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2020 was een memorabel jaar. Voor 
Cool begon het jaar met een prachtig 
programma en een veelbelovende 
agenda, maar medio maart kwam  
Nederland door de uitbraak van 
COVID-19 tot stilstand en werden 
ook onze plannen voor onbepaalde 
tijd opgeschort. Voorstellingen en 
evenementen werden geannuleerd, 
lessen uitgesteld en in ons café viel 
een onwennige stilte. Door snel te 
schakelen en onze aandacht te rich-
ten op wat er ondanks de lockdowns 
en beperkende maatregelen wél 
mogelijk was, lukte het ons om als-
nog het nodige voor elkaar te krijgen. 
Cijfers doen dit rare jaar waarin onze 
organisatie zich van haar meest  
flexibele en creatieve kant liet zien 
geen recht. Volle zalen zaten er na 12 
maart niet in. Maar we zijn trots op 
wat we hebben bereikt, en wie weet, 
misschien heeft dit jaar ons in be-
paalde opzichten sterker gemaakt. 

Door de coronaperikelen die volg-
den zouden we het bijna vergeten, 
maar de eerste maanden van het 
jaar waren voor ons theater zeer 
succesvol met voorstellingen die 
enthousiast werden ontvangen. De 
eerste lockdown en de zomer waren 
uiterst mager, maar in september 
trokken voorstellingen weer uitver-
kochte zalen – uiteraard op kleinere 
schaal dan gebruikelijk. En in de 
tussentijd zaten we niet stil. Om ons 
aanbod aantrekkelijker te maken 
voor jongeren, gingen we de dialoog 

met hen aan. Ook organiseerden we 
met partners verschillende activi-
teiten voor jongeren. Wat we in 2020 
zaaiden, zullen we in de komende 
jaren oogsten.

Toen in maart duidelijk werd dat 
ons vrijetijdsonderwijs niet in de 
gebruikelijke vorm door kon gaan, 
verzonnen onze docenten in no time 
manieren om onze leerlingen en 
cursisten toch te kunnen bedienen. 
Ze gaven hun lessen online en het 
contact met onze leerlingen bleef 
intact. Ook werkten we creatief 
samen met scholen in de gemeente, 
om jongeren ondanks de pandemie 
in aanraking te brengen met kunst 
en cultuur. Noem het geluk bij een 
ongeluk, maar door deze samenwer-
kingen is onze band met de scholen 
in dit jaar flink versterkt. Onze com-
municatie stond in 2020 vooral in het 
teken van annuleringen en restitu-
ties, maar door creatief in te spelen 
op de situatie hadden we juist meer 
persoonlijk contact met onze ach-
terban, en dat wierp z’n vruchten af 
toen we weer deels open mochten. 

Een jaar corona heeft de wereld 
ingrijpend veranderd. Niets is 
vanzelfsprekend, en elasticiteit en 
creativiteit zijn zowel voor individuen 
als voor organisaties cruciaal. In de 
kunsten in het algemeen en de podi-
umkunsten in het bijzonder worden 
momenteel in hoog tempo nieuw 
artistieke vormen en presentatiemo-
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gelijkheden ontwikkeld. Ook  
beïnvloedt de coronacrisis onze 
manier van werken en overleggen, 
onze kijk op netwerken en bedrijfs-
culturen. In het najaar namen wij de 
tijd om onze  
organisatie in groepssessies onder 
de loep te nemen. We scherpten 
onze visie en missie aan en formu-
leerden ambities voor de komende 
jaren. Dit proces  
ronden we in 2021 af met een nieuw 
meerjarenbeleidsplan. We gaan de 
toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

In dit jaarverslag maken we geen 
koppeling naar de prestatieafspra-
ken die Cool heeft met de gemeente, 
omdat die uiteraard geen relatie 
hebben met de  
werkelijkheid waarmee we te ma-
ken hadden. Wel bedanken we de 
gemeente Heerhugowaard. Zonder 
hun steun hadden we dit jaar niet 
overleefd. Ook vanuit de rijksover-
heid en de provincie kwamen de 
noodzakelijke financiële steunmaat-
regelen. De scholen willen we bedan-
ken voor de prettige en inspirerende 
samenwerkingen, alle jongeren voor 
het meedenken en meebeleven, alle 
bedrijven die in ons geloofden. Maar 
vooral bedanken we onze gasten, 
onze losse en vaste gebruikers, onze 
cursisten en leerlingen, onze Vrien-
den. Jullie zijn Cool!

Lineke Kortekaas (directuur- 
bestuurder) - september 2021



Medio maart legde de lockdown het 
vrijetijdsonderwijs in één klap stil. 
Twee weken later hadden alle do-
centen manieren bedacht om online 
in contact te blijven met hun leerlin-
gen. Er werden workshops gefilmd 
en online gezet, challenges bedacht, 
en mogelijkheden voor videobellen 
werden tot in detail onderzocht. In 
een handomdraai werden de online 
lessen een goede vervanging van de 
reguliere lessen. Het aantal opzeg-
gingen en de bijkomende kosten 
werden tot een minimum beperkt. 
Sterker nog, we kregen zelfs nieu-
we aanmeldingen! Ook een aantal 
cursussen werd op deze manier 
aangepakt, maar helaas moest het 
merendeel daarvan toch worden ge-
annuleerd. Musical en groepslessen 
zijn online nu eenmaal moeilijk vol te 
houden.

• Twee keer per jaar worden de leerlingenaantallen gemonitord. In  
november 2020 bleken we een stijging te hebben gemaakt van 4% in  
vergelijking met november 2019. 

• Meer dan vijfhonderd leerlingen volgden in 2020 instrumentale lessen of 
zanglessen.

• Bijna vierhonderd cursisten namen deel aan koren, ensembles of andere 
groepscursussen.

• Er werd maar liefst 75.000 minuten gevideobeld met muziekleerlingen.

• Alle leerlingen ontvingen tijdens de eerste lockdown een handgeschreven 
kaart.

• In januari, juni en september hielden we Open Dagen, aangepast aan de 
toen geldende maatregelen.

• In plaats van de jaarlijkse Winter Wonder Walk organiseerden we opnames  
voor een Kerstmedley met een heuse videoclip en een première in de  
Rodi Media zaal.

Voor de afdeling Educatie was 2020 ook los van de coronacrisis een bijzonder jaar. We namen af-
scheid van Tina Drijver-Buis als Manager Educatie en van Eva Pit die jarenlang het gezicht was van 
de jeugdprogrammering en Cultuureducatie met Kwaliteit. In september werd de afdeling opge-
deeld in twee subafdelingen: Vrijetijdsonderwijs en Cool voor School. Vera Rademaekers en Sanne 
Smienk gingen als coördinatoren aan de slag en Dorus Smit kwam het Cool voor Schoolteam ver-
sterken.

VRIJETIJDSONDERWIJS

Hier zijn we trots op

Ook voor de basis- en middelbare 
scholen was het een vreemd jaar: 
in maart moesten ze dicht, waarna 
ze vanaf mei weer open mochten 
en aan het eind van het jaar toch 
weer moesten sluiten. Veel lessen 
op school en culturele activiteiten 
buiten de deur konden niet door-
gaan. Scholen durfden het niet aan 
om met klassen op pad te gaan en 
externe docenten konden niet in de 

schoolgebouwen worden toegelaten. 
Dit had direct effect op Cool voor 
School: veel werd verschoven of zelfs 
geannuleerd. Ondanks de ingrijpen-
de beperkingen gebeurde er veel 
positiefs doordat we met scholen 
op zoek gingen naar wat wél kon. Zo 
kwamen we tot passende oplossin-
gen ter bevordering van het culturele 
veld en kwamen leerlingen alsnog 
met kunst en cultuur in aanraking. 

COOL VOOR SCHOOL

Activiteiten die wél plaatsvonden
• Op 4 januari gaf de cast van ‘Brugklas de Musical’ een workshop voor  
de leerlingen van de Musicalproductieklas. 

• Op 13 en 14 januari genoten meer dan vijfhonderd kleuters van de  
prachtige muzikale schoolvoorstelling ‘Het Boompje’ van Alle Hoeken van de  
Kamermuziek.

• Op 20, 21 en 22 januari waren meer dan zevenhonderd leerlingen aanwezig  
bij de schoolvoorstelling ‘Apollo 11’ van Unieke Zaken.

• Op 10 februari vond een Rondje Cultuur plaats voor honderdvijftig  
tweedejaars leerlingen van Johannes Bosco met een voorstelling van (op één  
na Slimste Mens) Andries Tunru.

• Op 3 maart volgden vierdejaars leerlingen van het Han Fortmann College 
de CKV Workshopdag.

• Op 5 en 6 oktober zagen meer dan vijfhonderd leerlingen de  
schoolvoorstelling ‘WIEDEEDHET’ van BonteHond. 

• Op 25 november werd het MuziekAkkoord Noord Noord-Holland  
ondertekend in het bijzijn van Koningin Máxima. 

• Op 7 en 12 december 2020 gaven onze technici een rondleiding en  
demonstratie theatertechniek voor zestig leerlingen van Praktijkschool 
Focus. 

• In 2020 gingen acht naschoolse 
cursussen van start. Stopmotion 
Animatiefilm op basisschool De 
Wijde Veert in Noord-Scharwoude 
was zo populair dat we moesten 
loten wie er wel of niet mee kon 
doen. Voor herhaling vatbaar dus!

• In het kader van CmK en Impuls 
Muziekonderwijs volgden leer-
krachtenteams van verschillende 
basisscholen trainingen muziek 
en creatief proces.

• We organiseerden twee netwerkbij-
eenkomsten voor de cultuurcoördi-
natoren. Op 13 februari in Cool, met 
aansluitend een workshop ‘Etsen als 
Rembrandt’ in Atelier Cool, en op 22 
oktober online. 

• Bij Kindcentrum Het Mozaïek in 
Langedijk volgde een groep leer-
krachten een ukelele-cursus, zodat 
ze het instrument in de klas kunnen 
gebruiken.

• In de herfstvakantie volgden 
leerlingen van BSO Sint Jan in een 
verwarmde schuur in Waarland 
een djembé-workshop van onze 
docent Floris. Dit organiseerden 
we in samenwerking met Blosse 
Opvang.

• Ook Muziek op Schoot (door 
Bianca IJdema) op kinderdagver-
blijf ’t Schelpje heeft een groot 
deel van het jaar alsnog kunnen 
plaatsvinden.

Dit maakte ons ook blij

Dit samen creatief nadenken heeft 
de banden met de meeste scho-
len juist versterkt. Ook voerden we 
geweldig enthousiaste gesprekken 
met PO- en VO-scholen over kunst- 
en cultuureducatie. Scholen weten 
ons echt te vinden, en we zien mooie 
samenwerkingen tegemoet voor Cul-
tuureducatie met Kwaliteit 3 (CmK3). 
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Programmering 
podiumkunsten

Vol goede moed startten we 2020 
met een mooi en afwisselend 
theaterprogramma. Uitschieters 
in de tweeëneenhalve maand voor 
de eerste lockdown waren Kasper 
van der Laan, de voorstelling over 
Hendrik Groen, en Sun Records – 
The Concert. Gevestigde namen als 
Johan Derksen en Daniël Arends 
kregen de zaal weer moeiteloos vol. 
En de try-out voorstelling van Ronald 
Goedemondt was speciaal: na jaren-
lange afwezigheid in Heerhugowaard 
stond hij in februari voor een uitver-
kocht huis. Ook de jeugd wist de weg 
naar Cool te vinden. De voorstelling 
van Brugklas viel in de smaak en de 
show van boyband FOURCE was in 
no time uitverkocht. Met deze laat-
ste activiteit trokken we veel nieuw 

en jong publiek uit Heerhugowaard 
en ver daarbuiten. De serie Nieuwe 
Lente en het Comedy Café waren nog 
altijd succesvol, en de belangstelling 
voor de jazz- en filmmiddagen waren 
in vergelijking met het jaar ervoor 
stabiel.  

Vanaf 12 maart moest ons theater 
haar deuren vanwege de corona-
crisis sluiten. Er volgde een peri-
ode waarin voorstellingen werden 
verplaatst en geannuleerd. In juni 
mochten we gelukkig weer open, in 
eerste instantie voor dertig, later 
voor honderd bezoekers. Nog iets 
later ging de anderhalvemeterregel 
van kracht. We besloten ook in de 
zomer door te programmeren met 
onder andere voorstellingen, films 

en Cool Comedy, maar de onzeker-
heden rondom het virus maakten het 
lastig om publiek te trekken.

In september trok de kaartverkoop 
weer aan. Dat leidde tot uitverkochte 
zalen (in anderhalvemeteropstel-
ling) voor bijvoorbeeld Henry van 
Loon en Stefano Keizers. Helaas 
was de openstelling van korte duur: 
half oktober moesten we opnieuw 
dicht en volgde een nieuwe periode 
van verplaatsen en annuleren. Half 
november openden we onze deuren 
voor dertig bezoekers en program-
meerden we twee voorstellingen op 
een avond, totdat we half decem-
ber nogmaals de deuren moesten 
sluiten. 

Net als andere jaren stonden er  
verschillende projecten op de 
planning zoals het Cultureel Café, 
Route 65, de Seizoenspresentatie 
en het Peuter- & Kleuterfestival. In 
de eerste maanden van 2020 kon-
den we het Cultureel Café en enkele 
Route 65-activiteiten gelukkig laten 
doorgaan, maar de overige activitei-
ten kwamen te vervallen. Ook Drift 
(een nieuw festival voor amateurs) 
en een gaming-event voor jongeren 
gingen niet door. Wel organiseerden 
we de zogenaamde Anderhalveme-
tersessies waarbij we lokaal talent 
een podium boden.

PROJECTEN
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Ondanks de coronaperikelen  
organiseerde Cool in samenwerking 
met culturele partners en jongeren  
verschillende activiteiten voor de  
jongeren in Heerhugowaard en  
Langedijk. Om het jongerenaanbod 
transparanter te maken, lanceerden 
we de Uitagenda Jongeren, die wordt  
aangeboden op onze website, in de 
krant, en via diverse kanalen van 
partners. De agenda is bedoeld om 
de dialoog met hen aan te gaan, 
zodat we een beter beeld krijgen van 
wat zij in de omgeving georganiseerd 
willen zien. Dit project wordt in 2021 
verder uitgerold.

JONGEREN
Ook in verschillende brainstorm- 
sessies en denktanks kregen jon-
geren in 2020 de ruimte om hun 
mening te geven over ons activitei-
tenaanbod. Aanleiding hiervoor was 
onder andere de jongerenenquête 
die door onze Cultuurverbinder 
Jongeren, Jasmijn van Vliet, met 
hulp van Coollega’s werd gemaakt 
en uitgezet. De band met jongeren is 
versterkt en volop in beweging en zal 
in 2021 verder worden ontwikkeld.
 
Anne Hiddinga, een achttienjarig  
theatertalent, schreef een theater- 
escaperoom passend bij de thema-

tiek en zalen van Cool. Onder onze  
begeleiding liet zij samen met leef-
tijdsgenoten een publiek van meer 
dan tweehonderd bezoekers genie-
ten van spannend theater. Binnen-
kort begeleidt zij jongeren bij het 
schrijven van een eigen escaperoom 
tijdens de workshop Schrijf je eigen 
escaperoom. Een prachtig initiatief 
dat voortkwam uit het project Jeugd 
aan Zet.

Events & Horeca
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Ook de afdeling Events & Horeca stond in 2020 op z’n kop. In februari leek het een zeer succes-
vol jaar te worden. De agenda stond vol prachtige evenementen. Wat voor de programmering gold 
bleek ook voor onze evenementen: veel annuleringen en verplaatsingen, die uiteindelijk toch niet 
konden doorgaan. De lege zalen op de foto’s zijn dan ook sprekend.

Wel hadden we vrijwel wekelijks  
contact met onze huurders,  
verstuurden we mailings over  
webinars en livestreams vanuit Cool,  
en verbeterden onze website. We 
brachten onze congres- en vergader- 
faciliteiten op orde, zodat er  

anderhalvemeterbijeenkomsten 
plaats konden vinden met maximaal 
dertig personen. We staken letterlijk 
de handen uit de mouwen en schil-
derden de muren van de kleine zaal. 
In de zomermaanden serveerden we  
lunchgerechten en cocktails op ons 

prachtige terras, en in de winter- 
maanden verkochten we wijnpakket-
ten voor onder de kerstboom. En we  
plaatsten in vrijwel elke ruimte  
koffie-, thee- en waterstations zodat 
onze gasten zichzelf kunnen bedie-
nen. 

• De 29ste editie van de Grote Prijs 
kon als hybride event doorgaan met 
honderd bezoekers in de zaal en 
zeshonderd online.

• We verzorgden de uitreiking van 
de NHN Business Award met dertig 
gasten in onze Rodi Media zaal en 
meer dan driehonderd online.

• Leerlingen van het Horizon College 
haalden hun diploma’s bij ons op.

• Om ons maatschappelijke steentje 

bij te dragen, zochten we de samen-
werking met de Stichting Babyspul-
len, die de effecten van armoede op 
baby’s en jonge kinderen wil vermin-
deren. We sorteerden zakken vol ge-
bruikte en nieuwe babyspullen voor 
pakketten die gratis aan (aanstaan-
de) ouders werden verstrekt.

• Horecamedewerkers werkten in 
de weekenden als promotieteam in 
Middenwaard.  

• We benaderden de gemeente in 
oktober, zodat Cool in maart 2021 
dienst kon doen als stemlocatie.

Een greep uit een bewogen jaar

Marketing
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We hadden in 2020 willen inzetten op de vergroting van herhalingsbezoeken en de verbinding met 
onze bezoekers. In plaats daarvan ondersteunde de afdeling Marketing vooral de andere afdelin-
gen door zo goed mogelijk alle annuleringen, wijzigingen, verplaatsingen en bezoekersprotocollen 
te communiceren. Daardoor bleven we verbonden met ons publiek en onze leerlingen en cursisten. 
Ondanks de vele annuleringen ontvingen we bijna 23.465 theaterbezoekers. 

Dankzij het nieuwe e-mailmarke-
tingprogramma HelloDialog en een 
nieuwe e-mailstrategie kregen alle 
kernafdelingen van Cool een eigen  
structurele nieuwsbrief. Met flexibe-
le templates en duidelijk inzicht in 
de resultaten kunnen we nu iedere 
mailing aanpassen aan de behoeftes 
van de doelgroep. Naast nieuwsbrie-
ven verstuurden we ook mailings 
naar kleinere segmenten zoals de 

Vrienden van Cool, oud-cursisten, en 
bezoekers van specifieke theater-
genres.

We gaven de formats voor de 
A0-poster, de advertentie in het 
Heerhugowaards Nieuwsblad, de 
hardcopy tickets en de narrowcas-
ting een nieuwe uitstraling. Op de 
website verbeterden we de menus-
tructuur voor Events & verhuur. Met 

een nieuwe indeling proberen we 
bezoekers sneller te triggeren en  
kunnen we bovendien meer  
beeldmateriaal tonen. 

PROFESSIONALISERING

In 2020 verstuurden we meer dan  
vijftienduizend mails over  
annuleringen en nieuwe data van 
voorstellingen. In het geval van een 
definitieve annulering konden kaart- 
kopers per mail hun keuze maken 
voor de afhandeling van hun tickets  
(restitutie, donatie of digitaal te-
goed). Daarnaast pleegde onze 
servicebalie duizenden telefoontjes 
om theatertickets om te boeken voor 
nieuwe speeldata. 

Onze leerlingen en cursisten  
ontvingen informatie wanneer  
coronamaatregelen werden aan-
gepast. In overleg met de afdeling 
Educatie werden zij per mail geïnfor-
meerd over de voortgang van hun les 
of cursus.

Het fysieke contact met ons  
publiek werd door de coronacrisis  
geminimaliseerd. Om toch in con-
tact te blijven en onze bezoekers te 
bedanken voor hun vertrouwen en 
steun, stuurden we handgeschreven 
en persoonlijk bezorgde kaarten 
naar bijvoorbeeld de Vrienden van 
Cool en de leerlingen. Alle leerlingen 

en cursisten bedankten we met een 
‘Jij bent Cool’-canvastas. Eind mei 
mochten onze deuren weer open 
voor het vrijetijdsonderwijs en kort 
daarna ook voor maximaal dertig 
theaterbezoekers. Om alle bezoekers 
te wijzen op de richtlijnen, geba-
seerd op de adviezen van het RIVM, 
ontwikkelden we diverse communi-
catiemiddelen, van vloerstickers tot 
stoepborden. Ook via onze website, 
social media-kanalen en mailings 
informeerden we onze bezoekers 
over hun aangepaste bezoek aan 
Cool. 

Andere jaren hielden we in april de 
bruisende Seizoenspresentatie, 
waarna de kaartverkoop knallend 
van start ging. In 2020 hielden we 
het bij een bescheiden BrochureBor-
rel in augustus, en een brochure voor 
alleen de maanden september t/m 
december. Traditiegetrouw mochten 
Vrienden met voorrang reserveren; in 
die week verkochten we ruim zes-
tienhonderd kaarten. Op de eerste 
dag van de reguliere verkoop ver-
kochten we eenzelfde aantal. Omdat 
de situatie zo anders was dan vorige 

seizoenen (minder voorstellingen, 
kleinere capaciteit) is het lastig om 
de cijfers te vergelijken. Toch verliep 
de verkoop boven verwachting. 

Geïnspireerd door de terugkerende 
boodschap van de minister- 
president – ‘blijf gezond’ – ontstond  
de StayCool-campagne. Om zicht-
baar te blijven en ons publiek te 
blijven inspireren met kunst- en cul-
tuurtips voor thuis ontwikkelden we  
diverse communicatiemiddelen  
rondom #StayCool. Deze hashtag  
kwam onder andere terug op A0- 
borden, in de autohandtekening van 
medewerkers, op onze website en  
social media-kanalen. Daarnaast  
verkochten we speciale Stay-
Cool-mondkapjes in samenwerking 
met en gefinancierd door het  
Vriendencomité. 

CORONACOMMUNICATIE
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Via bedankmails stuurden we een 
enquête naar theaterbezoekers die 
in tijden van de coronamaatregelen 
een voorstelling hadden bezocht. 
Het theaterbezoek werd gemiddeld 
gewaardeerd met een 8,7. Enkele 
opmerkingen uit de enquête:

KLANTTEVREDENHEID

In 2020 hadden we 157.900 bezoeken op de website – een daling van 44% 
ten opzichte van 2019.

ONLINE RESULTATEN

Online bezoeken per maand, in 2018, 2019 en 2020 

Op Facebook kregen we er  
twee-honderd nieuwe volgers bij.  
Het totale bereik van organische  
berichten steeg hierdoor tot bijna 
200.000 personen. Er was meer  
interactie dan in 2019: onze posts  

werden vijftig procent vaker gedeeld, 
en er werd dertig procent meer 
geklikt op onze links. Op Instagram 
kregen onze berichten gemiddeld 24 
likes. Het jaar ervoor waren dat er 18. 
Onze LinkedInpagina werd maande-

lijks bijna zeventig keer bezocht.  
Het aantal unieke bezoeken was  
ongeveer dertig. We trokken bijna 
tien nieuwe volgers per maand. 

De acquisitie van websitebezoekers in 2020.  
Kanaal ‘Other’ bevat alle verstuurde mailings.

Acquisitie websitebezoekers

‘Geen overkill aan mails. Wel 
mail met de juiste informatie.’

‘Overal stonden gastvrouwen om 
de weg te wijzen. Overduidelijk!’

‘Super voorstelling en erg goede
 begeleiding van het personeel 
i.v.m. maatregelen.’

‘Gezellig, verrijkend, boeiend, 
veilig, gastvrij, en nog veel meer 
goede dingen!’

• Een wervingscampagne zorgde 
voor 18% meer Vrienden van Cool, 
met in  
totaal 641 Vrienden in seizoen 2020-
2021.

• Collega Yoëlle van der Pauw Kraan 
maakte in februari 2020 het  
marketingteam compleet.

• Tijdens de Week van de Proefles in 
augustus volgden meer dan  
honderdtachtig mensen een proefles 
van een cursus of maakte kennis 
met een muziekdocent. Bijna veertig 
procent van de bezoekers schreef 
zich daarna in voor een les of  
cursus. Het jaar daarvoor was dat 
bijna dertig procent.

• In december presenteerden we 
de digitale Winter Wonder Walk in 
samenwerking met Joeri de Graaf 
(arrangeur), Frits de Beer (camera en 
montage), de afdelingen Techniek en 
Educatie. Zo zetten we zo’n dertig  
instrumentale leerlingen corona-
proof in de spotlights. Het filmpje 
bereikte ongeveer 4.000 mensen.

•  Dankzij de uitagenda op onze 
website en een wekelijkse rubriek in 
het Heerhugowaards en Langedijker 
Nieuwsblad, waren alle activiteiten 
voor jongeren in Dijk en Waard op 
een centrale plek te vinden. 

OVERIGE RESULTATEN EN 
NIEUWS UIT 2020
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Theatertechniek 
& Gebouwbeheer

In dit bijzondere seizoen lag de focus in het begin vooral op het zo efficiënt en comfortabel  
mogelijk indelen van de Rodi Media zaal. Door stoelen weg te halen en te herplaatsen creëerden 
we een zaal die voldeed aan de eisen van het RIVM en toch niet leeg aanvoelde. De meeste ge-
plande investeringen op het gebied van gebouwbeheer en theatertechniek hebben we vanwege de 
coronacrisis uitgesteld, maar het reguliere onderhoud hebben we voortgezet. Ondanks het gebrek 
aan gestructureerde werkzaamheden, besloten we toch een plek te creëren voor stagiairs.

• We schaften podiumdelen aan voor  
de ombouw van de Rodi Media zaal.

• In de foyers vervingen we de  
noodverlichting door LED.

• We vervingen alle pc’s op de  
kantoren.

INVESTERINGEN
• We voerden de jaarlijkse verplichte 
keuringen aan de installaties uit. 

• De infrastructuur van de AV- 
bekabeling in de Rodi Media zaal  
hebben we aangepast en vernieuwd.

• De toegang tot het dak is in overleg 
met de gemeente aangepast. 

• We voerden vloeronderhoud uit in 
de foyer, het café en op het zijtoneel. 

GEBOUWBEHEER
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Kengetallen
& Financiën

Directie  
1 directeur-bestuurder (1 fte)

Personeelszaken  
2 medewerkers personeelszaken (0,59 fte)

Financiën  
1 controller (externe inhuur) en 2 medewerkers financiële administratie  
(1,39 fte)

Educatie  
1 manager educatie (0,71 fte) tot 1 augustus, 1 coördinator Cool voor School 
(1 fte, vanaf 1 augustus), 1 coördinator Vrijetijdsonderwijs (0,67 fte vanaf 14 
september), 3 medewerkers (medewerker educatie, leerlingenadministratie, 
projectleiding CmK) (2,3 fte), 27 docenten muziekeducatie (5,09 fte)

Programmering  
1 programmeur (0,83 fte) en 1 medewerker programmering & projecten  
(0,83 fte), 1 Cultuurverbinder Jongeren (0,5 fte)

Marketing  
1 manager marketing (0,89 fte) en 2 medewerkers marketing &  
communicatie (1,33 fte), 1 coördinator servicebalie (0,78 fte),  
3 medewerkers servicebalie (1,5 fte) en 1 toezichthouder (0,81 fte)

Events & Horeca  
1 manager events & horeca (0,89 fte) en 1 coördinator  
horeca (1 fte), 7 horecamedewerkers (3,21 fte), 1 facilitair medewerker  
(0,39 fte)

Theatertechniek & gebouwbeheer  
1 manager techniek & gebouwbeheer  
(1 fte), 3 theatertechnici (2,78 fte), 3 medewerkers clean team (2 fte)

Oproepkrachten  
educatie, horeca en techniek maken daarnaast gebruik van oproepkrachten, 
freelancers en ZZP’ers

Freelance docenten  
gemiddeld 50-55 ZZP-docenten t.b.v. muziek-,  
beeldend-, theatereducatie, projecten, zowel in Cool (vrijetijdseducatie)  
als op scholen en projecten

Ondernemingsraad  
voorzitter, secretaris en 3 leden

Vrijwillige medewerkers  
gemiddeld 25-30 vaste vrijwillige medewerkers

Stagiaires  
verschillende stagiaires ondermeer bij marketing en bij projecten gedurende 
het jaar (hbo) en bij de techniek gedurende het jaar (mbo). Diverse ‘snuf-
felstages’ op verschillende afdelingen.

PERSONELE BEZETTING
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Het boekjaar 2020 is voor wat betreft de activiteiten en als gevolg daarvan ook voor wat betreft de 
financiën sterk beïnvloed door de Coronacrisis. Dankzij de gemeente Heerhugowaard die de sub-
sidie over 2020 onverkort heeft uitgekeerd en de ontvangen steunmaatregelen van de overheid, is 
over het boekjaar 2020 een positief resultaat van € 158.000 gerealiseerd. Dit ondanks een daling 
van de eigen omzet van meer dan 50%. Het resultaat is ca. € 149.000 hoger dan het begrote resul-
taat. Het resultaat wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. 

De gemeente Heerhugowaard heeft 
voor 2020 voor een bedrag van € 
2.234.000 subsidie verleend. De 
subsidie op de loonkosten (NOW) 
bedroeg € 405.000. Tevens heeft Cool 
€ 13.000 van het steunfonds van 
gemeente en provincie.  
Daarnaast zijn verschillende pro-
jectsubsidies ontvangen van onder 
meer de gemeente Langedijk, het 
CMK en het Fonds Podiumkunsten.

In 2021 is het meerjarenonder-
houdsplan (MJOP) geactualiseerd. 
Op basis van het nieuwe MJOP is de 
stand van de voorziening voor groot 
onderhoud beoordeeld. Geconclu-
deerd is dat de stand van de voor- 
ziening aanzienlijk te hoog was. In de 
jaarrekening 2020 is een aan- 
passing gedaan voor de herziening 
van de voorziening groot onder-
houd. De stand van de voorziening 
is verlaagd ten gunste van het Eigen 
vermogen en komt per 31 december 
2020 uit op € 141.000.  

Na deze aanpassing en de toevoe-

ging van het resultaat van 2020 is  
de stand van het Eigen vermogen  
€ 936.180.

Rapportage aan de gemeente 
geschiedt in principe twee keer per 
jaar: halfjaarcijfers in september 
over de eerste helft van het jaar en 
in februari voorlopige jaarcijfers van 
het voorgaande jaar. Een volledig 
jaarverslag met jaarcijfers wordt 
jaarlijks voor 1 juli aan de gemeente 
overhandigd. Wegens omstandig-
heden is de aanleverdatum voor de 
jaarstukken 2020 verlegd naar  
16 september 2021.  
In het Corona-jaar 2020 is inten-
siever met de gemeente gecom-
municeerd over de ontwikkeling 
van het exploitatieresultaat, mede 
ten behoeve van de ontwikkeling 
van- en uitkering uit het steunfonds 
van de gemeente en de provincie 
Noord-Holland.  Naast de genoem-
de rapportages is er met regelmaat 
overleg over actuele ontwikkelingen 
zoals de inzet van Cool op beleid-
sterreinen van de gemeente  

Heerhugowaard waaronder jeugd 
en amateurs, de ontwikkeling op het 
gebied van educatie en naschoolse 
opvang, gebouwbeheer en investe-
ringsbeleid en het onderhoudsfonds. 

De Coronacrisis die in het eerste 
kwartaal van 2020 uitbrak heeft ook 
op Cool grote impact. Dankzij de 
toegezegde ondersteuning van de 
gemeente Heerhugowaard, ook de 
subsidie van 2021 wordt onverkort 
uitgekeerd, is er op het moment van 
de verslaggeving over 2020 echter 
geen continuïteitsvraagstuk.

Net als voorgaande jaren is de jaar-
rekening in eigen beheer opgesteld. 
Tot en met het boekjaar 2019 is de 
accountantscontrole verricht door 
het kantoor Assist audit services 
en advisering. Vanuit Governance 
overwegingen is de controleopdracht 
met ingang van het boekjaar 2020 
verleend aan Horlings Accountants 
& Belastingadviseurs B.V.
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FINANCIËN VERKORTE BALANS 

(bedragen x € 1.000)

                    31-12-2020               31-12-2019
Activa       
Vaste activa            
Vorderingen en voorraden          
Liquide middelen           
         

   

Passiva
Eigen vermogen          
Voorziening groot onderhoud           
Vooruit ontvangen ticketgelden          
Kortlopende schulden             
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317
386

1.361

2.064

936
141
205
782

2.064

300
378

1.473

2.151

778
102
412
859

2.151



KENGETALLEN 2020 - PODIUM   

              2020            2019

        

Genres       
Toneel             
Klassieke muziek            
Ballet             
Moderne dans / dans overig          
Populaire muziek (incl. wereldmuziek)         
Musical en show            
Opera             
Muziektheater            
Cabaret en kleinkunst           
Urban arts            
Familie              
Overig (o.a. theatercollege)          

Totaal professioneel           

Waarvan buitenlands aanbod          
Waarvan jeugdaanbod           
Waarvan online streaming aangeboden         
Waarvan buiten het podium aangeboden         

Overige genres
Filmclub             
 
Comedy Café        
Jazzclub         
 

Totaal overig              0            0

aantal 
activiteiten

aantal 
bezoeken

aantal 
activiteiten

aantal 
bezoeken

aantal 
activiteiten

aantal 
bezoeken

aantal 
activiteiten

aantal 
bezoeken
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VERKORTE EXPLOITATIEREKENING   

(bedragen x € 1.000)   

   
          2020  2020  2019

          (realisatie) (begroting) (realisatie)

Baten     

Gesubsidieerde activiteiten           

Niet-gesubsidieerde activiteiten           

          
    

  

 
Lasten     

Inkopen/inkoopkosten gesubsidieerde activiteiten         

Overige directe kosten gesubsidieerde activiteiten         

Inkopen/inkoopkosten niet-gesubsidieerde activiteiten        

Overige directe kosten niet-gesubsidieerde activiteiten        

          
    

  

 
Overige bedrijfslasten     

Exploitatiekosten            

Huur, onderhoud en beheer           

          
    

    

 
Resultaat voor subsidie           

     

Subsidies     

Subsidie Heerhugowaard            

     

Totaalresultaat            

     

     

Bestemming resultaat    

Algemene reserve

Egalisatiereserve Heerhugowaard          

Bestemmingsreserve vervanging investeringen        
          

    

24

833
191

1.024

482 

23

53

0

558

1.581

696

2.277

-1.811

1.969

158

25
47
86

158

1.624 
614

2.238

1.091

36

183

2

1.312

2.192

799

2.991

-2.065

2.074

9

1.434
647

2.081

987

38

182

0

1.207

2.055

781

2.836

-1.963

2.040

77

0
-28
105

77

5
3
0
0

31
7
0
3

23
0
0
7

79

3
25

0
0

862
1100

0
0

7675
1491

0
182

5232
0
0

1100

17.642

552
4451

0
0

14
0
1
2

28
7
2
6

46
2
0
6

114

13
31

0
0

2676
0

584
589

11060
2494

834
1381

15307
595

0
791

36.31

4887
5365

0
0

20
8
3

31

367
712
150

1229



KENGETALLEN 2020 - ZIEKTEVERZUIM

Totaal 2020
KE PFZW          6637       56,34 0,85%
NED Podium        17284  1033,93 5.98%
KE ABP           4846             22  0,45%

         28767  1112,27 3,87%

Beschikbare
dagen

Verzuim
dagen

Verzuim
percentage

KENGETALLEN 2020 -  PERSONELE BEZETTING

                        2020                    2019
Aantallen FTE      
Aantal FTE op arbeidsovereenkomst     33,11    33,38

Aantallen werknemers
Op arbeidsovereenkomst      
24 jaar en jonger              1      0
25-44 jaar             15    17
45-64 jaar             28    29
65 jaar en ouder                              3       3

totaal              47    49                                                                                                                                                          
  
ZZP’ers             18    27

Vrijwilligers            24    24

27

Aantal
activiteiten

Aantal
bezoeken

Aantal
activiteiten

Aantal
bezoeken

KENGETALLEN 2020 - EVENTS            2020          2019

Zakelijke activiteiten zonder voorstelling           32            2028         204                      27870
Zakelijke activiteiten met voorstelling              4               825            24                             1557  
Amateurkunst voorstellingen                                                                    7                               870            13                4150
Totaal overige activiteiten             43             3723          241            33577
Totaal professioneel                    104                  22093          114                            36311

Totaal activiteiten            147                    25816          355                              6988

KENGETALLEN 2020 - EDUCATIE

         2020    2019

Ingeschreven leerlingen: muziek vocaal-instrumentaal  418 108 526  375 87 462
Ingeschreven leerlingen: overige disciplines        0      0      0       0    0      0
Totaal ingeschreven leerlingen     418 108 526  375 87 462

Ingeschreven cursisten: muziek vocaal-instrumentaal       0      0      0       0      0      0
Ingeschreven cursisten: overige disciplines   194 178 372  163 195 358
Totaal ingeschreven cursisten     194 178 372  163 195 358 

Totaal aantal leerlingen en cursisten    612 286 898  538 282 820

Docentencontacturen VTO / OA     Uren    Uren
        

6898    7721

Bereik scholen

Soort
Basis        30  4447  32   7291
Voortgezet         4    607    7   1518
ROC          0         0    0           0

Totaal        34  5054  39  8809  

< 21 jaar 21 jaar en 
ouder

totaal < 21 jaar 21 jaar en 
ouder

totaal

Aantal
scholen

Aantal
leerlingen

Aantal
scholen

Aantal
leerlingen

KENGETALLEN 2020 - MARKETING  

               2020        2019
Genres       
Aantal bezoeken website                     157.904    283.139
Aantal unieke bezoeken website       96.182    161.520

Verkoopkanaal
Verkoop via eigen website      15.722      34.000
Verkoop via de kassa          7.743        8.450
Verkoop via derden                  0        4.150

Totaal verkochte tickets in 2020                    23.465    46.600
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RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur is aangesteld op 26 april 2011 en bestond in 2020 
uit leden mevrouw R.E. Siebel en de heren A.C.J. Hanrath, J. Hoek, A.C.H.I. Oostvogel, R.M. Reus en 
J. Veerman. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesteld door de gemeente voor een periode 
van vier jaar; de aftredende leden kunnen ten hoogste éénmaal worden herbenoemd. Het rooster 
van aftreden en ook de volgorde van aftreden is door de RvT opgesteld, door de gemeente akkoord 
bevonden en bijgevoegd in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht conformeert 
zich aan de Governance Code Cultuur. 

ROOSTER VAN AFTREDEN  Aantreden  Herbenoeming  Voorstel aftreden

J. Hoek (voorzitter)   22-02-2017  10-04-2019  11-04-2021

A.C.J. Hanrath (vicevoorzitter)  06-02-2018  06-02-2022  06-02-2026

A.C.H.I. Oostvogel   26-10-2018  26-10-2022  26-10-2026

R.E. Siebel    26-10-2018  26-10-2022  26-10-2026

R.M. Reus    01-01-2020  01-01-2024  01-01-2028

J. Veerman    01-01-2020  01-01-2024  01-01-2028

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zes keer vergaderd. De vergaderingen vonden driemaal plaats in Cool. De overige 
vergaderingen zijn in verband met corona online gehouden. In verband met de coronacrisis was 2020 een bijzonder 
jaar. Vanuit de Raad van Toezicht is een aantal gesprekken met de gemeente gevoerd over de ontstane situatie door 
corona. Door de uitval wegens ziekte van de directeur-bestuurder is vanuit de Raad van Toezicht ondersteuning  
gegeven aan het managementteam.

De attendance bedroeg 97,2%. In februari 2020 heeft de Raad van Toezicht haar jaarlijkse bespreking met de  
ondernemingsraad gehad. De zelfevaluatie heeft eveneens in februari plaatsgevonden. De Raad van Toezicht wordt 
bij elke vergadering aan de hand van berichten van het bestuur en de controller geïnformeerd over de lopende zaken, 
projecten en financiën. De Raad van Toezicht houdt aan de hand van de jaarlijkse beleidscyclus toezicht op de  
voortgang en ontwikkeling van Cool.

BESPREEK- EN BESLUITPUNTEN VAN DE VERGADERINGEN
• bespreking van de financiële rapportage (met onderliggende cijfers) en (voorlopige) jaarcijfers; 

• bespreking en goedkeuring van de jaarbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de managementletter,  
de accountantsverklaring, de meerjarenbegroting, subsidieaanvragen en de subsidieovereenkomst. Daarbij is 
onder andere gesproken over de impact van de aanpassingen MJOP, de ontvangen steun m.b.t. de Coronasitua-
tie en het plan van aanpak n.a.v. de bevindingen van de nieuwe accountant;

• bespreking en advisering van de risicoanalyse (risk heat map); 

• kennisname van en advisering over beleidsplannen, de sponsorcontracten, de kaders en de strategische  
doelstellingen;

• kennisname en bespreking van het klanttevredenheidsonderzoek, het ziekteverzuim en het verslag van de  
vertrouwenspersoon;

• vaststelling van de beleidscyclus van het volgende jaar, de kaders, de renumeratie en de targets van de  
directeur-bestuurder voor het volgende jaar; 

• benoeming van de accountant en de opdrachtverklaring van de accountant; 

• toetsing aan de Governance Code Cultuur; 

• voorts zijn besproken: DBA/ZZP-verklaringen, de Anbi-status en de RvT aansprakelijkheidsverzekering. 

Rapportage aan de gemeente geschiedt twee keer per jaar. Een volledig jaarverslag met jaarcijfers wordt jaarlijks 
voor 1 juli aan de gemeente overhandigd. Daarnaast overlegt Cool de halfjaarcijfers aan de gemeente.

HOOFD- EN NEVENFUNCTIES

De heer J. Hoek (Jan)
Portefeuille bij Cool:  voorzitter; lid renumeratiecommissie 
Woonplaats:   Bergen 
Hoofdfunctie:   Hoek Advies, eigenaar 
Nevenfuncties:   Executive Coach, counselor, consultant, 
   Alkmaar Sport NV, voorzitter RvA 
   Talent Nomads, lid RvA 

De heer A.C.J. Hanrath (Allard) 
Portefeuille bij Cool:  vicevoorzitter, financiën en lid auditcommissie 
Woonplaats:   Sint Pancras
Hoofdfunctie:   Partner Rensen Advocaten 
Nevenfuncties:   JCI Heerhugowaard, lid 

De heer A.C.H.I. Oostvogel (Arthur)
Portefeuille bij Cool:  lidrenumeratiecommissie, bedrijfsvoering, artistiek en cultureel 
Woonplaats:   Gytsjerk 
Nevenfuncties:   geen 

Mevrouw R.E. Siebel (Rianne)
Portefeuille bij Cool:  financiën en lid auditcommissie 
Woonplaats:   Amsterdam 
Hoofdfunctie:   CFO EDSN 
Nevenfuncties:   SKCA, penningmeester 

De heer R.M. Reus (Robert)
Woonplaats:  Koedijk
Hoofdfunctie:   Gemeente Den Helder, gemeentesecretaris
Nevenfuncties:   Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, algemeen commandant Bevolkingszorg
   Gemeente Waterland, lid Rekenkamercommissie

De heer J. Veerman (Jeroen)
Woonplaats:  Alkmaar
Hoofdfunctie:   H&S Adviesgroep & Regio Talent, algemeen directeur/eigenaar
Nevenfuncties:   VNO-NCW Noordwest-Holland, voorzitter
   VNO-NCW Noordwest-Holland, lid Regioraad
   Economisch Forum Holland Boven Amsterdam, bestuurslid en penningmeester
   Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN (RPA-NHN), lid DB en lid AB
   Regionaal Mobiliteitsteam NHM, lid adviescommissie

VERGOEDING
De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 3.500,00 per jaar. 
De vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 5.000,00 per jaar. 
De vergoedingen worden jaarlijks in december uitgekeerd. 
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DANK
 
De leden van de Raad van Toezicht danken de directeur-bestuurder Lineke Kortekaas, de leden van het MT en de OR, 
alsmede de medewerkers en vrijwillige medewerkers van Cool kunst en cultuur voor al hun inzet in het door corona 
geteisterde, moeilijke jaar 2020. Dank is zeker ook verschuldigd aan de gemeente Heerhugowaard, wethouder John 
Does en beleidsmedewerker Sociaal Domein Luke Mulder, de bezoekers, de cursisten, de bespelers, de sponsors, 
de Vrienden van Cool en de adverteerders. Door hun aller bijdrage en belangstelling is Cool in staat een mooi pro-
fessioneel theaterprogramma te bieden, een Podium voor de Stad te zijn, alsmede nieuwe inspirerende cursussen 
en workshops te ontwikkelen die de inwoners van Heerhugowaard en daarbuiten aanspreken. De Raad van Toezicht 
blijft de ontwikkelingen binnen en buiten Cool met veel belangstelling volgen en ondersteunen. 

Heerhugowaard, juni 2021

Namens de Raad van Toezicht, 
Robert Reus, voorzitter

COOLOFON   

Cool kunst en cultuur
Coolplein 1 
1703 XC Heerhugowaard 
Telefoon 072 534 76 62 

info@coolkunstencultuur.nl 
www.coolkunstencultuur.nl 
 
KvK 37138766 
Rabobank IBAN NL29 RABO 0139 4644 84 
BTW 8189.30.780 B01 

Cool kunst en cultuur wordt financieel
ondersteund en mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Heerhugowaard 
Hoofdsponsor Rodi Media 
Fonds Podiumkunsten 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Plein C 
Rootring Wijnen 
Schoonmaakbedrijf Alcmaria 
Kinderopvang Babbels 
H2X Communicatie 
Rotary Langedijk – Geestmerambacht 
Tik Tak Segafredo 
Veldboer Eenhoorn 
AB Inbev 
Alle adverteerders in de brochures en op de  
e-tickets van Cool 
Vrienden en donateurs van Cool kunst en cultuur

FOTOCREDITS
Theo Annes
Bertil van Beek
Frits de Beer
Ilse Brink
Bob Bronshoff
Merlijn Doomernik
Anne Hiddinga
Julie Hrudova
Saskia Kerkhoff
Erwin Vader
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