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1. INLEIDING 
 
Het jaar 2021 werd – net als 2020 – gedomineerd door de Covid pandemie. Halverwege het 
jaar konden de eerste vaccinaties worden gegeven. De optimistische opening van het 
[uitgaans]leven leidde in het najaar echter weer tot lockdowns en de sluiting van culturele 
instellingen.  
 
Tussen de lockdowns door heeft Follow a Muse kans gezien om video-opnames te maken 
voor de Coppelia-app, een live kick-off te organiseren met het team van De Nachtegaal-app 
en in het gebouw van de Nationale Opera en Ballet met publiek de Coppelia-app te 
lanceren. Dit waren hoogtepunten van het jaar. Op Radio 4 en in Het Parool is aan de 
lancering van de Coppelia-app aandacht besteed.  
 
In 2021 heeft Follow a Muse geïnvesteerd in de verbetering van de marketing- en 
communicatiestrategie, met de nadruk op het gebruik van social media. Omdat Follow a 
Muse beperkt budget heeft voor marketing, is een stageopdracht gegeven aan studenten 
van Hogeschool Inholland. Zij hebben een social media analyse gemaakt en op basis 
daarvan een social media strategie geschreven. Daarnaast hielpen zij bij het ontwikkelen 
van social media posts. Aansluitend is contact gezocht met De Nieuwe Gevers; een platform 
dat non-profit organisaties met een Anbi koppelt aan professionals die op vrijwillige basis 
hun kennis inzetten. Follow a Muse heeft voor drie marketingprojecten hulp gekregen. De 
resultaten van de marketinginspanningen moeten in 2022 zichtbaar worden. Het streven is 
om de naamsbekendheid en de vindbaarheid van Follow a Muse te vergroten om de 
verspreiding en het gebruik van het digitale lesmateriaal op scholen te laten groeien.  
 
Verspreiding van de apps 
In de periode 2014 tot maart 2020 waren de digibord-apps van Follow a Muse aan te vragen 
als softwarepakket. Sinds 2020 zijn alle digibord-apps online toegankelijk. De online 
beschikbaarheid van de digibord-apps biedt de leerkrachten veel gebruikersgemak. Sinds 
maart 2020 zien we een snelle stijging van het aantal accounts. Die stijging zette in het 
afgelopen jaar door. Ruim 4900 personen hebben zich de afgelopen twee jaar 
geregistreerd. De helft van het aantal basisscholen in Nederland – circa 3000 - heeft 
inmiddels een of meer van de digibord-apps gebruikt. Daarnaast hebben ook veel PABO 
studenten en - docenten zich geregistreerd; ruim 800 studenten en bijna 100 docenten. 
Tijdens de lockdowns hebben ruim 1100 ouders een account gemaakt om thuis met de 
digibord-apps aan de slag te gaan.   
  
Nieuwe initiatieven 
Follow a Muse heeft voor het eerst een crowdfunding-campagne ontwikkeld bij Voor de 
Kunst. Met deze campagne heeft Follow a Muse de financiering van de Familiegeschiedenis-
app mogelijk gemaakt. De campagne is geslaagd en heeft mooie statements van donateurs 
opgeleverd. Op basis van de positieve berichten van leerkrachten verwacht Follow a Muse 
dat de Familiegeschiedenis-app een succes en een aandachtstrekker wordt.  
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Daarnaast werkt Follow a Muse met ISH Dance Collective aan het projectplan en de 
subsidieaanvraag voor een nieuwe dans-app voor de groepen 7 en 8, waarin de hiphop 
choreografie Elements of Freestyle centraal staat.    
  
 
 
 
Raad van toezicht 
 
 
 
Hans Lodders (vz)   Jos Swinkels   Ruud van Megen 
 
 
-----------------------   ----------------------  ----------------------- 
 
 
Juni 2022 
  



 

4 
 

 
2. PROJECTEN & ACTIVITEITEN 

 
In dit hoofdstuk volgt een opsomming van de belangrijkste activiteiten in 2021. 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.  
	

 
 
Meer dans in de klas - Coppelia-app (samenwerking met Het Nationale Ballet & het Nationale 
Balletorkest) 
 
Opnamen – testen in de klas – vormgeving: productiefase Coppélia-app 

• Tussen de lockdowns door is het productieteam live bij elkaar geweest voor de 
video-opnamen van de zes energizers, de ontwikkeling van de vormgeving, steeds in 
nauw overleg met Ton Meijer en Kajsa Blomberg, die de erfenis van Sieb Posthuma 
beheren. Van het maakproces in de filmstudio zijn mooie foto’s genomen van 
dansfotograaf Hans Gerritsen.  

Alfaversie 
• Eveneens tussen lockdowns door is de alfaversie van de app meerdere keren in de 

klas getest door de leden van de klankbordgroep. Op basis daarvan zijn de 
definitieve versies van de zes lesbrieven tot stand gekomen.    

Betaversie 
• In oktober was de betaversie van de Coppelia-app gereed en werd de app in de 

website van Follow a Muse opgenomen. Ook de betaversie is uitgebreid getest met 
groeps- en vakleerkrachten.  

Productie promotie- en communicatiemiddelen 
• In aansluiting op de stille publicatie van de app, werd het promotiemateriaal 

gemaakt: een apptrailer, promokaartjes. Daarnaast is - voorafgaand aan de stille 
publicatie - ingezet op een social media promotie, met hulp van de stagiaires van 
Hogeschool Inholland. 

Lancering 
• Op 24 november is de Coppelia-app feestelijk gelanceerd in het gebouw van de 

Nationale Opera en Ballet. De zaal was goed gevuld met 100 mensen. Bijdragen 
werden geleverd door: artistiek directeur Ted Brandsen, het productieteam en twee 
dansers. De afdeling educatie van het Nationale Ballet was vertegenwoordigd door 
Christine Timmer en Mechteld van Gestel. Daarnaast waren er circa 25 leerlingen 
aanwezig die meedansten met twee energizers.  
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In de media 
• Radio 4 maakte tijdens de lancering een leuke reportage, waarin het opgetogen 

plezier van deze middag goed doorklonk.  
• Daags na de lancering, verscheen een artikel in Het Parool door Jacq. Algra.  

Uitrol en spreiding 
• Het gebruik en de spreiding van de Coppelia-app kan inmiddels goed in kaart 

worden gebracht. Dit is mede te danken aan de hulp van marketing professionals die 
Follow a Muse heeft gevonden via het platform De Nieuwe Gevers. Binnen het eerste 
half jaar na plaatsing, is de app door 203 gebruikers, verdeeld over 141 scholen 
gebruikt. Dit aantal overtreft de verwachtingen. In het projectplan mikt Follow a 
Muse erop dat in 2025 de Coppelia-app is gebruikt op 1500 scholen en dan 
minimaal 37.500 schoolkinderen kennisgemaakt hebben met dans via deze app.  

 
 
 

 
 
Nachtegaal-app (samenwerking met Koninklijk Concertgebouworkest)   
 
Kickoff  

• In samenspraak met het hoofd educatie en talentontwikkeling - Lili Schutte - is het 
projectplan en de inhoud van de Nachtegaal-app tot stand gebracht, op basis 
waarvan Follow a Muse het team heeft samengesteld en offertes heeft gevraagd van 
illustrator Tjarko van der Pol, lesbriefauteur Dieuwke Kloppenburg, Studio Parkers. 
Daarnaast is samengewerkt met Castus, Dick Kuys, en Everett Porter om een video-
opname van De Nachtegaal van Theo Loevendie te realiseren ten behoeve van de 
app. Op 3 september konden we live bij elkaar komen voor de kickoff.    

Additionele producties  
• Leonard Evers componeerde een lied voor de app, dat werd ingezongen door Henk 

Kraaijeveld.  
• Van Theo Loevendie zijn zes extra video’s gemaakt, waarin hij vragen over De 

Nachtegaal en zijn persoonlijke geschiedenis vertelt.   
Productie Betaversie 

• Het streven was de productie van De Nachtegaal-app voor het einde van 2021 af te 
ronden. Dit bleek te ambitieus. De lancering van De Nachtegaal werd gepland op 9 
april, tijdens de landelijke (kinder) muziekweek.  
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Familiegeschiedenis-app (samenwerking met CBG – bureau voor familiegeschiedenis) 
 
Voorbereiding samenwerking 

• In 2021heeft Follow a Muse samen met CBG – centrum voor familiegeschiedenis een 
projectplan gemaakt voor een digibord-app in de reeks erfgoed-apps.   

Subsidieaanvraag 

• Bij de fondsen die ons tot nu toe steunen, bleek weerstand te zijn tegen het 
vermeende ‘elitaire’ karakter van familiewapens. Follow a Muse heeft de doelstelling 
van de app opnieuw verwoord en heeft de naam van de app veranderd. In plaats van 
familiewapen-app, zal de app familiegeschiedenis-app heten. Deze titel sluit meer 
aan bij de educatieve inhoud die ons voor ogen staat.  

• Na een tweede ronde heeft Follow a Muse subsidie gekregen van VSB Fonds, Het 
Neederlands Patriciaat en van een crowdfunding bij Voor de Kunst.   

Start productie 
• In april heeft een kickoff plaatsgehad en daarna is de productie van de 

Familiegeschiedenis-app gestart. Elizabeth van der Helm schrijft de lesbrieven. 
Sander Kessels programmeert en zal de vormgeving van de app verzorgen. Vanuit 
het CBG krijgt het team ondersteuning van Guus Breugel.  

 

 

 
 
 
Meer dans in de klas - Elements of freestyle-app (samenwerking met ISH Dance Collective) 
 
Voorbereiding subsidieaanvraag 

• Na gesprekken te hebben gevoerd met Marco Gerris (artistiek leider) en Jerry 
Remkes (zakelijk leider) hebben ISH Dance Collective en Follow a Muse afgesproken 
om een projectplan voor een app met Elements of freestyle te maken voor de 
groepen 7 en 8. Op basis van het projectplan is de voorbereiding van een 
subsidieaanvraag gestart.   
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Stageproject Social Media  

In augustus 2020 is door drie studenten van Hogeschool Inholland een analyse gemaakt van 
de social media prestaties van Follow a Muse. In aansluiting daarop hebben twee van de 
drie studenten een stageopdracht van Follow a Muse gekregen, met als doel om het aantal 
volgers op de social media accounts van Follow a Muse te verhogen. Het project had tot 
doel de marketing en promotie van de nieuwe digibord-app Coppelia te ondersteunen, 
omdat reguliere promotieactiviteiten – zoals live onderwijsbijeenkomsten - vanwege 
coronamaatregelen niet konden worden georganiseerd. Follow a Muse maakte een stage-
overeenkomst. De belangrijkste stappen om het doel - meer social media aandacht - te 
bereiken, waren: 
   

• Opleveren van een lijst met de top 10 Facebook groepen van 
basisschoolleerkrachten, waarin kunst & cultuuronderwijs centraal staat.  

• Vormgeven van templates in Canva in samenwerking met de vormgever van de 
huisstijl. 

• Conform media-agenda & redactionele agenda wekelijkse posts voorbereiden voor 
vier social mediakanalen, waarbij de nadruk lag op de promotie van de Coppelia-app.  

 
In november werd het stageproject afgesloten. De lessen die uit het project zijn getrokken, 
zijn in een eindverslag opgetekend. De begeleiding van de stagiaires leverde extra werk op 
voor de directeuren / bestuurders van Follow a Muse. Een belangrijke conclusie is, dat het 
verkrijgen van meer volgers op de vier social media kanalen structureel aandacht vraagt. 
Hiervoor ontbreekt bij Follow a Muse de tijd en / of het budget. Betaalde facebook-acties 
sorteren een goed effect, maar het behouden van bezoekers en deze omzetten naar volgers 
vraagt meer inspanning dan wekelijks een bericht posten. Social media zal blijvend ingezet 
worden voor een promotieboost in aanloop naar de lancering van een nieuwe digibord-app. 
  
Follow a Muse heeft een lijst hashtags gekregen, die gebruikt kan worden voor alle social 
media posts en Follow a Muse heeft een serie CANVA templates die geschikt zijn voor de 4 
social media kanalen die voor Follow a Muse het meest relevant zijn; Facebook, Pinterest, 
Instagram en LinkedIn. 
 
Donatie-button 
Follow a Muse heeft studio Parkers gevraagd om een ‘donatie-button’ te ontwerpen. In juni 
is deze op de website van Follow a Muse geplaatst met een betaalsysteem erachter. Dit 
omdat Follow a Muse met alle mogelijke manieren van financiële ondersteuning willen 
experimenteren.  
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3. MARKETING EN PROMOTIE      
 
De promotie van Follow a Muse drijft op het enthousiasme van de directeuren / bestuurders 
om (online) ‘free publicity’ te generen. FAM moet het vooral hebben van mond-tot-mond 
reclame. Zo wordt activiteit op social media opgepikt en gedeeld door enthousiaste 
gebruikers van de digibord-apps & lesmateriaal van Follow a Muse. 
 
Follow a Muse wil in 2022 meer investeren in haar website en aandacht besteden aan 
nieuwtjes van onze culturele partners, wanneer die verband houden met de digibord-apps. 
De verwachting is, dat dit de relevantie van Follow a Muse voor de culturele instellingen 
verhoogd en dat hiermee meer traffic ontstaat door crosslinking. We hebben hier in 2021 
een begin mee gemaakt door de familieconcerten die het Koninklijk Concertgebouworkest 
tijdens een schoolvakantie organiseerde op de website van Follow a Muse site te promoten.  
 
Behalve de culturele instellingen waarmee wij werken, hebben we ook ‘geestverwanten’ in 
het netwerk van FAM, waarmee eventueel in de toekomst gezamenlijke marketing- en 
promotieacties bedacht en uitgevoerd kunnen worden. Zo voerde Follow a Muse een 
inspirerend gesprek met Marcel Fraij, die een platform onderhoudt voor STEAM onderwijs 
(Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics). FAM en Fraij hebben externe links 
naar elkaars websites geplaatst.     
 
Follow a Muse moet het zoals gezegd hebben van free publicity en mond-tot-mond reclame. 
In 2021 was er aandacht voor de Coppelia-app door Radio 4 en het Parool. Ook hebben 
enkele digitale platforms het persbericht over Coppelia opgepikt, zoals Pols Nieuwsbrief.  
  
Bij wijze van opstap naar een grotere investering in de promotie van Follow a Muse, is er 
vervolg gegeven aan het project met de stagiaires van InHolland. Follow a Muse heeft 
contact opgenomen met het bemiddelingsplatform De Nieuwe Gevers, niet alleen ten 
behoeve van een verbetering van de social media strategie, ook om een SEO-audit te laten 
uitvoeren en om een bruikbaar Dashboard te laten maken in Google Analytics onder andere 
om het gebruik van de nieuwe Coppelia-app vanaf de start te kunnen volgen. In november 
heeft Follow a Muse een drietal projecten gepubliceerd op de website van De Nieuwe 
Gevers. Het idee daarvan is, dat professionals een vrijwillige bijdrage leveren aan non-profit 
organisaties zoals als Follow a Muse.     
 
Reguliere online promotieactiviteiten 

• Berichten op Facebook; met name betaalde posts in specifieke groepen leveren 
respons/accounts op.   

• Berichten op Linkedin 
• Posten op borden van Pinterest  
• Posten op Instagram 
• Plaatsen van nieuwsberichten op de website van FAM 
• App-trailers plaatsen op het Youtube kanaal van FAM  
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Promotieactiviteit in print 
• Adverteren in de ICC Gids. Vakpublicatie voor ICC-ers in PO (oplage 9000) 
• Productie van promotiekaartjes 

 
Sinds 2020 staat het aanbod van FAM op de website van Kunst en Cultuur op School (KCOS) 
www.kunstencultuuropschool.nl/aanbieders.  
 
NB: In voorgaande jaren presenteert Follow a Muse haar educatieve digibord-apps op 10 tot 15 
onderwijsbijeenkomsten. Vanwege de coronamaatregelen is ook in 2021 maar een heel beperkt 
aantal bijeenkomsten doorgegaan en dan alleen online. De effectiviteit van deze online 
bijeenkomsten is gering. Het aantal deelnemers (tientallen) blijft vaak achter bij de live 
bijeenkomsten (honderden).  
 
FAM heeft deelgenomen aan 

• Februari 2021 |  De online aanbieders bijeenkomst in februari van Kunst en Cultuur 
op School (KCOS). Waar de stand van cultuuronderwijs werd besproken.  

 

• April 2021 | De online netwerkmiddag met aanbieders en ICC-ers van scholen; hier 
hebben we via ZOOM 3 presentaties gegeven aan een kleine groep ICC-ers in een 
sessie over dans, over beeldende vorming en over muziek.  

 
In 2022 streeft FAM ernaar om haar aanbod op de websites van de belangrijkste regionale 
kunstcentra, circa 12, te publiceren. In 2022 hopen wij weer acte de préséance te geven op 
live cultuuronderwijs bijeenkomsten. 
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4. SPREIDING  
 
Follow a Muse houdt sinds 2014 bij door welke partijen de apps worden aangevraagd en 
maakt hiervan geregeld rapportages. Tot maart 2020 waren de educatieve digibord-apps 
beschikbaar als ‘software pakketjes’ (pc-apps) die aangevraagd konden worden bij FAM. 
Aanvragers kregen een link naar een downloadpagina en installeerden de apps op de 
schoolserver zodat alle leerkrachten er gebruik van konden maken. Nog steeds krijgt Follow 
a Muse mailtjes van gebruikers die vragen om een nieuwe versie van de software pakketjes. 
In juli 2022 krijgen alle gebruikers van de downloadable software een mail met de oproep 
om een account te maken om voortaan online de digibord-apps te gebruiken.  
 
Sinds begin maart 2020 kunnen leerkrachten (en ouders) een account maken en heel 
gemakkelijk en direct toegang krijgen tot de digibord-apps. Het aantal gebruikers steeg 
sindsdien explosief.  
 
Hieronder is een schematische weergave gemaakt van het aantal gebruikers van de 
digibord-apps.    

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

 Accounts voor de online versies van alle apps   
(van maart ‘20 tot 25 mei  ‘22 - in ruim 2 jaar) 

  Functie Aantallen  Functie Aantallen 
Basisschool 2456  Groepsleerkracht PO 1570 
Stichting bestuur 10 (per bestuur 

gemiddeld 10 scholen) 
 Vakleerkracht 839 

   Interne Cultuur 
Coördinator (ICC-er) 

84 

   ICT Coördinator 40 
   Directeur 16 
PABO docent 27  PABO docent 93 
PABO student 72  PABO student 713 
   PABO stagaire 84 
Adviseur 
Kunstcentrum 

38   Adviseur Kunstcentrum 27 

Muziekscholen & 
freelance 
muziekdocenten & 
conservatoria 

93    

Recensent 10   Recensent 3 
Docent VO 50  Docent VO 43 
      
     
Ouders 24  Ouders** 1120 
Overig 94  Overig 349 

TOTALEN 2874 aanvragen   4981 accounts 
NB  

• ** sinds de eerste keer dat de scholen gesloten waren vanwege corona, kregen ouders de mogelijkheid 
een account aan te maken voor online thuisonderwijs.  

• Aantallen in deze tabel zijn niet gecorrigeerd op dubbeling. Er zijn gebruikers die een pc app hebben 
aangevraagd èn een account hebben aangemaakt voor de online versie. 

• In juli 2022 mailen we de pc app aanvragers met een oproep zich te registreren voor online toegang  
• Totaal aantal basisscholen in Nederland 6.783 – aantal vestigingen: 7.240 (DUO cijfers 19/20) 
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De gegevens van de geregistreerde gebruikers van de online digibord-apps worden 
opgeslagen in een database. De gegevens uit de database worden gebruikt voor 
klantenservice en ondersteuning van gebruikers. Verder worden de -geanonimiseerde- 
gegevens gebruikt om de spreiding van de apps te rapporteren. Daarnaast gebruikt Follow a 
Muse Google Analytics om het gebruik van de verschillende digibord-apps in kaart te 
kunnen brengen. 
 
Hieronder een overzicht van het gebruik van de digibord apps van Follow a Muse.  
 

 
 
(bron GoogleAnalytics en de gebruikers database) 
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5. FEEDBACK VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIGIBORD-APPS 

Follow a Muse vraagt de leerkrachten die de digibord-apps gebruiken altijd om feedback te 
sturen. Aan deze oproep wordt vaak gehoor gegeven. Hieronder volgt een bloemlezing.  
 
Zelfs nu ze allemaal weer op school zijn vragen ze nog regelmatig of we er nog eens naar 
kunnen kijken! 

 
‘Bij dezen willen we jullie bedanken dat we gebruik mochten maken van jullie mooie 
site. We hebben tijdens de lockdown de kleuters het inlogaccount van ons gegeven, 
waardoor ze allemaal zelf het aanbod konden gebruiken. Ze hebben ervan genoten. 
Zelfs nu ze allemaal weer op school zijn vragen ze nog regelmatig of we er nog eens 
naar kunnen kijken!’ 
Leerkrachten PO, 2021 

 
‘Ik ben erg enthousiast over deze apps en gebruik ze zelf thuis ook met mijn 3-jarige 
dochter. Daarom wil ik ze ook bij de leerkrachten onder de aandacht brengen.’ 
Projectleider VoorleesExpress / Bibliotheekmedewerker, 2022 

 
Wij hebben reeds met andere apps gewerkt en altijd mooie resultaten behaald. Ook 
enthousiaste leerlingen. 
 

‘Ik geef artistieke vorming en hier valt dans onder. Onze leerlingen hebben hier altijd 
moeite mee. Veel schaamte overvalt hen. Is het mogelijk om naar jullie mooie app te 
kunnen kijken om hen over deze drempel te helpen? Wij hebben reeds met andere 
apps gewerkt en altijd mooie resultaten behaald. Ook enthousiaste leerlingen.’ 
Leerkracht Artistieke vorming, Antwerpen, 2022 

 
Waar ze normaliter snel afgeleid zijn en korte spanningsbogen hebben, zijn ze nu van begin tot 
het eind geboeid. 
 

‘Wat een mooie app hebben jullie ontwikkeld! De kinderen in mijn klassen (twee 
groepen) vinden het allemaal fantastisch. Waar ze normaliter snel afgeleid zijn en 
korte spanningsbogen hebben, zijn ze nu van begin tot het eind geboeid. Heerlijk om 
te zien. Ik ga bij mijn directeur navragen of we ook kunnen doneren, in de hoop dat 
jullie dit soort apps kunnen blijven ontwikkelen! Namens alle kleuters van 
Munstergeleen; hartelijk dank!’ 
Leerkracht PO, 2022 

 
Het was geniaal! 

 
‘Het was geniaal! De kinderen in mijn groep 6 (SBO) vonden het erg boeiend en leuk. 
Ik heb drie lessen rondom dit muzikale verhaal gegeven. Bij toeval kwam mijn 
schoonzus met haar klarinet bij ons op school en zij heeft toen live in de klas laten 
horen hoe een klarinet (geluid van de kat) klinkt en dat was de kers op de taart. De 
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lessen zien er supergoed en verzorgd uit en ik zal zeker nog eens gebruik maken van 
deze lessen. Dank!’ 
Leerkracht PO, 2022 

 
‘Allereerst wil ik jullie laten weten hoe geweldig de apps van jullie zijn. Ik gebruik 
met name de muziek-apps al jaren. Nu ontdek ik dat ik toegang heb tot al het 
geweldige lesmateriaal middels een account. Wat heerlijk is dat, zeg. Ik lees dat er 
binnenkort een nieuwe app bijkomt. Willen jullie mij op de hoogte houden wanneer 
de Coppelia-app uitkomt? Hartelijk dank en succes met het ontwikkelen van nieuw 
lesmateriaal.’ 
Leerkracht PO, 2021 

 
‘Bedankt voor jullie supertoffe apps. Ik gebruik ze tijdens mijn lessen muziekinitiatie 
en zowel de leerlingen als ik zijn fan!’ 
Leerkracht, Zottegem, 2021 

 
Het is mooi gemaakt en de activiteiten zijn leuk en leerzaam voor de kinderen! 
 

‘Ik wilde even laten weten dat de kinderen en ik met veel plezier aan de slag zijn 
gegaan met de activiteiten in de groep 1-2 app over Carnaval der Dieren. Het is mooi 
gemaakt en de activiteiten zijn leuk en leerzaam voor de kinderen! Bedankt 
hiervoor 🙂’ 
Leerkracht en daltoncoördinator PO, 2021 

 
‘Dankjewel! Deze app blijft boeien, en is al voor veel jongere kinderen leuk. Mijn 
kleindochter is inmiddels 4 jaar maar kiest sinds haar 2e regelmatig Peter en de wolf 
en kijkt dan ademloos het hele verhaal uit.’ 
Grootouder, 2021  

 
De kinderen vinden het echt ontzettend leuk! De kleuters liggen in een deuk om de tekeningen. 

 
‘Ik doe nu 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! Brullllll ik ben een leeuw!' 'Waaajoooo'. Zomaar 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 🙂.' 
‘Groep 5/6 kan er met zijn hoofd niet bij dat je niet mag trouwen met wie je wilt... 
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!’ 
Vakdocent, 2020 
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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 2021 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 2021 aan de projecten Coppelia en De Nachtegaal 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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Van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar één keer vergaderd, waarvan één in 
aanwezigheid van het bestuur van de stichting. Er waren daarnaast frequente contacten 
tussen het bestuur en (leden van) de Raad van Toezicht, en tussen de leden van de Raad van 
Toezicht onderling. 
 
De Raad van Toezicht werd door het bestuur in detail geïnformeerd over de voortgang van 
lopende zaken en de inhoud, budgettering en planning van nieuwe projecten. Het jaarplan 
en het jaarverslag werden aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. 
De Raad van Toezicht laat zich bij haar werkzaamheden leiden door de Governance Code 
Cultuur. De Code schrijft onder andere voor, in aanbeveling 2 bij principe 3 (*), dat 
bestuurders geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie hebben 
anders dan als bestuurder of toezichthouder.  
 
De beide bestuurders van de stichting, die tevens de oprichters en het creatieve brein 
achter de stichting zijn, zijn tevens opdrachtnemer van de stichting in die zin dat zij de 
projecten grotendeels zelf uitvoeren en de stichting daarvoor factureren. De Raad van 
Toezicht is met deze werkwijze en de financiële aspecten daarvan bekend, en stemt daar 
uitdrukkelijk mee in. Het doel van de stichting zou financieel en creatief onhaalbaar zijn als 
bestuur en uitvoering van de projecten gescheiden zouden moeten worden. De bestuurders 
verrichten hun projectwerkzaamheden op een integere manier, tegen tarieven die lager zijn 
dan in de markt gebruikelijk. Doordat het bestuur de Raad van Toezicht gedetailleerd inzage 
geeft in haar projectwerkzaamheden en in de financiële aspecten daarvan, staat de Raad op 
het standpunt dat op dit punt een afwijking van de Governance Code Cultuur niet alleen 
acceptabel, maar ook in het belang van de stichting is. 
 
 (*) 'Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en 
zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.' 
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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. Zo ontvangt Follow a Muse sinds 2014 inkomsten uit de 
opdracht van het Koninklijk Concertgebouworkest voor de productie èn exploitatie van een 
reeks muziek-apps. Vanaf juli 2019 komen hier de subsidies bij, die Follow a Muse voor 
verschillende projecten aanvraagt. Uit al deze inkomsten worden project-gerelateerde 
kosten- en vaste kosten betaald, waaronder administratie- en kantoorkosten.  
 
Follow a Muse heeft een projectbegroting, dat wil zeggen dat alle inkomsten en kosten 
toegerekend worden aan projecten; de educatieve digibord-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 honoraria van de partijen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de 
productie van de educatieve apps & het bijbehorende lesmateriaal. De directeuren / 
bestuurders verrichten ook een deel van de werkzaamheden en ontvangen daarvoor een 
honorarium. 
 
De exploitatiekosten van de educatieve digibord-apps, evenals administratie- en 
beheerkosten èn de kosten die indirect zijn toe te rekenen aan projecten (zoals marketing 
kosten) worden betaald uit een buffer van liquide middelen, die opgebouwd is uit 
productiehonoraria die (nog) niet zijn uitgekeerd aan de directeuren/bestuurders. 
 
Een belangrijke kanttekening bij het verkrijgen van subsidies is de verplichting voor Follow 
a Muse om een eigen financiële bijdrage te leveren aan de projecten, waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd. Follow a Muse 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 2021  
De inkomsten voor 2021 zijn voor ruim 70% afkomstig uit subsidies van fondsen voor de 
productie van de Coppelia-app. Deze subsidies zijn in 2020 ontvangen en staan in de 2021 
Winst en verliesrekening vermeld als ‘reservering’ voor gemaakte productiekosten - ruim € 
43.000. De resterende 30 % van de inkomsten is afkomstig uit betalingen van het 
Koninklijk Concertgebouworkest (KCO), waarvoor FAM in 2021 de Nachtegaal-app heeft 
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geproduceerd. In afwachting van een nieuw exploitatiecontract met het KCO voor de 
verspreiding en ondersteuning van de muziek-app heeft Follow a Muse in 2021 nagenoeg 
geen exploitatie inkomsten ontvangen. 
 
In 2021 worden de inkomsten voor 90% besteed aan kosten voor werkzaamheden ten 
behoeve van de doelstelling; het produceren en verspreiden van leermiddelen om kinderen 
kennis te laten maken met kunst en cultuur. In 2021 vallen onder die werkzaamheden ook 
het begeleiden van twee stagiaires, de crowdfundingactie en het maken van social media 
templates.   
  
De resterende 10% inkomsten wordt aangewend voor de vaste lasten; huisvesting en 
administratiekosten. Deze post is veel hoger dan gebruikelijk vanwege een verlate factuur 
van Spaces, waardoor een groot deel van de huisvestingskosten van 2020 in 2021 betaald 
zijn. 
 
Toelichting Balans 2021 
Op de balans van 2021 staat onder activa een bedrag van ruim € 18.807. Dat is het bedrag 
dat reeds is uitgegeven aan de productie van de Coppelia-app in 2021 en waarvoor FAM in 
2022 nog de - reeds toekende - subsidies moet ontvangen van Prins Bernhard Cultuurfonds 
(€ 30.000) en Fonds Cultuurparticipatie (€ 5.000). Na ontvangst van deze subsidies zal FAM 
ook de resterende kosten voor de productie van Coppelia-app factureren. 
 
Onder passiva staat een reservering van € 15.000. Dat is een subsidie van het VSB fonds om 
de toekomstige, in 2022 uit te geven, kosten van de uitrol en spreiding onder scholen van 
de Coppelia-app te bekostigen.  
 
Het totaal aan eigen vermogen - onder passiva - is opgebouwd uit de stortingen in de 
afgelopen 10 jaar door beide directeuren/ bestuurders èn uit een bedrag voor een 
algemene reserve dat de som is van de bedrijfsresultaten door de jaren heen.  
 
De som van de BTW bedragen zal worden ingediend als suppletie in 2022. 
 
Het uiteindelijke resultaat van 2021 (aan de passiva kant) is een verlies van € 1252,15 
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Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (21) Verlies Winst 

0200 Reserveringen ontvangen subsidies lopende 
projecten   
Coppelia - reservering te betalen kosten productie  45.335,50 
Totaal 0200 Reserveringen ontvangen subsidies lopende 
projecten 0,00 45.335,50 

3001 kosten beheer en administratie FAM   
Bankkosten 179,67  
huisvesting (Spaces) 4.081,49  
Catering (Spaces) 5,50  
Accountants- en administratie en juridische kosten 1.204,44  
overige algemene kosten FAM (o.a. postbus) 889,63  
Totaal 3001 kosten beheer en administratie FAM 6.360,73 0,00 

3003 INdirecte kosten toe te wijzen aan projecten   
ontwerp huiststijl en website (Julia) 765,00  
marketing, promotie, presentatie kosten (SurveyMo) 2.168,91  
hosting /domeinregistratie (Yourhosting) 420,07  
Totaal 3003 INdirecte kosten toe te wijzen aan projecten 3.353,98 0,00 

4001 directe kosten toe te wijzen aan projecten   
honorarium BPublishing productie apps KCO/NDT 4.000,00  
honorarium BPublishing productie Coppelia 5.000,00  
honorarium KBrummel productie Coppelia 5.000,00  
honorarium BPublishing presentaties en trainingen 150,00  
honorarium BPublishing exploitatie apps KCO/NDT 2.400,00  
honorarium KBrummel exploitatie apps KCO/NDT 600,00  
overige directe kosten prod.& expl. Coppelia 34.335,50  
domeinregistratie KCO apps (Greenhost) 60,00  
overige directe kosten prod&expl Fam.geschiedenis 900,00  
Totaal 4001 directe kosten toe te wijzen aan projecten 52.445,50 0,00 

5000 Subsidie productie   
giften ontvangen via STEUN ONS knop website  20,06 
Totaal 5000 Subsidie productie 0,00 20,06 

5100 Inkomsten productie   
productie de Nachtegaal (KCO)  17.996,80 
Totaal 5100 Inkomsten productie 0,00 17.996,80 

5101 Inkomsten exploitatie   
exploitatie app reeks KCO  60,00 
Totaal 5101 Inkomsten exploitatie 0,00 60,00 

   
Saldo winst 1.252,15  
  63.412,36 63.412,36 
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Balans t/m 31-12-2021 (18)

Code Omschrijving Activa Passiva

0030 Liquide middelen
00300 Bank (Triodos) 18.207,57

Totaal 0030 Liquide middelen 18.207,57 0,00

0100 Eigen vermogen
01012 algemene reserve / eigen vermogen 7.838,59

01013 gestort in Stichting door K. Brummel 2.797,41

01014 gestort in Stichting door B. Kerkhof 3.005,00

Totaal 0100 Eigen vermogen 0,00 13.641,00

0200 Reseveringen ontvangen subsidies lopende projecten
02002 Coppelia - Reservering ontv. subsidie exploitatie 15.000,00

20003 Coppelia - nog te ontv subsidie voor betaalde kst. 18.807,50

Totaal 0200 Reseveringen ontvangen subsidies lopende projecten 18.807,50 15.000,00

0250 BTW
02504 Voorbelasting 2.232,52

02506 BTW R/C 4.888,03

02507 BTW af te dragen Laag 0,08

02508 BTW Af te dragen Hoog 1,29

Totaal 0250 BTW 0,00 7.121,92
Saldo 1.252,15

37.015,07 37.015,07


