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1. Algemeen

1.1 Bestuursverslag 2019/2020

Inleiding

De stichting Samenleving & Kunst Amsterdam organiseert maatschappelijk relevante 

duurzame projecten die een kwalitatieve bijdrage aan de samenleving leveren. 

Zij doet dit door middel van het creëren van inhoudelijke samenwerkingsverbanden met 

toonaangevende deskundigen en instellingen en het werven van fondsen om dit mogelijk 

te maken. De belangrijkste activiteit van de stichting in het verslagjaar was het verder 

ontwikkelen en organiseren van het project Stap op de Rode Loper! voor leerlingen uit  

de bovenbouw van het vmbo. 

Met dit project nemen communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen van de leerlingen 

toe, belangrijk voor een volwaardige deelname aan de maatschappij. Leerlingen 

maken daarbij niet alleen kennis met het gebied van de letteren, maar ook met andere 

kunstdisciplines, een culturele wereld waar ze vaak geen toegang toe hebben.

Het projectconcept is gebaseerd op onderzoek naar leesmotivatie van de Stichting Lezen, 

de Universiteit van Amsterdam (ITTA) en de Vrije Universiteit. 

In het verslagjaar wist een toenemend aantal docenten van vmbo-scholen en de betrokken 

lerarenopleidingen de stichting te vinden. Zij ontwikkelden samen met de stichting en 

in nauwe samenwerking met schrijvers, dichters, rappers, theatermakers, spoken-word 

kunstenaars en filmmakers een aanbod dat naadloos aansluit op het curriculum van de 

verschillende niveaus van het vmbo.
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Projectdoelen

1. Het structureel stimuleren van lezen;

2. Het bevorderen van de taalvaardigheid onder leerlingen uit het vmbo; (basis, kader,  

    vmbo-t, praktijk onderwijs).

3. De leerlingen kennis laten maken met een culturele wereld die in veel gevallen 

    voor hen onbekend is.

De doelstellingen van het project zijn gebaseerd op de zes algemene onderwijsdoelen - 

vastgesteld door het Ministerie van OCW - die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden 

en voor de eindtermen voor het vak Nederlands en de Kunstvakken. Het project sluit daarmee 

naadloos aan op het onderwijscurriculum van het vmbo. Op een aantal vmbo-scholen is het 

project inmiddels een verplicht examenonderdeel.

Projectonderdelen

1. Het evenement

Het evenement bestaat uit een aantrekkelijk, interactief programma: ontmoetingen met 

ongeveer 20 schrijvers, een programma met verfilmde boeken en schrijvers, verhalenvertellers, 

workshops rap, spoken word, poëzie, striptekenen, vloggen, columns en verhalenschrijven en 

human library. Elk jaar worden nieuwe workshops aan het programma toegevoegd. Bovendien 

maken de leerlingen kennis met de musea en de andere culturele instellingen.

2. Voorbereiding van het evenement  

met Het Boek van de Schrijvers

Aan het evenement gaat een voorbereidingstraject 

in de klas vooraf dat enkele lessen beslaat. Hiervoor 

is het digitale Boek van de Schrijvers samengesteld 

in samenwerking met uitgevers, wetenschappers en 

vakdidactici. Het Boek van de Schrijvers kreeg een 

nieuwe frisse vormgeving. 
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3. Vervolgtraject

Na het evenement is er een vervolgtraject 

(deels op school en deels buitenschools) dat 

teruggrijpt op de activiteiten van het evenement 

dat de rest van het schooljaar beslaat. 

Een belangrijk onderdeel van dit traject vormt 

Het Docentenboek dat net als Het Boek van de 

Schrijvers een nieuwe vormgeving kreeg. In het 

boek staan tal van tips, adviezen, kant-en-klaar 

lesmateriaal en praktische ondersteuning om het 

lezen te stimuleren. Dit boek krijgen de scholen 

na afloop van het evenement toegestuurd. 

Het boek werd samengesteld door een team 

van studenten, docenten en vakdidactici van de 

Hogeschool van Amsterdam, de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden, het ITTA en de 

Vrije Universiteit.

De activiteiten tijdens het evenement fungeren als prikkel om 

het enthousiasme voor lezen te stimuleren. Het voor- en vervolgtraject vormen de structurele 

stimulans voor het lezen. De boeken zijn voor docenten een welkome ondersteuning bij 

hun lessen. Gedurende het schooljaar is er regelmatig contact met de docenten. 



Evaluaties

Alle bij het evenement betrokken partijen nemen deel aan een grondige evaluatie zodat de 

stichting als lerende organisatie inzicht krijgt in mogelijke verbeterpunten. Ieder onderdeel  

wordt (zowel schriftelijk als mondeling) in de evaluatie betrokken. De kritische opmerkingen 

worden in de volgende editie gebruikt. Dankzij deze benadering komt iedere volgende editie 

beter uit het onderzoek dan de voorgaande.

Vrijwilligers

In het verslagjaar mocht de stichting weer rekenen op de inzet van veel vrijwilligers met een 

uiteenlopende (culturele) achtergrond die zich volledig inzetten om het project in goede banen 

te leiden. Onder hen ook werklozen die in staat werden gesteld om werkervaring op te doen.

Hogescholen

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de docenten en studenten van de Hogeschool van 

Amsterdam, de Fontys Hogeschool Tilburg en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 

In de aanloop naar het evenement geven de organisatoren een voordracht op de hogescholen 

over het nut en de noodzaak van het project voor docenten en leerlingen uit het vmbo. 

De hogescholen op hun beurt leveren bijdragen voor het Docentenboek en de studenten voeren 

observatie-opdrachten uit waarvan de resultaten aan het project ten goede komen. Bovendien 

biedt het project de studenten de gelegenheid om op een intensieve wijze kennis te maken met 

hun toekomstige werkveld.

Stap op de Rode Loper! vormt inmiddels een verplicht onderdeel van het curriculum op de hogescholen.
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MBO op de Rode Loper!

Op basis van het succes van 

Stap op de Rode Loper! werd de stichting door 

mbo opleidingen, verspreid over het land, benaderd 

met de vraag om ook voor hen een soortgelijk project als 

Stap op de Rode Loper! te ontwikkelen. 

Gesteund door enkele fondsen, samenwerkingspartners en lerarenopleidingen, staat 

voor mei 2021 een eerste pilot met studenten uit het mbo gepland. De culturele instellingen 

juichen deze ontwikkelingen in bijzonder toe omdat Stap op de Rode Loper! hen een uitgelezen 

kans biedt om zich aan deze - voor hen - nieuwe doelgroep te presenteren en om langs die weg 

een duurzame relatie met de docenten en studenten op te bouwen.



Eindhoven, Groningen, Amsterdam

In het schooljaar 2019-2020 zou de stad Leeuwarden op 20 april voor het eerst deelnemen 

maar enkele weken voor de start werd duidelijk dat ook Stap op de Rode Loper! niet aan de 

verlammende effecten van het Covid-19 virus kon ontsnappen.

Na het bekend worden van het schrappen van het evenement heeft de organisatie contact 

opgenomen met de scholen, de schrijvers, dichters, theatermakers en vertellers alsook de 

10 deelnemende culturele instellingen en werd een nieuwe datum bepaald: 

Leeuwarden 26 oktober 2020

Eindhoven 18 november 2019

Voor het derde jaar op rij openden de Centrale Bibliotheek, het Van Abbemuseum, het 

Philipsmuseum, het Centrum voor Cultuur- en Kunsteducatie, Boekhandel Van Piere en Dynamo 

hun deuren om de leerlingen een onvergetelijke dag te bezorgen. De organisatie was verheugd 

over de deelname van Het Parktheater aan het project. Zo konden de leerlingen en hun docenten 

kennis maken met een ‘echt’ theater waar voor hen de rode loper lag uitgerold.
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Groningen 13 januari 2020

De activiteiten vonden plaats in het Groninger Museum, het Groninger Forum, 

de Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel en de Der Aa-Kerk.

Amsterdam 10 februari 2020

De culturele instellingen ten oosten 

van het Centraal Station openden ook 

voor deze editie hun deuren: 

de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), 

het Conservatorium Amsterdam, 

NEMO Science Museum en het 

Scheepvaartmuseum. 
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Resultaten

Bezoekers

Aan het project namen in het 

verslagjaar in de drie steden circa 

2.800 leerlingen deel alsmede 400 docenten, 250 studenten van de lerarenopleiding 

Nederlands van de deelnemende hogescholen en 180 vrijwilligers. Daarnaast bezochten circa 

300 elangstellenden, werkzaam op het gebied van letteren en (cultuur)educatie, het evenement. 

De bezoekers konden 120 activiteiten bezoeken die in 18 culturele instellingen werden 

geprogrammeerd. In elke stad waren er meer aanvragen dan dan de stichting kon plaatsen.
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Partners

In opdracht van de stichting Samenleving & Kunst Amsterdam ontwikkelde Alderse Baas & 

Budwilowitz, Cultural Architects (ABB) het concept voor het project Stap op de Rode Loper! 

In nauwe samenwerking met uiteenlopende partners – allen hebben ruime ervaring met 

educatieve activiteiten voor vmbo-leerlingen - neemt ABB tevens de uitwerking en organisatie 

voor haar rekening. 

De partners van de Stichting zijn onder andere: 

Stichting Lezen, Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Conservatorium Amsterdam, 

Groninger Museum, Forum Groningen, Stichting Schrijverscentrale, Instituut voor 

Kennisontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam (ITTA), Faculteit der Letteren aan Vrije 

Universiteit Amsterdam, Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs (BMO), Poëziepaleis 

Groningen, Eye Filminstituut, NHL Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool Academie 

Minerva, Vrijwilligers van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA), Vrijwilligers van het 

bureau voor Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD), NEMO Science Museum, 

Het Scheepvaartmuseum, Urban House Groningen (UHG), Dynamo, Centrum voor Kunst 

Educatie (CKE), Van Abbemuseum, Philipsmuseum, Boekhandel Van Piere en de betrokken 

uitgevers. 
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Nominatie

Stap op de Rode Loper! werd genomineerd 

voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award 

2020. Deze prijs wordt uitgereikt aan een groep 

of organisatie die, door hun buitengewone 

activiteiten, naar het oordeel van de jury een 

duurzame bijdrage levert aan boekpromotie- en 

leesbevorderings-programma’s voor kinderen 

en jongeren. De prijs wordt toegekend aan 

een specifiek project.

Geschiedenis

De Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam is opgericht op 12 december 2013 met de 

volgende doelstelling: het (doen) concipiëren en organiseren van algemeen nut beogende 

projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap en educatie en voorts 

al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt. 

Het bestuur van de Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam bestaat uit:

Mr Josée van de Laar  Voorzitter

Mr Eckhard W. Mehring Secretaris

Rutger A. Weber  Penningmeester

Statutaire naam

Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam

De Stichting is gevestigd aan De Lairessestraat 50-3, 1071 PC Amsterdam.
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Taak en werkwijze bestuur

Het bestuur heeft 

een bestuurlijke en 

toezichthoudende functie. 

Het concipiëren en organiseren 

van relevante projecten heeft zij 

gedelegeerd aan Alderse Baas & Budwilowitz, 

Cultural Architects te Amsterdam. Dit bureau 

heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van grote 

culturele en educatieve projecten op verschillende niveaus. 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen bezoldiging 

en/of vergoedingen. Het jaarplan 2020/2021 en de begroting zijn 

ten tijde van de samenstelling van dit jaarverslag in voorbereiding.

Oud-voorzitter van de Stichting Lezen en 

Schrijven, H.K.H. Prinses Laurentien van 

Oranje, zegt over Stap op de Rode Loper!:

“Ieder mens verdient het om deel te kunnen 

nemen aan de samenleving en dat kan niet 

zonder lezen en schrijven. Het is fantastisch 

dat dit op het vmbo wordt gestimuleerd op 

een manier die aansluit op de wereld van 

de leerlingen – het gaat tenslotte om hun 

zelfvertrouwen, vaardigheden en talenten.”
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Leden Comité van Aanbeveling

1. Prof. Dr. Andreas Blühm  
    directeur Groninger Museum

2. Asis Aynan 
    schrijver; docent Hogeschool van Amsterdam

3. Drs. Cor Geljon  
    voormalig docent/onderzoeker literatuurdidactiek bij de Vrije Universiteit Amsterdam

4. Prof. dr. Dick Schram 
    oud-hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Faculteit der Letteren van de 
    Vrije Universiteit Amsterdam

5. Drs. Dirk Nijdam  
    algemeen directeur Groninger Forum

6. Prof. dr. Herman H.F. Wijffels  
    emeritus hoogleraar Utrecht Sustainability Institute,  Universiteit van Utrecht

7. Ing. Jan P.C.M. van Zijl  
    vice-voorzitter Raad van Bestuur ABP; voormalig voorzitter MBO-Raad

8. Jeltje van Nieuwenhoven  
    oud-bibliothecaresse; lid gemeenteraad van ‘s-Gravenhage

9. John Jorritsma  
    burgemeester van Eindhoven

10. Drs. Lies Alons  
      Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, Universiteit van Amsterdam

11. Lydia Rood 
      schrijfster

12. Martin Berendse  
      directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam

13. Michiel Buchel      
      directeur NEMO Amsterdam
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14. Özcan Akyol  
      schrijver; columnist

15. Drs. Paul Oomens 
      bestuurssecretaris en directeur van de MBO Raad

16. Paul Rosenmöller  
      voorzitter VO Raad)

17. Drs. Piet Litjens  
      voormalig directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam,  
      Universiteit van Amsterdam

18. Mr. Drs. René Paas  
      commissaris van de Koning in de provincie Groningen

19. Trudy Coenen  
      docente Nederlands Montessori College Oost; Lerares van het jaar 2010

20. Prof. dr. Wim van de Donk  
      Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant



In ons vorige jaarverslag 

haalden wij een onderzoek naar 

Stap op de Rode Loper! van Donna Verhulst aan. Omdat het niets aan 

actualiteit heeft ingeboet vermelden wij het in dit jaarverslag nogmaals:

“…Geletterdheid omvat motivatie en betrokkenheid. Het gaat om motiverende factoren, 
zoals het eigen effectiviteitprincipe (geloven dat je het vermogen hebt om te lezen), 
intrinsieke motivatie en interesse, evenals de bemiddelende effecten van betrokkenheid 
bij c.q. waarderen van het lezen (geloven dat lezen belangrijk en nuttig is). Motivatie 
en betrokkenheid staan bij de organisatie hoog in het vaandel, omdat zij jongeren 
enthousiast wil maken voor het lezen van literatuur. De organisatie verwezenlijkt dit 
door jongeren (en docenten) aansprekende literatuur aan te bieden die toegesneden is 
op hun belevingswereld, interessesfeer en leesvermogen. Om vmbo-leerlingen meer te 
laten lezen, is er een hogere leesmotivatie nodig. Leesmotivatie is namelijk zeer 
bepalend (Aartsma & Evers-Vermeul, 2018)…”
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1.2 Resultaten

Bespreking van baten en lasten
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1.3 Financiële positie
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Analyse van de financiële positie
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2. Jaarrekening

Balans per 31 maart 2020
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2.2 Staat van baten en lasten over de periode 

1-4-2019 tot en met 31-3-2020
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2.3 Kasstroomoverzicht over de periode

1 april 2019 tot en met 31 maart 2020
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam

Oprichting en doelstelling
De Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam is opgericht op 12 december 2013 
en is gevestigd op De Lairessestraat 50-3, 1071 PC Amsterdam.

De Stichting heeft ten doel; het (doen) concipiëren en organiseren van algemeen nut 
beogende projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap en 
educatie en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt.

De Stichting heeft, in samenwerking met Alderse Baas & Budwilowitz, Cultural Architects 
Stap op de Rode Loper! georganiseerd op 18 november 2019 in diverse locaties in 
Eindhoven, 13 januari 2020 in de Stad Groningen en op 12 februari in Amsterdam.  

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam is ongewijzigd ten 
opzichte van het vorige boekjaar en is als volgt samengesteld:

Mr. Joseé M. van de Laar, Voorzitter
Mr. Eckhard W. Mehring, Secretaris
Rutger A. Weber, Penningmeester

Algemene grondslagen

Jaarrekeningregime 
Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
650 fondsenwervende instellingen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van 
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Inkomsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen 
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Het saldo van de staat van baten en lasten komt tot uitdrukking in de toename of afname 
van de nog te bestemmen fondsen en de reserve. De reserve is grotendeels bestemd om 
in de komende jaren de projecten Stap op de Rode loper! te financieren alsmede het 
realiseren van de digitale bundel.

In de staat van baten en lasten worden de in het verslagjaar gedane toewijzingen 
minus de intrekkingen en de in dat jaar behaalde koersresultaten – gereserveerd 
bedrag minus werkelijk uitgekeerd bedrag – opgenomen.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van 
de tegenprestatie, welke gelijk is aan de boekwaarde, een en ander onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders 
is vermeld, staan deze ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden 
Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord
in het jaar waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen 
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstromen overzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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2.5. Toelichting op de balans
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Toelichting op de balans
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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3.1 Voorstel resultaat verwerking

Het voorstel tot bestemming van het resultaat is verwerkt in de jaarrekening.

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Corona virus

11 maart 2020 is geconstateerd dat het Corona virus (Covid-19) een 

pandemie is. De uitbraak van dit virus heeft enige invloed op de activiteiten 

van de Stichting Samenwerking en Kunst 

Amsterdam (Stap op de Rode Loper!)

De bijeenkomst op 20 april 2020 

in Leeuwarden is gecanceld en 

verschoven naar 26 oktober 

2020. Door de stichting 

is een tegemoetkoming

van € 4.000 aangevraagd 

en ontvangen van de 

overheid als tegemoetkoming 

in de extra kosten voor het 

verplaatsen van uitvoeringsdatum.

Op de toekomstige evenementen zijn de 

RIVM-maatregelen van toepassing waar het 

betreft verplaatsingen van de deelnemers van de diverse 

bijeenkomsten, de grootte van de groepen en de 

afstandsnorm enzovoort.
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Schrijfster Cis Meijer in het Van Abbemuseum Eindhoven

De schrijver Theo Engelen schreef over de dag in Amsterdam: “(…) De klassen leken goed 
voorbereid en de leerkrachten geïnteresseerd. Het blijft hard werken om VMBO-leerlingen 
enthousiast te krijgen voor boeken, maar dat heb ik er graag voor over.”
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 
 
De jaarrekening van Stichting Samenleving en Kunst Amsterdam te Amsterdam is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
maart 2020 en de staat van baten en lasten over het boekjaar lopende van 1 april 2019 tot en met 31 
maart 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben 
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Samenleving 
en Kunst Amsterdam. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrag- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 
de door u verstrekte gegevens. 
 
De intrede van het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting Samenleving en Kunst Amsterdam, in casu 
is het geplande evenement in Leeuwarden als gevolg van de door de Nederlandse overheid opgelegde 
intelligente lockdown verplaatst. Stichting Samenleving en Kunst Amsterdam onderhoudt nauw contact 
met het RIVM, alle geplande evenementen kunnen op basis van de huidige maatregelen doorgang 
vinden. Het Coronavirus heeft dan ook geen invloed op de financiële prestaties en gezondheid van 
Stichting Samenleving en Kunst Amsterdam. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot de 
aangelegenheid. 
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