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Inhoudelijke subsidieverantwoording 
 
Toelichting op de prestaties 
 
Onze afrekenbare prestaties bestaan uit het aantal bereikte deelnemers aan onze activiteiten voor het 
voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam en het aantal docentcontacturen voor de VO activiteiten. In totaal 
hebben we 5.397 deelnemers aan onze activiteiten bereikt, verdeeld over VO (4.854), PO (428), MBO (115) en 
vrije tijd 253 (8-12 jaar). Het aantal docentcontacturen voor VO is 1.720 en het aantal activiteiten dat daarbij 
hoort 194. We hebben voor onze belangrijkste doelgroep daarmee ons doel net gehaald. Voor MBO zitten we 
onder de beoogde 250 deelnemers. Vanaf dit jaar is voor ons MBO een afrekenbare doelstelling en het is dan 
ook jammer dat we net nu voor het eerst onder de 250 deelnemers uitkomen. We richten ons niet actief op 
het MBO en waar het Albeda College jaarlijks goed is voor een flinke groep deelnemers hebben ze dit jaar 
geen activiteit bij ons geboekt. 
 
Het formulier met afrekenbare prestatie-indicatoren voor educatie-instellingen is opgenomen achterin deze 
jaarrekening, met de Assurance verklaring van de accountant. Hierin zijn ook de bereikte aantallen in het 
primair onderwijs en vrije tijd opgenomen om dit bereik inzichtelijk te maken.  
 
We zien een stuk minder bereik in het VO dan we de laatste jaren hebben gehaald. Onze samenwerking met 
IFFR en Theaterwerkplaats Formaat in het project What’s Up Doc bleek essentieel om dit jaar onze 
doelstellingen te halen. Al in het voorjaar zagen we een dip in het bezoek die in het najaar net goedgemaakt 
is. Het lijkt er op dat we nu echt beginnen te merken dat we al enkele jaren geen sales medewerker meer 
hebben. Er is minder structureel contact met de scholen hierdoor waardoor we mogelijk minder ‘in the 
picture’ zijn. Ook in het Cultuurtraject lopen de boekingen terug. Dit is ons inziens voornamelijk te wijten aan 
minder deelname in het algemeen aan het Cultuurtraject in het VO. We houden hier de meeste vaste klanten 
wel vast, maar hun groepen worden kleiner. 
 
In eerdere jaarverslagen hebben we aangegeven dat het team te klein wordt voor het werk dat we willen en 
moeten doen. Vanaf begin 2020 zetten we daarom in op meer gerichte marketing gericht op de CKV 
coördinatoren in Rotterdam. Ook op deze functie hebben we in het verleden moeten bezuinigen en we 
beginnen hiervan de negatieve gevolgen te ondervinden. Daarnaast gaan de directeur en de medewerker 
educatie bezoeken aan scholen inplannen om beter contact te onderhouden met (potentiële) boekers.  
 
Ons reguliere workshopprogramma bestond in 2019 uit negen verschillende workshops en daarnaast diverse 
maatwerk projecten. Dit laatste doen we steeds meer. Het gaat hier om lessen die we in samenwerking met 
andere instellingen of op verzoek van een school speciaal ontwikkelen en uitvoeren. Nieuw dit jaar is de 
workshop Past Forward, een filmworkshop in samenwerking met IFFR en filmmaker Edson da Conceicao. 
Deze is ook in het Cultuurtraject opgenomen.  
 
De verschillende workshops en projecten die in 2019 zijn uitgevoerd: 

 Animatie – Filmtrailer (stop motion) 
 Animatie – Reclame (stop motion) 
 3D Animatie (stop motion) 
 Beter lees je de film (workshop rond boekverfilming) 
 Docklands (film en erfgoed workshop i.s.m. Maritiem Museum) 
 Maak een Aftermovie (i.s.m. WIRED op Melanchthon Schiebroek, Olympia College) 
 Kunst op Straat (met gebruik van ons VR platform DIY Virtual Reality) 
 iPad Filmfestival (al dan niet in samenwerking met een externe locatie in Rotterdam) 
 The Game! (game design 3D) 
 2D Gamedesign  
 Making Games (nieuw, game design op school) 
 Rotterdams CKV Proeftuin: IFFR – Digital Playground – Melanchthon Mathenesse & HPC Charlois 
 Rotterdams CKV Proeftuin: Witte de With – Digital Playground – Mavo Centraal  
 What’s Up Doc – project met IFFR, theaterwerkplaats Formaat, Melanchthon Mathenesse en 

Rotterdam Design College 
 
In totaal hebben er in 2019 57 verschillende scholen of locaties van scholen ons medialab bezocht of in 
Rotterdam een workshop gevolgd. 
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In workshops buiten Rotterdam zijn nog 337 leerlingen bereikt op vier verschillende scholen. Deze tellen niet 
mee in onze prestaties. 
 
Overig bereik 
Onze inspanningen op het gebied van programmeren en het structureel organiseren van onze 
vakantieworkshops voor kinderen vanaf 8 jaar leidt er toe dat we ook jongere kinderen bereiken. We hebben 
ook dit jaar weer voor enkele basisscholen lessen op school en in ons medialab gegeven. Ook zijn we weer 
partner van Werken als een Paard Na School, waarvoor we vloglessen verzorgen. 
 
In onze vakantieworkshops hebben we 241 kinderen bereikt met 12 verschillende workshops. Dit zijn wat 
minder kinderen dan vorig  jaar, maar dat komt doordat we het drie keer in plaats van vier keer hebben 
georganiseerd. De reden hiervoor is dat een school van buiten de regio een week workshops wilde boeken in 
de week dat het hier voorjaarsvakantie was. Dit konden we niet laten schieten en daarom hebben we een 
week vakantieworkshops gecancelled.  
 
We hebben nieuwe activiteiten uitgeprobeerd, zoals apps maken, robots bouwen, TikTok workshops en 3D 
ontwerp. Het apps maken en 3D ontwerp heeft de potentie om ook in het schoolprogramma door te 
stromen. 
 
We zijn blij met wat we bereiken met ons aanbod voor kinderen in de PO leeftijd. Het heeft spin off op 
verschillende vlakken. Zowel inhoudelijk als financieel. Zo hebben we hierdoor de kans gekregen om een 
groot project op te zetten voor kinderen vanaf 8 jaar rond creatief programmeren. Rotterdam Code Tour is in 
november gestart en houdt in dat we in buurthuizen driedelige cursussen geven voor kinderen. Rond deze 
locaties geven we gratis programmeerlessen op basisscholen. Rotterdam Code Tour gaat heel 2020 nog 
door. We hebben speciaal hiervoor een productieleider kunnen aannemen. 
 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Stichting Digital Playground sluit 2019 af met een positief resultaat van € 6.845,-. Dit wordt toegevoegd aan 
het stichtingskapitaal.  
 
De publieksinkomsten zijn een stuk hoger dan begroot doordat er op de deelpost projecten een kleine 30K 
extra is gerealiseerd door de opdracht van de gemeente Rotterdam voor Rotterdam Code Tour (geen 
subsidie, maar een opdracht). 
 
Door subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project Studio Spijkcity en een bijdrage van 
KCR voor het Kunstkabelproject is aanzienlijk meer projectsubsidie gerealiseerd dan begroot. Overige 
subsidies en bijdragen valt daardoor flink hoger uit.  
 
Op alle posten bij de baten is dit jaar de realisatie hoger dan de begroting. Dit zien we ook bij de kosten 
terug, omdat er meer activiteiten zijn geweest dan waar de begroting op is gebaseerd. Daarnaast is het een 
keuze om de vakantieworkshops te doen, die netto geld kosten. 
 
De activiteitenlasten materieel zijn aanzienlijk hoger dan begroot, vooral door de aanschaf van materialen 
voor de Rotterdam Code Tour en Studio Spijkcity. Deze aanschaffen worden geheel gedekt door de fondsen 
die deze projecten steunen. Voor Rotterdam Code Tour is voor 2020 wel een jaar subsidie gegeven. Vandaar 
de speciale aanschaf van materialen. 
 
Ook in 2019 hebben we het uurtarief voor onze workshopleiders verhoogd. In 2018 zijn we al van € 20,- naar 
€ 23,- gegaan en nu is het verhoogd naar € 27,50. Dit werkt ook door in de hogere Activiteitenlasten 
personeel. Deze post is met name hoger door de hoge post honoraria overig. Dit komt door Rotterdam Code 
Tour, Studio Spijkcity en het Kunstkabel project.  
 
Wat verder van groot belang is hierbij is dat we afgestapt zijn van het rekenen van BTW voor onze diensten 
(per 1 september 2019). Dit na advies van belastingadviseur All Arts. Dit betekent dat we geen vooraftrek 
meer hebben we voortaan inclusief BTW moeten begroten. Voor onze realisatie heeft dit uiteraard gevolgen, 
maar we kunnen deze naar verwachting goed opvangen. Zo is bijvoorbeeld onze huur nu BTW-vrijgemaakt. 
Dit scheelt aanzienlijk op de huisvestingslasten. 
 
Ook dit jaar is de hoeveelheid uren die is besteed aan vervanging van de vaste floormanager hoger dan 
verwacht. Tenslotte drukken de vele cultuurtrajectworkshops het resultaat, omdat deze workshops veel 
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minder opbrengen dan waar we mee begroten, maar juist wel meer inzet van personeel vragen vanwege het 
veelal lage niveau van de leerlingen. Om dit inzichtelijker te maken zijn in de begroting van de 
Cultuurplanaanvraag voor de komende vier jaar deze workshops daarom apart begroot. 
 
We zijn inmiddels van de huur van ons oude kantoor af. Deze jaarlijkse verliespost is gelukkig verleden tijd. 
 
Toelichting op relevante beleidsthema’s 
 

Cultuureducatie en talentontwikkeling 
 
Onze aanpak 
Digital Playground ontwikkelt lesprogramma’s voor het voortgezet onderwijs gericht op mediawijsheid en 
cultuureducatie en voert deze uit. Door de aard van het aanbod wordt het ook sporadisch geboekt door MBO 
opleidingen. Onze programma’s zijn een combinatie van kunst, cultuur en het werken met digitale media. 
Door zelf met media aan de slag te gaan ervaar je de kracht ervan. Je leert dat over ieder mediaproduct is 
nagedacht door de maker. Centraal staat niet de knoppenkunde van een bewerkingsprogramma, maar het 
leren over een bepaald onderwerp terwijl je er een mediaproduct over maakt. 
 
In het reguliere aanbod vindt het maken plaats in een workshop van drie uur. In de workshops is altijd ruimte 
voor een eigen creatieve invulling van de opdracht. Je maakt opnamen of verzamelt deze. Je kiest je eigen 
verhaal en geeft daar vorm aan. In een aantal workshops is een bezoek aan een kunstinstelling of een 
buitenroute langs bijvoorbeeld kunst in de openbare ruimte inbegrepen. Afhankelijk van het type workshop 
en de wens van de school wordt direct na de workshop of op school het resultaat geëvalueerd. 
 
De workshopleiders werken meestal met een groep van maximaal tien leerlingen, verdeeld over twee- of 
drietallen. Aan het eind van de workshop heeft iedereen een resultaat geboekt (fotobewerking, film, game, 
animatie). Deze worden als afronding voor de groep vertoond en nabesproken. Alleen bij de workshops met 
iPads zijn grotere groepen per workshopleider mogelijk. Dit houdt deze workshops betaalbaar voor de 
scholen. 
 
Het programma bestaat jaarlijks uit een tiental verschillende workshops die via onze website en meerdere 
nieuwsbrieven per jaar worden gepromoot bij docenten in het VO en MBO. We bedienen vrijwel alle niveaus, 
van praktijkonderwijs tot VWO/Gymnasium. Naast de workshops in ons eigen medialab komt het ook steeds 
meer voor dat we projecten op school zelf uitvoeren. Dit heeft dit jaar een vlucht genomen, vooral door de 
Proeftuinen die we in het kader van Rotterdams CKV doen en het project What’s up Doc, die we met een 
bijdrage vanuit de Kunstkabel prijsvraag van KCR hebben kunnen doen. 
 
Met de toegenomen vraag vanuit het basisonderwijs gaan we terughoudend om. De reden hiervoor is dat het 
veel tijd vergt om voor deze scholen aanbod te organiseren en we hiervoor in principe niet gesubsidieerd 
worden. Waar het financieel mogelijk is voldoen we echter aan de vraag. We bereiken sinds de start in 
november 2019 van Rotterdam Code Tour twee a drie scholen per wijk waar we dit project organiseren. 
 
Met twee basisscholen werkten we in 2019 meer structureel samen. Met Het Landje hebben we een serie 
game design workshops gedaan. Verder werken we nu voor het vierde jaar samen met OBS Passe Partout uit 
Nesselande. Hun plusklassen worden uitgedaagd met lessen waarin creativiteit en ICT skills centraal staan.  
 
Workshops 
Met het Maritiem Museum bieden we al enkele jaren de workshop Docklands, verhalen uit de haven aan. 
Deze wordt vooral via het Cultuurtraject afgenomen. In de workshop staat erfgoed uit de haven centraal. De 
workshop is speciaal geschikt gemaakt voor praktijkonderwijs op verzoek van KCR, de aanbieder van het 
Cultuurtraject. De workshop wordt dan ook veel door kleine groepen gevolgd, omdat deze klassen klein zijn. 
 
Naast Docklands is ook de stop motion animatie workshop Filmtrailer in het Cultuurtraject van het KCR 
opgenomen. Het Cultuurtraject blijft belangrijk voor Digital Playground. In schooljaar 2019-2020 hebben we 
iets meer leerlingen dan het voorgaande jaar. Onze kritische grens is 1.000, daar begroten we op. Er is voor 
ruim 1.200 leerlingen geboekt.  
 
Nieuw in ons aanbod is Past Forward, de nieuwe workshop met IFFR, die ook in het Cultuurtraject wordt 
afgenomen. Deze filmworkshop is ontwikkeld met IFFR en filmmaker Edson da Conceicao. In de workshop 
staat zijn film Porfotto centraal. Deze was ook opgenomen in het educatieprogramma van het IFFR in 2020. 
Edson heeft ons zelf benaderd met de vraag om iets rond zijn film te organiseren. In de film staat de invloed 
van je omgeving op je keuzes centraal. De film is in Spangen opgenomen en in de workshop worden 
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leerlingen uitgedaagd om na te denken over de sfeer in hun wijk en hoe deze in beeld is te brengen. Alle 
workshops worden op school voorbereid door de film te kijken. Bij alle workshops is Edson of iemand van 
zijn team aanwezig om een introductie te geven over het maakproces en de keuzes die de filmmaker maakt. 
De aanpak bevalt erg goed, ook bij de scholen. We gaan zeker door met het inzetten van Rotterdamse korte 
films in ons aanbod van filmworkshops. 
 
We hebben enkele al jaren goed lopende workshops, zoals stop motion animatie en het iPad Filmfestival. 
Deze blijven interessant voor het zichzelf continu vernieuwende publiek dat wij via de scholen bereiken. We 
zien daarnaast een toename in het aantal boekingen van de game design workshops. We gaan voor de 
komende cultuurplanperiode onze focus op beeldcultuur versterken en daar zijn we nu al mee begonnen, 
zoals uit de ontwikkeling van Past Forward is te zien. 
 
Naast onze reguliere workshops in Rotterdam hebben we nog diverse andere activiteiten uitgevoerd voor 
kinderen/jongeren. Onder andere: 
 We zijn naar een drietal scholen buiten Rotterdam geweest met ons iPad Filmfestival. Deze staan niet in 

het prestatieraster, omdat het buiten Rotterdam is. 
 Voor Stichting Trustfonds HAR begeleiden we opnieuw een filmproject waarbij de buitenschoolse 

activiteiten van groepen leerlingen van vier basisscholen van Rotterdam Zuid in beeld worden gebracht 
door de begeleiders en de leerlingen zelf. In september hebben we de leerlingen vloglessen gegeven en 
wij monteren en publiceren nu wekelijks een korte vlog die de kinderen zelf opnemen tijdens hun 
excursies. Voor de jaarlijkse afronding van het project monteren we uit al het materiaal een mooie 
eindfilm. 

 Voor het Laurens Lyceum hebben we meegewerkt aan een projectdag met MAAS en het Hiphophuis. Bij 
ons werden vlogs opgenomen die werden gebruikt bij de start van een voorstelling bij MAAS. 

 In de Kunsthal werd in 2019 een succesvolle tentoonstelling over science fiction gehouden. In het 
familieweekend hebben we een medialab in de Kunsthal opgebouwd en bemand waar we animated gifs 
maakten met kinderen en we lieten met ons virtual reality platform DIY Virtual Reality door de kinderen 
getekende robots in de ruimte zweven. 

 In de herfstvakantie stonden we enkele dagen met twee Kniphit installaties (in 2018 ontwikkeld) in het 
medialab van LantarenVenster. 

 De workshop Aftermovie is op drie scholen uitgevoerd, waaronder twee keer voor het WIRED festival van 
KCR. Het festival vindt plaats op school en wordt door de leerlingen zelf gevuld met allerlei culturele 
uitingen, van beeldende kunst tot theater en dans. Wij begeleiden op de drie scholen een groep jongeren 
die het festival in beeld brengen, zodat er aan het eind van de dag een mooi filmverslag van is.  

 Making Games is nieuw in ons aanbod. Het is een versie van onze 2D of 3D game design workshops die 
we op school geven. Deze lessen zijn drie keer in 2019 op locatie gegeven, ook buiten Rotterdam. 

 
 

Vernieuwing en samenwerking 
Naast Making Games en Past Forward zijn er dit jaar geen nieuwe workshops aan ons aanbod toegevoegd. 
De nadruk lag veel meer op de nieuwe, intensieve samenwerkingen waar veel maatwerk uit voort is gekomen. 
Deze worden hier onder toegelicht. 
 
In drie vakanties hebben we de Digital Playground Vakantieworkshops georganiseerd. Drie dagen digitale 
workshops per vakantie voor kinderen van 8-14 jaar. In totaal hebben we hiermee 241 kinderen bereikt. We 
zien wel vooral de jongere categorie hier op af komen De kinderen zijn zelden ouder dan 12 jaar. We hebben 
dit jaar samengewerkt met game designer Simen Stroek in de 3D ontwerp workshop ‘Maak je eigen 
Pokémon’. Met Jacky Hekkelaan Vormgeving hebben we wederom augmented reality workshops gegeven. 
Etisch hacker Zawadi Done heeft in het voorjaar twee workshops hacken gegeven en in samenwerking met 
CKC Digital Art Lab uit Zoetermeer hebben we workshops robots maken uitgevoerd. 
 
Proeftuinen 
Binnen het netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling, dat uit de co-creatiesessies van 2015 is 
voortgekomen,  zijn we actief in het project Rotterdams CKV. Onze medewerker educatie, Tanya Lodder, was 
voor de culturele instellingen die hierin deelnemen tot en met 2019 de kartrekker. Het project wordt 
gecoördineerd vanuit KCR, die samen met de kartrekkers invulling geeft aan de 4 jaarlijkse bijeenkomsten die 
hierbij horen. Daarnaast vinden nog verschillende tussentijdse netwerksessies plaats, waarin ervaringen 
worden uitgewisseld binnen de professionele leergemeenschap, bestaande uit medewerkers van instellingen 
en docenten CKV. Binnen deze leergemeenschap is ruimte voor experiment door middel van proeftuinen. We 
zijn één van de instellingen die in wisselende proeftuinen samenwerkt met steeds een school en een andere 
instelling. In 2019 hebben we in twee proeftuinprojecten deelgenomen. 
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IFFR – Digital Playground – Melanchthon Mathenesse & HPC Charlois 

In deze proeftuin stond dromen over je toekomst centraal. In zowel vlogs als virtual reality werden 
mediawerkstukken gemaakt waarin beroepskeuze en jouw plek in de stad de uitgangspunten waren. Van 
beide scholen deden derdejaars leerlingen mee die voor een richtingkeuze stonden. 
 
 

Witte de With – Digital Playground – Mavo Centraal 
De proeftuin met Witte de With en Mavo Centraal is een proeftuin die wordt gefinancierd vanuit een 
gezamenlijke subsidieaanvraag van diverse instellingen en scholen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Deze proeftuin heeft, anders dan de kortere proeftuinen, een looptijd van twee jaar. Dit is het tweede jaar van 
deze proeftuin. Nieuwe werkvormen in kunsteducatie staan in deze proeftuin centraal. 
 
Een deel van de uitvoering van deze proeftuin viel in het najaar van 2019. Dit waren animatieworkshops voor 
grotere groepen leerlingen. Een selectie uit deze groepen deed vervolgens mee aan het proeftuintraject. Dit 
vervolg valt in 2020.  
 
Special Agents 
Met steun van het SIDN Fonds hebben we samen met oud-workshopleider Oscar Maan in 2018 een educatief 
online product ontwikkeld: Special Agents. Het doel van Special Agents is kinderen zich bewust te laten 
worden van het spoor dat je online achterlaat door op websites en social media actief te zijn. In 2019 hebben 
veel scholen deze website gebruikt. In de Week van de Mediawijsheid was deze site onderdeel van het 
lesmateriaal en daardoor hebben maar liefst 164 klassen van scholen uit het hele land in 1 week Special 
Agents ‘gedaan’.  
 
Overige samenwerkingen 
JINC organiseert bezoeken van 2,5 uur door leerlingen met een docent aan bedrijven. De zogenaamde 
Bliksemstages. We hebben de afspraak om als backup te dienen wanneer een bedrijf op het laatste moment 
een bliksemstage afzegt. Zij zitten regelmatig met kleine groepjes (vmbo-)leerlingen die ze dan op korte 
termijn iets moeten bieden. In 2019 hebben we 17 keer een groep via JINC ontvangen. Dit is een flinke groei 
ten opzichte van vorig jaar. 
 
We zijn aangesloten bij het project Rotterdam Digivaardig van de IT Campus, een initiatief van o.a. de 
Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Partners en het Albeda College. De IT Campus heeft ons in het najaar 
geholpen met het vinden van docenten voor de Rotterdam Code Tour en we hebben in het voorjaar op een 
event van hun een presentatie gegeven. 
 
Digital Playground maakt actief onderdeel uit van het landelijke Netwerk Filmeducatie. Verder zijn we lid van 
het expertisecentrum voor mediawijsheid Mediawijzer.net. De directeur is lid van het Directeuren Overleg 
van de Rotterdamse kunstinstellingen. 
 
 
Vergroting en verbreding publieksbereik 
 
We dienen bij dit jaarverslag wel een specificatie in van ons bereik (formulier Kengetal bezoek & specificatie 
publieksbereik naar herkomst), maar we nemen niet deel aan het publieksonderzoek van Rotterdam Festivals 
en doen als cultuureducatie instelling met vrijwel uitsluitend scholen als directe klanten geen verder 
publieksonderzoek. Dit is bekend bij en afgesproken met de afdeling Cultuur van de Gemeente Rotterdam. 
 
 
Overig beleid 
 
We hebben geen overig beleid dat we hier kunnen toelichten. Beleid t.a.v. extra inkomsten staat hier onder. 
Beleid t.a.v. besparingen staat toegelicht bij de begroting op de jaarrekening. 
 
 
Bedrijfsvoering en marketing 
 
Het team is met de extra, tijdelijke medewerker voor Rotterdam Code Tour nu 3,7 fte sterk. We hebben 
omgerekend 1,1 fte aan ZZP’ers ingezet in 2019. Dit is berekend door alle geregistreerde ZZP-uren te 
relateren aan een fulltime baan. Het aantal uren dat we uitbetalen aan ingehuurde medewerkers ligt een stuk 
hoger dan onze docentcontacturen. Dit komt door uren voor inwerken en pauzes die we doorbetalen. 
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Daarnaast hebben we vrij veel kosten door vervanging van de vaste floormanager (die 0,6 fte in loondienst is) 
op dagen dat zij niet kan. We streven er naar deze kosten omlaag te brengen. 
 
Na vele jaren een vast tarief van € 20 per uur aan onze workshopleiders te hebben betaald hebben we in 2018  
besloten een tariefsverhoging van € 3 in te stellen. In 2019 is dit al verhoogd naar € 27,50, hoger dan we ons 
hadden voorgenomen, maar vanuit fair practice vonden we dat we deze stap nu al moesten zetten. We hopen 
hiermee ook de workshopleiders beter aan ons te binden, waardoor we kunnen besparen op inwerkuren voor 
nieuwe mensen.  
Naast de inkomsten uit structurele subsidie is het natuurlijk essentieel om extra eigen inkomsten te 
verwerven. We verhuren ons pand regelmatig (negen keer dit jaar) en doen opdrachten en betaalde 
samenwerkingen zoals met LantarenVenster en Kunsthal.  
 
Marketing en communicatie 
Digital Playground richt zich op Rotterdamse kinderen en jongeren, via de scholen. Ons programma bestaat 
uit een tiental verschillende workshops die via onze website en meerdere e-nieuwsbrieven per jaar worden 
gepromoot bij docenten in het VO en MBO. We zijn actief op social media (Twitter, Facebook en Instagram), 
maar voor onze doelgroep (onderwijs) zijn onze persoonlijke contacten met docenten essentieel. Voor de 
vakantieworkshops is Facebook het belangrijkst, daar adverteren we dan ook regelmatig. 
 
In 2019 is eenmaal een postmailing naar ons gehele (VO) adressenbestand gestuurd over de nieuwe Making 
Games lessen op school. We zijn ons adressenbestand actief aan het actualiseren, om toch vaker een 
postmailing te doen. We hebben de indruk dat de attentiewaarde hiervan groter is dan van e-mailings. 
 
 
Toelichting op governance 
 
We creëren waarde door cultuureducatie aan te bieden. Dit is onze core-business. Waarde scheppen en 
overdragen zit in ons DNA. Ons jaarverslag voldoet aan alle eisen en is te vinden op onze website.  Hoe met 
belangenverstrengeling wordt omgegaan staat in onze statuten. De werkverhouding tussen het bestuur en de 
raad van toezicht is alle partijen duidelijk en komt altijd goed aan de orde bij de toetreding van nieuwe leden 
tot de raad. Het bestuur houdt ontwikkelingen op relevante vlakken in de gaten en neemt deel aan diverse 
van belang zijnde overleggen, zodat het bestuur altijd kan zorgen voor goed bestuur. Het bestuur is volledig 
op de hoogte van alle codes en regels die nodig zijn om te zorgen dat de organisatie een veilige plek is om te 
werken. De raad van toezicht kent haar rol en stelt alles in het werk om de doelstellingen van de stichting te 
steunen. Leden voor de raad van toezicht worden geworven vanuit een profielschets van de raad van toezicht. 
Als raad zorgen zij dat de aanbevelingen uit de code worden gevolgd. 
 
 
 
 

 
 
Henry Vorselman 
Directeur/bestuurder Stichting Digital Playground 
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Verslag van de Raad van Toezicht  
 
Resultaten in het verleden behaald geven geen garantie voor de toekomst. Niet eerder was deze bekende 
uitspraak zo van toepassing als nu. Door de crisis vanwege het coronavirus lijkt terugkijken naar 2019 alsof je 
terugkijkt naar een ander tijdperk. Hoe zal het jaarverslag van 2020 er uit zien? Doelstellingen gaan niet 
gehaald worden en financieel zal dit jaar totaal anders uitpakken dan 2019. We zijn als raad van toezicht dan 
ook blij dat Digital Playground afgelopen jaar in ieder geval met een positief resultaat heeft afgesloten en dat 
met name het eigen vermogen en de liquiditeit er goed uitzien.  
 
We zien dat Digital Playground meer moeite heeft dan voorheen om haar doelstellingen in bereik te 
realiseren. Met het bestuur zijn wij het eens dat dit deels zal komen door het ontbreken van een sales 
medewerker en ruimte voor marketing & communicatie. Aangezien het jaarlijks gebudgetteerde bedrag voor 
marketing de laatste jaren niet volledig is uitgegeven hebben wij het bestuur dan ook geadviseerd hier meer 
in te investeren en hierin minder behoudend te zijn. Dit was inmiddels in gang gezet, maar ligt door de 
coronacrisis weer stil helaas.  
 
De Rotterdam Code Tour is een mooie ontwikkeling op een gebied waar Rotterdam een uitvoerende 
organisatie nodig had. Dit wordt dan wel vanuit Onderwijs gefinancierd, maar het is een goed voorbeeld van 
hoe de basis die Digital Playground heeft vanuit het Cultuurplan extra activiteiten mogelijk maakt. We zouden 
graag zien dat ook het bereik dat de stichting heeft in andere doelgroepen dan die waarvoor in eerste 
instantie de Cultuurplansubsidie is toegekend wel wordt meegerekend in de waardering voor de organisatie. 
We zijn er dan ook blij mee dat een belangrijk deel van dit bereik ook door de accountant wordt vastgesteld. 
 
De Raad van Toezicht is drie keer regulier bijeen geweest. De december vergadering ging door 
omstandigheden niet door. De directeur-bestuurder rapporteert bij de vergadering door midden van een DP 
Update, met een verslag van de afgelopen maanden. Daarbij is een financiële forecast voor het jaar, incl. 
realisatie, waardoor al vroeg inzichtelijk is hoe het er voor staat. Naast de vergaderingen is er regelmatig 
contact met de directeur-bestuurder via een appgroep. Op het moment dat we dit schrijven zijn er twee 
vacatures. We werken er aan deze snel weer te vervullen. De Raad van Toezicht is bekend met de Governance 
Code Cultuur en volgt de aanbevelingen uit deze code. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn op 6 april 
2020 vastgesteld. 
 
De Raad van Toezicht van Digital Playground voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit. De directeur-
bestuurder is in vaste loondienst van de stichting voor een marktconform salaris zonder toeslagen of 
variabele beloningen. De directeur-bestuurder heeft een opzegtermijn van 2 maanden, zoals vastgelegd in 
zijn arbeidsovereenkomst. De stichting heeft een collectieve pensioenregeling bij PFZW waar ook de 
directeur onder valt. 
 
April 2020 
 
De Raad van Toezicht 
Dhr. R. Pieck, Dhr. H.I. Karaaslan, Mw. B.S. Dirkse 
 
 
Relevante functies en nevenfuncties: 
 R. Pieck, directeur OBS Passe Partout, lid adviescommissie personeel en arbeidsrecht AVS, lid 

beroepenveldcommissie PABO 
 Halil I. Karaaslan – Programmamanager diversiteit en inclusie, lid raad van toezicht Stedelijk Museum 

Schiedam, Columnist NRC, Podcastmaker, Fellow bij Arminius. 
 B.S. Dirkse, senior beleidsadviseur Cultuur gemeente Den Haag, voorzitter stichting F.A.R.T, voorzitter 

stichting Stadsliederen  
 
 


