
YXIE 
 
Bij een drietal gelegenheden is de afgelopen weken in het NHD melding gemaakt van 
sponsoring van het YXIE-project door de SOVON. 
Tijdens een bijeenkomst op 9 juni jl. van de Gemeente Alkmaar en het Comité van 
Ondersteuning in het Alkmaarse stadhuis zijn de sponsoren aan de pers gepresenteerd. Ook 
van het NHD was een journalist aanwezig. 
Bij die gelegenheid is ook een intentieverklaring van ons schoolbestuur gepresenteerd. 
Vervolgens zijn sponsorcontracten en intentieverklaring ondertekend. Ten slotte is de pers in 
de gelegenheid geweest vragen te stellen. 
Alle journalisten ontvingen de sponsorcontracten en de intentieverklaring in kopie. 
De pers wist dus dat de SOVON zich tot niets meer en niets minder heeft verplicht dan vanaf 
de opening van YXIE als preferred partner gedurende een periode van 5 jaar nauw met YXIE 
samen te werken waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan 
 
Deelname aan educatieve programma’s door leerlingen, individueel of in groepen,  
Zaalhuur ten behoeve van openbare en/of besloten lessen, voorstellingen of kunstproducties 
van leerlingen,  
Werkervaring- en stageplaatsen binnen de vakgebieden toneel, decorbouw, grafische 
vormgeving, multimedia, dienstverlening en veiligheid.  
Afgesproken is dat kort voor de opening van YXIE nader overleg met de rectoren/directeuren 
van onze scholen zal plaatsvinden om concrete afspraken te maken. 
De rectoren/directeuren van onze scholen zijn door mij over de inhoud van deze 
intentieverklaring geïnformeerd. In de vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad heb ik desgevraagd de leden op gelijke wijze ingelicht. 
De uiteindelijke bijdrage van de SOVON is gerelateerd aan het bezoek door, dan wel het 
opleidingsbelang van onze leerlingen. De gemeente had t.b.v. een concept-exploitatieplan 
behoefte aan een indicatie van de hoogte van onze eventuele bijdrage. Daarom is een ruwe 
berekening gemaakt: Uitgaande van 5000 leerlingen en een geschatte bijdrage van € 10,- per 
leerling gedurende 5 schooljaren zou het dan uiteindelijk kunnen gaan om een bedrag van € 
250.000,- dat door onze scholen wordt besteed aan culturele activiteiten waarvoor jaarlijks 
door ministerie en provincie middelen (“cultuurgelden” etc.) beschikbaar worden gesteld. Dat 
is iets heel anders dan sponsoring die immers geen enkel ander doel dient dan 
naamsbekendheid van de sponsor. Ons gaat het om het vergroten van de (culturele) bagage 
van onze leerlingen dan wel het vergroten van stagemogelijkheden. Waar kun je dat beter 
doen dan in de eigen stad of regio? 
 
Vóór de opening van YXIE wordt door de SOVON dus niets betaald! Wat er wordt betaald, 
wordt bepaald in overleg tussen de directie van YXIE en onze rectoren/directeuren. 
 
  
 
Hieronder letterlijk een aantal relevante artikelen uit de intentieverklaring: 
 
Artikel 2: Duur intentieverklaring 
Deze intentieverklaring is geldig tot het moment dat de directie van YXIE formeel is 
aangesteld en het nader overleg met de rectoren/directeuren van de betrokken scholen is 
afgerond, d.w.z. concrete afspraken zijn gemaakt. 
 



Indien niet een half jaar voor de expiratiedatum besloten is de samenwerking te beëindigen, 
wordt deze intentieverklaring voor telkens twee jaar verlengd.  
 
Artikel 5: Invulling Samenwerking  
 
De definitieve samenwerking met de onder de SOVON ressorterende scholen wordt in 
samenspraak met de betrokken rectoren/directeuren uiterlijk een half jaar voor de officiële 
opening en op het moment dat de directie van YXIE formeel is aangesteld, vorm gegeven. 
Stichting YXIE i.o. stelt als tegenprestatie voor het in Artikel 1 genoemde budget 
onderstaande diensten beschikbaar. 
 
Te denken valt aan:  
 
Deelname aan educatieve programma’s (tentoonstellingsbezoek, lezingen, workshops) door 
leerlingen; individueel of in groepen.  
Zaalhuur ten behoeve van openbare en/of besloten lessen, voorstellingen of kunstproducties 
van leerlingen.  
Werkervaring- en stageplaatsen waarbij leerlingen de gelegenheid krijgen actief bij te dragen 
aan en kennis te nemen van tal van zaken die voor en achter de schermen van het dynamische 
kunstbedrijf YXIE plaats vinden. In overleg met de toekomstige directie van YXIE kunnen 
werkervaringsplaatsen en stages gerealiseerd worden binnen de vakgebieden toneel, 
decorbouw, grafische vormgeving, multimedia, dienstverlening en veiligheid.  
§  Samenwerking in de Kenniscafé’s; laagdrempelige openbare colleges over relevante 
culturele en maatschappelijke thema’s. 
 
Artikel 6: Preferred Partnership 
SOVON is, gedurende de periode van samenwerking, preferred partner van YXIE voor 
werkervaringsplaatsen en stageplaatsen die toegespitst zijn op invulling door leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs en heeft voorkeursrecht bij inschrijving voor educatieve programma’s 
en zaalhuur. De invulling van dit voorkeursrecht dient door de toekomstige directie van YXIE 
en de rectoren/directeuren van de betrokken scholen nader bepaald te worden. 
 
Nogmaals, op verzoek van burgemeester Bruinooge van Alkmaar is een schatting gemaakt 
van de mogelijke inkomsten voor YXIE die dit vanaf de opening met zich mee zou kunnen 
brengen: 
5000 leerlingen à € 10,- per leerling gedurende de eerste vijf jaar = € 50.000 per jaar dus 
maximaal € 250.000,-, niet voor sponsoring, maar voor concrete activiteiten, zie artikel 5. 
 
  
 
  
 
Alkmaar, 1 juli 2009 
 
  
 
Dr. R.A. Gase, algemeen directeur SOVON 
 


