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1. INLEIDING 

 
Het jaar 2020 stond in het teken van de maatschappelijke gevolgen van de pandemie die 
door het virus Covid 19 werd veroorzaakt. Wereldwijd beleefden we lockdowns, 
inreisverboden, dichte culturele instellingen en gesloten scholen. 
 
In Nederland speelde dit vanaf 15 maart 2020. Het land ging abrupt in lockdown. Pas tijdens 
de zomervakantie mochten, onder strikte voorwaarden, winkels en culturele instellingen 
hun deuren weer op een kiertje openen. Ondertussen snakten kinderen ernaar om weer 
naar school te mogen. Gelukkig kon dit in augustus en september, maar de vreugde was van 
korte duur. Vanaf 15 december ging alles weer op slot; ook winkels en culturele instellingen.   
 
Vanwege de lockdowns nam digitale communicatie (Zoom/Teams, et cetera) een hoge 
vlucht. Vergaderen, lesgeven, concerten streamen – alles moest online. Follow a Muse (FAM) 
bood altijd al online diensten aan en heeft dan ook geen cultuurverandering hoeven 
ondergaan om haar publiek te bereiken. Dat betekent niet dat het coronajaar geen impact 
heeft gehad op FAM. Scholen sloten, bijeenkomsten werden gecanceld, en de productie liep 
vertraging op.   
 
Lancering vernieuwde website van Follow a Muse  
Begin maart lanceerden we een vernieuwde website, waarop alle educatieve apps online 
toegankelijk zijn voor scholen. FAM was daardoor net op tijd online om van betekenis te zijn 
voor het thuisonderwijs tijdens de eerste lockdown. Ouders kregen de gelegenheid  om 
eveneens gratis van het educatieve lesmateriaal gebruik te maken, mits zij een account 
aanmaken en de naam van de school van hun kind(eren) vermelden. Wat van tijdelijke aard 
moest zijn, duurde veel langer; tot en met mei 2021.     
 
Lancering van de nieuwe digibord-app Grootmeesters 
In februari 2020 werd de laatste hand gelegd aan de digibord-app voor beeldende vorming 
Grootmeesters; een samenwerking met Teylers Museum. Grootmeesters is de eerste app, 
waarvoor FAM zelfstandig de financiering heeft aangevraagd en toegezegd gekregen.  
Vanwege de lockdown in maart werd het onmogelijk om de laatste stap in het 
productieproces – pioniersfase – volledig af te ronden. Deze pioniersfase helpt ons om de 
productie te evalueren en om de puntjes op de i te zetten. Ook een feestelijke lancering 
hebben we moeten laten varen. De app is desondanks op onze nieuwe site beschikbaar 
gemaakt vanaf maart. Het goede nieuws is, dat ondanks deze beperkingen de Grootmeers-
app tussen maart en november 2020 door ruim 200 scholen in Nederland is gebruikt.   
 
Verspreiding van de apps  
De online beschikbaarheid van de apps maakt het leerkrachten heel gemakkelijk om gebruik 
te maken van de educatieve digibord-apps. Doordat de scholen voor een groot deel van 
2020 gesloten waren, kunnen we niet goed inschatten of er meer accounts aangemaakt 
zouden zijn als het een normaal jaar was geweest. Maar we zien na februari 2020 in elk 
geval een snelle toename van accounts. Ten opzichte van voorgaande jaren hebben drie 
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keer zoveel leerkrachten zich geregistreerd om de applicaties te kunnen gebruiken. De helft 
van de basisscholen – circa 3000 - in Nederland heeft inmiddels een of meer van onze 
applicaties gebruikt. Het aantal accounts van PABO-docenten en -studenten groeide in 2020 
ook meer dan in de jaren ervoor. Ruim 400 personen registreerden zich. Daarnaast hebben 
ruim 1000 ouders een account aangemaakt om thuis met de applicaties aan de slag te gaan.   
  
Nieuwe initiatieven 
Na een uitgebreid aanvraagtraject van bijna één jaar konden we in juni 2020 alle teamleden  
berichten dat de financiering voor de productie van de Coppélia-app rond was. Begin 
september is het project van start gegaan.  
In oktober vond ook het eerste overleg plaats over samenwerking met het CBG;  Centrum 
voor Familiegeschiedenis aan een te produceren Familiewapen-app. Deze is losjes 
gebaseerd op de familiewapen-generator die we eerder ontwikkelden met Museum van 
Loon en waarvoor door de bezoekers van onze site veel interesse is getoond. 
Eind oktober werden we door het Koninklijk Concertgebouworkest uitgenodigd om bij een 
repetitie te zijn van het muzikale verhaal De Nachtegaal (Theo Loevendie) om te kunnen 
bepalen of dit muzikale verhaal  interessant materiaal is voor een nieuwe  muziek-app. 
 
De Coppélia-app en de Nachtegaal-app worden beide in 2021 gerealiseerd. De 
samenwerking met het CBG is goed. Als FAM de financiering rond krijgt, willen we in 2021 
met het ontwikkelen van de Familiewapen-app starten. 
 
Bijeenkomsten en contact met scholen en leerkrachten 
Vanwege coronamaatregelen zijn in 2020 alle (cultuur) educatiebijeenkomsten gecanceld. 
Gelukkig zijn we in de 2e helft van het jaar bij een aantal scholen op bezoek geweest, zodat 
er wel één op één contact geweest is met scholen, via de leden van de klankbordgroep voor 
de Coppélia-app.   
Via bemiddeling van kunstencentrum PierK (Haarlemmermeer) hebben we op twee 
basisscholen een (betaalde) leerkrachttraining gegeven -en feedback verzameld- over het 
gebruik van onze apps in de klas. En dankzij de actieve leden van de klankbordgroep voor 
de Coppélia-app, hebben we in de periode oktober tot en met eind december zes scholen 
een aantal keren kunnen bezoeken om met leerkrachten, leerlingen maar ook met PABO-
studenten, het gebruik van de Coppélia-app te testen. 
 
Organisatie 
In februari 2020 hebben we afscheid genomen van Katelijn van Voorst en Jos Swinkels 
verwelkomd als nieuw lid van de raad van toezicht.  
 
Juni 2021 - Raad van Toezicht 
 
 
 
Hans Lodders (vz)   Ruud van Megen   Jos Swinkels 
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2. PROJECTEN & ACTIVITEITEN 

 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste activiteiten van FAM in 2020. De 
activiteiten hebben betrekking op de financiering, ontwikkeling, productie, promotie en 
distributie van de digibord-apps en daaraan gerelateerde werkzaamheden. De dagelijkse, on 
going, werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering van de stichting zijn hierin niet 
meegenomen.  
 
Van PC-apps naar online apps op de website van FAM 
In 2019 en begin 2020 zijn alle educatieve apps omgebouwd naar online toegankelijke 
versies (HTML5). Deze online versies zijn gekoppeld aan Google Analytics voor het 
verzamelen van gebruikersstatistieken. Daarnaast is de site van FAM vernieuwd om 
registratie en online toegang tot de apps mogelijk te maken.  
 

 
 

De eerste maanden van 2020 heeft FAM, samen met ontwikkelaars Studio Parkers & Kiss the 
Frog, de nieuwe website en de online versies van alle apps intensief getest. Op 2 maart ging 
de website live. Van een rustige start was geen sprake. Zodra de eerste corona lockdown 
van kracht was, belden leerkrachten FAM met de vraag of ze ouders toegang mochten geven 
tot de apps voor thuisonderwijs. 
  
In de eerste maanden na de lancering kwamen in sneltreinvaart alle kinderziektes van de 
website en de onderliggende gebruikersdatabase naar boven. Deze zijn met spoed opgelost 
en de website is opnieuw tot in de puntjes getest, voordat alle onderdelen online 
beschikbaar kwamen. 
 
In de tweede helft van het jaar heeft FAM met een SEO /SEA expert onderzocht hoe de SEO 
op de website kan worden verbeterd. Ook hebben we Google Analytics gebruikersdata 
rapportages gemaakt samen met dataspecialist Daniël Markus; eigenaar van Clickvalue.  
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Grootmeesters-app (samenwerking met Teylers Museum)   
 
Pioniersfase Betaversie 

• Vijf pioniers stonden klaar voor de start. FAM heeft ten behoeve daarvan een Survey 
Monkey formulier voor de feedback ingericht. Helaas kon de pioniersfase geen 
doorgang vinden door de sluiting van scholen. FAM heeft de subsidienten op de 
hoogte gebracht. Als de scholen op een gnstig moment en weer voor een langere 
periode zijn geopend, zal FAM de vijf pioniers weer benaderen. Het is de bedoeling 
dat FAM een pioniersrapport maakt naar aanleiding van de feedback van de pioniers.   

Marketingplan  
• De marketing- en communicatie-activiteiten zijn merendeels on hold gezet.   

Productie promotie- en communicatiemiddelen  
• FAM heeft geen apptrailer kunnen produceren, omdat de scholen sloten in maart. 

Wel is er een promotiekaart die na de zomervakantie meegestuurd is met een 
mailing van Teylers Museum naar alle scholen in Noord-Holland.   

Exploitatie apps 
• De app is inmiddels vanaf de lancering in maart op ruim 200 scholen gebruikt.  
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Coppélia-app (samenwerking met Het Nationale Ballet & het Nationale Balletorkest) 
 
Financiering productie en exploitatie 

• In juni 2020 werd bekend dat de financiering van de Coppélia-app rond was. FAM 
kan de app maken met dank aan Het Nationale Ballet, Ton Meijer (erven Sieb 
Posthuma), Prins Bernhard Cultuurfonds, Janivo, het Fonds voor Cultuurparticipatie 
en met behulp van de eigen bijdrage van FAM. 

Kick-off productiefase Coppélia-app 
• In september is het voltallige productieteam bij elkaar geweest voor een kick-off van 

de productie van de Coppélia-app. Het team bestaat uit: Liesbeth den Boer, Ines Gall, 
Rob Verdegaal van Studio Parkers, Christine Timmer van Het Nationale Ballet, 
Matthew Rowe van Het Nationale Balletorkest, Renske Hoogervorst (lesbriefauteur). 
Ook waren Kajsa Blomberg en Ton Meijer, respectievelijk agent en erfgenaam van 
Sieb Posthuma aanwezig.  

• Tijdens de kick-off is besloten dat de Coppélia-app bestemd is voor de groepen 5 & 
6 in het basisonderwijs.    

Klankbordgroep 
• FAM heeft een gevarieerde klankbordgroep met (vak)leerkrachten, een PABO docent 

en enkele PABO studenten. Zij worden tijdens het productieproces gevraagd om 
feedback te leveren op het interactiedesign en de educatieve inhoud. 

Alpha-versie 
• De productie van de Alpha-versie van de app is enigszins vertraagd door de 

lockdown. In maart/april 2021 is deze proefversie waarschijnlijk beschikbaar voor 
testen.   
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Familiewapen-app (samenwerking met CBG – Centraal Bureau voor Familiegeschiedenis) 
 
Voorbereiding samenwerking 

• In oktober 2020 heeft FAM het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) benaderd om 
te bezien of we met deze instelling een online familiewapen-app kunnen maken. Er 
is al jaren veel belangstelling getoond voor de ‘wapenschild generator’ die FAM in 
2016 voor Museum Van Loon gemaakt heeft. We denken dat een dergelijke app in 
het kader van ‘erfgoed’ een mooie aanvulling is van ons portfolio. We willen graag 
samenwerken met een relevante culturele instelling – dat is het CBG.  

• Het doel van de huidige interactieve familiewapen-app is, om mensen op een 
laagdrempelige, speelse manier kennis te laten maken met de vormen en kleuren 
waaruit een wapenschild kan worden opgebouwd en welke symbolische 
betekenissen de heraldiek vertegenwoordigt en daardoor iets zegt over de identiteit 
van een familie of een land of een stad.  

• In november hebben CBG en FAM de intentie uitgesproken om daadwerkelijk samen 
te werken t.b.v. de ontwikkeling van online te gebruiken lesmateriaal voor 
cultuureducatie. De familiewapen-app is bedoeld voorde groepen 7 en 8 in het 
basisonderwijs. 

Voorbereiding subsidieaanvraag 

• In december is afgesproken dat FAM een projectplan ten behoeve van een 
subsidieaanvraag zal voorbereiden, inclusief begroting en dekkingsplan.  

• De beoogde interactieve Familiewapen-app wordt onderdeel van cultuuronderwijs in 
de kolom erfgoed.  
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3. MARKETING EN PROMOTIE      
 
FAM beschikt nauwelijks over budget voor marketing en promotie van de digibord-apps. De 
promotie van FAM drijft op het enthousiasme van de directeuren / bestuurders om (online) 
‘free publicity’ te generen. FAM moet het hebben van mond-tot-mond reclame. Zo wordt 
activiteit op Social Media opgepikt en gedeeld door enthousiaste gebruikers van de apps & 
lesmateriaal.  
 
In oktober 2020 is FAM door David Huijzer (uitgever van het digitale platform INCT) in 
contact gebracht met diens studenten van Hogeschool Inholland. Drie studenten doen in 
het kader van hun bachelor Communicatie, onder begeleiding van David Huijzer, een 
stageproject voor FAM. De studenten gaan in januari 2021 aan de slag met de opdracht, 
waarin onder meer onderstaand is opgenomen: 
 
‘FAM wil zich beter (dynamischer/interactiever) online presenteren op diverse social media 
platforms. De online promotie van FAM is momenteel ad hoc georganiseerd en komt vaak niet 
verder dan het posten van een nieuwtje.  
Omdat FAM geen online community opbouwt en onderhoudt, is er weinig reuring en online 
gesprek over ons lesmateriaal. FAM denkt dat een betere presentatie een positief effect zal 
hebben op de bekendheid van FAM en het gebruik van de apps zal bevorderen. Ook wil FAM 
stimuleren dat er meer informatie over cultuuronderwijs uitgewisseld wordt op haar social-
media kanalen.  
In het verlengde hiervan wil FAM 

• Onderzoeken via welke social media kanalen zij haar doelgroep effectief kan bereiken 
en tot actie kan aanzetten. 

• Onderzoeken hoe vergelijkbare kleine uitgevers van digitaal educatief materiaal zich 
online (en offline) manifesteren.  

• Een strategisch plan opstellen om social media in te zetten als communicatiemiddel. 
• Hoe kunnen we onze doelgroep het beste bereiken? Via welke social media kanalen? 
• Hoe kunnen we een haalbare en doelgerichte communicatiekalender opstellen, rekening 

houdend met de kalender van onze doelgroep?  
• Hoe kunnen we dynamisch en interactiever communiceren met onze doelgroep?  
• Hoe kunnen we meer volgers en gebruikers trekken?  
• Hoe kunnen we via social media kanalen reuring en gesprek losmaken? 
• Hoe kunnen we de bekendheid van FAM en haar lesmateriaal via social media 

vergroten? 
• Onze doelgroep moet zich uitgenodigd voelen om online met FAM te communiceren. 
• Onze doelgroep zou actief voor ons een bijdrage kunnen leveren in het vergroten van de 

gebruikersaantallen en betrokkenen.  
• Onze doelgroep voelt zich aangespoord om (positieve) feedback te delen online en 

bevelen onze apps aan bij collega’s.  
• We willen graag een goede social media campagne hebben die zich richt op diverse 

platforms. 
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• We willen graag een communicatie-en content kalender (die rekening houdt met de 
kalender van de doelgroep).   

  
Reguliere online promotieactiviteiten 

• Berichten op Facebook  
• Berichten op Linkedin 
• Posten op borden van Pinterest  
• Plaatsen van nieuwsberichten op de website van FAM 
• App-trailers plaatsen op het Youtube kanaal van FAM  

 
Promotieactiviteit in print 

• Adverteren in de ICC Gids. Vakpublicatie voor ICC-ers in PO (oplage 9000) 
 
Sinds 2020 staat het aanbod van FAM op de website van Kunst en Cultuur op School (KCOS) 
www.kunstencultuuropschool.nl/aanbieders. Hieruit zijn twee (betaalde) 
leerkrachttrainingen door FAM uit voortgekomen.  

• Leerkrachttraining op basisschool Braambos (Hoofddorp) 
• Leerkrachttraining op basisschool IKC de Lente (Abbenes) 

 
 NB: In voorgaande jaren presenteert FAM haar educatieve apps op 10 tot 15 
onderwijsbijeenkomsten. Vanwege corona maatregelen zijn in 2020 alle (cultuur) 
educatiebijeenkomsten gecanceld. 
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4. SPREIDING APPS 
 
FAM houdt sinds 2014 bij door welke partijen de apps worden aangevraagd en maakt 
hiervan geregeld rapportages. Tot maart 2020 waren de educatieve apps beschikbaar als 
‘software pakketjes’ die aangevraagd konden worden bij FAM. Aanvragers kregen een link 
naar een download pagina. 
 
Sinds begin maart 2020 kunnen leerkrachten (en ouders) een account aanmaken en heel 
gemakkelijk, namelijk direct, toegang krijgen tot de apps. Het aantal gebruikers steeg 
sindsdien explosief. In 2021 evalueert FAM de effectiviteit van de database en komt dan 
wellicht nog tot aanpassingen.  
 
FAM verzamelt namen van docenten, scholen en emailadressen. Daarnaast plaatst FAM 
cookies om in kaart te kunnen brengen welke applicaties worden gebruikt en welke 
onderdelen van de applicaties gebruikt worden.    
 
Hieronder een schematische weergave van het aantal gebruikers van de applicaties.    

 
  Functie Aanvragers pc versie 

van de -voornamelijk 
muziek- apps  
(van maart ‘14 tot maart 
‘20 –  in 6 jaar) 

 Functie Accounts voor de 
online versies van 
alle apps   
(van maart ‘20 tot 5 
maart ‘21 -in 12 
maanden) 

Basisschool 2456  Groepsleerkracht PO 758 
Stichting 
bestuur 

10 (per bestuur gem. 10 
scholen) 

 Vakleerkracht 464 

   Interne Cultuur 
Coördinator (ICC-er) 

45 

   ICT Coördinator 22 
   Directeur 6 
PABO docent 27  PABO docent 47 
PABO student 72  PABO student 372 
   PABO stagaire 42 
Adviseur 
Kunstcentrum 

38   Adviseur Kunstcentrum 23 

Muziekscholen 
& freelance 
muziekdocenten 
& conservatoria 

93    

Recensent 10   Recensent 0 
Docent VO 50  Docent VO 26 
      
     
Ouders 24  Ouders** 925 
Overig 94  Overig 206 

TOTALEN 2874 aanvragen   2936 gebruikers 
** gedurende de periode dat de scholen gesloten waren vanwege corona, kregen ouders de 
mogelijkheid een account aan te maken voor de online versies van de apps voor thuisonderwijs.  
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NB  
• Aantallen in deze tabel zijn niet gecorrigeerd op dubbeling. Er zijn gebruikers die de 

pc app hebben aangevraagd en een account hebben aangemaakt voor de online 
versies. 

• In april 2021 worden alle pc app aanvragers gemaild met het bericht dat de apps ook 
online toegankelijk zijn.  

• Totaal aantal basisscholen in Nederland 6.783 – aantal vestigingen: 7.240 (DUO 
cijfers 19/20) 

 

Google analytics - SEO 
In oktober 2020 heeft FAM contact gelegd met dataspecialist Daniël Markus; eigenaar van 
Clickvalue. Hij heeft FAM laten zien hoe diverse gebruikers rapportages gemaakt kunnen 
worden op basis van de gegevens die door middel van Google Analytics worden verzameld.   
Zijn advies aan FAM is om een student aan te trekken die de data-analyse kan doen en er 
periodiek een uitdraai van kan maken. Deze student kan ook het SEO aanpassen, zodat de 
vindbaarheid van Follow a Muse wordt vergroot. 
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5. FEEDBACK VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIGIBORD-APPS 

 
FAM vraagt de leerkrachten die onze digibord-apps gebruiken altijd om feedback te sturen. 
Aan deze oproep wordt vaak gehoor gegeven. Hieronder volgt een bloemlezing uit de 
feedback van 2020.  
 
Ouder 
‘Dank voor het beschikbaar stellen van de mooie digibord-apps. Vandaag heb ik met drie van 
onze kinderen (8, 8 en 11 jaar) het lesmateriaal van de Schilderijen van een tentoonstelling 
gebruikt en we hebben er heel veel plezier aan beleefd. De app zat goed in elkaar, was 
afwisselend en leerzaam en zeer de moeite waard. De middag vloog voorbij.’ 
 
Ouder uit Göteborg, Zweden 
´Mijn familie wil jullie bedanken voor jullie fantastische app: Carnaval der dieren.  
De afgelopen 3 jaar hebben mijn kinderen (Nu 4 en 2 jaar oud) hier ongeveer 1 keer per week 
naar gekeken, en ze krijgen er nog steeds geen genoeg van. 🤩 ❤  
Fantastische muzikanten, opname & tekeningen! Zo geweldig dat jullie kinderen op deze manier 
met de muziek in contact brengen.  
We hebben net gezien dat er nog meer appen zijn, dus die gaan we ook downloaden.´ 
 
Leerkracht basisschool Speciaal Onderwijs België. 
‘Van harte bedankt voor de gratis app. Mijn collega ICT heeft deze met succes geïnstalleerd op 
ons digibord. 
Ondertussen ben ik volop bezig in de lessen muzische vorming "carnaval der dieren" te 
ontdekken, beluisteren, beleven... 
Het is een prachtige, aanschouwelijke en kindvriendelijke app op niveau van mijn leerlingen. 
Mede dankzij de app kunnen onze kinderen met een beperking genieten en kennismaken met 
klassieke muziek. En dat is fantastisch!!!’ 
 
Groepsleerkracht kleuters, Basisschool België 
‘.…heel erg bedankt voor de link! De installatie is gelukt en we gebruiken de app dagelijks. 
Ook de andere thema's zien er heel erg leuk uit!’ 
 
Groepsleerkracht, Basisschool België. 
‘Hartelijk dank om deze downloadlink zo snel door te sturen! 
Onze ICT-coördinator reed gisterenavond nog speciaal naar school om de apps te installeren op 
m’n laptop! Zodoende kon ik vandaag al dankbaar gebruikmaken van ‘Carnaval der dieren’! 
Zalige app! Echt waar!  Ben zo blij dat ik deze ontdekking deed!  Zéér knap en professioneel 
gemaakt! 
De kinderen waren ook helemaal onder de indruk. Hun mond viel open van verbazing. 
Ze genoten zichtbaar van zowel beeld- als klankmateriaal! 
Een verrijking voor onze muzische lessen! 
Dit smaakt naar méér … !’ 
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Groepsleerkracht, basisschool België.  
‘Wie het meest enthousiast was, de kinderen of ik, ik weet het niet. We vinden het absoluut 
super! De kinderen vroegen de volgende dag meteen om nog meer te luisteren naar de 
dierenoptocht. Ook de spelletjes en de extra 's zijn echt leerrijk en enorm mooi uitgewerkt. 
Proficiat! Met Peter en de Wolf hoop ik later dit schooljaar ook nog wat te doen.’ 
 
Vakdocent muziek 
´Ik doe nu dus het carnaval der dieren, peter en de wolf en Romeo en Julia.  
De kinderen vinden het echt ontzettend leuk! De kleuters liggen in een deuk om de tekeningen: ' 
Ojee juf! Het skelet valt in elkaar!' 'Hahahahahahaha! Juf kijk! Die kip/schildpad/ etc' 'Brullllll ik 
ben een leeuw!' 'Waaajoooo' Zomaar even een greep uit de reacties! Maar vooral 'Mag ie nog 
een keer?!' 
Groep 3/4 vinden alle instrumenten machtig interessant! Ik heb de les over het symfonieorkest 
aangevuld met de filmpjes van jullie collega's Orkest van het Oosten, ter afwisseling 🙂 . Fagot 
wisten ze niet meer hoe het moest en hoe het klonk. Maar bij afspelen, andere melodie, gelijk: 
'Dat is opa!! '  
Groep 5/6 kan er met zijn hoofd niet bij dat je niet mag trouwen met je wilt... Maar worden van 
de spannende 'vecht' muziek van Mercutio helemaal 'opgefokt', en bij pater Lorenzo helemaal 
'chill' . Ze kijken hun ogen uit, de animaties in de filmpjes zijn ook erg leuk!  
De bodypercussie en rap ga ik de komende weken doen. Ik verwacht veel enthousiasme!´ 
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6. ORGANISATIE 
 
FAM is een kleine stichting met een bescheiden begroting en weinig overhead. De stichting 
heeft geen winstoogmerk en de organisatie is ideëel van karakter. FAM heeft sinds mei 
2019 een ANBI status voor Onderwijs.  
 
De organisatie van FAM bestaat uit een klein kernteam voor het dagelijkse bestuur, 
bestaande uit directeuren-bestuurders Klazien Brummel en Berlinda Kerkhof. De raad van 
Toezicht bestond in 2020 uit drie leden:  

• Hans Lodders (voorzitter) 
• Ruud van Megen (penningmeester) 
• Jos Swinkels (secretaris) 

 
Beloningsbeleid 
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en controlerende functie. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast is het 
de functie van het bestuur om strategische beleidsplannen te ontwikkelen en uit te voeren, 
de relaties en de partners van de stichting te onderhouden, fondsen te werven, 
communicatie en P&R te organiseren. 
 
De Raad van Toezicht doet zijn werk onbezoldigd. De directeuren-bestuurders verrichten 
onbezoldigd werkzaamheden met betrekking tot beleidsvoorbereiding, communicatie, 
relatiebeheer, vertegenwoordiging en promotie.  
 
Statutair en reglementair stelt de Raad van Toezicht de honoraria en verdere 
arbeidsvoorwaarden vast van de directeuren-bestuurders. De Raad van Toezicht heeft de 
bestuurders/directeuren opdracht verleend aan de directeur-bestuurders om projecten uit 
te voeren ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De bestuurders/directeuren 
werkten in 2020 aan het project Grootmeesters, Coppélia en aan de exploitatie van alle 
digibord-apps.  
 
Stichting Follow a Muse onderschrijft de Code Cultural Governance die stelt dat bezoldiging 
moet passen bij het karakter van de instelling en in overeenstemming moet zijn met 
wettelijke voorschriften en sociaal-maatschappelijke opvattingen.  
 
Rooster van aftreden 

Naam Functie  Datum 1e benoeming Jaar laatste 
benoeming 

Hans Lodders Voorzitter 1 juni  2019  2027 

Jos Swinkels Secretaris  1 juni 2020 2028 

Ruud van Megen Lid – penningmeester 11 maart 2019 2027 

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 4 jaar met de mogelijkheid van een eenmalige 
herbenoeming van voor een periode van 4 jaar.   
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Vergaderingen 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 tweemaal met de bestuurders vergaderd; op 28 februari 
en op 2 oktober. Gedurende het jaar is geregeld telefonisch en/of per email contact 
geweest tussen de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht. 
De leden van de Raad van Toezicht hebben voorgesteld om programmatisch te vergaderen, 
met vooruitblikken (actieplan) en terugblikken (jaarverslagen). Eveneens bestaat de 
behoefte aan een strategische agenda met betrekking tot thema’s als: overdraagbaarheid 
van het archief en het eigendom van de producten.   

Activiteiten ten behoeve van de organisatie 
Hieronder volgt een opsomming van activiteiten ten behoeve van de organisatie: 
Katelijne Voorst uitgeschreven uit de KvK voorjaar 2020 
Jos Swinkels ingeschreven inde KvK voorjaar 2020 
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7. JAARREKENING & VERANTWOORDING    
 
Inleiding 
Stichting Follow a Muse heeft een bescheiden begroting en een minimale overhead. De inkomsten 
van de stichting zijn afkomstig uit projecten en diensten die de stichting aan culturele instellingen 
aanbiedt. Sinds juli 2019 komen hier subsidies bij. In 2020 ontving FAM het staartje van de subsidies 
die zijn toegekend voor de productie van de app Grootmeesters (in samenwerking met Teylers 
Museum). Daarnaast ontving FAM subsidies voor de productie van Coppélia; een dans-app in 
samenwerking met Het Nationale Ballet. Uit de inkomsten worden honoraria, vaste en variabele 
kosten betaald. De vaste lasten bestaan onder andere uit administratieve kosten en kantoorkosten 
(een ‘friendly’ priced membership Spaces). 
 
FAM heeft een projectbegroting, dat wil zeggen dat alle inkomsten en kosten toegerekend worden 
aan projecten; de educatieve apps. De financiën voor elk project zijn gesplitst in productie 
(kortlopende eenmalige inkomsten en kosten) en exploitatie (meerjarige inkomsten en kosten). 
De financiële situatie van de stichting is in de afgelopen jaren niet gewijzigd. De inkomsten dekken 
de honoria van de verschillende partijen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de 
productie van de educatieve apps & het bijbehorende lesmateriaal. De directeuren / bestuurders 
verrichten een substantieel deel van de productie werkzaamheden en ontvangen daarvoor een 
honorarium. 
 
De exploitatie kosten van de educatieve apps, evenals de vaste en variabele kosten worden betaald  
uit een buffer van liquide middelen, die opgebouwd is uit productie honoraria die (nog) niet zijn 
uitgekeerd aan de directeuren/bestuurders. 
 
Een belangrijke kanttekening bij het verkrijgen van subsidies is de verplichting voor FAM om een 
eigen financiële bijdrage te leveren aan de projecten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd. FAM 
levert deze bijdrage in natura door -per project- gemiddeld voor € 10.000,- aan werkzaamheden van 
de directeuren/ bestuurders niet in rekening te brengen. 
 
De markt voor leermiddelen voor cultuuronderwijs is en blijft een precaire markt. Het is reëel om te 
stellen dat ontwikkeling en verspreiding van leermiddelen voor cultuuronderwijs niet zonder 
donaties/financiële ondersteuning kan en sterk drijft op idealisme. Voor FAM betekent dit concreet, 
dat een deel van de projectwerkzaamheden van de directeuren/ bestuurders ‘om niet’ wordt verricht. 
 
Toelichting winst- en verliesrekening 2020 & Balans 2020 
FAM heeft in 2020 een licht verlies gemaakt van € 5.001,-. Dat verlies is verrekend met het eigen 
vermogen van de Stichting. 
 
De inkomsten van FAM voor 2020 zijn voor 81% afkomstig uit subsidies van fondsen. De resterende 
20% komt uit betalingen van het Koninklijk Concertgebouworkest, waarvoor FAM meerdere 
projecten (muziek-apps) produceert en verspreidt onder basisscholen in Nederland. 
De inkomsten worden voor 98% besteed aan werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van 
FAM; het produceren en verspreiden van leermiddelen om kinderen kennis te laten maken met kunst 
en cultuur. In de kosten van deze werkzaamheden zijn onder andere reserveringen opgenomen van 
reeds ontvangen subsidies die worden aangewend om de kosten van de lopende projecten te 
dekken.  
  
De resterende 2% inkomsten wordt aangewend voor de vaste lasten van FAM; huisvesting en 
administratieve kosten. 
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Stichting Follow a Muse, Datum: 10-06-2021 (JAARVERSLAG)   
   
Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 (34)   
Omschrijving Verlies Winst 
Eindresultaat  5.001,06 
 
0200 Reseveringen ontvangen subsidies lopende projecten   
Coppelia - reservering te betalen kosten productie 26.528,00  
Coppelia - reservering te betalen kst. expliotatie 15.000,00  
Totaal 0200 Reseveringen ontvangen subsidies lopende projecten 41.528,00 0,00 
 
3001 kosten beheer en administratie FAM   
Bankkosten 171,89  
projectondersteuning (Basecamp) 92,40  
huisvesting (Spaces) 1.745,76  
Catering (Spaces) 101,27  
Accountants- en administratie en juridische kosten 114,00  
overige algemene kosten FAM (o.a. postbus) 170,81  
Totaal 3001 kosten beheer en administratie FAM 2.396,13 0,00 
 
3002 bestuurskosten FAM   
bestuursvergoedingen 8,99  
overige bestuurskosten 217,01  
Totaal 3002 bestuurskosten FAM 226,00 0,00 
 
3003 INdirecte kosten toe te wijzen aan projecten   
marketing, promotie, presentatie kosten (SurveyMo) 759,53  
hosting /domeinregistratie (Yourhosting,Greenhost) 169,80  
onderhoud website  / klantendatabase (Thomas) 1.798,50  
Totaal 3003 INdirecte kosten toe te wijzen aan projecten 2.727,83 0,00 
 
4001 directe kosten toe te wijzen aan projecten   
honorarium FAM productie apps & lesmateriaal (Grootmeesters / Coppelia / KCO apps) 17.250,00  
honorarium FAM uitrol / spreiding apps & lesmateriaal  15.000,00  
honorarium BPublishing presentaties en trainingen 504,20  
overige directe kosten prod. en expl. apps (KCO/ Grootmeesters/ Coppelia  A&A online) 26.705,51  
Totaal 4001 directe kosten toe te wijzen aan projecten 59.459,71 0,00 
 
5000 Subsidie productie   
Grootmeesters app - productie ontvangen van fondsen  17.500,00 
Coppelia app - productie ontvangen van fondsen (ism HNB)  50.000,00 
Totaal 5000 Subsidie productie 0,00 67.500,00 
 
5004 Subsidies exploitatie    
Coppelia app - exploitatie ontvangen van fondsen  15.000,00 
Totaal 5004 Subsidies exploitatie  0,00 15.000,00 
 
5100 Inkomsten productie   
productie browserapps CDD en RJ (KCO)  1.100,00 
productie browserapps PW en ST (KCO)  2.496,61 
Totaal 5100 Inkomsten productie 0,00 3.596,61 
 
S & 5101 Inkomsten exploitatie   
exploitatie app reeks KCO  15.090,00 
inkomsten uit presentaties en trainingen  150,00 
Totaal 5101 Inkomsten exploitatie 0,00 15.240,00 
Saldo   
  106.337,67 106.337,67 
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Stichting Follow a Muse, Datum: 10-06-2021 ( JAARVERSLAG)   
   

Balans t/m 31-12-2020 (21)   
Omschrijving Activa Passiva 

0010 Kortlopende vorderingen   
Debiteuren 150,00  
Totaal 0010 Kortlopende vorderingen 150,00 0,00 

0030 Liquide middelen   
Bank (Triodos) 60.831,18  
Totaal 0030 Liquide middelen 60.831,18 0,00 

0100 Eigen vermogen   
algemene reserve / eigen vermogen  12.839,65 

gestort in Stichting door K. Brummel  2.797,41 

gestort in Stichting door B. Kerkhof  3.005,00 

Verrekeningen 5.001,06  
Totaal 0100 Eigen vermogen 5.001,06 18.642,06 

0200 Reseveringen ontvangen subsidies lopende projecten   
Coppelia - Reservering ontv. subsidie - productie  26.528,00 

Coppelia - Reservering ontv. subsidie exploitatie  15.000,00 

Totaal 0200 Reseveringen ontvangen subsidies lopende projecten 0,00 41.528,00 

0210 Kortlopende schulden   
Crediteuren  2.938,49 

Totaal 0210 Kortlopende schulden 0,00 2.938,49 

0250 BTW   
Voorbelasting  2.081,48 

BTW R/C  791,03 

BTW af te dragen Laag  0,08 

BTW Af te dragen Hoog  1,10 

Totaal 0250 BTW 0,00 2.873,69 

Saldo   
  65.982,24 65.982,24 

 


