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Beste lezer
Met gepaste trots bieden wij u dit jaarverslag aan waarin Tetem haar resultaten over 2021 presenteert - het
eerste jaar waarin erkenning kreeg als nationaal belangwekkend instituut met de opname in de landelijke
basisinfrastructuur (BIS). Ook in het tweede coronajaar wist Tetem onder leiding van directeur Wilja Jurg haar
vooraf bepaalde resultaten te behalen en meermaals veruit te overtreffen. Zo ontwikkelde zij een aantal actuele,
goed gewaardeerde en druk bezochte tentoonstellingen; gaf zij acht aanstormende kunstenaars de kans om zich
verder te ontwikkelen en wist zij nieuwe manieren te vinden om het educatieprogramma ondanks de lockdowns
doorgang te laten vinden. Daarnaast ontwikkelde Tetem samen met alle veertien Twentse gemeenten
zogenaamde ‘BasisLabs’ programma, waarmee op maakcultuur en technologie gerichte werkplaatsen voor alle
inwoners van Twente bereikbaar worden. Ook maakte zij - noodgedwongen - een start met de ontvlechting van
het succesvolle RCE; de plannen daartoe zijn inmiddels gereed en we zijn vol vertrouwen ten aanzien van de
toekomst.
Dit alles doet Tetem met een klein team van zeer bevlogen medewerkers en een grote schare toegewijde
vrijwilligers en ZZP-ers die elke keer weer invulling geven aan de missie van Tetem die in 12 jaar niets aan
urgentie heeft ingeboet. Wij zijn dan ook zeer enthousiast over wat dit in 2021 heeft opgeleverd en hopen dat u
dit enthousiasme met ons deelt.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Was getekend Frank Kresin, voorzitter Raad van Toezicht
Namens de gehele RvT
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1 | VOORWOORD
2021 was het eerste jaar van Tetem als onderzoeks- en ontwikkelingstelling in de landelijke basisinfrastructuur (BIS).
Het onderzoek richtte zich het afgelopen jaar op maakoplossingen in de zorg, een veiliger en eerlijker internet en
hybride programmeren (combinatie van online en offline programma). De vijf tentoonstellingen waren volledig
hybride; bezoekers konden zowel fysiek in Tetem, alsook online de tentoonstellingen bezoeken. De events waren
online, dan wel offline. Door de hybride aanpak konden we goed inspelen op de actuele situatie rondom het
coronavirus en heeft het programma weinig te lijden gehad. Tevens konden nieuwe publieken worden bereikt; ineens
waren we ‘open’ voor de hele wereld en ook mensen die voorheen niet zo makkelijk een cultuurinstelling bezochten of
durfden, konden ineens online wél over de drempel stappen! Tetem heeft op een goede manier invulling kunnen
geven aan haar taak als ontwikkelinstelling. Makers kregen een ontwikkelprogramma ‘op maat’ aangeboden en
konden werken aan individuele leervragen en doelen. In het Lab van Tetem konden professionals en bezoekers zich
ontwikkelen op het gebied van digitale cultuur en maakcultuur.
Op het gebied van Platform en Educatie kon een groot deel van het programma op locatie niet doorgaan vanwege de
pandemie. Maar er was veel ruimte voor programma innovatie - doorontwikkeling van de Make-It techniekkits en
online KidsLabs en LabLearnings voor (jong) volwassenen - waarbij we gemerkt hebben dat deelnemers online méér
kunnen dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden! Tetem werkt vanuit de relatie en bouwt aan communities. Het
netwerk en de platformfunctie van Tetem in de regio is gegroeid en sterker geworden in het afgelopen jaar. Het Maker
Festival Twente is gedecentraliseerd en geland in alle Twentse gemeenten en er is ruimte ontstaan voor de
ontwikkeling van lokale leerecosystemen. Ook voor andere regionale platformen hebben we veel kunnen betekenen.
Zo heeft de ontwikkeling van het Generators Fonds nieuwe kansen gecreëerd voor de Generators en heeft Tetem de
19 Twentse Creatieve Broedplaatsen mogen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun netwerken.
Al met al kijken we terug op een veelbewogen, in menselijk en organisatorisch opzicht, maar toch ook een heel
kansrijk jaar, met veel nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. In een heel onzekere tijd hebben we flexibel en
adaptief gereageerd, zonder daarbij de focus op de langere termijn uit het oog te verliezen. Dit maakt dat we de
toekomst met vertrouwen tegemoet gaan!

2 | ONDERZOEK EN LAB
Tetem onderzoekt middels artistiek en ontwerpend onderzoek actuele ontwikkelingen uit het brede middenveld. Het
artistiek onderzoek richt zich niet per definitie op het vinden van antwoorden, maar vooral op het stellen van nieuwe
vragen, het laten horen van een kritische stem en het bieden van alternatieve kijk- en denkkaders. Het ontwerpend
onderzoek richt zich op hoe communities leren en werken en op het ontwikkelen van modellen die nieuwe
technologieën begrijpelijk maken voor kinderen en volwassenen. In alle gevallen betreft het interdisciplinaire
kennisontwikkeling en wordt samengewerkt met kunstenaars en ontwerpers, culturele instellingen, het brede
maatschappelijke middenveld en academische partners. De output van het onderzoek legt de basis voor zowel de
brede programmering van Tetem als voor de programmering van vele partners en functioneert daarmee als Research
en Development afdeling voor partners uit het platform en het netwerk. De belangrijkste onderwerpen van onderzoek
voor Tetem in 2021 worden hieronder besproken.
Make Health: In 2020 zijn we, samen met deskundigen als Sabine Wildevuur en Paulien Dresscher, gestart met het
onderzoeksproject MakeHealth@Twente. In 2021 hebben we hier een vervolg aan gegeven. In cocreatie met
ervaringsdeskundigen, partners uit de zorg, het DesignLab en de makers Marie Janin en Jacco Borggreve hebben we
tijdens verschillende ontwerplabs gewerkt aan zorgoplossingen voor slechtzienden en mensen met een motorische
beperking. De bredere uitrol in Twente heeft vanwege corona helaas nog geen doorgang kunnen vinden. Aan de
achterkant is het project doorontwikkeld en is een verbinding gelegd met twee regionale ontwikkelingen: die van de
BasisLabs en de Ouderen Maker Community. Het onderzoek van Universiteit Twente en de ANBO en het traject van
Tetem worden daarmee samengebracht. Samen onderzoeken we welke rol de bibliotheken en de BasisLabs kunnen
spelen in het ontwerpen en ontwikkelen van woon- en zorgoplossingen voor ouderen en zorgbehoeftigen. Door deze
trajecten te koppelen creëren we een sterkere basis voor de implementatie en borging van de output van de
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onderzoeken. De eerste opleidingstrajecten van ouderen die een rol willen spelen in de senioren maker community
zijn in 2021 opgestart.
Mapping fair digital tools: Tetem heeft zich in 2020 aangesloten bij PublicSpaces. Hiermee willen we een bijdrage
leveren aan de gemeenschappelijke doelstelling om het internet veiliger en eerlijker te maken. Het in 2020 ingezette
onderzoek naar de digitale hygiëne van vergadertools, interne software en middelen voor publiekscommunicatie is
voortgezet. Hierbij zijn belangrijke stappen gemaakt. Er ontstaat een steeds duidelijker beeld van wat digitale hygiëne
is en de stappen die nodig zijn om dit te bereiken zijn in kaart gebracht. We hebben dit de digitale spoelkeuken
genoemd. De inventarisatie van de in Tetem gebruikte digitale instrumenten is in 2021 afgerond. In 2022 zullen we
deze langs de meetlat van de digitale spoelkeuken leggen en een actieplan ontwikkelen om digitale instrumenten die
niet voldoen aan deze meetlat te vervangen.
Hybride programmeren
Met de komst van het coronavirus heeft Tetem een voorlopersrol opgepakt als het gaat om onderzoek en experiment
rondom hybride programmeren. Door de veelheid van uitgevoerde experimenten heeft Tetem steeds meer grip
gekregen op zowel de artistieke, inhoudelijke, organisatorische en technologische (on)mogelijkheden van hybride
programmeren als op wat het publiek als (niet) haalbaar ervaart. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een interactieve
online tentoonstelling die zich blijft doorontwikkelen ‘Playbour City Engines’ (The Rodina), de geëngageerde escape
room ‘I want to delete it all, but not now’ (Roos Groothuizen - nominatie NFF Gouden Kalf) en de interactieve VRtentoonstelling ‘Eclipse’ (Ali Eslami en Mathilde Renault - nominatie Dutch Design Awards). Met het vinden van
antwoorden op de vraag wat binnen de coronasituatie wél mogelijk is, ontstaan nieuwe vragen die vervolgonderzoek
vereisen. Als onderzoekspartner van PublicSpaces kijkt Tetem in 2022 naar de verdienmodellen van platforms en tools
waarmee gewerkt wordt, om zo het hybride programma zo ‘eerlijk’, toegankelijk en duurzaam mogelijk te maken. Als
onderzoekspartner van The Hmm, affect lab en MU gaat Tetem in 2022 drie hybride modellen doorontwikkelen en
onderzoeken hoe deze breder ingezet kunnen worden binnen de digitale cultuur.

3 | PUBLIEK EN TALENT
Het Programmateam Publiek en Talent heeft 4 medewerkers: Ella Buzo, Esther Verra, Şirin Bahar Ulak en Wilja Jurg.
Voor projecten en de SprintExpo’s wordt het Programmateam uitgebreid met externe curatoren en specialisten, om op
deze manier steeds nieuwe netwerken en externe kennis aan de organisatie te binden. Het Programmateam bezoekt
(eindexamen) tentoonstellingen, doet veld- en deskresearch, neemt deel in externe commissies en
programmagroepen en is doorlopend op zoek naar talentvolle makers. In 2020 heeft het Programmateam gekozen
voor een volledig hybride programma. Hierdoor konden we in 2021 met ons programma goed anticiperen op de
telkens veranderende coronasituatie. Gedurende het hele jaar konden bezoekers terecht voor een fysiek (als het kon)
en digitaal tentoonstellingsbezoek. In 2021 hebben we samen met elf makers vijf nieuwe tentoonstellingen
(door)ontwikkeld en getoond. Acht makers hebben deelgenomen aan een andersoortig talentontwikkelingstraject van
Tetem.
Bij het selecteren van makers voor de ontwikkeltrajecten lag de focus op de bijdrage die Tetem kan leveren aan de
ontwikkeling van de maker. Bij het selecteren van makers voor de exposities werd gekeken of Tetem de maker
inhoudelijk en technologisch iets te bieden had en de mate waarin wij verwachtten dat de maker een bijdrage kon
leveren aan de ontwikkeling van de programmalijnen en het activiteitenprogramma van Tetem. Bij het selecteren van
makers voor de SprintExpo werd gekeken of Tetem de maker inhoudelijk en technologisch iets te bieden had en de
mate waarin wij verwachtten dat de maker kon bijdragen aan de ontwikkeling van het thema van de SprintExpo.

3.1 Tentoonstellingen
Mary Ponomareva | The Factory of Electric Dreams (oktober 2020 t/m maart 2021)
In de in 2020 ontwikkelde tentoonstelling The Factory of Electric Dreams gebruikt kunstenaar en ontwerper Mary
Ponomareva de esthetiek van cliché toekomstbeelden als aanleiding voor het creëren van een collectieve, frisse blik op
een inclusieve toekomst. Deze hybride tentoonstelling riep het publiek op om ‘anders’ na te gaan denken over onze
toekomst. Om af te stappen van tech-gecentreerde clichés en te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we
technologie zó inzetten dat deze voor iedereen toegankelijk is en blijft. Ook reflecteert de tentoonstelling op de vraag
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in hoeverre technologieën onze gezondheid en het welzijn verbeteren. Dit was de eerste volledig hybride
tentoonstelling die na aanvang van de pandemie is ontwikkeld; fysiek, online en bezoek via onze robot waren alle drie
mogelijk.
The Rodina | Playbour City Engines
(juni 2020 t/m maart 2022)
In Playbour City Engines onderzoekt ontwerpersduo
The Rodina de effecten van de vervagende grenzen in
de virtuele wereld. De door The Rodina gecreëerde
virtuele interactieve werelden zijn in 2021
doorontwikkeld. Zo is een nieuw hoofdstuk van
Playbour City Engines ontwikkeld. In When Reality
Becomes like a Game wordt het publiek meegenomen
in de fascinatie voor het schemergebied tussen
‘playbour’ en de virtuele werelden die zijn ontwikkeld.

Roos Groothuizen | I want to delete it all, but not now
(maart t/m september 2021)
I want to delete it all, but not now is een speelse,
conceptuele escape room van mediakunstenaar Roos
Groothuizen, waarin we onze persoonlijke keuzes
verkennen om aan de data-industrie te ontsnappen. In een
60 min. durende ervaring worden spelers via fysieke en
digitale puzzels geconfronteerd met persoonlijke
dilemma’s over aspecten als online verslaving, privacy en
verantwoordelijkheid. De escape room speelt zich af in de
kamer van de vermiste internationale student Rosa Aringa.
Door Rosa’s stappen te traceren worden bezoekers bewust
gemaakt van de keuzes en acties die mensen moeten
ondernemen om de controle op het internet terug te
vinden. De escape room kon fysiek en via een livestream
body camera beleefd worden. I want to delete it all, but not now kreeg een nominatie voor het Gouden Kalf Digitale
Cultuur! En is doorgeplaatst naar het Nederlands Film Festival.
Ali Eslami en Mathilde Renault | Eclipse
(juli 2021 t/m februari 2022)
Kunstenaars Ali Eslami en Mathilde Renault nodigen in
de tentoonstelling Eclipse het publiek uit voor een
unieke sociale ervaring en (post) menselijke interactie.
De tentoonstelling is ontwikkeld voor Tetem en voegt
een nieuw hoofdstuk toe aan de oneindige virtuele
wereld van False Mirror, die continu groeit en zich
telkens hervormt. Het nieuwe hoofdstuk Eclipse
onderzoekt het samenleven van verschillende
entiteiten zonder belemmeringen van taal, geografie
en sociale hiërarchie. Eclipse geeft tegenwicht aan
technologische ontwikkelingen die puur gericht zijn
op commerciële toepassingen door te speculeren over
nieuwe, vrije digitale ruimtes. Bezoekers kunnen het
werk zowel fysiek als online via het live streaming
platform Twitch ervaren en ook met anderen delen.
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SprintExpo Yours Truthfully (9 t/m 12 september 2021)
Yours Truthfully maakt deel uit van een SprintExpo traject waar recent afgestudeerde makers in enkele maanden
toewerken naar de realisatie van een nieuw werk. Tijdens deze sprintexpositie is samengewerkt met Kees de Groot en
Marie Janin (beiden GOGBOT). Voorafgaand aan de ontwikkeling van nieuw werk hebben de makers Bianca Carague,
Erik Peters en Jacco Borggreve onderzoek gedaan naar de informatiecrisis. Hierbij is gereflecteerd op het werk van
auteur Nina Schick die beschrijft hoe door het toenemende gebruik van gemanipuleerde, synthetische en
gegenereerde media het steeds moeilijker wordt om te onderscheiden wat ‘waar’ is. In Yours Truthfully navigeren de 3
makers het publiek door het post-infocalyptische landschap. De tentoonstelling maakte integraal deel uit van
GOGBOT 2021.
SprintExpo If it fools you, it is not fake (11 t/m 21 november 2021)
Tijdens deze sprintexpositie is samengewerkt met Nishant Shah. Nishant is feminist, humanist, technologist en
onderzoeker aan ArtEZ University of the Arts. Voorafgaand aan de ontwikkeling van nieuw werk hebben de makers
Valentina Gal, Diana Gheorghiu en Sonia Mangiapane de betekenis van meerstemmigheid (polivocality) onderzocht.
Hoe kan meerstemmigheid een passende plek krijgen in de huidige, op technologie georiënteerde samenleving? En
hoe kan ruimte worden geboden aan degenen die doorgaans worden uitgesloten van dominante normatieve
verhalen? De nieuwe werken werden in Tetem gepresenteerd in de tentoonstelling If it fools you, it is not fake en
waren onderdeel van de Fotomanifestatie Enschede 2021.

3.2 Events
In aansluiting op het tentoonstellingsprogramma zijn verschillende online en offline events ontwikkeld:
In een interactieve online lezing vertelde Tereza Ruller van The Rodina over het onderzoek naar speeltuinen en de
virtuele werelden die zij voor Playbour City Engines hebben ontwikkeld. De lezing verplaatste zich live van wereld naar
wereld.
• Met Roos Groothuizen is de driedelige serie The Digitarian Society op het platform ohyay ontwikkeld waarin
we met Institute of Network Cultures, Waag en PublicSpaces hebben onderzocht wat er nodig is om verder te
komen in de zoektocht naar een veiliger internet.
• Tijdens de landelijke conferentie van PublicSpaces heeft Wilja Jurg best practices op het gebied van hybride
programmering gedeeld in een rondetafelgesprek. Kunstenaar Roos Groothuizen vertelde in de live talkshow
in Pakhuis de Zwijger over de escape room I want to delete it all, but not now.
• In een speciale live uitzending van Opsporing Online gingen deelnemers met Roos Groothuizen en Derk Over
op zoek naar de antwoorden achter de vermissing van Rosa Aringa en de redenen waarom zij wilde
ontsnappen aan Google en Facebook.
• Ali Eslami nam fysiek en online publiek mee op een reis door de virtuele werelden van Eclipse tijdens een VR
Talk live in de fysieke expositieruimte van Eclipse, online via Twitch en als livestream tijdens GOGBOT.
• Affect lab presenteerde 2 hybride experimenten in Tetem - ‘The Gossip’ en ‘DuoDisco (hybrid)’ - binnen hun
onderzoek naar betekenisvolle verbindingen tussen online en fysiek publiek. De experimenten zijn
opgenomen in de publicatie Hybrid Spaces.
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Mentimeter Publiek: antwoorden op de vraag “Hoe heb je het programma van Tetem ervaren, zowel fysiek als digitaal?”

3.3 Talent
Er zijn 2 soorten ontwikkeltrajecten in Tetem: Ontwikkelweken waarbij kunstenaars een week in Tetem verblijven en de
Nieuwe Makers Regeling, die een jaar duurt. Er wordt gewerkt vanuit een ontwikkelprogramma ‘op maat’, waarin de
maker samen met de crew van Tetem en vele externe deskundigen werkt aan de invulling van ontwikkelvragen en
doelen.
Ontwikkelweken zijn onderdeel van het ontwikkel- en productieproces rond nieuwe tentoonstellingen. Maar er
worden ook Ontwikkelweken georganiseerd voor makers die aan werk voor andere instellingen/festivals werken of die
een individuele vraag hebben.
• Abner Preis onderzocht voor zijn opdracht voor een nieuw werk op de Floriade 2022 de mogelijkheden en
toepassingen van verschillende soorten robots, sociale interactie met de mens, mixed reality technologieën en
3D motion tracking.
• Gabey Tjon a Tham onderzocht voor het doorontwikkelen van een AR werk de verbinding tussen fluïditeit,
fysieke en digitale tijd, in relatie tot technologie.
• Klasien van de Zandschulp onderzocht de mogelijkheden van experiment en het creëren van betekenisvolle
online ontmoetingen. Dit kreeg een vervolg in de (door)ontwikkeling van het onderzoeksproject Hybrid
Spaces van affect lab.
• Ningli Zhu onderzocht ‘living in the moment’ en het samenbrengen van de Boeddhistische filosofie en
Biofeedback om de betekenis van vergankelijkheid, onstabiele momenten en transformatie i.r.t. een
gedigitaliseerd leven te onderzoeken.
• Cris Mollee onderzocht hoe een computer met ruimtelijke data omgaat en welke rol een ontwerper daarin
speelt. Zij onderzocht wat realtime werken met LIDAR/3D-data oplevert en wat de consequenties hiervan zijn.
• Don Blaauw onderzocht welke rol escape rooms kunnen spelen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden
van kinderen binnen vakoverstijgend onderwijs.
Bij de Nieuwe Makers-trajecten wordt gewerkt met regionale makers en is sprake van een langduriger tijdspad, verder
is de aanpak soortgelijk. De Nieuwe Makers van 2021 waren:
• Hannelotte van Elst, zij onderzoekt waarom mensen huilen en waarom we vaak schaamte voelen bij verdriet.
Ze documenteert de plekken waar mensen huilen.
• Jacco Borggreve, hij onderzoekt hoe het menselijk lichaam zicht verhoudt tot technologie en nieuwe
mogelijkheden om het eigen lichaam in te zetten in performatieve installaties.
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Mentimeter Talent: antwoorden van makers op de vraag “What did the development trajectory at Tetem bring you?”

3.4 FabLab en MaakMeeLab
Sinds juli 2020 heeft Tetem een Labfunctie in huis, bestaande uit het FabLab (voor professionals) en het MaakMeeLab
(voor publiek, buurtbewoners). Het Lab is uitgerust met de nieuwste technieken en technologieën op het gebied van
digitale cultuur en maakcultuur. Er kan naar hartenlust geëxperimenteerd en gewerkt worden, al dan niet onder
begeleiding van de labcoaches. Het FabLab hebben we grotendeels open kunnen houden in 2021. De makers die een
Ontwikkelweek volgden in Tetem hebben intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Lab. Zo konden ze
bv. experimenteren met de technieken die ingezet kunnen worden voor het maken van een online tentoonstelling.
Ook het MaakMeeLab is zoveel als mogelijk open geweest voor publiek, afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen en de toegestane groepsgrootte. Met het Lab willen we ons publiek beter laten begrijpen hoe
digitale cultuur werkt, door mensen zélf met de verschillende technieken te laten werken. Hiermee bieden wij tools om
je te blijven ontwikkelen in de snel veranderende samenleving die steeds verder digitaliseert.

4 | PLATFORM EN EDUCATIE
Veel fysiek programma kon in 2021 niet doorgaan vanwege Covid. De coronamaatregelen hebben een negatieve
invloed gehad op de uitvoering van het programma, maar zijn tevens de motor geweest in nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van programma-innovatie en netwerkvorming. Daarnaast zijn in 2021 twee ontwikkelingen ingezet die van
grote invloed zijn op de doorontwikkeling van Tetem en de regio: de BasisLabs en de ontvlechting van Roombeek
Cultuurpark Educatie.
Uitvoering programma en innovatie programma
Net als in de rest van Nederland is veel programma uitgevallen vanwege Covid. Zo is het schoolgebonden programma
en het buitenschoolse programma tijdens de lockdowns flink afgeschaald. Maar de coronabeperkingen hebben ook
geresulteerd in de doorontwikkeling van programma’s. In het schoolgebonden programma hebben we nieuwe
vormen van onderwijs ontwikkeld. Zo is de pop-up tentoonstelling Expeditie Groen ontwikkeld. Expeditie Groen wordt
in de gymzaal of aula van de school geplaatst en brengt artefact, nieuwe media en erfgoed in de school. Ook hebben
we nieuwe programma’s ontwikkeld waarbij leerlingen individueel vanuit de thuissituatie of in kleine groepjes op
school kunnen samenwerken in een virtuele omgeving. Zo hebben we tijdens de lockdown met verschillende scholen
gewerkt in de virtuele werelden van CoSpaces. Voor het Euregio programma Tolle Woche hebben Nederlandse en
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Duitse leerlingen in een virtuele omgeving huizen ontworpen. Ook hebben we een vlog-visit ontwikkeld waarbij 2 of 3
leerlingen een bezoek brengen aan Tetem, Rijksmuseum Twenthe of De Museumfabriek en een vlog maken. Deze vlog
wordt op een later tijdstip met klasgenoten gedeeld en in aansluiting daarop volgt een plenair online programma.
In het buitenschoolse programma hebben we veel weten op te vangen met de (door)ontwikkeling van het online
programma en de Make-It kits. Zo waren er de online technologie- en ontwerpworkshops van het KidsLabs, is het
Make-It programma op een brede manier ingezet én hebben we LabLearnings voor volwassenen aangeboden met de
nieuwste technieken en bijbehorende software. Er zijn nieuwe bedrijven aangehaakt en we hebben nieuwe kits
ontwikkeld. Groot succes is de samenwerking geweest met Dura Vermeer die geresulteerd heeft in het Techniekhuisje.
Met deze kit leren kinderen construeren, maar ook elektrische installaties aanleggen en een dak met zonnepanelen
maken.
Concluderend: Het programma heeft zich in 2021 ingrijpend vernieuwd. Deelnemers kunnen nu online meer dan we
ooit voor mogelijk hadden gehouden. Daar zijn we trots op!

Mentimeter Educatie: antwoorden van educatiepartners op de vraag: “ Wat heeft het educatieaanbod van RCE betekend voor
jouw/jullie school of organisatie?”

Netwerk en relaties
Tijdens de coronapandemie werd het steeds duidelijker: partners binnen het ecosysteem hebben elkaar nodig. In 2020
is geëxperimenteerd met verschillende vormen van online programmering. Hierbij bleek al snel dat het financieel niet
haalbaar is om een online-programma te maken voor slechts één gemeente. Dit heeft geresulteerd in intensivering
van de samenwerking in de regio en is het netwerk versterkt. Binnen de samenwerking is steeds gekeken naar de
belangen en behoeften van partners, maar ook naar wat voor partners nog haalbaar was. Dat betekende dat we soms
ook een tandje lager moesten gaan om te zorgen dat er geen mensen uitvielen en dat alles een beetje behapbaar
bleef. Dit had als resultaat dat het wederzijds vertrouwen groeide.
Hierdoor werd het mogelijk om in een aantal Twentse gemeenten te beginnen met de ontwikkeling van
leerecosystemen. Een leerecosysteem werkt sectoroverstijgend, partners uit verschillende domeinen doen mee.
Partners zorgen gezamenlijk voor het verbinden van bestaande activiteiten en het creëren van nieuwe kansen en
mogelijkheden. De mix van kwaliteiten leidt tot meer impact. Door dergelijke partnerschappen zijn we in staat om
doelgroepen te verbinden en drempels voor deelname aan activiteiten te verlagen.
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Eind 2021 constateren we dat we een sterker netwerk hebben dan ooit tevoren. Dit biedt veel kansen voor 2022 en de
toekomst. In een heel onzekere tijd hebben we flexibel en adaptief gereageerd, zonder daarbij de focus op de langere
termijn uit het oog te verliezen!
BasisLab
Een BasisLab is een openbare, op maakcultuur en technologie gerichte werkplaats waar mensen worden uitgenodigd
om zélf dingen te ontwerpen en te maken. Eind 2021 is de financiering van de BasisLabs rondgekomen. De Labs
worden gefinancierd uit een mix aan middelen afkomstig van het bedrijfsleven, Techniekpact, Provincie Overijssel,
Twente Board en een reservering vanuit de Proeftuingelden. Dit betekent dat we in 2022 kunnen starten met het
plaatsen van een BasisLab in elke Maakplaats, waarmee er in iedere Twentse gemeente een BasisLab komt!
Ontvlechting RCE
Sinds 2015 werken Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek en Tetem intensief samen binnen Roombeek
Cultuurpark Educatie (RCE). De afgelopen jaren is er veel goeds gerealiseerd door het gezamenlijke educatieve team
en de medewerkers uit de betrokken organisaties. Eind 2021 hebben de musea aangegeven de museale educatie
vanaf het schooljaar 22/23 weer vanuit de eigen instellingen te willen organiseren. Veel van het opgebouwde
samenwerkingsvoordeel wordt losgelaten en de impact van de ontvlechting ligt op inhoudelijk, maatschappelijk en
financieel gebied. Hoewel Tetem het betreurt dat de inhoudelijke, maatschappelijke en praktische voordelen van de
samenwerking nu wegvallen, zien we ook volop nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toekomst om een
betekenisvol programma te blijven bieden voor het onderwijs in Enschede en de regio. Eind 2021 zijn de eerste
stappen in het proces van ontvlechting gezet en is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw
toekomstperspectief. Naar verwachting wordt in maart 2022 bekend hoe Tetem in de komende jaren invulling zal
geven aan zowel haar educatieve functie als haar rol in de regio.
Plusgemeenten
De provincie heeft als voorwaarde voor continuering van de programmagelden t/m 2024 gesteld dat minimaal zes
Twentse gemeenten moeten meefinancieren voor minimaal € 0,10 per inwoner per jaar. Deze cofinanciering draagt bij
aan het behoud van de gelden voor de regio, zodat in álle Twentse gemeenten het Basisprogramma in stand kan
worden gehouden. Dit is een ‘algemeen overkoepelend belang’, waar de hele regio beter en sterker van wordt. In
gemeenten die meefinancieren wordt een Plusprogramma gerealiseerd. Invulling van het programma is per gemeente
verschillend, maar denk bv. aan de ontwikkeling van een leerecosysteem of plaatsing van het Mobiele Lab. Tetem
ontvangt al geruime tijd structurele financiering van de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo. Daarnaast is bij de
volgende gemeenten een aanvraag ingediend voor cofinanciering en daarmee de realisatie van een Plusprogramma:
Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Twenterand en Tubbergen.

Mentimeter Platform: antwoorden op de vraag aan regiopartners “Wat heeft het aanbod van Tetem voor jou/jullie betekend in de
regio?”
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5 | GENERATORS & BROEDPLAATSEN
5.1 Generators
Generators zijn underground cultuurmakers die actief zijn in het veld van creativiteit, technologie en innovatie. Het zijn
makers en collectieven die niet persé een groot publiek trekken, maar die wél relevant zijn voor het profiel en de
dynamiek van Twente. Zij dragen bij aan het aantrekkelijk blijven van de regio voor talenten en young professionals.
Generators kunnen sinds 2021 een subsidie aanvragen bij het Generators Fonds. De Adviesraad van het Generators
Fonds buigt zich over de subsidieaanvragen die binnenkomen. De raad bestaat uit: Gabey Tjon a Tham
(geluidskunstenaar en onderzoeker uit Den Haag), Harco Rutgers (eigenaar Esc.rec. en De Perifeer) en Charlien
Adriaenssens (art programmer bij WORM Rotterdam). De leden van de raad komen 4x per jaar samen om de
aanvragen te beoordelen. Vanaf 2022 neemt deze Adviesraad ook de beoordeling van het Cross-TIC programma voor
Generators op zich.
In 2021 hebben onderstaande initiatieven een subsidie van € 500,- gekregen:
• Spacecast voor het streamen van digitale liveshows met jong creatief talent die de kijker meenemen in de
underground scene van Enschede. De raad zag de aanpak als inspirerend voor de sector. Spacecast streamde
20 afleveringen.
• Sickhouse/The Overkill voor het project Face Filters. Hoe kan de technologie van face filters, in combinatie met
AI, de debatten over gender en identiteit ondersteunen? Er is een online testevenement georganiseerd, om
vanuit daar toe te werken naar een symposium voor op het Overkill festival '21.
• Twidl voor het project 'Limited edition picture disc', met muziek van producers uit de regio. Voor de 25e
release wil Twidl graag een uitvoering in vinyl op de markt brengen. De raad vindt dat het project uitnodigt
tot samenwerking in de regio.
• Paco Plumtrek voor het project ‘Live veilingen’. Paco Plumtrek heeft als crowdfunding voor een te verwerven
nieuwe locatie een project opgezet waarbij samengewerkt wordt met Twentse kunstenaars, die in een
livestream op Facebook een kunstwerk maken en tegelijkertijd veilen.
• Sickhouse uit Enschede voor het project Allée Rentrée Tour: een alternatieve kunstroute door Enschede
waarbij bewoners hun ramen, voortuinen en balkons beschikbaar kunnen stellen voor kunstwerken.
• Black Brick voor een talkshow omtrent cryptokunst gecombineerd met een workshop waarin deelnemers zélf
digitale NFT-kunstwerken maken.
• Spacecast ontving een tweede toekenning om te investeren in betere apparatuur voor de online streamings
voor in het nieuwe seizoen.
• Black Brick ontving een tweede toekenning voor het project 'Motion-(e)Motion': een evenement in de vorm
van een lab waar deelnemers onderzoek doen naar de betekenis van een technologisch gemedieerd fysiek
gebaar bij het gebruik van telepresentie.

5.2 Broedplaatsen
Tetem ondersteunt het Creatieve Broedplaatsen programma van Twente. In de 1e tranche van de regionale regeling
zijn de aanvragen van 10 broedplaatsen goedgekeurd en in de 2e tranche zijn nog eens 9 aanvragen goedgekeurd.
Met de 19 goedgekeurde initiatieven wordt gewerkt aan netwerkvorming. Om het proces van netwerkvorming goed te
ondersteunen heeft Tetem een kansenscan ontwikkeld. Tetem ondersteunt daarbij ook het traject van het ‘incasseren’
van de kansen. De kansenscan en de activiteiten rond deze eerste bijeenkomst hebben met alle creatieve
broedplaatsen uit de eerste tranche plaatsgevonden, De kansenscans voor de broedplaatsen uit de tweede tranche
staan ingepland voor het 1e kwartaal van 2022.
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6 | PUBLIEKSONTWIKKELING
De aanhoudende coronapandemie heeft tot een doorontwikkeling van het programma geleid. De in 2020 in gang
gezette ontwikkeling richting een hybride programma heeft een vervolg gekregen. Tetem is gegroeid en steeds beter
in staat hybride te programmeren, en ons publiek en onze samenwerkingspartners hebben ook een slag gemaakt en
naarmate de pandemie langer aanhoudt blijkt dat er steeds meer mogelijk is!
Publiek en Talent
Vanwege de pandemie hebben we onze programmering aangepast naar een hybride vorm, waarin tentoonstellingen
en events zowel digitaal als fysiek worden ontwikkeld. Op deze manier kunnen we meebewegen met de actuele stand
van zaken rondom het coronavirus. Door de digitale programmering hebben we nieuwe publieken aangeboord;
ineens waren we bereikbaar voor bezoekers van over de hele wereld! In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen
van digitale inhouse programma’s voor het HBO en WO. Deze ontwikkeling is in 2021 doorgezet en heeft in nieuwe,
hybride onderwijsprojecten geresulteerd. Zo is in 2021 samengewerkt met ArtEZ, HKU, Fontys en de Willem de
Kooning. Als parallelle ontwikkeling van de aanhoudende pandemie zien we dat een deel van het publiek niet meer
bereid is tot digitaal contact als het niet echt moet. Concluderend: in 2021 is sprake van een kwalitatief intensievere
relatie met een kleiner publiek.
Platform
Naar schatting 50% van de reguliere programmering kon niet doorgaan vanwege Covid. Hiervoor zijn goede
innovatieve oplossingen gevonden die een verschuiving in publieken hebben veroorzaakt. Ter vervanging van fysieke
activiteiten en programmering hebben we nieuwe Make-It kits, online KidsLabs en LabLearnings ontwikkeld. De MakeIt kits maken het mogelijk om het contact met bestaande publieken vast te houden, maar bieden ook toegang tot
publieken die minder met kunst hebben. Het online KidsLab en de LabLearnings bieden vooral mogelijkheden om
bestaande publieksgroepen uit de regio vast te houden, dan wel nieuw publiek (ook van verder weg) te trekken. We
zien ook een doorontwikkeling van vaardigheden bij het publiek. Zo namen in de kerstvakantie 21/22 ruim 100
deelnemers deel aan de KidsLab ontwerpworkshops. Ruim 90% van de jonge deelnemers was in staat om ook
daadwerkelijk een afgerond ontwerp voor de chocoladeprinter aan te leveren. Het Maker Festival Twente heeft in een
gedecentraliseerde vorm plaatsgevonden en is doorontwikkeld tot een festival dat de regio intrekt en programma
maakt sámen met partners uit alle 14 Twentse gemeenten!
Educatie
Naar schatting 50% van de reguliere programmering kon niet doorgaan vanwege Covid. In 2020 is een start gemaakt
met het ontwikkelen van digitale alternatieven. Omdat het lastig bleek deze digitale mogelijkheden een plek te geven
in het onderwijs hebben we de focus verlegd naar het doorontwikkelen van de Make-It kits. Bij alle kits hebben we
online tutorials en speciale lesbrieven ontwikkeld die de kits goed verbinden met het onderwijs. Ook hebben we in
2021 Expeditie Groen ontwikkeld; een pop-up tentoonstelling rond het thema duurzaamheid die een week op de
school blijft en waarbij de lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. De eerste pilot laat zien dat deze
expeditie perfect invulling geeft aan de behoeften van het onderwijs.
Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van Tetem in pers en media is de afgelopen jaren sterk toegenomen en in 2021 gestabiliseerd: van
178 uitingen in 2018, naar 282 in 2019, naar 358 in 2020, naar 367 in 2021. In 2020 constateerden we een sterke
verschuiving van print naar online publicaties. Deze verschuiving zet door: In 2018 was 28% van de media-uitingen in
print, in 2019 was dit 24% en in 2020 en 2021 was dit 12%. De belangrijkste onderwerpen in 2021 in lokale en
regionale persuitingen hadden betrekking op de Platformprogrammering: de ontwikkelingen rond nieuwe Make-It
kits, de plaatsing van de Mobiele Labs en de toekenning vanuit Twente Board voor de financiering van de BasisLabs.
De belangrijkste topics in persuitingen rond de pijlers Publiek en Talent waren reviews rond de escape room I want to
delete it all, but not now en de nominatie van Roos Groothuizen voor het Gouden Kalf, en de reviews en artikelen rond
Eclipse en de nominatie van Ali Eslami voor de Dutch Design Awards.
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7 | ORGANISATIE EN GOVERNANCE
Tetem wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Begin 2021
waren dit: Frank Kresin (voorzitter), Symone de Bruin en Gerjan Bremmer. In 2021 is de RvT verbreed met twee nieuwe
leden: Nishant Shah en Patricia Reyes. De leden van de RvT voeren onbezoldigd hun functie uit. In bijlage 4 is een zijn
de (neven)functies van de RVT-leden beschreven. Wilja Jurg is directeur/bestuurder van Stichting Tetem Kunstruimte.
De directeur-bestuurder is in loondienst van Tetem.
Governance Code Cultuur
De Governance van Tetem is zo ingericht dat er op een bij de organisatie passende wijze wordt bestuurd, toezicht
gehouden en verantwoording wordt afgelegd. Uitgangspunten hierbij zijn transparant en integer handelen,
continuïteit van de organisatie en oog voor de belangen van de stakeholders. Tetem geeft hier invulling aan in de
statuten, de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording, structurele evaluaties en risicobeheer. Evaluatie gebeurt
aan de hand van de richtlijnen zoals door Cultuur+Ondernemen beschreven in de Governance Code Cultuur. De
implementatie van de Governance Code Cultuur 2019 heeft plaatsgevonden.
Code Fair Practice en Code Diversiteit en Inclusie
Net als in voorgaande jaren is veel aandacht besteed aan de wijze waarop Tetem een eerlijke en zorgzame organisatie
wil zijn. Er is gekeken naar de wijze waarop Tetem de Codes wil hanteren in het programma én in de samenwerking
met makers en partners. Om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren programmeert Tetem vóór en mét makers
en partners. Deze aanpak resulteert in een grote diversiteit van partners. Ook is gekeken naar de eigen organisatie en
interne processen. Om de interne vertrouwenspersoon goed te ondersteunen bij de taken is contact gezocht met een
aantal collega cultuurinstellingen en is een intervisie groep opgestart. Wij denken dat het stimuleren van de dialoog
en collegiale reflectie een positieve bijdrage leveren aan een gezond werkklimaat. Tevens is Tetem lid van De Zaak Nu,
via hen hebben we ons aangesloten bij Mores (Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen culturele en creatieve
sector). In 2022 werken we hier verder aan door ook een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.
Verslag van de Raad van Toezicht
Om goed zicht te kunnen houden op actuele ontwikkelingen binnen de organisatie heeft de Raad van Toezicht, naast
de vier reguliere RvT bijeenkomsten, twee extra bijeenkomsten ingelast. De extra overleggen hadden betrekking op de
ontvlechting van RCE. Er is een vaste jaaragenda voor de RvT vergaderingen die ervoor zorgt dat álle in de Code
Governance Cultuur benoemde onderwerpen en voor de organisatie belangrijke onderwerpen worden geagendeerd.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: goedkeuring van het jaarverslag 2020, evaluatie van de externe
accountant, evaluatie van de Governance van de organisatie, het functioneren van de directeur/bestuurder,
zelfevaluatie van de RvT, risicoanalyse en liquiditeitsproblemen. De knowhow en competenties van de RvT-leden
sluiten goed aan bij de belangrijkste strategische en programmatische opgaven van Tetem.
Exploitatieresultaat & Financiële positie
Tetem is zich bewust van het belang van een financieel gezonde en stabiele organisatie. Financiële stabiliteit is echter
geen vanzelfsprekendheid, maar een kwestie van zorgvuldig beleid.
• De huisvestingskosten van Tetem zijn, door de gunstige financieringscondities van de koop van
Stroinksbleekweg 16, relatief laag.
• De overhead van Tetem is minimaal. Factoren die hierin een rol spelen zijn een sterke inzet van ICT en het
structureel monitoren en evalueren van producten en processen.
• De ANBI status stelt Tetem in staat om schenkingen te kunnen ontvangen.
• Tetem heeft een brede financieringsmix.
• De eigen inkomsten ten opzichte van de totale structurele subsidie bedraagt 59% (definitie OCW)
• De inkomsten ten opzichte van de totale baten bedraagt 26% (definitie fondsen)
• In 2021 heeft Tetem een exploitatiesaldo van € 94.686.
• Van het exploitatiesaldo wordt een bestemmingsreserve van € 25.000 gemaakt voor de transitie van RCE.
• Van het exploitatiesaldo wordt € 69.686 toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.
• Tetem heeft in 2021 een liquiditeit van 96% (ten opzichte van 73% in 2020). Deze liquiditeit wordt in
belangrijke mate bepaald door vooruit ontvangen subsidies.
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•

•

De solvabiliteit is verhoogd naar 17% in 2021 (ten opzichte van 16% in 2020). Dit cijfer geeft aan in hoeverre
de organisatie aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Tetem heeft een lage solvabiliteit (normering
OCW).
Om aan te geven in hoeverre de organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen wordt de ratio
weerstandsvermogen gehanteerd. Tetem heeft een weerstandsvermogen van 27%. (Ten opzichte van 29% in
2020). Tetem heeft een laag weerstandsvermogen (normering OCW).

Stabiliteit en wendbaarheid tijdens COVID-19
Net als in 2020 betrof een van de grootste opgaven van 2021 het omgaan met de consequenties van de coronacrisis.
We kunnen nu zeggen dat de in 2020 ontwikkelde strategie om in te zetten op een flexibel en hybride programmering
goed heeft uitgepakt en tot continuïteit in de programmering heeft geleid. Met de ontwikkelde kennis en
vaardigheden en een flinke dosis flexibiliteit hebben we veel kunnen betekenen voor de makers en partners met wie
wij werken. De intern ontwikkelde routekaart heeft ons geholpen om de effecten van de coronamaatregelen op het
programma op een eenvoudige, snelle manier in beeld te brengen. Qua programma en organisatie hebben we ons
goed aan weten te passen aan de steeds weer veranderende omstandigheden. Toch zagen wij ook veel persoonlijk
leed. Mensen in de organisatie die ziek werden. Medewerkers die opnieuw thuis moesten werken en het lastig vonden
gemotiveerd te blijven om programma te ontwikkelen met het risico dat het later weer allemaal anders moest.
Vrijwilligers die niet naar Tetem konden komen en hun ritme en persoonlijk contact kwijtraakten. Gelukkig lijkt de
toekomst er weer zonniger uit te zien!
Verantwoording RAOCC
Tetem heeft voor 2021 een aanvullende subsidie ontvangen op grond van de Regeling aanvullende ondersteuning
culturele en creatieve sector COVID-19 (RAOCC). Deze subsidie is verantwoord in de exploitatierekening 2021 onder
de post ‘incidentele publieke subsidies’. Een deel van deze middelen is aangewend voor aanvullende kosten die een
hybride programmering met zich meebrengt. In hoofdstuk 3 en 4 wordt inzicht gegeven in de keuzen die we hierbij
hebben gemaakt. Ook is geld vrijgemaakt voor de makers die de uitvoering van de educatieve en platformactiviteiten
invullen. Ongeveer 50% van deze activiteiten zijn geannuleerd. De middelen hebben het mogelijk gemaakt om alle
makers die dit wilden op andere plekken in de organisatie in te zetten, bv. voor het ontwikkelen van hybride
programma en Make-It kits. Een klein aantal makers heeft hiervan afgezien, omdat er geen financiële noodzaak was
(partner) of omdat zich andere kansen voordeden (in het onderwijs of binnen de cultuur). Een belangrijk deel van de
RAOCC middelen hebben we gereserveerd voor het heropenen en herpositioneren van de fysieke programmering na
de Corona-pandemie. Door Kunsten ’92 uitgevoerd publieksonderzoek laat zien dat het wegvallen van
coronabeperkingen niet direct resulteert in de terugkeer van publiek. Met de hybride programmering die we de
afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld hebben we nieuwe publieken weten te bereiken; van verder weg en/of
publieken die voorheen minder snel de weg naar een culturele instelling wisten te vinden. Deze publieken willen we
aan ons blijven binden maar we willen ook de relatie met de publieken die hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in de
fysieke programmering herstellen. Dit doen we door te investeren in zowel programma als publieksfuncties in het
gebouw.
Accountantsverklaring
Sinds 2010 is Tetem aangemerkt als een controleplichtige organisatie. Om financiële handelingen optimaal te kunnen
monitoren maakt Tetem geen gebruik van een kas en worden contante aankopen verricht door middel van
pinbetalingen. In overleg met de accountant zijn protocollen opgesteld ten aanzien van administratieve procedures en
functiescheiding. Dit heeft geresulteerd in een goedgekeurde controleverklaring bij de jaarrekeningen 2012 tot en met
2020, die zijn opgesteld op basis van de RJ640. Voor 2021 wordt voor het eerst verantwoord volgens het ‘Handboek
verantwoording cultuursubsidies 2021-2024’. Voor 2021 is goedkeurende verklaring afgegeven.
Enschede, 23 maart 2021
Stichting Tetem kunstruimte
Was getekend Wilja Jurg
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BIJLAGE 1 | KENGETALLEN
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BIJLAGE 2 | NETWERKONTWIKKELING
Langdurige onderzoeksgroepen
Onderzoeksproject Make Health@Twente

Tetem

Onderzoek Learning Community

Tetem

Onderzoeksgroep Hybride Events

Tetem

Deelname netwerken en platform
De Zaak Nu (Amsterdam)

Stichting Waag Society (Amsterdam)
Universiteit Twente (Enschede)
Willem de Kooning Academy (Rotterdam)
DesignLab Universiteit Twente (Enschede)
Expertisecentrum Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten
(Amsterdam)
MakerCosmos (Arnhem)
Rijnbrink (Deventer)
affect lab (Amsterdam)
DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering (Den Haag)
Het Nieuwe Instituut (Rotterdam)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
IMPAKT (Utrecht)
Institute of Network Cultures (Amsterdam)
MU (Eindhoven)
PublicSpaces
STRP (Eindhoven)
The Hmm (Amsterdam)
The Overkill (Enschede)

Tetem

PublicSpaces

Tetem

Strategisch Cultuurberaad
Cultuureducatie Enschede
Twentse Maakplaatsen

Tetem
Educatie
Platform
Educatie
Platform

Generators
Platform Beeldende Kunst Overijssel (BKO)

Publiek en
Talent

Aangesloten De Zaak Nu
Samenwerking 85 presentatie-instellingen NL
Partner landelijk netwerk van 40 publieke organisaties voor
een eerlijker internet
Partner netwerk Cultuurinstellingen Enschede
Partner in Cultuureducatie Enschede
Trekker van het netwerk van 30 bibliotheken en
Cultuurhuizen, cultuur en welzijnspartners uit Twente
Ondersteuning netwerk van 16 underground cultuurmakers
uit Twente
Aangesloten en trekker BKO
Samenwerking voor presentatie-instellingen uit Overijssel

Overige samenwerkingen Internationale en Nederlandse cultuurinstellingen
Centre of Expertise for Creative Innovation
Publiek
Deelname aan CoECI x Designing Cities for All #2 De echte
(CoECI) (Amsterdam)
waarde van kunst
Dutch Design Awards (Eindhoven)
Publiek
Nominatie Eclipse
FIBER (Amsterdam)
Publiek en
Peer review SprintExpo GOGBOT
Talent
Floriade (Almere)
Talent
Partner ontwikkeltraject Abner Preis
Fonds Cultuurparticipatie (Utrecht)
Platform
Presentaties en kennisdeling
Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG)
Publiek
Randprogramma I want to delete it all, but not now
(Leeuwarden)
LKCA (Utrecht)
Platform
Presentaties en kennisdeling
Manifestations (Eindhoven)
Publiek
Partner randprogramma The Factory of Electric Dreams
Nederlands Film Festival (Utrecht)
Publiek
Doorplaatsing en nominatie Gouden Kalf Digitale Cultuur I
want to delete it all, but not now
Next Nature Network (Amsterdam)
Publiek
Partner randprogramma I want to delete it all, but not now
Pakhuis de Zwijger (Amsterdam)
Publiek
Deelname aan CoECI x Designing Cities for All #2 De echte
waarde van kunst
School of Speculation (Londen)
Publiek
Partner randprogramma Playbour City Engines
STRP (Eindhoven)
Publiek
Peer review The Factory of Electric Dreams
Publiek
Partner randprogramma Eclipse
Waag technology en society (Amsterdam)
Platform
Partner en deelnemer MFT en Maakplaatsen
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Publiek
Partner randprogramma I want to delete it all, but not now
We Are Public (Amsterdam)
Talent
Partner randprogramma ontwikkeltraject Gabey Tjon a Tham
Overige samenwerkingen met lokale en regionale cultuurinstellingen, kunstenaarsinitiatieven en kunstfestivals
Bibliotheken uit Overijssel en Nederland
Platform
Partner workshops, webinars en KidsLab
Bibliotheken Twente
Platform
Partner Maakplaatsen en platform programma
De Museumfabriek (Enschede)
Educatie
Co-partner RCE
Platform
Partner MFT
De Nieuwe Koning (Enschede)
Educatie
Art2Go
DIEdichters (Enschede)
Publiek
Partner Poëziefestival WarmeWoorden
Dutch Innovation Days (Enschede)
Publiek
Partner Dutch Innovation Days
Fotogalerie Objektief (Enschede)
Publiek
Partner SprintExpo Fotomanifestatie Enschede
Educatie
Locatie gebruik
Home of Talents (Goor)
Platform
Deelnemer workshop
Kunstenlandschap (Enschede/Lonneker)
Publiek
Partner Kunstenlandschap (geannuleerd i.v.m. corona)
KunstNonStop (Enschede)
Publiek
Gezamenlijke kunstagenda
Talent
Partner ontwikkelweek Klasien van de Zandschulp
Platform
Partner MFT
Maakplaats 021 (Amsterdam)
Platform
Partner en deelnemer MFT
Muziekcentrum (Enschede)
Platform
Partner MFT
Natura Docet Wonderryck (Denekamp
Platform
Partner MFT
Oyfo (Hengelo)
Platform
Partner MFT
Planetart (Enschede)
Publiek
Partner SprintExpo GOGBOT
Publiek
Partner randprogramma Eclipse en Hybrid events van affect
lab
Rijksmuseum Twenthe (Enschede)
Educatie
Co partner RCE
Rijnbrink (provinciebreed)
Platform
Monitoringsgroep Proeftuin
Educatie
CmK trajecten
Samen voor elkaar Overijssel
Platform
Partner MFT
Schouwburg Hengelo
Platform
Partner MFT
Sickhouse / The Overkill (Enschede)
Publiek
Deelnemer test panel Make Health@Twente
Talent
Partner ontwikkelweek Abner Preis
Platform
Deelnemer MFT
Sonnevanck Theater (Enschede)
Educatie
Productie theatervoorstelling Vita
Stadsmuseum Almelo
Platform
Partner en deelnemer MFT en Maakplaatsen
Onderwijs en kennispartners
ArtEZ (Enschede)
Educatie
Locatie gebruik
Publiek
Partner SprintExpo Fotomanifestatie
Publiek
Partner AKI Artlab
Cibap (Zwolle)
Educatie
Tentoonstellingsbezoek
Fontys (Eindhoven)
Publiek
Partner randprogramma Eclipse
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Publiek
Robot tour The Factory of Electric Dreams
Institute of Network Cultures (Amsterdam)
Publiek
Partner randprogramma I want to delete it all, but not now
PO en VO Enschede en regio
Publiek
Tentoonstellingsbezoek
Platform
Deelnemer MFT
Educatie
Educatief programma en projecten
Politieacademie (Apeldoorn)
Talent
Partner ontwikkelweek Arvid&Marie
ROC van Twente (Enschede en Hengelo)
Tetem
Stage-trajecten
Educatie
Educatief programma en projecten
Saxion (Enschede)
Publiek
Partner ontwikkelweek Ali Eslami en Mathilde Renault
Talent
Partner ontwikkelweek Gabey Tjon a Tham
Talent
Partner ontwikkelweek Abner Preis
Publiek
Robot rondleiding I want to delete it all but not now
Platform
Partner Maakplaatsen
Tetem
Stage trajecten
Techniekpact (Twente)
Platform
Partner Maakplaatsen en Make-It
Trendbureau Overijssel (Zwolle)
Publiek
Partner corona project Afstand dichterbij
TU Delft (Delft)
Publiek
Partner International Design Seminar
Universiteit Twente (Enschede)
Talent
Partner ontwikkelweek Arvid&Marie
Talent
Partner ontwikkelweek Ningli Zhu
Partner ontwikkelweek Abner Preis
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Waterschap Vechtstromen
Willem de Kooning Academy (Rotterdam)

Sociale domein
Bartiméus FabLab (Doorn)
Buurtbedrijf Beien (Enschede)
Jongerenwerk Borne
ME Twente
Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland
Podotherapie Oost-Nederland
Power Noord (Enschede)
Roessingh Research & Development (Enschede)
Stichting Leergeld Enschede
Stichting Running Blind (Linschoten)
Wijkvoorziening Prismare (Enschede)
Economische domein
Aeronamic (Almelo)
Athom (Enschede)
Dura Vermeer (Hengelo)
Friesland Campina (Borculo)
HCS Happy Innovation (Hengelo)
Heutink (Nijverdal)
Kide Group (Hengelo)
KLK Kolb (Delden)
Moovd (Nijverdal)
Ontdek Hightech Almelo (Almelo)
SFC Energy (voorheen PBF) (Almelo)
Stichting Industriële Kring Twente (IKT) (Hengelo)
Praktijkcentrum Procestechnologie Oost
Nederland (PCPT)
Shell (Den Haag)
Tecnotion (Almelo)
TexTown games (Enschede)
Twence (Enschede)
Thales (Hengelo)
Urenco (Almelo)
Vastgoedsociëteit Gelderland Overijssel
VDL ETG (Almelo)
Verenigde Maakindustrie Oost (Hengelo)

Talent
Talent
Platform
Publiek
Publiek

Partner ontwikkelweek Cris Mollee
Partner Maakplaatsen

Publiek

Deelnemer test panel AR Sandbox hybrid
Robot tour The Factory of Electric Dreams
Tentoonstellingsbezoek Eclipse en I want to delete it all, but
not now
Partner samenwerkingsproject 2de jaars studenten

Publiek
Tetem
Platform
Talent
Platform
Publiek
Tetem
Talent
Platform
Publiek
Educatie

Deelnemer test panel Make Health@Twente
Wijkraad Deppenbroek en locatiegebruik
Partner Maakplaatsen
Partner ontwikkelweek Arvid&Marie
Partner Kids programma
Deelnemer test panel Make Health@Twente
Wijkraad Deppenbroek en locatiegebruik
Partner ontwikkelweek Abner Preis
Partner Kids programma
Deelnemer test panel Make Health@Twente
Locatie gebruik

Platform
Tetem
Platform
Educatie
Platform
Platform
Talent
Educatie
Publiek
Platform
Educatie
Platform
Talent
Educatie

Partner Make-It
Sponsoring Homey’s
Partner Make-It
Partner 7WPT project
Partner Make-It
Partner Kids programma
Partner ontwikkelweek Abner Preis
Partner 7WPT project
Deelnemer test panel Make Health@Twente
Deelnemer MFT en Monitoringsgroep Proeftuin
Ontwikkeling lesmiddelen
Partner Make-It
Partner ontwikkelweek Klasien van de Zandschulp
Ontwikkeling lesmiddelen

Platform
Platform
Talent
Educatie
Platform
Educatie
Talent
Platform
Talent

Partner Maakplaatsen
Partner Make-It
Partner ontwikkelweek Cris Mollee
Partner 7WPT project
Partner Make-It
Sponsor workshops
Partner ontwikkelweek Klasien van de Zandschulp
Partner Make-It
Partner ontwikkelweek Klasien van de Zandschulp
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BIJLAGE 3 | EEN GREEP UIT IN DE MEDIA
Datum

Media

Onderwerp

Jan 1

De Ingenieur

Dromenfabriek: The Factory of Electric Dreams

Jan 7

CLOT Mag

Gallery private views with robots at Tetem Artspace Netherlands

Jan 14

Tubantia

Tetem biedt jongen workshop 3D printen

Jan 20

Huis aan Huis

Spacecast ontvangt toekenning uit Generators fonds

Feb 2

Netwerk van Overijsselse Bibliotheken

KidsLab Nieuw online kinderprogramma

Feb 3

Re-Imagine Europe publicatie

Re-Imagining the Digital Diorama over Playbour City Engines als
voorbeeldstellende samenwerking

Feb 8

PublicSpaces blog

Interview met Roos Groothuizen: Het internet als onoplosbare Escape
Room: ontsnap als Flexidigitariër

Feb 11

Tubantia

Interview: Mediakunstenaar Roos ontwerpt escaperoom in Enschede die
aanzet tot nadenken over eigen internetgedrag

Feb 24

Deutschlandfunk radio

Interview met The Rodina over Playbour City Engines

Mrt 8

Mister Motley

Interview met Gabey Tjon a Tham voor Mistery Motley’s
radioprogramma Kunst is Lang over haar ontwikkeltraject bij Tetem

Mrt 9

Gonzo (circus)

Interview met Roos Groothuizen over de conceptuele escape room die
ze voor Tetem heeft ontwikkeld

Mrt 11

Holo Mag

Aankondiging I want to delete it all, but not now

Mrt 16

NRC

Interview: Roos Groothuizen maakte een kunstwerk over de
schaduwzijden van internet en sociale media.

Apr 17

Hart van Enschede

Twee nieuwe toekenningen uit het Generators fonds aan Sickhouse uit
Enschede en Twidl uit Hengelo

Apr 21

VPRO Koos

I want to delete it all, but not now: Ontsnap jij uit het internet?

Apr 26

Dutch Design Daily

I want to delete it all, but not now questions our personal choices to
escape the data industry where our online behavior is constantly
recorded and resold.

Apr 27

NS Onderweg

Video I want to delete it all, but not now in de intercity’s

Mei 5

Twente.com

Techniek en kinderen: de gouden combinatie voor de toekomst van
Twente

Mei 7

Tubantia

Creatieve Broedplaatsen Twente: Geldkraan gaat weer open: dik half
miljoen voor creatieve geesten in Twente

Mei 13

Kunst & Cultuur Twente

The Digitarian Society

Juni 17

Dutch Designers

Roos Groothuizen’s nieuwste project, I want to delete it all, but not now,
maakt het dilemma invoelbaar. Het is een escaperoom zonder uitgang.

Juni 22

Glimlach van Twente

Maakdag voor jong en oud

Juli 3

Go-Kids

Treasure Hunt Zomerprogramma in Tetem

Juli 5

Sign Magazine

False Mirror- Eclipse genomineerd voor Dutch Design Awards 2021

Juli 7

Visit Twente

Maakdagen in Twente

Juli 9

Kidsproof Twente

Toffe Workshops tijdens de Maakdagen

Juli 21

Tubantia

Maakdagen in de zomer: zet een robot aan het werk en print échte
chocolaatjes

Aug 9

De Stentor

Wierdense bibliotheek krijgt vast digitaal lab- ‘Want je kunt niet
achterblijven, dit is de toekomst’

Aug 13

Kijk op Oost Nederland

Hybrid Spaces: een betekenisvolle ontmoeting tussen online en fysiek
publiek
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Sep 1

Gonzo (circus)

Ali Eslami en Mathilde Renault: Eclipse: A New Chapter Based In False
Mirror

Sep 1

Digicult

VR talk by Ali Eslami Live in Eclipse

Sep 28

Dutch Design Daily

DDA nomination Data & Interaction: False Mirror – Eclipse

Sep 28

RTV Utrecht

Nominaties Gouden Kalveren bekend met I want to delete it all, but not
now van Roos Groothuizen in de categorie Beste Digitale
Cultuurproductie

Okt 21

PublicSpaces blog

Een hybride evenement is meer dan een livestream: Interview met
affectlab over de hybride events bij Tetem

Nov 4

Kijk op Oost Nederland

Culturele instellingen Enschede openen deuren tijdens Museumnacht

Nov 10

Flevopost

De droom van menigeen: zelf je fairtrade chocolade printen

Dec 14

Twente.com

Twente Board zet met toekenning voor BasisLabs maakcultuur stevig in
het zadel

Dec 15

Twente FM

Realisatie BasisLabs in 14 Twentse gemeenten van start: Maakindustrie
belangrijk in Twente

Totaal landelijke en internationale media-aandacht:

48

Totaal lokale en regionale media-aandacht:

278

Waarvan lokale pers in de gemeenten:

Almelo

14

Borne

3

Dinkelland

2

Enschede

44

Haaksbergen

14

Hengelo

16

Hellendoorn

7

Hof van Twente

5

Losser

11

Oldenzaal

10

Rijssen-Holten

6

Tubbergen

1

Twenterand

13
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BIJLAGE 4 | LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van Tetem bestaat uit vijf leden: Frank Kresin, Symone de Bruin, Gerjan Bremmer, Nishant Shah
en Patricia Reyes.
Frank Kresin is decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Zijn
nevenfuncties zijn: voorzitter van de Raad van Toezicht van Tetem, voorzitter bestuur We Make The City, bestuurslid
ARIAS, directeur-eigenaar van FJ. Kresin MMO, lid Strategisch Adviescollege Hoger Technisch en
Natuurwetenschappelijk Onderwijs, evaluator voor H2020 EU-programma’s en lid van de Raad van Toezicht van V2_.
Symone de Bruin is concerndirecteur Ruimte & Economie bij de Gemeente Apeldoorn. Haar nevenfuncties in 2021
waren: lid Raad van Toezicht Tetem, lid Raad van Toezicht Geonovum, bestuurslid Kunstgemaal Bronkhorst, secretaris
Landelijk Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling, voorzitter Taskforce Implementatie Omgevingswet VNG en
voorzitter landelijk netwerkoverleg gebruikers Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Gerjan Bremmer is 1e lijns aanspreekpunt ondernemers en uitvoering Family Next programma bij Ondernemend
Twente. Hij is directeur eigenaar van Get a Link, directeur eigenaar G.J. Bremmer Beheer BV, mede-eigenaar van
mental-coaching.com en investeerder, mede-eigenaar van het Ministerie van Inzetbaarheid en Raad van Toezicht lid
bij Tetem.
Nishant Shah is hoogleraar Esthetiek en Culturen van Technologie en bijzonder hoogleraar aan ArtEZ Hogeschool voor
de Kunsten en de Radboud Universiteit. Zijn nevenfuncties zijn (o.a.): Faculty Associate Berkman-Klein Centre for
Internet & Society op Harvard University USA, Advisory Board Oyoun Culture House in Berlijn, Kennispartner bij Oxfam
in Nederland, Kennispartner Digital Asia Hub in Hong Kong/Singapore, Kennispartner CREA New York/ New Delhi,
onderzoeksmentor Association of Progressive Communication in Colombo/Londen en lid van de Raad van Toezicht
van Tetem.
Patricia D. Reyes is een PhD-kandidaat in Philosophy of Technology aan de Universiteit Twente en onderzoeker in de
Ethics of Socially Disruptive Technologies (ESDiT) Consortium. Zij is voorzitter van het bestuur van Tankstation
Cultureel Vulpunt en lid van de Raad van Toezicht van Tetem.

25

BIJLAGE 5 | JAARRAPPORTAGE

26

Rapport

Stichting TETEM kunstruimte
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL ENSCHEDE

Betreffende
Jaarrekening 2021

Stichting TETEM kunstruimte
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL ENSCHEDE

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening
Balans per 31 december 2021

3

Exploitatierekening 2021 versus begroting

5

Kengetallen

6

Toelichting algemeen

7

Toelichting op de balans per 31 december 2021

11

Toelichting op de exploitatierekening 2021

18

Bijlagen

28

Overige gegevens

35

JAARREKENING

Jaarrekening

St. TETEM kunstruimte, Enschede.
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

NA VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA

31 - 12 - 2021

31 - 12 - 2020

VASTE ACTIVA
I Immateriële vaste activa
II Materiele vaste activa

2.474

8.486

2.143.980

2.204.808

Totale vaste activa

2.146.454

2.213.294

VLOTTENDE ACTIVA
V Vorderingen
VII Liquide middelen

85.149

232.110

673.674

99.486

Totale vlottende activa
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758.823

331.596

2.905.277

2.544.890

St. TETEM kunstruimte, Enschede.

Jaarrekening
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

31 - 12 - 2021

31 - 12 - 2020

EIGEN VERMOGEN
I Algemene reserve

382.955

313.269

II Bestemmingsreserves

107.860

82.860

Totaal eigen vermogen

490.815

396.129

LANGLOPENDE SCHULDEN
VI Langlopende schulden

1.625.955

Totale langlopende schulden > 1 jaar

1.694.048
1.625.955

1.694.048

KORTLOPENDE SCHULDEN
VII Kortlopende schulden

788.507

Totale kortlopende schulden < 1 jaar
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454.713
788.507

454.713

2.905.277

2.544.890

St. TETEM kunstruimte, Enschede.

Jaarrekening

EXPLOITATIEREKENING 2021 VERSUS BEGROTING

BATEN

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

Eigen inkomsten
1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5):
5 Overige publieksinkomsten

144.162

151.000

73.403

7 Totaal Publieksinkomsten (1+6)

144.162

151.000

73.403

9 Vergoedingen coproducent

231.604

232.414

218.137

10 Overige directe inkomsten

32.123

25.000

33.615

11 Totaal overige directe inkomsten (8+9+10)

263.727

257.414

251.752

12 Totaal Directie inkomsten (7+11)

407.889

408.414

325.155

15 Private middelen - bedrijven

26.704

30.000

43.939

16 Private middelen - private fondsen

33.686

28.763

4.667

18 Totale bijdragen uit private middelen (14+15+16+17)

60.390

58.763

48.606

468.279

467.177

373.761

57.350

55.000

44.550

21 Totaal structureel OCW

323.551

317.007

0

22 Totaal structureel Provincie

150.000

150.000

50.000

23 Totaal structureel Gemeente

323.417

340.000

314.746

25 Totale structurele subsidies (21+22+23+24)

796.968

807.007

364.746

26 Incidentele publieke subsidies

481.612

249.569

571.570

27 Totaal subsidies (25+26)

1.278.580

1.056.576

936.316

TOTALE BATEN (19+20+27)

1.804.209

1.578.753

1.354.627

1 Beheerlasten materieel

278.246

224.509

228.711

2 Beheerlasten personeel

236.461

248.307

223.256

3 Beheerlasten totaal (1+2)

514.707

472.816

451.967

4 Activiteitenlasten materieel

784.644

661.844

534.734

5 Activiteitenlasten personeel

392.467

432.522

334.395

6 Activiteitenlasten totaal (4+5)

1.177.111

1.094.366

869.129

TOTALE LASTEN (3+6)

1.691.818

1.567.182

1.321.096

7 Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale Baten - Totale Lasten)

112.391

11.571

33.531

8 Saldo rentebaten/- lasten

-17.705

0

-15.707

EXPLOITATIERESULTAAT (7+8+9)

94.686

11.571

17.824

19 Totaal eigen inkomsten (12+13+18)
20 Baten in natura
Subsidies

LASTEN
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St. TETEM kunstruimte, Enschede.

Jaarrekening
KENGETALLEN

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans
per 31 december 2021 en winst-en-verliesrekening over 2020/2021 zoals opgenomen in de jaarrekening.
De kengetallen zijn als volgt berekend:
- Liquiditeit: Vlottende activa / Kortlopende schulden * 100%
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%
- Weerstandsvermogen: Eigen vermogen / Totale baten * 100%

Werkelijk

Werkelijk

2021

2020

Liquiditeit

96%

73%

Solvabiliteit

17%

16%

Weerstandsvermogen

27%

29%
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Jaarrekening
TOELICHTING ALGEMEEN

ALGEMEEN
Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Organisaties zonder winststreven
(RJ 640) toegepast. Daarnaast is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met het binnen Stichting TETEM kunstruimte
gehanteerde interne rapportagemodel en het "Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024"
van het ministerie van OCW.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's, tenzij anders wordt vermeld.
In 2021 gelden de volgende domeinen: Publiek & Talent, Platform en Educatie.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling
In de afgelopen jaren heeft Tetem een bescheiden eigen vermogen weten op te bouwen. Tetem is mede
dankzij financieel gunstige constructies in 2011 eigenaar geworden van het pand aan de
Stroinksbleekweg 16 en in 2019 van het naastgelegen pand Stroinksbleekweg 18. In de afgelopen jaren is
afgelost op de hypotheek. Binnen de ontstane situatie ligt vrijwel het volledige eigen vermogen vast in stenen.
Op een bepaald moment werd duidelijk dat Tetem vanaf november 2020 niet meer in staat zou zijn om aan
haar financiële verplichtingen te voldoen. De gemeente Enschede heeft Tetem ondersteuning geboden door
de toekenning van een liquiditeitssubsidie. Hierdoor was Tetem in staat om op korte termijn aan haar
financiële verplichtingen te voldoen en ontstond op langere termijn ruimte om te herstellen van de
financiële aanslag door corona.
Verwachting:
Het is onmogelijk om op dit punt een goed oordeel te kunnen geven of de coronapandemie nu achter ons ligt
en wat de effecten zijn als het gaat om publieksbereik op langere termijn.
Binnen de organisatie zijn verschillende ontwikkelingen op gang gebracht die de organisatie progammatisch
hebben versterkt. In de komende periode zal zichtbaar worden of deze hybride aanpak ook werkt nu de
corona maatregelen zijn losgelaten. Kijkend naar de langere termijn ligt het risico van Stichting Tetem met
name op het gebied van het publieksbereik: lukt het om het ''nieuwe'' publiek te behouden en het "oude"
publiek terug te winnen.
De liquiditeitspositie is met dank aan de steunmaatregelen positief en de organisatie heeft een belangrijk
deel van de RAOCCC gelden kunnen reserveren voor maatregelen die bijdragen aan het behouden en
herwinnen van het publiek.
Met de ingang gezette ontvlechting van Roombeek Cultuurpark Educatie is een periode met nieuwe onzekerheden
aangebroken. Het nieuwe educatieve plan is inhoudelijk positief beoordeeld door partners en de gemeente
Enschede maar de financiering van dit plan is nog niet rond.
In de meerjarenbegroting 2021-2024 heeft Stichting Tetem een aantal bezuinigingen doorgevoerd op het
gebied van programma en personeel. Concreet betekent dit dat het activiteitenniveau is verlaagd en het
programma met twee mensen minder wordt uitgevoerd. In de begroting is gekozen om de situatie voort te
laten duren tot eind 2022, maar in de praktijk kan dit op ieder moment worden aangepast, al naar gelang
de situatie daarom vraagt.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting TETEM kunstruimte is feitelijk gevestigd te Stroinksbleekweg 16 7523 ZL Enschede en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 08166721.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VOOR DE BALANS
(Im)materiële vaste activa
De gebouwen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
De ontvangen investeringssubsidies zijn opgenomen onder de langlopende schulden.
Deze post Investeringssubsidie valt vrij via de exploitatierekening, gelijklopend met de afschrijvingstermijn.
van de investering en wordt opgenomen onder de baten.
Stelselwijziging
Stichting TETEM Kunstruimte heeft in het boekjaar 2021 een stelselwijziging doorgevoerd in de waardering van
materiële vaste activa. De waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa (inzake het pand aan de
Stroinksbleekweg 16 te Enschede) is gewijzigd.
Vanaf het moment van ingebruikname (2011) tot aan het boekjaar 2020 werd er op dit pand niet meer afgeschreven.
Dit werd veroorzaakt doordat de destijds ontvangen investeringssubsidies, direct in mindering werden gebracht op
de aanschafwaarde waardoor vervolgens de restwaarde van het pand bereikt was.

Dit Handboek schrijft voor dat in het verleden ontvangen investeringssubsidies niet in mindering mogen worden
gebracht op de oorspronkelijke aanschafwaarde maar afzonderlijk in de balans als langlopende schuld gepresenteerd
moeten worden.
Na het doorvoeren van deze stelselwijziging kunnen op een bedrijfseconomisch wijze de afschrijvingskosten worden
toegerekend aan de activa met als tegenboeking een vrijval van de subsidie. De activa wordt jaarlijks tegen
2,5% afgeschreven, rekening houdend met een restwaarde.
De stelselwijziging heeft betrekking op de in 2011 en later aangeschafte materiële vaste activa.
Als gevolg hiervan zijn tevens de vergelijkende cijfers over 2020 aangepast.
De effecten van de stelselwijziging zijn rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen. De totale impact van de

De overige (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met lineaire afschrijvingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Voor de vervolgwaardering worden de langlopende schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Investeringssubsidies zijn éénmalige subsidies, bedoeld ter ondersteuning van organisaties die grote(re) investeringen
moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.
Uit de op de balans gepassiveerde investeringssubsidie dient jaarlijks een gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat
vrij te vallen. Dit gedeelte dient systematisch te worden bepaald met inachtneming van de gebruiksduur van het actief.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Na eerste verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerd financiële vaste activa.
Subsidiebaten
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde lasten zijn gemaakt of baten zijn gederfd of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Eventuele 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 staat van baten en lasten.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Werkzame personen
boekjaar 2021

boekjaar 2020

aantal
aantal
personen aantal fte / uren totaal bedrag personen aantal fte / uren totaal bedrag
Uren werkweek fte
Werknemers in vaste dienst
(onbepaalde tijd)
Werknemers in tijdelijke
dienst (bepaalde tijd)
Ingehuurde zelfstandigen
/freelancers

36 uur

36 uur

11

7,1 fte

391.995

9

6,1 fte

346.572

11

1,7 fte

75.300

13

3,3 fte

125.368

31

10.132 uur

328.677

38

5.990 uur

193.340

Overige werkzame personen

1

0,6 fte

39.330

1

0,6 fte

38.258

Stagiair(e)s

1

0,4 fte

750

6

2,2 fte

4.500

Vrijwilligers

67

6,1 fte

64

5,8 fte

FISCALE POSITIE
Stichting TETEM kunstruimte is BTW plichting voor haar activiteiten. Er wordt per kwartaal aangifte gedaan.
Met ingang van 2016 is de wet op de vennootschapsbelasting voor indirecte overheidsbedrijven ingevoerd.
Uit onderzoek is gebleken dat er geen aangifte vennootschapsbelasting door de Stichting hoeft te worden gedaan.
BEZOLDIGING (GEWEZEN) BESTUURDERS EN (GEWEZEN) TOEZICHTHOUDERS
Onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, die voor een periode
van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren één of meer subsidies hebben ontvangen, die samen per kalenderdat kalenderjaar.
Het kalenderjaar 2021 is het eerste jaar dat de WNT op de Stichting van toepassing is. Derhalve kan een opgave van
bezoldiging achterwege blijven. Bij de Stichting is één bestuurder aangesteld. De Raad van Toezicht ontvangt geen
bezoldiging voor de werkzaamheden die hij verricht.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA

2021

2020

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Boekwaarde 1 januari

8.486

18.822

0

0

Af: afschrijvingen

-6.012

-10.336

Boekwaarde per 31 december

2.474

8.486

20-50%

20-50%

Cumulatieve aanschafwaarde

2.546.706

2.325.341

Af: cumulatieve afschrijvingen

360.067

314.540

2.186.639

2.010.801

5.810

167.374

-11.000

53.991

Bij: investering ontwikkeling intranet/website

Afschrijving immateriële vase activa:
Materiële vaste activa
Gebouwen

Boekwaarde 1 januari
Bij: investeringen
Verbouwing pand Stroinksbleekweg 18
Aanpassingen pand i.v.m. corona (correctie 2020)
Af: afschrijvingen

-51.202

-45.527

2.130.247

2.186.639

0-5%

0-5%

18.169

23.185

3.874

2.377

0

6.629

Af: afschrijvingen

-8.310

-14.022

Boekwaarde per 31 december

13.733

18.169

Afschrijving inventaris:

20-50%

20-50%

TOTAAL VASTE ACTIVA

2.146.454

2.213.294

Boekwaarde per 31 december
Afschrijving gebouwen:
De gebouwen zijn economisch en juridisch eigendom van Stichting Tetem Kunstruimte.
Door de gemeente Enschede is een terugkooprecht bedongen voor het pand aan de

Inventaris
Boekwaarde 1 januari
Bij: investering ICT apparatuur
Bij: investering werktafels
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
2021

2020

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren

17.638

Af: voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 31 december

174.726

0

-840

17.638

173.886

16.781

0

Belastingen en sociale premies
Omzetbelasting
Loonkostenvoordeel

0

5

16.781

5

0

14.000

15.098

2.881

1.609

941

0

24.831

2.704

2.374

Overlopende activa
Subsidie Stimuleringsfonds - jaarprogramma
Nog te factureren
Te ontvangen ziekengeld
Te onvangen NOW-subsidie
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Vooruitbetaalde verzekeringen

27.550

10.049

Borgsommen

1.000

0

Kruisposten

2.769

3.143

50.730

58.219

In de jaarrekening zijn de toegezegde en bij voorschotbeschikking vastgestelde subsidiebedragen verwerkt.
De definitieve subsidiebedragen kunnen afwijken van de toegezegde bedragen. Voor de subsidiebedragen
die zijn opgenomen onder de overlopende activa geldt dat deze allemaal nog niet zijn vastgesteld.
De te ontvangen NOW-subsidie is in 2021 definitief vastgesteld.
Liquide middelen
Kunstautomatiek

154

154

Rabobank betaalrekening

970

1.873

Triodos betaalrekeningen

18.987

6.470

594.397

60.877

Triodos spaarrekening
ING betaalrekening

59.166

30.112

673.674

99.486

758.823

331.596

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
PASSIVA

2021

2020

313.269

287.150

0

8.295

69.686

17.824

382.955

313.269

50.402

50.402

0

0

50.402

50.402

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Mutatie stelselwijziging
Resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
Het vermogen is vrij besteedbaar.
Bestemmingsreserves
Gebouw
Saldo per 1 januari
Toevoeging/onttrekking
Saldo per 31 december

De bestemmingsreserve is gevormd in verband met de aan te schaffen gebouwmarkering (Neon verlichting)
Art2Go Roombeek Cultuurpark Educatie
Saldo per 1 januari

15.000

Toevoeging/onttrekking
Saldo per 31 december

15.000

0

0

15.000

15.000

De bestemmingsreserve is gevormd voor de continuïteit van het Art2Go programma voor de lange termijn.
CMK Roombeek Cultuurpark Educatie
Saldo per 1 januari

17.458

12.500

0

4.958

17.458

17.458

Toevoeging/onttrekking
Saldo per 31 december

De bestemmingsreserve is gevormd voor de nazorg voor de CMK projecten voor 2017-2024.
Transitie RCE
Saldo per 1 januari

0

0

Toevoeging/onttrekking

25.000

0

Saldo per 31 december

25.000

0

De bestemmingsreserve is gevormd voor de kosten van de transitie van RCE terug naar Tetem.
TOTAAL EIGEN VERMOGEN

490.815
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
2021

2020

458.079

482.729

0

0

LANGLOPENDE SCHULDEN
Triodos bank lening 2205.458.779
Saldo per 1 januari
Toename hoofdsom
Aflossingen

24.650

24.650

433.429

458.079

24.650

24.650

Saldo per 31 december

408.779

433.429

Het bedrag met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt

310.179

334.829

Aflossingen komend boekjaar

Bovengenoemde lening is afgesloten voor de aanschaf van de Stroinksbleekweg 18.
De looptijd van de lening bedraagt 240 maanden.
De rente op de lening is op 1-7-2019 voor 10 jaar vastgezet tegen een percentage van 3,31%.
De volgende zekerheden zijn gesteld:

- 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris;
- 1e pandrecht op alle rechten/vorderingen;
Investeringssubsidies
Subsidie Gemeente Enschede

1.270.000

1.270.000

6.067

6.067

100.000

100.000

19.704

19.704

Subsidie Roombeek

41.122

41.122

Subsidie EFRO

64.800

64.800

Subsidie Prov. Overijssel (herbestemming cultureel erfgoed, transformatie)

64.000

12.954

Subsidie Gemeente Enschede (aanpassing i.v.m corona)

53.991

0

1.619.684

1.514.647

Af: cumulatieve vrijval

359.065

319.205

Boekwaarde 1 januari

1.260.619

1.195.442

Subsidie Prov. Overijssel (herbestemming cultureel erfgoed, transformatie)

0

51.046

Subsidie Gemeente Enschede (aanpassing i.v.m corona)

0

53.991

-43.443

-39.860

1.217.176

1.260.619

1.625.955

1.694.048

Subsidie Prov. Overijssel (ontwikkeling transformatieplan)
Subsidie Prov. Overijssel (uitvoering transformatieplan)
Subsidie Prov. Overijssel (creatieve werkomgeving)

Bij: toegekende subsidies

Af: vrijval
Boekwaarde per 31 december
De ontvangen investeringssubsidies zijn definitief vastgesteld.
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
2021

2020

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopend deel leningen

24.650

24.650

24.650

24.650

Crediteuren
Crediteuren

109.656

18.540

109.656

18.540

0

6.363

17.157

17.115

17.157

23.478

Accountantskosten

14.500

14.500

Vakantiegeld en -dagen

33.348

32.538

2.037

2.265

Tussenrekening platform BKO

-11

730

Vooruitontvangen CJP gelden

56.468

20.718

7.613

7.922

Vooruitontvangen subsidie Provincie Overijssel - Nieuwe Maker regeling

22.556

42.901

Vooruitontvangen subsidie Provincie Overijssel - Twentse Maakplaatsen

0

4.000

10.000

20.000

Vooruitontvangen subsidie Provincie Overijssel - MMM Deventer

0

2.360

Vooruitontvangen subsidie OCW - Proeftuin Maakplaatsen-Generators

0

134.033

146.541

0

Vooruitontvangen subsidie Wetropolis - publieksprogramma

19.443

3.819

Vooruitontvangen subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie

81.753

0

Vooruitontvangen bijdrage VSB fonds

0

21.667

Vooruitontvangen bedragen BasisLab

201.398

0

Vooruitgefactureerde bedragen - MaakMeeMaand

0

20.279

Vooruitgefactureerde bedragen - overig

0

4.550

9.047

3.258

32.351

52.053

0

452

637.044

388.045

Belastingen en sociale premies
Omzetbelasting
Loonbelasting
Overlopende passiva

Netto lonen

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Enschede - broedplaatsen

Vooruitontvangen subsidie Provincie Overijssel - VGS

Vooruitontvangen subsidie OCW - RAOCCC

Nog te ontvangen facturen
Overlopende passiva
Terug te betalen verzekeringen
Saldo per 31 december

In de jaarrekening zijn de toegezegde en bij voorschotbeschikking vastgestelde subsidiebedragen verwerkt.
De definitieve subsidiebedragen kunnen afwijken van de toegezegde bedragen. Voor de subsidiebedragen
die zijn opgenomen onder de overlopende passiva geldt dat deze allemaal nog niet zijn vastgesteld.
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

788.507
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERINGEN EN VERPLICHTINGEN

OVERIGE VERPLICHTINGEN
Stichting TETEM kunstruimte is verplicht om een maandelijkse bijdrage te doen aan de Vereniging van
Op peildatum 1 januari 2021 bedroeg het aandeel van Stichting TETEM kunstruimte in de

Tevens is per balansdatum een verplichting aangegaan naar aanleiding van de NEN 3140 inspectie.
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RESULTAATBESTEMMING

Voorgesteld wordt om het exploitatiesaldo ad.

94.686 als volgt te besteden:

Toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting:

69.686

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve transitie RCE:

25.000

Deze bestemming is vooruitlopend op het besluit van de Raad van Toezicht reeds in de jaarrekening
verwerkt.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021
Werkelijk

Begroot

2021

2021

Werkelijk
2020

INKOMSTEN EN SUBSIDIES
De Stichting ontvangt voor het jaarprogramma subsidies van de Gemeente Enschede en Provincie Overijssel.
In de jaarrekening zijn de toegezegde bedragen verwerkt.
De definitieve subsidiebedragen kunnen afwijken van de toegezegde bedragen.
Met ingang van 2021 is de stichting toegelaten tot de Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS), hetgeen betekent dat
de Stichting voor deze periode subsidie zal ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

BATEN
Publieksinkomsten binnenland
Overige publieksinkomsten
Inkomsten uit onderwijs en vrije tijd

92.069

136.000

70.979

Bijdragen deelnemers

11.573

0

0

Overige inkomsten jaarprogramma

40.520

15.000

2.424

144.162

151.000

73.403

115.990

115.990

112.479

99.774

100.274

96.898

Publieksinkomsten binnenland
Directe inkomsten
Vergoedingen coproducent
Partnerbijdrage Rijksmuseum Twenthe
Partnerbijdrage De Museum Fabriek
Inkomsten Culturage

15.840

16.150

8.760

231.604

232.414

218.137

32.123

25.000

25.053

0

0

8.562

32.123

25.000

33.615

263.727

257.414

251.752

Overige directe inkomsten
Inkomsten uit geleverde activiteiten en diensten
Vrijval bestemmingsreserve

Directe inkomsten
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

Bijdragen uit private middelen
Private middelen - bedrijven
Bijdragen partners Publiek & Talent

0

0

16.042

26.704

30.000

27.897

26.704

30.000

43.939

VSB fonds: MaakMeeLab

21.667

0

3.333

Overige inkomsten

12.019

28.763

1.334

33.686

28.763

4.667

60.390

58.763

48.606

468.279

467.177

373.761

Bijdragen partners in kind / in natura

57.350

55.000

44.550

Baten in natura

57.350

55.000

44.550

Bijdragen partners Platform
Private middelen - private fondsen

Bijdragen uit private middelen
Totaal eigen inkomsten
Baten in natura

Structurele subsidies
Structureel OCW
OCW - BIS ontwikkelorganisatie

323.551

317.007

0

323.551

317.007

0

150.000

150.000

50.000

150.000

150.000

50.000

Structureel Provincie
Provincie Overijssel - jaarprogramma
Structureel Gemeente
Gemeente Enschede - Tentoonstellingen en events

223.417

240.000

216.760

Gemeente Hengelo (MFT en Twentse Maakplaatsen)

10.000

10.000

10.000

Gemeente Enschede - Roombeek Cultuurpark Educatiecluster

90.000

90.000

87.986

323.417

340.000

314.746

796.968

807.007

364.746

Structurele subsidies
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

Incidentele publieke subsidies
Tetem - Publiek & Talent | Algemeen
Gemeente Enschede - overbrugging pensioen

0

0

6.448

Gemeente Enschede - LOTJ

19.710

19.125

19.125

Provincie Overijssel - Nieuwe maker regeling

45.345

57.880

22.099

Mondriaan Fonds - Experimenteerregeling

0

0

10.623

Stimuleringsfonds - jaarprogramma (i.c.m. Platform)

0

0

50.000

Stimuleringsfonds - projectfinanciering

0

0

7.200

43.443

0

39.860

0

35.000

0

108.498

112.005

155.355

Gemeente Enschede MFT (evenementen)

70.000

70.000

67.000

Gemeente Enschede MFT (onderwijs - P&L)

10.411

10.411

10.207

0

0

6.844

17.309

17.153

4.078

0

0

10.000

Gemeente Almelo (TMP)

15.000

0

0

Provincie Overijssel (MFT)

10.000

10.000

10.000

0

0

29.620

4.000

20.000

16.000

Investeringssubsidies (vrijval)
Overige subsidies
Tetem - Platform

Gemeente Enschede - overbrugging pensioen
Gemeente Enschede - Broedplaatsen
Gemeente Enschede: culturele activiteit Make Happiness

Provincie Overijssel: ASV @Home
Provincie Overijssel: cultuurparticipatie (TMP)
Provincie Overijssel via GE: proeftuin (TMP)

6.000

0

24.000

Provincie Overijssel: VGS

12.360

0

2.500

Regio Twente

50.000

0

0

Fonds Cultuur Participatie

23.358

0

0

0

0

20.000

128.033

0

96.000

Stimuleringsfonds - Jaarprogramma: MFT/TMP (icm Pub&Tal)
OCW via GE (Proeftuin Maakplaatsen-Generators)
Overige subsidies

6.385

10.000

10.027

352.856

137.564

306.276

27.259

0

0

0

0

16.009

-7.001

0

84.222

Tetem - Incidentele publieke subsidies
OCW - RAOCCC subsidie
Gemeente Enschede - corona/liquiditeit
UWV - NOW Subsidie
RVO - TOGS regeling

0

0

4.000

20.258

0

104.231

0

0

5.708

0

0

5.708

481.612

249.569

571.570

Roombeek Cultuurpark Educatie
Gemeente Enschede - overbrugging pensioen

Incidentele publieke subidies
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021
Werkelijk

Begroot

2021

2021

Werkelijk
2020

Totaal subsidies

1.278.580

1.056.576

936.316

TOTALE BATEN

1.804.209

1.578.753

1.354.627
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021
Werkelijk

Begroot

2021

2021

Werkelijk
2020

LASTEN
Beheerlasten materieel
Huisvestingskosten
Huisvesting

119.448

93.000

119.203

Kantoor en bureau

5.639

4.500

4.242

Telefoon en internet

4.698

6.000

5.863

15.810

10.000

8.553

8.124

4.000

6.518

153.719

117.500

144.379

14.901

11.500

15.524

Bankkosten

1.207

1.000

867

Kantine- en verblijfskosten

4.028

6.147

3.581

Accountantskosten

23.137

23.825

22.014

Techniek algemeen

8.801

2.000

689

51.424

20.712

22.169

500

535

250

0

1.050

1.000

3.296

2.500

1.491

15.369

37.740

16.747

1.864

0

0

124.527

107.009

84.332

278.246

224.509

228.711

Onderhoud en schoonmaak
Inrichting
Algemene kosten
Verzekeringen algemeen

ICT en kosten intranet
Aansluiting De Zaak Nu
Bijdrage strategisch cultuurberaad
Kosten CJP
Vrijwilligerskosten
Overige algemene kosten

Beheerlasten materieel
Beheerlasten personeel
Personeelskosten
Werkzaamheden staf (directie en bedrijfsvoering)

57.312

56.055

109.328

Inhuur flexibele schil (bedrijfsvoering)

38.995

44.616

9.668

Verzekeringen personeel

18.769

15.000

16.412

Overige personeelskosten

2.384

8.000

3.932

117.460

123.671

139.340
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Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

Personeelskosten Educatie
Werkzaamheden staf (directie en bedrijfsvoering)

87.763

98.116

59.172

Inhuur flexibele schil (bedrijfsvoering)

15.657

14.872

13.601

Verzekeringen personeel

7.247

7.212

7.105

Overige personeelskosten

8.334

4.436

4.038

119.001

124.636

83.916

Beheerlasten personeel

236.461

248.307

223.256

TOTAAL BEHEERSLASTEN

514.707

472.816

451.967

113.140

129.342

83.641

13.485

24.200

59.160

Activiteitenlasten materieel
Kosten activiteiten Publiek & Talent
Honoraria kunstenaars/curatoren
Uitvoerkosten Tentoonstellingen en Events
Uitvoerkosten Stadsprogramma

718

0

0

Uitvoerkosten Lab

4.043

0

1.000

Uitvoerkosten Marcom

8.270

10.000

6.998

-2.832

69.430

11.683

0

10.000

0

136.824

242.972

162.482

Honoraria makers

129.120

54.250

66.905

Uitvoerkosten Platform algemeen

314.086

140.366

140.261

Uitvoerkosten Generatorfonds

6.550

8.000

2.312

Uitvoerkosten inkind / in natura

57.350

55.000

44.550

4.203

18.000

9.071

511.309

275.616

263.099

100.828

102.100

79.466

1.514

8.000

360

25.865

15.000

19.342

2.458

4.000

4.140

Uitvoerkosten Talentontwikkeling
Uitvoerkosten inkind / in natura
Kosten activiteiten Platform

Uitvoerkosten Marcom
Kosten activiteiten Educatie
Honoraria kunstenaars en museumdocenten
Inkoop cultuurpartners
Techniek
Verbruiksmateriaal workshops
Cultuurbus

0

8.000

830

Uitvoerkosten Marcom

1.626

3.500

3.358

Overige uitvoerkosten

4.220

2.656

1.657

136.511

143.256

109.153

784.644

661.844

534.734

Activiteitenlasten materieel
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Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

Activiteitenlasten personeel
Kosten activiteiten Publiek & Talent
Programmamedewerker Publiek & Talent

105.961

106.211

75.736

Programmamedewerker Stadsprogramma

0

0

3.786

Programmamedewerker Lab

0

0

8.409

33.588

46.100

16.245

139.549

152.311

104.176

Inhuur flexibele schil (programma en marketing)
Kosten activiteiten Platform
Programmamedewerker Platform algemeen

108.436

63.520

95.902

Programmamedewerker Generators

14.595

14.312

11.213

Inhuur flexibele schil (programma)

18.558

61.718

7.350

141.589

139.550

114.465

109.539

140.661

115.648

1.790

0

106

111.329

140.661

115.754

392.467

432.522

334.395

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN

1.177.111

1.094.366

869.129

TOTALE LASTEN

1.691.818

1.567.182

1.321.096

Kosten activiteiten Educatie
Programmamedewerker Educatie
Inhuur flexibele schil (programma)

Activiteitenlasten personeel

Saldo rentebaten/- lasten
Rentebaten
Rente belastingdienst

192

0

192

0

3.109

103

14.788

15.604

17.897

15.707

-17.705

-15.707

Rentelasten
Bankrente
Rente langlopende schulden

Saldo rentebaten/- lasten

Mutaties in de bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen worden in de exploitatierekening
opgenomen. (RJ.640.204). Zie toewijzing: is toegelicht op pagina 17.
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Verschillenanalyse begroting en realisatie

mee zijn gegaan in de ontwikkeling naar hybride programmering.

toekenning van het VSB-fonds voor het MaakMeeLab.

Corona maar ook door ziekte) geen ruimte was om naast de reguliere programmering aanvullende tijd en ruimte vrij te
maken voor aanvullende projectaanvragen dan wel realisatie.

Het totaal aan gerealiseerde subsidies ligt aanmerkelijk hoger dan begroot (begroot 137.564 ten opzicht van realisatie
352.856). Dit komt door verschillende nieuwe subsidietoewijzingen voor de ontwikkeling van Basislabs voor alle 14
Twentse gemeenten en door het doorschuiven van projectsubsidies omdat projecten uitgesteld zijn t.g.v. Corona. Voor
een derde subsidietermijn van de Provincie Overijssel m.b.t. de subsidie cultuurparticipatie is geen aanvraag gedaan
omdat dit project (in periode 2) vertraging had opgelopen

Tetem heeft in 2021 toekenningen ontvangen voor de RAOCCC-subsidie. Deze is ten dele ingezet in 2021 (totaal 27.259)
maar voor een belangrijk deel (totaal 146.541) doorgeschoven naar 2022 omdat een deel van de projecten zijn
doorgeschoven naar 2022 en de organisatie knelpunten voorziet in de doorstart na Corona. Er is een terugbetaling
(totaal 7.001) gedaan aan het UWV-NOW subsidie vanwege de nacalculatie welke lager uitviel omdat de organisatie
nieuwe verdienmodellen heeft ontwikkeld.

gebouw Stroinksbleekweg 18 brengt een aanzienlijke toename van de huisvestingskosten met zich mee. Deze
uitbreiding was niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Er zijn extra kosten gemaakt voor aanpassingen aan
werkruimten. De gebruikskosten van huisvesting vallen echter lager uit doordat het gebouw minder intensief is gebruikt.

verzekeringen is toegenomen door algemene prijsstijgingen. De post ICT en kosten intranet is aanzienlijk toegenomen
door extra ICT-investeringen i.v.m. Corona. De verlaging op de kantine en verblijfskosten wordt veroorzaakt omdat er
minder mensen in het gebouw werkzaam zijn die gebruik maken van de voorzieningen. De verlaging van de
vrijwilligerskosten wordt veroorzaakt door een afname van begeleidingsuren voor vrijwilligers en een afname van de reisen vervoerskosten van vrijwilligers.
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Lasten - Beheerlasten personeel

werkzaamheden/activiteiten opnieuw verdeeld en in lijn gebracht met de huidige programmering/werkzaamheden

136.824). De post uitvoerkosten Talentontwikkeling is negatief vanwege het uitvallen van een project waarvoor in 2020
een financiële reservering was opgenomen. De producties en presentaties van de nieuwe makers zijn op verzoek van de
makers doorgeschoven naar 2022. Ook hebben een aantal producties vertraging opgelopen. Een groot deel van deze

in 2022 mogelijk geweest om een stevige start te maken met de ontwikkeling van leer ecosystemen (toename kosten
honoraria makers) en het starten met de implementatie van de Basislabs (toename uitvoerkosten Platform algemeen) in
alle 14 Twentse gemeenten. De uitvoerkosten Marcom zijn verlaagd omdat de programmering bestond uit kleinschalige
events die geen grote marketing ingrepen vroegen.

of een compensatie aan te bieden of vervangende taken aan te bieden.
Door corona hebben slechts op beperkte schaal Art2Go dagen plaatsgevonden. Hierdoor zijn de inkoop cultuurpartners
en de kosten voor de cultuurbus sterk verlaagd. De ontwikkeling van online programmering heeft tot een verhoging van
de techniekinvestering geleid.
Lasten - Activiteitenlasten personeel
392.467). Er is minder gebruik gemaakt van de flexibele schil. De kostenpost programmamedewerker Platform
algemeen is toegenomen door inzet van een projectmedewerker Basislab en de kostenpost programmamedewerker
educatie is afgenomen wegens de langdurige afwezigheid van een van de medewerkers.
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BIJLAGE 1: STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 VERSUS BEGROTING

BATEN EN SUBSIDIES
Tetem
Inkomsten jaarprogramma
Gemeente Enschede - Jaarprogramma
Gemeente Enschede - overbrugging pensioen
Gemeente Enschede - LOTJ
Gemeente Enschede - broedplaatsen
Gemeente Almelo
Provincie Overijssel - Activiteiten programma
Provincie Overijssel - Nieuw Maker regeling
Provincie Overijssel - techniekonderwijs
Provincie Overijssel - cultuurparticipatie
Provincie Overijssel via GE: proeftuin (TMP)
Provincie Overijssel - VGS
Mondriaan Fonds - Experimenteerregeling
Stimuleringsfonds - jaarprogramma
Stimuleringsfonds - projectfinanciering
OCW via GE (Proeftuin Maakplaatsen-Generators)
OCW - BIS ontwikkelorganisatie
Bijdragen Twentse gemeente / Projecten
Fonds Cultuur Participatie - Samen cultuur maken
VSB fonds: MaakMeeLab
Regio Twente - Techniek@online
Overige inkomsten jaarprogramma
Bijdragen partners
Bijdragen deelnemers
Inkomsten productiehuis (levering diensten)
Overige inkomsten
Vrijval bestemmingsreserve
Bijdragen partners in kind/in natura
Inkomsten Maker Festival
Gemeente Enschede - evenementen
Gemeente Enschede - onderwijs / P&L
Gemeente Hengelo
Provincie Overijssel
Nog te verwerven fondsen en subsidies festival
Overige inkomsten Maker Festival
Bijdragen partners
Bijdragen deelnemers
Inkomsten uit onderwijs en vrije tijd
Coronasteunmaatregelen
Totaal batenTetem
-29-

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

223.417
0
19.710
17.309
15.000
150.000
45.345
0
4.000
6.000
12.360
0
0
0
128.033
350.810
0
23.358
21.667
50.000
1.067.009

240.000
0
19.125
17.153
0
150.000
57.880
0
20.000
0
0
0
0
0
0
317.007
35.000
0
0
0
856.165

216.760
13.292
19.125
4.078
0
50.000
22.099
29.620
16.000
24.000
2.500
10.623
70.000
7.200
96.000
0
0
0
3.333
0
584.630

20.902
11.224
0
40.520
0
57.350
129.997

45.000
15.000
25.000
0
0
10.000
95.000

34.393
0
14.853
2.424
8.562
44.550
104.782

70.000
10.411
10.000
10.000
6.385
106.796

70.000
10.411
10.000
10.000
10.000
110.411

77.000
10.207
10.000
10.000
10.027
117.234

5.802
349
8.101
14.252
-7.001

30.000
0
6.000
36.000

9.546
0
6.298
15.845
104.231

1.311.052

1.097.576

926.722
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Roombeek Cultuurpark Educatie
Partnerbijdrage Tetem (educatie)
Gemeente Enschede - jaarsubsidie
Gemeente Enschede - overbrugging pensioen
Inkomsten Culturage
Inkomsten vanuit Platform (inzet RCE medewerkers)
Overige inkomsten (educatie)
Partnerbijdrage Rijksmuseum Twenthe
Partnerbijdrage De Museum Fabriek
Inkomsten uit onderwijs en vrije tijd
Inkomsten uit geleverde activiteiten en diensten
Overige inkomststen

Totaal baten Roombeek Cultuurpark Educatie
LASTEN
Tetem
Huisvestingskosten
Huisvesting
Kantoor en bureau
Telefoon en internet
Onderhoud en schoonmaak
Inrichting
Algemene kosten
Aansluiting De Zaak Nu
Bijdrage strategisch cultuurberaad
Verzekeringen algemeen
Kosten bank en renten
Kantine en verblijf
Accountant
Techniek algemeen
ICT en kosten intranet
Overige
Personeelskosten
Werkzaamheden staf (directie & bedrijfsvoering)
Inhuur flexibele schil (bedrijfsvoering)
Vrijwilligerskosten
Verzekeringen personeel
Overige personeelskosten
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Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

90.000
0
15.840
22.800
128.640

90.000
0
16.150
22.800
128.950

87.986
5.708
8.760
0
102.454

115.990
99.774
83.968
32.123
12.019
343.874

115.990
100.274
130.000
0
28.763
375.027

112.479
96.898
64.681
10.200
1.334
285.592

472.514

503.977

388.046

39.793
5.639
4.698
15.810
8.124
74.064

42.000
4.500
6.000
10.000
4.000
66.500

43.947
4.242
5.863
8.553
6.518
69.122

500
0
4.901
4.124
866
13.498
8.801
43.162
1.864
77.716

535
1.050
5.500
1.000
3.000
12.000
2.000
13.500
0
38.585

250
1.000
9.524
970
1.791
12.564
689
15.064
0
41.852

57.312
38.995
10.758
18.769
2.384
128.218

56.055
44.616
24.000
15.000
8.000
147.671

109.328
9.668
11.723
16.412
3.933
151.063
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Kosten activiteiten Publiek & Talent
Programmamw Publiek & Talent
Programmamw Stadsprogramma
Programmamw Lab
Inhuur flexibele schil (programma en marketing)
Honoraria kunstenaars/curatoren
Uitvoerkosten Tentoonstellingen en Events
Uitvoerkosten Stadsprogramma
Uitvoerkosten Lab
Uitvoerkosten Talentontwikkeling
Uitvoerkosten inkind / in natura
Uitvoerkosten Marcom
Kosten activiteiten Platform
Programmamw Platform algemeen
Programmamw Generators
Tijdelijk inzet RCE medewerkers
Inhuur flexibele schil (programma)
Honoraria makers
Uitvoerkosten Platform algemeen
Uitvoerkosten Generatorfonds
Uitvoerkosten inkind / in natura
Uitvoerkosten Marcom

Totaal lasten Tetem
Roombeek Cultuurpark Educatie
Huisvestingskosten
Algemene kosten RCE
Verzekeringen algemeen
Kosten CJP
Kantine en verblijf
Accountant
ICT en kosten intranet (incl techniek algemeen)
Personeelskosten Educatie
Werkzaamheden staf (directie & bedrijfsvoering)
Inhuur flexibele schil (bedrijfsvoering)
Vrijwilligerskosten
Verzekeringen personeel
Overige personeelskosten
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Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

105.961
0
0
33.588
113.140
13.485
718
4.043
-2.832
0
8.270
276.373

106.211
0
0
46.100
129.342
24.200
0
0
69.430
10.000
10.000
395.283

75.736
3.786
8.409
16.245
83.641
59.160
0
1.000
11.684
0
6.998
266.659

108.436
14.595
22.800
18.558
129.120
314.086
6.550
57.350
4.203
675.699

63.520
14.312
22.800
61.718
56.893
137.723
8.000
55.000
18.000
437.966

95.902
11.213
0
7.350
66.905
140.261
2.312
44.550
9.071
377.565

1.232.070

1.086.005

906.260

51.000

51.000

51.000

10.000
3.296
3.162
9.639
8.262
34.359

6.000
2.500
3.147
11.825
7.212
30.684

6.000
1.491
1.790
9.450
7.105
25.836

87.763
15.657
4.611
7.247
8.334
123.612

98.116
14.872
13.740
7.212
4.436
138.376

59.172
13.601
5.024
7.105
4.038
88.940
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Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

109.539
1.790
100.828
1.514
25.865
2.458
0
1.626
4.220
247.840

140.661
0
102.100
8.000
15.000
4.000
8.000
3.500
2.656
283.917

115.648
106
79.467
360
19.342
4.140
830
3.358
1.657
224.908

456.810

503.977

390.684

EXPLOITATIESALDO TETEM
EXPLOITATIESALDO ROOMBEEK CULTUURPARK EDUCATIE

78.983
15.704

11.571
0

20.462
-2.638

EXPLOITATIESALDO

94.686

11.571

17.824

53.983
25.000
15.704
94.686

11.571
0
0
11.571

20.462
0
-2.638
17.824

Kosten activiteiten Educatie
Programmamw Educatie
Inhuur flexibele schil
Honoraria kunstenaars en museumdocenten
Inkoop cultuurpartners
Techniek
Verbruiksmateriaal workshops
Cultuurbus
Uitvoerkosten Marcom
Overige uitvoerkosten

Totaal lasten Roombeek Cultuurpark Educatie

Resultaat bestemming
Algemene reserve Tetem
Bestemmingsreserve Tetem
Algemene reserve Roombeek Cultuurpark Educatie
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CONTROLEVERKLARING
Hiervoor verwijzen wij naar de hierna opgenomen verklaring.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting TETEM kunstruimte
A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening per 31 december 2021 met toelichting van Stichting TETEM
Kunstruimte te Enschede gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening, van pagina 1 tot en met pagina 27,
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting TETEM Kunstruimte per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021
in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn jaarverslaggeving
640 “Organisaties-zonder-winststreven” en het Handboek verantwoording
cultuursubsidies instellingen 2021-2024;


zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig
tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking
en in de relevante wet- en regelgeving zoals uitgewerkt in paragraaf 2.3 van het
Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2021-2024.

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.
Wij verklaren dat de subsidie besteed is voor het doel en de activiteiten waarvoor de
subsidie is verleend. De activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven. De
algemene subsidievoorwaarden en -verplichtingen uit de verleningsbeschikking zijn
nageleefd en in de jaarrekening van 2021 is een afdoende vergelijking tussen de
exploitatierekening en de begroting opgenomen.
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 TETEM Kunstruimte 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.
Benadrukking van een onzekerheid inzake vaststelling subsidie
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de staat van baten en lasten, waarin de
onzekerheid uiteengezet wordt dat de definitieve subsidiebedragen kunnen afwijken van
de toegezegde en als zodanig verantwoorde bedragen. De definitieve vaststelling van de
subsidie door de subsidieverstrekker heeft bij de opmaak van de jaarrekening nog niet
plaats gevonden. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
B. VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Het rapport omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij.
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 van Richtlijn jaarverslaggeving 640 “Organisatieszonder-winststreven” en het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen
2021-2024 is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.
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 Richtlijn
jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven” en het Handboek
verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024 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 de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn
jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven” en het Handboek
verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn
jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven” en het Handboek
verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024. 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 stichting 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 stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op de proces
van financiële verslaggeving van de vennootschap.
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 stichting;
 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;
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.
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