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I Verslag van het bestuur 

 
Het is een bijzonder jaar geweest dat de nodige creativiteit van ons gevraagd 

heeft. Toch zijn we doorgegaan en hebben we zo goed mogelijk iedereen blijvend 

weten te betrekken – ook tijdens de landelijke lockdowns vanwege Covid 19.  

 
Highlights: 

• We hebben twee keer online opgetreden tijdens de eerste lockdown; 
• We hebben online gewerkt aan een eigen nummer, de Corona Song, dat 

offline in groepsverband is afgemaakt; 

• We hebben een videoclip gemaakt met de band Next tijdens de eerste 
lockdown; 

• We hebben een Expositie op touw gezet zodat thuis en later in 
groepsverband gewerkt kan worden aan beeldende kunst; 

• We zijn gestart met een pilot voor Theater;  

• We hebben de Doe Mee Award voor Overijssel gewonnen. 

Doelstellingen 2020 

 

1. Organisatie verder professionaliseren 
2. Starten met minimaal 15 nieuwe studenten, maximaal 20 studenten 

3. Budget realiseren van € 20.000,- 
4. Naamsbekendheid vergroten: Raakvlak niet weg te denken factor in Zwolle 
5. Groei en ontwikkeling realiseren bij de studenten 

 

1. Organisatie professionaliseren 

 
Om verder te kunnen groeien, subsidies te verwerven, sponsoren aan te trekken 

voor meerdere jaren en professionals te blijven binden is het noodzakelijk om de 
organisatie blijvend door te ontwikkelen en te professionaliseren.  
In 2019 zijn hier goede stappen in gemaakt: het bestuur is op orde, de taken 

tussen Annemiek en Arnold zijn goed verdeeld. Toch ligt nog veel op hun bord. 
Om de continuïteit te waarborgen is het nodig om meer taken te gaan delegeren 

aan professionals en vrijwilligers.  
 

1.1 Uitbreiding vrijwilligers en professionals,  

 
Groepsleiders 

We hebben twee groepsleiders gezocht en gevonden voor de begeleiding van 
respectievelijk de band Next en de Huisband. Zij zijn bij alle repetities, 
onderhouden contact met de band en dragen zorg voor cohesie in de groep. 

Hiermee nemen zij een groot deel van het werk van Arnold en Annemiek over, 
die zich hierdoor meer kunnen richten op het verder professionaliseren van de 

organisatie.  
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Na de zomer zijn we hiermee gestart, helaas is één van beide groepsleiders eind 
november onverwacht overleden.  

 
Vrijwilligers in de band en op het podium 
Het aantal vrijwilligers in de band hebben we in 2020 kunnen uitbreiden met een 

ervaren vaste basgitarist (gezien de wisselingen van de afgelopen jaren zeer 
welkom), een gitarist die zowel kan soleren als slaggitaar kan spelen en oud-

student Jos die als drummer graag de huisband wil ondersteunen. Daarnaast 
tekende de toetsenist voor nog een jaar bij, waardoor we de basisbezetting op 
orde hebben.   

 
 

1.2 Financiële stabiliteit 

 

Om te kunnen uitgroeien tot de professionele organisatie die we voor ogen 
hebben is financiële stabiliteit noodzakelijk. Dit willen we bereiken door meer 
structurele afspraken met sponsoren te maken en subsidiemogelijkheden beter 

te benutten. 
 

Sponsoren 

 
In 2020 is een aantal sponsorafspraken omgezet naar meerjarenafspraken, zodat 

we niet ieder jaar weer van nul af aan moeten starten. Helaas is 2020 ook het 
laatste jaar waarin hoofdsponsor The Learning Network ons steunt – over een 

verlenging wordt nog gesproken maar deze lijkt niet waarschijnlijk. 
 
Vorig jaar bleek De Beursvloer een goede plek voor ons om sponsoren in natura 

aan Raakvlak te verbinden. Dit evenement ging vanwege Corona niet door. 
Hierdoor hebben we geen nieuwe natura-sponsoren kunnen aantrekken. Wel 

heeft onze hoofdsponsor van vorig jaar, Onwijs Marketing, zijn aanbod met een 
jaar verlengd. Hij helpt ons dit jaar met de afronding van de marketingstrategie 
en met de implementatie daarvan.  

 

Een prijs en erkenning: De Doe Mee Award 

 
Geen sponsor, geen subsidie, maar een prijs: in 2020 won Raakvlak Academie 

voor de Provincie Overijssel de Doe Mee Award.  
 

De jury schreef:  
“Van kwetsbaarheid naar muzikaal talent op een veilige plek, waar je 

begrepen en gerespecteerd wordt.’’ Vooral de woorden ‘bijdrage aan 
zelfvertrouwen’ deed de jury veel goeds. 

 

We zijn natuurlijk erg trots op deze erkenning. Bovendien wonnen we hier een 
geldbedrag van € 500,- mee.  
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Subsidies  

 
In 2019 bleek het behoorlijk lastig om (de juiste) subsidies aan te boren. 
Gelukkig lukt het dankzij de Stadkamer (Fonds Amateurkunst) toch ieder jaar 

weer een show te realiseren en knopen we de eindjes goed aan elkaar door 
voorzichtig te groeien. Maar, een versnelling is wel wenselijk om de beoogde 

groei ook te kunnen realiseren.  
 
We hebben daarom in 2020 een subsidiecommissie gevormd zodat we gericht(er) 

en succesvoller konden gaan inschrijven. Die commissie is inderdaad succesvol is 
geweest in het aanvragen van diverse projectsubsidies: voor de show, maar ook 

voor nieuwe activiteiten die we vanwege de lockdowns hebben ingezet.  
 
Daarnaast blijft echter onze kernactiviteit, het begeleiden van studenten, het 

lastigst te financiëren: sponsoren schrijven immers ook graag in op herkenbare 
projecten en het merendeel van de subsidies kan alleen voor specifieke projecten 

worden aangevraagd. Gelukkig heeft de Gemeente Zwolle dit jaar, net als vorig 
jaar, een financiële bijdrage geleverd, waardoor we ook onze basis dit jaar 
hebben kunnen afdekken.  

 
Vanwege het doorschuiven van de show, exposities, live-workshops en de 

oplevering van de website is een groot deel van de ontvangen gelden 
doorgeschoven naar 2021.  
 

Overzicht subsidies 2020 

 
Organisatie / Regeling Project Bedrag 

Fonds Amateurkunst Zwolle Expositie  €          3.589,00  

Fonds Amateurkunst Zwolle Raakvlak Live  €          4.000,00  

Zaalhuursubsidie Raakvlak Live  €          1.058,75  

MAEX Impuls Website  €          2.500,00  

4D-makelaars Online 
Ontmoetingen 

 €             750,00  

Vitale en Gezonde Samenleving 
Provincie Overijssel 

Workshops  €          2.500,00  

Gemeente Zwolle Algemeen  €          7.500,00  
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2 Groeien naar minimaal 15, maximaal 20 studenten 

 
Na de show eind 2019 groeide onze zichtbaarheid en daarmee ook de 
aanmeldingen. Helaas viel dit tijdens de eerste lockdown even stil. De eerste 

lichting nieuwe studenten kreeg online coaching. Dat was niet voor iedereen 
even makkelijk – pas op het moment dat er weer live gecoacht kon worden 

kwam de ontwikkeling ook bij hen op gang. 

2.1 PR: Voorlichting bij instellingen  

 
In 2020 hebben we geen live voorlichting gegeven. Hiervoor waren de 
omstandigheden -vanwege corona – ongunstig.  

2.2 PR: Social Media  

 

Onze volgers op FB, Insta en LinkedIn groeiden door. Met hulp van Onwijs 
Marketing hebben we een nieuwe sponsor in natura gevonden die ons helpt 
om de kanalen structureel te blijven vullen met nieuwe posts.  

 

2.3 PR: Nieuwe Website 

De oude website is ons gratis geleverd door een donateur die helaas op dit 
moment niet de tijd heeft om de website te actualiseren. De vormgeving is 
niet meer up to date en we willen graag onze nieuwe huisstijl, die ook in de 

loop van 2020 ontwikkeld is, doorvoeren op de site en in lijn brengen  met 
social media.  

 
Daarom hebben we een subsidie-aanvraag gedaan bij MAEX Impuls voor de 

ontwikkeling van een niieuwe site. De opdracht is uitgezet bij vdwoerd.com 
die de website bouwt en gratis van goede foto’s voorziet van de mensen die 
samen Raakvlak vormen. Vanwege corona duurde het langer dan voorzien om 

de eerste serie portretten te realiseren. Daarom is de oplevering niet in 
november 2020 maar in het eerste kwartaal van 2021 gepland.  

 

2.4 PR: Nieuwe huisstijl 

Via de Beursvloer zijn we in contact gekomen met bureau Beeldprikkels. Zij 

ontwikkelden voor een ons een nieuwe huisstijl die nog te zien is geweest op 
de Cibap eindpresentaties. De huisstijl wordt nu gefaseerd ingevoerd en zal 

bij live gaan van de website compleet zijn ingevoerd.  
 

3 De positie van de stichting aan het einde van 2020 

 

Financieel staan we er redelijk voor – met dien verstande dat een aantal grote 
bedragen is doorgeschoven naar 2021 vanwege uitstel van de show en 
bijhorende expositie. Dekking voor de kosten in 2021 moet nog voor een groot 

deel gerealiseerd worden door nieuwe subsidies en nieuwe sponsorafspraken.  
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Aantallen Studenten 

 

Totaal per jaar Intake * Gestart Muziek Theater Derde fase 

2017 0 5 0 0  

2018 0 2 7 0  

2019 16 11 11 0  

2020 22 18 12 6 6 

 
*Het aantal mensen dat de intakefase doorloopt is hoger dan het aantal starters – niet iedereen 
gaat door met een traject bij Raakvlak.  

 

4 Nabije toekomst 
 
Wij willen in Zwolle dé plek worden waar muzikale mensen die door hun 

achterstand minder kansen hebben dan anderen zich zo kunnen ontwikkelen dat 
zij (weer) op eigen kracht deel kunnen nemen aan de reguliere culturele wereld.   
 

Raakvlak Academie wordt zodoende een schakel tussen de sociale sector, de 
geestelijke gezondheidszorg en organisaties voor amateurkunst in Zwolle.  

 
Spoorboekje 

In 2020 wilden we verder professionaliseren. We hebben onze werkwijze, het 
looppad voor studenten, in een spoorboekje verwoord. Deze werkwijze wordt in 
2021 ingevoerd. Zie bijlage. 

 
Gevolgen corona voor nieuwe studenten 

We wilden een groep nieuwe studenten in de huisband toe laten werken naar de 
show – helaas is hier door de lockdowns vertraging op gekomen. We hebben op 
alternatieve manieren geoefend, gewerkt, opgetreden, maar hoe dan ook is er 

achterstand ontstaan in de ontwikkeling als band. 
Ook was het door beperkingen niet mogelijk de show door te laten gaan 

aangezien op dit moment de theaters helemaal gesloten zijn (show was gepland 
op 12-12-2020).  
 

Op dit moment (januari 2021) zijn we in afwachting van een eventuele 
verlenging van de lockdown. Intussen organiseren we weer online ontmoetingen, 

voornamelijk om contact te houden. 
 
Uitstroom 3e fase studenten 

Ook wilden we aan het eind van het jaar met die daverende show afscheid 
nemen van studenten die in de 3e fase zijn beland – dat is uitgesteld tot eind 

april. Ook als de uitgestelde show in april niet doorgaat, nemen we afscheid van 
deze groep studenten met een alternatief optreden (eventueel online).  
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II Jaarrekening 

 
 1. Jaarrekening 2020 

 

 


