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Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) 

tussen  

Stichting TRIADE  

en  

gemeente Den Helder   
nr. ID19.07086 

De ondergetekenden, 

 

gemeente Den Helder, 

 

gevestigd op het adres Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC  DEN HELDER, krachtens artikel 171 lid 2 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Leijen, teamcoach team Omgeving, te 
dezen handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 november  
2019, nr. b19.XX, 
 

en 

 

Stichting TRIADE, 

 

gevestigd te Middenweg 2, 1782 BG te Den Helder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.T. 

Tegelberg, voorzitter, namens het bestuur, hierna te noemen “de stichting”,  

 
zijn het volgende overeengekomen: 
 

1. de overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022; 

 

2. de overeenkomst betreft het leveren van prestaties op het gebied van cultuureducatie aan 

inwoners van Den Helder en draagt er aan bij dat de inwoners van Den Helder actief of 

passief gebruik kunnen maken van een breed en gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en 

aansprekende evenementen in de gemeente; 

 
3. De gemeente zal op basis van de budgetcontractfinanciering een meerjarige 

subsidiebeschikking afgeven waarbij jaarlijks een bedrag aan subsidie wordt verleend. Voor 

2020 betreft dat een subsidie van maximaal € 1.160.267,00. Dit bedrag is inclusief 2,96% 

indexering en bestaat uit de volgende elementen: 

 

 €1.096.042,00 voor kunstzinnige vorming en educatie; 

 € 45.000 verbijzonderd als matchingsbijdrage bij de door Triade rechtstreeks te ontvangen 

rijksbijdrage uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit; 

 €450,00 voor de dag van de muziek;  

 €18.775,00 in het kader van de combinatiefunctionaris inzake de Brede Regeling 

Combinatiefuncties. 

 
In 2021 en 2022 wordt dit bedrag eventueel nog aangevuld met een indexatie, afhankelijk van 

besluitvorming hierover in de raad. 

 

4. de in de overeenkomst genoemde doelen, activiteiten en effecten/resultaten worden jaarlijks 

geëvalueerd, afgestemd op actuele beleidsontwikkelingen en indien nodig ook inhoudelijk en 

financieel door vertaald naar de genoemde activiteiten en resultaten van deze overeenkomst;  

 

5. De stichting is één van de partners die vorm en inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De 

afspraken en resultaten worden gebaseerd op beleid afkomstig uit: 

 

 Strategische visie 2020: 

Den Helder biedt goede en diverse werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus, 

veelzijdige en goede voorzieningen, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een 
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passende infrastructuur. De drie prioritaire gebieden voor integrale gebiedsontwikkeling 

zijn de haven, Willemsoord en het Stadshart. Het uiteindelijke doel: zorgen dat Den 

Helder dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland is en blijft. 

 

  Visie en beleidskader Cultuur kleurt het leven:  

 De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners aan cultuur kunnen deelnemen en/of het   

 kunnen beleven. De gemeente heeft de volgende vier speerpunten in haar beleid: 

 1. Kinderen maken kennis met cultuur 

 2. Zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur 

 3. Den Helder als het culturele hart van de regio 

 4. Cultureel ondernemen 

 

6. Partijen zijn overeengekomen dat de stichting in de periode 2020-2022, gericht op 

bovengenoemde doelstellingen, de volgende concrete bijdragen levert: 

 

 Gemeentelijke doelstellingen  Activiteiten Effecten/resultaten  

1 Kinderen maken kennis met cultuur 

1a Alle scholen maken structureel 
gebruik van de diensten van 
Triade. Daarbij is er een efficiënt 
en vraaggericht aanbod van 
Triade naar scholen met een 
balans tussen de veelzijdigheid 
aan keuze voor de scholen en 
efficiënte inzet van de 
ondersteuning door Triade. 

 Triade verzorgt een 
breed en gevarieerde 
selectie samen gesteld 
uit het landelijke aanbod 
van educatieve 
voorstellingen, 
concerten, 
tentoonstellingen, films 
en kunstprojecten. 
Triade biedt deze aan 
de scholen aan en 
organiseert de 
praktische realisatie in 
samenwerking met 
derden (met name 
KopGroep Bibliotheken 
en De Kampanje). 

 Triade speelt in op 
ontwikkelingen van het 
onderwijs zoals het 
themagericht werken en 
de ontwikkeling van 21e 
eeuwse vaardigheden. 
Dit wordt onder andere 
gedaan door middel van 
het project vraaggericht 
werken (samen met 
partners De Helderse 
Vallei, Sportservice, 
KopGroep Bibliotheken 
en het 
Reddingmuseum).  

 De inzet van de 
combinatiefunctionaris 
in het kader van de 
uitvoering van de Brede 
Regeling 
Combinatiefuncties 
waarbij kunstprojecten 
met een verdiepend 
karakter worden 
gerealiseerd. 

Alle kinderen tot en met 18 
jaar in Den Helder komen 
gedurende hun 
schoolloopbaan structureel in 
aanraking met verschillende 
onderdelen van kunst en 
cultuureducatie. Hierbij wordt 
een doorgaande leerlijn 
toegepast. Triade bereikt met 
haar diensten 100% van de 
scholen.   
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 Triade verzorgt voor de 
Helderse PO scholen de 
beleidsadvisering en 
nascholing van 
leerkrachten op het 
gebied van de 
kunstvakken. 

 Er is een structureel 
bereik van Triade op en 
in het voortgezet 
onderwijs.  
 

1b Triade verzorgt, buiten het 
regulier aanbod aan het 
onderwijs, het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit.  

 Cultuurpartners 1 en 2 
krijgt een vervolg. 
Wanneer de kaders 
vanuit het Rijk voor de 
derde periode bekend 
zijn, wordt dit uitgewerkt 
in vervolgafspraken.  
 

Cultuurpartners 3 wordt 
vormgegeven. Triade benut 
hierbij de opgedane 
ervaringen uit de eerdere 
periodes.  

1c Triade zorgt voor een toegankelijk 
en breed aanbod van culturele 
activiteiten en educatie voor 
kinderen (buiten het regulier 
aanbod in het onderwijs) in zowel 
de stad als in Julianadorp.  

 Triade realiseert een 
qua vorm en duur 
gevarieerd aanbod van 
instrumentale en vocale 
lessen in alle genres. 

 Muziek in enigerlei vorm 
binnen schooltijd of 
buiten schooltijd 
gekoppeld aan 
schoollocaties en/of 
buitenschoolse opvang.  

 Triade realiseert een 
qua vorm en duur 
gevarieerd aanbod van 
lessen in alle genres en 
stijlen op creatief gebied 
(beeldend, dans, 
theater/musical, 
foto/film/media). 
 

Alle schoolgaande kinderen 
tot en met 18 jaar in Den 
Helder hebben de 
gelegenheid culturele 
activiteiten te bezoeken en 
educatie te ontvangen. 
Kinderen worden hiertoe 
gestimuleerd en zoveel 
mogelijk kinderen doen 
hieraan mee. Het streven is 
dat minstens 10% van de 
kinderen gebruik maakt van 
dit aanbod.  
 

1d Triade herkent en begeleidt 
jongeren die talent hebben voor 
kunst en cultuur en leidt hen 
eventueel door naar 
vervolgopleidingen. 

 Triade zorgt voor een 
verantwoorde 
begeleiding en 
stimulans van 
bovengemiddeld 
artistiek talent. Via extra 
lessen kunnen 
leerlingen van alle 
disciplines voorbereidt 
worden op 
vakopleidingen. 

 Triade organiseert 
jaarlijks een podium 
voor muzikaal 
bovengemiddeld talent. 
Ook worden deze 
leerlingen regelmatig 
ingezet in optredens 
buiten Triade. Triade 
faciliteert ook optredens 
door deze leerlingen zelf 
geïnitieerd. 

Het talent in Den Helder en 
de regio wordt herkend, 
gestimuleerd zich verder te 
ontwikkelen en heeft een 
podium om zichzelf te 
presenteren.  
 
 



 

4 

 

2 Zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur 

2a Triade zorgt voor een toegankelijk 
en breed aanbod van culturele 
activiteiten en educatie voor 
volwassenen. 

 Triade realiseert een 
qua vorm en duur 
gevarieerd aanbod van 
instrumentale en vocale 
lessen in alle genres. 

 Triade realiseert een 
qua vorm en duur 
gevarieerd aanbod van 
lessen in alle genres en 
stijlen op creatief gebied 
(beeldend, dans, 
theater/musical, 
foto/film/media). 

Alle volwassen in Den Helder 
hebben de gelegenheid en 
worden gestimuleerd 
culturele activiteiten te 
bezoeken en educatie te 
ontvangen. Het streven is dat 
minstens 1,5% van de 
volwassenen gebruik maakt 
van dit aanbod. 
 

2b Kwetsbare groepen uit de 
Helderse samenleving worden 
bereikt.  

 Er is een specifiek 
aanbod voor kwetsbare 
groepen waarbij 
samenwerking wordt 
gezocht met andere 
maatschappelijke 
organisaties. 

Kwetsbare groepen in Den 
Helder krijgen de 
gelegenheid mee te doen 
aan kunst en cultuur.   

2c Triade breidt de steunfunctie naar 
verenigingen op het gebied van 
amateur kunst verder uit. Hierbij 
stemt de Triade af en werkt indien 
nodig samen met KopGroep 
Bibliotheken en Theater de 
Kampanje,   

 Het bieden van 
ondersteuning aan 
verenigingen wanneer 
hier behoefte aan is.  

 Triade biedt een podium 
voor culturele 
activiteiten 

 Triade faciliteert 
verenigingen en kleinere 
instellingen waar 
mogelijk (en zonder 
winstoogmerk). 

In Den Helder is een 
bloeiend cultureel leven met 
verschillende soorten 
verenigingen, die allemaal 
een plek hebben zich op een 
podium te presenteren.  

3 Den Helder als culturele hart van de regio 

3a Triade biedt een podium aan 
gezelschappen en regionaal 
talent om zich te presenteren. 

 Triade verzorgt in het 
verlengde van haar 
lesgevende activiteiten 
concerten, 
voorstellingen en lezen. 

 Triade verzorgt de Dag 
van de muziek (samen 
met een werkgroep van 
vrijwilligers) 

Het talent in Den Helder en 
de regio wordt herkend en 
heeft een podium om zich te 
presenteren.  

4 Cultureel ondernemen 

4a Triade zet cultureel 
ondernemerschap in. 

 Triade zoekt naar 
inkomsten buiten de 
subsidie van de 
gemeente Den Helder.  

De inkomsten buiten de 
subsidie van de gemeente 
Den Helder nemen toe.  

4b De jaarlijkse bezoekersaantallen 
en het aantal deelnemers 
van gesubsidieerde activiteiten 
groeien ten opzichte van het 
gemiddelde van de voorgaande 
vier jaar. 

 Triade spant zich in om 
de aantallen bezoekers 
en deelnemers aan 
activiteiten te vergroten. 

 Blijvende inzet op PR en 
marketing voor 
zichtbaarheid en 
bekendheid in en buiten 
de stad. 

Zoveel mogelijk mensen in 
Den Helder komen in 
aanraking met Triade en 
maken gebruik van het 
aanbod van Triade.  
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Randvoorwaarden  
 

Algemeen 

1.    De gemeente Den Helder voert geen specifiek doelgroepen beleid. Binnen uw eigen 

organisatie, in uw manier van werken (methodieken) en wat betreft de aard van de activiteiten 

houdt u rekening met en speelt u in op de diversiteit van de bevolking in Den Helder.  

2.    Uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de 

Algemene subsidieverordening 2019 Den Helder. 

 

Financieel 
1. De instelling draagt zorg voor een zodanige inrichting van haar administratie dat op een 

directe, eenduidige en voor haar accountant goed controleerbare wijze inzicht wordt 

geboden in de realisatie van de prestatie-eenheden die in deze overeenkomst zijn 

opgenomen. 

2. Jaarlijks dient de stichting via de gemeentelijke website (www.denhelder.nl en dan knop 

‘subsidies en fondsen’) de volgende zaken aan te leveren: 

a. De stichting is verplicht jaarlijks voor 1 juli een verzoek voor subsidie voor het 

daaropvolgende jaar te doen.  

b. De stichting is verplicht jaarlijks vóór 1 september een halfjaarrapportage over de periode 

januari t/m juni van dat jaar in te dienen (inhoudelijk en financieel). 

c. De stichting is verplicht jaarlijks vóór 1 april een verzoek om vaststelling van de subsidie 

van het voorgaande jaar in te dienen, inclusief een inhoudelijk jaarverslag (dat inzicht geeft 

in de in deze overeenkomst als te behalen vermelde resultaten) en een financiële 

jaarrapportage incl. de daarbij behorende controleverklaring waaruit de gerealiseerde 

prestaties zoals genoemd in deze overeenkomst ook financieel genoegzaam blijkt. Alle 

rapportages zijn gebaseerd op en sluiten aan bij de genoemde doelstellingen en resultaten 

zoals in deze overeenkomst vastgelegd. 

3. Twee keer per jaar vindt er op basis van de jaarrekening (mei-juni) en de schriftelijke 

voortgangsrapportage (oktober-november) een bestuurlijk overleg plaats tussen de 

wethouder en de stichting over de uitvoering van deze overeenkomst. 

 
Den Helder, december 2019 
 
Stichting TRIADE       Gemeente Den Helder  
namens deze,        namens deze, 
 
 
 
…….………………………………………..,   ……………………………………, 
voorzitter,         Teamcoach team Omgeving   
M.T. Tegelberg         R. Leijen 

http://www.denhelder.nl/

