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Voorwoord 

Boogie Woogie        

Boogie Woogie, Instituut voor Kunst en Cultuur is werkzaam in  

de Oost-Achterhoek, er worden activiteiten ontplooid op gebied  

van Amateurkunst, Cultuureducatie en Sociaal Domein.      

  

Boogie Woogie komt voort uit de Algemene Muziekschool  

Winterswijk, maar in de loop van de jaren zijn activiteiten op  

andere gebieden een steeds grotere rol gaan spelen. Uiteraard  

maakt het muziekonderwijs, aan leden van muziekverenigingen  

en individuele personen, een belangrijk deel uit van de  

activiteiten. Maar het is onmiskenbaar dat de activiteiten op  

andere gebieden steeds belangrijker zijn geworden. Enerzijds  

door een transformatie van muziekschool naar Instituut voor  

Kunst en Cultuur, anderzijds door een toenemende vraag op andere gebieden, zoals 

cultuureducatie en projecten in het sociale domein.  

Daarnaast worden er ruimtes verhuurd aan diverse verenigingen en organisaties die daarmee 

zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten in het gebouw van Boogie Woogie.  

         

Het jaar 2020 

In 2020 waren er twee grote ontwikkelingen die een stempel op Boogie Woogie hebben 

gedrukt. Enerzijds was dat alle zaken rondom de Corona pandemie en anderzijds de subsidie- 

en bestuurlijke ontwikkelingen. 

Corona 

Net als vele andere organisaties speelde Corona ook een grote rol bij Boogie Woogie. Als 

organisatie die zich bezighoudt met cultuureducatie op scholen en aan individuen, maar ook 

met projecten gericht op ouderen, werd Boogie Woogie sterk geraakt door alle maatregelen 

die van overheidswege werden uitgevaardigd. Dit heeft tot gevolg dat alle groepsactiviteiten 

in 2020 tot stilstand zijn gekomen. Maar ook het individuele onderwijs werd geraakt door de 

Lock down maatregelen. Op individuele basis kon daar door het organiseren van online lessen 

op worden ingespeeld. Zeker in de tweede lock down periode verliep dit soepeler en 

bevredigender dan tijdens de eerste Lock down. 

De veranderende manier van werken heeft ook geleid tot de aanschaf van apparatuur, eind 

november 2020, waarmee het mogelijk is om activiteiten in de concertzaal te livestreamen. 

Het Kerstconcert en de Dag van de Achterhoekse Popmuziek waren daar de eerste 

voorbeelden van. Helaas maakten de maatregelen die daarna werden afgekondigd het niet 

meer mogelijk om met amateurs livestream activiteiten te ontplooien. 

 

Subsidie- en bestuurlijke ontwikkelingen     

Begin 2020 zijn er twee nieuwe bestuursleden gevonden en benoemd, zodat er vanaf dat 

moment totaal vier bestuursleden in functie waren. 

Boogie Woogie had tot medio een langdurige subsidierelatie (meer dan 30 jaar) met drie 

gemeenten, te weten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. 

Aan het eind van het eerste kwartaal besloot de gemeente Oost Gelre om de subsidie voor 

het HAFA-onderwijs per 1 juli 2020 te beëindigen. Tevens gaf de gemeente aan dat zij zich 

niet verantwoordelijk achtte voor de personele- en financiële gevolgen van dit besluit. 

Hiertegen heeft Boogie Woogie bezwaar aangetekend en dit heeft geleid tot een juridische 



zaak bij de rechtbank van Gelderland. Deze zaak zal hopelijk in de loop van 2021 worden 

afgehandeld. 

In juli 2019 heeft de gemeente Aalten aangegeven dat zij de subsidierelatie per 1 augustus 

2020 wenste te beëindigen. Hierna is een overlegtraject gestart over de personele- en 

financiële gevolgen van dit besluit. Dit heeft geresulteerd dat docenten, betrokken bij het 

HAFA-onderwijs aan leerlingen uit de gemeente Aalten, en één administratieve kracht per 1 

augustus 2020 gedeeltelijk, met behoud van anciënniteit, in dienst zijn getreden bij de 

gemeente Aalten en dat zij voor datzelfde deel ontslag hebben genomen bij Boogie Woogie. 

Deze afwikkeling geeft aan dat de gemeente Aalten zich bewust was van haar 

verantwoordelijkheden die voortvloeide uit de langdurige relatie tussen de gemeente en 

Boogie Woogie. 

De ontwikkelingen met de gemeentes Aalten en Oost Gelre noopte tot een herbezinning van 

de relatie met de gemeente Winterswijk. De gemeente Winterswijk had in 2019 aangegeven 

dat zij voornemens waren om de subsidie aan Boogie Woogie met ingang van 2021 te willen 

afbouwen tot het niveau van ca. € 525.000 (€ 250.000 voor de activiteiten en € 275.000 

voor de huisvestingslasten). Daarnaast was het plan om te komen tot een nieuw te bouwen 

Cultuurkwartier waarin de bibliotheek en Boogie Woogie onderdak zouden vinden. Aangezien 

Boogie Woogie om niet gebruik zou kunnen maken van dit nieuwe Cultuurkwartier, zou de 

uiteindelijke subsidie dus teruggaan tot het bedrag van € 250.000. Dit zou neerkomen op een 

halvering van de beschikbare gelden voor de activiteiten. 

In het tweede kwartaal is een proces gestart samen met de gemeente Winterswijk en externe 

deskundigen om deze problematiek te beschouwen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 

handhaving van het subsidieniveau van 2020 voor de jaren 2021 en 2022 (geïndexeerd). 

Daarna wordt de subsidie met € 50.000 per jaar afgebouwd tot het gewenste niveau van € 

250.000 (prijspeil 2020) waarbij aangegeven zal worden welke onderdelen geraakt 

zullen/mogen/kunnen worden door de subsidieverlaging. De subsidie voor de 

huisvestingslasten staat hier, in verband met het voorziene Cultuurkwartier, los van. 

Al met al zorgen deze afspraken voor een duidelijk beeld waar Boogie Woogie de komende 

jaren rekening mee moet houden en krijgt Boogie Woogie hierdoor gelegenheid om tijdig op 

ontwikkelingen te kunnen anticiperen. 

Deze afspraken waren voor het bestuur reden om actief op zoek te gaan naar een nieuwe 

directeur, mede omdat in het tweede kwartaal het duidelijk werd dat de zieke directeur 

definitief niet zou terugkeren. Voor de selectie van de nieuwe directeur is een extern bureau 

geselecteerd. In een eerste ronde werden uit de 11 kandidaten die hadden gereageerd 3 

personen geselecteerd die werden uitgenodigd voor een gesprek. Hierna zijn alle drie de 

kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek waarna met één van de kandidaten 

arbeidsvoorwaardelijke gesprekken zijn gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid tot de 

benoeming van een nieuwe directeur per 1 februari 2021. 

Deze benoeming zal per 1 april 2021 leiden tot 

beëindiging van de situatie waarin de voorzitter 

van het bestuur tevens directeur a.i. van het 

instituut is. 

In het 4e kwartaal van 2020 werd ook een vijfde 

bestuurslid benoemd en is het proces opgestart 

om de statuten te wijzigen en over te gaan van 

het bestuursmodel naar het Raad van Toezicht 

model. De verwachting is dat dit in het eerste 

halfjaar van 2021 zijn beslag zal krijgen. 

 

 



Met de benoeming van een nieuwe directeur en wijziging van de statuten komt er een einde 

aan een turbulente periode in het bestaan van Boogie Woogie. Het resultaat van deze periode 

is een sterk verbeterde relatie met de gemeente Winterswijk en een stevig fundament 

waarop door de nieuwe directie kan worden voortgebouwd en nieuwe activiteiten kunnen 

worden ontwikkeld. 

 

Namens het bestuur en directie        

René Vielvoije 

 

 

 

           



Bestuur en Management: 

 

 

 

In 2020 is Boogie Woogie geleid door René Vielvoije. De voormalig directeur is langdurig ziek 

en zal ook niet meer terugkomen blijkt in de loop van het jaar. Gezien het verschil in inzicht 

tussen gemeenten en een aantal bestuursleden moet Boogie Woogie naarstig op zoek naar 

nieuwe bestuursleden. In de loop van het jaar treden een drietal personen toe tot het bestuur 

te weten: 

De heer Iwan van Os als penningmeester 

De heer P.C.W. Appel als secretaris 

Mevrouw M. ten Hoeve als lid 

 

Verder de resterende leden waaronder de heer T. Krabbenborg en directeur a.i. de heer R. 

Vielvoije, en tevens voorzitter van het bestuur. 

Halverwege het jaar wordt een sollicitatieprocedure opgestart voor een nieuwe directeur. Dit 

resulteert in de benoeming van de heer Gerben Grooten die per 1 februari 2021 zal 

aantreden als directeur. 

Met hulp van de “De Creatie Krachtcentrale”, afgekort DCK o.l.v. Johan Boonekamp, staat 

Boogie Woogie voor een enorme bezuinigingsoperatie. Een productencatalogus wordt verder 

verfijnd. Vanwege o.a. het stoppen van de subsidierelatie met de gemeente Aalten en tevens 

Oost Gelre, vindt er deeltijdontslag plaats.  

Naast de directie wordt Boogie Woogie ondersteund door: 

Coördinator Kunst en cultuureducatie: mevrouw Olde Hartmann 

Coördinator Sociaal domein: de heer H. ten Brinke 

Coördinator Amateurkunst: de heer F. Gaasbeek 



Personeelsvertegenwoordiging: 

 

 

Tijdens het schooljaar 2020/2021 bestaat de PVT van Boogie Woogie uit de volgende leden: 

• Claudette Doup (voorzitter) 

• Anita Maris (secretaris) 

• Bert Roerdinkholder (vervangend lid) 

 

 

 

 

De hoofdonderwerpen waar de PVT zich in 2020 mee bezig heeft gehouden zijn: 

• Overleg gemeente Aalten omtrent de overname van HAFA-personeel van Boogie 

Woogie door de gemeente Aalten. 

• Overleg met de vakbond in het kader van de situatie in Aalten en Oost Gelre. Dit 

overleg vond plaats met Karin Boelhouwer als vertegenwoordiger van de vakbond. 

• Overleg met Mireille Stuart in het kader van de reorganisatie. 

• Overleg met directie Boogie Woogie. 

• In het kader van de reorganisatie heeft de PVT ondersteuning gehad van Noud van de 

Rhee. Samen met hem heeft de PVT het sociaal plan bekeken en goedgekeurd. 

• Mogelijkheden proeflessen. 

  



Amateurkunst: 

In het turbulente coronajaar 2020 heeft het MT zich voornamelijk bezig gehouden met 

toekomstvisie, de strategie daarvoor en de omschakeling naar een nieuwe bestuursvorm en 

werving en aanstelling van een nieuwe directeur. Tevens omschakeling naar digitaal 

onderwijs om de school goed door te laten functioneren in de Lock downs. 

De digitale setup binnen de school en 

ondersteuning buiten de school heeft geresulteerd 

in degelijke voortzetting van de lessen in online 

vorm.  We werkten aan vernieuwende ideeën en 

ontwikkelden projecten waarin al voorbereidingen 

konden worden getroffen door leerlingen zodat we 

er klaar voor zijn als de versoepelingen rond 

corona het toe laat. 

 

Een project daarvan is het Cultuur Kwartier Orkest. Het studio CK Orkest heeft als doel de 

leerlingen uit de klassieke-, Hafa- en lichte muziek bijeen te brengen. Het beste van de 

verschillende muziekwerelden wordt samengebracht, het spel uit de klassieke strijkerstraditie 

met swing, pop, improvisatie en de timing vanuit de jazztraditie. Docenten zijn een onderdeel 

van het orkest waarmee er al een basis is voor de leerlingen om mee te spelen. Er is een 

arrangement gemaakt en verdeeld onder de docenten die de partijen instuderen met de 

leerlingen. Zo gauw samenspelen weer mogelijk is kan de repetitie live gepland worden. 

We hebben als doel meer leerlingen te bereiken vanuit de muziekverenigingen. Er is in 2020 

grondig onderzoek gedaan naar de stand van zaken en op welke plekken het misgaat. 

Gesprekken zijn gevoerd met de voorzitters van verenigingen in Winterswijk. Vanuit die 

bevindingen en perspectieven zijn we bezig een nieuwe strategie vorm te geven waarin we 

meer leerlingen kunnen genereren en die leerlingen beter de weg naar Boogie Woogie te 

laten vinden.  

De opzet van de AMV-structuur is tegen het licht gehouden naast 

het aanbod wat vanuit de verenigingen komt in de basisscholen. 

Het is de bedoeling meer en betere samenwerking en synergie te 

bevorderen tussen de onderdelen. Na de afsplitsing van 

gemeenten Aalten en Oost-Gelre is er onderzoek verricht naar de 

mogelijkheden om een nieuw businessmodel te ontwikkelen om 

vanuit Boogie Woogie de klassieke en lichte muziek aan te gaan 

bieden omdat dit niet vertegenwoordigd wordt in die gemeenten. 

Dit is positief ontvangen en tot op heden nog in ontwikkeling. 

 

Fred Gaasbeek 

 

 

 



Cultuureducatie 

In het afgelopen jaar hebben ondanks alle beperkingen alle kinderen van groep 4 in 

Winterswijk en Oost Gelre Algemene Muzikale Vorming van een vakleerkracht gehad. 

Een gedeelte van deze lessen waren nog fysiek maar het grootste gedeelte werden deze 

lessen digitaal aangeboden.  

Deze lessen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Winterswijk en via de 

regeling Combinatie functie in Oost Gelre. 

In het kader van Cultuureducatie Met Kwaliteit hebben de laatste scholen de projectweek 

muziek ontvangen. 

In deze periode CMK 2 deden 31 scholen mee uit de gemeenten Aalten, Oost Gelre en 

Winterswijk. Ze beleefden een spetterende Muziekweek waarin alle groepen schoolbreed een 

week lang bezig waren met allerlei facetten van muziek en dans. 

Deze week werd afgesloten met een optreden waarbij ook de ouders aanwezig mochten zijn. 

Voor de nieuwe periode CMK 2021-2024 is een interessepeiling geweest onder alle scholen, 

zij stonden unaniem positief tegenover nieuwe deelname, de gesprekken hierover zijn van 

start gegaan. 

 

In de gemeente Winterswijk is een start gemaakt met een nieuw convenant Cultuureducatie. 

In een aantal bijeenkomsten is samen met gemeente, Cultuur Oost, schooldirecteuren en 

ICC-ers gesproken over het belang van cultuureducatie en zijn alle afspraken weer 

herijkt.  

De ICC bijeenkomsten zijn weer nieuw leven ingeblazen en samen met de 

basisscholen en lokale aanbieders geven we vorm aan het Cultuurmenu. 

In de loop van 2021 zal dit convenant verder worden uitgewerkt en ondertekend door alle 

betreffende partijen. 

Op een tweetal scholen in Winterswijk en Oost Gelre is een vakleerkracht muziek op de 

basisschool aanwezig. Deze coacht en ondersteunt de leerkrachten in het geven van 

muzieklessen. 

In de regeling Impuls Muziek zijn de laatste scholen aan de afronding bezig. In 3 jaar tijd 

hebben ze met behulp van een vakleerkracht het muziekonderwijs weer stevig verankerd in 

het schoolplan.  

 

Nathalie Olde Hartmann  



Sociaal Domein 

 
Lang Leve Kunst Oost–Achterhoek (LLKO) bevordert welzijn ouderen 
 

Het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek (LLKO) is op initiatief van Boogie Woogie,   

Instituut voor Kunst en Cultuur, in 2018 van start gegaan. Het welbevinden en de 

gezondheidsbeleving van ouderen versterken, daar gaat het om! Dat gebeurt door samen 

met vrijwilligers ‘betekenisvolle kunstmomenten’ voor ouderen te organiseren. Door mee te 

doen aan kunstactiviteiten voelen zij zich meer betrokken en actief. Ouderen komen daarbij 

in contact met andere mensen buiten hun eigen kring en verbreden zo hun blikveld. De 

activiteiten sluiten aan op de persoonlijke omstandigheden van de 

deelnemers. Naast de ouderen doen er altijd vrijwilligers mee want ‘Samen 

mooie momenten beleven’, is waar het om draait. De vrijwilligers worden 

gecoacht door professionele kunstenaars.  

De inzet van vrijwilligers in het activiteitenaanbod voor ouderen is cruciaal. Binnen een jaar 

heeft zich een flink aantal enthousiastelingen gemeld die zich met veel bezieling inzetten voor 

de diverse projecten. Het gaat dan om amateurkunstenaars, mantelzorgers en andere 

vrijwilligers. Passie voor kunst is hun drijfveer. Dankzij hun bereidheid en grote inzet is het 

programma zo voortvarend gestart met activiteiten als Zang aan Huis, Voorleesbrigade, 

Muzikant aan Huis, Muziek in de tuin en Oud=In. 

Natuurlijk worden er steeds nieuwe activiteiten 

ontwikkeld zoals ‘Samen kunst kijken’ en interactieve 

cursussen over diverse onderwerpen die met kunst, 

cultuur- en geschiedenis te maken hebben.  

 

 

Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA) verbindt generaties 

 

De bewustwording van de culturele identiteit van de regio en het verbinden 

van generaties door middel van cultuur en erfgoed is een belangrijk kerndoel 

binnen het Cultuur- en Erfgoedpact. In de themalijn Participatie werken 

ouderen (in zorginstellingen en zelfstandig wonend) met jongeren en/of 

amateurkunstenaars samen bij een project. Jongeren kunnen van ouderen 

leren, maar ook omgekeerd. Professionele kunstenaars begeleiden het proces. Het 

programma LLKO is een aanvulling op en versterking van de themalijn participatie van het 

CEPA. Door actieve kunst- en cultuurdeelname blijven ouderen langer actief en betrokken in 

de samenleving. Dit heeft een positief effect op de gezondheid. Vandaar dat het programma 

LLKO zo goed aansluit op de themalijn participatie van het CEPA. 

Het streven is om de komende jaren het aantal vrijwilligers, die meedoen binnen het 

programma LLKO, uit te breiden zodat er groeimogelijkheden ontstaan en samen met het 

CEPA een sterk programma voor ouderen in de Oost-Achterhoek kan worden aangeboden.   

 

De projecten die onder CEPA en LLKO vallen, worden ondersteund door: 

 

• De fondsen  Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Menzisfonds en het Prins 

Bernard Cultuurfonds.  

• De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en de 

provincie Gelderland  via het Cultuur- en Erfgoedpact.  

• Zorg – en welzijnsorganisaties uit de Oost-Achterhoek.  



• Scholen, zowel primair als secundair onderwijs, die erfgoedprojecten in 

het lesprogramma hebben opgenomen. 

 

2020 in teken van Coronacrisis 

De impact van COVID19 was voelbaar binnen het aanbod van projecten/ activiteiten binnen 

CEPA/ LLKO. Activiteiten moesten worden gecanceld of werden aangepast. Daarnaast werden 

er nieuwe  activiteiten ontwikkeld. Ook in 2021 wordt ingezet op activiteiten die op afstand 

kunnen worden uitgevoerd, o.a. online en via streamen.  

De rol van de vrijwilligers is in deze bijzondere tijd beperkt, de contacten worden echter zo 

veel mogelijk onderhouden. Het proces dat tot duurzame samenwerking met regionale 

zorgorganisaties moet leiden, is voorlopig deels geparkeerd. Het is wel gelukt om bij de 

zorglocaties in beeld te blijven.  

 

Activiteiten 
Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten die in het afgelopen jaar zijn 

uitgevoerd. 

 

Coronaproof activiteiten 
• Op de Buis, USB-stickjes met hoorspelen voor mensen met dementie door Achterhoekse 

makers 

• Beeldende Box met opdrachten voor mensen met dementie 

• Pennenvruchten 

 

Deels uitgevoerde activiteiten 

• Zang aan Huis 

• Voorleesbrigade 

• Muzikant aan huis 

• Muziek in de tuin 

• Scholenprojecten 

• Beeldende activiteiten op maat ingevuld met 

zorglocaties 

• Projecten op aanvraag bij zorginstelling Careaz 

• Oud=In 

• Kerstmuziek bij zorglocaties in de open lucht 

• Kerstvoorstelling 18 december vanuit concertzaal Boogie Woogie Cultuurcentrum/ live 

streaming 

 

Harry ten Brinke 

  



Aantallen leerlingen & bereik: 

      
korte cursussen  25     
ensembles 56     
vocaal 12     
instrumentaal Pop + Klassiek 173     
Instrumentaal/korpsen Hafa 127     
Ballet 34     
CMK       
Algemene Muzikale Vorming 803     

      
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
2. aantallen leerlingen/deelnemers per discipline    

      

Discipline Totaal     

AMV 803     

CMK       

ballet 34     

instrumentaal/korpsen 127     

instrumentaal/part. 73     

vocaal  12     

ensembles (incl. VTO/VTK)* 56     

korte cursussen 25     

totaal 1130     

      
* sterke afname ensemble-leden tov 2019 ivm tijdelijk stop van RockPops wegens Corona 
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Overzicht aanbod:  

 

Korte cursussen: 

De geschiedenis van de bluesmuziek 5 personen 

Beats the school    2 personen 

Slaggitaar     14 personen 2 wachtlijst i.v.m. Corona 

 

 

 Ensembles  

 

 Vrije Tijds Koor 

 Vocaal ensemble 

 Popband Claudette 

 Popband  Leon 

 Popband Fred 

 

 

Overzicht Huurders 

 

Vrije tijds orkest 

Blazersensemble Aerofonia 

Big band Switch 

Rockpops 

 

 

 

• Gymnastiekvereniging PENTA 

• Marlijn- Mindbody  

• KunstWijs 

• Wim Ruesink 

• Flowyoga Eva 

• Jazzballet Jolanda  

• NUT 

• Klankfontein 

• Jazzy Women 

• Barbershop Singers 

• Ladies mix 

• Winterswijkse Uitdaging Huis (WUH) 

• Gemeente Winterswijk (Markt) 

• SMAAK (Koor) 

  



Personele zaken: 

 

Eind 2020 was de personeelssamenstelling als volgt: 

8,49 fte onderwijzend personeel verdeeld over 33 docenten waarvan 6,29 fte vaste 

medewerkers en 2,20 fte ZZP-ers. Hierbij moet worden aangetekend dat in de loop van 

2020 een aantal medewerkers “afstand” hebben gedaan van vaste uren wegens 

werkzaamheden elders. Via bemiddeling van Boogie Woogie heeft de gemeente Aalten een 

aantal medewerkers in dienst genomen nadat de subsidierelatie met onze organisatie is 

beëindigd. 

De gemiddelde omvang van het dienstverband bij de docenten met een vast dienstverband 

betrof 0,37 fte. Voor de ZZP-ers betrof dit 0,14 fte. 

3,89 fte niet onderwijzend personeel (OOP), verdeeld over 5 medewerkers. 

De gemiddelde omvang van het dienstverband bedroeg 0,78 fte. 

Binnen Boogie Woogie kunnen we spreken over nagenoeg een gelijke verdeling tussen 

mannen en vrouwen. Van het totaal aantal mensen (38) die lesgeven binnen Boogie Woogie 

zijn er 18 mannen en 15 vrouwen.  Bij het ondersteunend personeel (5) zijn er 3 vrouwen 

en 2 mannen. 

Bij de vrijwilligers die betrokken zijn ligt de verhouding anders, met name de vrouwen zijn 

hier goed vertegenwoordigd.  

 

Ziekteverzuimcijfers: 

 
* is langdurig verzuim 
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