
(Stichting) Trias Centrum voor de Kunsten 
Cor Ruysstraat 2 
2284 XL Rijswijk 
 
RSIN: 808545607 
 
Bestuur:  
Patty Jacobs – algemeen directeur 
 
Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten werkt met een Raad van Toezicht. 
Leden Raad van Toezicht: 
Mevr. D. Rosdorff (voorzitter) 
De heer H. Bosma (lid) 
Mevr. W. Mangal (lid) 
 
 
Beloningsbeleid: De beloning van de directie geschiedt volgens de CAO-Kunsteducatie. De leden 
van de Raad van Toezicht voeren hun taken onbezoldigd uit. 
 
Doelstelling:   

 bij een groot pluriform publiek, door middel van kunsteducatie, de deelname aan kunst en 
cultuur bevorderen; 

 Het bevorderen van het kunst- en cultuurklimaat in Rijswijk en omgeving 
 

Hoofdlijnen beleidsplan: 
Integrale aanpak cultuureducatie en cultuurparticipatie 
Trias is een voorstander van een integrale aanpak van cultuureducatie en cultuurparticipatie in 
Rijswijk. Daarbij wil Trias in veel van deze fasen een duidelijke rol innemen. 
 
In de leerlijn cultuureducatie: 
> Voor de kennismaking met en ontwikkeling in cultuur kan Trias op scholen een 
cultuureducatieprogramma aanbieden voor alle leerlingen van Rijswijk. Deze programma’s bieden 
een professionele aanpak voor de invulling van de wettelijke kerndoelen en geven elk kind 
toegang tot cultuureducatie. 
> Voor de verdere ontwikkeling van leerlingen kan Trias aan geïnteresseerde kinderen en jongeren 
cursussen in de vrije tijd aanbieden. 
> Om talent zich verder te laten bekwamen kan Trias intensieve(re) lesprogramma’s aanbieden. 
 
In de actieve cultuurparticipatie: 
> Voor de collectieve beoefening bij bijvoorbeeld amateurverenigingen en het ongeorganiseerde 
amateurcircuit kan Trias als centrum voor de kunsten haar faciliteiten ter beschikking stellen, hen 
een podium bieden in de projecten en festivals die ze organiseert, en met de verenigingen en 
instellingen samenwerken om tot een interessant cultureel aanbod in Rijswijk te komen. 
> In de professionele kunstbeoefening ziet Trias geen rol weggelegd voor zichzelf, buiten het feit 
dat ze de jeugd erop voorbereidt met haar lessen, en dat ze professionals weer als docenten inzet 
binnen haar aanbod. 
 
Vanuit het oogpunt van ondernemerschap en maatschappelijke toegevoegde waarde hoort bij de 
voorgestelde integrale aanpak met nieuwe rollen voor Trias ook een nieuw financieringsmodel. 
Ons model maakt duidelijk hoe de financiële verantwoordelijkheden logisch verdeeld zouden zijn. 
Omdat vanuit de integrale aanpak in feite ieder mens in zijn leven profijt kan hebben van 
cultuureducatie, is het verdedigbaar om een bijdrage van de overheid te vragen voor de 
kennismakingsactiviteiten, voor de mogelijkheden om kinderen zich te laten ontwikkelen in het 
onderwijs en in de vrije tijd en voor het gebouw en de faciliteiten. 
 
Activiteitenverslag: apart te downloaden via onze website 
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Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg

Balans per 31-7-2018 Balans per 31-7-2017

Vaste Activa 59.367€                       73.941€                        
Vlottende Activa 206.571€                     115.365€                      
Liquide Middelen 521.741€                      571.688€                     

Totaal Activa 787.679€                   760.994€                  

Reserves 254.517€                     238.958€                    
Voorzieningen 208.537€                    208.392€                    
Kortlopende Schulden 324.625€                    313.644€                     

Totaal Passiva 787.679€                   760.994€                  

Staat van baten en lasten 
2016-2017

Lasten
Personeelskosten docenten in dienst 152.148€                     217.951€                      
Kosten docenten freelance 145.394€                     116.112€                       
Personeelskosten organisatiemedewerkers in dienst 477.462€                     429.956€                    
Kosten overige freelancers 26.947€                       14.214€                        
Kosten activiteiten onderwijs (projecten) 271.203€                     376.863€                    
Kosten activiteiten vrije tijd 157.768€                     124.642€                     
Kosten publiciteit 18.096€                       5.881€                         
Kosten kantoor 41.457€                        39.065€                      
Overige kosten 174.757€                      177.486€                     
Totaal Lasten 1.465.232€               1.502.170€                

Baten
Subsidies 752.404€                    750.414€                     
Projectsubsidies 237.057€                     296.640€                    
Overige inkomsten projecten 76.390€                       49.382€                      
Bijdrage scholen (projecten) 105.120€                     100.374€                     
Lesgelden 296.417€                     290.522€                    
Reductieregelingen (15.543)€                      (11.846)€                      
Entreegelden 2.464€                         3.586€                         
Opbrengst verhuur 22.725€                       25.585€                      
Overige inkomsten 3.757€                          4.719€                          

1.480.791€                1.509.376€               

Resultaat 15.559€                       7.206€                        

Toevoeging/onttrekking aan Reserves:

Egalisatiereserve

onttrekking/dotatie egalisatiereserve 
Gemeente Rijswijk -€                            
onttrekking/dotatie egalisatiereserve 
Leidschendam-Voorburg (4.662)€                        
Bestemmings- en vervangingsreserves (15.560)€                      (2.543)€                        

(1)€                                1€                                 


