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1.1 Verslag van het bestuur

2021 was voor heel Oyfo een bijzonder jaar. Net als voor iedereen heeft Covid-19 

bij Oyfo ook dit jaar zijn sporen nagelaten. Onze medewerkers en vrijwilligers 

hebben veel veerkracht en flexibiliteit nodig gehad om continue de plannen bij te 

moeten stellen en hebben laten zien dat zij vol creativiteit zitten. Iets waar we als 

organisatie trots op mogen zijn. Daarnaast stond dit jaar natuurlijk in het teken van 

de langverwachte verhuizing naar het Hazemeijercomplex. Eindelijk kwam alles 

samen onder één dak; de droom werd realiteit! 

Het is een intens jaar geweest en de impact van de ver-
huizing was erg groot. Er is met man en macht gewerkt 
om open te kunnen gaan. Ik besef me goed dat het een 
grote opgave is geweest voor een kleine organisatie. 
Het is dan ook heel moeilijk om alle punten te benoemen 
omdat er zoveel gebeurd is. Mijn dank gaat dan ook uit 
naar alle vrijwilligers, docenten en stafmedewerkers voor 
al hun veerkracht. Daarnaast wil ik extra dank uitbrengen 
aan de Raad van Toezicht dat zij het vertrouwen hebben 
gegeven en mij gesteund hebben om de verbouwing en 
de verhuizing te kunnen realiseren.

In februari kreeg Oyfo Kunstenschool het positieve 
bericht dat het voor het eerst in haar bestaan een officieel 
kwaliteits kenmerk mocht ontvangen van de certificerings -
organisatie Bibliotheek, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee 
voldoet de Kunstenschool aan belangrijke kwaliteitsnormen 
die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. 
Vanwege Covid-19 hebben we dit feestelijke moment 
later gevierd. 

De verhuizing van de Kunstenschool vond in februari en 
maart plaats. Doordat we in die periode de lessen online 
gaven, hebben de cursisten minimaal last gehad van de 
verhuizing. Vanaf 8 maart zouden de lessen van start 

gaan in het nieuwe gebouw. Helaas moest dit feestelijke 
moment worden uitgesteld door Covid-19 en konden de 
eerste fysieke lessen in Het Hazemeijer plaatsvinden op 
19 mei. Ondanks dit gemis was het een feest om te zien 
hoe het gebouw zich vulde met creativiteit en ontmoeting.

De opening van Oyfo Techniekmuseum stond gepland 
op 1 juni. Door de situatie rondom Covid-19, dat voor veel 
beperkingen voor de opening van het museum zorgde, en 
de grootte van het project om het museum te verhuizen, 
is er besloten om de opening zes weken uit te stellen. 
Ondanks de financiële tekorten in verband met prijs   -
stij gingen hebben we de oplevering binnen de financiële 
kaders kunnen realiseren. Dit hebben we gedaan door zelf 
extra inkomsten te genereren en scherpe keuzes te maken. 

Op 18 juli was het dan eindelijk zo ver: 
Oyfo Techniek museum ging met een soft opening open! 
Samen met Wethouder van Cultuur Bas van Wakeren 
 hebben we de eerste bezoekers, onze eigen mede wer-
kers en vrij  willigers met familie, mogen verwelkomen in 
het  museum. Een paar uur later zijn we opengegaan voor 
publiek waarna we in de zomer veel bezoekers hebben 
mogen ontvangen. 

1. Bestuurlijke 
 verantwoording
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Tijdens de Proefmiddag op 28 augustus hebben we de  
certifi  cering van de Kunstenschool gevierd. Dit hebben  
we  samen met onze jongste en oudste cursist gedaan. Zij 
 hebben het certificeringsplakaat in ons Atrium onthuld. 

Na deze feestelijke momenten was het tijd om ons op te 
maken voor de officiële opening op 7 oktober. Het was 
lang onduidelijk in welke hoedanigheid het door kon gaan 
in verband met Covid-19. We hebben daardoor verschil-
lende scenario’s moeten maken en uiteindelijk hebben we 
de opening op drie momenten gevierd met onze gasten. 
Onder toeziend oog van genodigden en bijzondere gasten 
werd Oyfo in de middag officieel geopend door burge-
meester Schelberg en de commissaris van de Koning,  
de heer A.P. Heidema. 

Zowel regionaal als landelijk worden we inmiddels veel 
benaderd en bevraagd over de wijze waarop we Oyfo nu 
neer hebben gezet. Zo hebben we in de tweede kamer 
mogen vertellen over alle plannen en ontwikkelingen en 
spreken we veel met collega instellingen. Het is voor ons 
dan ook belangrijk dat we blijven innoveren op verschillende  
vlakken. Of dat nou in HR is of in de programmering, we 
willen onszelf uitdagen om continue te blijven uitvinden. 

De vernieuwing en ontwikkelingen merken we ook bij 
zowel de vrijwilligers als de medewerkers. Er heeft een 
grote focus gelegen om alle mensen op de juiste plekken 
te krijgen. Er is veel natuurlijk verloop geweest waardoor 
veel teams (deels) vernieuwd zijn. Hierbij zien we ook een 
nieuwe aanwas van vrijwilligers. Sommige teams moesten 
uitbreiden in verband met extra werkzaamheden, zoals 
Klantencontact. Dit team heeft 16 nieuwe vrijwilligers aan 
zich weten te binden. We merken dat mensen Oyfo een 
aantrekkelijke organisatie vinden om een (vrijwillige) 
bijdrage te willen leveren. 

Een bijzonder moment voor mij persoonlijk was de komst 
van Basisschool ExpeditieWijz bij ons in het pand. Daarnaast 
hebben we een mooie samenwerking met restaurant Lust  
en hebben we dankzij de samenwerking met Concordia in 
huis een mooie eigentijdse Oyfo Shop. 

We hebben in 2021 een goede basis kunnen leggen om 
voort te zetten in 2022. Er doen zich veel kansen en  
mogelijk   heden voor in de bruisende ontmoetingsplek 
die door Oyfo als culturele kernvoorziening is ontstaan. 

Directeur–bestuurder

L. Kerkhof 

Bron: www.tubantia.nl
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Good governance/goed ondernemings-
bestuur en goed toezicht
Oyfo wil op een verantwoorde manier haar maatschap pelijke 
taak vervullen en op transparante wijze verantwoording 
afleggen over haar maatschappelijke inzet en de behaalde 
resultaten. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht 
vinden Good Governance (‘goed ondernemings bestuur’) 
daarom van groot belang. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de inrichting en toepassing van de governancestructuur  
van Oyfo.

Governance Code 
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van Oyfo 
onderschrijven de Governance Code Cultuur; deze is te 
vinden op de website van Oyfo. 

Visie op bestuur en toezicht
Conform de Governance Code hebben de Raad van Toezicht 
en de directeur-bestuurder de bestaande visie op bestuur 
en toezicht geactualiseerd op basis de  Governance Code 
Cultuur 2019 en de bestaande ondernemings strate gie. Wij 
zetten in op deskundigheid, integriteit, moraliteit, openheid/
reflectie en verbondenheid. Dit zijn voor ons de leidende 
principes voor ons functioneren.

Samenwerking en samenspel tussen 
de directeur-bestuurder en de Raad 
van Toezicht
De rollen van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht 
zijn grotendeels vastgelegd in wet- en regelgeving en in 
onze eigen statuten die daarop zijn geënt. De relatie en de 
samenwerking tussen de directeur-bestuurder en de Raad 
van Toezicht is echter uiteraard niet altijd volledig te kaderen 
en krijgt juist ook vorm in de praktijk. 

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van  
Oyfo kiezen voor een samenwerkingsmodel, waarbij  
vanuit trans parantie en wederzijds vertrouwen invulling 
wordt  gegeven aan het besturen van de organisatie, het 
afleggen van verant   woording hierover en het houden van 
toezicht hierop. Zowel de directeur-bestuurder als de Raad 
van Toezicht handelen met de intentie bij te dragen aan de 
maatschappelijke opgave en de continuïteit van Oyfo en 
vanuit de eerdergenoemde leidende principes, ieder vanuit 
de eigen rol en verantwoordelijkheid, maar in samenwerking  
met elkaar.

1.2 Verslag van de Raad van Toezicht

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de hele sector geldt 

hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verant-

woording is de afgelopen jaren zwaarder gaan tellen. De Raad van Toezicht van Oyfo 

heeft de taak om toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van 

zaken binnen Oyfo. De Raad van Toezicht staat ook de directeur-bestuurder met raad 

en advies ter zijde. Er wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de Raad 

van Toezicht in 2021 toezicht heeft gehouden op het functioneren van Oyfo in relatie 

tot haar maatschappelijke doelstellingen en in relatie tot haar stakeholders. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in 

de statuten van Oyfo omschreven. De Raad van Toezicht houdt toezicht binnen de 

kaders zoals die gesteld zijn door de Governance Code Cultuur.

De raad van Toezicht houdt onder andere toezicht op:
• Realisatie van de doelstellingen van Oyfo.
• Strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten 
 van de Oyfo.
• Tijdig bijstellen van de missie en visie van Oyfo
• Opzet en werking van de interne risicobeheersings- 
 en controlesystemen.
• Kwaliteitsbeleid.
• Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
• Naleving integriteitscodes.
• Financieel verslaggevingsproces.
• Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht vervult vier rollen, binnen de  
verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader,  
de statuten van Oyfo en de Governance Code Cultuur  
zijn toegekend. Dit zijn:
1 De rol van toezichthouder op het bestuur.
2 De rol van klankbord/raadgever voor het bestuur.
3 De rol van werkgever van het bestuur.
4 De rol van de RvT als netwerker/ambassadeur van Oyfo.
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Commissies
De Raad van Toezicht kent een drietal werkcommissies: 
• Remuneratiecommissie, bestaande uit 
 M. van den Berg en H. Raanhuis; 
• Financiën, bestaande uit L. Hilbers en H. Raanhuis;
• Innovatie en Organisatie, bestaande uit 
 B. Förster en A. Vos 
Naast deze drie vaste werkcommissies is er gedurende de 
periode van ontwikkeling van de nieuwe huisvesting van 
Oyfo en de bijbehorende bouwactiviteiten een tijdelijke 
commissie ‘Huisvesting’ geformeerd; L. Hilbers en B. Förster 
maken hier deel van uit. Deze commissie zal met ingang 
van januari 2022 opgeheven worden.
 
Vanuit deze verschillende commissies wordt frequent 
verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Toezicht.

Vergaderingen
In 2021 heeft de Raad van Toezicht vier keer regulier vergaderd 
met de directeur-bestuurder. Naast de reguliere vergade-
ringen vindt er regelmatig informeel overleg plaats tussen 
leden van de Raad van Toezicht onderling, en met de 
directeur-bestuurder. Voorafgaand aan de vergaderingen is 
de Raad van Toezicht door de directeur-bestuurder steeds 
voorzien van de nodige schriftelijke informatie. Tijdens de 
vergaderingen is de Raad van Toezicht van aanvullende mon-
delinge informatie voorzien door de directeur-bestuurder.
 
Naast regulier overleg hebben de volgende bijeenkomsten 
plaatsgevonden:
• Halfjaarlijks overleg met de Ondernemingsraad in 
 klein comité.
• Een werkbezoek en openingsbezoek aan de prachtige  
 nieuwe huisvesting van Oyfo.
• Halfjaarlijks overleg in klein comité met de Wethouder 
 van Cultuur van de Gemeente Hengelo.
• Een Raad van Toezicht zelfevaluatiebijeenkomst op 
 11 maart 2021 onder externe begeleiding van B. de Lange  
 van organisatie en adviesbureau GovernanceQ.
• Jaarlijkse gesprekken met de accountant.

Verslag vanuit de toezichthoudende rol
Evenals in 2020 was er in 2021, naast de reguliere agenda-
punten, bijzondere aandacht voor de huidige en toekom-
stige huisvesting van Oyfo. Ook was er dit jaar aandacht 
voor de certificering van de Kunstenschool, cultuur- 
ontwikkeling binnen de organisatie en de inrichting van  
de organisatie. Evenals de verdere professionalisering 
van Oyfo en alle Covid-19 perikelen waardoor onze  
organisatie wederom fors werd geraakt. In zowel  
persoonlijk, organisatorisch als financieel opzicht.

Verslag vanuit de klankbord- 
en adviesrol
De klankbord- en adviesrol kan zowel door de Raad van 
Toezicht als geheel, als door een commissie of als door een 
afzonderlijke lid ingevuld worden, al naar gelang het onder-
werp en de behoefte. Waar sprake is van een individuele 
klankbordrol wordt hierover openheid gegeven naar de 
rest van de Raad van Toezicht.

Het afgelopen jaar hebben er adviesgesprekken plaatsge-
vonden tussen de commissie Innovatie en Organisatie en 
de directeur-bestuurder met betrekking tot de inrichting 
van de organisatiestructuur en besturing van de Oyfo  
organisatie. Dit draagt ertoe bij dat de directeur-bestuurder  
een toekomstbestendige inrichting en besturing van de  
organisatie ontwikkeld. Komend jaar zal de uitvoering 
verder vorm krijgen.

Verslag vanuit de werkgeversrol
Het presteren van de directeur-bestuurder over het jaar 2021 
is op 22 februari 2022 door de remuneratiecommissie 
met haar besproken in een functionerings- en beoordelings   -
gesprek. Hierbij zijn onder andere aan de orde geweest: de 
resultaten op de afgesproken prestatievelden, het ontwik-
kelingsperspectief voor de directeur-bestuurder en de 
verdere inrichting van de organisatie. En als laatste en zeker 
niet het minst belangrijk de buitengewone prestatie van de 
bestuurder ten aanzien van de inspanningen voor de reali-
satie van de nieuwe huisvesting van Oyfo. Samen met vele 
collega’s en stakeholders is de Raad van Toezicht super trots 
op het bereikte resultaat. Grote dank aan allen die hieraan 
hun bijdrage hebben geleverd!

Het beloningsbeleid voor de huidige directeur-bestuurder 
mevrouw L. Kerkhof voldoet aan de afspraken zoals die 
binnen de sector zijn gemaakt.

Er is geen sprake van een lease-autoregeling met de
directeur -bestuurder. Deze maakt gebruik van eigen 
 vervoer. 

De relevante nevenfuncties van de directeur-bestuurder zijn:
• Lid adviescommissie Hengelo Promotie
•  Bestuurslid VSC
•  Bestuurslid Museumvereniging
• Bestuurslid Nederland Monumentenland tot 1 juni 2021
•  Lid stuurgroep Over Cultuur tot mei 2021

Verslag vanuit de netwerkrol
De Raad van Toezicht richt zich in de contacten nadruk-
kelijk op onze stakeholders. We noemen o.a. het bedrijfs-
leven, de politiek en de gemeentelijke- en provinciale 
overheid. Er wordt nauw contact onderhouden met de 
Ondernemingsraad van Oyfo. Vanwege de maatregelen 
rondom Covid-19 hebben enkele activiteiten geen door-
gang kunnen vinden, zoals het door de Raad van Toezicht 
bijwonen van medewerkers-, kerst- en eindejaarbijeen-
komsten. Verder onderhouden de individuele leden van 
de Raad van Toezicht op basis van persoonlijke netwerken 
tal van contacten die voor het functioneren van de Raad 
van Toezicht en van Oyfo van belang kunnen zijn.
 
Functioneren Raad van Toezicht
De statuten van Oyfo, het reglement van de Raad van Toezicht 
en de algemene profielschets voor leden van de Raad van 
Toezicht bevatten bepalingen omtrent onafhankelijkheid 
van de leden van de Raad en onverenigbaarheden van 
functies en/of belangen. Deze bepalingen zijn inhoudelijk 
overeenkomstig met die uit de Governance Code Cultuur. 
In 2021 hebben de leden van de Raad van Toezicht volledig 
onafhankelijk gefunctioneerd. Er is geen sprake geweest 
van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden 
van de Raad van Toezicht en/of het bestuur betrokken waren, 
zowel voor beroepsmatige activiteiten als voor de  
rele vante nevenfuncties. 

De Raad van Toezicht heeft haar eigen functioneren op  
11 maart 2021 geëvalueerd in een zelfevaluatie-sessie 
onder externe begeleiding. De zelfevaluatie vindt jaarlijks 
plaats, eens per twee jaar met externe begeleiding. 

Er is gesproken over:
• Het collectief en individueel functioneren van de 
 Raad van Toezicht mede in relatie tot stakeholders.
• Het contact, samenwerking en interactie met 
 de directeur-bestuurder.
• De verschillende rollen van de Raad van Toezicht.
• De organisatie en ondersteuning.
• Het opstellen jaarkalender. 
 

Honorering van de leden van de Raad 
van Toezicht 
De hoogte van de vergoeding die elk lid van de Raad van 
Toezicht ontvangt bedraagt € 1.700, - en blijft hiermee 
 onder  de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding per 
jaar. De gemaakte reiskosten worden conform de bestaande 
regeling medewerkers vergoed.

Goedkeuring en vaststelling 
jaarrekening
In de vergadering van 10 mei 2022 is door de directeur- 
bestuurder de jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht.
 
Tot slot
Wij als Raad van Toezicht zijn trots op alle inspanningen 
die geleverd zijn in 2021. Er is veel flexibiliteit en veerkracht 
gevraagd van de medewerkers en vrijwilligers om alle 
resultaten te kunnen bereiken. Graag spreekt de Raad van 
Toezicht grote dank uit aan alle betrokkenen voor hun inzet. 
We hopen dat er in 2022 veel bezoekers en cursisten hun 
weg weten te vinden naar deze nieuwe, bruisende plek. 
 
Namens de Raad van Toezicht,
Hans Raanhuis,

Voorzitter.
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Hoofd- en nevenactiviteiten
Relevante nevenfuncties per 31 december 2020

Dhr. H. Raanhuis
• Bestuurder, toezichthouder en adviseur
• Directeur organisatie-/ adviesbureau GUMALE
• Voorzitter RvT Stichting OSG Hengelo
• Vice voorzitter WensAmbulance Oost-Nederland
• Bestuurslid Stichting Centrummanagement Hengelo
• Lid Comité van aanbeveling Stichting Herbouw Eschmolen
• Lid RvC Woningstichting Beter Wonen Almelo

Mvr. M. van den Berg
• Consultant Compaen
• Coach, mediator, communicatieadviseur
• Commissielid Algemene zaken ROC Twente
• Commissielid Ongewenste Omgangsvormen ROC Twente
• Commissielid van Beroep voor de Examens ROC Twente
• Commissielid Klacht en bezwaar Endoor

De heer A. Vos
• Manager Advies en Beleid Twence
• Bestuurslid PCPT
• Voorzitter onderhandelingsdelegatie cao GEO
• Voorzitter O&O fonds GEO

Mevrouw B. Förster
• Ondernemer, executive coach en strategisch 
 sparringpartner
• Ledenraadslid Univé Oost

De heer L. Hilbers
• Lid Raad van Toezicht ROC Twente
• Bestuurslid Coöperatie Zonnecollectief Tuindorp

 Functie Benoemd 1e termijn Aftreden per of 2e termijn Expertise/ portefeuille  

Dhr. H. Raanhuis Voorzitter Maart 2020 Maart 2024 Financiën, bestuur en governance

Mvr. M. van den Berg Vice voorzitter Februari 2019 Februari 2023 HR en communicatie

Dhr. A. Vos Lid Februari 2019 Februari 2023 ICT, Innovatie en organisatie

Mvr. B. Förster Lid Oktober 2018 Oktober 2022 Maatschappij en Organisatie

Dhr. L. Hilbers Lid Oktober 2018 Oktober 2022 Beleid en Financiën

Op 31 december 2021 was de Raad van Toezicht van Oyfo als volgt samengesteld:
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Nieuw museum 
In 2021 lag met name de prioriteit om het nieuwe museum 
aan ons publiek te presenteren. Na de opening in juli werd 
er in de maanden die daarna volgden hard gewerkt aan de 
openstelling van de zone de Maakbare Mens. Deze werd 
tijdens de officiële opening op 7 oktober geopend.

Toekomstige objectvernieuwing, waaronder wisselen 
van objecten uit ons depot, of het vernieuwen en/of aan-
vullen van bruiklenen, is een doorlopend proces en 
belang rijk om als museum relevant en actueel te zijn en 
te blijven. Om de borging van vernieuwing goed in beeld 
te brengen wordt er gewerkt aan een meerjarenbeleid. 
Hierin wordt er samen met Marketing & Communicatie 
gekeken naar de realisatie van tijdelijke tentoonstellingen 
en hoe Oyfo Kunstpodium hierop aan kan sluiten. 

In de zomervakantie van 2021 organiseerden we in  
ons interactieve museum extra activiteiten, zoals maak- 
activiteiten en tinkerworkshops. Vanuit de educatievisie 

heeft team educatie voorafgaand aan deze vakantie ge    keken  
naar inhoudelijke vernieuwingen en ons bestaande aan-
bod. Deze activiteiten zijn deels, of geheel vernieuwd  
op basis van de nieuwe verhaallijn en sluiten daarmee  
helemaal aan op het museumbezoek. Bij deze vernieuwing 
is ook gekeken naar de doelgroepen (de persona’s) van 
het museum en wat populaire activiteiten waren. 

Het is belangrijk om de verhaallijn en elementen in het 
museum te blijven vernieuwen en aan te vullen. Na de 
eerste feedback van onze bezoekers zijn er in september/
oktober 2021 een aantal aanpassingen gedaan. Er zijn  
wat begeleidende teksten aangepast en we hebben een 
aantal interactieve spellen weer toegevoegd die opge-
steld waren op onze oude locatie. Daarnaast is er een 
inventarisatie in gang gezet, onder andere aan de hand 
van deze feedback, voor uitgebreide verbeteringen en 
vernieuw ingen aan de tentoonstelling. Deze zullen de 
komende tijd uitgezet worden. 

2.1 Techniekmuseum2. Verantwoording 
 activiteiten Het begin van 2021 stond voor Oyfo Techniekmuseum in het teken van de verbouwing 

en verhuizing naar het Hazemeijercomplex. Het streven was om op 1 juni 2021 de 

deuren te openen maar helaas werd dat uitgesteld in verband met Covid-19. Op 18 juli 

2021 konden we de deuren van het vernieuwde museum openen voor bezoekers met 

een ‘soft opening’. Bij deze soft opening was Wethouder van Cultuur Bas van Wakeren 

bij ons te gast en hij heeft samen met directeur-bestuurder Lous Kerkhof de eerste 

ronde door het museum gemaakt. De officiële opening van Oyfo hebben we gevierd 

op 7 oktober 2021. 
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Kunstopdrachten 
Oyfo heeft vier kunstopdrachten geformuleerd voor kunst-
werken die reflecteren op techniek, kunst, wetenschap en 
erfgoed. Hiervoor werden kunstenaars benaderd; met een 
subsidie van het Mondriaan Fonds kon in de loop van 2021 
werk gerealiseerd worden van Mariska de Groot, Matthijs 
Geurds en Veronique Schrama. Door het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie is een subsidie toegekend voor een 
interactieve installatie van Hellen van Rees. De kunst werken 
die nu in het museum te zien zijn, hebben een tijdelijk 
 karakter met een looptijd van driekwart jaar tot twee jaar.

Mariska de Groot heeft haar installatie BROM tentoon-
gesteld in Oyfo Kunstpodium: de tentoonstellingsruimte 
van het Kunstpodium bleek bij uitstek geschikt hiervoor.  
De instal latie van Mariska de Groot loopt door tot en met 
maart 2022, waarna deze samen gaat smelten in een nieuwe 
tentoonstelling. Bezoekers aan het Kunstpodium zijn niet te 
achterhalen omdat ze via het Techniekmuseum binnen komen.

Ook werd er een educatief programma ontwikkeld dat jaar-
lijks in het kader van Kunst op School vanuit het Kunstpodium 
wordt aangeboden aan de basisscholen in Hengelo. Hierbij 
werden alle werken van de kunstenaars betrokken. De titel 
van het programma is ‘Raakvlakken’. Vanwege Covid-19 
konden niet alle scholen gebruik maken van het educatieve 
programma. Met de eerstvolgende tentoonstelling, vanaf 
april 2022 bij het Kunstpodium te zien, wordt er een extra 
mogelijkheid aan de scholen geboden om gebruik te maken 
van het educatief programma.

Het educatief programma voor de scholen is tevens de basis 
voor begeleidend materiaal waarmee bezoekers van het 
museum zich zelfstandig kunnen verdiepen in de kunstwerken. 
Bezoekers krijgen deze uitgereikt bij de balie. De ontwikkeling  
hiervan is belegd bij Educatie.

Bezoekers
Vanaf het moment van de opening op 18 juli 2021 ontvingen 
wij direct grote aantallen bezoekers. Een groot voordeel 
voor ons was, dat het op dat moment zomervakantie in de 
regio was. Ook het weer was minder mooi waardoor veel 
mensen op zoek waren naar binnenactiviteiten. 

Het protocol van de Museumvereniging met coronamaat  -
regelen bleef van kracht. Bezoekers reserveerden online een 
ticket voor ons museum in de door ons berekende tijds loten, 
op basis van het protocol. We hadden zeer regelmatig uit -
ver  kochte tijdsloten. Daarnaast dragen onze openingstijden 
positief bij aan de bezoekersaantallen en de gunstige sprei-
ding. Het museum is van maandag tot en met vrijdag van 
10:00 tot 21:00 uur geopend en in de weekenden van 10:00 
tot 17:00 uur. Alleen in de vakanties van regio Noord zijn we 
minder lang geopend, dan zijn we dagelijks van 10:00 tot 
17:00 uur open. 

We zagen in het najaar de bezoekersaantallen weer wat 
afnemen, waar de besmetting cijfers door Covid-19 weer 
toe namen. Op 18 december sloten alle musea opnieuw de 
deuren in verband met een landelijke lockdown. Onze fysieke 
kerstprogrammering met de altijd succesvolle bezoekers-
aantallen kwam hierdoor helaas te vervallen. Gelukkig hebben 
we snel kunnen schakelen met alle betrokken teams waar-
door we wel een paar online activiteiten hebben kunnen 
organiseren om zo toch zichtbaar te blijven.

Nominaties
Kidsproof museum
Voor het zesde jaar op rij is Oyfo Techniekmuseum uitge-
roepen tot Kidsproof Museum. Meer dan 60 Museum-
inspecteurs (kinderen t/m 12 jaar) gaven het museum 
gemiddeld het rapportcijfer 8,7.

ANWB - leukste uitje van Overijssel
Oyfo Techniekmuseum was door de ANWB genomineerd 
voor het leukste uitje van Overijssel. Een vakjury heeft de 
nominaties vastgesteld en heeft onder andere gekeken naar 
de sfeer, aanbod en toegankelijkheid voor hele gezin. Wij 
hebben onze bezoekers opgeroepen om op ons te stemmen 
maar helaas hebben wij niet gewonnen.
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Bezoekers Aantal unieke bezoekers

Betalende bezoekers 6.567

Gratis bezoekers 10.984  (waaronder museumkaarthouders)

<3 jaar 409

Totaal 17.960

Uitsplitsing van kaarten

Aantal museumkaarten 6.721

Aantal CJP 333

Aantal BankGiroLoterij 2.318 (werd later in het jaar VriendenLoterij)

Het Techniekmuseum in cijfers

Kinderen < 3 jaar

409

Museumkaarten
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Cultureel Jongeren 
Paspoort (CJP)

333

Gratis Bezoekers
(waaronder museumkaarthouders)

7.920

Betalende bezoekers

6.567

BankGiroLoterij
(VriendenLoterij)

2.318
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Collectie op orde

Museumregistratie
Na een museumverhuizing dient een zelfanalyse plaats  
te vinden die ingediend moet worden bij Bureau Museum- 
register. Door de omvang van onze verhuizing en Covid-19 
is uitstel van de zelfanalyse verleend tot 15 april 2022. Vanaf  
het moment van verhuizing en opening van het Techniek-
museum zijn we bezig met de voorbereidingen voor de 
zelfanalyse. Dit houdt onder andere in dat we een nieuw 
Collectieplan schrijven en alle beheer- en behoud functies 
plus onze collectieregistratie op orde hebben. 

Depot: nieuw depot en verhuizing buitendepot
Het buitendepot is in 2021 nog niet volledig verhuisd naar 
het nieuwe depot op het Hazemeijercomplex. De plannen 
om het depot in september 2021 te verhuizen is doorge-
schoven omdat de verhuizing van het museum, het inrichten 
van de collectiewerkplaatsen en de voorbereidingen van 
het ontvangst klaar maken van het nieuwe depot zeer 
intensief was. Maar gelukkig ging het werk achter de 
schermen en in het buitendepot wel door en is de eerste  
selectie voor ontzameling gemaakt door de vrijwilligers  
in het depot. De planning om in december de eerste trans-
porten te organiseren ging op het allerlaatste moment  
door de maatregelen rondom Covid-19 niet door, maar  
zijn begin 2022 ingehaald.

Bibliotheek
De museumbibliotheek is op de nieuwe locatie ingericht 
met boeken en archief vanuit de Industriestraat; er is na de 
inhuizing van de bibliotheek veel aandacht besteed aan het 
registreren en archiveren. In het voorjaar van 2022 wordt de 
bibliotheekcollectie nog aangevuld met een grote collectie 
boeken. Deze collectie boeken bevond zich aan de Vondel-
straat in Hengelo en is eigendom van Oyfo. De verzameling 
is door ons vanuit de Vondelstraat ondergebracht op een 
nieuwe tijdelijke locatie, waar er met behulp van vrijwilligers 
veel uitzoekwerk wordt verricht. 

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft in het kader van 
het project Metamorfoze een digitalisering van historische 
tijdschriften (Fabrieksbodes) toegekend.

Foto- en beeldarchief
Er is een traject opgestart om al het kwetsbare foto- en 
beeld archief op museale wijze te verpakken. Hierna volgt het 
digitaliseringstraject om dit kwetsbare materiaal digitaal 
beschikbaar te maken. Onder andere voor het project de 
Atlas van Ooit.

Restauraties
Een aantal objecten zal in de aankomende periode gekenmerkt 
worden voor restauratie. Er is gestart met een -historisch- 
onderzoek naar de weefgetouwen.

Daarnaast zijn wij door de Rijksdienst voor het Cultureel  
Erfgoed (RCE) uitgenodigd om deel te nemen aan ‘Lab op 
Pad’; een initiatief van de RCE waarmee zij met een mobiel 
laboratorium aan lokaal collectie-houdende instanties de kans 
bieden om objecten te laten onderzoeken, of van advies te 
voorzien. Dit onderzoek vindt plaats in een museum waarbij 
ook publiek kan meekijken. De locatie voor deze ronde was 
De Museumfabriek in Enschede. Onze collectie medewerker 
heeft voor twee objecten uit onze eigen collectie aan experts 
van de RCE vragen gesteld over de conditie van de objecten 
en restauratieadvies gekregen.

Ontzameling
Met de keuzes die de nieuwe verhaallijn en de verhuizing 
met zich meebrachten hebben wij een aantal objecten  
aangeboden op de LAMO* database. Hiermee hebben  
wij de museale richtlijnen doorlopen.

Ook bij de verhuizing van het buitendepot verloopt de  
ontzameling van objecten die hiervoor in aanmerking  
komen, volgens museale richtlijnen. Met behulp van de  
vrijwilligers is hier veel werk verzet en is er in samenspraak 
met de conservator met kennis en kunde, voorgeselecteerd.
*Leidraad Afstoting Museale Objecten.

Bruiklenen/schenkingen/verworven collecties-overnames
Voor de nieuwe museale opstelling hebben we bruiklenen 
van verschillende musea zoals Rijksmuseum Boerhaave en 

 

Nemo Science Museum. Daarnaast hebben we ook bruiklenen 
van verschillende universiteiten en kunstenaars. Ook hebben 
we bruiklenen van particuliere verzamelaars en bedrijven, 
zoals bijvoorbeeld Inreda Diabetic. 

Naast bruiklenen hebben we ook een aantal collectiestuk-
ken verworven. Er is onder andere een serie zeefdrukken 
aangekocht van de Nieuw-Zeelandse kunstenaar Tom White, 
en de Smog Free Ring van de Nederlandse kunstenaar Daan 
Roosegaarde. 

Ook hebben we dit jaar weer een aantal mooie schenkingen 
mogen ontvangen. De grootste impact heeft de overname 
van een deelcollectie met ‘kernstukken’ van het Apple  
Museum Nederland.
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Partnerschap en co-creatie

Klankbordgroep
De Klankbordgroep is sinds 2019 verbonden aan Oyfo en 
heeft aangegeven deze rol te willen blijven vervullen. De klank-
bordgroep toetst de verhaallijn, legt verbinding met de 
achterban en het werkveld en treedt op als ambassadeur.  
De Klankbordgroep bestaat uit prof. Dr. Ir. Peter Paul Verbeek, 
Dr. Adri Albert de la Bruhèze (UT Twente), Dr. Bas de Boer 
(UT Twente), assistent professor Andreas Weber (UT Twente), 
Lieseth Bakker-Brusse (PCPT), Joost Hennen (Friesland 
Campina). Lieseth Bakker-Brusse is tot en met de opening 
van het Techniekmuseum betrokken gebleven. Voor 2022 
willen we de klankbordgroep verder verstevigen en kijken 
of deze samenstelling ook mee kan denken in de program-
malijn van het Kunstpodium. 

Samenwerkingen 
Ook in 2021 heeft Oyfo Techniekmuseum diverse samen-
werkingen gehad. 

Partners nieuwe museum
De partners waarmee het museum tot stand is gekomen 
betreft een enorm divers ‘colofon’. Van ontwerpers, tentoon-
stellingsbouwers, aannemers, installatiebedrijven, musea, 
bedrijven, onderwijsinstellingen, particulieren tot verhuizers. 
Al onze partners vernoemen we in het museum op het 
colofonbord bij de entree. 

SAXION
Met SAXION Hogeschool in Enschede hebben wij vanuit  
het museum een duurzame relatie op het gebied van:
• Samenwerking met het lectoraat Industrial Design 
  (projecten 3D metaal printen en 3D hout printen  

 met nadruk op toepassingen in onze collectie).
•  FabLab (nieuwste technologie op het gebied  

van digitale fabricage)

• Samenwerking met Creative Media and Game 
 Technologies (CMGT): studentopdrachten voor 
 toepassingen voor het museum.
• Samenwerking met SAXION Fashion and Textile 
 Technologies (F&TT).

Textiel Festival Twente
Als partner van het Textiel Festival Twente (een samenwerking  
van Museum Het Palthe Huis, Museum Bussemakerhuis, 
Stadsmuseum Almelo, Natura Docet Wonderryck Twente,  
Rijssens Museum, De Museumfabriek & Rijksmuseum 
Twenthe en Oyfo Techniekmuseum) namen wij deel aan 
de ‘Catwalk: Forces of Nature’; een textielkunstroute door 
het Twentse coulissen landschap, langs Twentse Musea en 
Landgoederen. Bij Oyfo werd door Robert Roelink op  
het buitenterrein van het Hazemeijercomplex aan de 
Tuindorp straat een groot kunstwerk opgebouwd met  
de titel ‘Cradle to Cradle’. 

Samen met Museum Het Palthe Huis hebben wij stichting 
Overlap uitgenodigd om namens onze beide musea een  
programma te verzorgen tijdens de Museumnacht Enschede  
op 6 november bij De Museumfabriek. Het thema was duur  -
zame textiel en de bijdrage van stichting Overlap was getiteld 
‘Save your clothes & save the planet!’ 

In het kader van het Textielfestival werden Textielcafés geor  -
ga niseerd. Het programma dat bij Oyfo zou plaatsvinden op 
4 december werd afgelast in verband met de maatregelen  
rondom Covid-19 en verplaatst naar het voorjaar van 2022.

Atlas van Ooit
Op dit moment wordt er in de collectiewereld erg veel 
aandacht besteed aan het digitaal ontsluiten van collecties 
zodat deze voor een groot publiek toegankelijk gemaakt 
kunnen worden. Dit is een belangrijke eis van de Museum-
norm. De Museumfabriek in Enschede is sinds 2021 bezig 

met een pilot: de Altas van Ooit. In deze digitale atlas wordt 
het straks mogelijk om objecten uit collecties van musea in 
Overijssel te koppelen aan de plek waar ze vandaan komen. 
Oyfo is ook een van de Overijsselse musea die voor dit  
project een deelcollectie digitaal beschikbaar gaat stellen. 

Fondsen
Samen Inclusief: een meerjarig project vanuit de VSC
VSC startte het programma met VSC-leden Beeld en Geluid, 
Continium, Museon, Natura Docet Wonderryck Twente, 
Naturalis, NEMO, Oyfo Techniekmuseum en Rijksmuseum 
Boerhaave. Met steun van het Mondriaan Fonds en in samen-
werking met Ecsite en andere partners werken en leren we 
intensief en gezamenlijk over en aan diverse, toegankelijke 
en inclusieve wetenschapsmusea en science centers. 

In 2021 starten we vanuit het project met een vier landelijke  
actiegroepen op basis van de 4 P’s: Publiek, Personeel, 
Partners en Programmering. We nemen deel aan twee van 
de actiegroepen (Personeel en Partners) met regelmatige 
-online- besprekingen.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het fonds heeft in 2021 een bijdrage toegekend waarmee 
Hellen van Rees de interactieve installatie “De textielfabriek 
van de toekomst”, ontwikkeld en in opdracht van Oyfo  
uitgevoerd kan worden.

Kickstart Cultuur Fonds 
Ook met de tweede aanvraagronde bij het Kickstart Cultuur 
Fonds ontvingen wij een mooie bijdrage voor het project-
plan ‘Oyfo: een dynamische en veilige omgeving’. Het Kick-
start Cultuur Fonds heeft als tijdelijk fonds subsidies verstrekt 
voor financiering van corona gerelateerde projecten. Met 
deze beschikbaar gestelde gelden hebben wij diverse 
materialen aangeschaft voor een veilige entree-omgeving, 
waaronder hygiënezuilen.

Ook heeft het fonds door de financiering het innovatieve 
kunstwerk ‘Smart Distancing System’ in onze entree moge-
lijk gemaakt. Een kunstwerk geïnspireerd op de 1,5 meter, 
maar vooral ook een kunstwerk over ‘Social Connection’.
Een tweede gedeelte van de aanvraag bestond uit een plan 
van aanpak voor het ontwikkelen en realiseren van online 
aanbod. Met deze financiering kan Marketing & Communi-
catie dit plan uitrollen.

Verhaal van Overijssel
In 2020 ontvingen wij een subsidie van de Provincie Overijssel 
voor het Verhaal van Overijssel. Realisatie van één onder-
deel hiervan is door Covid-19 uitgesteld; wij hebben een 
verlenging toegekend gekregen voor het optekenen van 
het verhaal van de (textiel)industrie van Twente en de invloed 
daarvan op ontwikkeling van het landschap, de bevolking 
en haar gebruiken. 
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aanbod, voegden we mogelijkheden voor verdieping toe  
en maakten we in elke werkbeschrijving een duidelijke link 
naar de museale verhaallijn. 

De Tinkerworkshops waren nieuw en hadden een aanloop
periode nodig. Tinkeractiviteiten zijn t.o.v. de Maak-activiteiten 
een stuk minder concreet, gericht op het proces en vooral 
een ervaring. Dat maakte dat de inhoud van de workshops 
voor bezoekers vooraf lastig in te schatten was. Met een 
duidelijke uitleg en foto’s hebben we geprobeerd om een 
beter beeld van de workshops te geven. Inmiddels is team 
Marketing & Communicatie aangehaakt voor betere 
promotie op o.a. sociale media en de website. Er zijn twee 
varianten Tinkerworkshops ontwikkeld; een individuele 
workshop en een teamchallenge. Beide zijn laagdrempelig 
in kosten en wordt er een nadruk gelegd om te werken met 
kosteloos en alledaags materiaal. Voor de teamchallenge 
konden o.a. gezinnen, families of vrienden als groep mee-
doen. In deze vorm was het voor de volwassenen museum-
bezoekers ook leuk om deel te nemen aan de workshop. 
Opvallend hierin was dat juist de volwassenen actief en met 
plezier aan de workshop meededen. De teamchallenge 
werd door zowel bezoekers als docenten als een heel goede 
vorm ervaren. Door Covid-19 en de aanpassingen die we 
daarvoor moesten doen, was de teamchallange niet  

rendabel. Met minder teams in één ruimte moest de prijs 
zodanig omhoog dat het ten koste zou gaan van de laag-
drempeligheid. In de herfstvakantie is daarom gewerkt  
met een ‘voor alle leeftijden’ variant. We blijven de Tinker-
workshops doorontwikkelen tot nieuwe (online) vormen. 
Er is inmiddels bijvoorbeeld ook een schoolvariant ontwik-
keld, die al een aantal keren met succes gedraaid heeft. 

Zowel in de zomer- als de herfstvakantie liepen de vakantie- 
activiteiten heel succesvol. De enorme hoeveelheid deel- 
nemers overviel ons af en toe. Met dank aan de flexibiliteit 
van ons team, Oyfo-docenten en vrijwilligers kunnen we  
terugkijken op een groot succes. Voor de kerstvakantie  
hadden we enkele corona-scenario’s uitgewerkt, zodat we 
snel konden schakelen bij eventuele nieuwe maatregelen. 
Eén van de scenario’s was het werken met ‘bubbeltafels’, 
waarbij alleen mensen uit eenzelfde ‘bubbel’ bij elkaar zitten. 
Uiteindelijk heeft dit door de volledige sluiting van het museum  
niet kunnen plaatsvinden en hebben we geschakeld naar het 
scenario met het afhalen van Maak-activiteiten om thuis aan 
de slag te gaan en online activiteiten. Het scenario met  
de ‘bubbeltafels’ in combinatie met aanvullende (online)  
activiteiten staat nu gepland voor de voorjaarsvakantie 2022.

Betekenisvol educatief aanbod
In 2021 hebben we onze educatievisie doorontwikkeld 
tot een format en stappenplan (toetsingsmodel) dat we 
hebben gebruikt bij het ontwikkelen van ons nieuwe 
educatieve aanbod. We merkten dat dit voor een deel 
van onze ontwikkelaars (Oyfo-docenten) in het begin 
wennen was, maar uiteindelijk werkt het voor iedereen 
prettig en stroomlijnt het, het ontwikkelproces. Alle  
projecten en activiteiten sluiten op deze manier naadloos 
aan op de educatievisie en hebben daarnaast dezelfde 
vorm en inhoud; een herkenbaar ‘Oyfo-stempel’.

Vervolgens zijn we gestart met een doelgroeponderzoek. 
We hebben een flink aantal scholen (primair, speciaal en
voortgezet onderwijs) bevraagd (o.a. op het gebied van 
thema’s, werkvormen en doelen) en op basis van deze 
uitkomsten bepaalden we onze keuzes en vervolgstappen 
bij het ontwikkelen van de schoolprojecten. Het doel-
groepenonderzoek leverde waardevolle nieuwe contac-
ten op met een aantal scholen. Zij lezen mee met ons 
lesmateriaal en fungeren als pilotscholen. Hoewel dat 
laatste minder heeft plaatsgevonden dan gewenst  
door Covid-19. 

In het voorjaar volgden de eerste stappen in de campagne 
richting het onderwijs: alle nieuwe projecten zijn op onze 
websites geplaatst. Het plan om met een pop-up trailer 
langs de scholen te trekken en mini-workshops te geven 
bleek te ambitieus, de situatie (ontstaan door Covid-19) 
op de scholen was nog niet voldoende gestabiliseerd.  

Als alternatief stuurden we alle scholen in de regio 
een verhuiskaart met de uitnodiging voor een (online) 
inspiratie sessie. Hier kwam vrijwel geen directe respons 
op. We merkten wel dat scholen ons vanaf juni al wisten  
te vinden, de aanvragen voor schoolprojecten  
kwamen binnen.

Om optimaal aan te sluiten bij verschillende doelgroepen 
zorgden wij voor gelaagdheid in zowel onze schoolpro-
jecten als vakantie-activiteiten. Bij de schoolprojecten is 
er veel ruimte voor de verschillende leerstijlen, niveaus 
en interesses van leerlingen. Er zijn projecten in verschil-
lende disciplines, van dans tot erfgoed en van techniek tot 
muziek. Los van elkaar of juist in verbinding. We hebben 
daarnaast rekening gehouden met de beginsituatie 
(mate en vorm van techniek- en cultuuronderwijs) van  
de school. Scholen bepalen zelf of het project als laagdrem-
pelige activi teit wordt ingezet of als onderdeel van het 
curriculum. Bij laatstgenoemde wordt het ontwikkelde 
lesmateriaal zo ingezet dat het project lesstofvervangend 
en verdiepend is. Niet alleen scholen uit de regio melden 
zich aan voor onze schoolprojecten, ook landelijk weten 
scholen ons steeds beter te vinden. 

Bij de ontwikkeling van de (nieuwe) vakantie-activiteiten 
maakten we gebruik van de persona’s die door Marketing  
& Communicatie zijn opgesteld. We kozen voor twee 
soorten vakantie-activiteiten: Maak-activiteiten en 
Tinkerworkshops. Tinkeren is van zichzelf al een proces 
dat altijd aansluit op eigen vaardigheden en creativiteit. 
Bij de Maak-activiteiten zorgden we voor een heel divers 

2.2 Educatie

2021 staat voor team Educatie in het teken van het ontwikkelen en organiseren 

van (nieuwe) prikkelende en uitdagende projecten en activiteiten. Schoolprojecten 

die aansluiten op de nieuwe verhaallijn van het museum, bij het curriculum en bij 

actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. En leuke, uitdagende 

en tegelijkertijd laagdrempelige educatieve (vrijetijds-)activiteiten, waaraan iedereen 

mee wil en kan doen. 
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Zomervakantie (1-7 t/m 8-9) 

Herfstvakantie (18-10 t/m 31-10)

Kerstvakantie (20-12 t/m 09-01) (aantallen t/m 31 december)

Maak-activiteiten 

21 middagen

1.067 verkochte pakketten

50 deelnemers per middag 

(Incl. ‘thuispakketten’)

Maak-activiteiten 

7 middagen

656 verkochte pakketten

93 deelnemers per middag 

(Incl. ‘thuispakketten’)

Maak-activiteiten 

1 online workshop

37 verkochte thuispakketten

10 deelnemers online activiteit

Tinkerworkshops in teams 

16 workshops

39 teams

2,5 team per workshop = ong. 10 

deelnemers per workshop/ 

20 deelnemers per middag

Tinkerworkshops alle leeftijden 

12 workshops

110 deelnemers

9 deelnemers per workshop/ 

18 deelnemers per middag

Tinkerworkshops 

4 online workshops

44 deelnemers

Tinkerworkshops individueel 

28 workshops

236 deelnemers

8,5 deelnemers per workshop/ 

17 deelnemers per middag

Partnerschap en co-creatie

Samenwerking 
Creativiteit als startpunt voor de verbinding van  
artistiek vermogen en technologie
De subsidieaanvraag bij het FCP, die we samen met 
NEMO, LKCA en technisch kunstenaar Casper de Jong 
aanvroegen, is gehonoreerd. Het betreft een driejarig 
traject onder de naam 'Creativiteit als startpunt voor de 
verbinding van artistiek vermogen en technologie’. We 
ontwikkelen samen activiteiten voor scholen, musea,  
bibliotheken en andere ontmoetingsplekken én thuis op 
het gebied van mediakunst en technologie, waarmee  
we bouwen aan een leerecosysteem. We trekken  
hierin nauw op met twee partnerscholen. 

VSC
We blijven nauw verbonden en de samenwerking zoeken 
met de VSC (Vereniging van wetenschapsmusea en science 
centers). We namen deel aan online trainingen vanuit 
de VSC op het gebied van diversiteit en inclusie, onder 
andere met betrekking tot het werven van vrijwilligers. 
En uiteraard blijven we investeren in onze samenwerking 
met alle partijen vanuit CmK. 

Kinderopvangorganisatie Small Steps/Partou
Kinderopvangorganisatie Small Steps /Partou wil zich 
in Hengelo gaan onderscheiden met muziek-BSO’s en 
heeft, om dat te kunnen bereiken, de samenwerking met 
Oyfo opgezocht. Het verzorgde aanbod vanuit Oyfo is 
goed ontvangen en zou in 2021 voortgezet en uitgebreid 
worden. Vanwege Covid-19 is dit niet mogelijk geweest. 
Zodra de situatie het weer toelaat zal het plan opgepakt 
en verder uitgewerkt worden.

Muziekimpuls subsidieregeling
Oyfo is in 2021 voor het derde jaar de samenwerkings- 
partner in de Muziekimpuls subsidieregeling van 4 scholen 
(3 SO,1 VSO) van de stichting Attendiz. Eerder verzorgden 
docenten van Oyfo maatwerkworkshops die inhoudelijk 
aansluiten op de SO-leerlijn muziek die binnen deze scholen 

gevolgd worden en had Oyfo een belangrijk aandeel in 
de ontwikkeling van een nieuwe leerlijn muziek ‘op maat’ 
voor de VSO-school binnen deze subsidieregeling.  
Vanwege Covid-19 is hier in 2021 door de scholen  
geen gebruik van gemaakt.

Cultuurmenu Borne
De projecten die waren opgenomen in het Cultuurmenu 
Borne werden helaas, door de situatie rondom Covid-19, 
niet uitgevoerd. Dit kreeg echter wel een vervolg en ook 
in schooljaar 2021-2022 leveren we een bijdrage aan het 
aanbod voor basisscholen.

Rabobank Centraal Twente 
Het partnership met Rabobank Centraal Twente is 
geëvalueerd en uitgebouwd; de looptijd en omvang zijn 
verlengd. ‘Wat eten we in 2050?’, het project voor alle 
groepen 6 uit de regio, is in 2021 doorontwikkeld en 
uitgebreid met een online variant. Daarnaast is er, samen 
met Hogeschool Utrecht, gestart met de ontwikkeling 
van een event in hetzelfde thema. Dit is als opdracht 
uitgezet bij de studenten. Zij ontwikkelen een event en 
schrijven een communicatieplan in het kader van het 
project ‘Wat eten we in 2050?’. We zijn zeer te spreken 
over de eerste resultaten en zetten in op de voortgang 
van de samenwerking met een aantal studenten in 2022. 

Met dank aan o.a. een bijdrage vanuit het Rabofonds 
(in 2020) werd een pop-up trailer gerealiseerd; een trailer 
met toffe technische en kunstige foefjes die Oyfo kan 
gebruiken om workshops te geven op bijvoorbeeld 
schoolpleinen en festivals. 

Shell
Na een evaluatie met Shell bleek de ingrijpende reorganisatie 
van Shell als bedrijf o.a. tot gevolg te hebben dat de projecten 
waaraan wij vanuit ons partnership deelnamen inhoudelijk 
niet meer aansluiten en daarom geen vervolg krijgen. 
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Universiteit Twente
Met Universiteit Twente vinden verkennende gesprekken 
plaats om tot een goede samenwerkingsvorm te komen, 
waarbij de UT gebruik kan maken van ruimtes, materialen 
en gereedschappen en Oyfo daartegenover UT docenten 
kan inzetten voor bijvoorbeeld een lezing. Ook zijn er 
verkennende gesprekken met enkele schoolbesturen 
over mogelijke samenwerking en ondersteuning in de 
ontwikkeling van doorlopende W&T leerlijnen op diverse 
basisscholen in de regio.

ROC van Twente
In samenwerking met ROC van Twente is een opdracht 
uitgezet onder studenten voor het ontwerpen van een hand-
pop / Oyfo icoon. Educatie en Marketing & Communi catie 
hebben samen de opdracht toegelicht en tussentijds feed-
back gegeven. Bij de eindoplevering zijn interessante opties 
en ideeën gepresenteerd, maar was het niet mogelijk om 
één duidelijke winnaar te benoemen. Daarom wordt het 
Oyfo icoon op de langere termijn (intern) verder opgepakt.  
Op deze manier kan er een toekomstbestendige creatie  
worden ontwikkeld die voor zowel educatieve als ook 
marketing doeleinden kan worden ingezet.

Educatie in cijfers
Educatie bereik 2021 - schoolprojecten

lln. aantallen locatie
KoS projecten gepland uitgevoerd
Pardon…? Accordeon ! 180 0 Oyfo
Rupsje, rupsje eet maar flink 288 0 school
Levensgroot 260 0 school
Scheppen maar! 220 0 school
Dansspetters 295 295 school
Onder Spanning 388 375 Oyfo
Vreemde Vogel 458 135 Oyfo
Drop the Beat 451 278 Oyfo
extra aanbod: RAAKVLAKKEN 1.180 234 Oyfo

KoS projecten lln. totaal: 3.720 1.317

lln. aantallen locatie
ICC-Wijkprojecten gepland uitgevoerd
Een huisje bouwen 462 0 school
Ik de Architect 560 0 school
Bouw je eigen duurzame Tiny House 594 0 school
De Wielenmachine 568 0 Oyfo
We zien ze vliegen 556 0 Oyfo
Techniek Verbindt 597 0 Oyfo
Wij bewegen samen 420 0 school
Wij dansen samen 420 0 school
Lion King circle of life dans 357 0 school
Lion King circle of life djembe 357 0 Oyfo
Bewegen in de kunst 333 0 school
Ierse dans 448 0 school
African drums 377 0 school
Symphonica in Giallo 392 0 school

ICC projecten lln. totaal: 6.441 0

Team educatie in cijfers

3.720

6.441

773

181

338

11.453

1.317

0

297

86

323

2.023

KoS projecten

Gepland Uitgevoerd

ICC-Wijkprojecten

Maatwerk per school

Losse projecten Kunst, 
Techniek en Erfgoed p.o. 

Losse projecten Kunst, Techniek en 
Erfgoed v.(s).o./m.b.o./h.b.o. 

TOTAAL BEREIK:
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lln. aantallen locatie
Maatwerk per school gepland uitgevoerd
VSO 't Korhoen Dansmixer 114 0 school
VSO 't Korhoen Djembé 40 0 school
VSO 't Korhoen JunkJam 30 0 school
VSO 't Korhoen Bodypercussion 30 0 school
de Horizon Voertuigen maken 45 45 school
de Horizon Bodypercussion 30 0 school
SO 't Iemenschoer Techniek - experimenteren kun je leren 42 0 school
SO't Iemenschoer Animatie - experimenteren kun je leren 26 0 school
SO 't Iemenschoer Fotografie- experimenteren kun je leren 33 0 school
SO 't Iemenschoer Beeldende kunst - safari 101 0 school
SO 't Iemenschoer - Wij maken muziek 58 58 school
VSO de Bouwsteen DJ 30 0 school
VSO de Kapstok Beats maken 97 97 school
VSO de Kapstok Fotografie (social media) 97 97 school

Maatwerk lln. totaal: 773 297

lln. aantallen locatie
Losse projecten Kunst, Techniek en Erfgoed p.o. gepland uitgevoerd
Kunst-, Techniek- en Erfgoedprojecten: 181 86 Oyfo

Losse projecten p.o. lln. totaal: 181 86

lln. aantallen locatie
Losse projecten Kunst, Techniek en Erfgoed v.(s).o./m.b.o./h.b.o. gepland uitgevoerd
Kunst-, Techniek- en Erfgoedprojecten v.o.: 263 255 Oyfo
Kunst-, Techniek- en Erfgoedprojecten v.o.: 0 28 school
Kunst-, Techniek- en Erfgoedprojecten: HBO 75 40 Oyfo

Losse projecten v.o./m.b.o./h.b.o. lln. totaal: 338 323

lln. aantallen
Totaal bereik: gepland uitgevoerd
Totaal aantal leerlingen p.o.: 10.677 1.506
Totaal aantal leerlingen v.o./MBO/HBO: 776 517

Totaal 11.453 2.023

Maatwerk per school

Losse projecten Kunst, Techniek en Erfgoed p.o. 
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Oyfo Kunstenschool máákt het leuk! Hierbij hebben we 
rekening gehouden met de situatie rondom Covid-19. 
Zo hebben we in 2021 midden juli (eerste oriëntatiefase) en 
eind augustus (moment van beslissen) een week lang met 
reclame borden door de stad gehangen en hebben we in 
dezelfde periodes campagnes gedraaid op social media. 

Cijfers
Voor 2021 stond een stijging van 6,5% meer cursisten als doel. 
Als gevolg van Covid-19 is dit helaas niet gelukt. Door het 
online lesgeven of het tijdelijk stilleggen van de cursussen 
door Covid-19, hebben de proeflessen aanvragen en de  
inschrijvingen redelijk stil gestaan. Wel merkten we dat 
zodra de Covid-19 regels versoepelden en er weer meer 
mogelijk was, de aanvragen voor proeflessen stegen.

3534

Kunstenschool met gevarieerd aanbod
Oyfo Kunstenschool geeft inspirerende vrijetijdslessen 
voor zoveel mogelijk doelgroepen en bestaat uit de disci-
plines dans, theater, muziek en beeldende kunst. In 2021 is 
er een model ontwikkeld waarin het huidige aanbod van 
de Kunstenschool wordt verstevigd en we nieuw aanbod 
kunnen ontwikkelen. Twee keer per jaar wordt het aan-
bod getoetst in een overleg tussen teamleiders van de 
Kunsten school, Klantencontact en Marketing & Commu-
nicatie. In het model wordt er twee keer per jaar (in maart 
en oktober) een kortlopend cursusaanbod ontwikkeld. 
Input hiervoor kan gegeven worden door de docenten, 
maar er wordt ook gekeken naar de behoeften van de 
consument. Als blijkt dat de korte cursussen succesvol 

zijn en er voldoende toestroom is naar het langlopende 
aanbod, kan de cursus een vast onderdeel worden van 
Oyfo Kunstenschool. 

Zichtbaarheid
Vanuit Marketing & Communicatie is er gekeken hoe we 
het aanbod van de Kunstenschool beter onder de aan-
dacht kunnen brengen. Hierbij is er onderzocht wanneer 
mensen zich oriënteren om zich in te schrijven voor een 
nieuwe cursus, wanneer er dus veel aanmeldingen komen 
voor proeflessen. De pieken liggen in januari en augustus. 
Er is dus besloten om hierop in te spelen door de zichtbaar-
heid van de Kunstenschool in deze periodes te vergroten 
met een publiekscampagne voor de Kunstenschool: 

2.3 Kunstenschool

2021 was ook voor Oyfo Kunstenschool een bijzonder jaar. De verhuizing naar het 

Hazemeijercomplex en Covid-19 bepaalden voor een groot gedeelte het verloop 

van het jaar. De verhuizing van de Kunstenschool naar het Hazemeijercomplex vond 

in februari/maart plaats. Aanvankelijk zou de Kunstenschool drie weken dicht zitten 

waardoor de lessen in die periode niet door konden gaan. Gelukkig werden de lessen 

online gegeven, waardoor cursisten minimaal last hebben gehad van de verhuizing. 

8 maart zouden de deuren van de Kunstenschool weer open gaan maar er mochten, 

door de maatregelen rondom Covid-19, nog geen fysieke lessen plaatsvinden. Helaas 

hebben we dit moment niet feestelijk kunnen vieren met onze cursisten. Om ze toch 

een beetje mee te nemen in de verhuizing hebben we ze in maart een verhuiskaart 

gestuurd. Op woensdag 19 mei opende Oyfo Kunstenschool haar deuren op de nieuwe 

locatie en hebben we wat lekkers voor onze trouwe cursisten geregeld. Er werd 

wederom veel en snel geschakeld door onze medewerkers, docenten en cursisten.
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Cursuscentrum in cijfers

Aantal inschrijvingen
Cursusjaar 2020/2021

Aantal: 2020/2021
Muziek 176

Individueel 164
Groepsles 7
Muziekwerkplaats 5

Dans 95
Theater 6
Beeldende kunst 66

Totaal proeflessen 343

Aantal proeflessen

Inschrijvingen
Muziek

735

04

Theater

353

Dans

1.278

Totaal

Aantal: 2020/2021
Muziek 735

Individueel wekelijks 491
Wekelijks 2 personen 27
Wekelijks 3 personen 6
1 keer in de 14 dagen 70
5 minuten extra wekelijks 12
15 minuten extra 1 x per 2 weken 0
Groepen 122
Probeer je instrument 7

Dans 353
Theater 4
Beeldende kunst 165
10-lessenkaart 21

Totaal 1.278

165

Beeldende kunst 
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Aantal cursussen/workshops
Aantal cursisten

2 korte cursussen 20
3 Workshops 19

Locaties, verdeling cursisten

Locatie Aantal cursisten
Slangenbeek 196

Dans 63
Muziek 133

Hasselo 15
Torenlaan 46
Armonia gebouw 20
Esrein / Hazemeijer 1.001

4140

Oudste leerling
( HOK )

Oudste leerling 
 ( Instrument - Klarinet )

Jongste leerling 
( Instrument - Cello )

Piano
meest populair

Aantal cursisten
151 

Jongste leerling
( Peuterdans )

Meer over onze cursisten 

2
jaar

95 
jaar

77 
jaar

4 
jaar22

Jeugdfondscijfers
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Certificering
In 2020 is het traject tot certificering door brancheorganisatie 
Cultuurconnectie uitgevoerd door Certificeringsorganisatie 
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) en in gang gezet. Dit 
traject werd in 2021 afgesloten met een audit. In januari 2021 
werden hiervoor interne- en externe partijen in overleg met 
CBCT uitgenodigd door Oyfo voor de audit, om zo een goed 
beeld van Oyfo te krijgen. In februari kregen we de verlos-
sende woorden: Oyfo Kunstenschool is een gecertificeerde 
organisatie en voldoet hiermee aan belangrijke kwaliteitsnor-
men die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties: “Als 
educatieve instelling is Oyfo zeer goed vertegenwoordigd 

in het onderwijs, krachtig verankerd in een hecht Hengeloos 
netwerk en geeft samen met de gemeente en andere instel-
lingen invulling aan de maatschappelijke opdracht om de 
culturele en educatieve functie sterker en toekomstbestendig 
in te richten in Hengelo”, aldus CBCT. En: “De docenten van 
Oyfo werken vanuit hun passie, betrokkenheid en vakdeskun-
digheid. Dit maakt Oyfo een op professionaliteit gedreven 
organisatie”. Dit feestelijke moment werd tijdens de proef-
middag op 29 augustus gevierd en werd het certificerings 
bordje door onze jongste en oudste cursist onthuld. 

Partnerschap en co-creatie 
Samenwerkingen

Theater in Oyfo
Sinds de verhuizing naar het Hazemeijercomplex beschikt 
Oyfo over een eigen theater. Dit theater zal voor eigen 
doeleinden gebruikt worden, maar kan ook verhuurd 
worden. Er wordt een verhuurmodel opgesteld met maat-
schappelijke- en commerciële prijzen. Het eerste concert 
dat in ons theater plaatsvond was het concert verzorgd 
door accordeonvereniging Animato. Ook het Koninklijk 
Hengelo’s Mannenkoor (al langer huurder van Oyfo) gaat 
een vernieuwd huurcontract aan en maakt wekelijks ge-
bruik van het theater om te repeteren. Huismuziek Twente 
is een nieuwe, tweewekelijkse, huurder en ook de twee 
eigen koren van Oyfo gaan repeteren in het theater. 
Om het theater te professionaliseren is er goede licht- en 
geluidsinstallatie nodig. De financiering hiervan wordt voor 
het grootste gedeelte gedaan door de gemeente Hengelo.  
Zij zien een meerwaarde voor Oyfo omdat wij op deze 
manier de samenwerking met amateurverenigingen kunnen  
verstevigen. Een klein gedeelte wordt gefinancierd door 
stichting Jong Improvisatietalent Twente. 

Sterk Theater
Oyfo gaat een samenwerking aan met de Federatie van 
Hengelose Muziekverenigengen, de Korenkoepel en Podium-
kunsten Hengelo om samen tot een overeenkomst te komen 
voor het gebruik van ons theater. In de werkgroep ‘Sterk 
Theater’ komt de overeenkomst tot stand en wordt door 
ongeveer 50 (kunst)amateurgezelschappen ondersteund. 
Deze overeenkomst werd op 3 december in o.a. het
bijzijn van Wethouder van cultuur Bas van Wakeren 
getekend. Een belangrijke volgende stap in 2022 is om 
gezamenlijk een vrijwilligerspool op te zetten die opgeleid 
gaan worden tot licht- en geluidstechnicus. Vanwege de 
aanschaf van nieuwe materialen leent Metropool langdurig 
trussen (ophangsysteem licht- en geluid) uit aan Oyfo. 

La Colombianita
In november gaat Oyfo Kunstenschool een huurover-
eenkomst aan met dansschool La Colombianiata. Vanaf 
1 januari 2022 verzorgt eigenaressa Andrea Pardo iedere 
woensdagavond in onze danszaal Colombiaanse dansles. 
Dit doet zij vanuit haar eigen dansschool

Stichting Centrummanagment
In samenwerking met Stichting Centrummanagement  

zijn er acht optredens van de Oyfo Pieten- en Kerst Bands 
georganiseerd. Vanwege de beperkte maatregelen die 
toen golden, konden er vier doorgaan. Ook stichting  
St. Nicolaasstad Hengelo heeft tijdens de intocht en 
de Sinterklaasfair gebruik gemaakt van de Pietenband.

Stichting 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo
In verband met de maatregelen rondom Covid-19  
werden er in ons lege Techniekmuseum opnames  
gemaakt van één harp- en twee zangleerlingen van  
Oyfo die uitgezonden werden tijdens de herdenkings-
dienst op 4 mei. 

Kleurrijk Hengelo
Hengelo Leest, Bibliotheek Hengelo, Bernhards Ontmoeting  
Hengelo en Oyfo Kunstenschool organiseerden de 
fototentoonstelling Kleurrijk. De jury bestond uit Twentse 
fotografen waaronder Oyfodocent Julius Visser. Samen  
beoordelen zij alle inzendingen waarop het thema diversiteit 
in Hengelo zichtbaar moest zijn. De gewonnen inzendingen  
waren opgesteld langs het wandelpad van de Beursstraat 
naar het Prins Bernhard Plantsoen. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Oyfo is onderdeel van het bestuur van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. In 2021 geeft Oyfo Kunstenschool 22 
leerlingen/cursisten les via dit fonds. 

PopScool
In januari 2021 nam PopScool uit Hengelo contact op 
met Oyfo. Onder leiding van een extern (door Oyfo 
ingehuurde) deskundige gingen we samen een traject 
aan. De inzet is een intensieve samenwerking na de 
zomervakantie 2021. In april volgde een intentiever-
klaring maar in mei 2021 bleek dat Oyfo Kunstenschool 
en PopScool beiden zelfstandig verder gaan. 

ExpeditieWijz
Vanaf augustus 2021 neemt de nieuwe basisschool 
ExpeditieWijz haar intrek in de Kunstenschool van Oyfo. 
Vier muzieklokalen worden als leslokalen gebruikt. 
Daarnaast maken ze ook gebruik van de andere lokalen, 
onder andere de danslokalen. De basisschool sluit om 
14.15 uur en vanaf 14.30 uur worden er in dezelfde lokalen, 
muzieklessen gegeven. Daarnaast neemt ExpeditieWijz 
regelmatig themaworkshops van de Kunstenschool af. 
Dit leidt in oktober tot de wekelijkse inzet van een muziek-
docent voor één dag in de week.
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Basisprogramma, 
Verdiepingsprogramma, Maatwerk
In het Basisprogramma nemen normaliter alle scholen per 
groep een cultuurontmoeting uit het Kunst op School aanbod  
(KoS) af; aanbod dat op een verticale leerlijn is gebaseerd. 
Hierdoor zijn alle leerlingen in hun hele schoolperiode twee 
keer met elke cultuurdiscipline actief. Tot het Basisprogramma  
behoren ook de ICC-Wijkprojecten, waarin scholen zelf  
thema’s en subthema’s (laten) uitwerken die verbonden  
worden met horizontale leerlijnen per bouw. Voor deze 
projecten werken scholen in vier wijken samen: Noord, 
Zuid, Midden en Oost.

Een groot deel van de KoS projecten van 2020-2021 werd, 
door de verhuizing al verzorgd in het najaar van 2020. Vier 
van de vijf projecten konden in het voorjaar van 2021 niet 
doorgaan in verband met Covid-19. Een deel van deze KoS 
projecten konden in het najaar van 2021 wel doorgaan.  
De ICC-wijkprojecten zijn helaas (bijna) allemaal komen  
te vervallen. 

‘Toegankelijk’ online cultuuraanbod werd ontwikkeld en aan-
geboden, maar dit werd helaas op kleine schaal afgenomen. 

Een vast onderdeel van het Basisprogramma is de perma-
nente bijscholing/ deskundigheidsbevordering van ICC’ers 
en workshopdocenten die hierbinnen plaatsvindt, veelal 
afgestemd met en uitgevoerd door kennispartner pabo 
Saxion. Workshopdocenten die dat nog nodig hadden, werden 
in een vervolgcursus bijgeschoold in het ontwikkelen van 
toegankelijk online aanbod. 
 
In het Verdiepingsprogramma kunnen scholen eigen accen-
ten leggen om cultuureducatie te verdiepen en te versterken. 
Van die mogelijkheid – dat een sterk maatwerkkarakter heeft 
– hebben inmiddels 12 van de 32 scholen gebruik gemaakt. 
De scholen nemen daarin stappen in het laten coachen van 
leerkrachten, visieontwikkeling en de ontwikkeling van 
groepsleerkrachten op een bepaalde discipline (zoals muziek). 
Ook hierin speelde de situatie rondom Covid-19 een rol. 

2.4 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Als CmK-penvoerder coördineert Oyfo in afstemming met de commissie 

Kunsteducatie het programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in Hengelo. 

In CultuurwijsHengelo (de naam van het totale programma) nemen alle scholen PO, 

SO en VSO deel aan twee cultuurprogramma’s. In het aanbod van de programmering 

is naast Oyfo het volledige Hengeose culturele veld vertegenwoordigd en eventuele 

andere aanbieders waar scholen dat passend vinden. Voor de invulling wordt intensief in 

co-creatie samengewerkt met de Interne Cultuurcoördinatoren (ICC’ers) van de scholen, 

wat zorgt voor goede borging, een hoog draagvlak en het gevoel van eigenaarschap  

bij scholen. Oyfo speelt een cruciale rol in het hart van cultuur en onderwijs.
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Van CmK2 naar CmK3
In 2021 werd de tweede CmK periode met goede resultaten 
beëindigd en is de derde periode met nieuwe aandachts- 
punten gestart. De aanvraag voor CmK3 werd in 2020  
opgesteld; de honorering volgde begin 2021. Cultuurwijs 
kan doorgaan met het bedienen van 100% van de Hengelose  
scholen PO en nu ook 100% van de Hengelose scholen (V)
SO. Zo krijgen alle kinderen in Hengelo (4-12 jr.) minstens 
twee cultuurontmoetingen per jaar, ontmoetingen (zowel  
regulier als op maat) die zijn afgestemd op leerlijnen, 
SLO-doelen en schoolplan.

Daarnaast is er in CmK3 o.a. (nieuwe) aandacht voor:
• Het ontwikkelen van een muziekeducatieprogramma  
 i.s.m. Hengelose muziekverenigingen.

• Het (mede)ontwikkelen van de Hengelose Canon 
 Cultureel Erfgoed i.s.m. een lokale werkgroep.

• Het ontwikkelen van taal/literatuuraanbod 
 voor m.n. kansarme leerlingen. 

• Het verbreden van het CmK onderwijsveld 
 (VMBO en praktijkonderwijs).

• Het verbeteren van de zichtbaarheid 
 van CultuurwijsHengelo.

Samenwerkingspartners
Voor het CmK-programma worden vier geldstromen ingezet: 
het onderwijs (dat bijdraagt uit het eigen budget voor 
cultuur  educatie), de gemeente Hengelo, de provincie 
Overijssel en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met alle 
partijen wordt overlegd en afgestemd. Als penvoerder heeft 
Oyfo ook met andere CmK-penvoerders van Overijssel 
contact. Dit jaar ging dat o.a. over gemeenschappelijke 
standpunten in CmK-aanvragen en het samen invullen  
van Xpeditie Cultuureducatie.
 
Voor de inhoudelijke uitvoering van CultuurwijsHengelo is 
Hogeschool Saxion APO (Academie Pedagogiek & Onder-
wijs) de vaste kennispartner, die als onderwijsspecialist de 
taal van de school spreekt en studenten kan inzetten voor 
verdere verfijning van het programma in 2021.
 
In het voorjaar van 2021 is een Intentieverklaring getekend 
waarin de gemeente Hengelo, Oyfo en Saxion APO de 
samenwerking kaderen en een basis leggen voor verdere 
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld gerichte stageplaatsen. 
 
Ook zijn de nieuwe convenanten met de scholen voor een 
langere vervolgperiode getekend. Schooldirecteuren zijn 
uitgenodigd voor een allereerste ‘directeurenbijeenkomst’, 
met als doel bekendheid geven aan het Cultuurwijsprogramma 
en, het belang van cultuureducatie (nogmaals) benadrukken. 
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CmK in Cijfers
Door Covid-19 is het voor voor CwH een jaar minder jaar 
geweest. Gelukkig bood online ontwikkeld aanbod een 
toegankelijk alternatief.

Onderstaande cijfers betreffen geplande projecten. 

• 100% PO en (V)SO scholen werden, waar mogelijk 
 in 2021 bediend.

• In seizoen ‘20-’21 namen 27 PO scholen en 5 (V)SO 
 scholen deel aan het programma.

• Voor alle scholen waren 59 live projecten gepland 
 en zijn 25 online projecten aangeboden:

 • 23 voor KoS (waarvan 9 van Oyfo-regulier, 1 van  
  Oyfo i.s.m. Bibliotheek Hengelo en 1 van Oyfo  
  Kunstpodium-extra aanbod),

 • 18 voor ICC-Wijkprojecten (waarvan 14 van Oyfo).

 • In het Maatwerk werden voor 5 SO- en VSO 
  scholen 18 maatwerkprojecten ontwikkeld.

 • Als alternatief door Covid-19 aanbod werden 25  
  projecten-online KoS aangeboden (waarvan 17  
  van Oyfo).

Oyfo verzorgde van alle 84 projecten in totaal 60 projecten.

• In het Verdiepingsprogramma 2021 was er contact met  
 4 nieuwe schoolteams; 1 team is gestart met een training  
 muziekeducatie, 3 teams stonden gepland voor verdieping  
 maar zijn niet gestart.

•  In totaal zouden 6421 PO leerlingen (cijfers aug. 2020)  
 deelnemen aan 2 cultuurontmoetingen (1 van KoS, 1 van
  ICC-Wijkproject). Een deel SO en VSO leerlingen nam 
 ook deel aan KoS en/of ICC, een ander deel van deze 
 leerlingen aan Maatwerkprojecten SO en VSO. Bij deze 
 maatwerkprojecten werd nog geen gebruik gemaakt  
 van een digitale evaluatie (inclusief waardering).

• De 11 geplande Oyfo projecten in het KoS-aanbod waren 
 gelijkmatig over alle disciplines verdeeld (verticale leerlijn):  
 2 voor groep 1-2 (Muziek/Muziektheater); 2 voor Groep  
 3-4 (Dans/Theater); 3 voor Groep 5-6 (Beeldende Kunst/ 
 Nieuwe Media); 3 voor Groep 7-8 (Literatuur/Cultureel  
 Erfgoed). En daarnaast 1 educatieve tentoonstelling voor  
 Groep 5-6 en voor Groep 7-8.

• Binnen de ICC-Wijkprojecten werden 14 Oyfo projecten  
 hergebruikt/ontwikkeld en gepland; projecten die veel  
 minder strak aan disciplines zijn gebonden en vanwege  
 het thematische uitgangspunt meer aansluiten op de  
 trend naar projectmatig werken. Een groot deel van  
 deze projecten is komen te vervallen.

Voor alle CmK cultuurontmoetingen worden normaliter 
evaluatieformulieren gestuurd naar leerkrachten. Daarnaast 
wordt in de monitoring en evaluatie een aantal leerlingen, 
ICC’ers en workshopdocenten bevraagd op hun ervaringen 
met cultuureducatie. Door de situatie rondom Covid-19 
hebben we dit jaar helaas geen representatief ‘percentage 
respons’ en ‘gemiddelde waardering’. 
 

Verbeterpunten en toekomstperspectief
In de ICC-Wijkprojecten werken scholen samen aan 
thema tische cultuurprojecten. Een belangrijke rol is daarbij 
weggelegd voor de wijkvoorzitters die scholen, ICC’ers en 
thema ‘bij de les houden’. Vier van de vier voorzitters gaven 
in 2020 aan te willen stoppen. Eén nieuwe wijkvoorzitter is 
in 2021 gevonden en actief. Er zijn nog twee voorzitters 
gevonden die in 2022 starten.
 
Inhoudelijk is het streven om de KoS-projecten nog steeds 
stevig te verankeren aan een horizontale leerlijn, net zoals  
bij ICC-Wijkprojecten het geval is.  

De Voorschool (2.5-4 jaar) zal in de toekomst van de nieuwe 
CmK-periode een grotere rol spelen. Educatief medewerkers  
zijn in 2020 al getraind in ‘Werken met Jonge Kinderen’. In 
het najaar van 2021 heeft Cultuurwijs met een klein aantal 
scholen de eerste gesprekken gevoerd over het ‘betrekken’ 
van peutergroepen bij het programma van Cultuurwijs. 
 
Het hele programma van CultuurwijsHengelo met al haar 
verschillende onderdelen wordt verzorgd door een klein 
CmK team met grote ambities. Om die ambities waar te  
kunnen blijven maken heeft penvoerder Oyfo extra CmK 
uren beschikbaar gesteld om het team ‘meer duurzaam’  
te maken. Het team is in 2021 uitgebreid met een extra lid 
vanuit Educatie bij Oyfo en CmK functies en -taken zijn 
inzichtelijker gemaakt. Daarnaast wordt het team in 2022 
uitgebreid met een projectleider. 
 
Veel cultuurprojecten vragen steeds meer om ‘maatwerk’, 
iets dat landelijk ook gesignaleerd is en waarvan in de 
toekomst nog meer wordt verwacht. Voor Oyfo betekent 
dat een geleidelijk ingeslopen en duidelijk merkbare inhou-
delijke taakverzwaring; het programma is geen standaard-
pakket meer en wordt steeds opnieuw bijgesteld, verbreed 
en opgefrist. 

  
Een goede zichtbaarheid van CultuurwijsHengelo dient haar 
doelen en middelen. Door de complexiteit van partnes en 
rollen wordt het pakket nu vaak als geheel door verschillende  
doelgroepen niet als geheel ervaren en gezien. Daarom zijn 
er in 2021 gesprekken gevoerd met een communicatie- 
deskundige met als doel op korte termijn de zichtbaarheid 
van Cultuurwijs te vergroten. 

Monitoring en evaluatie
Het MONEVA-traject van CultuurwijsHengelo omvat 
drie onderdelen: 

• Het verplichte MONEVA-traject dat is afgestemd 
 op de officiële CmK-eisenvanuit het Fonds voor 
 Cultuurparticipatie.

• De evaluatie van projecten door groepsleerkrachten 
 en workshopdocenten.

• Een evaluatie van de beleving door leerlingen.

Het eerste traject kon niet worden uitgevoerd omdat alles 
gepland was ten tijde van de lockdown. Met Bureau Vormen, 
die deze uitvoering verzorgt, zijn afspraken gemaakt voor 
het formuleren van eindconclusies en uitspraken over speci-
fieke onderwerpen zoals de deelname van het (V)SO en de 
ontwikkeling van online aanbod. Het tweede traject en het 
derde traject konden ook niet worden uitgevoerd. 
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De focus van het kunstpodium heeft in 2021 gelegen op het 
vormen van een meerjarenbeleid; een meerjarenprogram-
mering met een duidelijk profiel en een eigen identiteit. 
Hierbij is de doelstelling van het kunstpodium geformuleerd: 
het organiseren van tentoonstellingen beeldende kunst waar-
bij ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau 
in zowel solo- als groepstentoonstellingen zichtbaar zijn. 
Daarnaast worden verbanden gelegd met domeinen en 
thema´s die buiten de kunst liggen, met name technologie 
en cultureel erfgoed.

We hebben in 2021 een beleid geformuleerd waarbij er twee 
programmalijnen te onderscheiden zijn. Het kunstpodium 
heeft een vaste curator die verantwoordelijk is voor de jaar-
lijkse cyclus van beide lijnen:
 
 A.  Programmalijn van tentoonstellingen die binnen 
  de organisatie ontwikkeld worden. Hierbij wordt  
  minimaal 1 keer per jaar een educatief programma 
  aangeboden.

 B.  Programmalijn die wordt ontwikkeld in samen-
  werking met externe partijen. 

Er vonden in 2021 gesprekken plaats met potentiële samen-
werkingspartners en met andere kunstpodia voor zowel de 
landelijke als provinciale ontwikkelingen. Voor de meer-
jaren programmering werden eerste contacten gelegd met 
kunstenaars en zijn afspraken en tentoonstellingsvoorstellen 
gemaakt en in ontwikkeling.

2.5 Oyfo Kunstpodium

Na afloop van de tentoonstelling VlaKleuRuimte bij Zaal Zuid Kunstpodium in 

december 2020 sloot Zaal Zuid Kunstpodium haar deuren aan het Esrein voor de 

verhuizing naar het Hazemeijer. Voor het nieuwe kunstpodium is een grote autonome

tentoonstellingsruimte binnen de muren van het museum in het Hazemeijer gerealiseerd. 

De naam van het kunstpodium verandert hierdoor van Zaal Zuid naar Oyfo Kunstpodium. 

Oyfo Kunstpodium krijgt een eigen visuele identiteit en een website passend binnen 

de huisstijl van Oyfo; dit wordt in 2022 definitief gelanceerd.
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Publiekscampagnes 
Voor Oyfo Kunstenschool en Oyfo Techniekmuseum zijn  
er twee publiekscampagnes ontwikkeld waarbij er rekening 
is gehouden om de opening van Oyfo onder de aandacht te 
brengen en hoe we de twee labels apart van elkaar sterk neer 
kunnen zetten. Voor Oyfo Kunstenschool is de campagne 
‘Oyfo Kunstenschool máákt het leuk’ ontwikkeld en Oyfo 
Techniekmuseum lanceerde ‘Oyfo opent’. Voor beide cam-
pagnes is er goed gekeken naar de diverse doelgroepen die 
we wilden bereiken. Dit hebben we gedaan aan de hand van 
de persona’s. De modellen die op de campagnes te zien zijn, 
vertegenwoordigen de persona’s. 

Bij het promoten van de campagne van de Kunstenschool 
is er gekeken wanneer mensen zich oriënteren om zich in 
te schrijven voor een nieuwe cursus, wanneer er dus veel 
aanmeldingen komen voor proeflessen. De pieken liggen in 
januari en augustus. Er is dus besloten om hierop in te spelen 
door de zichtbaarheid van de Kunstenschool in deze perio-
des te vergroten. Zo hebben we in 2021 midden juli (eerste 
oriëntatiefase) en eind augustus (moment van beslissen) een 
mix van middelen ingezet waaronder reclameborden  
in de stad.

Lokale, regionale en landelijke media hebben hebben het 
afgelopen jaar aandacht besteed aan de opening van het 
vernieuwde Techniekmuseum. Daarnaast hebben we vanaf 
juli 2021 met de campagne ‘Oyfo opent’ een  middelenmix 
zowel lokaal, regionaal als landelijk ingezet met onder andere 
social media advertenties, inzet van online partners, flyers, 
posters reclameborden in een hele ruime omtrek van Hengelo. 

Basisaanbod van Oyfo vermarkten
Om het basisaanbod van Oyfo goed neer te zetten en dit ook 
over te kunnen brengen naar alle betrokken partijen, is een 
strategie ontwikkeld voor Marketing &  Communicatie voor 
de Kunstenschool, het Techniekmuseum en de educatie-
   projecten. Zo is er een jaarplanning gemaakt waarin de 
 jaarlijks terugkerende taken en activiteiten staan en is er 
een duidelijke taakverdeling binnen het team Marketing & 
Communi catie gemaakt en hebben we de strategie met de 
daarbij behorende salesfunnel ook uitgelegd aan de andere 
betrokken teams. Om het basisaanbod goed te vermarkten, 
moeten onze basismiddelen ook op orde zijn. Daar is in 2021 
volop op ingezet.

2.6 Zichtbaarheid & herkenbaarheid

In 2021 lag de focus op de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Oyfo. Daarvoor 

is er ingezet op het verstevigen van de labels die Oyfo in 2020 heeft neergezet. 

Naast de doorontwikkeling van de huisstijl in 2021, zijn er ook twee publieks-

campagnes gelanceerd. 
Social media
Het voornaamste doel van de social mediakanalen van Oyfo 
is om te laten zien wat Oyfo allemaal doet. Content is de 
manier om het verhaal van Oyfo te vertellen. Naamsbekend-
heid creëren en veel mensen bereiken waren hierbij belang-
rijke pijlers. Door middel van content hebben wij het publiek 
mee kunnen nemen ten tijde van de lockdowns, de verhuizing 
en de opening. Met de inzet van verschillende content formats 
en een contentplanning hebben wij de strategie grotendeels 
kunnen bewaken. Hierbij moet er wel rekening gehouden 
worden met het feit dat we hinder hebben gehad met de 
(gedeelde) lockdowns door Covid-19. Dit betekende namelijk 
dat het lastiger was om input te verzamelen voor content door 
o.a. het thuiswerkbeleid en het feit dat de Kunstenschool veel 
lessen online heeft moeten geven. 
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Bron: www.tubantia.nl
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Techniekmuseum Online in cijfers 

Kunstenschool Online in cijfers

Facebook Unieke 
posts

Totaal bereik 
fb pagina

Betrokken-
heidsacties

Bezoekers 
aan pagina

Netto-
volgers

2020 43 5.543 796 805 95
2021 483 147.124 23.819 3718 220

Groei % 1023.26% 2554.23% 2892.34% 368,1% 158,8%

Instagram Unieke 
posts

Totaal bereik 
ig pagina

Betrokken-
heidsacties

Bezoekers 
aan profiel

Netto-
volgers

2020 64 1.231 - 559 -
2021 97 45.778 - 2.633 378

Groei % 51.56% 3618.77% - 371% -

Facebook Unieke 
posts

Totaal bereik 
pagina

Betrokken-
heidsacties

Bezoekers 
aan pagina

Netto-
volgers

2020 162 27.420 796 2.711 95
2021 114 75.310 23.819 2.365 192

Groei % -29.63% 174.40% 97.01% -12,8% 158,8%

Instagram Unieke 
posts

Totaal bereik 
pagina

Betrokken-
heidsacties

Bezoekers 
aan profiel

Netto-
volgers

2020 77 1.422 - 950 -
2021 96 40.375 - 1.929 181

Groei % 24.68% 2739.31% - 103.10% -

Volgers Techniekmuseum Facebook Instagram
2020 732 227
2021 1.083 764

Groei % 32.41% 70.29%

Volgers Kunstenschool Facebook Instagram
2020 1.734 658
2021 1.843 867

Groei % 5.91% 24.11%

Oyfo Online in cijfers 

LinkedIn Volgers
2020 174
2021 374
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Website
Daarnaast hebben we de verschillende websites van Oyfo 
onder handen genomen. We hebben er voor gekozen om 
alle labels (Oyfo Kunstenschool, Oyfo Techniekmuseum en 
(in 2022 te realiseren) Oyfo Kunstpodium) uit elkaar te 
trekken waardoor Oyfo vier verschillende websites heeft. 
Op deze manier kunnen de bezoekers gerichter de informatie  
vinden die ze nodig hebben. Ook hebben we een redesign 
doorgevoerd op wat uiterlijke kenmerken (huisstijl) en  

 
functionaliteit. Inhoudelijk hebben we kritisch naar de  
website gekeken en hebben we de veel teksten op  
de diverse pagina’s herschreven.

We hebben gekeken naar de vindbaarheid op o.a. Google. 
Marketing & Communicatie krijgt voor vier uur in de week 
ondersteuning van een Oyfodocent die de SEO van onze 
pagina’s optimaliseert.

De statistieken van de websites van Oyfo zijn in 2021 
wat lastiger in kaart te brengen. Voorheen was het zo 
dat Oyfo.nl het hoofddomein van Oyfo was, waaronder 
oyfotechniekmuseum.nl en oyfokunstenschool.nl hingen. 
Alle statistieken werden bij elkaar opgeteld waardoor het niet 
overzichtelijk was welke pagina’s er nou onder de verschil-
lende labels goed scoorden. Begin november 2021 is hier 
verandering in aangebracht en zijn oyfotechniekmuseum.nl 
en oyfokunstenschool.nl losgetrokken van oyfo.nl. Het zijn 
dus nu drie losse websites geworden zodat er in de toekomst 
specifieker en beter gekeken kan worden welke pagina’s er 
onder de verschillende labels goed bezocht worden. 

We zien op de websites van Oyfo.nl dat de website niet veel 
bezocht werd. Dit kunnen we verklaren omdat we deels in 
een lockdown zaten en Oyfo midden in de verhuizing zat. 
Vanaf de zomer zie je een stijgende lijn in het aantal bezoe-
kers op de website. Oyfo Techniekmuseum is open en ook 
de Kunstenschool is in augustus weer open voor het nieuwe 
cursusjaar. We zien een kleine piek in oktober wat waar-
schijnlijk te maken heeft met de herfstvakantie. In november 
zie je een afzwakking omdat de drie domeinen uit elkaar  
zijn gehaald. Vanaf dan gaan de statistieken alleen nog  
maar over oyfo.nl

Nieuwsbrieven
We zijn halverwege 2021 gestart met het versturen van 
nieuwsbrieven. Zowel het Techniekmuseum als de  
Kunstenschool, Oyfo en het Intranet hebben een eigen  
template gekregen in de juiste huisstijl zodat we via  
nieuwsbrieven onze bezoekers, cursisten, partners en 
sponsoren en medewerkers en vrijwilligers kunnen 
informeren. 

Belevingsonderzoek
Klantencontact heeft op actieve wijze feedback verzameld 
door middel van persoonlijk contact bij de bezoekers van 
het Techniekmuseum. Aan het eind van het bezoek werd er 
gevraagd wat de bezoekers van ons vernieuwde museum 
vonden. Dit werd opgeschreven en op basis daarvan zijn er 
evaluaties gedaan. Ook hebben we informatie opgehaald  
via google reviews en hebben we belangrijke input  
gekregen van onze museuminspecteurs. 

15.000

20.000

10.000

5.000

Jan JulApr OktFeb AugMei NovMaa SepJun Dec

Website bezoekers per maand
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Mart vindt 

theater leuk 

Oyfo Kunstenschool 
máákt het leuk

Gratis proefles Vraag hem aan via 

www.oyfokunstenschool.nl

Lizzy vindt 
ballet leuk 

Oyfo Kunstenschool 
máákt het leuk

Vraag hem aan via 

www.oyfokunstenschool.nl
Gratis proefles

Koop nu je 

tickets onlinewww.oyfotechniekmuseum.nl

Trees vindt schilderen leuk 

Oyfo Kunstenschool máákt het leukGratis proefles Vraag hem aan via www.oyfokunstenschool.nl

Renaldo vindt 
trompet spelen 

leuk

Oyfo Kunstenschool máákt het leuk
Gratis proefles Vraag hem aan via www.oyfokunstenschool.nl

Koop nu je 

tickets online

www.oyfotechniekmuseum.nl
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Pakkende events
Om te bepalen welke events Oyfo organiseert en aan welke 
events zij deelneemt, is het afgelopen jaar gekeken hoe dit 
het beste bepaald kan worden. Er is besloten om in eerste 
instantie een meerjarenprogrammering te maken met diverse 
thema’s. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt.

Events in 2021: 
18 juli - soft opening
Op zondag 18 juli was het zo ver: de deuren van Oyfo Techniek-
museum gingen na maanden van hard werken, verbouwen 
en verhuizen eindelijk open. Onder toeziend oog van onze 
medewerkers, vrijwilligers en familieleden heeft Wethouder 
van Cultuur Bas van Wakeren samen met directeur-bestuurder 
Lous Kerkhof het museum geopend. Van Wakeren kreeg als 
eerste bezoeker een rondleiding door het museum van Lous 
Kerkhof waarna alle aanwezigen ook het museum in konden. 

16 t/m 19 augustus - Oyfo Zomerkunsten
Voor het derde jaar op rij organiseerde Oyfo Kunstenschool 
ook dit jaar Oyfo Zomerkunsten. Vier dagen lang vonden er 
activiteiten plaats op het gebied van dans, theater, muziek en 
beeldende kunst. We hadden een programma voor kinderen 
van 6 t/m 8 jaar en voor 9 t/m 12 jaar. 

29 augustus - Oyfo Proefmiddag
Op 29 augustus stond Oyfo Kunstenschool in het teken van 
de Proefmiddag. Tijdens deze middag konden alle bezoekers 
kennis maken met de vele mogelijkheden die de Kunsten-
school biedt. Alle lokalen waren geopend om zo de sfeer te 
proeven van het nieuwe gebouw en de bezoekers konden 
docenten ontmoeten. 

De middag had nog een feestelijk tintje omdat het kwaliteits-
kenmerk van de certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, 
Cultuur en Taal (CBCT) onthuld werd door onze jongste  
en oudste cursist. 

7 oktober - Officiële opening van Oyfo
In de oude fabriekshal van Hazemeijer Hengelo komen vanaf 
nu techniek, erfgoed, dans, muziek, theater en beeldende kunst 
samen want Oyfo is op donderdag 7 oktober officieel geopend! 
Onder toeziend oog van genodigden en bijzondere gasten 
werd Oyfo in de middag officieel geopend door directeur-
bestuurder Lous Kerkhof, burgemeester Schelberg en de 
com missaris van de Koning, de heer A.P. Heidema. Directeur- 
Bestuurder Lous Kerkof werd in het zonnetje gezet en ontving 
ze de Erepenning van de Gemeente Hengelo. In de ochtend 
werd door Wethouder van Cultuur Bas van Wakeren het 
Stadscompliment de Nijverbij uitgeraakt aan onze conser vator  
Sophie Reef en aan Projectleider Huisvesting Jos Visser. Jamai 
Loman gaf als ambassadeur van de Vriendenloterij de eerste 
aanzet om de kettingreactie in het Techniekmuseum in gang 
te brengen. In deze kettingreactie waren diverse facetten van 
het Techniekmuseum en de Kunstenschool te zien. Tijdens 
de officiële opening organiseerde team educatie één van haar 
nieuwe projecten; deelnemers maakten vol enthousiasme 
van onderdelen van oude apparaten werkende nieuwe  
machientjes.

7 t/m 14 oktober - Openingsweek 
Oyfo wilde het feestelijke moment van de officiële opening 
ook met haar bezoekers van het Techniekmuseum en de 
cursisten van de Kunstenschool vieren. Vanaf 8 t/ 14 oktober 
stond Oyfo in het teken van de openingsweek. In deze week 
 vonden er, naast de reguliere activiteiten, extra activiteiten 
plaats. Zo vonden er in het Techniekmuseum extra Tinker-
workshops plaats en draaiden de machines weer. De Kunsten-
school had de hele week open lessen en waren er extra work-
shops georganiseerd. Daarnaast vonden er (open) optredens 
plaats. Team educatie ontving in deze week de eerste school-
klassen voor maar liefst zes nieuwe projecten. Leerlingen 
waren zo enthousiast dat ze de lokalen bijna niet uit te krijgen 
waren en de evaluaties onder de leerkrachten waren zeer 
positief. Daarnaast was er een inspiratiesessie voor leerkrach-
ten en docenten en lezingen voor UT-Studenten. 

Activiteiten en events van externen

28 augustus – Maakdag van Tetem
Tijdens de Maakdag, die Tetem met haar samenwerkings- 
partners door heel Twente organiseerd, kunnen kinderen 
diverse workshops volgen. Bij ons vonden deze workshops 
plaatst op 28 augustus. Er waren drie workshops te volgen 
waarin je kennis maakte met VR, een lichtpiano of een festive 
flashlight kon maken. Aansluitend konden de deelnemers 
nog een bezoekje brengen aan de Maakcarrousel waar je  
ter plekke nog kon kiezen uit nog een maak- of programmeer-
workshop.

3 oktober - Weekend van de Wetenschap
Weekend van de Wetenschap is een gratis wetenschaps-
festival voor iedereen van 8 tot 88 jaar. In dit weekend open en 
techbedrijven, universiteiten en musea hun deuren voor 
bezoekers. Wij organiseerden een lezing van wetenschapper 
David Fernandez Rivas en hij gaf antwoord op de vraag 
‘Hoe kan je een injectie (/medicijn) krijgen zonder een naald?’ 
In een lezing van 30 minuten vertelde hij onze bezoekers  
hier alles over.

30 oktober - Nacht van de Nacht
Oyfo Kunstenschool deed mee aan de Nacht van de Nacht. 
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks, landelijk evenement. 
Tijdens deze Nacht worden er door het hele land evenement 
georganiseerd in het donker. We maakten onze theaterzaal 
pikkedonker en onder begeleiding van muziekdocent Wouter 
Munsterman hebben zijn leerlingen muziek gemaakt. Terwijl 
bezoekers naar de muziek luisterden, konden ze meedoen 
met de lichtspellen in de zaal. 

21 november - MuseumJeugdUniversiteit
Ook dit jaar konden kinderen van 8 t/m 12 jaar weer colleges  
volgen aan de MuseumJeugdUniversiteit. Samen met Sterren-
wacht Cosmos en Natura Docet organiseerde Oyfo Techniek -
museum drie colleges. De colleges van de andere twee 
locaties konden helaas vanwege Covid-19 niet doorgaan maar 
het college bij Oyfo Techniekmuseum werd bezocht door 
zo’n twintig enthouisiaste kinderen. Tijdens het college werd 
er van alles verteld over het wonen in een Tiny Houses. 
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Duurzame huisvesting
In maart 2021 is het pand aan het Esrein opgeleverd. Om de 
verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen is er goed 
gekeken naar wat Oyfo daadwerkelijk nog nodig had in het
nieuwe pand. Dit resulteerde in een gecoördineerde   ont-
zameling. Van de spullen die niet mee verhuisd zouden worden, 
is gekeken of er nog bruikbare spullen waren die een andere 
bestemming konden krijgen. Na deze schifting hebben alle 
collega’s op meerdere momenten de mogelijk  heid gekregen 
om deze spullen te bekijken en mee te nemen. Vervolgens 
zijn wij in contact gekomen met de dierenambulance, die 
wij blij konden maken met veel kantoormeubilair e.d. 
Ook heeft Oyfo een halve zeecontainer met goederen aan 
derdewereld landen kunnen doneren. Een gedeelte is via 
Marktplaats verkocht en andere spullen zijn opgehaald door 
Het Goed en de tweedehandswinkel om de hoek. 

Al het overige ging naar de afvalverwerking. Hierbij is er be wust 
voor gekozen om alle verschillende soorten afval zo duur-
zaam mogelijk gesorteerd af te voeren: plastic, papier, hout, 
glas, metaal, aluminium en restafval. Het scheiden van afval is, 
waar mogelijk, ook voortgezet in ons nieuwe onderkomen. 

Daarnaast is er bewust gekeken om via de verschillende 
tweedehandskanalen nieuwe materialen aan te schaffen. 
Ook is er in samenwerking met de gemeente 250 meter 
stellingen uit de oude bibliotheek gedoneerd, waar Oyfo nu 
gebruik van maakt. In de realisatie van het Techniekmuseum 
is er rekening gehouden met een zo duurzaam mogelijke 
aanpak. De ontworpen ‘paviljoens’ van de diverse zones  
zijn modulair gebouwd zodat ze eenvoudig wijze flexibel  
te gebruiken zijn.

3.1 Nieuwe huisvesting! 
 Alles onder één dak3. Organisatie
2021 heeft voor heel Oyfo in het teken gestaan van de verbouwing van het Hazemeijer en 

de verhuizing daar naartoe. Oyfo Techniekmuseum moest vanwege Covid-19 de laatste 

drie weken van december 2020 de deuren al sluiten voor bezoekers. Dit zorgde er voor 

dat de verhuizing van het museum eerder in gang gezet kon worden. De verhuizing van de 

Kunstenschool zou gebeuren in de voorjaarsvakantie 2021. Helaas moesten ook daar de 

deuren gesloten blijven waardoor deze verhuizing ook eerder in gang gezet kon worden. 
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Waar mogelijk werden onderdelen uit het museum aan 
de Industriestraat opnieuw, of met aanpassingen, ingezet; 
bijvoorbeeld glasplaten, hekwerken en omheiningen van 
museale opstellingen en meubilair dat op zaal is herplaatst. 
Ook de aanpassingen aan de fabriekshal zelf zijn zowel 
uit historisch- en esthetisch oogpunt, als ook in kader van 
duurzaamheid met minimale ingrepen tot stand gekomen: 
zo werd het het staal geborsteld en de vloeren gecoat.

In het afgelopen jaar heeft Oyfo afscheid genomen van 
oude apparaten en vervangen voor nieuwe energiezuinige 
apparaten, maken we veel gebruik van koffiekoppen in 
plaats van bekers en zetten we in om zo veel mogelijk 
leveranciers, sponsoren en partners uit de regio te vinden 
om onze footprint zo klein mogelijk te houden.

Tijdens de verbouwing van het pand is er nagedacht om zo 
duurzaam mogelijk in te richten en te bouwen. De inrichting 
van leslokalen, kantoren en de foyer is voor zo’n 90%  
gerealiseerd met bestaand meubilair. Er zijn warmtepompen 
gerealiseerd, het gebouw beschikt over zoveel mogelijk 
kunststof kozijnen, werden er zonnepanelen geplaatst en 
is veel enkele beglazing vervangen door dubbel glas. Ook 
gaat de verlichting in veel vertrekken automatisch aan/uit 
door middel van een sensor en loopt men in het atrium  
over bestrating dat is verwerkt van afval in samenwerking 
met Twence. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve activiteiten en 
projecten heeft duurzaamheid ook centraal gestaan. Zo is 
er bij de nieuwe projecten en activiteiten gebruik gemaakt 
van zoveel mogelijk materialen en gereedschappen die 
Oyfo al had, gecombineerd met nieuwe technieken. Bij veel 
projecten maken we, naast nieuwe materialen, gebruik van 

restmaterialen (bijvoorbeeld verpakkingen en onderdelen 
van afgedankte apparaten). Plastic verpakkingsmaterialen 
van onze Maak-pakketten zijn vervangen door duurzamere 
verpak kingen. En ook vanuit een andere invalshoek kunnen 
we spreken van duurzaamheid: de nieuw ontwikkelde  
activi teiten en projecten willen we lang blijven gebruiken, 
indien nodig met kleine actualiseringen. Op deze manier  
is de investering die het ontwikkelen vraagt, een  
duurzame investering.

Toegankelijkheid
Tijdens het verbouwen van de panden is er goed nagedacht 
om het gebouw voor alle doelgroepen toegankelijk te maken. 
Zo heeft het pand brede gangpaden, meerdere liften en 
overal goede verlichting en automatische deurdrangers. 
Ook hebben we een mindervalidentoilet en zijn nagenoeg 
alle toiletten genderneutraal. Uiteraard blijft duurzaamheid 
een aandachtspunt en zullen wij dit continue in  
ontwikkeling houden. 
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3.2 Personeel en Organisatie

Ontwikkeling
Om binnen de organisatie het eigenaarschap en verant-
woordelijkheid goed te beleggen hebben we in 2020 uit de  
bestaande teams een teamleider aangesteld. Zij zijn in 2021 
bezig geweest met het evalueren van de werkzaamheden 
en om de juiste medewerkers binnen de teams op  
de juiste plek te zetten.

In 2021 hebben de teamleider Museaal en HR deelgenomen 
in werkgroepen vanuit de VSC om Diversiteit & Inclusiviteit  
beter in te bedden in de organisatie. De werkgroepen bestaan  
uit mensen van verschillende culturele instellingen in 
het land en we willen gezamenlijk onderzoeken wat de 
mogelijk heden zijn om een diverser en inclusievere  
organisatie te krijgen. 

Covid-19 
In 2021 heeft Oyfo zich geconformeerd aan de maatregelen 
vanuit de overheid. Behalve de teams van klantencontact en 
facilitair is aan alle medewerkers en vrijwilligers tijdens 
de lockdown het dringende verzoek gedaan om zoveel 
mogelijk thuis te werken en niet naar Oyfo te komen. 

HR Beleid
In 2021 zijn we begonnen met een strategisch HR-beleid. 
De eerste stappen zijn gemaakt en we zullen dit in 2022 
afronden. We gaan in dit beleid ruim aandacht geven  
aan diversiteit en inclusiviteit in de organisatie, zowel  
op personeels gebied als ook voor onze bezoekers en 
cursisten/leerlingen. 

Medewerkers op de juiste plek
In 2021 lag de focus om de medewerkers op de juiste  
plek te krijgen. Zo is er gekeken of het nodig was om de 
teams te herinrichten en heeft elk team zelf bekeken of  
de werkzaamheden bij de juiste personen lagen. Het doel 
voor 2021 was om het HR-beleid vast te stellen met een 
diversiteitsbeleid.

In 2020 is Educatie begonnen met de optimalisatie van het 
team. Dit kreeg in 2021 een vervolg. Naast uitbreiding van 
het team (op inhoud & ontwikkeling en organisatie) vonden 
er een aantal verschuivingen plaats van de werkzaam heden, 
zowel binnen als buiten het team. Dit bracht de nodige uit-
dagingen met zich mee. Na nog eens een herverdeling van 
werkzaamheden en een nieuwe collega sloten ze 2021 af 
met een sterk team, waarbij iedereen op de juiste plek en  
in zijn/haar kracht zit.

Ook Facilitair en Klantencontact hebben in 2021 de teams 
geoptimaliseerd. Zo heeft Facilitair het afgelopen jaar 
inzichten gekregen in de (deels veranderende) werkzaam-
heden. Klantencontact is vanaf april 2021 geheel opnieuw 
gevormd. Ook bij dit team zijn de werkzaamheden ver-
anderd, zijn er vier nieuwe medewerkers aangesteld en is 
er een nieuwe teamleider gekomen. Ieder teamlid kan nu 
ingezet worden op zijn eigen kracht. 

Marketing & Communicatie heeft het team versterkt met 
een programmeur. Daarnaast ondersteunt een docent van 
de Kunstenschool het team voor vier uur in de week.

Museaal heeft al een optimalisatie van het team gehad in 
2020. In 2021 heeft hier verder geen aanvulling of verschuiving  
in plaats gevonden.

De Kunstenschool is doorlopend bezig met het optimaliseren  
van het personeel. Hier wordt goed gekeken naar de inzet 
van de docenten en nieuwe docenten aangetrokken  
wanneer dit nodig is.
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ZZP 
ZZP’ers zijn voor Oyfo erg waardevol. Onze ZZP docenten 
worden voornamelijk ingezet bij onze afdeling educatie 
voor de schoolprojecten. In 2021 waren er 50 ZZP’ers in 
meer of mindere mate verbonden aan Stichting Oyfo. 

Vrijwilligers
Een organisatie als Oyfo techniekmuseum wordt gedragen 
door vrijwilligers uit de samenleving. Hoewel de trend is 
dat steeds minder mensen tijd hebben voor vrijwilligers-
werk, kunnen wij bij Oyfo rekenen op de ondersteuning van 
ruim 100 betrokken vrijwilligers. Zij zijn o.a. werkzaam aan 
de recep tie, onderhoud en bij de afdeling educatie of als 
publieks begeleider en zetten zich met hart en ziel in voor 
onze organisatie. Oyfo onderschrijft de code diversiteit  
en inclusie en dit zie je terug in de samenstelling van het 
vrijwilligers team. Zij zijn een afspiegeling van de maatschappij  
en iedereen is welkom. Tezamen met de beroepskrachten 
streven zij ernaar iedereen op een toegankelijke manier te 
betrekken bij de denkwijzen uit wetenschap en technologie 
waardoor onze cultuur en maatschappij gevormd zijn. 

In 2021 zijn alle vrijwilligers ondergebracht bij de teams. 
Samen met de medewerkers vormen zij een team dat verant-
woordelijk is voor de activiteiten van Oyfo. Om vrijwilligers 
ook een stem te geven neemt een vrijwilliger plaats in onze 
ondernemingsraad. 

De juiste mensen op de juiste plek is voor 90% afgerond 
voor zowel medewerkers in loondienst, ZZP en vrijwilligers 
maar dit is een doorlopend proces.

Verzuim
In 2021 is het verzuimpercentage fors gestegen naar een 
percentage van 10,82%. Er is een duidelijke reden dat dit te 
maken heeft met Covid-19. Over het hele jaar 2021 zijn er  
29 verzuimmeldingen gedaan, hiervan bestond 65% uit  
kort verzuim (<8 dagen).

BHV
In 2021 is de preventiemedewerker bezig geweest met 
het opstellen van de vluchtroutes en de BHV. Hij heeft een 
inventarisatie gemaakt van de medewerkers binnen Oyfo 
die moeten voldoen aan de BHV training en heeft ervoor 
gezorgd dat deze training ook heeft plaatsgevonden. 

Opleidingen
In 2021 hebben we 1,25% van ons P-budget geïnvesteerd 
in de opleiding van onze mensen. Zo zijn er verschillende 
opleidings trajecten geweest voor de medewerkers en  
vrijwilligers van Oyfo. Vanuit Museaal is er een training  
geweest voor alle medewerkers en vrijwilligers in verband 
met de nieuwe museale verhaallijn. Ruim 80 vrijwilligers,  
20 stafmede werkers en 12 docenten hebben deelgenomen 
aan de training waarin ze uitgebreid mee werden genomen 
in en door Oyfo. 18 vrijwilligers hebben hierna aangegeven 
dat ze meer wilden weten over de museale zones en de 
daarbij behorende collectie. Zij hebben deelgenomen  
aan de verdiepende training. 

Omdat de verhuizing van de objecten veel en zorg- 
vuldig werk met zich meebrengt, is een groep vrijwilligers  
geschoold om delen van de collectie te verpakken. De 
collectie   medewerker van Oyfo heeft, om meer kennis te 
vergaren, deelgenomen aan de cursus Beheer en Behoud 
van Helicon en is gestart met een cursus Collectiemanage-
ment aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. 

Educatie heeft twee trainingen georganiseerd voor de 
educatie docenten en -vrijwilligers. Onderwerpen waren 
de nieuwe educatievisie en de nieuwe manier van work-
shop begeleiden. Deze bijeenkomsten werden vervolgd 
door (online) Tinkertrainingen in mei, verzorgd door NEMO 
Science Museum. Voor de start van de vakantie-activiteiten 
zijn de vrijwilligers geïnstrueerd over de nieuwe werkwijze 
en manier van begeleiden. En hetzelfde deden we voor  
de start van de nieuwe schoolprojecten. Intussen werken 
we verder aan trainingen op het gebied van pedagogiek  
en didactiek. 

Nadat in 2020 de opleidingsbehoefte is opgehaald bij de 
docenten van Oyfo, is in navolging van deze gesprekken 
gezamenlijk in juni 2021 deelgenomen aan een thema- 
studieochtend geleid door een externe partij. Dit krijgt  
een vervolg in het Toekomstplan voor de Kunstenschool, 
welke in het jaar 2022 in wordt gezet. 

Stages
Museaal heeft de ambitie om jaarlijks stagiaires van relevante  
opleidingen een stageplaats te bieden. Dit jaar hebben wij 
een stageplek kunnen realiseren voor een student van de 
Reinwardt Academie Amsterdam. Daarnaast hebben wij in  
samenwerking met het ROC Almelo een aantal stageplaatsen 
kunnen aanbieden aan studenten die vanwege de Covid-19 
geen stageplaats kunnen vinden.

De Kunstenschool heeft aan twee ArtEZ-studenten en één 
ROC-student van de opleiding Podiumkunst een stageplek 
kunnen aanbieden. 

Medewerkers
Op 1 januari 2021 waren er 56 medewerkers in loondienst 
met een formatieomvang van 26,97 fte. Op 31 december 
2021 bestond het personeelsbestand uit 57 medewerkers  
in loondienst met een formatieomvang van 27,29 fte. 
De medewerkers van Oyfo vallen onder de Cao-KE. 
Gedurende het jaar zijn er vijf medewerkers in dienst gekomen  
en vier medewerkers uitgestroomd. De voornaamste reden 
van indiensttreding was het opvullen van ontstane vacatures  
als gevolg van medewerkers op de juiste plek. 

Vanuit diversiteit en inclusie heeft Oyfo in 2021, één mede- 
werker fulltime voor onbepaalde tijd ingehuurd via de  
SWB en één medewerker parttime in loondienst vanuit de 
participatiewet. Vanuit diversiteit en inclusie heeft Oyfo 
de sollicitatieprocedure aangepast waarbij er speeddates 
plaatsvinden. Iedereen die wil solliciteren beantwoordt van 
tevoren een 4-5 tal vragen, neemt de CV mee en komt 
vrijblijvend naar de open avond. Heeft de sollicitant na 
een korte presentatie van de directeur-bestuurder en de 
teamleider nog interesse, dan kunnen zij deelnemen aan 
een speeddate.

Bron: www.tubantia.nl
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3.3 Gezond ondernemerschap 

In 2021 heeft er een grote focus gelegen om een stabiele basis te leggen in alle teams. 

Zo hebben een aantal teams versterking gekregen, waardoor er meer ruimte is gekomen 

om goed te kijken naar het aanbod van Oyfo en hoe dit op de markt gezet kan worden. 

Het doel was om de balans tussen inkomsten uit eigen middelen en subsidies al in 2021 

bij te stellen waardoor Oyfo minder afhankelijk wordt van subsidies. Helaas hebben we dit 

in verband met Covid-19 niet kunnen realiseren. Door een solide basis te leggen in 2021 

hebben we al wel kunnen voorsorteren. 

Door een optimalisatie in de staf formatie hebben we 
1 FTE vrijgemaakt voor innovatie en productontwikkeling. 
Deze uren zijn op diverse afdelingen terug te zien. Zo heeft 
team Educatie nieuwe educatieve programma’s ontwikkeld 
en is er bij Museaal ruimte vrijgemaakt met betrekking tot 
innovaties om de museale verhaallijn te blijven vernieuwen. 
Ook is er ruimte vrijgekomen voor een programmeur die 
binnen Marketing & Communicatie is belegd. 

In 2021 zijn we begonnen met het op orde maken van de 
processen. Zo krijgen we met de projectadministratie beter 
zicht op de financiën. We hebben daar een eerste stap in 
gezet en we gaan dit in 2022 verder oppakken.

Daarnaast hebben we een nieuw prijzenbeleid voor al onze 
doelgroepen opnieuw vastgesteld. Zo hebben we gekeken 
naar de prijzen van het verhuren van de ruimtes, toegang 
voor het museum, de kinderfeestjes en schoolprojecten. 
Hiervoor werden kosten zoals ontwikkelkosten beter geïn-
ventariseerd en worden nu ook doorberekend aan de klant. 

Wat we hebben gemerkt is dat er veel vraag is naar zakelijke  
arrangementen. Daar heeft dit jaar geen focus voor ons  
op gelegen maar mensen weten ons gelukkig al goed te 
vinden. Er ligt dus een mooie kans voor Oyfo om dit (in 
samenwerking met restaurant Lust) verder uit te werken 
en in 2022 te versterken, waardoor dat in de toekomst  
ook een bron van inkomsten wordt voor Oyfo. 

Partnerschap en co-creatie 

OverCultuur.nl
De afgelopen jaren heeft Oyfo samen met concordia en de 
Rijbrink geïnvesteerd in het opzetten van de website www.
overcultuur.nl. Per april 2021 is besloten dat overcultuur.nl 
in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van Rijnbrink 
valt. Dit om de continuïteit te borgen. 

Culturele kernvoorziening
In 2021 zijn we gestart met het overleg directeuren culturele 
kernvoorzieningen om te komen tot de intensivering van de 
samenwerking.

ExpeditieWijz
Sinds de zomer van 2021 zit basisschool ExpeditieWijz bij 
ons in het pand. Zij maken doordeweeks in de ochtenduren 
gebruik van onze (muziek)lokalen. In eerste instantie zijn 
wij met ExpeditieWijz de samenwerking aangegaan op de 
inhoud. De missie en visie van de basisschool sluit enorm 
aan op de missie van Oyfo. Een bijkomend voordeel is dat 
we met deze samenwerking ook efficiënt gebruik maken 
van de ruimtes en genereren we inkomsten door huur.  
Een win-win situatie voor beide organisaties.

Concordia
De Oyfo Shop is een samenwerking met Concordia in 
Enschede. Concordia ondersteunt Klantencontact zowel  
bij de inkoop van de spullen maar ook met de inrichting van 
de Shop. Zo hebben zij Klantencontact een korte training 
Visual Merchandising gegeven. In de Oyfo Shop verkopen 
we producten van Twentse makers. Van een aantal van deze 
makers kopen wij de artikelen in en andere producten zijn op 
basis van consignatie. Op dit moment hebben wij zestien 
samenwerkingen. De artikelen zijn handgemaakt en het 
gaat om spullen als kaarten, foto’s, sieraden, tassen, sjaals, 
snijplanken en servies. 

Overige partners 
We hebben in 2021 meer verschillende partners aan ons 
weten te binden. We willen dit in 2022 verder gaan uitzetten 
en ons ook focussen om langdurige en meerjarige (nieuwe) 
partners aan ons te binden. 
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3.4 Verslag van de OR

In maart 2021 zijn wij begonnen met het uitschrijven van de verkiezingen voor nieuwe 

leden van de OR, aangezien de termijn van de huidige leden ten einde liep. Hierop melde 

zich vijf kandidaten aan, voor vijf beschikbare plaatsen. Deze aangemelde kandidaten 

waren verdeeld over twee kiesgroepen. Volgens het reglement was een verkiezing in 

deze situatie dus niet nodig. Met ingang van 1 juli 2021 is de samenstelling van de OR 

daarmee gewijzigd. 

Samenstelling tot 1 juli 2021
Voorzitter:  Wouter Munsterman
Secretaris:  Bert Otter
Lid:   Dorothé Verberne
Lid:   Carla Nieuwenhuis 

Samenstelling vanaf 1 juli 2021
Voorzitter:  Folkert Buis
Vice-voorzitter:  Wouter Munsterman
Secretaris:  Carla Niewenhuis
Lid:   Victor Holman
Lid:   Dorothé Verberne 

Bijeenkomsten en vergaderingen 
De OR heeft in 2021 tien keer vergaderd. Daarnaast zijn 
er vijf overlegvergaderingen geweest met de directeur- 
bestuurder en soms met één of meerdere teamleiders. 
Ook heeft er één vergadering plaatsgevonden met de 
Raad van Toezicht. 

Belangrijkste onderwerpen
De OR heeft zich in 2021 onder andere beziggehouden  
met de verhuizing naar het Hazemeijer en het beleidstuk 
discipli naire maatregelen en het beleid rondom vakantie, 
verlof, overuren en jaarrooster. Het jaarplan 2022 en het 
Bedrijfsnoodplan hebben ook onze aandacht gekregen. 

Op initiatief van de OR werd een aanvang gemaakt  
met het opstellen van een personeelshandboek en een  
regeling voor de thuiswerkvergoeding. Daarnaast heeft  
de OR instemming gegeven aan een aanpassing van de 
instellingsregeling en het opleidingsbeleid. 

2022
De OR heeft voor 2022 twee speerpunten geformuleerd:
• Bedrijfshulpverlening en Risico Inventarisatie en 
 -evaluatie op orde.
• Gemotiveerde en betrokken medewekers die gezien  
 worden door de teamleiders en de directeur-bestuurder. 
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Staat van baten en lasten 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

BATEN

Lesgelden 400.296 448.500 447.358
Subsidie gemeenten 1.886.906 1.886.900 1.813.581
Overige subsidies 416.900 70.000 299.100
Projecten 207.379 178.900 129.069
Museumopbengsten 100.431 120.000 77.269
Sponsorbijdragen 92.897 55.000 46.548
Nevenexploitaties 27.639 35.300 37.438
Overige baten 63.506 16.500 17.108

Totaal baten 3.195.954 2.811.100 2.867.471

LASTEN

Lonen en salarissen 2.074.546 2.045.100 2.034.245

Afschrijvingen 159.579 76.400 75.734

Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten 487.921 423.400 283.201
Algemene beheerslasten 196.010 198.800 221.557
Specifieke lasten 223.181 196.800 225.224
Overige baten en lasten 316.389 0 0

Totaal lasten 3.457.626 2.940.500 2.839.961

BEDRIJFSRESULTAAT -261.672 -129.400 27.510

Financiële baten en lasten -33.230 -19.100 -28.549

RESULTAAT
vòòr resultaatbestemming

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve 203.410 0 0
Bestemmingsreserve: 
Innovatie 125.000 0 0
Ontwikkeling Hazemeijer 44.526 -135.143 25.675
Wilhelminaschool -13.357 -13.357 -26.714
Vrijval Wilhelminaschool -654.481 0 0

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING -294.902 -148.500 -1.039

RESULTAAT
nà resultaatbestemming

-294.902 -148.500 -1.039

0 0 0

Kasstroomoverzicht over 2021 en 2020

KASSTROOMOVERZICHT
€ € € €

Bedrijfsresultaat -261.672 27.510

mutatie in voorzieningen -279.231 -60.865

- afschrijvingen investeringen 159.579 75.734
totaal afschrijvingen 159.579 75.734

veranderingen in het werkkapitaal:
- vorderingen 155.445 -311.389
- overige schulden -1.071.177 819.645

-915.732 508.256
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.035.384 523.125

interestlasten -33.230 -28.549
Kasstroom uit operationele activiteiten -33.230 -28.549

- investeringen in vaste activa -769.141 -1.900.000
- desinvesteringen in materiële vaste 

activa 1.360.762 0
kasstroom uit investeringsactiviteiten 591.621 -1.900.000

Ontvangen leningen
Aflossingen leningen 299.427 1.404.171
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 299.427 1.404.171

Netto kasstroom -439.238 26.257

Liquide middelen begin boekjaar 1.352.387 1.326.130
Liquide middelen ultimo boekjaar 913.149 1.352.387

Totaal mutatie liquide middelen -439.238 26.257

Het kasstroomoverzicht over 2021 en 2020 is volgens de indirecte methode. 

2021 2020
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Toelichting op de jaarrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening 2021 van Stichting Oyfo heeft betrekking op het tijdvak van 1 januari 2021 
tot en met 31 december 2021. 

Stichting Oyfo is m.i.v. 1 januari 2018 ontstaan uit de fusie van het Hengelo's Educatief Industriemuseum 
(Heim), CREA, Centrum voor kunstzinnige vorming (Crea) en de Stichting Algemene Muziekschool Hengelo 
en Omstreken (Muziekschool Hengelo). 

Stichting Oyfo, statutair gevestigd te Hengelo heeft als doelstelling het bevorderen van cultuur en het 
ontwikkelen van activiteiten op het terrein van creativiteitsontwikkeling, in het bijzonder op het gebied 
van techniek, beeldende kunst, muziek, dans en theater. 
Daarnaast wil Oyfo een of meer rijksmonumenten als monument en museum als historisch ergoed 
in stand houden en beschermen op grond van de Monumentenwet 1988 en deze voor bezichtiging 
openstellen.  
Tevens schept en exploiteert Oyfo een permanente gelegenheid waar op educatieve- en onderhoudende  
wijze een overzicht wordt gegeven van de industriële geschiedenis van hengelo en omgeving tijdens 
haar groei van agrarisch dorp tot industriestad. 

Het KvK-nummer van Stichting Oyfo is: 41027070 

In het verslagjaar heeft Stichting Oyfo velerlei activiteiten verricht, zowel op grond van de 
vraag vanuit de deelnemende gemeentes als uit de markt. 

Stichting Oyfo hanteert als rechtspositie de cao Kunsteducatie. 

De vergelijkende cijfers omvatten een gelijke periode op basis van dezelfde grondslagen en zijn 
weergegeven in euro's. 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts  
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

De algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening zijn gebaseerd op de 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving overeenkomstig de richtlijn RJK C1, getiteld "Kleine organisaties-
zonder-winststreven". 

Covid-19
Het bestuur heeft de gevolgen van Covid-19 beoordeeld, met name op het gebied van lesgelden en 
opbrengsten vanuit entreegelden en  projecten. Tevens is gekeken naar de subsidiebaten. Vanuit 
gemeente Hengelo zijn toezeggingen gedaan om de subsidie in 2022 te verstrekken. De lesgelden dalen 
minder hard vanwege de doorgang van de lessen online. Binnen de projecten zien we verschuivingen in de 
periode. De gerelateerde loonkosten volgen deels de verschuivingen binnen de opbrengsten.

De gevolgen van Covid-19 op de toekomstige prestaties en daarmee op de waardering van activa 
(vorderingen) en schulden of op de liquiditeit is beoordeeld als niet significant. Als gevolg hiervan zijn de 
gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde vermeerderd met de kosten om het  
actief op zijn plaats in staat van gebruik te krijgen minus afschrijvingen, uitgaande van de veronderstelde  
levensduur van de onderscheiden typen materiële vast activa. 
Van subsidies die worden ontvangen op investeringen in activa wordt een bestemmingsreserve 
gevormd. Van deze reserve wordt jaarlijks een evenredig deel aangewend als dekking van de afschrijvingen 
op deze activa. 

De afschrijvingen zijn gebaseerd op een vast percentage van de aanschafwaarde. De volgende 
afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 
 - Grond 0%
 - Gebouwen 2,5 - 10%
 - Installaties 5%
 - Activa in uitvoering 0%
 - Overige materiële vaste activa 10-33%

Bijzondere waarverminderingen van vaste activa 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als 
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij 
normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het 
bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen 
worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. 

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens 
worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd. 

Debiteuren 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de  geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden volgens de statische 
methode bepaald en in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Te vorderen van deelnemende gemeentes 
De toegekende subsidies van gemeentes zijn pas definitief na vaststelling van de subsidies door de 
deelnemende gemeentes. 
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Te vorderen inzake cao-transitie 
De vorderingen worden opgenomen tegen de bijdrage volgens de brief van gemeente Hengelo d.d. 
2 februari 2017, onder aftrek van de daadwerkelijke declaraties met betrekking tot het traject van de  
cao-transitie. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.  
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de stichting is volledig vrij besteedbaar, met uitzondering van de  
bestemmingsreserve. 

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van het eigen vermogen waaraan een beperkte bestedings- 
mogelijkheid is gegeven. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. Doel van deze reserve is de 
continuïteit op korte en middellange termijn te waarborgen door de buffer voor (on)voorzienbare 
risico's op een aanvaardbaar niveau te brengen. 

Voorzieningen 
Algemeen: 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen  
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de  
voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de  
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden  
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorziening CAO-transitie 
De voorziening cao-transitie is gevormd om de toekomstige kosten inzake overgang van CAR-UWO naar  
cao KE te dekken. De verplichtingen van genoemde voorziening per balansdatum zijn gewaardeerd op  
basis van de garantiestelling gemeente Hengelo (brief d.d. 2 februari 2020) minus de  
daadwerkelijke bestedingen ten laste van deze voorziening. 

Groot onderhoud 
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten  
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt  
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens  
tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.  

Lopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten  
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering  
bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen  
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder  
aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke  
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de  
langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 

Investeringsbijdragen
Vanuit gemeente Hengelo en diverse fondsen zijn bijdragen ontvangen voor de museale inrichting 
van het nieuwe pand in het Hazemeijer complex. Deze bijdragen dienen te dekking van de gemaakte 
investeringen. Vrijval van deze bijdragen staan in rechtstreeks verband met de afschrijvingslasten. 

Overige activa en passiva 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende  
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen  
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de  
nominale waarde. 
Vooruitontvangen bedragen voor herinrichting en verhuizing naar Hazemeijer zijn volgens RJ 258 
opgenomen tegen de hoogte van de ontvangen bedragen. Hierop zijn reeds gemaakte kosten en gedane 
betalingen aan Hazemeijer BV in mindering gebracht.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 
In de staat van baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die betrekking hebben op het  
boekjaar met inachtneming van hetgeen hierna is vermeld. 

Pensioenen 
De collectieve pensioenregeling is ondergebracht bij PFZW (CAO Kunsteducatie) en ABP (CAO ABP) en is  
naar zijn aard een beschikbare premieregeling. De onderneming heeft in het geval van een tekort bij 
het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan 
hogere toekomstige premies. 

Baten 
De opbrengst van de lesgelden inzake de jaarcursussen zijn bepaald op basis van de werkelijk verrichte 
lesmomenten in het betreffende kalenderjaar. Hierop is geanticipeerd met kortingen achteraf over het  
lopende schooljaar per balansdatum. 

Lasten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Subsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is 
dat deze worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht 
op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de  
winst-en-verliesrekening. 

Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur. 

Rentebaten en rentelasten  
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Algemeen 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd lager 
dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt 
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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Toelichting op de balans

Vaste Activa

Materiële vaste activa
€ € €

2021
Grond

Aanschafwaarde 31-12-20 393.325
Bij: investeringen 2021 0
Af: aanschafwaarde desinvesteringen 2021 393.325

Aanschafwaarde 31-12-21 0

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-20 0
Bij: afschrijvingen 2021 0
Af: afschrijvingen desinvesteringen 2021 0

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-21 0
Boekwaarde per 31 december 2021 0

Gebouw

Aanschafwaarde 31-12-20 1.291.294
Bij: investeringen 2021 0
Af: aanschafwaarde desinvesteringen 2021 1.291.294

Aanschafwaarde 31-12-21 0

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-20 297.563
Bij: afschrijvingen 2021 26.294
Af: afschrijvingen desinvesteringen 2021 323.857

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-21 0
Boekwaarde per 31 december 2021 0

Activa in uitvoering

Aanschafwaarde 31-12-20 1.900.000
Bij: investeringen 2021 0
Af: aanschafwaarde desinvesteringen 2021 1.900.000

Aanschafwaarde 31-12-21 0

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-20 0
Bij: afschrijvingen 2021 0
Af: afschrijvingen desinvesteringen 2021 0

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-21 0
Boekwaarde per 31 december 2021 0

Herhuisvesting

Aanschafwaarde 31-12-20 0
Bij: investeringen 2021 2.613.553
Af: aanschafwaarde desinvesteringen 2021 0

Aanschafwaarde 31-12-21 2.613.553

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-20 0
Bij: afschrijvingen 2021 117.951
Af: afschrijvingen desinvesteringen 2021 0

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-21 117.951
Boekwaarde per 31 december 2021 2.495.602

Overige materiële vaste activa

Aanschafwaarde 31-12-20 807.330
Bij: investeringen 2021 55.588
Af: aanschafwaarde desinvesteringen 2021 0

Aanschafwaarde 31-12-21 862.918

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-20 795.855
Bij: afschrijvingen 2021 15.334
Af: afschrijvingen desinvesteringen 2021 0

Cumulatieve afschrijvingen 31-12-21 811.189
Boekwaarde per 31 december 2021 51.729

2021 2020
€ €

Boekwaarde per 31 december 2.547.331 3.298.531

In het boekjaar is het pand "De Wilhelminaschool" aan de Industriestraat 9, 7553 CK te Hengelo verkocht.
De nieuwe locatie van Oyfo in het Hazemeijer complex is in 2021 in gebruik genomen. De soft-opening 
heeft plaatsgevonden op 18 juli. Vanaf die datum zijn de activa in gebruik genomen en zijn de afschrijvingen  
van de nieuwe investeringen berekend. 

Vlottende activa
 

Debiteuren
2021 2020

€ €

Boekwaarde per 31 december 35.427 27.801

De debiteuren worden opgenomen voor het nominale bedrag onder aftrek van dat deel dat naar 
verwachting oninbaar of dubieus zal zijn.  

Te vorderen van deelnemende gemeentes

Specificatie verloop subsidie deelnemende gemeentes: € €
Gemeente Hengelo
Verloop subsidie 
- toegekende subsidie 2021 1.886.906
- nog te ontvangen subsidie herhuisvesting 150.000
- toegekende incidentele subsidie 2021 126.536
- ontvangen subsidie 2021 1.886.906

Subtotaal te verrekenen per 31-12-2021 276.536

Boekwaarde per 31 december te vorderen 276.536

De reguliere subsidies van de deelnemende gemeentes zijn volgens de voorlopige toekenningen van deze 
gemeentes geheel ontvangen in het boekjaar 2021. De beschikkingen worden definitief vastgesteld op 
basis van dit jaarverslag. De subsidies van de deelnemende gemeentes met betrekking tot 2020 zijn 
vastgesteld in 2021 op basis van het verstrekte jaarverslag 2020. 
De gemeente Hengelo heeft een bedrag van € 1.500.000,- toegezegd voor de verhuizing van Oyfo naar 
de nieuwe locatie. Van dit bedrag is 90% reeds ontvangen. De resterende 10% is opgenomen als vordering. 
Dit bedrag zal na goedkeuring van de financiële verantwoording worden overgemaakt. 
De incidentele subsidie van de gemeente Hengelo is verleend vanuit de regeling Financiële 
ondersteuning lokale culturele voorzieningen 2021. Deze subsidie is bedoeld om de negatieve 
financiële effecten van de coronamaatregelen te compenseren. 

Te factureren lesgelden 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 31 december 18.992 0

Dit betreft de te factureren lesgelden schooljaar 2021 - 2022, respectievelijk schooljaar 2020 - 2021. 
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Te vorderen inzake cao-transitie 2021 0
€ €

Boekwaarde per 31 december 213.654 275.242

Dit betreft de te vorderen gelden inzake kosten voor de cao transitie op basis van de brief van gemeente  
Hengelo d.d. 2 februari 2017. Gezien de grootte van de posten "te vorderen inzake cao-transitie" en  
"voorzieing cao-transitie" zijn beide posten separaat op de balans opgenomen. 

Te vorderen inzake belastingen 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 31 december 25.936 196.131

Dit betreft de te vorderen omzetbelasting over het vierde kwartaal 2021. De daling ten opzichte van 2020 
is het gevolg van betaalde facturen inzake de verhuizing naar het Hazemeijer complex ultimo 2020. 

Overige vorderingen en overlopende activa
2021 2020

€ €

Boekwaarde per 31 december 25.692 33.408

De afname van de overige vorderingen is het gevolg van het wegvallen van vooruitbetaalde huurkosten 
welke ultimo 2020 waren voldaan voor het eerste kwartaal van 2021. 

Liquide middelen
2021 2020

€ €

Boekwaarde per 31 december 913.149 1.352.387

De mutatie in de liquide middelen over het boekjaar 2021 bedraagt € 439.238 negatief. Met betrekking tot 
de mutatie in de liquide middelen verwijzen wij naar paragraaf "kasstroomoverzicht over 2021 en 2020". 

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt: 
2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 35.622 35.622
- toevoeging uit resultaatbestemming 203.410 0
Boekwaarde per 31 december 239.032 35.622

De algemene reserve is toegenomen, vanwege vrijval vanuit de bestemmingsreserve voor de 
Wilhelminaschool. 

Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: 
2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 873.312 874.351
toevoeging uit resultaatbestemming 169.526 25.675
onttrekking uit resultaatbestemming 667.838 26.714

Boekwaarde per 31 december 375.000 873.312

De bestemmingsreserve is als volgt opgebouwd: 
€ €

- Wilhelminaschool 0 667.838
- ontwikkeling Hazemeijer 150.000 105.474
- innovatie 125.000 0
- verwachte kosten instrumentarium 100.000 100.000
Boekwaarde per 31 december 375.000 873.312

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur gevormd.
De bestemmingsreserve kosten Wilhelminaschool is aangewend voor matching met de afschrijvingskosten 
van de gebouwen en is niet meer vrij beschikbaar. Middels de verkoop van het pand is deze voorziening 
vrijgevallen, deels ten gunste van de algemene reserve. 
De bestemmingsreserve innovatie is gevormd om vernieuwingen door te voeren in de breedste zin van het 
woord, voor zowel het museum, de verhaallijn alsmede voor de kunstenschool. 
De bestemmingsreserve ontwikkeling Hazemeijer is gevormd om toekomstige kosten te dekken, welke 
direct het gevolg zijn van de herhuisvesting van het museum. 

Voorzieningen

Voorziening cao-transitie
2021 2020

€ €

Boekwaarde per 31 december 175.731 213.486

In de balans is voor een duidelijker beeld onder vlottende activa de post "te vorderen 
cao-transitie" opgenomen. 
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Voorziening onderhoud

Boekwaarde voorziening onderhoud per 31 december 0 241.476

De voorziening onderhoud was gekoppeld aan het pand de Wilhelminaschool. In het boekjaar is de 
voorziening onderhoud vrijgevallen als gevolg van de verkoop van de Wilhelminaschool. 

Langlopende schulden

Lening gemeente Hengelo 2021 2020
€ €

- Lening 565.029 574.445
- af: aflossing boekjaar 565.029 9.416
- af: kortlopend deel 0 565.029
Boekwaarde per 31 december 0 0

Dit betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 33 jaar. De schuld moet in zijn geheel zijn afgelost 
medio 2049. Deze lening is in zijn geheel afgelost bij de verkoop van de Wilhelminaschool. 

Investeringsbijdrage gemeente Hengelo 2021 2020
€ €

- Investeringsbijdrage 1.350.000 0
- bij: ontvangen bijdrage 150.000 1.350.000
- af: benutting boekjaar 68.219 0
- af: kortlopend deel 150.000 135.000
Boekwaarde per 31 december 1.281.781 1.215.000

Dit betreft de bijdrage vanuit de gemeente Hengelo inzake de kosten van de museale inrichting van Oyfo 
in het Hazemeijer complex. Deze bijdrage is ontvangen ter dekking van de gemaakte kosten in de nieuwe 
locatie. Vrijval van dit bedrag geschied overeenkomstig met de afschrijvingslasten, teneinde 
resultaatneutraal door de staat van baten en lasten te lopen. 

Investeringsbijdrage fondsen 2021 2020
€ €

- Investeringsbijdrage 838.000 0
- bij: ontvangen bijdragen fondsen 316.853 838.000
- af: benutting boekjaar 52.522 0
- af: kortlopend deel 115.485 83.800
Boekwaarde per 31 december 986.846 754.200

Dit betreft de bijdrage vanuit diverse fondsen inzake de kosten van de museale inrichting van Oyfo in het 
Hazemeijer complex. Deze bijdrage is ontvangen ter dekking van de gemaakte kosten in de nieuwe locatie. 
Vrijval van dit bedrag geschied overeenkomstig met de afschrijvingslasten, teneinde resultaatneutraal door 
de staat van baten en lasten te lopen. 

De verdeling van de ontvangen bijdragen is als volgt:
- Bankgiro loterij 418.000
- Eigen bijdrage Oyfo 211.103
- Provincie Overijssel 150.000
- Mondriaanfonds 100.000
- VSB Fonds 100.000
- Rabobank Centraal Twente 50.000
- Willem Wilminkstichting 30.000
- Stichting Sabawas 25.000
- Urenco Nederland 20.000
- Bylandt Stichting 12.500
- Cogas 12.500
- Stichtig Roelvinkfonds 10.000
- Thales 10.000
- De Zuivelhoeve 2.500
- Stichting Rotary club Hengelo 2.500
- Stichting Rotary club Oldenzaal 750

1.154.853

Kortlopende schulden

Crediteuren 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 31 december 71.473 239.891

De afname van het saldo crediteuren is gevolg van ontvangen facturen vanwege de verbouwing 
van het Hazemeijer complex, welke ultimo 2020 waren opgenomen. 

Vooruitgefactureerde lesgelden 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 31 december 0 6.199

Dit betreft de vooruitgefactureerde lesgelden schooljaar 2021 - 2022, respectievelijk schooljaar 2020 - 2021. 

Te betalen belastingen en sociale premies 2021 2020
€ €

- te betalen belastingen en sociale premies 63.324 68.724
- te betalen pensioenpremies 9.933 19.034
Boekwaarde per 31 december 73.257 87.758

Overige schulden en overlopende passiva 2021 2020
€ €

- te betalen kosten personeel 107.305 93.888
- te betalen huisvestingskosten 2.679 122.724
- rente lening 0 182.968
- kortlopend deel lening 265.485 783.829
- nog uit te voeren projecten 163.781 95.512
- vooruitontvangen gelden 171.140 259.565
- overige schulden 143.207 197.170
Boekwaarde per 31 december 853.597 1.735.656

Betreft diverse nog te betalen bedragen in 2022, waarvoor in 2021 een verplichting is aangegaan en 
vooruitontvangen bedragen betrekking hebbende op 2022. 
De renteschuld is in zijn geheel afgelost bij de verkoop van de Wilhelminaschool.

De daling van de kortlopende schulden is het gevolg van de gedane aflossing van de lening 
bij de gemeente Hengelo in verband met de verkoop van het pand aan de industriestraat. 
Het totale openstaande saldo van € 565.029,- is hieronder opgenomen in 2020.
Tevens is de vrijval van de investeringsbijdrage van de museale inrichting hieronder verantwoord voor het 
deel wat in 2022 zal vrijvallen. Dit betreft een saldo van € 218.800,-. 

NOW gelden
Vanuit steunreglingen vanuit de overheid zijn in 2021 gelden ontvangen inzake de NOW regelingen. 
Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat er niet aan de eis is voldaan om een minimale 
omzetdaling te hebben van 20%. Derhalve zijn de ontvangen bijdragen van € 80.668,- opgenomen als 
kortlopende schuldpositie. 

Nieuwe huisvesting
Onder de te betalen huisvestingskosten waren in 2020 posten opgenomen die betrekking hadden op de 
overeengekomen  'eigen bijdrage voor de toekomstige nieuwe huisvesting van de Muziekschool Hengelo na 
de fusie met Heim/Crea, onder aftrek van reeds gemaakte kosten tot en met 2020. Bij het ingebruik 
nemen van de nieuwe locatie zijn deze bijdrage en kosten geactiveerd. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Met Hazemeijer hengelo BV is een huurverplichting aangegaan van ongeveer € 331.000,- per jaar inzake
het Hazemeijer complex. De resterende looptijd van het huurcontract met Hazemijer Henglo BV is
20 jaren. De totale huurverplichting over de resterende looptijd van de huurcontracten is € 6.289.000,-. 
De totale huurverplichting met een looptijd van meer dan 1 jaar en korter dan vijf jaar is € 1.324.000,-. 
De totale huurverplichting, met een looptijd van meer dan vijf jaar bedraagt € 4.634.000,- 

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Lesgelden Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal lesgelden 400.296 448.500 447.358

De opbrengsten vanuit lesgelden vallen in 2021 lager uit dan begroot en realisatie 2020. 
Vanwege Covid-19 zijn er minder cursisten die lessen volgen dan voorgaand jaar. Tevens zijn er lessen 
uitgevallen als het gevolg van de verplichte sluiting van de leslocaties door de overheid. 

Subsidie gemeentes Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

 - gemeente Hengelo 1.886.906 1.886.900 1.812.590
 - gemeente Hof van Twente 0 0 991
Totaal subsidie gemeentes 1.886.906 1.886.900 1.813.581

Het betreft de ontvangen subsidiebedragen volgens de voorlopige toekenning van gemeentes. Wij 
verwijzen hierbij naar de specificatie verloop subsidie deelnemende gemeentes.  
Met ingang van 2021 is de subsidie vanuit de gemeente Hof van Twente gestopt. De subsidie vanuit 
gemeente Hengelo wordt jaarlijks toegewezen, maar heeft een structureel karakter.

Overige subsidies
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
€ € €

- combinatiefunctie Techniekeducatie 30.000 30.000 30.000
- combinatiefunctie Cultuur met kwaliteit 50.000 40.000 50.000
- financiële ondersteuning lokale culturele voorziening 126.536 0 219.100
- budgetsubsidies projecten 25.000 0 0
- incidentele subsidies 53.000 0 0
- overige subsidies 11.623 0 0
- investeringsbijdrages 120.741 0 0
Totaal overige subsidies 416.900 70.000 299.100

Onder de overige subsidies zijn subsidies voor combinatiefuncties opgenomen, alsmede doelsubsidies.
De combinatiefunctiesubsidie valt hoger uit wegens het niet begroten van de subsidie voor de activiteiten 
van het CMK project. 
Onder de incidentele subsidies zijn subsidies opgenomen voor de aanschaf van een geluidsintallatie en 
een subsidie voor de inventarisatie van de gemeentelijke collectie. 
De budgetsubsidie projecten is ontvangen voor de ontwikkeling van de pop-up trailer. 
De investeringsbijdrages betreft het deel van de totaal ontvangen gelden voor de herhuisvesting, 
waarvoor afschrijvingslasten zijn gemaakt. Per saldo valt jaarlijks 10% van de totale bijdrage vrij. 
De subsidies ondersteuning lokale culturele activiteiten betreft  incidentele bijdrage vanuit de gemeente 
Hengelo om de negatieve effecten van Covid-19 te compenseren. Dit betreft een eenmalige toekenning. 
De subsidie voor techniekeducatie wordt jaarlijks toegekend en heeft een structureel karakter. 
De subsidie CMK is toegekend voor een periode van 4 jaren en loopt tot en met 2024.

Projecten
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
€ € €

Totaal opbrengst projecten 207.379 178.900 129.069

Vanwege Covid-19 waren schoolprojecten verschoven, waardoor ze niet in 2020 konden worden 
uitgevoerd, maar alsnog (deels) zijn uitgevoerd in 2021.  Tevens zijn hieronder opbrengsten verantwoord 
van het VSB fonds, het stimuleringsfonds en het Mondriaanfonds. Deze opbrengsten hebben betrekking 
op incidentele projecten, zoals de ontwikkeling van diverse kunstwerken door kunstenaars. 
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Museumopbrengsten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal opbrengst museum 100.431 120.000 77.269

Vanwege Covid-19 is het museum bijna 6 maanden gesloten geweest. Dit heeft een direct effect gehad 
op het aantal bezoekers, waardoor de opbrengsten lager liggen dan begroot. 
Ten tijde van Covid-19 was er sprake van een 1,5 meter samenleving, waardoor er in de maanden 
dat het museum wel geopend mocht zijn, minder bezoekers tegelijkertijd het museum mochten bezoeken. 

Sponsorbijdragen Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal opbrengst sponsoring 92.897 55.000 46.548

De sponsorbijrage vallen hoger uit dan begroot. Vanwege Covid-19 konden tegenprestaties niet 
worden uitgevoerd in 2020. Met sponsoren is overeengekomen dat vanwege de voortdurende 
Covid-19 crisis er is afgezien van een tegenprestatie, waardoor de opbrengsten zijn opgenomen 
in het boekjaar. Daarnaast zijn er nieuwe sponsoren vastgelegd. 

Nevenexploitaties Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal opbrengst nevenexploitaties 27.639 35.300 37.438

Vanwege de verplichte sluiting van het museum vallen de horeca inkomsten lager uit. 
Daarnaast mocht de horeca niet geopend worden toen het museum weer bezoekers mocht ontvangen. 
De verkopen vanuit de nieuwe Winkel vallen hoger uit dan begroot. Echter zijn de inkomsten lager 
uitgevallen, vanwege de verplichte sluiting van de museum en de winkel als gevolg van 
overheidsmaatregelen. 

Overige baten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal overige baten 63.506 16.500 17.108

De overige baten vallen hoger uit dan begroot, vanwege de verhuuropbrengsten aan ExpeditieWijz. 
Daarnaast zijn hieronder bijdragen gepresenteerd vanuit het Mondriaanfonds ter compensatie 
van Covid-19 gemiste inkomsten en gemaakte kosten. De begrote vergaderarrangementen hebben 
vanwege Covid-19 niet plaats kunnen vinden. 

Lasten

Personeelslasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal personeelslasten 2.074.546 2.045.100 2.034.245

Onder de loonkosten zijn de kosten van wachtgelders en de kosten van afvloeïng niet opgenomen. 
Deze kosten worden rechtstreeks verwerkt in de voorziening cao-transitie. 

Specificatie sociale lasten: Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

- premies sociale verzekeringen 207.242 203.601 224.298
- pensioenpremies 138.082 132.512 142.765
Totaal sociale lasten 345.324 336.112 367.063

Specificatie overige personeelslasten: Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal overige personeelslasten 100.286 150.000 81.455

De overige personeelslasten vallen lager uit dan begroot, als gevolg van de hogere ontvangen gelden 
wegens ziekte van medewerkers. Wel zijn er hogere kosten gemaakt vanwege toegekende 
thuiswerkvergoedingen, ten tijde van de thuiswerkadviezen van de overheid. 

Afschrijvingen Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal afschrijvingen 159.579 76.400 75.734

De afschrijvingslasten vallen hoger uit dan begroting, als gevolg van de hogere afschrijvingslasten 
voor de herhuisvesting. 
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Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal huisvestingslasten 487.921 423.400 283.201

De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot. De servicekosten zijn voor een geheel jaar in rekening 
gebracht, terwijl in de begroting was uitgegaan van 3 kwartalen. Daarnaast zijn de overige 
huisvestingslasten hoger uitgevallen, onder andere door hogere schoonmaakkosten als gevolg van 
Covid-19. Ook zijn er hogere kosten gemaakt voor onderhoud. 

Algemene beheerslasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal algemene beheerslasten 196.010 198.800 221.557

De algemene beheerslasten liggen in lijn met begroting. 

Specifieke lasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Totaal specifieke lasten 223.181 196.800 225.224

De overschrijding van de specifieke lasten ten opzichte van de begroting is het gevolg van gemaakte 
kosten voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor de theaterzaal. Hier staat echter 
ook een hogere subsidie tegenover, waardoor deze resultaatneutraal in de jaarrekening is verantwoord. 

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Overige baten 244.373 0 0
Overige lasten 560.762 0 0
Totaal overige baten en lasten -316.389 0 0

Onder de overige baten en lasten is het boekresultaat van de verkochte Wilhelminaschool opgenomen. 
Hier staat de vrijval van voorziening onderhoud tegenover. Per saldo heeft dit een negatief 
resultaateffect tot gevolg. Dit negatief resultaateffect wordt via de resultaatverdeling gedekt door 
de vrijval van de bestemmingsreserve Wilhelminaschool. 

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie 
2021 2021 2020

€ € €

Totaal financiële baten en lasten -33.230 -19.100 -28.549

De financiële baten en lasten vallen hoger uit, als gevolg van de lage rente op de spaarrekening, waardoor 
er per saldo een kostenpost is op de rente en kosten bank. 

Financiële gegevens/kengetallen Realisatie Realisatie Realisatie
2021 2020 2019

- verhouding algemene reserve / totale lasten 6,9% 1,3% 1,2%
- liquiditeit; vlottende activa en liquide

middelen / kortlopende schulden 1,51 1,02 1,41

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2022 zijn - tussen ultimo 2021 en datum controleverklaring - geen noemenswaardige gebeurtenissen 
die een aanpassing van of een toelichting in de financiële overzichten noodzakelijk maken. 

Resultaatverdeling

De jaarrekening 2021 is vastgesteld door de bestuurder op 5 mei 2022. De bestuurder stelt voor het 
resultaat over het boekjaar 2021 ad € 294.902,- negatief als volgt te verdelen: 

€

Algemene reserve
- toevoeging algemene reserve 203.410
Bestemmingsreserve
- Wilhelminaschool -13.357 
- vrijval Wilhelminaschool -654.481 
- innovatie 125.000
- ontwikkeling Hazemeijer 44.526
Totaal resultaat boekjaar -294.902 

De Raad van Toezicht heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 
gedane voorstel in de vergadering op 10 mei 2022. 
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Bezoldiging topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking  

In het kader van artikel 4.1 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector  
(WNT) vermelden wij de volgende functionarissen: 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)
boekjaar onkosten- t.b.v. 

2021 vergoedingen beloningen
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- L.G. Kerkhof 94.397€    -€            10.412€    bestuurder 36 uren per week 
01-01-21/31-12-21 
1,0 fte in 2021 

De beloningen van bovengenoemde functionarissen blijven onder de gestelde normen voor de WNT.  
Voor mevrouw L.G. Kerkhof bedraagt de norm € 209.000,-  

In onderstaande tabel staan de vergelijkende cijfers over verslagjaar 2020:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s)
boekjaar onkosten- t.b.v. 

2020 vergoedingen beloningen
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- L.G. Kerkhof 89.827€    -€            9.299€     36 uren per week 
01-01-20/31-12-20 
1,0 fte in 2020 

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s) Periode
boekjaar onkosten- t.b.v. Raad van 

2021 vergoedingen beloningen Toezicht
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- H. Raanhuis 1.700€      -€            -€            voorzitter 01-01-21 / 31-12-21 
- L. Hilbers 1.700€      -€            -€            lid  01-01-21 / 31-12-21 
- B. Förster 1.700€      -€            -€            lid  01-01-21 / 31-12-21 
- A.Vos 1.700€      -€            -€            lid  01-01-21 / 31-12-21 
- M. van den Berg 1.700€      -€            -€            lid  01-01-21 / 31-12-21 

De bezoldiging van alle leden van de Raad van Toezicht bedraagt in 2021 totaal € 8.500,- 

De bezoldiging van de heer Raanhuis, als voorzitter van de Raad van Toezicht blijft onder de norm voor de 
WNT. De norm bedraagt voor deze functie € 31.350,-. 

De bezoldiging van de overige leden van de Raad van Toezicht blijven onder de norm voor de WNT. De 
norm voor deze functies bedraagt €20.900,-. 

bestuurder 

totaal fte 

Dienstverband 

(uren en periode) 
totaal fte 

boekjaar 2021 

Dienstverband 
boekjaar 2020 

(uren en periode) 

In onderstaande tabel staan de vergelijkende cijfers over verslagjaar 2020: 

Naam functionaris Beloning Belastbare Voorziening Functie(s) Periode
boekjaar onkosten- t.b.v. Raad van

2020 vergoedingen beloningen Toezicht
(vast en betaalbaar 
variabel) op termijn

- H. Raanhuis 1.700€      -€            -€            voorzitter 01-03-20 / 31-12-20 
- E.Y. Prent -€             -€            -€            voorzitter 01-01-20 / 01-02-20
- L. Hilbers 1.700€      -€            -€            lid  01-01-20 / 31-12-20 
- B. Förster 1.700€      -€            -€            lid  01-01-20 / 31-12-20 
- A.Vos 1.700€      -€            -€            lid  01-01-20 / 31-12-20 
- M. van den Berg 1.700€      -€            -€            lid  01-01-20 / 31-12-20 

De bezoldiging van alle leden van de Raad van Toezicht bedraagt in verslagjaar 2021 € 8.500,-. 

De bezoldiging van de topfunctionarissen en leden Raad van Toezicht blijven ruim onder de norm die voor 
Oyfo van toepassing is in het kader van Wet normering topinkomens voor het kalenderjaar 2020. 

Ondertekening van de jaarrekening

Hengelo, 10 mei 2022 

Directeur-bestuurder
L.G. Kerkhof

Controleverklaring 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant staat op de volgende pagina. 
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Jaarrekening 

Balans per 31 december 2021 (nà resultaatbestemming)

BALANS
(activazijde) € € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Grond 0 393.325
Gebouwen 0 993.731
Activa in uitvoering 0 1.900.000
Herhuisvesting 2.495.602 0
Overige materiële vaste activa 51.729 11.475

2.547.331 3.298.531

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
- Debiteuren 35.427 27.801
- Deelnemende gemeenten 276.536 219.100
- Te factureren lesgelden 18.992 0
- Te vorderen belastingen 25.936 196.131
- Te vorderen inzake cao-transitie 213.654 275.242
- Overige vorderingen, overlopende activa 25.692 33.408

596.237 751.682

Liquide middelen 913.149 1.352.387

TOTAAL ACTIVA 4.056.717 5.402.600

BALANS
(passivazijde) € € € €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 239.032 35.622
Bestemmingsreserve 375.000 873.312

614.032 908.934

VOORZIENINGEN

Cao-transitie 175.731 213.486
Onderhoud 0 241.476

175.731 454.962

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening gemeente Hengelo 0 0
Investeringsbijdragen 2.268.627 1.969.200

2.268.627 1.969.200

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 71.473 239.891
Vooruitgefactureerde lesgelden 0 6.199
Te betalen belastingen en sociale lasten 73.257 87.758
Overige schulden en overlopende passiva 853.597 1.735.656

998.327 2.069.504

TOTAAL PASSIVA 4.056.717 5.402.600

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan het bestuur van Stichting Oyfo 
    
A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2021   
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Oyfo te Hengelo (O) gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Oyfo per 31 december 2021 en van 
het resultaat over 2021 in overeenstemming met RJk C1 ‘’Kleine organisaties- zonder- winststreven’’ 
en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oyfo zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
  

 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie   
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 
 
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
 alle informatie bevat die op grond met RJk C1 ‘’Kleine organisaties- zonder- winststreven’’  

vereist is. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in met RJk C1 ‘’Kleine organisaties- 
zonder- winststreven’’ en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met RJk C1 ‘’Kleine organisaties- zonder- winststreven’’ 
 
C. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie   
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJk C1 ‘’Kleine organisaties- zonder- winststreven’’ en de bepalingen van en  
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 
als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaglegging van de stichting.  
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit. 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven. 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
 

 
 
Wij communiceren met de met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Enschede, 5 mei 2022 
 
 
 
Hoogachtend, 
SMK Audit B.V. 
namens deze, 
 
 
Was getekend 
 
 
H.H.M. Michorius RA    
 
 
Kenmerk: 20220049 
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