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1. Inleiding directie

AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN
Met het gunnen van de Concessieovereenkomst Cultuurkaart in februari 2014 is er nu ook een contractuele
basis voor de structurele financiering
van de Cultuurkaart voor de komende
jaren. In het bijzijn van het management-team van CJP werd op 19 februari
2014 de overeenkomst door minister
Bussemaker getekend.
De nieuwe zekerheid voor de Cultuurkaart heeft een positief effect op de
deelname van scholen. CJP kon, na
de sterke groei in 2013, opnieuw meer
leerlingen inschrijven: we hebben daarmee ruim boven de 700.000 deelnemers.
Ook de CJP Docentenpas blijft een
veelgevraagde kaart voor scholen.
De financiering van de systeemkosten
voor de Cultuurkaart drukt zwaar op
het resultaat van CJP. De ambitieuze
doelstellingen om enerzijds kosten te
besparen en anderzijds meer inkomsten
te genereren geven een directe impuls
aan nieuwe activiteiten die ofwel door
CJP ofwel door samenwerkingspartner
Knaek worden ondernomen.
CJP heeft in 2014 een samenwerking
afgesloten met Buma Music Academy.
Buma Music Academy zet zich in voor
het muziekonderwijs van leerlingen
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“We zijn continu op zoek
naar voordelen voor
onze pashouders.”

binnen het voortgezet onderwijs via een
online lesprogramma rondom pop-,
hiphop- en dancemuziek.
In 2014 heeft CJP verder invulling gegeven aan haar doelstelling om haar
positie te versterken binnen het mbo,
hbo en de universiteit. Meer dan 14.000
eerstejaars-studenten ontvingen dit
jaar de CJP/Knaek Studentenpas. CJP
heeft samen met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de
mogelijkheden verkend om met een
eigen MBO Card te komen.
Door alle nieuwe activiteiten zouden we
bijna de reguliere CJP-pas voor jongeren tot 30 jaar vergeten. Op marketinggebied hebben we dit jaar een aantal
belangrijke verbeteringen doorgevoerd,
zoals een nieuwe emailapplicatie die
gemakkelijker in gebruik is voor zowel
het vervaardigen van de nieuwsbrief als
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ACTIEVE HOUDING
de rapportage achteraf. De introductie
van C.magazine in mei 2014 was een
ander voorbeeld van onze extra inspanningen op communicatiegebied.
CJP werkt actief mee aan de belangenbehartiging rondom jongeren en
cultuur. Dit resulteerde in een bijdrage
aan de 99ste editie van de Boekman
Stichting, waarin aandacht was voor
de nieuwe generatie creatieve makers
en doeners. CJP was verder betrokken
bij het Strategisch Beraad Kunstonderwijs om mee te praten over het
nieuwe examenprogramma CKV en bij
de werkconferentie van het Landelijk
Kenniscentrum Cultuureducatie en
Amateurkunst, om over onze ideeën te
praten tijdens de strategische verkenning voor de nieuwe cultuurplanperiode.
De toegevoegde waarde van CJP en
die vertalen in een aantrekkelijke propositie naar onze pashouders is een
belangrijke succesfactor van onze
organisatie. We zijn daarom continu op
zoek naar voordelen en evenementen
die voor onze pashouders van belang
zijn. Dit doen we samen met onze partners uit de culturele wereld, met het
onderwijs, de overheden, fondsen, het
bedrijfsleven, leveranciers en andere
belanghebbenden. Zonder hun betrok-
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kenheid bij onze organisatie zou alles
wat in 2014 is bereikt niet mogelijk zijn,
waarvoor ik hen hartelijk wil bedanken.

De Raad is in 2014 vijf maal met de
directeur in vergadering bij elkaar
geweest.

Datzelfde geldt voor onze medewerkers en onze collega’s van Knaek, die
zich sterk met onze organisatie identificeren, en zich met ziel en zaligheid
inzetten voor de zaak.

De voortgang van het jaarplan en de
doelstellingen daarin vormden de belangrijkste aandachtspunten in de
intensivering van de inkomsten en de
ontwikkelingen rondom de Cultuurkaart en de doelstellingen met betrekking tot het aantal leden, plus de
dienstverlening aan de leden. Daarnaast werd in elke vergadering de
f inanciële ontwikkeling binnen de
stichting besproken.

De belangrijkste ontwikkeling voor CJP
in de nabije toekomst betreft de introductie van de MBO Card in het najaar
van 2015. Samen met de JOB kunnen
we deze nieuwe variant van de CJPpas aanbieden aan alle mbo-studenten van Nederland, met steun van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Dit biedt CJP een unieke
kans om enerzijds de wereld van de
individuele mbo-student te verrijken
met kunst en cultuur, en anderzijds
samen met JOB te lobbyen voor een
grotere rol van kunst en cultuur binnen
het curriculum van het mbo-onderwijs.
Walter Groenen
Directeur

Amsterdam, juni 2015

In juni 2014 heeft Boris van der Ham
de heer Hans Kamps opgevolgd als
voorzitter van de Raad van Toezicht.
De Raad heeft zijn dank uitgesproken
voor het werk en de inzet van de heer
Kamps, die tussen 2007 en 2014 voorzitter is geweest.
De Raad stelt met tevredenheid vast
dat het aantal deelnemende leerlingen
(en scholen) aan de Cultuurkaart verder
is gestegen naar ruim 70%. De nieuwe
voorwaarden waarmee CJP binnen de
concessieovereenkomst moet werken
is een stevige verantwoordelijkheid die
ook terug te zien is in de jaarcijfers. De
Raad wil de risico’s spreiden en vindt de

“De Raad spreekt
haar tevredenheid en
waardering uit voor de
prestaties van de
directeur en de medewerkers van CJP.’”

ingeslagen weg om de positie binnen
het mbo, hbo en universitair onderwijs
te versterken een goede. Op deze wijze
kunnen immers ook de systeemkosten worden terugverdiend, doordat
meerdere toepassingen gebruikmaken
van dezelfde infrastructuur. De Raad
constateert dat de resultaten in de
deelneming KNAEK B.V. sterk zijn gestegen, en blijft deze ontwikkeling op
de voet volgen.
De Raad waardeert de actieve houding die CJP aanneemt als het gaat
om het behartigen van belangen in
de categorie jongeren en cultuur. Dat
doet CJP zowel naar de jongeren zelf,
als naar de politiek en maatschappelijke organisaties. De uitbreiding om
daarin niet alleen naar het voortgezet
onderwijs te kijken maar nadrukkelijk ook naar het mbo-onderwijs, ziet
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de Raad als een belangrijke positieve
ontwikkeling.
Op financieel gebied is er in 2014 een
verlies geleden. Het verlies heeft direct
te maken met het transformatieproces
waar CJP middenin zit. Voor de Raad
is het belangrijk dat zowel aan de
inkomsten als uitgavenkant scherp
wordt gemonitord. De Raad blijft sturen op een nul resultaat zoals ook in
de goedgekeurde begroting van 2015 is
voorzien. Het verlies komt ten laste van
het eigen vermogen.
De Raad spreekt haar tevredenheid
en waardering uit voor de prestaties
van de directeur en de medewerkers
van CJP. De jaarrekening over 2014 is
(in aanwezigheid van de externe accountant) door de Raad goedgekeurd,
evenals de begroting voor 2015. Met de
directeur heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek plaatsgevonden. Naast
de algemene waardering voor het optreden van de directeur, heeft de Raad
geconstateerd dat de informatievoorziening, zowel inhoudelijk als financieel, adequaat is geweest.
Boris van der Ham,
Voorzitter van de Raad van Toezicht

Amsterdam, juni 2015
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FOCUS OP ONLINE MARKETING
In 2014 lag de focus op het optimaliseren en uitbreiden van de online
activiteiten op het gebied van SEO,
SEA, e-mailmarketing en websiteontwikkeling. Beter zichtbaar zijn,
relevante bezoekers naar de website
trekken, zorgen voor een hogere conversie en daar zijn waar onze doelgroep zich bevindt. Er zijn meer online
campagnes ingezet dan in 2013, deze
werden bovendien uitgebreid gemeten en bijgestuurd.

Uitbreiding online activiteiten
De Adwords-campagnes zijn geoptimaliseerd en uitgebreid met displayadvertising (voor branding), remarketing
via Facebook (Facebook-exchange)
en mobiele campagnes. Ook is een
samenwerking gestart met Tradetracker om via een extra online kanaal,
affiliates, passen te verkopen. Voor
de optimalisatie van de organische
vindbaarheid is er een SEO-onderzoek
gedaan door Orangedotcom. Deze analyse liet zien waar er verbetering mogelijk is
op de drie belangrijkste SEO onderdelen;
website techniek, content en links.
Mobiele website
In 2014 is gewerkt aan de ontwikkeling
van een nieuwe website, die in 2015 live
gaat. Omdat de doelgroep vooral online
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passen koopt is er besloten om een
tijdelijke mobiele pagina te lanceren,
zodat het aanschaffen van een CJP-pas
via je mobiel al wel mogelijk is.

E-mailmarketing
Op het gebied van e-mailmarketing is
er veel aandacht besteed aan het optimaliseren van openingspercentages
en doorklikrates. Relevante content
zorgt voor activatie op de website. Om
dit te meten zijn er veel AB-tests gedaan om te testen welke nieuwsbrieven het beste scoren. Daarnaast is in
2014 gewerkt aan de overstap naar een
nieuwe e-mailmarketingpartij en een
start gemaakt met het ontwikkelen van
responsive templates.
Ledenaantal
Op 31 december 2014 had CJP 93.462
pashouders, een daling van 9,7% (absolute daling 10.048) ten opzichte van
2013, toen CJP het jaar afsloot met
103.510 pashouders. Deze daling heeft
plaatsgenomen doordat de actie waarmee ING Studentrekeninghouders een
gratis CJP pas ontvingen per 1 januari
2014 is beëindigd.
Wervingscampagnes
In 2014 heeft CJP zeven wervingscampagnes gevoerd. Alle campagnes zijn
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Het voorjaar stond in het teken van onze
lifestylepartner Front Runner. Nieuwe
leden kregen tijdens de campagneperiode een Front Runner-giftcard ter
waarde van € 15,- cadeau. Front Runner ondersteunde de campagne met
posters en raamstickers bij alle filialen.
Tijdens de derde wervingscampagne
kregen leden een American Book Centergiftcard ter waarde van € 10,- bij een
CJP-pas. De campagne is extra gepromoot in het CJP magazine en met een
banner op de website van ABC.
Tijdens het festivalseizoen werd campagne gevoerd met earplugs en in het

Marketingacties
Naast de wervingscampagnes zijn er
verschillende marketingacties opgezet.
Van de lokale campagne ‘een rondje
korting scoren in Haarlem’, waarbij
werd samengewerkt met twaalf culturele en vijftien commerciële partners
in Haarlem om het gebruik van de CJPpas te promoten, tot de derde Deal Day.
Op deze dag kregen CJP’ers op vertoon
van hun pas 20% korting bij America
Today, WE fashion, Front Runner en Ac-

IN haaRlEm
Een jaar lang
gratis CJP?

online ruimschoots gepromoot en in
print door middel van advertenties in
nrc.next. Vanaf juli zijn we gestart met
poster-campagnes in onze key-steden
Utrecht, Amsterdam en Haarlem.
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schijnlijk door de Sinterklaas- en Kerstperiode.

EEN RONDJE CJP-KORTING SCOREN

NU
TOT JE
30e

Tabel en grafiek ledenaantal

Het jaar begon met de campagne ‘heel
veel korting’, waarbij we pre-rolls hebben ingezet: een mini-commercial om
bezoekers naar de website te trekken.

najaar konden nieuwe leden een eigen smartphonecase ontwerpen bij
aankoop van een CJP-pas. Van begin
oktober tot half november stond de
wervingscampagne in het teken van
Zalando en kreeg men een Zalandowaardebon van € 15,- bij een CJP-pas.
De grote afsluiter van dit jaar was de
wervingscampagne in samenwerking
met Tony’s Chocolonely. Naast de gebruikelijke online promotie en nrc.next,
is deze actie ook ruimschoots verspreid
in Amsterdam, Haarlem en Utrecht via
A0 frames. In deze periode zijn opvallend veel DoeCadeaus verkocht. Waar-

Smeer je vrienden een pas
aan met € 2,50 korting en
scoor zelf een gratis pas
Doe mee op smeereenpasaan.nl

365 dagen korting
op cultuur voor €15
Bestel je pas op CJP.nl/tonys en krijg
een Tony’s Chocolonely reep cadeau

Altijd profiteren van de kortingen op deze locaties? Bestel dan nu voor € 15 je pas op cjp.nl/haarlem

CJP. Korting op cultuur tot je 30e
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Cultureel daten in ruil
voor een CJP-pas

cessorize. Vanuit de gedachte dat bestaande leden de beste ambassadeurs
zijn voor je merk, is een grootschalige
refer-a-friend actie opgezet onder de
noemer ‘Smeer je vrienden een pas aan
en verdien een jaar lang gratis CJP’.
Voor eindexamenkandidaten werden een
post- en emailing opgezet met als doel
hen te triggeren een CJP-pas te kopen.
Bioscoopreclame
Om de zichtbaarheid van CJP in onze
keysteden te vergroten is in mei (4 weken)
en september (2 weken) bioscoop- en toiletreclame ingezet in Haarlem, Utrecht,
Rotterdam en Amsterdam. De insteek:
aan de lopende band korting bij CJP.
Festivals
Met een CJP-pas krijg je korting op
bijna alle festivals. In 2014 zijn er dan
ook een aantal mooie acties opgezet
om ons te profileren met aansprekende
partners als Lowands en Magneet. Voor
Lowlands is een landelijke fotowedstrijd opgezet, waarbij deelnemers 5x4
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kaarten voor Lowlands konden winnen.
Hiervoor moesten zij een foto inzenden
met het thema: Groots & meeslepend.
Op Magneetfestival was CJP aanwezig
met een ludieke actie: de Dixie-date.
Cultureel daten in ruil voor een gratis
CJP-pas. Om trouwe CJP-leden te belonen voor hun lidmaatschap, is de Festivalprikker ontwikkeld. Hierbij waren
alleen voor CJP’ers elke dag kaartjes te
winnen voor een ander festival.
Back to school
Voor onze partner Apple hebben we
van juli tot begin september een Back
to School campagne opgezet. Nadruk
lag op de 10% CJP-korting op geselecteerde Apple producten, die je goed
kunt gebruiken als je naar school gaat
of studeert.
Tienertoer
In samenwerking met NS heeft CJP
ervoor gezorgd dat Tienertoer (drie dagen reizen voor maar € 33,-) weer een
vaste plek heeft veroverd als zomeractiviteit bij jongeren tussen de 12 en
18 jaar oud. In totaal is er 31.820 keer
gebruikgemaakt van de Tienertoer. CJP
ondersteunde Tienertoer onder andere met een Instagram-actie, waarbij
jongeren een foto van hun Tienertoer
konden uploaden op de speciale site en

kans maakten op een iTunes bon van
€ 50,-. Ook werd ter promotie een winactie in CosmoGIRL! opgezet.
Verkoop via derden
Voor de verkoop van CJP-passen door
derden werkten we samen met vier
vaste partners: ING studentenrekening,
ING Rentepunten, Hema en Knaek.
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ING Studentenrekening
In 2014 ontvingen ING studentenrekeninghouders voor het laatste jaar een
voucher met een unieke CJP-code om
zelf een pas aan te vragen. 17.201 leden
hebben hun code verzilverd.
ING rentepunten
Gedurende 2014 werd de CJP-pas verkocht in de ING rentepuntenwinkel voor
750 rentepunten en een bijbetaling van
€ 7,50. De categorieën waarbinnen de
pas te koop is zijn uitgebreid, waardoor
we beter vindbaar zijn. De CJP-pas zal
in ieder geval tot 2016 in de rentepuntenwinkel te koop blijven.
HEMA
In de maand februari hebben we een
test gedaan met de verkoop van CJPpassen in de winkels van HEMA. In bijna alle filialen werd de actie op displays
bij de kassa gecommuniceerd. De pilot

602013132_HEMA topkaart CJP 120x105_v2.indd 1
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heeft niet geleid tot een vaste positie in
de winkels, wel verkopen we in de webshop van Hema-tickets CJP-passen tegen een gereduceerd tarief van € 12,50.
Studentenleven begint met een CJP/
Knaek Studentenpas
Tijdens de studentenintroductieperiode van 2014 werd studenten voor het
eerst een gratis CJP/Knaek Studentenpas aangeboden. Om de pas te bemachtigen, dienden studenten zich in
te schrijven. Wanneer zij tevreden zijn
met de voordelen ontvangen zij de pas
het volgende collegejaar opnieuw en
wordt er automatisch lidmaatschapsgeld afgeschreven. Wanneer zij de pas
niet opnieuw willen ontvangen, kunnen
zij zich eenvoudig weer uitschrijven.
De inschrijvingen veroorzaakten dikke
rijen op de introductiemarkten en heeft
geresulteerd in 11.000 nieuwe leden.
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STRUCTUREEL GOED
CULTUURONDERWIJS
Na een aantal onrustige jaren is de
CJP Cultuurkaart in 2014 weer in een
rustiger en vooral stabieler vaarwater
terecht gekomen. In november 2013
begon het nieuwe Cultuurkaartjaar
waarin de hernieuwde samenwerking
met het ministerie van OCW weer vorm
kreeg. De basis van de nieuwe overheidssteun was in voorgaande jaren
gelegd met intensieve lobby’s van CJP
en een nieuw kabinet dat weer financiële ruimte voor cultuureducatie in
het VO wilde creëren. Op woensdag
19 februari kwamen al die ontwikkelingen officieel tot een hoogtepunt,
toen minister Jet Bussemaker (Cultuur) en CJP-directeur Walter Groenen hun handtekening zetten onder
de concessieovereenkomst voor de
Cultuurkaart. Daarmee werd CJP opnieuw zes jaar de uitvoerder van de
Cultuurkaart.
Volgens minister Bussemaker biedt dit
scholen de kans structureel te zorgen
voor goed cultuuronderwijs. Scholen
hebben nu voor meerdere jaren
zekerheid over de financiering van de
Cultuurkaart. Samen met het vak CKV dat
blijft bestaan, hebben ze hiermee alles in
handen om zich te verbinden aan goed
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cultuuronderwijs. Daarbij benadrukte de
minister het belang dat zij eraan hecht
dat alle kinderen en jongeren met kunst
en cultuur in aanraking komen.
Stijging deelname en eigen bijdrage
Hoewel de overeenkomst pas in februari 2014 ondertekend werd, was CJP in
november 2013 vol vertrouwen met het
nieuwe Cultuurkaartjaar 13-14 begonnen. Mede door de vernieuwde samenwerking met OCW was er niet alleen
groei te merken in het aantal scholen
dat deelnam, maar ook in de bereidheid van de scholen om zelf een bijdrage van € 10,- per leerling beschikbaar
te stellen.
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Het aantal deelnemende leerlingen
steeg van 560.000 naar 675.000. Werd
in Cultuurkaartjaar 2012-2013 nog voor
79% een bijdrage van € 10,- beschikbare gesteld, het jaar erna was dit
percentage 88%.
Het Cultuurkaartjaar 2013-2014 werd
op 1 oktober 2014 afgesloten. In totaal
bedroeg de besteding € 10.431.013. Dat
betekent dat er 97% van het beschikbaar tegoed bij 990 culturele instellingen is besteed.
De onderbesteding vanuit het OCW budget wordt toegevoegd aan het budget
van Cultuurkaartjaar 2014-2015, dat op
1 november 2014 van start is gegaan.

Herverdeling
Met de 4,9 miljoen euro die het Ministerie van OCW per jaar beschikbaar
stelt, is er voor alle leerlingen in het VO
€ 5,- Cultuurkaarttegoed beschikbaar.
Omdat niet alle leerlingen deelnemen,
blijft er een bedrag over. Dit zogenaamde herverdeelbedrag wordt verdeeld
onder de leerlingen waar de school
€ 10,- voor beschikbaar gesteld heeft.
In januari 2014 werd deze herverdeling
voor het eerst gedaan. Er kwam hierbij
nog € 3,- per leerling extra beschikbaar.
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Positieve trend
De positieve trend zet zich voor
Cultuurkaartjaar 2014-2015 verder
door. In totaal zijn er 706.000 leerlingen
aangemeld, waarvan voor 90% een bijdrage van de school beschikbaar gesteld
werd. Daarmee is er ruim 11 miljoen aan
Cultuurkaarttegoed beschikbaar.
Netwerkbijeenkomsten
CJP heeft ook in 2014 ´vinger aan de
pols´ gehouden bij alle betrokkenen van
de Cultuurkaart tijden diverse netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vinden ontmoetingen plaats
tussen scholen, culturele instellingen
en CJP. Er wordt aandacht besteed
aan zowel praktische als inhoudelijke
zaken. Dit jaar is een start gemaakt om
regio’s en scholen die niet deelnemen
aan de Cultuurkaart nadrukkelijker te
informeren over de voordelen. CJP was
hiervoor met name actief in Zeeland,
Limburg en Zuid Holland.
Strategisch Beraad Kunstonderwijs
CJP neemt deel aan het Strategisch
Beraad Kunstonderwijs waarin belangrijke thema’s rond cultuur en school
met docenten, LKCA, CITO, vakverenigingen worden besproken. In 2014
was het examenprogramma CKV een
belangrijk gespreksthema.

Gemeentelijk Cultuurcongres
Op het jaarlijkse Gemeentelijk Cultuurcongres, georganiseerd door Kunsten
’92, heeft CJP een werklunch voorgezeten. Tafelvraag: hoe koppel je de
landelijke Cultuurkaart aan gemeentelijk beleid? De gemeentes Groningen
en Almere, die al enkele jaren financieel bijdragen aan de Cultuurkaart met
sprekende resultaten, hebben tijdens
deze sessie door hun positieve ervaringen en leermomenten andere gemeentes geïnspireerd.
COMMUNICATIE
Mobiel activeren
Vanaf half oktober ontvangen alle
aangemelde middelbare scholen van
Nederland een welkomstpakket met
hun CJP Cultuurkaart voor het nieuwe
schooljaar. Leerlingen worden hierin
aangemoedigd om de Cultuurkaart online te activeren en maken daarbij kans
op een prijzenpakket. Vanaf Cultuur-

“Door mobiel steeg het
aantal geactiveerde
leerlingen naar 63%”

kaartjaar 2014-2015 kon het activatieproces voor het eerst ook via mobiel
worden doorlopen. Dat activeren met
een smartphone zo gebeurd is, werd in
communicatie ondersteund met de zin
‘Klaar in 30 seconden’.
Naast het versimpelen van het activatieproces, werd een stimuleringsmaatregel ingezet. Onder scholen waar meer
dan 70% van de leerlingen hun Cultuurkaart activeerde voor 31 december
2014, werd 50 x € 2.000,- Cultuurkaarttegoed verloot. Het te verloten bedrag
was geen extra geld, maar cultureel
tegoed van scholen die hadden besloten dit jaar niet deel te nemen aan de
Cultuurkaart.
Door beide acties steeg het aantal
geactiveerde leerlingen naar 63% (25%
groei) en gaf 49% van de leerlingen een
opt-in af om geïnformeerd te worden
over culturele activiteiten met CJPkorting.
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VERSTEVIGEN RELATIES
In 2014 waren 1817 culturele organisaties geregistreerd als Cultuurkaartacceptant, waarvan 990 ook actief
hebben gewerkt met de CJP Cultuurkaart. 677 van deze organisaties
hebben een kassafunctie en geven
CJP-korting. In 2014 is extra ingezet
op het verstevigen van de relatie met
bestaande en nieuwe partners. Onder
de nieuwe partners behoren onder
andere American Book Center, Motel
Mozaïque, Where the Wild Things are,
Live on Demand en Het Patronaat.
Introductie I-Frame
Om een nieuw en jong publiek aan te
kunnen boren, is CJP een belangrijk
kanaal voor culturele partners. Voor
CJP is pasverkoop de belangrijkste
inkomstenbron. Om de wisselwerking
tussen partners en CJP te versterken,
heeft CJP een i-Frame ontwikkeld. Het
i-Frame maakt het voor partners eenvoudig om online een CJP-pas aan te
bieden op de plek waar je meteen gebruik kan maken van de korting.
Het i-Frame kan eenvoudig worden
geïmplementeerd op de site van de
partner. De bezoeker wordt niet weggestuurd, maar koopt op deze site de
pas. De afhandeling en betaling worden
volledig door CJP geregeld. Het nieuwe
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CJP Serveert werd
beoordeeld met een
rapportcijfer 8

lid ontvangt direct per mail een CJPnummer en kan deze meteen inzetten
om online een entreebewijs met korting
te kopen. Het i-Frame is getest samen
met studentenkorting.nl. In 2015 wordt
het i-Frame verder uitgerold en kan het
bij alle belangrijke partners van CJP geïmplementeerd worden.
De Grote Prijs
In 2014 is CJP een inhoudelijke samenwerking gestart met De Grote Prijs.
Deze samenwerking geeft vorm aan
een van de speerpunten van CJP:
talentontwikkeling. CJP was onderdeel
van de jury van De Grote Prijs en mocht
onder de naam ‘CJP Wildcard’ vanuit
onze expertise twee wildcards voor de
finale uitreiken. In 2015 wordt deze samenwerking voortgezet.
CJP serveert
In 2014 waren er zes succesvolle edities van CJP Serveert, waarvan twee
premières en drie uitverkochte events.
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Naast een editie bij IFFR, Imagine,
NFF en IDFA was er dit jaar ook een
eerste editie bij Leiden International
Filmfestival.

DJP
In 2014 was CJP wederom partner van
de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs.
CJP was als mediapartner voornamelijk verantwoordelijk voor het aanjagen
van de stemcampagne. Hiervoor zijn
tien korte filmpjes gemaakt met Dennis
Storm en Lize Korpershoek als presentatoren. In elk filmpje werd een van de
genomineerde boeken besproken. Deze
filmpjes zijn verspreid via social en cjp.nl.

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van CJP Serveert is 26 jaar. Zij komen vooral uit de steden waar CJP Serveert in 2014 plaatsvond: Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam. De edities trekken maar liefst tussen de 50% en 80%
nieuwe bezoekers naar het filmfestival.
CJP Serveert het beste van de Musea
In 2014 vond de eerste editie plaats van
CJP Serveert het beste van de Musea.
Hierbij staat, net als bij de filmedities,
centraal dat CJP de drempel wil verlagen voor bezoekers. Daarom proberen we het museum persoonlijker te
maken. Het programma bestaat uit
een introductie door de curator, een
speedtour in kleine groepjes door de
tentoonstelling en een gastcollege door
een inspirerend, bekend persoon. Dit
gastcollege is geen kunsthistorische
uiteenzetting over de expositie, maar
een aanvullend betoog vanuit een
andere discipline, gegeven door bijvoorbeeld een filosoof, cabaretier of schrijver.
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Marlene Dumas, The Painter, 1994, copyright Marlene Dumas, foto Peter Cox

De eerste editie vond plaats in januari, in het Stedelijk Museum Amsterdam
tijdens de tentoonstelling van Malevich.
Deze editie was uitverkocht en werd
door de bezoekers gemiddeld beoordeeld met rapportcijfer 8. In 2015 wordt
CJP Serveert het beste van de Musea
verder uitgerold. Na toekenning van een
financiële bijdrage door zowel het VSB
Fonds als Fonds 21, is het mogelijk om
zes edities te organiseren met verschillende musea.
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KOP: CJP IJZERSTERK MERK
Voor 2014 was ons hoofddoel in deze
sectie om de brand awareness van
CJP verder te versterken. We hebben veel moois te bieden, nú moeten
we zorgen dat iedereen (met name de
jongeren) in Nederland dit ook weet.
CJP ijzersterk merk
CJP is een ijzersterk merk onder studenten en jongeren tot 30 jaar. Dit bleek uit
het tweejaarlijkse Cultuursector Merkenonderzoek door Hendrik Beerda Brand
Consultancy onder 3.000 Nederlanders.
CJP heeft vooral een sympathiek, creatief en actief imago onder de gemiddelde
Nederlander die bekend is met het merk.
CJP is leidend onder jongeren als merk
met een aantrekkelijk aanbod en als product met aantrekkelijke aanbiedingen of
promoties. Daarnaast vindt 42% dat CJP
een goede manier is om de cultuursector
te ondersteunen.
In de nationale ranglijst van 150 sterkste cultuurmerken bevindt CJP zich op
de 93e positie. Onder jongeren tussen
de 18 en 30 jaar neemt CJP de 39e positie in. Daarmee is CJP een sterker merk
dan bijvoorbeeld Lowlands, Pinkpop
of het Van Gogh Museum. Daarnaast
heeft CJP de hoogste, spontane bekendheid in het segment van culturele
kortingsregelingen en tegoedbonnen.
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CJP lanceerde een nieuw
cultureel tijdschrift

EYCA
CJP is actief lid van de Europese
Jongerenkaarten Associatie (EYCA).
Deze organisatie maakt zich sterk om
de nationale kortingen van ieder lid
ook voor andere Europese kaarthouders beschikbaar te maken. Daarnaast
wordt er gelobbyd om belangrijke jongerenthema’s op de Europese agenda
te krijgen.
CJP Portfoliodag
Op 5 april werd de winnaar van CJP’s
eerste Portfoliodag Fotografie bekend
gemaakt. De keuze viel op Vera Cornel, die als eerste opdracht de fotografie voor dit jaarverslag verzorgde.
CJP organiseerde de dag samen met
designbureau Maslow om jong fotografietalent een kans te geven professionele ervaring op te doen. In totaal
stuurden meer dan tweehonderd aanstormende fotografen hun werk in. Uit
de inzendingen werd een selectie gemaakt van tien kandidaten, die bij CJP
op kantoor werden uitgenodigd om hun
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KLAARSTOMEN VOOR DE TOEKOMST
In 2014 maakten we duidelijke keuzes
wat betreft onze media-uitingen,
waarbij sterk is ingezet op online als
bron van culturele tips en inspiratie.
Print blijft een belangrijke rol in onze
marketingmix spelen. CJP magazine
verdween, maar daar kwam het kwalitatief hoogstaande C. magazine voor
terug. Ondertussen begonnen we met
plannen voor een compleet nieuwe
website voor CJP.nl, om live te gaan in
april 2015. Op social media waren we
zeer actief: de doelgroep verplaatste
zich naar andere kanalen, dus doken
wij ook volop in onder andere Instagram en Google +.

14_CJP1.indd 83

30-01-14 11:52

portfolio toe te lichten. CJP houdt zich
dagelijks bezig met het spotten van
nieuw talent en de Portfoliodag was
dus een perfecte match.
Launchparty C Magazine
Op vrijdag 23 mei lanceerde CJP een
nieuw cultureel tijdschrift: C. magazine.
In C. worden hoogwaardige fotografie
en bijzondere verhalen gecombineerd
met heel veel culturele tips. C. werd in
een oplage van 15.000 verspreid en was
als pilot gratis verkrijgbaar bij culturele
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hotspots, winkels en koffietentjes in
Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Om
de CJP-gids meteen goed op de kaart
te zetten, introduceerden we ‘m met
een feest in Toren Overhoeks in
Amsterdam. Singer/songwriter Evenline Vroonland gaf een optreden en Les
Deux zorgde voor de juiste beat. Het
leverde onder andere media coverage
op in nrc.next (rubriek De werkplek van
hoofdredacteur Harm Teunisse), Het
Parool (rubriek Schuim), LINDA., Adformatie en FonkOnline.

CJP magazine
In 2014 verscheen CJP magazine vier
keer. De covers werden opeenvolgend
gesierd door Kris Berry, Jett Rebel –
in de festivalspecial, precies op het
moment dat hij Nederland begon te
veroveren – Franca Treur en Géza Weisz.
We schreven over diverse onderwerpen,
zoals een portretserie met dansers en
het verhaal achter de hardcorehelden
van de jaren negentig. Natuurlijk stonden de magazines ook weer vol met de
beste plekken waar men CJP-korting
kreeg. Het magazine verscheen in een
oplage van 80.000 stuks en werd naar
alle CJP’ers gestuurd, met uitzondering

van mensen die hun pas via ING verkregen. We trokken een nieuw blik getalenteerde journalisten en fotografen open,
om vers jong talent een kans te geven.
CJP magazine nummer 4 was voorlopig
de laatste editie. In 2015 kiezen we ervoor om de focus te leggen op C. magazine, waar we in 2014 al mee begonnen.
C. magazine
De pilot van C. magazine kwam voort
uit twee behoeftes. CJP’ers gaven in
eerdere onderzoeken (o.a. Motivaction,
oktober 2013) aan behoefte te hebben aan een agenda voor de kortingen
die ze krijgen met hun pas. Daarnaast
zochten we een manier om CJP weer op
de radar te zetten bij jongeren die nog
géén CJP’er waren.
Die twee redenen resulteerden na
verschillende brainstormsessies in
ons nieuwe product: C. magazine. Dit
magazine heeft een lumback-cover,
twintig pagina’s meer dan CJP magazine en gebruikt een kwalitatief beter,
dikker soort papier. Bovendien kiezen
we bij C. magazine voor een spannender beeldbeleid met een opvallend
vignet op de cover en een uitdagender
manier van schrijven, om het inspirerende aspect van onze organisatie en
de bijpassende kortingen te benadruk-
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114 tips voor een topzomer // Een uitgave van
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// Zomer 2014 // gratis magazine ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C. magazine verscheen in 2014 twee
keer. In de eerste editie, van mei, namen Dio en Carolien Borgers ieder een
(back)cover voor hun rekening. In het
eerste gedeelte van het magazine toonden verschillende illustratoren en fotografen hun werk. Ook gaven bekende
zangers en acteurs hun geheime tips
op cultureel gebied weg, toonden we
de mooiste locaties waar CJP-korting
geldt, interviewden we aanstormende
talenten en deed Sanne Vogel in de
wisselcolumn een ode aan cultuur.
Het tweede gedeelte van het magazine bestond uit het Uitgids-gedeelte:
dé CJP-kortingen voor een onvergetelijke zomer. De wintereditie van C. magazine verscheen in oktober, met Pink
Oculus en Sofie Winterson op de covers.
Andere opvallende producties waren
een achtergrondverhaal over straatfotografie en een artikel over hoe kunstenaars zonder subsidie nog een bestaan
weten op te bouwen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// C.

CJP houdt van cultuur in alle vormen. Van abstracte
kunst tot festivalweides en van literatuur tot mode.
We verlagen drempels. Organiseren events. En geven
natuurlijk korting. Maar zonder inspiratie geen motivatie. Waar moet je heen, en waarom? In C. delen we
wie en wat ons deze zomer inspireert. Zodat jij het wil
gaan beleven.

Festivals // Expo // Film // Muziek // Theater // Lezen // Lifestyle // Reizen

ken. C. werd in een oplage van 15.000
als pilot verspreid in de grote steden
(Amsterdam, Utrecht en Haarlem) bij
culturele toplocaties en CJP-kortingsgevers. Het magazine werd vervolgens
getest onder zowel CJP-leden als niet
leden.

C. // Festivals

C. // Festivals

45

© Jelmer de Haas

01

deBeschaving

Het is fijn verdwalen op deBeschaving. Flarden van muziek dansen op de geur
van Hochstaudenflur, Zonnedauw en Veenpluis. De bloemen headlinen naast
bands in de Utrechtse Hortus Botanicus. Voed je geest met fantastische optredens, bevlogen voordrachten en kunst. Zomaar in de bosjes, of op een van de
zes podia. Het thema is niet voor niks Homo Ludens. De ‘spelende mens’ staat
dit jaar centraal in Utrecht. Deze zomer zal Blaudzun voor je zingen en laten Jett
Rebel en Tomas Azier zien waarom 2014 van hen is. DeBeschaving houdt het
ook graag lokaal. Veel Utrechts talent dus. Het is de laatste keer dat deBeschaving als eendaags festival door het leven gaat. Wees je eigen expeditieleider
en ontdek een festival dat buiten de gebaande paden wandelt. Al wordt wel
vriendelijk verzocht niet letterlijk door de perken te stampen. debeschaving.nl

5 juli // Utrecht // € 2,- CJP-korting (€ 27,50 ipv € 29,50)

CJP.nl
Op CJP.nl is een selectie te vinden van
het culturele aanbod in Nederland, met
de nadruk op het aanbod voor jongeren
tot 30 jaar. In kortingsitems en winacties laten we zien waar de CJP’er allemaal terecht kan met zijn of haar pas.
Ook is er een goed gelezen blog, waarop
interviews, achtergrondverhalen en reportages te lezen zijn. Deze verhalen
zijn geënt op de actualiteit, inspireren,
zetten aan om te delen met anderen én
om gebruik te maken van de CJP-pas.

Hoogtepunten qua bezoekersaantallen in de blogsectie anno 2014 waren
onder andere ‘Wat moet anders bij de
Oscars?’, een analyse van Acda & de
Munnik (dat veel reacties kreeg op social), het verhaal over een peperdure
kunstfoto (waarbij de kop ‘Waarom is
deze foto 6,5 miljoen euro waard?’ erg
prikkelend bleek) en de verhalen over
Lowlands (verslaggeving en een verhaal over zaken die je alleen accepteert
in een festivalsetting).

North Sea Jazz

Vingerlikkend goed, elk jaar weer. Die line-up van North Sea Jazz. Je gaat haast denken dat een muzikaal orakel de poster vult. Dit jaar: Pharrell Williams, Stevie Wonder, Robin Thicke, Charles Bradley,
Darkside, Al Jarreau, Paloma Faith. Om maar wat te noemen.
Drie dagen pendel je in Ahoy tussen honderdvijftig optredens op dertien podia. Waar je wordt verrast.
Waar jazz, soul en funk-artiesten zich onsterfelijk maken. Waar John Scofield zijn überjam speelt en het
Daptone label de soul van de muren laat druipen. Het speelplezier van de artiesten is net zo tastbaar
als het genot van het publiek. Slimme sluiproutes op het terrein brengen je naar onbekende klanken,
van genres waarvan je niet eens wist dat je ze vanaf nu elke dag wil horen. North Sea Jazz verbindt
heden met verleden en is het enige festival dat oprecht kan zeggen dat het alle generaties raakt. Als je
ook maar één enkel verdwaald chromosoompje met soul in je lijf hebt, weet je wat je te doen staat: op
naar Rotterdam. northseajazz.com

11 t/m 13 juli // Rotterdam // € 10,- CJP-korting op dagkaarten (€ 72,- ipv € 82,-)

Via online campagnes, de nieuwsbrief
en SEO wordt zoveel mogelijk relevant
bezoek naar de site gestuurd. In 2014
kwamen er 1.439.985 unieke bezoekers
op de website van CJP, een stijging van
ruim 20% t.o.v. 2013 (1.128.877).
Ook Cultuurkaart-houders, ouders,
docenten en medewerkers kunnen terecht op CJP.nl, in een apart gedeelte
van de website.
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CJP nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven zijn een belangrijk onderdeel van onze communicatiestrategie. Ze zorgen direct na verzending voor
een boost in de traffic naar de site. De
nieuwsbrieven worden goed geopend:
de CJP-nieuwsbrief gemiddeld met
31,8%, Cultuurkaart met 25,5%, de docentennieuwsbrief met 34,1%, ouders
met 49,8% en instellingen met 61,5%. Er
is dit jaar veel aandacht besteed aan de
overstap naar een nieuwe e-mailmarketing partij, waarbij we begin 2015 starten met een nieuw responsive template
en een nieuwe look & feel.
Social media
In 2014 heeft CJP structureel gebruik
Ontwikkeling nieuwe website
We zijn dit jaar gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website. Zowel
de techniek als het ontwerp worden
volledig herzien met als speerpunt
gebruiksgemak op alle apparaten. De
gebruikerservaring zal intuïtief, gebruiksvriendelijk en merkversterkend
zijn. Het design van de site moet aansluiten bij de doelgroep tot 30 jaar. De
kortingen moeten beter in beeld worden gebracht door slimme zoek- en filtermogelijkheden. Ook het aanschaffen van een CJP-pas kan een stuk
eenvoudiger en moet een prominente
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 e gebruikerservaring
D
zal intuïtief, gebruiksvriendelijk en merkversterkend zijn.

gemaakt van Facebook en Twitter, kanalen die we in vanaf 2011 al gebruikten. Daarnaast hebben we ons in 2014
ook laten gelden op Instagram en Google+. Het aantal fans op al deze kanalen
is gegroeid, met name Instagram en
Google+ vertoonden veel groei én potentie om dit in 2015 verder te verster-

plek krijgen op de website. CJP is een
kortinggever maar ook een bron van
culturele tips en inspiratie. De nieuwe
website gaat live in april 2015.
Cultuurkaart-houders
Scholieren met een Cultuurkaart worden geïnformeerd via de scholen of
rechtstreeks door CJP, via nieuwsbrieven en DM’s. Ook kunnen ze terecht in de speciale Cultuurkaart-app.
Met deze app zijn ze altijd en overal op
de hoogte van de kortingen die ze met
hun Cultuurkaart krijgen in hun eigen
omgeving.
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tegorie 18-30 bij onze club
wil horen en een pas koopt?
Social media-kanalen blijven belangrijke platformen
hiervoor, die het mogelijk
maken om te communiceren
met én te luisteren naar de
doelgroep van CJP.
Over de doelgroep gesproken: de focus in tone of voice
verschoof in 2014 naar 20
tot 30 jaar (van 18 tot 24 jaar
in 2013). We richten ons op
actieve en kritische mensen, die graag hun culturele
kennis delen en worden uitgedaagd om mee te denken.

ken. In 2014 hebben we extra aandacht
gegeven aan de groei van het aantal
mannelijke volgers en likers, omdat dit
nog achterbleef bij het gedeelte vrouwen dat ons volgt. Ons belangrijkste
doel, startend aan het eind van 2014,
was echter niet zozeer de groei maar
meer wélke mensen CJP een warm hart
toedragen. De aantallen hebben we,
nu willen we deze sterker gaan richten
op onze doelstellingen: hoe kunnen we
zorgen dat iedereen in de leeftijdsca-
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Redactioneel werden deze
kanalen in 2014 onder andere ingezet voor het promoten van de
artikelen die verschenen op CJP.nl, die
zorgden voor een bijdrage aan de groei
in het aantal bezoekers: in 2014 waren
er 74.668 sessies n.a.v. een verwijzing
op social tegenover 48.654 in 2013.
Respectievelijk maakten door sociale
verwijzingen gegenereerde sessies in
2014 3,99% en in 2013 3,26% van het totale aantal sessies uit (een stijging van
22.8%). Daarnaast ontwikkelden we een
sterke eigen stijl en een duidelijke tone

of voice, gericht op de coolheid van het
merk CJP: de ‘bij deze club wil je horen’gedachte. Op Facebook hanteerden we
een strakke contentplanning met vaste
dagen voor inspirerende (kunst)posts en
doorplaatsen van blogs. Op Twitter gingen we meer de dialoog aan met (potentiële) CJP’ers en wisten we de reactietijd
sterk te verkleinen.
Ook vanuit marketing- en communicatiedoeleinden werd er gebruik van
gemaakt: om nieuwe werfacties te
promoten, pasverkoop te stimuleren en
aandacht te trekken voor de door CJPgeorganiseerde evenementen bijvoorbeeld.

tien keer in totaal in de dertig dagen dat
hij liep. Wat dat betreft was de redactionele uitschieter opzienbarender: de één
keer op Facebook gedeelde blog ‘5x dit
trek je alleen op Lowlands’ bereikte organisch meer dan 107.000 mensen, waarvan bijna 10% doorklikte naar CJP.nl.
De cijfers eind 2014
(groei voor alle kanalen)
Facebook-likes: 32.969
Twitter-volgers: 6433
Instagram-volgers: 876
Google+-volgers: 18750

Eén van de grootste social-successen
van het afgelopen jaar was een Facebook-winactie i.s.m. Tony’s Chocolonely.
Meer dan 66.000 personen werden
organisch bereikt: 456 likes en meer
dan 1900 reacties maakten dit mogelijk zonder een cent promotiebudget
uit te geven. Ook de Festivalprikker,
waarbij CJP’ers een maand lang festivalkaarten konden winnen, was een
social-succes: de landingspagina met
de meeste sessies vanaf social was in
2014 CJP.nl/festivalprikker (5661 sessies). Kanttekening daarbij is dat die
actie veelvuldig gepost is op Facebook:
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FRISSE BLIK
Door de samenwerking met Knaek
B.V. is met een frisse blik naar het
partnerportfolio gekeken. Dit heeft
geresulteerd in een aantal nieuwe
commerciële partners voor CJP, die
het concept versterken en zorgen voor
extra inkomsten. Knaek BV beheert
namens CJP de accounts en richt zich
ook op verkoop van CJP-passen aan
derden. Zo is Knaek actief op de introductiemarkten aan het begin van het
studiejaar. Hiervoor zijn samenwerkingen gesloten met introductiecommissies, universiteiten, hogescholen
en mbo-instellingen.

Direct € 100 korting
VoorDelig op reis met cJp

 e korting wordt
D
zoveel gebruikt dat
de verwachting
overtroffen is.

Nieuwe commerciële partners
Typhone
Via een speciaal ingerichte online pagina heeft telecomaanbieder Typhone
elk kwartaal een speciale deal voor
CJP’ers. Aan het begin van het schooljaar was deze deal gericht op Cultuurkaarthouders. Typhone biedt abonnementen aan van alle telecomproviders.
De CJP-deal wordt telkens gerealiseerd met de partij die op dat moment
de scherpste prijs heeft.
Weekendjeweg.nl
In oktober 2014 is er een samenwerking met weekendjeweg.nl aangegaan.
CJP’ers krijgen bij het boeken van een
vakantieweekend 10% korting.

nog geen pas? Bestel ‘m voor € 15 op cJp.nl
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EF Taalreizen
De samenwerking met EF taalreizen
leidt tot € 100,- korting per boeking
voor CJP’ers. Als onderdeel van de
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KLEIN & FLEXIBEL
samenwerking stuurt EF taalreizen een
flyer van de CJP-korting mee met elke
informatiebrochure die wordt aangevraagd.
WE Fashion
Op 1 februari 2014 is WE Fashion als
lifestylepartner toegevoegd aan het
rijtje CJP-kortingen. Zowel online (vanaf juni 2015) als in de fysieke winkels
kunnen CJP’ers 15% korting krijgen op
hun aankoop. De korting wordt zoveel
gebruikt dat de verwachting van WE
Fashion overtroffen is.

Eindsprint Examentrainingen
Het aantal leerlingen dat een eindexamentraining volgt, stijgt met 10%
per jaar. Dat betekent dat er binnen de
doelgroep van de Cultuurkaart veel behoefte is aan een goede en vooral ook
betaalbare partner op het terrein van
examentrainingen. Eindsprint Examentraining combineert een persoonlijke
aanpak met een scherp tarief. Examenleerlingen met een CJP Cultuurkaart
kregen € 100,- korting op een training.

CJP is een kleine en flexibele organisatie die ervoor kiest om een aantal
taken buitenshuis te beleggen, zoals
de productie en distributie van passen. In 2014 heeft CJP de klantenservice weer in huis genomen, om beter
zicht te krijgen op de vragen en opmerkingen van onze pashouders.
CJP had ultimo 2014 13,63 FTE (16 medewerkers) in dienst. In oktober vertrok
hoofdredacteur Harm Teunisse, om te
gaan reizen met zijn vriendin. In november 2014 hebben we afscheid genomen
van Hester Leeflang, die gedurende
meer dan 10 jaar een belangrijke rol
heeft gespeeld in de contacten tussen
CJP en haar leveranciers.
Management Team ultimo 2014:
Directeur
Walter Groenen

instelling(en). De Raad stelt het jaarplan en de bijbehorende begroting vast
en heeft een adviserende rol naar de
directie van de stichting. Daarnaast
vervult ze de werkgeversrol voor de
directeur. De Stichting werkt naar de
principes van de code Cultural Governance: een belangrijk uitgangspunt
voor haar functioneren.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie
jaar en zijn na afloop van deze periode
herbenoembaar.
Per 31 december 2014 is de Raad als
volgt samengesteld:
				
				
Boris van der Ham (voorzitter)
Hendrikje Crebolder (secretaris)
Marie-Pauline Lauret (penningmeester)

Hoofd Communicatie en Media
Suzan Damen
Raad van Toezicht
Functie en samenstelling van de Raad
De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en
op de algemene gang van zaken in de
Stichting en de met haar verbonden

SHOP ONZE NIEUWE COLLECTIE
MET 15% CJP KORTING
OP VERTOON VAN JE CJP

147305_Adv_CJP_HL12_148x210.indd 1
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RESULTAAT
CJP heeft het jaar afgesloten met een
negatief resultaat van €236.037 , dat
zal worden onttrokken aan het eigen
vermogen van Stichting CJP.
Het verlies reflecteert het transformatieproces waarin Stichting CJP
zich bevindt na de bezuinigingen op
de Cultuurkaart.
De baten van Stichting CJP bestaan
uit vier componenten:
• Eigen inkomsten zoals de CJP-pas
verkopen
• Bijdragen van fondsen en sponsors
• Inkomsten ten behoeve van de financiering van de Cultuurkaart
• Overige opbrengsten uit commerciële
samenwerkingsverbanden
De lasten van CJP bestaan
voornamelijk uit:
• Personeelslasten
• Kantoorkosten en afschrijvingen
• Media, marketing en communicatiekosten
• Back-office kosten
• Uitvoeringskosten betreffende de
Cultuurkaart
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Staat van baten en lasten in 1.000 euro’s
2014

2013

BATEN
Subsidie OCW Cultuurkaart

522

43

Overige inkomsten Cultuurkaart

712

56

Opbrengsten Paspoort

857

1.179

64

103

2.155

1.381

Overige opbrengsten

Som der baten

LASTEN
562

819

Cultuurkaart lasten 12-13

Personeelskosten

0

-694

Cultuurkaart lasten 13-14

1.099

96

Cultuurkaart lasten 14-15

142

0

Overige bedrijfslasten

734

860

2.537

1.081

Financiële baten en lasten

77

64

Resultaat deelneming Knaek B.V.

69

6

-236

370

Mutatie algemene reserve

-236

370

SALDO

-236

370

Som der lasten

Saldo boekjaar

RESULTAATBESTEMMING
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COLOFON
Tekst: Walter Groenen, Suzan Damen
Eindredactie: Sara Madou
Met dank aan: Boris van der Ham
Vormgeving: De Zaak P.
Fotografie: Vera Cornel
CJP is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Cultureel Jongerenpaspoort (CJP)
Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam
Postbus 3572, 1011 AJ Amsterdam
©juni 2015

43

‘t Oor Almere ‘t Oor Hilversum 37PK, Platform voor Kunsten Aaltense Musea AAMU Accessorize AF
Hartenstein AKO Allard Pierson Museum America Today Amsterdams Historisch Museum Amsterdams
Archeon Artis Astra Theater B.V. Bioscoop Exploitatie Mij Trianon Bakkerijmuseum Het Warme Land Bata
Bimhuis Bioscoop Cine-Service Bioscoopbedrijf City Blue Music Bonnefantenmuseum Boudisque Breda’s
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CBK Amsterdam CBK Groningen CC de Schalm Centraal Museum Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Cinelounge Houten Cinem’Actueel Cinema Cinema Hengelo Cinema Oostereilnad Cinema Roma B.V. Cinema
Concert-en Congres gebouw de Doelen Concertzaal de Oosterpoort Concordia Kunst & Cultuur Continium Dis
De Bios Heerenveen De Blauwe Kei De Drvkkery De Eendracht De Goudse Schouwburg
De Gruitpoort
en kunstencentrum De Koninklijke Schouwburg De Koornbeurs De Kring De Kroepoekfabriek De Leest D
De Theatertroep De Utrechtse Spelen Den Hartog Ford Museum Design Huis Deventer Schouwburg Dieren
Effenaar Eindhoven Museum Elpee Erfgoed Leiden en Omstreken Escher Collectie Euroscoop Tilb
Filmhuis Den Haag Filmhuis Gouda Filmhuis Helmond Filmhuis Lisse Filmhuis Purmerend Filmhuis Schiedam
Gigant Filmtheater Hilversum Filmtheater Leeuwarden Flipje en Streekmuseum Tiel Foam_Fotografiemus
fotografie
Fotograaf en beeldend kunstenaar Max Werkman
Frans Halsmuseum
Frascati
Fries
Gemeentemuseum Helmond Gemeentemuseum Maassluis Get Back Music Gevangenismuseum Veenhuizen
Hanzehof Heden Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte Helder Theater Herinneringscentrum Kamp W
Markiezenhof Het Mauritshuis Het Nederlands Stripmuseum Het Nieuwe Instituut Het Noordbrabant
Holland Dance Festival Holland Festival Holland Opera Hortus Botanicus Amsterdam Hortus Botanicus Le
IDFA International Film Festival Rotterdam Isala Theater Jaarbeurs Utrecht B.V. Jeugdtheater de Krakeling
JT Bioscoop Kasteel Hoensbroek Katwijks Museum Kennemer Theater Keramiekmuseum Princesseh
Korzo Theater
Kroese Arnhem
Kroese Nijmegen
Kröller-Müller Museum
Kunstcentrum Zaanstad
Kunstuitleen Veenendaal Labmusic LantarenVenster Latin American Film Festival Ledeltheater Leidse Sch
Luxor Theater Maas theater en dans Madame Tussauds Amsterdam Maritiem Museum Rotterdam MC M
Movie Unlimited Movieskoop Mundial Productions Museon Museum Arnhem Museum Beelden aan Ze
Museum de Fundatie
Museum de Fundatie, Kasteel ‘t Nijenhuis
Museum De Gevangenpoort
Museum
Museum Het Prinsenhof
Museum het Schip
Museum Het Valkhof
Museum Jan Cunen
Museum Joure
Museum Schokland Museum Slot Loevestein Museum Smallingerland Museum Speelklok Museum van Bomm
Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem Muziekgebouw aan ‘t IJ Muziekgebouw Frits Philips muZieum Nation
Natuurhistorisch Museum Maastricht Natuurhistorisch Museum Rotterdam Natuurmuseum Brabant Natuu
Leder en Schoenen Museum Nederlands Openluchtmuseum NEMO Noordelijk Scheepvaartmuseum
Ostadetheater P60 poppodium Amstelveen Paard van Troje Paleis
Het Loo Panorama
Mesdag
Westerstraat
187, 1015
MA Paradiso Pa
Lucent Danstheater
Pieter van Os
Plaatboef Rotterdam
Plaza
Futura
Poort
Popeye H
Postbus 3572, 1001 AJ Amsterdam
Poppodium Nieuwe Nor
Posthuis Theater
Posttheater
Rabotheater Hengelo
Ray Elpee
Record Pala
Rijksmuseum Volkenkunde Roots Mail Music Rotterdamse Schouwburg Royal Servicebioscoop Echt Royal T
Schouwburg Almere
Schouwburg Amstelveen
Schouwburg Cuijk
Schouwburg De Lawei
Schouwburg D
SCHUNCK* Service Bioscoop Luxor Service Bioscoop Zien Service Theater Skopein Servicebioscoop Hollyw
St Friesch Groningse Heide St. Noordwijk Space Expo St. Theater- en Congrescentrum De Tamboer St. Wer
Stadsschouwburg Amsterdam
Stadsschouwburg De Harmonie
Stadsschouwburg Groningen
Stadssch
Stadsschouwburg Velsen
Stadstheater
Stadstheater de Bond
Stedelijk Museum
Stedelijk Museum
Stg Museum de Kantfabriek Stg. Ned. Nat. Oorlogs- en Verzetsmuseum Stichting 80 Vragen Stichting Cas
Oude Kerk te Amsterdam Stichting Educatieve Orkest Projecten Stichting Evershuis Stichting Fonds Gou
De Hoge Veluwe
Stichting Hiphophuis Holland
Stichting Historisch Schip ‘de Delft’
Stichting Huis Bergh
Stichting Kunstbende Stichting Luxor Theater Stichting mediamatic Stichting Metropool Hengelo Stich
De Meerse Stichting Stadsgehoorzaal Kampen Stichting The English Theatre Stichting Twentsewelle Stic
Stichting Wereld Pers Foto Groningen Stichting Zaans Filmtheater deFabriek Streekmuseum voor de Krimp
The Amsterdam Dungeon
The Movies
Theater ‘t Voorhuys
Theater aan de Parade
Theater aa
Theater Bellevue Theater Bouwkunde Theater Dakota Theater de Bussel Theater de Fransche School T
Theater De Meenthe Theater De Muze Theater de Muzeval Theater De Nwe Vorst Theater De Poorterij
Theater de Stoep
theater De Storm
Theater De Vest
Theater de Voorveghter
Theater de Wegw
Theater Instituut Nederland. Theater Junushoff Theater Kikker Theater Markant Exploitatie B.V. Theater
De Rode Loper
Theatergroep Aluin
Theatermakerij STORM
Theaterproductiehuis Zeelandia
Theaterp
Thermenmuseum Tivoli Theater v.o.f. Toneelgroep De Appel/Appeltheater Toneelschuur Toneelvereniging
Techniekmuseum HEIM Utopolis van Abbemuseum Van Gogh Museum Vanderveen Veenkoloniaal Museum
Leidsche Rijn Waaghals Arnhem Waaghals Nijmegen TRUE Waterput Waxwell Records WE Fashion W
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Wolff Camera
Yamaha Muziekschool Zwolle Zaans Museum Zaantheater Zeeuws Museum Zuiderzeemu
Extrema Outdoor Sziget Exit 5 Days Off Amsterdams Studenten Festival Discovery Festival Holland Dan
39Graden Festival Hongerige Wolf Grachtenfestival Over ‘t IJ WiSH Outdoor Parade Free Your Mind
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