
 

Jaarverslag 2020 Stichting Halfvol 
Activiteiten  
In 2020 organiseerde Stichting Halfvol activiteiten onder de noemer 
Ruimtekoers 2020. We kijken terug op een geslaagd Ruimtekoersjaar, 
wat zijn we trots! Dank jullie wel, inwoners, vrijwilligers, ondernemers, 
makers, passanten, bezoekers en iedereen die erbij was voor dit toffe en leerzame jaar! 
Vanaf het voorjaar lanceerden we onze nieuwe stadsmakersprogramma’s en we eindigden 
met het gezellige festival in september. Er waren 116 activiteiten zoals workshops, muziek- 
en theatervoorstellingen en lezingen. Zo daagden we onze ruim 10.000 bezoekers en 
deelnemers uit om nieuwe dromen en richtingen te ontdekken voor het samen leven in de 
stad. Zo is Ruimtekoers een gezellig festival én een onderzoek hoe we het leven in de stad 
voor iedereen beter, mooier en leuker maken.  

Betrokkenheid in heel Arnhem-Zuid 
Wat wederom opviel was de enorme betrokkenheid van bezoekers en deelnemers bij de 
programma’s. Warme ontmoetingen, hulp vanuit allerlei hoeken en het opruimen van het 
festival ging een stuk gemakkelijker met de hulp van de buren. Ruimtekoers vond plaats in de 
wijken Malburgen, Immerloo, Elderveld, De Laar en Schuytgraaf in Arnhem-Zuid en 
versterkte daar bestaande initiatieven doordat we bijzondere samenwerkingen aangingen of 
een podium boden. Zo zijn er relaties gelegd voor de lange termijn met onder andere 
Stichting Schone Straat Groene Buurt, Power Plug NL, Naaistudio De Stiksteek, de 
Ondernemers op Winkelcentrum de Drieslag, D.W.S en nog veel, heel veel meer. Met hen 
zetten het programma nu al in de steigers voor aankomend jaar. 

In samenwerking met de wijken 
Het vijfde Ruimtekoersjaar begon al in januari met de kick-off waar meer dan 80 inwoners op 
af kwamen om zich aan te melden als deelnemer of vrijwilliger. Vanaf toen trokken de 
stadsmakers de wijken in en zette zij samenwerkingen op vanuit de behoeften van de wijk. 
Zoals Cassandra Onck en Mauro Casarini dat deden met jongeren en muziekverenigingen in 
de wijk. Zij maakten samen een EP en videoclip over het thema culturele diversiteit. 
Deelnemers aan Werkplaats de Paardenbloem zetten zich in om de werkplaats bestendig te 
maken voor een permanent verblijf in Malburgen én worden er samen nieuwe workshops 
ontworpen voor aankomend jaar. Deelnemers aan Zonnestof starten een eigen repaircafé 
waar de mogelijkheden van zonnecellen worden onderzocht. Winkelcentrum de Drieslag 
wordt vergroend door een collectief van winkeliers en bezoekers. 

Covid-19 crisis 
Natuurlijk stond dit jaar ook in het teken van de Covid-19 crisis. Toen de eerste lockdown in 
het voorjaar van 2020 van start ging was het maar drie maanden tot het geplande 
Ruimtekoers Festival. Ook stonden we aan het begin van de uitvoering van de 
stadsmakersprogramma’s. Dankzij de inzet van het team de onverminderde steun van onze 
partners, de energie van onze makers en de warme berichten van inwoners en vrijwilligers 
wisten we onze plannen aan te passen. En innoveerden we Ruimtekoers tot een 
vernieuwend ‘festivalformat’. 

Activiteiten 
Ruimtekoers organiseert haar activiteiten op drie programmalijnen die zich afspelen in 
Arnhem-Zuid. Het stadsmakersprogramma met zes programma’s: 

1. Werkplaats de Paardenbloem door de Onkruidenier in samenwerking met 
Natuurcentrum Arnhem. 

2. Rituelen Geopend door Tina Lenz in samenwerking met winkeliers van 
Winkelcentrum de Drieslag. 

3. #Zuiderstroom door Cassandra Onck en Mauro Casarini in samenwerking met 
PowerplugNL, D.W.S en A.K.K. 

4. Zonnestof met Pauline van Dongen, Maaike Gottschal in samenwerking de Stiksteek 
en groepen bij Huis voor de Wijk 

5. Vergezichten door Mensen Zeggen Dingen  
6. Ik kook mijn verhaal/ A Place To Eat door Stichting Vitanos. 

 



Het publieksprogramma met 14 programma’s: 
7. Tour van Zuid (Muziekprogramma) 
8. Kinderkoers & Educatieprogramma 
9. Wat jij niet ziet door Theater de Plaats & Collectief VIER 
10. De Ideale wereld door Karlijn van Kruchten en Esther de Haas 
11. Mijn tante in Malburgen door  NACHT THEATER 
12. Drive in Cinema ZUID 
13. Eenzaamheid en Verbondenheid door Theatergroep OverMalbruggen 
14. Randprogramma in en met de wijken 
15. En zes presentaties van de stadsmakersprogramma’s 

 
Het focusprogramma met 4 activiteiten: 

16. Onderzoek naar Ruimtekoers als methode voor participatie en het festival 
17. De wijktalk door Rozet Arnhem 
18. Publicatie Ruimtekoersmethode & lancering Bureau Ruimtekoers 
19. Doe mee: De Malburgse Manier, Design Antropologie met Tina Lenz en O.P.A 

Resultaten 
Bereik en programma 
Onderstaande resultaten zijn behaald: 
 
Onderwerp Ambitie: Gerealiseerd: 
Verwacht aantal bezoeken tijdens het 
festival: 10.000  10.000 bij het festival en 

activiteiten voorafgaand 
Bezoeken uit Arnhem-Zuid 
(omgeving van het festival): 50% 50% 

Aantal onderzoeksvragen: 5 vragen 6 vragen 

Aantal programma’s: 18 programma’s 18 programma’s 

Totaal aan activiteiten in het 
programma Maximaal 120 116 totaal 

Totaal aantal interventies in de 
publieke ruimte 4 gebieden 4 gebieden 

Bereik campagne: 1.500.000 5.617.300 

Financiële resultaten 
De totale lasten van het project bedragen ruim 497.000 euro, dat is 3.000 euro minder dan de 
definitieve begroting van 9 april 2020.  

 
 
  

Lasten Ambitie: Gerealiseerd: 
Projectkosten 34.002 29.801 
Personeel 185.315 175.542 
Marketing 45.550 43.726 
Programma en activiteiten 169.174 154.974 
Faciliteiten 65.962 58.061 
Totaal lasten 500.003 462.038 
Na correctie  
pre pro rato 500.003 497.128 



De totale baten van het project bedragen ruim 507.000 euro, dat is ruim 9.000 euro meer (of 
102% van) opzichte van de definitieve begroting van 9 april 2020.  
 
Baten Ambitie: Gerealiseerd: 
Sponsoren 33.721 27.584 
Opdrachten 93.295 108.829 
Fondsen 356.388 364.830 
Publieksinkomsten 16.032 5.827 
Totaal lasten 499.436 507.071 

 
Sinds 2017 is Stichting Halfvol met de Belastingdienst in gesprek over haar Btw-positie. Naar 
onze partners hebben we aangegeven in 2020 helderheid te willen verschaffen over deze 
positie. De Belastingdienst heeft in het najaar van 2020 kenbaar gemaakt dat Stichting 
Halfvol de BTW over haar activiteiten binnen Ruimtekoers dient te verrekenen middels een 
zogenaamde pre-pro-rato. Dat wil zeggen dat wij een onderscheid dienen te maken tussen 
drie verschillende type kosten: 

• Kosten die gebruikt worden op belaste handelingen 
• Kosten die gebruikt worden op vrijgestelde of niet economische handelingen 
• Kosten die voor beide worden gebruikt, zogenaamde gemengde kosten. 

 
Vervolgens vinden er pre-pro-rato berekeningen plaats, die een percentage geven voor het 
deel van de kosten dat wordt verrekend in de btw. Om dit te realiseren is een administratie 
nodig die onderscheid maakt tussen de drie verschillende type kosten.  
 
Resultaat: Ambitie: Gerealiseerd: 
Resultaat van het project na 
correctie -567 9.943 

 
Hieruit komt een correctie op de verrekenen btw van ruim 35.000 euro. Het resultaat van 
Ruimtekoers 2020 komt daarmee op 9.943,00 euro. Dit resultaat heeft een bestemming voor 
de nog uit te voeren programma’s ‘How to omgevingswet’ en ‘Arnhem Souvenir’  bij elkaar in 
totaal begroot op 5.000,00 euro. Het overschot van 4.943,00 euro voegen we toe aan onze 
reserves. 

Impactresultaten 
Ruimtekoers Festival maakt sociale impact. Daar doet het team van Ruimtekoers actief 
onderzoek naar door de effecten van haar activiteiten en de resultaten te monitoren. Het 
onderzoek vindt plaats door het afnemen van interviews, enquêtes en het voeren van 
participerende observaties. Er zijn 830 respondenten geraadpleegd in twee verschillende 
enquêtes, en er zijn twintig interviews afgenomen met betrokkenen. 
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in de bijlage impactmeting. Hieronder 
worden de resultaten gekoppeld aan de doelstellingen van Ruimtekoers en effecten 
beschreven. 

Doelstellingen 
De organisatiedoelstelling van Ruimtekoers is: 

Ruimtekoers organiseert een op Oost- en Midden-Nederland gericht toegankelijk 
programma als festival, waarbinnen door middel van kunst, ontwerp, onderzoek en 
ontmoeting vormen van gesprek en participatie mogelijk worden gemaakt en 
betrokkenheid en bereidwilligheid worden vergroot bij ruimtelijke en 
maatschappelijke uitdagingen in de omgeving van het festival én haar publiek. 

 
Deze doelstelling is verdeeld over vier impactdoelstellingen. Deze staan aan de basis van het 
onderzoek naar impact: wat zijn de meetbare effecten van de activiteiten van Ruimtekoers op 
deze vier doelstellingen?  
 



1 Impact: Ruimtekoers realiseert door middel van kunstprojecten 
ontmoetingen in de publieke ruimte. 

1A outcome: Voor, tijdens en na het festival ontmoet het publiek anderen die zij 
eerder nog niet kenden.  

Ambitie: 75% van de respondenten geeft aan iemand te hebben ontmoet 
die hen nog niet bekend was tijdens het festival. 

Realisatie: 46% van de respondenten  

 
1B outcome: Publiek ziet de mogelijkheden van de publieke ruimte en maakt hier 
meer gebruik van. 

Ambitie: 75% van de respondenten geeft aan een idee te hebben voor de 
publieke ruimte waar kunstprojecten van Ruimtekoers 
plaatsvinden. 

Realisatie: 52% van de respondenten  

 

2 Impact: Ruimtekoers betrekt publiek bij het ontwikkelen en presenteren 
van kunstprojecten met een thema over de leefomgeving. 

2A outcome: Publiek uit de omgeving van het festival (Arnhem-Zuid) is betrokken 
bij het ontwikkelen van kunstprojecten voorafgaand en tijdens Ruimtekoers. 

Ambitie: Meer dan 500 mensen uit de omgeving participeren bij de 
projecten. En meer dan 12 organisaties uit de wijk haken aan. 

Realisatie: 312 mensen  

 
2B outcome: Het publiek heeft een positieve ervaring (kennismaking) gehad met 
kunstprojecten die tijdens het festival zijn gepresenteerd. 

Ambitie: 75% van respondenten geeft aan een positieve ervaring te hebben 
gehad met een activiteit of programmaonderdeel.  

Realisatie: 96% van respondenten  

 

3 Impact: Ruimtekoers betrekt publiek uit de omgeving bij lokale 
ruimtelijke en/of maatschappelijke vraagstukken. 

3A outcome: Ruimtekoers vindt en behandeld lokale (Arnhem-Zuid) 
maatschappelijke en/of ruimtelijke vraagstukken.  

Ambitie: In het stadsmakersprogramma worden zes lokale 
maatschappelijke en/of ruimtelijke vraagstukken behandeld via de 
methode. 

Realisatie: Zes lokale maatschappelijke en/of ruimtelijke vraagstukken 
behandeld. 

 
  



 
3B outcome: Publiek herkent de thema’s van afzonderlijke 
stadsmakersprogramma’s, heeft ideeën opgedaan om bij te dragen én wil er iets 
mee gaan doen. 

Ambitie: 80% van de respondenten geeft aan een idee te hebben 
opgedaan om bij te dragen en 90% van deze groep wil er actief 
mee aan de slag. 

Realisatie: 96% van de respondenten gaat aan de slag met de ideeën 

 

4 Impact: Ruimtekoers geeft een positieve impuls aan de ruimtelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van haar omgeving 

4A outcome: Meer aandacht vanuit de politiek en beleidsbepalende organisaties 
voor ruimtelijke en maatschappelijke thema’s die spelen in de omgeving van 
Ruimtekoers 

Ambitie: Ruimtekoers weet twee wethouders aan zich te binden voor en 
tijdens het festival op ruimtelijke thema’s én op sociaal-
maatschappelijke thema’s. 

Realisatie: Ruimtekoers heeft drie wethouders aan zich gebonden. 

 
4B outcome: Projecten worden doorgezet of opgezet naar aanleiding van 
experimenten voor, tijdens en na het festival in de omgeving op ruimtelijk en 
maatschappelijk gebied.  

Ambitie: Zes programma’s vinden na het festival doorgang. Deze 
programma’s hebben draagvlak onder bewoners en 
beleidsmakers, er ligt een plan én er is uitvoeringsbudget 
beschikbaar. 

Realisatie: Zeven projecten gaan door. 

Bestuursverslag 
Coronamaatregelen 
Het jaar 2020 stond voor de stichting in het teken van een nieuwe editie van Ruimtekoers, de 
paraplu voor alle activiteiten. Na een geslaagde eerste wervingsperiode werden er in het 
voorjaar de eerste Coronamaatregelen afgekondigd. Het bestuur is trots op het team, zij 
hebben flexibiliteit en betrokkenheid getoond in deze voor iedereen moeilijke tijden. 
Daarnaast is het bestuur erkentelijk voor de steun die ze heeft ontvangen in de vorm van 
extra financiële middelen of meer planningsruimte van haar partners.  

Goed bestuur 
Het bestuur is acht keer bij elkaar gekomen. Zij hebben gezamenlijk de voortgang van de 
activiteiten besproken en de financiële resultaten nauwlettend in de gaten gehouden. Het 
bestuur is blij dat in deze vreemde tijd zowel inhoudelijke en artistieke doelstellingen zijn 
behaald én financiële resultaten positief zijn.  

Vooruitblik 
Het aankomend jaar wil het bestuur de stabiliteit van de organisatie verstevigen en een nieuw 
bestuursmodel verkennen waarmee meer ruimte wordt gegeven aan het team om het merk 
en concept door te ontwikkelen. Ruimtekoers Festival zal transformeren naar Bureau 
Ruimtekoers waarmee in een behoefte van gemeenten, culturele instellingen en betrokken 
wordt voldaan: meer betrokkenheid bij de eigen leefomgeving het gehele jaar door.   


