

Lunchteam

27

3 SOCIAAL DOMEIN
Onder het motto ‘Inclusief als het kan, exclusief als het moet’ staat Het Cultuurgebouw voor een
inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Voor dit doel ontwikkelt
Het Cultuurgebouw verschillende innovatieve diensten en activiteiten voor uiteenlopende
doelgroepen, vaak in samenwerking met externe organisaties.

3.1 De bibliotheek
De Bibliotheek is bij uitstek de inclusieve plek
van Haarlemmermeer, waar iedereen welkom
is en elke doelgroep wordt bediend met de
collectie, faciliteiten, diensten en activiteiten.
De Maatschappelijke Bibliotheek ontwikkelt
zich in een razend tempo en inmiddels werken
tientallen instellingen samen met De Bibliotheek,
zoals Vluchtelingenwerk, Stichting Lezen en
Schrijven, ProBiblio, Koninklijke Bibliotheek,
Meerwaarde en gemeente Haarlemmermeer.
In 2020 is ingezet op kwetsbare doelgroepen
en taalontwikkeling bij mensen met een
taalachterstand met programma’s als de
Nationale Voorleeslunch in de Week tegen
Eenzaamheid, Project Laagtaalvaardige
Ouders en het Makkelijk Lezen Plein. Speciale
doelgroepen werden van boeken voorzien
via onder andere Bibliotheek aan Huis,
grootletterboeken en de Leeskringservice. Ook
waren er programma’s die mensen digitaal
onderlegd maken, zoals Klik & Tik (er geldt een
wachtlijst), Werken met de Digitale Overheid
en het Digitaal Spreekuur. Andere hulp werd
geboden bij o.a. het Spreekuur Pluspunt
Meerwaarde (Belastingaangifte), het Juridisch
Loket en het nieuwe Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO). Oudere ‘eenzamen’ komen
in de Bibliotheek op de Koffieochtend Met.
Normaal stoppen de koffieochtenden in de
zomermaanden, maar door een extra subsidie
van het Oranjefonds hebben we deze activiteit
ook in de zomer in zowel de Centrale Bibliotheek
als in Badhoevedorp georganiseerd.
Tijdens de eerste lockdown zetten medewerkers
van Het Cultuurgebouw en vrijwilligers een
belactie op, waarbij ouderen één of twee keer
in de week gebeld werden om te horen hoe het
met ze gaat.
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Totaaloverzicht Activiteiten Sociaal domein De Bibliotheek Haarlemmermeer
Activiteit

Aantal
bijeenkomsten
2020

Aantal
deelnemers
/ bezoekers
2020

Digitaal spreekuur

30

60

spreekuur
Informatie Digitale Overheid

3

5

Koffie-ochtend voor senioren
Regulier en met subsidie
Oranjefonds
Hoofddorp-Centrale
Badhoevedorp

6
6

104
37

Bibliotheek aan Huis

13

22

Bezoekers/deelnemers
basisvaardigheden: Klik en Tik

13

106

Bezoekers/deelnemers
basisvaardigheden: Werken
met de digitale overheid

4

Studiebieb

30 weken
per jaar.
1 á 2 x les
per week
op
4 locaties

150
waarvan
60 via
St. Leergeld
35 extra in
zomervakantie

Wekelijks 2
vestigingen
van januari
t/m 15
maart

24

Nederlands voor Expats
Taalniveau A0-A1

2 cursussen
van 15
lessen van
3 uur per
week.

9

Nederlands voor Expats
Taalniveau A1 – A2

1 vervolgcursus van
15 lessen
van 3 uur
per week

6

Nederlands voor ouders

Start 15
december
2020
2 groepen

18

Belactie ouderen

April 2020
- zomer
2020

80 ouderen
bereikt, die
1 of 2x in
de week
werden
gebeld

Spreekuur Pensioen

40

Jongeren in het primair en voortgezet onderwijs
kregen bij StudieBieb twee keer per week
huiswerkbegeleiding of bijles van de twaalf
bevoegde docenten. Via de regeling van
Stichting Leergeld Haarlemmermeer kregen
zestig leerlingen twee keer in de week bijles en/
of huiswerkbegeleiding. Tijdens de sluiting van
de Bibliotheek is Studiebieb ook enige weken
dicht geweest, maar mocht als eerste weer open,
omdat het om kwetsbare kinderen gaat voor
wie online lessen lastig zijn en die steeds verder
achterop raakten. Tijdens de zomer werd aan
35 leerlingen, die via Meer Primair aangemeld
waren, extra les gegeven. De docenten waren
bereid om in de zomer deels door te werken.
Al deze leerlingen hebben een traject van 30
lesuren gehad voornamelijk om hun taal- en
rekenachterstand weg te werken.
In januari (beginners) en in september (beginners
en vervolg) zijn er cursussen Nederlands voor
Expats gestart. In de loop van het jaar zijn deze
online verder gegaan. Eind 2020 is de cursus
Nederlands voor Ouders gestart; een mooie
uitwerking van onze gezinsaanpak. In deze
cursus leren laaggeletterde ouders Nederlands,
maar ook over hoe het gaat op een basisschool
in Nederland en wordt er gewerkt aan digitale
vaardigheden en empowerment. Deze cursus
loopt door tot aan de zomer 2021.
Om de positie van mensen op de arbeidsmarkt
te versterken is een maandelijkse
netwerkbijeenkomst Jobtalk gehouden. Deze
heeft van maart t/m mei niet plaatsgevonden. In
de periode daarna is deze zowel online via Zoom
als fysiek in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale
georganiseerd.

3.1.1 Het Taalhuis
Activiteiten

Prestaties

Prestaties

2020

2019

4

5

243

415

Doorverwijzingen naar

135 TopTaal /

106

ROCvA/Toptaal

3 Sipi

Aanmeldingen laaggeletterden (NT1)
Aanmeldingen anderstaligen (NT2)

Taalkoppels

26

7

Doorverwijzingen inbur-

55

154

gering en taalaanbieders
Vrijwilligers

26

23

Bibliotheekmedewerkers

15

-

12

4

Deelnemers

20 taalleerders

50

Dag van het Lezen &

23 professi-

Schrijven

onals

die training gevolgd
hebben ‘Herkennen en
doorverwijzen van
laaggeletterdheid’
Deelnemers Leeskring eenvoudig lezen

Het Taalhuis is een centrale, laagdrempelige
plek voor laaggeletterden en vrijwilligers,
waar laaggeletterden kunnen werken aan
hun taalontwikkeling. Het Taalhuis biedt
een overzicht van het aanbod rond taal in
de buurt, mensen worden zo goed mogelijk
begeleid naar het meest passende onderwijs
in Haarlemmermeer, hun digitale vaardigheden
kunnen versterkt worden en mensen kunnen
zich aanmelden als vrijwilliger. Er is een nauwe
samenwerking tussen de partnerorganisaties
van het Taalhuis, namelijk de Bibliotheek,
MeerWaarde, VluchtelingenWerk, TopTaal,
Sipi, Spaarne Gasthuis en de Gemeente. Er is
een nieuwe inhoudelijk taaladviseur bij het
Taalhuis gestart ter ondersteuning van alle
taalvrijwilligers in Haarlemmermeer.

Veel activiteiten in De Bibliotheek konden niet plaatsvinden. Door een snelle omslag naar
online konden de meeste activiteiten alsnog plaatsvinden via Facebook, het eigen YouTube-kanaal en Zoom-conferenties. Zo waren er interviews over troost en boeken, interactief
voorlezen, livestream boeklezingen, schrijfworkshops en online schrijversbezoeken.
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3.2 Kunstencentrum

In 2020 werden er zogenaamde extra-cursussen
georganiseerd voor diverse doelgroepen,
zoals Keramiek, Theater en de Beste Band. De
creatieve ontmoetingsplek Gamedesign voor
jongeren met een stoornis in het autistisch
spectrum vond voor de derde keer plaats. Voor
het programma Beat The Boxes, georganiseerd
in samenwerking met Roads en RIBW K/AM,
werd een nazorgtraject ontwikkeld om de groep
duurzaam te verrijken en te laten ontwikkelen.
De reeds vijf jaar lopende dagbestedingsgroep
voor mensen met een GGZ-achtergrond vond
online doorgang, waardoor de waarde van de
activiteit voor deze groep extra zichtbaar werd.
De vierde editie van Hoofddorp Aan Zee, voor
kinderen die niet of te kort op vakantie kunnen,
is uitgesteld naar 2021.

“Ik wens jullie, ondanks alle
beperkingen, succes toe.
Aan jullie zal het niet liggen!”

Duyck in het Fort

Nijntjefeest

Dave & Janne
Het zomerprogramma in juni
werd vernoemd naar de landelijke
campagne Liefde voor Muziek.
Op 25 juni trad het lokale
bluesduo Dave & Janne op in een
seated coronaproof setting.
Coronaopstelling - Liefde voor Muziek

Versterken door doen. Met dat idee organiseert
het kunstencentrum een breed scala aan
activiteiten in het sociale domein. Er wordt
samengewerkt waar nuttig en mogelijk, zoals
met Cordaan, stichting De Linde en de Sociëteit
(dagbestedingsprojecten), met het poppodium
en Amstelring (My Generation) en met Stichting
Leergeld (activiteiten voor kinderen van minder
draagkrachtige ouders). Met de Oogvereniging,
Stichting Meerwaarde en enkele vrijwilligers is
een succesvol ontmoetingscafé voor blinden
en slechtzienden gestart. Steeds meer nieuwe
partners benaderen het kunstencentrum voor
samenwerking.

Hoe bijzonder mooi was het
dat senioren elkaar tijdens de
coronacrisis konden blijven
ontmoeten. De deelnemers van
MyGeneration konden elkaar
tegelijk online als offline
ontmoeten en inspireren.
Youp van ‘t Hek

Compositieproject
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Het Taalhuis organiseerde in 2020
diverse activiteiten, zoals de Leeskring,
een Taalkoppelproject, de TaalZomer,
Taalwandelingen en de Dag van het Lezen
& Schrijven waarbij een voorstelling over
laaggeletterdheid werd opgevoerd voor
vrijwilligers en professionals en een workshop
over Oefenen.nl voor taalleerders. Voor
verschillende activiteiten en het bereiken
van meer laaggeletterden is samengewerkt
met lokale partners, o.a. MeerWaarde,
Randstad, ProBiblio, Team Sportservice en
VluchtelingenWerk. Op een aantal fronten loopt
het aantal behaalde resultaten achter op de
voornemens voor 2020, dit heeft te maken met
de diverse sluitingen vanwege lockdowns.

Een familie
“Wij zijn gisteren naar een
voorstelling geweest in de Grote
Zaal en waren zeer onder de
indruk. Wat hebben jullie dat
fantastisch aangepakt! Goede
routing, prima plekken in de zaal
(met eigen tafeltje) en deskundig
personeel.
We vonden het echt heel
geslaagd.”

Online schrijversbezoek

Flexwonen-bouwexpo

My Generation Digitaal Zoom

31

4 EDUCATIE
Educatie is bij Het Cultuurgebouw een belangrijk onderdeel van de activiteiten, zowel op het gebied
van leeseducatie als kunst- en cultuureducatie. Hiermee is Het Cultuurgebouw steeds meer zichtbaar
en actief binnen de diverse onderwijsinstellingen, van kinderdagverblijven via het primair onderwijs
tot in het voortgezet onderwijs en in het mbo. Voor deze verschillende doelgroepen biedt Het
Cultuurgebouw educatieprogramma’s die toegespitst zijn op de behoeften, wensen en niveaus van
verschillende doelgroepen. Hieronder volgt een overzicht per leeftijdscategorie:

4.1 Leeseducatie voor de
allerjongsten: 0-4 jaar
Prestaties 2020

Prestaties 2019

23% van de ouders hebben
het BoekStartkoffertje
opgehaald en hun baby
ingeschreven

33% van de ouders hebben
het BoekStartkoffertje
opgehaald en hun baby
ingeschreven
Door de inzet van Babybieb
en de peutervoucher in de
bibliotheek worden ouders
op andere wijze benaderd

Er waren twaalf kinderopvanglocaties met een
BoekStartabonnement
(collecties) tot juli 2020.
Daarna waren er vijf locaties
met een uitgebreid
BoekStartabonnement
(na corona start een extra
locatie)

Het BoekStart collectie
abonnement voor de kinderopvang is omgezet naar een
abonnement waarbij deskundigheid en begeleiding
leidend is. Hiervan maken
twee locaties eind 2019
gebruik. Het BoekStart
abonnement collectie loopt
tot medio 2020. Eind 2019
zijn er nog elf locaties met
dit abonnement

Bij BoekStart voor baby’s, BoekStart in
de kinderopvang en de BoekStartcoach
wordt specifiek aandacht besteed aan taal
en voorlezen om de taalontwikkeling bij
jonge kinderen te stimuleren en preventief
laaggeletterdheid tegen te gaan. In 2020 is de
inhoudelijke samenwerking voor BoekStart in
de kinderopvang gecontinueerd. De consulent
adviseert pedagogisch medewerkers en laat deze
kennis maken met leesbevorderende activiteiten.
BoekStart
BoekStart voor baby’s laat jonge kinderen
kennismaken met De Bibliotheek en het plezier
van lezen. Doel is om door samenwerking met
partners zoveel mogelijk baby’s te bereiken, ze lid
te maken van De Bibliotheek en ouders en hun
kinderen samen boeken te laten lezen.
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Door samenwerking met Gemeente
Haarlemmermeer ontvangen kersverse ouders
een voucher voor het gratis BoekStartkoffertje,
waardoor baby’s in aanraking komen met
boeken. Daarnaast ontvangt het kind een gratis
lidmaatschap voor De Bibliotheek. In 2020
haalden 23% van de ouders die de voucher
ontvingen het BoekStartkoffertje op en schreven
hun baby in. In 2020 is de peutervoucher
uitgebracht t.b.v. de kinderopvang en
consultatiebureaus. Iedere peuter die lid wordt
van De Bibliotheek krijgt hiermee een gratis
boekje en kleurplaat.
BabyBieb
Naast het gratis babylidmaatschap organiseert
De Bibliotheek maandelijks de inloopbijeenkomst
Babybieb, waarbij een uur lang wordt
voorgelezen, liedjes gezongen worden en ouders
vragen kunnen stellen aan een deskundige over
voorlezen of taalontwikkeling. Gezien de fysieke
noodzakelijke aard van deze bijeenkomsten,
waren er in 2020 slechts twee bijeenkomsten.
Hierbij waren 39 ouders en 43 baby’s aanwezig.
BoekStartcoach
De BoekStartcoach is wekelijks een dagdeel
aanwezig tijdens de spreekuren van de
consultatiebureaus in Hoofddorp, Rijsenhout
en Zwanenburg. Hierbij worden proactief
gesprekken met ouders gevoerd (109 in 2020)
en wordt gerichte voorleesondersteuning
aangeboden. Ouders kunnen vragen stellen
over taal en voorlezen en de coach adviseert
op hun persoonlijke mogelijkheden. Op het
consultatiebureau is een tooncollectie aanwezig
die gebruikt wordt bij het gesprek. Deze
aanpak is landelijk sterk in opkomst en biedt
een significante bijdrage aan de preventie van
laaggeletterdheid.

De extra BoekStartcoach die voor 2020 was
aangetrokken, heeft gezien de sluiting van de
consultatiebureaus haar werkzaamheden nog
niet uit kunnen voeren. In het kader van de
gezinsaanpak zijn ouders ook naar het Taalhuis
verwezen.
BoekStart in de kinderopvang
Met Boekstart in de kinderopvang komen
kinderen en pedagogisch medewerkers
in aanraking met lezen. Deze structurele
samenwerking tussen De Bibliotheek
en de kinderopvang is omgevormd naar
een inhoudelijke aanpak, in navolging
van de landelijke BoekStart. Hierbij staan
voorleesbeleid- en omgeving, collectie, deskundigheidsbevordering en leesbevorderende
activiteiten centraal. Tot juli 2020 konden twaalf
kinderopvanglocaties nog gebruik maken van een
BoekStart abonnement (collecties). Daarna zijn
er vijf locaties doorgegaan met het inhoudelijke
BoekStart abonnement.
BoekStart in de kinderopvang is het fundament
voor de doorgaande leeslijn. Hier wordt
met de Bibliotheek op school tijdens de
basisschoolperiode een vervolg aan gegeven,
gevolgd door het voortgezet onderwijs.
VoorleesExpress
De VoorleesExpress is een
samenwerkingsverband tussen Stichting
Meerwaarde en De Bibliotheek. In 2020 lagen
vrijwel alle voorleestrajecten stil, waardoor
er geen trainingen voor de vrijwilligers zijn
gegeven. Diploma-uitreikingen hebben niet
in De Bibliotheek plaatsgevonden, maar
bij de voorleesgezinnen thuis. Er zijn in de
zomervakantie 200 vakantie-doe-boekjes
geleverd voor in de vakantietasjes van Stichting
Meerwaarde.

4.2 Leeseducatie in het primair
onderwijs
Prestaties 2020

Prestaties 2019

Twintig scholen werken
met de aanpak van de
Bibliotheek op school. Er
bleken geen formatieve en
financiële mogelijkheden
voor uitbreiding

21 scholen werken met de
aanpak van de Bibliotheek
op school. Er bleken geen
formatieve en financiële
mogelijkheden voor
uitbreiding

79% van scholen voor
(s)po die niet deelneemt aan
de Bibliotheek op school,
hebben gebruik gemaakt van
één of meer producten

75% van scholen voor (s)
po die niet deelneemt aan
de Bibliotheek op school,
hebben gebruik gemaakt van
één of meer producten

De doorgaande leeslijn wordt vervolgd in
het primair onderwijs met de Bibliotheek op
school. De Bibliotheek biedt een totaalaanpak
van lees- en literaire activiteiten op meerdere
niveaus, om zo leesplezier en leesbevordering
mogelijk te maken binnen een stimulerende
en rijke leesomgeving op school. Door inzet
op woordenschat, spelling, technisch lezen en
leesbegrip neemt de kans op laaggeletterdheid af
en de kans op een succesvolle schoolperiode toe.
De Bibliotheek op school in het primair onderwijs
In 2020 werkten twintig scholen in
Haarlemmermeer met de Bibliotheek op school
waarbij tijd wordt ingeroosterd voor vrij lezen
met ondersteuning door een vaste leesconsulent.
De leerkrachten en de ouders van de kinderen
hebben les gekregen in hoe ze kinderen kunnen
stimuleren om te lezen en het leesplezier kunnen
bevorderen. De doorgaande lijn ‘LeesPlezier’
is doorontwikkeld en online beschikbaar op
de educatie website van De Bibliotheek. Het
leesplezier is vanaf groep vijf gemeten via de
leesmonitor. Er is extra dienstverlening opgezet
gericht op online informatie zoals nieuwsbrieven
en filmpjes aan leerkrachten en ouders met
tips om het lezen tijdens het thuisonderwijs
te stimuleren. De Bibliotheek beheerde het
schoolbibliotheeksysteem SchoolWise en
ondersteunde de vrijwillige bieb-ouders bij het
gebruik. Eind 2020 registreerde SchoolWise in
totaal 6.972 leerlingen, het maximale aantal dat
op dit moment mogelijk is met de beschikbare
middelen.
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4.3 Cultuureducatie op school,
een algemene toelichting
Om cultuureducatie op school te bevorderen,
bedenkt, ontwikkelt en organiseert
Het Cultuurgebouw in samenwerking met de
scholen in Haarlemmermeer cultuuronderwijsactiviteiten in het primair en voortgezet
onderwijs. Het blijven ontwikkelen van een
basisaanbod, het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit en een innovatief aanbod in het
voorgezet onderwijs zijn essentiële investeringen
in een creatieve generatie, die zelfbewust haar
culturele identiteit ontwikkelt.
Het Cultuurgebouw heeft in haar samenwerking
met de scholen in Haarlemmermeer de expertise
om het cultureel vermogen in de gemeente te
stimuleren en te verhogen. Door een
multidisciplinair scholenteam, met een rijk
netwerk in cultuur en onderwijs, worden
scholen ondersteund bij alles wat betrekking
heeft op cultuureducatie. Het team begeleidt,
coacht en schoolt op maat en draagt actief
bij aan de ontwikkeling van verschillende
samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt
ook gewerkt met digitale leeromgevingen,
onderwijs op teamniveau en begeleiding op
leerkrachtniveau.
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School die werkt met de
Bibliotheek op school
“Op onze school zijn lezen en de
bibliotheek onderdeel van ons
primaire proces.”

4.4 Cultuureducatie in het primair
onderwijs
Cultuureducatie in het primair onderwijs
Prestaties
2020

Prestaties
2019

Aantal leerlingen PO via Kunst
en Cultuur op School

14.148

14.359

Aantal scholen PO

68

62

Aantal leerlingen bereikt in
PO met aanbod Het Cultuurgebouw

14.221

18.946

Aantal leerlingen bereikt met
Cultuureducatie met Kwaliteit

2.458

3.871

Totaal

16.679

22.833

*Sinds 2018 worden alleen de ‘nieuwe’ scholen en hun leerlingenaantal meegeteld. Het streefcijfer dat is opgenomen in het activiteitenplan 2020 geeft een indicatie van het jaarlijks totaal aantal
bereikte leerlingen over de gehele CMK-periode; het cijfer dat in dit
jaarverslag is opgenomen verwijst naar het aantal leerlingen dat in
dit kalenderjaar is bereikt.

Afhaalbieb

Zomer Specials Black Acid

Zomer Specials
Black Acid
Dit hiphopconcert van de
regionale band Black Acid
was één van de concerten die
onderdeel was van de Zomer
Specials!

De onderwijsactiviteiten in het primair onderwijs
zijn gebaseerd op de standaard SLO-kerndoelen
en vormgegeven in basispakketten (kant-en-klare
leerlijn voor de hele school) en modules
(samenhangende lessenreeksen waarmee de
school een eigen leerlijn kan vormgeven). Het
aanbod varieert van kennismaking tot diepgang,
van kunst en erfgoed tot nieuwe media en
literatuur.
Kunst en Cultuur Op School (KCOS)
KCOS, de bemiddelingsfunctie tussen onderwijs
en cultuuraanbieders, is bij Het Cultuurgebouw
ondergebracht. Evaluatiegesprekken met
scholen, aanbieders en gemeente hebben
geleid tot een nieuwe vormgeving van de
KCOS-website, met daaraan gekoppeld een
nieuwe planningstool. Door de pandemie werden
geplande activiteiten verschoven en aanbieders
gestimuleerd hun dienstverlening aan te passen.
Dit is voor een groot deel gelukt. Er was veel
waardering van scholen en aanbieders voor de
inspanningen van de gemeente daarbij.

HOOGTEPUNTEN

Overige scholen voor primair of speciaal onderwijs
(die niet deelnemen aan de Bibliotheek op school)
Er namen 27 scholen (79% van het totale aantal
niet de Bibliotheek op school scholen) onderdelen
van het totaalpakket van de Bibliotheek op school
of losse activiteiten af. Hierbij is geen sprake van
een samenhangend geheel of een doorgaande
lijn. De belangstellenden ontvingen daarnaast
nieuwsbrieven met informatie en leestips.
Er werd gebruik gemaakt van de volgende
activiteiten en producten door PO scholen die
niet deelnamen aan de Bibliotheek op school.

kleuterdans

Een bezoeker
“Dank voor een toffe avond.
Het is altijd goed vertoeven
bij jullie.”

Tijdens de zomer kozen de
Dutch Eagles de schouwburg
van Het Cultuurgebouw om hun
nieuwe live-album op te nemen.
Nadat het klaar was kregen
alle bezoekers dat album thuis
gestuurd.
Dutch Eagles

Bezoeker de bibliotheek
“Als het mocht, gaf ik je een
knuffel. Ik ben zo blij je mijn
e-reader aan de praat hebt
gekregen en ik weer verder kan
lezen!”
Open monumentendag

saxofoonles

Schrijfster Alma Mathijsen en
directeur van Het Cultuurgebouw
Arjen Davidse worden in de
zomer van 2020 in de bibliotheek
geïnterviewd door Maureen
Kamphuis over het thema Troost
in woorden en boeken. Te zien op
ons YouTubekanaal en Facebook
Alma Mathijsen
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Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
Het jaar 2020 stond in het teken van de evaluatie
van de vierjarige regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit, met deelnemende scholen, aanbieders
en interne medewerkers. De feedback heeft
geresulteerd in de aanvraag CMK 2021-2024.
Hierbij intensiveert Het Cultuurgebouw de
samenwerking op de bestaande CMK-scholen en
vergroot het bereik, met name in de wijken van
Haarlemmermeer waar inspirerende binnen- en
buitenschoolse programma’s onderbelicht zijn.
Het Mediafestival werd dit jaar Mediafestival
op School en was gericht op de bovenbouw van
het primair onderwijs en de onderbouw van
het voortgezet onderwijs. Voor de workshops
van het kunstencentrum, het poppodium en de
bibliotheek kwamen alle gastdocenten in de klas
(on- en offline) en konden leerlingen hands-on
aan de slag met media en techniek. Ook de
expositie van mediakunst in de galerie was online
te bezoeken vanuit de klas.
Kunstvakdocenten in primair onderwijs
In 2020 maakten zeven scholen gebruik van het
detacheren van kunstvakdocenten in het primair
onderwijs. Ook in de lockdowns verzorgden de
meeste docenten, samen met de scholen, de
lessen en boden zij de leerlingen momenten van
creativiteit en ontdekkend leren.
Aanbod kleine culturele aanbieders
Het aanbodbeleid sinds de eerste periode CMK
is nu standaard, waarbij Het Cultuurgebouw
focus houdt op grotere pakketten en lange
leerlijnen. Dit geeft de kleinere culturele
aanbieders in Haarlemmermeer de ruimte om
zich te profileren met kleine lessenseries en
workshops. Het Erfgoednetwerk ontwikkelt
zich verder en groeit met ondersteuning van het
scholenteam.
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4.5. Leeseducatie in het
voortgezet onderwijs
Prestaties 2020

Prestaties 2019

Twee vo-scholen en één
mbo-school werken met de
aanpak van de Bibliotheek
op school.
Er bleken geen formatieve
en financiële mogelijkheden
voor uitbreiding

Twee vo-scholen en één
mbo-school werken met de
aanpak van de Bibliotheek
op school.
Er bleken geen formatieve
en financiële mogelijkheden
voor uitbreiding

De bibliotheek heeft één
of meer producten uit het
pakket van de Bibliotheek op
school verzorgd aan scholen
die niet werken met de
aanpak van de Bibliotheek
op school

De bibliotheek heeft één
of meer producten uit het
pakket van de Bibliotheek op
school verzorgd aan scholen
die niet werken met de
aanpak van de Bibliotheek
op school

Met de Bibliotheek op school op het
voortgezet onderwijs wordt voortgebouwd
op het fundament dat is gelegd in de
kinderopvang en het primair onderwijs.
De totaalaanpak en samenwerking op
leesbevordering en mediawijsheid wordt
doorgezet. Bij het voortgezet onderwijs ligt
de nadruk op vmbo-niveau, omdat de kans
op laaggeletterdheid en lage leesmotivatie bij
deze groep leerlingen het hoogste is. In 2020
is de regionale samenwerking die in 2019
is gestart rondom het Nova College (mbo)
met de bibliotheken van Zuid-Kennemerland
en IJmond-Noord voortgezet. Hiermee
heeft De Bibliotheek de doorgaande leeslijn
doorgetrokken naar de doelgroep 18 jaar tot 23
jaar.
De Bibliotheek op school in het voortgezet
onderwijs
De ontwikkeling en uitrol van De Bibliotheek
op school voor het voortgezet onderwijs
is gestabiliseerd. Regionaal is er verder
samengewerkt met Noord-Hollandse
bibliotheken op collegiale ondersteuning, deling
van kennis en activiteiten. Een groot aantal van
de vo-scholen heeft geen eigen mediatheek als
startpunt. De afstemming gebeurt met docenten
vanuit de secties en de taalcoördinatoren en/of
-specialisten. In 2020 werken twee vo- en één
mbo-school met de aanpak van de Bibliotheek op
school. Er bleken geen formatieve en financiële
mogelijkheden voor uitbreiding.

Resultaten bij de Bibliotheek op school voortgezet
onderwijs
• Scholen hebben een eigen consulent;
• Activiteiten zoals Nederland Leest Junior,
zelfstandig bezoek aan de bibliotheek door
ISK klassen, Read2Me voorleeswedstrijd,
See&Go op de scholen;
• Levering van BoekToercollecties;
• Scholen maken gebruik van
instellingenabonnementen;
• Docenten worden gestimuleerd om hun
eigen leesbevorderende rol te vervullen;
• Het hele vmbo heeft de leesmonitor
ingevuld. Hiermee werd hun leesplezier
‘gemeten’. De resultaten vormden de basis
van de doelen voor 2021;
• De Bibliotheek beheerde het
schoolbibliotheeksysteem MediatheekWise
ten behoeve van de leerlingenadministratie;
• De Bibliotheek ondersteunt de mediatheek
van de Katholieke Scholengemeenschap
Haarlemmermeer;
• De Bibliotheek verwerkte de gegevens,
inclusief noodzakelijke acties in het kader
van de AVG voor het lidmaatschap van
leerlingen van de bibliotheek;
• MediatheekWise registreert 4447 leerlingen;
• De dienstverlening werd geëvalueerd met de
(adjunct) schooldirecteur;
• Er is een training gegeven aan
mediatheekmedewerkers van de KSH;
• De Bibliotheek was aanwezig bij de open
avond van het Hoofdvaart college;
• Voor het Nova College zijn lesbrieven
ontwikkeld voor het vak burgerschap.
Overige scholen voor voortgezet onderwijs (die niet
deelnamen aan de Bibliotheek op school)
Er werd gebruik gemaakt van de volgende
activiteiten en producten door vo-scholen niet
deelnamen aan de Bibliotheek op school:
Adviesgesprekken/
overleggen/kennismakingsgesprekken

3 scholen: docenten, taal
coördinator, rector, mediatheek

Activiteiten zoals Nederland
Lees Junior, Read2Me

2 scholen

Collecties huren bibliotheek

1 school

Klassikaal lenen via
instellingenabonnement

1 school

Abonnement Edutheek

1 school

4.6. Cultuureducatie in het
voortgezet onderwijs
Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs
Prestaties
2020

Prestaties
2019

Aantal leerlingen VO via
Kunst en Cultuur Op School

6.648

6.429

Aantal scholen VO

8

7

Aantal leerlingen VO met
aanbod Het Cultuurgebouw

781

4.143

aantal leerlingen bereikt met
innovatie VO

351

1.120

totaal aantal leerlingen VO

1.132

5.263

Met een kwalitatief aanbod op maat blijft Het
Cultuurgebouw een belangrijk partner voor het
voorgezet onderwijs. In samenwerking met de
Breitner Academie is een project gestart dat
inspeelt op de uitdagingen die het onderwijs
heeft bij het opleiden van leerlingen tot
creatieve kritische denkers en makers in een
snel veranderende wereld. Met leerlingen in de
expertrol wordt een conceptplan en -ontwerp
voor een digitale co-creatieve maakplaats
ontwikkeld. Door de pandemie moesten in korte
tijd veel programma’s, zoals Rondje Cultuur,
het Mediafestival en Kunstenaar in de Klas,
worden aangepast naar online edities. Ondanks
flexibiliteit en veel inzet van het scholenteam,
vakdocenten en scholen moesten andere
programma’s worden afgezegd of verplaatst naar
een niet nader bepaalde datum. Het scholenteam
werkt hard aan digitale oplossingen en andere
manieren om de relaties in stand te houden.
Desondanks zijn de afstanden vergroot door het
thuiswerken en thuisonderwijs.
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Podium voor Architectuur in het voortgezet
onderwijs
In de programma’s die Podium voor Architectuur
voor het voortgezet onderwijs ontwikkelde,
staan jongeren als ontwerper centraal. De
aansprekende opgaven, workshops en lezingen
op maat leerden deelnemers kritisch te kijken
naar hun eigen leefomgeving. Hierbij werd
Design Thinking ingezet als een mindset. De 440
deelnemers leerden via online projecten hoe
ze dit konden toepassen voor het oplossen van
vraagstukken in het project, maar ook in hun
persoonlijk leven, op school en in de wereld van
morgen. In 2020 werden opdrachten uitgezet
als geluidadaptief bouwen, Mind Your Step,
analyse afsluiting Buitenveldertbaan en diverse
meesterproeven technasium.

4.7 Cultuureducatie in de vrije
tijd – kinderen en jongeren
Een andere belangrijke doelgroep voor
de cultuureducatie activiteiten van Het
Cultuurgebouw zijn de Haarlemmermeerders die
in hun vrije tijd hun talent willen ontwikkelen
of hun artistieke ontwikkeling willen verdiepen.
Deze groep kan buiten school- en werktijd
gebruik maken van een breed, kwalitatief
en laagdrempelig aanbod van kunstzinnige
activiteiten, cursussen en workshops in alle
culturele disciplines. Bij alle activiteiten wordt
actief iets geleerd. Dit kwalitatief sterke aanbod,
ontwikkeld in samenwerking met relevante,
geschoolde kunstenaars en experts, nodigt
uit tot oriëntatie, kennismaking en verdieping.
Op deze wijze neemt Het Cultuurgebouw
verschillende posities in binnen de keten van
talentontwikkeling: kennismaking, ontwikkeling
en verdieping. In een veilige en uitdagende
omgeving kan er zo langs een leerlijn van 0
tot 99 jaar actief doorgewerkt worden tot het
hoogste niveau.
Deelnemers laten zien wat ze geleerd hebben
op festivals, tijdens concerten, optredens en in
exposities. Door de breedte van de activiteiten,
de aanwezige expertise en de faciliteiten van
Het Cultuurgebouw wordt er waar mogelijk
interdisciplinair geprogrammeerd.
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Zo wordt het fundament gelegd voor de
actieve kunstbeoefenaar en de theater-,
musea- en concertbezoeker van morgen en
bijgedragen aan volwaardig burgerschap. In
2020 werd de creativiteit en het aanpassings
en uithoudingsvermogen van medewerkers
op de proef gesteld in de periodes dat het
kunstencentrum fysiek de deuren moest sluiten
of slechts deels open was. Met enorme energie
schakelde iedereen van de ene op de andere
dag naar online lessen, om zo samen te werken
en het contact met cursisten te behouden. Dat
dit werd gewaardeerd bleek uit de cijfers: het
platform Muziekpier, met online activiteiten in
alle disciplines, telde in de lockdown gemiddeld
vijfhonderd unieke bezoekers per dag.
Het aantal deelnemers aan lessen en cursussen
bewoog mee met het vertrouwen in de
toekomst. Toen het kunstencentrum na de
zomer weer (aangepast) open kon, was er zelfs
een stijging van het aantal deelnemers ten
opzichte van hetzelfde tijdstip in 2019. Door een
stijging van 30% van het aantal deelnemers aan
projecten, stijgt het totaal aantal deelnemers
in 2020 uiteindelijk met 6%. Uniek was ook
de samenwerking van de Noord-Hollandse
organisaties die zich bezighouden met
cultuureducatie. Zij richtten de website
24-creatief op, waar bezoekers ervaarden dat
cultuureducatie ook online leeft.

Cultuureducatie in vrije tijd – kinderen en jongeren
Prestaties
2020

Prestaties
2019

Aantal actieve deelnemers,
particulieren

5.645

6.360

Aantal jongeren
Talent aan de Top

8

8

Aantal deelnemers projecten

4.384

3.023

Totaal

10.037

9.391

Aantal workshops en projecten

31

68

Aantal activiteiten sociaal
domein

181

107

Aantal bedrijven met actieve
kunstbeoefening en samenwerkingspartners sociaal domein

19

24

Kleine Pier
Kleine Pier, het multidisciplinaire aanbod waar
kinderen van 0 tot 6 jaar kennismaken met
beeldende kunst, muziek en dans, bewees ook
in 2020 zijn waarde. De vernieuwde cursus
Ontdek je instrument mini (kleuters) blijkt goed
aan te sluiten bij de wens van kinderen en ouders
om zich reeds op jonge leeftijd te oriënteren
op muziekinstrumenten. Met hier en daar een
praktische aanpassing werden de cursussen voor
jonge kinderen niet getroffen door beperkende
maatregelen.

Deze positieve ervaring was aanleiding om de
DLO kunstencentrum-breed door te ontwikkelen,
zodat uiteindelijk alle disciplines een structurele
onlinecomponent kunnen aanbieden.

Muziekschool
Veel vertrouwde activiteiten van de
Muziekschool als (groeps)lessen, uitvoeringen
en projecten konden niet of niet zoals gepland
doorgaan. Waar mogelijkheden bleken, werden
deze benut. Zo wisten organisatie, medewerkers,
ouders en leerlingen met de nodige inventiviteit,
flexibilteit en geduld manieren te vinden om
individuele en duo-lessen online in aangepaste
vorm doorgang te laten vinden. Van het
vertrouwde samenspeelproject 4DML werd
een succesvolle digitale versie gemaakt. De
zestiende editie van het Compositieproject
kon in aangepaste vorm plaatsvinden met
een afsluitend concert. Dat leerlingen niet
massaal zijn afgehaakt, zegt veel over de
betekenis die muziek in hun leven heeft, de
waarde die leerlingen hechten aan het contact
met de docent en over de enorme veerkracht
en professionaliteit die docenten tijdens de
lockdown hebben getoond.

Dans
Het Cultuurgebouw profileert zich als
balletschool met kwalitatief goede lessen
klassiek ballet en live pianobegeleiding. Een
volgende stap is het beter bekendmaken van wat
de balletschool biedt. Net als in eerdere jaren
werden leerlingen aangenomen op het Koninklijk
Conservatorium. Een van de leerlingen is te zien
op posters van de Nationale Balletacademie.
De geplande voorstelling De Notenkraker,
waaraan alle balletleerlingen zouden deelnemen,
is doorgeschoven naar een nader te bepalen
datum.

De kracht van het Muziekmakers-programma
ligt in de combinatie van instrumentale les,
samenspel en een ondersteunende digitale
leeromgeving (DLO) voor een aantrekkelijke
prijs. De eerste lockdown gaf een impuls aan de
ontwikkeling van deze digitale leeromgeving.
Dankzij die bestaande infrastructuur was het
haalbaar om in korte tijd een platform te creëren
waar docenten hun online lessen, video’s etc.
op een professionele, verantwoorde wijze
beschikbaar konden stellen voor hun leerlingen.
Deze nieuwe Muziekpier-omgeving was niet
alleen voor muziekleerlingen toegankelijk; ook
de disciplines beeldende kunst, theater, dans en
musical maakten gebruik van dit platform.

Voor samenzang en samenspel bleek geen
volwaardig online alternatief. Daarom richtten
docenten zich op het contact houden met
de groepen via sociale platforms. Het aantal
inschrijvingen voor zowel de klassieke groepen
als de popbands is licht gedaald, in lijn met het
landelijke beeld.

De JeugdTheaterSchool Haarlemmermeer (JTS)
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De JTS is er voor kinderen en jongeren die het
musical- of theatervak willen leren. Deelnemers
ontwikkelen zich in leeftijdsgroepen en langs
leerlijnen en doen audities voor één van de
theater- en musicalvoorstellingen. Deze audities
waren in 2020 voor het eerst online. Dit leidde
tot een explosieve groei van aanmeldingen. Ook
jongeren uit Leiden en Amsterdam wisten de JTS
te vinden.
Voor gedreven leerlingen met talent zijn er
selectieklassen, waarin meer aandacht voor
individuele ontwikkeling is. Ieder jaar levert
de JeugdTheaterSchool leerlingen af aan het
kunstvakonderwijs.
De JTS is er ook voor kinderen en jongeren die
met plezier samen toneelspelen, zingen en/of
dansen. Zij kunnen al vanaf vijf jaar meedoen.
In 2020 startten twee nieuwe klassen in
Badhoevedorp. Kinderen blijven soms jaren lid
van de JTS, voelen zich er thuis en doen ook
graag vrijwilligerswerk bij Het Cultuurgebouw,
op festivals en tijdens de Kinderkunstdagen.
Ook ouders zetten zich vrijwillig in om de JTS
tot een succes te maken. Leerlingen dragen
met trots de truien met JTS-logo en afbeelding
van de productie waaraan ze werken. In 2020
startte een ontmoetingsplaats waar vrijwilligers
kostuums maken en werd met hulp van
vrijwilligers een nieuwe decoropslag gerealiseerd.
Naar verwachting kunnen in de toekomst
kostuums en decors verhuurd worden.

Beeldende Kunst
De Kinderkunstacademie werd ook in 2020 goed
bezocht. Kinderen leren er op hun eigen niveau
tekenen, schilderen, boetseren, ontwerpen en
programmeren met nieuwe media en nog veel
meer. Ze krijgen les van kunstenaars die hen op
een andere manier leren kijken. Dit jaar konden
er geen exposities plaatsvinden.
Vanuit de Kinderkunstacademie stromen
kinderen door naar het Jongerenatelier, waar
ambitieuze jonge beeldend kunstenaars op
zaterdag op onderzoek uitgaan voor hun
ontwerpen. De jaarlijkse expositie op het
Kunstfort bij Vijfhuizen ging helaas niet door.
Wel is na de zomer een tweede atelier in
Nieuw-Vennep gestart en wordt er o.a. door een
beeldverbinding tussen de verschillende lokalen
samen kunst gemaakt. Nieuw, naast de jongeren
die zich in andere disciplines ontwikkelen, was
een textielgroep.
Kinderkunstdagen
In de schoolvakanties konden de
Kinderkunstdagen voor kinderen van 6-12 jaar
wél doorgaan, met gezellige en kunstzinnige
activiteiten in de verschillende disciplines. Juist
in dit jaar was het samen kunst maken voor de
kinderen (én medewerkers) extra belangrijk.

Een van de belangrijkste taken van Het
Cultuurgebouw is talentontwikkeling in de
breedste zin van het woord. Dankzij intensieve
begeleiding langs helder geformuleerde
leerlijnen worden jongeren gestimuleerd in
hun ontwikkeling tijdens lessen, cursussen,
masterclasses, workshops, coaching en speciale
talentgroepen. Zo ontstaat een keten van
talentontwikkeling met een breed programma
dat begint bij eerste kennismaking en loopt tot
professionalisering, waarna in een aantal gevallen
het kunstvakonderwijs het verder overneemt.
Dankzij de samenwerking met Stichting Leergeld
kunnen ook bovengemiddeld getalenteerde
kinderen van minder draagkrachtige ouders extra
lessen volgen en zich op hun niveau ontwikkelen.
Bootcamp
Het jaarlijkse jongerenuitwisselingsproject met
het Amerikaanse theatergezelschap 7 Stages
in Atlanta, waarbij gezamenlijk een voorstelling
wordt gemaakt, kon dit jaar alleen doorgaan als
filmproductie. Via Zoom werd internationaal
gewerkt aan het filmscript, werden workshops
gegeven en in beide landen opnames gemaakt.
De montage werd in Nederland voltooid
en op 25 juli was de internationale, hybride
filmpremière.
Talent aan / naar de Top
Talent aan de Top is een multidisciplinair
programma dat per jaar plaats biedt aan
maximaal tien toptalenten. De financiering van
deze groep geschiedt geheel door sponsors.
Een groot deel van 2020 is gebruikt om het
programma te verbeteren, waarna het onder de
naam Talent naar de Top in september vernieuwd
zou starten. Onder andere de banden met het
kunstvakonderwijs zijn aangetrokken. Vanwege
de lockdown is deze vernieuwing uitgesteld.

Ondanks sluitingen en protocollen wisten de
jongvolwassenen van JTS zeven uitverkochte
voorstellingen van West Side Story op te voeren.
Tijdens de lockdown werden JTS-leerlingen
voorzien van zangoefeningen en warming-up
dansvideo’s tot theaterfilmpjes met leuke
opdrachten. Ook produceerde het docententeam
een enorme hoeveelheid instructievideo’s voor
het platform Muziekpier.

De audities voor de JeugdTheaterSchool Haarlemmermeer werden
voor het eerst online gedaan,
nadat duidelijk werd dat ze niet
normaal konden plaatsvinden.
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4.8 Talentontwikkeling

Schiphol Talent Orkest (STO)
Voor het Schiphol Talent Orkest was de wisseling
van schooljaar 2019-2020 naar 2020-2021 een
spannend moment. Een aantal vaste krachten
stroomde op natuurlijke wijze uit (studeren,
verhuizen), terwijl de audities voor de instroom
dankzij de pandemie werden uitgesteld.
Desondanks is het gelukt om de bezetting op peil
te houden.

4.9 Cultuureducatie in de vrije
tijd – volwassenen
Muziek
Ook de volwassenen volgden dit jaar online
muziekles en samenspel bij hun vertrouwde
docent. Voor samenzang en -spel was het
lastig een volwaardig online vorm te creëren;
het samenspeelproject 4DML bleek de beste
oplossing. Daarnaast hebben docenten zich
vooral gericht op het online contact houden met
de groepen.
Theater Dans en Musical
Volwassenen maken enthousiast gebruik van
de cursussen theater, dans en musical en
treden op in voorstellingen. In 2020 kregen
lessen een andere invulling toen bleek dat
optreden voorlopig geen optie is. De hechte
voorstellingsgroepen houden online contact
met elkaar en organiseren ook buiten de les
Zoom-koffies en -borrels.
Beeldende kunst
Volwassen groepen waren actief in diverse
beeldende kunst disciplines, zoals model- en
portrettekenen, keramiek, sierraadontwerpen en
grafiek. Nieuw was de cursus Korean Painting, de
eerste volledig Engelstalige cursus in klassieke
Koreaanse schilderkunst. De grootste groei
was te zien in de cursussen keramiek. Ondanks
de coronacrisis zijn er toch extra groepen
gestart. De leeftijd van de nieuwe deelnemers
is erg divers. Nog steeds is een groot deel van
de volwassenen 65 jaar en ouder, waarbij de
cursussen ook een groot sociaal-maatschappelijk
karakter hebben.
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Deelnemers
2020

Verschil

Deelnemers
2019

Beeldende kunst
3D

291

-6%

308

2D

743

-6%

784

Media

140

1%

138

Kijk op kunst & literatuur

55

-64%

90

Totaal Beeldende kunst

1.229

-7%

1.320

86

-27%

109

filmopnames MvA

Theater, Dans, Musical
Theater en musical volwassenen
Dans

441

-24%

548

Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer

842

-12%

947

Totaal TDM

1.369

-17%

1.604

1.399

-6%

1.487

Muziek
Les op een instrument
Zangles

199

-10%

218

Muziekoriëntatie

245

-21%

296

Samenspel (bands, ensembles, koren, orkesten)

485

-24%

602

Muziekmakers/bende (les op instrument + samenspel + e-learning)

289

-15%

333

Workshops

75

-80%

135

DJ, productie, geluidstechniek

12

-92%

23

Muziektheorie

41

-27%

52

Totaal Muziek

2.745

-15%

3.146

Kinderkunstdagen

302

4%

290

Talent aan de Top

8

0%

8

Deelnemers projecten

4.314

30%

3.023

Totaal Cultuureducatie in Vrije Tijd

9.967

6%

9.391

HOOGTEPUNTEN

Cultuureducatie in de vrije tijd

Een bezoeker
“Afgelopen vrijdag avond zijn wij
naar een voorstelling geweest
in de Kleine Zaal en alles was
perfect geregeld! We kregen zelfs
een bonnetje voor een gratis
drankje ‘als alles weer normaal is’.
En ook nog een flesje water!
Echt: prima geregeld.”

Fotografie Annemie Wolff

muziekmakers

Het 100-jarig bestaan van Schiphol
in 2016 was aanleiding voor een
fototentoonstelling in de Galerie
met uniek, nog nooit vertoond
beeldmateriaal van de luchthaven
in de jaren 1933-1955. Ter
gelegenheid van 75 jaar bevrijding
heeft de Galerie een deel van deze
foto’s van Schiphol na de bevrijding
online geëxposeerd met de
innovatieve tool Artmatrix.

Stereo MC’s
In februari kwamen de 90ies back
to life toen de Stereo MC’s met
hun typische crossover hiphop
met invloeden uit soul en jazz in
het poppodium optraden.
Boeken kerstboom

Jongerenatelier

My Generation Digitaal - Roze Quiz

StereoMCs

Een heuse kledingruil
De bibliotheek stond op 29
februari in het teken van
Duurzaamheid met een lezing
en een zeer goed bezochte
kledingruil.
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Kledingruil

Polderlintportretten
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5 ORGANISATIE

5.2 Marketing & Communicatie

Achter alles wat er in, rond en namens Het Cultuurgebouw plaatsvindt, gaat een professionele
organisatie schuil die zorgt dat Het Cultuurgebouw zijn taken kan uitvoeren.

In 2020 lag de focus op online
publiekscommunicatie, het verbeteren van
online middelen hiervoor en de voorbereidingen
van de herpositionering en rebranding van
Het Cultuurgebouw. Vanwege de sluitingen
en aanpassingen is veel tijd gestoken in
klantcommunicatie. Om dat in de toekomst nog
beter te kunnen doen, een hogere betrokkenheid
en commerciële kansen te realiseren, is een
start gemaakt met het bouwen van een
Smart Marketing Platform. Het SMP zal naar
verwachting in 2021 volledig ingericht zijn.

5.1 Bedrijfsvoering
Personeel en Organisatie
Tijdens de coronacrisis richtte de HR-afdeling
zich op het ondersteunen van fysiek en mentaal
welzijn van medewerkers en organisatie. Met
een enquête werd de thuiswerksituatie van
medewerkers in kaart gebracht. De uitkomsten
leidden tot een thuiswerkregeling en extra
aandacht voor veilig en gezond thuiswerken.
Daarnaast zijn er diverse professionaliseringsslagen gemaakt met onder andere verdere
optimalisatie van AFAS Insite en het online
trainingsplatform GoodHabitz. Leidinggevenden
en medewerkers volgden de online training
Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit.
Functioneel Beheer
De afdeling Functioneel Beheer zorgde er voor
dat alle medewerkers van Het Cultuurgebouw
vanuit huis konden werken. Met ProAct werd
de nieuwe digitale werkplek gecreëerd, waarbij
medewerkers werden voorzien van nieuwe
hardware en uitleg. Ook is de Exchange
mailomgeving overgezet naar de Cloud van
Microsoft en zijn persoonlijke documenten
overgezet naar OneDrive.
Het onderzoek naar een nieuwe overkoepelende
website van Het Cultuurgebouw wordt in
2021 voortgezet. Bepaalde onderzoeksvragen
kunnen pas beantwoord worden als helder is
hoe branding, positionering van de producten en
inrichting van de organisatie er uit gaan zien.
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Facilitaire dienst
in 2020 is begonnen aan een
duurzaamheidscampagne om het energieverbruik
naar beneden te brengen. Daarvoor is een plan
van aanpak opgesteld. Onderdeel hiervan is
het vervangen van alle armaturen en lampen
door duurzame varianten. Alleen al op het
Raadhuisplein gaat het om 4500 exemplaren.
Ook de reiniging van Het Cultuurgebouw
valt onder de duurzaamheidcampagne.
Voor een nieuw schoonmaakcontract met
duurzame schoonmaakmiddelen heeft
er schouw plaatsgevonden. Het nieuwe
schoonmaakcontract gaat per 1 juni 2021 in. In
het kader van de veiligheid van bezoekers en
medewerkers van Het Cultuurgebouw wordt
het verouderde camerasysteem vervangen.
Een offertevraag voor een nieuw, gezamenlijk
systeem is uitgezet.
Financiële zaken
In 2020 is cashless betalen in Het
Cultuurgebouw geïntroduceerd. De uitbestede
bibliotheekadministratie werd geïntegreerd
binnen de eigen administratie, wat leidde tot
een efficiëntere inzet van het FZ-team en een
financiële besparing. Ook werden stappen
gezet naar koppeling tussen het financiële
administratiesysteem AFAS en de overige
softwarepakketten binnen Het Cultuurgebouw
(Navision, Yesplan, Ticketmaster). Flinke
vorderingen werden gemaakt met het
automatiseren en optimaliseren van de
maandelijkse rapportages, de wekelijkse
liquiditeitenplanningen, de debiteurenbewaking
en het activeren van de digitale dashboards
met gepersonaliseerde up-to-date financiële
informatie voor alle interne budgethouders.

Herpositionering
In 2020 vond er een naamonderzoek plaats
onder medewerkers, klanten en stakeholders
van Het Cultuurgebouw. De naam C. is daarbij
als meest gewenste nieuwe naam voor Het
Cultuurgebouw uit de bus gekomen. Voor deze
nieuwe naam wordt een nieuw logo, website en
bijhorende huisstijl ontwikkeld waarbij marketing
en communicatie vanuit één merk gerichter
en efficiënter kan plaatsvinden. De afdeling
Marketing & Communicatie is begonnen aan
deze transitie, die in het eerste kwartaal van
2021 wordt afgerond.

5.3 Klant Contact Centrum
Het Klant Contact Centrum is het eerste
aanspreekpunt van Het Cultuurgebouw.
Bezoekers met vragen over de activiteiten,
programma’s of services worden telefonisch,
via e-mail of aan de Tickets & Informatiebalie in
het Cultuurgebouw te woord gestaan door de
medewerkers van het KCC. Men kan kaarten
kopen voor voorstellingen of concerten, zich
opgeven voor een cursus, lid worden van de
bibliotheek of Vriend van Het Cultuurgebouw
worden. Het KCC is ook verantwoordelijk voor
de balie & kassa-voorzieningen in Het Oude
Raadhuis (Hoofddorp) en de vestiging van het
kunstencentrum in Nieuw-Vennep.

Dit jaar werd een verdere integratie van het
team doorgevoerd, om zo het takenpakket
helder en eenduidig te maken en het eerstelijns
klantencontact te verbeteren. De pandemie
zorgde voor veel ad-hocwerkzaamheden,
waardoor de integratie pas in 2021 kan worden
afgerond.

5.4 Culturele verhuur
In 2020 werd wederom bevestigd dat Het
Cultuurgebouw dé plek in Haarlemmermeer
is voor amateurgezelschappen. Opnieuw was
er een groot aantal aanvragen van koren,
theatergezelschappen en dansscholen. Bijzonder
waren het jaarlijkse Lentefeest van Kaj Munk
en de danswedstrijden van Shall We Dance.
Voor deelname aan een online danswedstrijd
huurde dansschool Marcella van Altena de kleine
zaal van de schouwburg voor professionele
filmopnames van de dansteams, met veel prijzen
bij de wedstrijd als resultaat.

5.5 Relatiemanagement
Het Cultuurgebouw werkte in 2020 voor
culturele programma’s als Hoofddorp aan
Zee, Beat the Boxes en Bootcamp opnieuw
samen met het regionale bedrijfsleven. Zo
adopteerde Schiphol weer het Schiphol
Talentorkest, ondersteunden Stichting Jongleer
en verschillende particuliere donateurs diverse
talentenprogramma’s en waren o.a. Rabobank,
Hema, Van Groenigen Makelaardij en SWDV
Advocaten betrokken bij verschillende
activiteiten van Het Cultuurgebouw.
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5.6 Ondernemingsraad

5.7 Bestuur en Toezicht

De Ondernemingsraad heeft in 2020 dertien
keer vergaderd (zeven met bestuurder en
zes zonder), waarvan twee keer met een
afvaardiging van de Raad van Toezicht. In de
coronaperiode sprak de OR elkaar wekelijks in
een OR-half uurtje. Onderwerpen waren o.a.
financiële rapportages, het activiteitenplan
en de begroting, de ontwikkeling van
de visie voor Het Cultuurgebouw en de
bijbehorende samenwerking met het
adviesbureau dat is ingehuurd om de
organisatieverandering te begeleiden, alle
relevante corona-ontwikkelingen, de RI&E, de
nieuwe thuiswerkvergoeding, ICT-trajecten en
het personeelsbeleid. De OR heeft extra kennis
vergaard door het volgen van een training via
het scholingsinstituut KGCA. De geplande
WOR-training is verschoven naar komend jaar.
Twee leden verlieten de OR, één nieuw lid
trad toe; er zijn momenteel nog openstaande
vacatures.

Het Cultuurgebouw hanteert als bestuursmodel
het raad van toezicht-model. De raad van
toezicht vergaderde afgelopen jaar vijf keer
in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
Overleg was er twee keer tussen de raad van
toezicht en de ondernemingsraad en eveneens
twee keer met de wethouder van Cultuur van de
gemeente Haarlemmermeer. Eén keer per jaar
brengt de accountant van Het Cultuurgebouw
verslag uit aan de raad van toezicht van haar
controlewerkzaamheden met betrekking tot de
jaarstukken.
De raad streeft naar een goede mix van leeftijd,
geslacht, nationaliteit en ervaring van de
individuele leden en waarborgt daarbij
deskundigheid en onafhankelijkheid. De
raad moet de aan haar toegekende taken
verantwoord vervullen krachtens de wet, de
toegepaste principes van de Code Governance
Cultuur en overige regelgeving. De raad hecht
er aan dat de volgende expertisegebieden
goed zijn vertegenwoordigd: kennis van kunst
en cultuur, kennis van educatie, financiële
en bedrijfskundige expertise, bestuurlijke
en politieke ervaring, sales, marketing en
fondsenwerving, juridische expertise, kennis op
het gebied van sociale verhoudingen, HRM en
organisatieontwikkeling.
De raad had in 2020 de volgende samenstelling:
• Max Merkx, organisatie (voorzitter)
• Yvonne van der Zee, cultuur (vicevoorzitter)
• Michael Amende, juridisch
• Bob Jacobs, financieel
• Liesbeth Rigter, ICT, social media en
financieel
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5.8 Financiën

De raad volgt bij het bezoldigingsbeleid
voor de leden van de raad van Toezicht en
directeur-bestuurder de Wet Normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector. Het Cultuurgebouw
hecht veel waarde aan de transparantie van
en de verantwoording over het bestuur. De
vacatiegelden staan vermeld in de jaarrekening.

Het eigen vermogen van Het Cultuurgebouw
is eind 2020 licht gedaald. Het verslagjaar
2020 wordt afgesloten met een negatief
resultaat van € 7.605 ten laste van de vrij
besteedbare reserves. Deze zijn per jaareinde
daarmee gedaald van € 150.000 positief naar
€ 142.959 positief. Doordat de Gemeente
Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland
in verband met de coronacrisis over het jaar
2020 een huurcompensatie hebben verleend
van € 994.000 is het verlies over 2020 beperkt
gebleven. Het weerstandsvermogen is licht
gedaald en is daarmee nog altijd onvoldoende in
omvang.

Nevenactiviteiten leden Raad van Toezicht:
Max Merkx
• Voorzitter Raad van Commissarissen
van Fleurage Residences, zorginstelling
Bloemendaal
• Voorzitter Raad van Toezicht C4C,
ontwikkelingssamenwerking
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Kolom, speciaal onderwijs, Amsterdam
• Lid Raad van Toezicht stichting SCOL,
onderwijs Leiden

De liquiditeit is voldoende om blijvend aan alle
verplichtingen te kunnen voldoen, met name
door een tweemaandelijkse voorfinanciering van
de subsidie door de gemeente Haarlemmermeer
en het verleende uitstel van de loonbelasting
in verband met corona. Hierdoor komt de
continuïteit niet in gevaar.

Yvonne van der Zee
• Voorzitter Raad van Advies Kenniscentrum
voor Immaterieel Erfgoed
• Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds NH
• Bestuurslid Oosterhouw
• Bestuurslid Nieuw Dakota

Tot medio maart 2020 waren de opbrengsten
en activiteiten van Het Cultuurgebouw nog
boven niveau. Door de komst van de pandemie
en de daaruit volgende maatregelen is Het
Cultuurgebouw in de maanden daarna niet in
staat gebleken de jaarlijks geleverde prestaties
op niveau te houden. De gemeente heeft
evenwel aangegeven dat het niet halen van
de prestatie-eisen in 2020 niet zal leiden tot
verlaging van de subsidie.

Michael Amende
• geen
Liesbeth Rigter
• geen
Bob Jacobs
• geen
x €1.000

2020

2019

Verschil

Baten

19.161

21.603

-2.442

Lonen en salarissen

7.278

7.202

76

Rooster van Aftreden Raad van Toezicht

Sociale- en pensioenlasten

1.870

1.829

41

Naam

298

620

-321

Start
periode 1

Einde
periode 1

Start
periode 2

Einde
periode 2

Overige personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste actvia

816

810

7

Yvonne van der Zee

1 juli 2013

30 juni 2017

30 juni 2017

oktober 2021

Overige bedrijfskosten

8.886

10.905

-2.019

Michael Amende

7 oktober 2013

7 oktober 2017

7 oktober 2017

oktober 2021

Som der bedrijfskosten

19.148

21.365

-2.217

Max Merkx

15 april 2015

15 april 2019

15 april 2019

april 2023

Exploitatieresultaat

13

238

-225

Bob Jacobs

1 januari 2018

1 januari 2022

Financiële baten en lasten

-20

-30

10

Liesbeth Rigter

1 maart 2019

1 maart 2023

Resultaat voor resultaatbestemming

-8

208

-216

Inzet bestemmingsreserves

-

7

-7

Resultaat na resultaatbestemming

-8

215

-223
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De opeenvolgende bezuinigingen in het
afgelopen decennium hebben er toe geleid dat
er in de afgelopen jaren binnen delen van de
organisatie een structureel onverantwoorde
werkdruk is ontstaan. In 2020 is deze werkdruk
voor een groot deel teruggedrongen.
Resultaten
De baten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 met
€2.442.000 gedaald. Dit is inclusief €269.300,
zijnde 1,5% subsidie-indexering, met een
aanvulling van €31.500 voor de coördinator van
het Taalhuis. De lonen, salarissen, sociale- en
pensioenlasten zijn met €116.000 gestegen. De
verschillende voor Het Cultuurgebouw relevante
CAO-verhogingen liepen in 2020 uiteen van
0,75 tot 2%. De overige personeelskosten zijn,
in verband met minder activiteiten, gedaald
met €321.000. De overige bedrijfskosten,
inclusief afschrijvingen, zijn ten opzichte van
2019 met €2.012.000, oftewel 17,2%, gedaald
(inclusief de huurcompensatie van €994.000).
Ondanks de huurcompensatie is het resultaat
na resultaatbestemming ten opzichte van
2019 verslechterd met € 223.000. Door de
huurcompensatie is het negatieve resultaat over
2020 zeer beperkt gebleven. Door eenmalige
meevallers van €126.000 in 2019 geven de
vergelijkende cijfers over 2019 een ietwat
vertekend beeld.
Risico’s
Het management van Het Cultuurgebouw heeft
in 2020 een exercitie uitgevoerd met betrekking
tot risicomanagement. Daarbij is ook gekeken of
er mogelijke frauderisico’s zijn.
• Het belangrijkste risico voor 2021 en verder is
de impact van de coronacrisis. Op het moment
van schrijven is de hiermee samenhangende
financiële schade voor 2021 nog niet volledig
in kaart te brengen, maar dat deze net als
in 2020 uiteindelijk hoog zal zijn, lijkt zeker.
Naar verwachting zal deze schade door Het
Cultuurgebouw in ieder geval niet zelfstandig
kunnen worden opgevangen. Steunmaatregelen
zijn er inmiddels vanuit de Rijksoverheid (de zgn.
NOW-en TVL-regeling) en ook met de gemeente
zal er in de komende maanden gesproken gaan
worden over maatregelen en noodzakelijke
oplossingen.
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• Een ander risico is het nog altijd ontbreken
van een voldoende eigen algemene reserve
en de daardoor kwetsbare positie van Het
Cultuurgebouw in geval van financiële
tegenslagen. De gemeente heeft om die reden
Het Cultuurgebouw in 2020 opnieuw ingedeeld
in Code Oranje. Met de gemeente wordt
momenteel gesproken over en gewerkt aan een
meerjarentraject op weg terug naar Code Groen.
Hiertoe dient alsnog een afdoende algemene
reserve te worden opgebouwd. Het streven is
om uiteindelijk een weerstandsvermogen van
tussen de 2,5 en 5% van de jaarbegroting te
realiseren.
• Direct gevolg van jarenlange, opeenvolgende
bezuinigingen is een fors opgelopen
achterstand in onderhoud en investeringen in
de gebouwen en faciliteiten. In 2021 zal een
meerjaren-investerings- & onderhoudsbegroting
worden opgesteld. Op basis daarvan kan
een gericht inhaaltraject op het gebied van
onderhoud en investeringen worden aangegaan.
Een substantiële vrijval van afschrijvingskosten,
optredend vanaf 2021, moet hiervoor straks de
benodigde middelen gaan bieden.
• Het Cultuurgebouw loopt momenteel het
risico van een financiële claim door Stichting
Leenrecht. Het gaat om boekuitleningen die
op scholen plaatsvinden. Stichting Leenrecht
stelt dat voor deze uitleningen leenrecht
moet worden betaald. De Bibliotheken in heel
Nederland vinden van niet. Stichting Leenrecht
gaat hierover evenwel niet in gesprek met
de Bibliotheken, en is van plan direct te gaan
procederen. Ten tijde van het opstellen van
dit jaarverslag is het Cultuurgebouw nog
niet gedaagd. Indien Stichting Leenrecht het
proces wint, is het Cultuurgebouw mogelijk
genoodzaakt om met het project Bibliotheek Op
School te stoppen.
• Sinds enige jaren huurt Stichting Maatvast
een ruimte binnen Het Cultuurgebouw. Het
Cultuurgebouw is vanwege deze huurinkomsten
destijds gekort op haar subsidie. Maatvast heeft
de huur opgezegd per medio 2021. De gemeente
lijkt evenwel niet van zins deze subsidiekorting
met het wegvallen van de verhuurinkomsten
weer terug te draaien.

5.9 Een blik vooruit...
Op het moment van schrijven is het februari 2021. Zojuist heeft de regering bekend gemaakt
dat de geldende lockdown wordt verlengd. Dat betekent dat Het Cultuurgebouw en al haar
dependances niet alleen de gehele maand januari gesloten blijft, maar ook heel februari.
De enige activiteiten in deze eerste twee maanden van het nieuwe jaar bestaan uit het
inmiddels uitgebreide online aanbod , activiteiten voor kwetsbare groepen en een summiere
afhaalbibliotheekfunctie. 2021 begint niet goed en de vooruitzichten voor de rest van het jaar
zijn dat ook niet.
Voorspellingen gaan uit van blijvende maatregelen tot de zomermaanden, wellicht langzaamaan
afbouwend van karakter. Daarmee mag dit theater-, concert- en cursusseizoen als verloren
worden beschouwd. Maar ook het nieuwe seizoen, startend in september, zal ongetwijfeld niet
meteen weer als vanouds zijn. De weg naar een volledige normalisatie zal nog lang duren en niet
worden voltooid in 2021. Veel mensen zullen nog geruime tijd huiverig blijven om naar drukke
plekken te gaan. Om weer massaal, schouder aan schouder, naar concerten of theatervoorstellingen te gaan of deel te nemen aan (groeps-)cursussen. Daarmee wordt het komende jaar een
minstens zo moeilijk, zo niet moeilijker jaar, dan 2020. Met alle mentale (voor medewerkers,
vrijwilligers en bezoekers) en financiële (voor de organisatie) gevolgen van dien. Daar zijn we ons
goed van bewust en daar bereiden we ons waar mogelijk op voor.
Tegelijkertijd wordt 2021 ook het jaar waarin Het Cultuurgebouw verder werkt aan haar
toekomst, haar nieuwe naam en huisstijl, haar nieuwe organisatiestructuur en haar nieuwe
meerjarenbeleidsplan. Haar wedergeboorte, na deze door corona gedomineerde jaren. Meer dan
voldoende redenen om 2021 toch met de nodige ambitie, plezier en vertrouwen tegemoet te
zien. In de tussentijd gaat het Cultuurgebouw gewoon door met haar huidige, noodgedwongen
sterk aangepaste aanbod en blijft zij van plan - waar mogelijk - weer haar deuren te openen en/
of activiteiten te (her)starten, fysiek dan wel online.
Het Cultuurgebouw is dankbaar voor het blijvende vertrouwen en loyaliteit van haar gebruikers.
Gesterkt door het vertrouwen en de steun die zij sinds het begin van de coronacrisis krijgt van
gemeente, provincie en Rijk gaan wij door om Het Cultuurgebouw verder te laten groeien tot
centrale spil van kennis, kunst en cultuur voor Haarlemmermeer en een ambitieuze, relevante en
zichtbare rol binnen de Metropoolregio Amsterdam te vervullen.

De afdeling Functioneel Beheer zorgde er voor dat alle medewerkers van
Het Cultuurgebouw vanuit huis konden werken. Met ProAct werd de nieuwe digitale werkplek gecreëerd, waarbij medewerkers werden voorzien van nieuwe hardware
en uitleg.
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BEREIKCIJFERS 2020
SCHOUWBURG DE MEERSE

CULTUURONDERWIJS PIER K

Het Cultuurgebouw 2020 Theater
Aantal
evenementen

Aantal
bezoekers

Bezettingscapaciteit
(500 GZ/
270 KZ)

Bezettingscapaciteit
(30) vanaf
1-6*

Bezettingscapaciteit
(92 tot
500)**

Aantal
evenementen

Aantal
bezoekers

Bezettings%

Grote Zaal

87

23.202

81%

74%

53%

166

67.360

80%

Kleine Zaal

98

7.331

58%

72%

29%

128

19.480

61%

Het Oude Raadhuis

36

2.228

81%

84%

67%

83

5.183

67%

HOR film

40

1.574

80%

93%

31%

36

2.535

70%

Nieuw-Vennep

--

--

--

4

412

69%

Overige zalen

2

189

58%

58%

14

1.268

64%

Totaal

263

34.524

71%

48%

431

96.238

72%

PvE
Verschil

Prestaties 2020

Het Cultuurgebouw 2019 Theater

99.000

94.500

-64.476

1.738

Voornemens
2020

Gerealiseerd
resultaat 2019

Cultuureducatie in het primair onderwijs
Aantal leerlingen PO via Kunst en Cultuur op School

14.148

15.000

14.359

Aantal scholen PO

68

63

62

Aantal leerlingen bereikt in PO met aanbod Het Cultuurgebouw

14.221

12.000

18.946

Aantal leerlingen bereikt met Cultuureducatie met Kwaliteit

2.458

*8250

3.887

Totaal

14.290

*20.250

22.833

Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen VO via Kunst en Cultuur Op School

6.648

5.000

6.429

Aantal scholen VO

8

7

7

Aantal leerlingen VO met aanbod Het Cultuurgebouw

781

2.500

4.143

aantal leerlingen bereikt met innovatie VO

351

-

1.120

totaal aantal leerlingen VO

1.132

2.500

5.263

Prestaties 2020

Voornemens
2020

Gerealiseerd
resultaat 2019

Aantallen evenementen uitgesplitst
tot 13/3

na 1/6*

Grote Zaal

48

39

Kleine Zaal

37

61

Aantal actieve deelnemers, particulieren

5.645

6.500

6.360

Het Oude Raadhuis

27

9

Aantal jongeren Talent aan de Top

8

10-20

8

HOR film

11

29

Aantal deelnemers projecten

4.384

-

3.023

Nieuw-Vennep

--

--

Totaal

10.037

6.510

9.391

Overige zalen

2

--

Cultuureducatie in vrije tijd – kinderen en jongeren

POPPODIUM DUYCKER

31

34

68

181

5

107

Aantal bedrijven met actieve kunstbeoefening en
samenwerkingspartners sociaal domein

19

4

24

PODIUM VOOR ARCHITECTUUR

Duycker 2020
Aantal
evenementen

Aantal workshops en projecten
Aantal activiteiten sociaal domein

Aantal
bezoekers

Aantal
Educatie &
Ontwikkeling

Bezetting
reguliere
capaciteit
(500GZ/200
KZ)

Bezetting
minimale
capaciteit (30)
vanaf 1-6*

Bezetting
feitelijke
capaciteit
(30-500)**

Grote zaal

69

3.748

576

17%

68%

53%

Kleine zaal

32

1.394

572

49%

n.v.t.

n.v.t.

Café

143

6.743

409

Oefenstudio's

-

1.017

-

Op locatie

35

2.333

137

Totaal

279

15.235

1.694

Prestaties
2020

Voornemens
2020

Prestaties
2019

Deelnemers 1.076

Deelnemers 4.000

Deelnemers 4.242

Bezoekers 5.662

Bezoekers 6.000

Bezoekers 14.070

Online bereik * 1.221.085

--

Media bereik** 709.291

--

*alle inhoud is omgebogen naar online communicatie (web, nieuwsbrief, social media)
**samenwerking met het Haarlems Dagblad

33%

PvE

30.000

4.500

Verschil

-14.765

-2.806

33%

33%

* De deelnemers staan ook bij talentontwikkeling vermeld.
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BIBLIOTHEEK
Bezoekers

2020

2019

Normale openingsuren (per week)

2020

2019

Boekstart baby

Boekstart baby

Hoofddorp-Centrale

112.912

224.869

Hoofdorp-Centrale

62

62

Prestaties 2020

Prestaties 2020

Hoofddorp-Floriande

70.177

126.872

Hoofdorp-Floriande*

51

51

Nieuw-Vennep

51.042

90.971

Nieuw-Vennep*

51

51

Badhoevedorp

26.450

33.511

Badhoevedorp

42

28

Zwanenburg

33.285

48.874

Zwanenburg

67

67

Spaarndam

1.138

1.752

Spaarndam

16

16

Totaal

295.004

526.849

Totaal

289

275

Er waren twaalf kinderopvanglocaties met een BoekStartabonnement (collecties) tot juli 2020. Daarna waren er vijf
locaties met een uitgebreid
BoekStartabonnement (na corona start een extra locatie)

23% van de ouders hebben het BoekStartkoffertje
opgehaald en hun baby ingeschreven

Digitale Bezoekers

2020

2019

Uitleningen

2020

2019

Website pageviews

573.891

516.707

Hoofddorp-Centrale

112.215

151.513

Prestaties 2020

dBos

Overige scholen (S) PO die niet deelnemen aan dBos

Website bezoeksessies

269.299

248.201

Hoofddorp-Floriande

111.791

143.136

Website unieke bezoekers

117.238

99.294

Nieuw-Vennep

83.274

120.305

Twintig scholen werken met de aanpak van de Bibliotheek
op school. Er bleken geen formatieve en financiële mogelijkheden voor uitbreiding

Bibliotheek-app gebruikers*

1.843

1.494

Badhoevedorp

29.323

40.887

Facebook berichtbereik**

439.095

1.050.105

Zwanenburg

23.116

33.152

Nieuwsbrief bereik personen

30.600

30.000

Spaarndam

2.050

PressReader gelezen artikelen
Internationale nieuws- en
tijdschriften

158.485

131.968

KSH

587

2.607

e-Books

42.231

31.299

Totaal

404.587

435.636

Prestaties 2020
79% van scholen voor (s)po die niet deelneemt aan de
Bibliotheek op school, hebben gebruik gemaakt van één of
meer producten

3.153

Dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen
Prestaties 2020
5 services voor speciale doelgroepen: informatie op de webpagina: Hulp bij lezen - De Bibliotheek Haarlemmermeer
Bibliotheek aan Huis service
Grootletterboeken
Passend Lezen
Leeskringservice
Makkelijk Lezen Plein

Leden

2020

2019

Uitleningen

2020

2019

Hoofddorp-Centrale

9.634

9.890

40.135

72.920

Hoofddorp-Floriande

6.736

7.245

De Bibliotheek op school/
SchoolWise

Nieuw-Vennep

6.363

6.854

Edutheek
Herlocaties

1.917
5.268

17.496

Badhoevedorp

2.415

2.425

Totaal

47.320

90.416

Zwanenburg

1.706

1.747

Voortgezet onderwijs

5.240

5.041

Edutheek

113

187

Spaarndam

395

337

Totaal

32.602

33.766

Culturele activiteiten met lokale partners
Prestaties 2020
87 activiteiten met focus op kunst & cultuur, literatuur, educatie, ontmoeting & debat
en 58 keer regulier voorlezen (in alle vestigingen)

*Unieke gebruikers die in de afgelopen 120 dagen minimaal 1x actief ingelogd zijn
**door een administratieve omzetting zijn deze cijfers ongeverlijkbaar met eerdere jaren
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Schouwburg De Meerse • Pier K, centrum voor kunst en cultuur
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Podium voor Architectuur • Poppodium Duycker • De Bibliotheek Haarlemmermeer

