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Inleiding
De samenstelling bestuur en directie
De statutaire bestuursleden van de Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne in 2020:
De heer Kees Feenstra (voorzitter)
De heer Sipke Jager (penningmeester)
Mevrouw Annette Lohuis (secretaris)
De heer Timon Schrooten
Mevrouw Marianne Stevelink
Als gedelegeerd directeur is aangesteld:
De heer Frank Droste
De stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beoogde Instelling.
Ontwikkelingen en doelstelling
2020 was voor het kulturhus een overgangsjaar, een jaar waarin er nieuw beleid is ontwikkeld. In de
zomer van 2019 is het Kulturhus stevig verbouwd om aan de vraag van de samenleving te kunnen blijven
voldoen en zo toekomstbestendig te worden. Het nieuwe beleidsplan wordt in de bestuursvergadering
van april vastgesteld, nadat dit behandeld is op de heidag op 20 maart. Onze missie, visie en
kernwaarden zijn in het nieuwe beleidsplan herijkt en blijven ongewijzigd. In onze strategische keuze
willen we ons de komende jaren richten op twee deelgebieden; de transformatie naar een
toekomstbestendige netwerkorganisatie en kansen verzilveren in de nieuwe samenleving.
De integrale benadering van diensten en producten leidt tot een volwaardig programma dat we aan
willen laten sluiten bij de ontwikkelingen en trends in de maatschappij. Het Kulturhus is de plek waar
verbindingen kunnen worden gelegd die waardevol kunnen zijn voor bijvoorbeeld de WMO,
arbeidsparticipatie en de jeugdzorg. Het Kulturhus heeft een faciliterende en vooral aanjagende rol.
Het Kulturhus ziet haar missie in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een lokale sociale en
culturele infrastructuur waarbinnen burgers hun eigen richting kunnen geven aan het culturele en
maatschappelijke leven.
Het Kulturhus werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal maatschappelijke leven leidt tot
een gezonde, leefbare en stabiele omgeving.
Onze kernwaarden zijn; Verbinden, Iedereen, Evenwicht en Uitdagen
Huidige beleid
In 2020 is er nieuw beleid gevormd. Samen met de gemeente, het personeel en het bestuur heeft de
directie een gedragen beleidsplan kunnen opstellen. De maatschappelijke trends en ontwikkelingen en
het onderzoek van Insight Zorg in het kader van de menselijke maat zijn mede basis geweest voor dit
nieuwe beleid. Mijn Borne 2030 is wederom als stip op de horizon geplaatst: “Het kloppend hart van alle
sociale en culturele ontwikkelingen is het Kulturhus Borne. Diensten en activiteiten vinden ook plaats in
wijken en kernen, maar het Kulturhus zorgt voor ondersteuning en afstemming. De gemeente Borne en
het Kulturhus voeren samen de regie over de sociale en culturele sector. De feitelijke standplaats van de
regiefunctie is het Kulturhus Borne.
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In het nieuwe beleid ligt de focus op:
1.
2.
3.
-

De transformatie naar een toekomst bestendige netwerk organisatie
Vergaande samenwerking met culturele en maatschappelijke partners die eenzelfde
maatschappelijke en commerciële balans willen hanteren.
Verder vormgeven van een autonome organisatie
Het verzilveren van kansen in de nieuwe samenleving.
Uitwerken van het gemeentehuis scenario in een optimale gebouwenexploitatie
Het ontwikkelen van producten passend bij de nieuwe samenleving en aansluitend aan de
vraag.
Sociale activering, “iedereen kan meedoen”
Verbinding houden met de plaatselijke sociaal maatschappelijke en welzijnsnetwerken
Optimale samenwerking en facilitaire ondersteuning van de zorgstraat en/of de één toegang

Bezuiniging
In augustus van 2019 heeft de gemeente een taakstelling van € 300.000,- neergelegd bij het Kulturhus.
Dat is ongeveer 25% van onze inhoudelijke subsidie en om dit te kunnen realiseren zullen we met de
gemeente samen keuzes moeten maken in onze activiteiten. Het is niet duidelijk hoe en of het Kulturhus
dit kan realiseren. Het Kulturhus is een organisatie waar ondernemerschap en sociaal maatschappelijke
en culturele output met elkaar in balans worden gebracht. Om de juiste balans, de huiskamerfunctie en
lage drempel van ons Kulturhus te kunnen behouden is besloten dat welzijnstaken zoals jongerenwerk,
vrijwilligerswerk en wijk gestuurd werk zal worden overgedragen aan gemeente of andere partijen. Dit
geldt ook voor de VVV. In 2020 is er een nieuw meerjarenperspectief opgesteld waarin de taakstelling
van € 300.000,- is verwerkt en gefaseerd wordt ingevoerd. De totale taakstelling kan structureel worden
ingeboekt per 1 januari 2023. Het college heeft hiervoor akkoord gegeven. In 2020 hebben we reeds €
64.000,- bezuinigd op het jongerenwerk en voor 2021 is er reeds een beschikking afgegeven. De
lumpsum bedraagt voor dat jaar € 1.395.398,-. De extra opgebrachte taakstelling van € 14.000,- zal
worden verrekend tijdens de vaststelling van de subsidie 2020.
Beschikking
Voor 1 oktober heeft het Kulturhus een begroting ingediend waarin het te beschikken bedrag voor 2020
in deze vastgestelde begroting € 1.523.423, - bedroeg. Dit is inclusief de vergoeding voor de betaling
van de kostprijs dekkende huur van € 319.538,- Er is Lumpsum beschikt een bedrag van € 1.459.423, dat
is € 64.000,- minder dan in onze begroting. € 64.000,- is het bedrag dat direct bespaard werd door het
jongeren werk niet meer in te vullen als gevolg van de afspraken in de taakstelling. Hiermee werd
ruimschoots voldaan aan de eerste taakstelling voor 2020 van € 50.000,-. Naast de gemeentelijke
subsidies zijn er subsidies beschikt vanuit de Provincie ,ESF Fonds en kleine niet structurele fondsen.
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Begroting versus realisatie
2020 was een corona jaar. De begroting wijkt daardoor sterk af van de realisatie. Door de beperkte
openingstijden en de lockdown wijken met name de horecaopbrengsten (100k minder) en de
huuropbrengsten (40k minder) af. Doordat er minder cursussen zijn opgezet is daar de opbrengst ook
lager (28k). Doordat we ons personeel ook deels in een flexibele schil georganiseerd hebben kunnen we
daar redelijk op besparen. Verder zijn de overheadkosten, de programmakosten en de algemene kosten
lager dan begroot. Er zijn € 45.000,- transitiekosten betaald om de laatste vaste arbeidscontracten van
de muziekschool om te zetten in zzp schap. De gemeente heeft € 75.000,- betaald om de coronaschade
van 2020 te dekken.
Vooruitblik 2021 en corona
In 2021 wordt weer een onzeker jaar voor het Kulturhus. Door de lockdown is er geen zicht op opening
eerder dan in het voorjaar en dat betekent dat het eerste kwartaal voor horeca en incidentele
huurinkomsten als verloren kan worden beschouwd. Met de gemeente zijn we in gesprek om ook dit
jaar de schade vergoed te krijgen vanuit het geld dat gemeente hier rechtstreeks van het ministerie van
cultuur krijgt. We denken dat we pas in september weer full operational zijn en dat betekent dat we een
vergelijkbaar financieel jaar als 2020 verwachten. Alle mogelijke extra subsidies uit provinciale en
landelijke regelingen worden door ons aangesproken.
In maart zal het bestuursmodel worden herijkt en zal een RVT model worden overwogen. Met ons
verbouwde Kulturhus zijn we klaar om te starten zoals we het bedacht hadden in 2019 toen er werd
verbouwd. We verwachten dat er na de lockdown voldoende belangstelling zal zijn voor ons programma
omdat mensen in de nieuwe samenleving graag weer de verbinding zoeken en daarvoor bieden wij de
faciliteiten.
In april heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe huisvesting van het gemeentehuis.
Het scenario waarin er een combinatie wordt gemaakt met ons Kulturhus is gekozen. Wij zien dit als
uitdaging en de mogelijkheid voor een optimale gebouwen exploitatie en een gezamenlijk programma
ten gunste van de Bornse samenleving. Op dit moment wordt er een visie op de huisvesting ontwikkeld
in samenspraak met het Kulturhus.
Per 1 januari wordt het WINO ontbonden. Dat betekent dat we voor onze bibliotheekmedewerkers naast
het economische werkgeverschap ook het juridische werkgeverschap moeten uitvoeren. Als Kulturhus
zijn we hier klaar voor, wij doen dit immers ook voor al de overige personeelsleden in ons Kulturhus. De
maatregel zal geen financiële gevolgen hebben.
De taakstelling van de gemeente
In 2020 hebben we de eerste bezuiniging al opgebracht. Er is € 64.000,- uit onze beschikking gehaald.
In 2021 kunnen we cumulatief € 150.000,- uit onze beschikking opbrengen. Dit is dan wel inclusief €
14.000,- die we in 2020 extra hebben bezuinigd. Daarna sluit ons meerjarenperspectief nog niet aan bij
de fasering van de taakstelling. Uiteindelijk kunnen we 1 januari 2023 € 300.000,- structureel
bezuinigingen t.o.v. de beschikking 2019. Het college brengt een voorstel in de raad waarin ons
meerjarenperspectief aansluit bij de taakstelling, 300k per 1 januari 2023.
Prestatieafspraken
Door de bezuinigingen en daarmee het vervallen van verschillende welzijnstaken en de VVV zijn we nu
opnieuw in gesprek met de gemeente over de prestatieafspraken. De Methode Menselijke Maat wordt
hierbij ook onder de loep genomen.
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Onderwijs
Speerpunten voor ons dit jaar zijn de bibliotheek op school en het project ‘Orkest in de klas’ in
samenwerking met de muziekverenigingen. Beiden zijn wel grotendeels afhankelijk van de
ontwikkelingen omtrent corona. Op dit moment is het niet mogelijk om op de scholen te komen als
externe partij. Daarnaast kan er nog geen samenspel op het gebied van muziek plaatsvinden.
Voor cultuureducatie is er een nieuwe provinciale regeling voor de planperiode 2021-2024. Deze wordt
in samenspraak met de beleidsadviseur van de gemeente Borne ingediend voor 23 april 2021. Hierin
wordt er, uiterlijk schooljaar 2023-2024 een coördinator voor cultuureducatie aangesteld voor 16 uur in
de week, nu 6, en gaan de scholen structureel €7,50 per leerling bijdragen aan de programmering i.p.v.
de huidige €3,50. De gemeente staat garant voor de handhaving van de huidige financiële bijdrage á
€19.000 per schooljaar. Vervolgens draagt de provincie €6.000 per schooljaar bij, mits voorgenoemde
voorwaarden voldaan zijn of worden. Deze nieuwe regeling zorgt voor meer uren bij een aan te stellen
coördinator cultuureducatie en kan in de toekomst zorgen voor meer borging op de scholen.
Gesprekken met de directies van de scholen en de Interne Cultuur Coördinatoren (ICC) zijn gaande om
te bepalen waar de behoefte specifiek ligt.
Kulturkunde
Door de landelijke voorsprong in samenwerking en efficiëntie in de exploitatie wordt ons Kulturhus
steeds vaker gezien als een kenniscentrum voor vergelijkbare maatschappelijke organisaties. Dit heeft
intussen geresulteerd in consultancy en de totstandkoming van Kulturkunde. Het Kulturhus is inmiddels
lid van een advies collectief; dit is een club van ervaringsdeskundigen die consultancy doen voor met
name maatschappelijk vastgoed en de programmering daaromtrent.
Het Kulturhus Borne voert middels een managementcontract het management van de bibliotheek in
Tubbergen, Dinkelland en per 1 juni 2021 ook in Wierden. In alle bibliotheken spelen nu ook de
ontwikkelingen over vergaande samenwerking met andere organisaties zoals in Borne. Er is een
gezamenlijk beleidsplan opgesteld waarin het personeel ook samenwerkt en haar expertise deelt. E.e.a.
wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van de beleidsperiode 2021-2024
Acquisitie
Na de verbouwing beschikken we over 3 extra zalen en 4 spreekkamers. Om deze te vermarkten buiten
het reguliere gebruik zullen we acquisitie moeten inzetten om ook in 2021 de extra huurkosten te
kunnen betalen. We verwachten dat dit in september weer gaat spelen.
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Kernwaarden
Onze 4 kernwaarden
Kulturhus, het veelomvattende concept dat om kernachtige waarden vraagt. Kulturhus, het gebouw waar
wordt geleerd, gespeeld, gelezen en geleefd, waar je ontmoet, waar niks hoeft en waar heel veel mogelijk
is. Het Kulturhus als centraal punt voor onze bonte Bornse samenleving, voor onze cursisten en
leerlingen, onze huurders en onze lezers, onze medewerkers met diverse achtergrond en professie, voor
iedereen, jong en oud.
Verbinden
Wij willen bijdragen aan het verbinden van mensen. We doen dat door naar buiten te treden, door
samen te werken met de inwoners en met de verenigingen en het “noaberschap” te bevorderen. Wij
helpen bij het ontwikkelen van culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten die
betrokkenheid en wederzijdse verbondenheid stimuleren. Het Kulturhus bieden we als centrale plek
voor ontmoeting van individuele burgers, verenigingen, zelfstandig ondernemers en huurders.
Het Kulturhus heeft een ideale omgeving om verbindingen tussen mensen te leggen; door de
uiteenlopende werksoorten trekken we vaak verschillende mensen en het gebouw is erop ingericht om
mensen te laten verblijven. We voelen het als onze taak deze verbindingen te bevorderen en aan te
jagen dit kunnen we doen met culturele programma’s, maatschappelijke thema’s, educatie, welzijn,
sociale media, verenigingen en horeca. Verbinden is doeltreffend!
Iedereen
Wij zijn er voor iedereen. Om dat te kunnen realiseren willen we onze doelgroepen kennen, aansluiten
bij hun belangstelling en inspelen op hun vragen. We zullen initiatieven steunen, inspireren en
uitnodigen om deel te nemen aan ons aanbod, als aanbieder of als gebruiker. Wij leggen
verantwoording af voor wat we doen en zijn voortdurend uit op verbetering.
Uitdagen
Wij dagen uit, innoveren, stimuleren en faciliteren. Onze omgeving, elkaar en onszelf. In het uitdagen
bevindt zich de prikkel om met durf naar voren te blijven bewegen. Wij vertrouwen op de energie die
daarmee wordt opgewekt, in onze omgeving en in onszelf. Met maatschappelijk ondernemerschap
bieden we een podium voor de initiatieven van onze inwoners. Door minder kaders op te werpen en
vrije ruimte te creëren proberen we inspiratie en initiatieven aan te jagen.
Evenwicht
We nemen de verantwoordelijkheid voor een gezonde en professionele bedrijfsvoering, het aanboren
van nieuwe financiële bronnen en het onderhouden van een constructieve relatie met de Gemeente
Borne. We wegen risico’s en maken gewetensvolle keuzes voor zowel commerciële keuzes als voor
maatschappelijke meerwaarde met als voorwaarde dat ze bijdragen aan de verwezenlijking van onze
doelstellingen.
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Prestatie afspraken Gemeente Borne
Naast de omschreven kernwaarden van het Kulturhus en de invulling daarvan in onze activiteiten en
werkzaamheden, werkt het Kulturhus samen met de Gemeente Borne aan resultaten. Dit is vastgelegd
in een gezamenlijk document. Hierin wordt beschreven welke doelen de gemeente Borne heeft voor
haar samenleving en welke onderdelen hiervan bij het Kulturhus worden belegd.
Meerdere keren per jaar gaan we met elkaar in gesprek over de wijze waarop we werken aan de
resultaten. Hierdoor ontstaat er een nauwere afstemming over de te bereiken maatschappelijke effecten.

De Menselijke Maat
Het Kulturhus heeft een belangrijke rol om te komen tot de inclusie samenleving. Dit is een samenleving
waarin iedereen mee kan doen. Mensen met en mensen zonder een beperking. Jong en oud
gelijkwaardig aan elkaar. Het Kulturhus heeft als taak om te zorgen dat die mensen die moeite hebben
met de deelname in de samenleving bij de samenleving worden betrokken. Daarnaast dient het
Kulturhus de samenleving te ondersteunen om te zorgen dat ook zonder bemoeienis van het Kulturhus
of de gemeente iedereen deel kan nemen aan de samenleving.
De resultaten zijn ingedeeld volgens de principes van de Menselijke Maat. Deze principes zijn gebaseerd
op de positieve psychologie. Hierin staan autonomie, competentie en verbondenheid centraal. De
samenhang van deze drie onderdelen geeft inzicht over het welbevinden van de inwoner.
Een globaal overzicht van de resultaatgebieden waar het Kulturhus aan werkt:
Autonomie
De mate waarin je je eigen keuzes kunt maken, jezelf kunt zijn en je mening durft te geven.
Rol Kulturhus
- Het Kulturhus draagt bij aan de groei naar volwassenheid van de jeugd
en jongeren in Borne
- Ruimte bieden voor het ontwikkelen van talenten
- Sociale activering om (groepen) mensen uit een sociaal isolement te
halen
Verbondenheid
De mate waarin je je verbonden voelt tot andere mensen, hulp (kunt) krijgen van anderen en van
betekenis kunt zijn voor anderen.
Rol Kulturhus
- Het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van
dorpen, wijken en buurten door invulling te geven aan wijkcoördinatie,
waarbij burgers zelf meer initiatieven ontplooien en actief aan de
samenleving deelnemen, ook zonder gemeentelijke betrokkenheid
- Het ondersteunen van vrijwilligers
- Het Kulturhus maakt het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten onder
meer door middel van culturele activiteiten
- Zorgdragen voor goede toeristische informatie over Borne via een VVV
functie.
- Deelname aan, aanjagen van en ondersteunen bij de evenementen in
de gemeente Borne.
- Het Kulturhus is een fysieke locatie waar inwoners kunnen werken en
verenigen
Competentie
De mate waarin je kunt doen waar je goed in bent, je passies en talenten in kunt zetten en nieuwe
dingen leert.
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Rol Kulturhus

-

Het Kulturhus draagt bij aan het cultureel bewustzijn en groei van de
inwoners
Het aanbieden van diverse cursussen (Kursushus) waarbij inwoners ook
aan elkaar kennis kunnen overdragen
Het exploiteren van de bibliotheekfunctie in de gemeente Borne: van
collectie naar connectie

In ons jaarverslag zult u deze resultaatgebieden zien terugkomen, verwoven door het geheel aan
activiteiten en rollen die het Kulturhus heeft.
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Taakgebieden
Bibliotheek
Algemeen
Van collectie naar connectie. In die transitie zitten we als bibliotheek volop. Een transitie die er voor gaat
zorgen dat maatschappelijk educatieve projecten centraal staan en ondersteund worden door onze
collectie. Boeken blijven altijd van groot belang voor de bibliotheek en steeds meer en meer is het de
drager van onze maatschappelijke rol. We zien – zeker na onze verbouwing – dat de bibliotheek, ons
Kulturhus, steeds meer een plek is waar mensen gewoonweg kunnen en willen ‘zijn’. De ‘third place’ die
we al jaren voor ogen hebben. Lezen, leren, ontmoeten. Een doel waar elke bibliotheek in Overijssel mee
bezig is. Inmiddels hebben we samen met de drie bibliotheken waarmee we samenwerken een
beleidsplan opgesteld. Dit plan is uitgewerkt en smart gemaakt in een jaarplan waarin de activiteiten per
aandachtsgebied en bibliotheek zijn uitgewerkt.

Inhoudelijk
Aan de hand van de trends, onze maatschappelijke opgaven uit de WSOB, de afzonderlijke
gemeentelijke visies en onze zelfanalyse hebben we de volgende strategische doelen samen
geformuleerd. De strategische doelen dragen bij aan de drie ‘maatschappelijke opgaven’ uit het
WSOB-convenant, en aan het realiseren van de daarvoor benodigde randvoorwaarden.
-

-

-

-

Geletterde samenleving
o We bereiken elke Kinderopvanglocatie, Basisschool en school voor Voortgezet
Onderwijs in ons werkgebied met de landelijke programma’s BoekStart en/of de
Bibliotheek op school.
Participatie in de informatiesamenleving
o We bieden volop projecten en cursussen op het gebied van digitalisering en
geletterdheid die de inwoners van onze gemeenten digivaardiger maken.
o Alle inwoners kennen de bibliotheek en maken gebruik van ons aanbod en onze
dienstverlening (fysiek en digitaal)
Een leven lang ontwikkelen
o We realiseren een uitdagende en inspirerende programmering voor (en zoveel
mogelijk mét) volwassenen.
o De fysieke bibliotheken zijn een ‘Plek 3’: voldoende aanbod, informatie en
programmering die synergie en nieuwe initiatieven aanjagen.
De basis garanderen
o Eén personele organisatie van drie bibliotheken, waarbij het bundelen van
specialismen en competenties centraal staat. We werken vanuit een gezamenlijk
beleidsplan.

In de bibliotheek werken we volgens de programmalijnen van het Overijsselse Netwerk van Bibliotheken.
Deze lijnen omvatten het blijvend lezen en leren van 0 tot 100 jaar. Binnen deze lijnen voeren wij
verschillende projecten uit die passen bij onze huidige situatie dan wel de Bornse samenleving. De
projecten zijn ten opzichte van 2018 niet veranderd. De meest wezenlijke verandering in onze
bibliotheek in 2019 was de verbouwing. Onze bibliotheek is omgebouwd tot een moderne en
aantrekkelijke bibliotheek waar mensen graag vertoeven.
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Onder programmalijn Jeugd en Onderwijs vallen een aantal van onze projecten. Denk hierbij aan
Bibliotheek op School (dBos), Boekstart en de Voorleesexpres. Cijfers met betrekking tot de bibliotheek
op school vindt u hieronder. In 2020 zijn we weer dichter bij ons doel gekomen om alle basisscholen
aan te sluiten bij dBos. Behalve de Prismaschool zijn nu alle basisscholen aangesloten. De Prisma grenst
aan het Iemenschelf en zou praktisch gebruik kunnen maken van de dBos in deze school. Komend jaar
gaan we kijken hoe we deze school ook aan kunnen sluiten. Dit betekent dat we bijna alle Bornse jeugd
tot 12 jaar kunnen voorzien van boeken en een leesbevorderingsprogramma.
Programmalijn Participatie en zelfredzaamheid is in Borne ingevuld met het Taalhuis, Taalhuis junior en
workshops aangaande digitale geletterdheid. Cijfers van het Taalhuis vindt u hieronder. In 2020 is het
door corona heel lastig geweest om de taalkoppels te ontvangen in de bibliotheek. Aangezien wij
werken met vrijwillige taalmaatjes (veel in de risicogroep voor corona) hebben we niet kunnen bereiken
wat we hadden beoogd. Veel taalkoppels hebben elkaar langere tijd niet gezien en zowel taalmaatje als
statushouders zijn minder dan gemiddeld digitaal vaardig.
Persoonlijke ontwikkeling is een programmalijn die we als bibliotheek in samenwerking met – en als
onderdeel van – het Kulturhus tot stand laten komen middels de programmering en het Kursushus. Dat
wordt verderop in dit document toegelicht onder de kop ‘Expoitatie’.
De 4e programmalijn is die van Veranderen en Verbreden. Het inrichten van onze collectie zodat deze
past bij onze inhoudelijke programma’s, als ook het aanbieden van 21 e eeuwse workshops voor de jeugd
in samenwerking met Tetem. Erg succesvolle workshops waar we veel jeugd mee bereiken.
Cijfers
Algemeen
Aantal uitleningen
Aantal leden
Aantal jeugdleden

115772
4926
3130

Jeugd – De Bibliotheek op School
Aantal deelnemende scholen
Aantal leerlingen lid van de bibliotheek
Aantal uitleningen via Scholen
Aantal leerlingen dat ook leende in de bibliotheek
Aantal uitleningen bibliotheek
Totaal aantal uitleningen
Vrijwillige bieb-ouders in Borne

9
1513
18446
685
14972
33418
100

Taalhuis Borne
Deelnemers Taalhuis
Vrijwilligers Taalhuis
Deelnemers Taalhuis Junior
Vrijwilligers Taalhuis Junior
Bezoekers (digi)Taalcafe
Bezoeker Internationale Koffie Ochtend (IKO)
Deelnemers Digitale cursussen

28
30
14 kinderen
12
77
26
0
11

Voorlees Express/Boekstart/TETEM
Deelnemende Gezinnen Voorleesexpress
Vrijwillige voorlezers + coördinator
Boekstart in de Kinderopvang
Boekstartkoffers (leden ingeschreven 0-1 jaar)
Deelnemers Tetem activiteiten

8
13
3 locaties
103
349
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Muziekschool
Algemeen
Het Kulturhus heeft de taak om bij te dragen aan het ontwikkelen van cultureel bewustzijn en groei bij
de inwoners. De Muziekschool verzorgt instrumentaal- en vocaal onderwijs, muzikale basisvorming,
kortlopende cursussen en workshops en biedt samen met het Kulturhus een podium voor talent.
Daarnaast sluiten wij aan bij Bornse evenementen waar het kan en combineren wij ook intern zoveel
mogelijk met de andere werksoorten, zodat muziek en muziekonderwijs in het algemeen beschikbaar is
voor een zo breed mogelijke doelgroep. Middels deze activiteiten van de Muziekschool proberen wij
zoveel mogelijk bij te dragen aan de autonomie, competentie en verbondenheid van de Bornse
inwoners.

Inhoudelijk
Vorig jaar schreven wij over het project Orkest in de Klas wat zou gaan plaatsvinden op drie basisscholen
en waar de gesprekken zouden worden opgestart voor uitbreiding van scholen. Voor twee scholen (St.
Aegidius & Oldhof) en twee muziekverenigingen (St. Gregorius & Bornse Harmonie) hebben de lessen
Orkest in de Klas ook daadwerkelijk plaatsgevonden tot aan de lockdown in maart. Helaas is het voor
beiden niet mogelijk geweest om een einduitvoering te realiseren. Voor het Stedelijk Orkest en de
Beekparkschool stond in de planning om in mei/juni 2020 te starten, dit heeft geen doorgang kunnen
vinden. Als vooruitblik op 2021 kan vast worden opgenomen, dat tot op heden van schrijven, er nog
geen lessen hebben kunnen plaatsvinden wegens de maatregelen op de basisscholen.
In seizoen 2019/2020 hebben er een aantal cursussen plaatsgevonden betreft muziekonderwijs. Dit zijn
weer de AMV cursussen, zangcoaching voor mensen met een beperking, Muziek op Schoot en
kinderkoor Smiley. Helaas zijn aan al deze cursussen een eind gekomen in maart 2020. Muziek op Schoot
heeft nog online plaatsgevonden middels een aantal lessen. Ook de zangcoach docente heeft continu
contact gehouden met de cliënten en met de cursisten van het kinderkoor, zodat ook zij niet werden
vergeten. De cursussen zijn veelal in groepsverband en dit heeft door de maatregelen gevraagd om
creativiteit. Hoewel het niet altijd lukt om in groepsverband lessen te kunnen verzorgen is er dus wel
gekeken naar de individuele mogelijkheden.
In 2020 zijn er weinig tot geen evenementen geweest waaraan de muziekschool een bijdrage heeft
geleverd of wat zij zelf heeft kunnen organiseren. De docenten hebben in het najaar van 2020 nog wel
kleine concertjes voor familie en vrienden kunnen geven met hun eigen cursisten waar maximaal 30
bezoekers bij aanwezig konden zijn. Deze zijn als zeer positief ervaren en hopen wij dan ook spoedig
weer in 2021 te kunnen organiseren.
Cijfers
Hieronder volgen de kwalitatieve gegevens van de Muziekschool in 2020.
Het aantal leerlingen:
Afdeling
Instrumentaal/vocaal
Ensembles
Koren
Bandjes
Muziekcursussen

Leerlingen
1-1-2020
219
28
29
12
56

Leerlingen
31-12-2020
182
20
27
12
38
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Corona en de sluiting van de muziekschool heeft haar stempel gedrukt op de terugloop in het aantal
leerlingen/cursisten. Over de gehele breedte van de muziekschool is te zien dat er een daling is te zien.
Met het aanbieden van de online lessen zijn er toch veel ouderen, maar ook jonge kinderen afgehaakt.
Het grote gros met gestopte leerlingen geeft dit ook als reden aan. De verwachting is dat een deel
weer zal terugkeren wanneer online lesgeven weer mogelijk is, maar de vrees is dat ook een groot
gedeelte wellicht de motivatie verliest en alsnog eind dit seizoen de keuze zal maken om te stoppen.
Vanwege de online lessen is er ook vrijwel geen nieuwe aanwas van leerlingen. Zij wachten allen tot
het moment dat er weer fysiek les gegeven kan worden.
De formatie, alleen bestaande uit docenten, was in 2020 als volgt:
Soort dienstverband
Vaste Arbeidsovereenkomst
Overeenkomst tot opdracht (ZZP)

Aantal
2019
6
21*

FTE
2019
2,02
-

Aantal
2020
5
19

FTE
2020
1,74
-

*Van de ZZP overeenkomsten waren er twee ter vervanging van ziekteverlof.
Wegens de bezuinigingen, eerder genoemd in dit verslag, zullen de arbeidsovereenkomsten de
komende tijd verdwijnen binnen de muziekschool en ingevuld worden door de flexibelere ZZP
overeenkomsten.
Examenresultaten 2020:
Examens
Theorie A
Theorie B
Theorie C
Praktijk A
Praktijk B
Praktijk C
Praktijk D

Leerlingen
2019
12
9
1
9
10
1
1

Leerlingen
2020
7
5
2
7
3
1
0

Slagingspercentage
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Bij de examens zijn ook de gevolgen te zien van de maatregelen. Deze zijn een aantal keer verplaatst
en uiteindelijk heeft bijvoorbeeld pas in september het praktijkexamen plaatsgevonden. Door de
onzekerheid in het jaar zijn de aantal deelnemers ook beperkt. Wel kunnen wij met trots melden dat
één cursist trompet met lof is geslaagd.
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Welzijn
Inhoudelijk
2020 is een ‘roerig’ jaar geweest voor het welzijnswerk. Wegens bezuiniging werd het jongerenwerk
niet meer vanuit het Kulturhus ingevuld. Personeel vertrok en vanuit alle terreinen zoals
netwerkpartners, gemeente, dorpen en wijken werden inhoudelijk de hulp- en ondersteuningsvragen
niet minder.
Voor een aantal bewoners viel een veilige en vertrouwde plek plots weg en de eerste maanden van het
jaar zijn deze personen en hun omgeving ondersteund en begeleid en doorverwezen. Op verschillende
locatie in de gemeente is er veelvuldig contact over leefomgeving en overlastervaring. In de eerste
maanden van het jaar werd intensief met de BOA samengewerkt. Toen kwam corona.
Opvallend in het begin van de coronacrisis was dat de bewoners de 1 ste (intelligente) lockdown gelaten
over zich heen lieten komen. Lopende participatieprojecten vielen stil, besturen van alle dorp- en
wijkverenigingen gingen in de pauzestand.
Deze gelatenheid veranderde in een onrustige warme zomer, meer overlastervaringen van jongeren en
irritaties onderling zoals spelende kinderen, luidruchtige barbecues, hondenpoep, stinkende
afvalcontainers etc. Na de zomer werden een aantal bewonersinitiatieven weer opgepakt en lopende
zaken afgerond.
Buurtinitiatieven:
Om wijk- en bewonersinitiatieven te ondersteunen/organiseren is o.a. subsidie aangevraagd en
ontvangen bij de provincie Overijssel, Jantje Beton, RABO-fonds en Kern met Pit. Dit jaar is €2.386,68
euro besteed aan vier projecten vanuit de zgn. buurtbon.
Vanuit 3 locaties in Borne hebben de bewoners d.m.v. een brief een aanvraag bij B&W ingediend.
Bij deze aanvragen is wijkcoördinatie op aandringen van de bewoners betrokken. Miscommunicatie,
onduidelijkheid van gemeente en bewoners was hoofdzakelijk de oorzaak van
een moeizame samenwerking. Twee bewonersprojecten zijn afgerond. De derde aanvraag, betreft een
veilige voetballocatie, is door de gemeente wel toegezegd maar (nog) niet gerealiseerd.
In totaal zijn er negen bewonersinitiatieven aangemeld waarvan er zes
zijn gerealiseerd. Deze aanvragen betreffen veilig spelen, herinrichting groen, aangepaste
verkeersmaatregelen en kunst en cultuuractiviteiten voor hoogbegaafde kinderen.
Dorpen en wijken
In het kader kennis en ervaringen uitwisselen zijn er twee ontmoetingen gerealiseerd tussen de dorpsen wijkverenigingen. De dorpen Hertme en Zenderen en de wijkverenigingen Stroom Esch
en Bornsche Maten hebben een start gemaakt.
In het kader van 'Verkeersveiligheid in de wijk’ is in samenwerking met de Wijkraad Bornsche Maten,
politie en gemeente een snelheidscontrole in de wijk georganiseerd.
De jaarlijkse bezoeken van B&W aan wijken en dorpen heeft mede door corona alleen aan het
kerkdorp Hertme plaatsgevonden.
Wijkplannen en convenanten
Stroom Es: bestaande wijkplan besproken, welke zaken zijn afgerond en welke
ambities/thema's kunnen we vertalen in een nieuwe versie.
Bornsche Maten: bestuur ziet de voordelen van een ambitieplan voor de wijk maar geeft aan om eerst
de ruimte te willen om als nieuw bestuur te onderzoeken welke thema's belangrijk zijn voor de
wijkbewoners.
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Zenderen: met steun van Overijsselse subsidie is drie jaar ingezet op een herijking van
het Dorpsambitieplan. Het kerkdorp heeft verschillende tegenslagen en hindernissen
moeten overwinnen, enkele werkgroepen zijn actief en hebben goede contacten en korte lijnen met de
gemeente Borne.
Oud Borne: na drie jaar intensief overleg en ondersteuning is het wijkconvenant Oud Borne
ondertekend.
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Informatie delen/brengen en ondersteuning
In samenwerking met de Buurtman van Twente Milieu. Tijdens koffieochtend Wensink Zuid
informatie invoering diftar.
Structureel met de buurtman (Twente Milieu) in wijk en buurt voor afstemming en samenwerking.
Structureel contact en afstemming met de afdeling fysieke leefomgeving van de gemeente
Borne. Meldingen van bewoners over woonoverlast en/of irritaties werden gedeeld en besproken.
Een aantal locaties in de gemeente Borne vergen intensievere aandacht en veelvuldige
contactmomenten met bewoners. Preventie en maatwerk, gezamenlijk tot oplossingen komen.
Achttien hulpvragen van bewoners, scholen, Welbions en politie voor ondersteuning hebben
geresulteerd tot huis/buurtbezoeken, informatie delen en gezamenlijke projecten/activiteiten.
Totaal 7 situaties zijn vastgelegd in rapportages en doorverwezen.
Bewonersgroepen:
-mensen met een beperking: de club is helaas in juli gestopt vanwege de coronamaatregelen.
Contacten worden onderhouden d.m.v. vrolijke kaartjes die door de vrijwilligers worden
rondgebracht.
-vriendenkring: structureel telefonisch contact en 2 koffie/theemomenten.
-contacten vrijwilligers zijn onderhouden d.m.v. van app berichten een 3x fysieke overlegmomenten.
Neje Noaberschap heeft in 2020 geen vooruitgang geboekt.
Overleggen/afstemming
L&V werkgroepen, sociaal team, afstemmingsoverleg WMO,
BHT, Team Fysieke Leefomgeving, participatieoverleg, afstemming Buurtman.
Ondersteuning
Energietransitie, Waterbeheer Wensink Zuid, Zelfregieteam Borne, politie/handhaving
Vrijwilligerswerk
In 2020 zijn er door Bureau Vrijwilligerswerk Borne een aantal activiteiten georganiseerd om
organisaties, (mogelijke) vrijwilligers, instanties bij te praten over vrijwilligerswerk en alles wat daar bij
komt kijken. Activiteiten die kennismaking onderling mogelijk maakten als ook gewoonweg een
‘tentoonstelling’
over
aanbod
van
vrijwilligerswerk
in
Borne
voor
het
publiek.
In april ging Bureau Vrijwilligerswerk Borne het dorp in samen met 20 vrijwilligersorganisaties met de
Popup-Vrijwilligerswinkel; wat herhaald is in Zenderen (Sindron) in september. Doel was om
verenigingen en stichtingen zichtbaar te maken bij de bezoekers van de beide centra.
Een vrijwilligersbrunch om onderling kennis te maken en vrijwilligers te danken in samenwerking met
het Dijkhuis en met de serviceclub Bornse Lions, en in november een VrijwilligersBeurs op het
Twickelcollege, waar onder andere ook Maatschappelijke Stages bij het aanbod hoorden.
Bureau Vrijwilligerswerk Borne organiseert en faciliteert het netwerk Vrijwilligersplatform Borne. De 35
leden
komen
drie
keer
per
jaar
bijeen
om
kennis
uit
te
wisselen.
Bureau Vrijwilligerswerk Borne houdt jaarlijks de cijfers nauwgezet bij. Bezoekers van de website, het
aantal vacatures en aangemelde vrijwilligers, als ook het aantal bezoekers van de spreekuren in het
Kulturhus. Waardoor de ‘bewegingen’ in Borne via deze weg goed te volgen zijn.

Cijfers
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Welzijnswerk is amper in cijfers te vatten. Er valt echter het een en ander in cijfers uit te drukken.
Wijkcoordinatie en Jeugd- en Jongerenwerk
Kunst (eta) leren in Borne
Tetem
Bornse Initiatievenkaart
Overheidsparticipatie

7 jongeren
20 dagdelen
57 initiatieven
16 bewonersvragen m.b.t. Veiligheid
uitgevoerd
12 m.b.t. ontmoetingen, groenbeheer
en spelen
€8019,53
10

Bewonersinitiatieven
Ondersteuning vanuit Buurtbon
Casussen die extra aandacht vergen
Vrijwilligerswerk

2019
529
80
21
154
96
130
147

Contacten
Vrijwilligers ingeschreven
Organisaties ingeschreven
Vacatures aangemeld
Bemiddelingen
Adviesgesprekken met organisaties
Aantal vragen spreekuur Bibliotheek

2018
487
74
37
148
96
78
144

VVV/Toerisme Borne
Algemeen
Het Kulturhus is ook de plek voor de toeristische informatie over, voor en door Borne. Het is dé plek
waar de toerist moet zijn voor de mooiste routes en informatie over Borne. Sinds 2017 is Stichting Beleef
Boeiend Borne een samenwerkingspartner van het Kulturhus. Samengesteld met vertegenwoordigers –
ondernemers - vanuit de vrijetijdssector om als klankbord te fungeren.

Inhoudelijk
Het beleid omtrent toerisme is per 01-07-2020 overgedragen aan de Stichting Beleef Boeiend Borne die
een toerisme manager hebben aangesteld. Tot die tijd heeft het Kulturhus deze taak nog uitgevoerd. De
uitvoer van VVV en overige operationele toeristische werkzaamheden zijn tot 31-12-2020 uitgevoerd.
Per 01-01-2021 is de VVV-licentie ook officieel verlopen en deze wordt niet verlengd. Het Kulturhus blijft
een toeristisch informatie punt waar men terecht kan voor vragen en het afhalen van bijvoorbeeld een
plattegrond van Borne en informatie over routes en bezienswaardigheden in de omgeving.
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Exploitatie
Algemeen
Bij Kulturhusen is het altijd zoeken naar een juiste balans tussen maatschappelijke output en
ondernemerschap dat nodig is om de exploitatie op orde te houden. Bij het Kulturhus in Borne gebruiken
we het gebouw om haar eigen werksoorten onder te brengen, maar ook voor huisvesting van diverse
stichtingen en verenigingen. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het nodig om een aantal ruimtes
structureel te verhuren voor langere periodes. Op deze manier zijn we langer verzekerd van vaste
inkomsten. Deze partijen dienen wel een sociaal-maatschappelijke output te hebben en zich te liëren
aan de Kulturhus gedachte. Niet iedereen kan zomaar vaste huurder worden van het Kulturhus. Voor de
incidentele verhuur maken wij altijd de afweging hoe wij balans kunnen houden tussen het verhuren van
ruimte aan een maatschappelijke partij (stichtingen, verenigingen of andere sociaal-maatschappelijke
initiatieven) of aan een commerciële partij om te zorgen dat het Kulturhus ook financieel gezond kan
blijven en juist hierdoor de tarieven voor deze maatschappelijk partijen laag kan houden. Dikwijls is het
wel zo dat overdag de ruimtes verhuurd kunnen worden voor commerciële doeleinden en ’s avonds pas
het verenigingsleven begint. Met de meeste van deze verenigingen leggen wij de afspraken vaak voor
het seizoen vast en nemen wij hierin ook de afspraken op wanneer er eventueel voorrang verleend kan
worden aan een commerciële activiteit. Het Kulturhus streeft er naar om alles zoveel mogelijk in goed
onderling overleg te doen.

Inhoudelijk
Na de verbouwing in de zomer van 2019 is er voortvarend gestart met de exploitatie van de nieuwe
ruimten. Dit resulteerde in een zeer goede omzet in het voorjaar van 2020. Deze is in vergelijking tot
voorgaande jaren beter geweest dan ooit, zelfs met de sluiting half maart. Uit deze cijfers kunnen wij
concluderen dat de verbouwing haar vruchten afwerpt en dit biedt perspectief voor de toekomst. Er zijn
nieuwe incidentele klanten toegevoegd aan het bestand en zij zijn allen te spreken over de uitstraling
en mogelijkheden die het Kulturhus nu te bieden heeft.
Toen het Kulturhus in maart haar deuren moest sluiten had dit consequenties voor alle verhuringen die
gepland stonden. Deze zijn allen kosteloos geannuleerd of verplaatst naar nieuwe data. Dit had als
resultaat dat we tijdens heropening in de zomermaanden meer omzet hebben gedraaid dan in
voorgaande jaren, zelfs met de restricties qua aantallen. Normaliter is de zomerperiode en met name de
bouwvak het moment dat het Kulturhus even tijd heeft om te ‘resetten’ en voor te bereiden op het
nieuwe seizoen. Nu bleek dat er veel behoefte was aan ruimte om weer samen te komen, trainingen of
cursussen te volgen en het verenigingsleven weer op te starten, allen in beperkte vorm of aantallen.
Helaas was dit van niet al te lange duur en kon in november het Kulturhus de deuren weer sluiten, terwijl
de ondersteunende horeca al in oktober weer moest sluiten. Deze horeca zorgt voor een groot deel
voor de omzet van het Kulturhus.
Wegens de verplichte sluiting(en) is er wel veel tijd geweest om openstaande werkzaamheden na de
verbouwing op te pakken en om het gebouw verder qua inrichting te verfraaien. Intern schilderwerk is
opgepakt, alle vloeren zijn weer in de was gezet en ook de spreekruimten zijn nu voorzien van schermen
waarop men kan ‘inprikken’, zodat deze ook als werkruimte gebruikt kunnen worden. De verlichting van
bibliotheek is vervangen, zodat deze ook weer voldoet aan de wensen van bezoekers. In het theater zijn
vrijwilligers bezig geweest om de verlichting te verduurzamen en is er een nieuwe lichttafel aangeschaft
die eenvoudiger in bediening is en zodoende beter aansluit bij de behoefte van ons theater. Tevens zijn
er plannen gemaakt om ook de geluidsinstallatie en bijhorende tafel in 2021 te gaan vervangen, zodat
ook hier flexibeler mee gewerkt kan worden. Ook hiermee spelen we in op de multifunctionele vraag
van zaalgebruik.
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Het aantal sociaal-maatschappelijke organisaties die structureel een kantoor huren in het Kulturhus is
constant gebleven in 2020. Deze huurders hebben de mogelijkheid gehad om ten tijde van lockdown
gebruik te kunnen blijven maken van hun kantoor.
In september 2020 is in het Kulturhus een studio opgeleverd om te kunnen voldoen aan de
veranderende vraag van de samenleving. Met deze studio wil het Kulturhus op een laagdrempelige
manier de samenleving gebruik laten maken van de faciliteiten om hun doelgroep te kunnen bereiken.
Gezien de hoge aanschafkosten die een studio met zich meebrengen hoopt het Kulturhus dat ze op
deze manier voorziet in een behoefte. Door de kosten laag te houden voor gebruik is het ook voor
incidenteel gebruik interessant voor de lokale partijen. Hierin wordt getracht om samenwerking te
zoeken met andere lokale partijen. De investering om deze studio tot stand te brengen is gerealiseerd
middels een subsidie van de Provincie Overijssel.

Cijfers
Bezetting theaterzaal –
percentage van dagen dat de
theaterzaal verhuurd of bezet
is
Bezetting overige zalen –
percentage van dagen dat de
zalen gemiddeld bezet zijn
Aantal verenigingen en
stichtingen dat geregeld
gebruik maakt van het
Kulturhus
Aantal vaste huurders –
structurele huurders die een
kantoor of werkruimte huren

2019
73%

2020

71%

52%

44

44

8

8

56%

In bovenstaande tabel is in 2020 uitgegaan van 229 dagen waarop het Kulturhus open kon zijn. De
dagen van verplichte sluiting wegens corona zijn uitgesloten. De daling is te verklaren door alle neven
maatregelen die golden, terwijl wij als Kulturhus zijnde wel open mochten. Er kon tijdens periodes
geen gebruik gemaakt worden van de horeca, er waren restricties aan het aantal personen en de
grootste periode van openstelling viel tijdens de zomermaanden waarin het normaliter ook qua
bezetting het minst is in het jaar.
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Programmering
Algemeen
Het Kulturhus heeft als taak om een programma samen te stellen dat past bij de diversiteit van de
inwoners van de gemeente Borne. Daarnaast dient het Kulturhus burgerinitiatieven te ondersteunen
m.b.t. theater en film met hierbij aandacht voor de uitgangspunten bij autonomie en verbondenheid.
Met de activiteiten probeert het Kulturhus ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij maatschappelijke
thema’s. Tevens ondersteunt het Kulturhus bij de organisatie van de grote evenementen in Borne, zoals
bijvoorbeeld het Beste van Borne. Het gaat dan niet om ondersteunen in financiële zin, maar door middel
van mensen, kennis en facilitaire middelen. Het Kulturhus probeert hierbij altijd om de verbindende of
aanjagende factor te zijn en niet de hoofdorganisator van het evenement. De output is voor ons leidend!

Inhoudelijk
Theater
Op het gebied van theater is er al een aantal jaar samenwerking met Schouwburg Hengelo om tezamen
professionele voorstellingen te programmeren bij het Kulturhus in Borne. Op 28-2-2020 was de eerste
gezamenlijke voorstelling van de Omdenkshow: ‘Zoals verwacht loopt alles anders’. Met de wetenschap
van nu, hadden ze hier inderdaad een voorspellende gave. Zo stonden er meerdere gezamenlijke
voorstellingen gepland, maar liep dit volkomen anders. Er is druk gewerkt aan verplaatsen, annuleren en
opsplitsen van de voorstellingen. Er is getracht om zoveel mogelijk, naar gelang de richtlijnen, te
organiseren. Gezien de mogelijkheden bij de schouwburg Hengelo is er voor gekozen om bepaalde
voorstellingen toch daar te laten plaatsvinden, zodat er meer bezoekers in het theater konden. Dit was
het geval bij de show van Thijs Kemperink. Daarnaast zijn er nog een tweetal voorstellingen bij ons in
het theater geweest.
De Boornse Noabers is een tweejaarlijks terugkerende voorstelling voor- en door Bornenaren. Wederom
trokken zij in 2020, begin maart, weer volle zalen tijdens een weekend vol humor en sketches met een
kwinkslag. De Boornse Noabers is een voorstelling die vanuit burgerinitiatief is ontstaan en waar wij trots
op zijn als Kulturhus dat dit in ons huis plaatsvindt. Zo zijn er nog vele initiatieven meer die in 2020
gepland waren in het Kulturhus, maar niet door konden gaan, zoals bijvoorbeeld de lezing van Mirjam
Pol die uitverkocht zou geraken.
Het Filmhuis had wederom een divers aanbod aan films voor 2020 in de planning. Ook hiervan zijn er
veel niet doorgegaan wegens de lockdown, of in aangepaste aantallen in de theaterzaal. De
publiekstrekkers zijn doorgeschoven naar het nieuwe seizoen van het Filmhuis. Ook hier gold weer dat
er in aangepaste aantallen naar de film is gegaan en even later door de sluiting er geen films meer
gedraaid konden worden.
Het Kulturhus heeft in de maanden juni en juli een dertigtal filmvoorstellingen geprogrammeerd van ‘de
Beentjes van St. Hildegard’. Gezien de grote vraag in mei (deze edities zijn afgelast) naar deze
voorstelling heeft het Kulturhus deze over een grotere periode vertoond met een minder aantal
bezoekers per sessie.
Op 5-6-2021 stond er een voorstelling gepland die ook een volle zaal zou trekken. Marc de Hond met
zijn voorstelling ‘Voortschrijdend Inzicht’. Vanwege zijn ziekenhuis opname en natuurlijk de risico’s van
corona in combinatie met zijn ziekte is er gekeken naar alternatieve data. Helaas bereikte ons het bericht
dat, twee dagen voor de oorspronkelijke voorstelling, Marc is komen te overlijden. De kaarthouders
hebben we de mogelijkheid gegeven om hun reeds betaalde ticket om te laten zetten in een donatie
voor het KWF. Uiteindelijk is er een bedrag van €524,40 geschonken!
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Kursushus
Middels workshops en cursussen wil het Kulturhus kennisoverdracht stimuleren. Er is een rijk en divers
aanbod voor een brede doelgroep. Ook hier geldt weer dat het Kulturhus niet persé hoofdorganisator
wil zijn. Het liefst werken wij bottom-up en wordt het cursusaanbod ook door inwoners geïnitieerd. Wij
faciliteren in ruimte, administratie en marketing en inhoudelijk wordt het door de professional of
hobbyist verzorgd. Door de jaren heen blijkt dit toch altijd nog de beste formule te zijn. Workshops of
cursussen vanuit passie gegeven en alleen maar omkijken naar de inhoud, de rest regelen wij.
Er zijn een aantal structurele cursussen die door het Kulturhus worden aangeboden. Hierbij valt o.a. te
denken aan Vrijetijdsbesteding mensen met een verstandelijke beperking, Internationaal dansen,
Gigakids typcursus, Tekenen/schilderen naar de vrije natuur en Keep on Dancing 40+. Deze hebben ook
in 2020 weer in het aanbod gezeten en zijn waar mogelijk ook door gegaan.
Een mooi voorbeeld van een cursus die heeft plaatsgevonden en vanuit de maatschappij is gekomen is
de cursus ‘gebarentaal voor beginners’. Na de persconferenties met Irma Sluis als gebarentolk is
Nederland in de ban geraakt van gebarentaal. Een ervaringsdeskundige, zelf slechthorend, uit de
samenleving heeft in samenwerking met het Kulturhus uiteindelijk deze cursus verzorgd. Deze was met
16 deelnemers ook gelijk vol!
Cultuureducatie
Sinds 2018 ligt de taak om een integraal cultuureducatie programma te coördineren op de basisscholen
in de Gemeente Borne bij het Kulturhus, zodat alle Bornse leerlingen met alle culturele disciplines in hun
basisschool periode in aanraking komen. Met een budget, bestaande uit financiële middelen vanuit de
Provincie, Gemeente en de scholen wordt er een programma samengesteld voor de groepen 1 t/m 8
dat afgenomen wordt door elke school. Dit programma komt tot stand in samenwerking met de ICCers van de basisscholen.
In het schooljaar 2019/2020 is er voor gekozen om alle culturele activiteiten aan te laten sluiten bij het
thema ’75 jaar vrijheid’. De meeste van deze activiteiten hebben plaatsgevonden in 2020 aangezien er
voor gekozen is om de activiteiten zoveel mogelijk te clusteren. Dit zorgt ervoor dat het thema binnen
de school beter opgepikt konden worden, omdat iedereen met verschillende activiteiten, wel met
hetzelfde thema bezig is. Het programma sloot ook aan bij de activiteiten die georganiseerd werden
Borne breed door de werkgroep 75 jaar vrijheid en het 4/5 mei comité.
Echter was het ook hier weer corona dat roet in het eten gooide. Veel van de workshops en culturele
activiteiten hebben nog in de klas plaatsgevonden, maar de uiteindelijk grootse afsluiting die in het
openluchttheater van Hertme zou zijn op 3 april (75 jaar na de bevrijding van Borne) ging niet door. Op
deze afsluiting zou alles bij elkaar komen wat de kinderen in de voorgaande periode gedaan hadden op
cultureel vlak omtrent het thema. Er waren veel partijen die zouden meewerken aan deze afsluiting,
waaronder alle culturele aanbieders die in het programma waren opgenomen. We hadden de
medewerking van onder andere het Rode Kruis, veteranen, dansscholen, Bussemakerhuis, Muziekschool,
Veron en nog veel meer.
In schooljaar 2020/2021 wordt er gewerkt omtrent het thema ‘Mijn leven in 2040’. Het is de vraag wat
hiervan door kan gaan gezien de sluiting van de scholen.
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Bijlage – Overzicht activiteiten
Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden. Los van onze
commerciële programmering dragen onderstaande activiteiten sowieso bij aan onze prestatie afspraken.
Denk hierbij aan sociale activering, ontmoeting, cultureel bewustzijn en verenigen en heeft invloed op
de toename van autonomie, competentie en verbondenheid. Onderstaande activiteiten is een greep uit
het totale aanbod. Activiteiten georganiseerd door of bij het Kulturhus. Voor een overzicht uit ons
archief: https://www.kulturhusborne.nl/Agenda/Archief
Workshops (voornamelijk Tetem):
Bio-plastic
'Happy' in je Huis
E-books
Make-It@home kits
Lasercut je eigen lamp
Meditation des Tanzes - Sacred Dance
Makey Makey
Drones
Homey en Ozobot
HCS innovation's Merge Cube
Festive flashlight
Virtual Reality

Geld en Formulieren hulp
Hulp bij Belastingaangifte
Digitaal Café
Taalcafé
Voorlezen in de bieb
Creatief Café
Toevallige Ontmoetingen
OV-advies
Evenementen:
Body Mind Spirit Markt
Borne doet Poezië
Artica Battle
Gitaarcafés
Muziekcafés
LadiesNight
Arabisch Tafelen
Voorleeswedstrijd
Carnaval

Cursussen:
Meer Bewegen Voor Ouderen
Internationaal Dansen 55+
Keep on Dancing 40+
Gigakids typcursus
Tai Chi Qi Gong
Tekenen/Schilderen naar de natuur
Muziek op Schoot
AMV
Zangcoaching
Veilig op internet
Badkamerkoor
Seniorweb
Vrouwelijk naakt in de Beeldende Kunst
De Mens in de Kunst
Spaans voor beginners
Klankbad
Gebarentaal voor beginners

Theater:
Simon & Garfunkel – Double6 & Friends (2x)
Grenslandkapel & Grenslandoberkrainer in
Concert
Zoals verwacht loopt alles anders (try-out) –
Omdenkshow
Veurjaarsvisite – Boornse Noabers (3x)
De Beentjes van St. Hildegard 34x
Nooit Verteld 4x
Eerlijk duurt het kortst – Thijs Kemperink
Tukkerware party – Goeie Tukkers (2x)
Leonard Cohen – Flip Noorman 2x
Sad Songs: Stripped – Erwin Karst e.a.
Pieter Omtzigt – Filosofiecafé Twente (incl.
Livestream)

Spreekuren:
Opgeruimd leven
Autisme
Juridisch
Vrijwilligerswerk
Opvoedadvies
Laatste Afscheid

Lezing:
Lichter leven, weg met die ballast! – Nova
Holos
Geluk in ’n tuk – Mirjam Spitholt
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Greep uit gecancelde programmering:
Mirjam Pol, Guido Weijers, Hendrik Jan
Bokkers, Erwin Nijhoff, Nathalie Baartman,
Huize Ria&Krachtstrom, Volle Wille,
LadiesNight, Musical Max Havelaar en nog vele
andere evenementen..
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Balans per 31 december 2020 na winstverwerking

€

31 december
2020
€

31 december
2019
€
€

95.013

103.541

Vaste Activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen

5.517
70.046

8.231
121.992

114.319
814.711

98.007
930.545

€

1.004.593

1.158.775

1.099.605

1.262.316

31 december
2020
€

31 december
2019
€
€

104.986

111.032

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en
premies sociale verzekeringen
Vooruitontvangen subsidie
Overige schulden

-

-

61.629

154.048

65.268
686.711
181.011

62.255
761.711
173.270
994.619

1.151.284

1.099.605

1.262.316
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Staat van baten en lasten 2020

Gerealiseerd
2020
BATEN
Subsidie
Overige opbrengsten
Inkoopwaarde overige opbrengsten

Begroting
2020
€

€

Gerealiseerd
2019
€

1.543.170
635.395
24.831-

1.524.052
770.720
64.200-

1.529.778
818.988
54.312-

2.153.734

2.230.572

2.294.454

1.178.369
581.913
62.500
108.939
189.559
36.816
2.158.097

1.224.128
575.434
94.100
75.393
207.806
40.500
2.217.361

1.311.324
542.633
79.894
92.122
196.823
40.179
32.714
2.295.689

LASTEN

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Activiteitenkosten
Collectie en mediakosten
Algemene kosten
Verhuiskosten
Afschrijvingskosten

Bruto exploitatieresultaat

4.363-

Financiële baten en lasten

1.685-

Exploitatie resultaat

6.047-

13.211
2.00011.211

1.2352.3963.632-

Resultaatbestemming
Exploitatieresultaat 2020

6.047-

Ten laste van de algemene reserve

6.047

Totaal

0
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Kasstroomoverzicht over 2020

€

2020
€

€

2019
€

Operationele activiteiten
Resultaat
Afschrijvingen

6.04736.816

3.63232.714
30.769

29.082

Cashflow
Mutatie in:
Voorraden
Vorderingen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.714
35.634
156.663-

6.165
62.965115.858
118.315-

59.058

87.546-

88.140

Investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

28.288-

Saldo kasstromen

65.51428.288-

65.514-

115.834-

22.626

Liquide middelen
Begin boekjaar
Einde boekjaar

930.545
814.711

907.919
930.545
115.834-

22.626
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
ALGEMEEN
Op 31 december 2012 zijn de volgende stichtingen gefuseerd tot
Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne :
Stichting Welzijn en Cultuur Borne
Stichting Beheer Sociaal en Cultureel Werk de Bijenkorf Borne
Stichting Muziekonderwijs Borne
Stichting Exploitatie "Kulturhus" Borne
Stichting VVV Borne
Stichting Openbare Bibliotheek Borne
Toelichting Exploitatie 2020
Bij de staat van baten en lasten en toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020,
is naast de begroting over 2020 ook de realisatie over het boekjaar 2019 vermeld.
De activiteiten van Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne, gevestigd te Borne, met
Kamer van Koophandel nummer 56855524 bestaan uit:
• het ontwikkelen van sociaal-culturele activiteiten
• het verstrekken van muziekonderwijs
• het exploiteren van het Kulturhus
• het verstrekken van toeristische informatie
Verslagperiode
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1
"kleine organisaties-zonder-winststreven " van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Functionele Valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro`s, de functionele valuta van de stichting.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Kasstroomoverzicht
Het kasstroom overzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de geraporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Continuiteitsveronderstelling
De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’.
Dit heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling en het annuleren van een

groot van de geplande evenementen. Hierdoor bestaat er een onzekerheid op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de stichting.
Het is uiteraard nog niet in te schatten hoe lang deze terugval zal duren noch wat de gevolgen ervan
zullen zijn op de continuïteit van de onderneming. De financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van
de stichting kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de
continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen
aangekondigd ter ondersteuning van ondernemers. Waar mogelijk maakt de stichting hiervan gebruik.
Op grond van de financiële positie van de stichting per balansdatum en de positieve invloed van
de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak
van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van de stichting een duurzame voortzetting van de
bedrijfsuitoefening niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de
veronderstelling van continuïteit van de onderneming.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op invseteringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd : 20% op de aanschafwaarde.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie
en daarna tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid, bepaald op basis
van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen, worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen inzake de staat van baten en lasten
Algemeen
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen, verliezen
en/of lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Personeelskosten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.
Pensioenen
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van
(voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie
waarin het pensioenfonds zich bevindt.
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en,
voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting
op de balans opgenomen.
Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval
van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen.
Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van
het resultaat gebracht.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Toelichting op de balans per 31 december 2020
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

€
103.541
28.288
36.81695.013

Boekwaarde per 31 december 2019
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2020
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde.

Debiteuren

Debiteuren

31-12-2020
€
70.046
70.046

31-12-2019
€
121.992
121.992

Per 31 december 2020 is, evenals per 31 december 2019, geen voorziening opgenomen.

Overige vorderingen
Hieronder zijn vorderingen en overlopende activa opgenomen met een looptijd korter dan een jaar.

31-12-2020
€
Te vorderen omzetbelasting
Overige

Liquide middelen

Kas
Rabobank
Kruisposten

66.995
47.324
114.319

31-12-2020
€
1.232
811.964
1.515
814.711

31-12-2019
€
14.750
83.257
98.007

31-12-2019
€
2.758
926.272
1.515
930.545

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Algemene reserve

Stand per 1 januari
Resultaat lopende boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2020
€

31-12-2019
€

104.983
104.983

111.030
111.030

€

€

111.030
6.047104.983

114.662
3.632111.030

Het negatieve exploitatieresultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht.
De algemene reserve is vrij besteedbaar.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De kortlopende schulden worden als volgt gespecificeerd:

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Borne
Overige schulden

31-12-2020
€
61.629
65.268
686.711
181.011
994.619

31-12-2019
€
154.048
62.255
761.711
173.270
1.151.284

De vooruitontvangen subsdie van de gemeente Borne betreft het voorschot dat is ontvangen voor boekjaar
2021 verrekend met een aanvullende subsidie inzake coronaschade ad € 75 000.
Belastingen en sociale lasten

Loonbelasting
Pensioenfonds

Overige schulden

Vooruitontvangen lesgeld
Accountantskosten
Overige

31-12-2020
€
59.415
5.853
65.268

31-12-2020
€
80.042
17.100
83.869
181.011

31-12-2019
€
56.139
6.116
62.255

31-12-2019
€
82.223
12.150
78.897
173.270

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het pand aan de Marktstraat 23 in Borne wordt gehuurd van de gemeente Borne.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa € 473.000 per jaar. De huurovereenkomst van het pand loopt
tot 31 december 2024.

Lease- en onderhoudsverplichtingen
De organisatie is een operational leaseverplichtingen aangegaan van voor het gebruik van een bestelbus
en het gebruik van een kopieermachine. De jaarlijkse kosten hiervan zijn € 13.080.
Na het verstrijken van de leasetermijn is geen mogelijkheid tot koop van de activa.
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020
BATEN
Subsidies

2020
€

Gemeente Borne
Aanvullende subsdie Coronaschade
Overige subsidies

1.459.423
75.000
8.747
1.543.170

Begroting
€
1.524.052
1.524.052

2019
€
1.500.900
28.878
1.529.778

De gemeente Borne heeft voor 2020 een subsdie van 1.459.423 voorlopig toegekend. Deze subsidie heeft een
structureel karakter en wordt vastgesteld op basis van de aanvraag tot vaststelling waar de jaarrekening onderdeel
van is. De algemene subsidie van de gemeente is ten opzichte van de begroting € 64.629,- lager.
dat staat gelijk aan de bespaarde loonkosten van de jongerenwerkers waarvan de vacatures
in het kader van de taakstellende bezuinigingen niet meer zijn ingevuld.
In 2020 heeft de gemeente Borne daarnaast € 75.000 aanvullend toegekend aan de stichting als
compensatie voor geleden coronaschade.
Overige baten

Opbrengsten horeca
Opbrengsten verhuur
Opbrengsten theater
Opbrengsten cursussen
Opbrengsten Bibliotheek
Opbrengsten verkopen VVV
Opbrengsten TVL en TOGS
Overige opbrengsten

2020
€
104.214
134.146
36.239
144.826
87.093
5.700
12.225
110.952
635.395

Begroting
€

2019
€

214.000
178.220
40.000
172.000
83.000
10.500
0
73.000
770.720

219.112
175.262
47.975
157.390
95.001
2.802
0
121.446
818.989

De horeca omzet is € 116.239, - lager dan begroot; door de coronacrisis zijn er nauwelijks omzetten geweest
na 15 maart. De huurinkomsten zijn € 44.074,- lager dan begroot; dit zijn voornamelijk incidentele verhuringen
die er door de coronacrisis na 15 maart aanzienlijk minder waren.
De opbrengsten van de cursussen zijn € 27.174,- lager dan begroot; dit komt doordat er door Corona veel minder
aanbod van incidentele cursussen zijn geweest.
De overige opbrengsten zijn € 50.177,- hoger dan begroot omdat de opbrengsten voor het management van de
bibliotheek Dinkelland hier als baat zijn opgenomen.
De subsidies over de TVL en TOGS zijn aangevraagd in 2020, maar zijn nog niet officieel vastgesteld.

PERSONEELSKOSTEN
Personeelskosten

2020
€

Personeelskosten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Personeel variabel
Overhead
Overige personeelskosten

593.891
152.274
85.194
101.425
200.998
44.587
1.178.369

Begroting
€
967.574
256.554
1.224.128

2019
€
634.330
166.716
89.630
154.361
221.029
45.258
1.311.324

De personele kosten zijn € 45.759, lager dan begroot door besparingen in de flexibele schil.
Door Corona is er minder inzet geweest van flexibele krachten in de horeca, muziekschool en de bibliotheek.

33

STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE
Gemiddeld aantal werknemers
Per eind 2020 waren er bij de stichting 18 personeelsleden (12,5 FTE) werkzaam.
Per eind 2019 waren er bij de stichting 23 personeelsleden (13,8 FTE) werkzaam.

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen

Afschrijvingen materiele vaste activa

2020
€
36.816
36.816

Begroting
€
40.500
40.500

2019
€
32.714
32.714

De afschrijvingen zijn hoger door diverse investeringen in 2020.

OVERIGE LASTEN
Overige bedrijfslasten

Huisvestingskosten
Activiteitenkosten
Collectie en mediakosten
Algemene kosten
Verhuiskosten

2020
€
581.913
62.500
108.939
189.559
942.911

Begroting
€
575.434
94.100
75.393
207.806
952.733

2019
€
542.633
79.894
92.122
196.823
40.179
951.651

Als gevolg van minder programma zijn de activiteitenkosten lager. De collectiekosten zijn hoger door extra
collectievorming op de bibliotheek op School, hiermee zijn ook de laatste twee scholen in Borne aangesloten.
De algemene kosten zijn lager door besparingen als gevolg van minder activiteiten.
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WNT-verantwoording 2020 Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1

F.B.G. Droste

Functie(s)

Directeur

Duur dienstverband in 2020

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Dienstbetrekking ja/nee

Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Nvt
201.000

Bezoldiging 2020
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

100.212

Beloningen betaalbaar op termijn

10.365

Subtotaal

110.577

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totaal bezoldiging 2020

110.577

Motivering indien overschrijding: zie

Nvt

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2019 (in fte)

1,0

Bezoldiging 2019
Beloning

97.377

Belastbare onkostenvergoedingen

0

Beloningen betaalbaar op termijn

10.128

Totaal bezoldiging 2019

107.505

Individueel WNT-maximum 2019

194.000

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Toezichthoudende topfunctionarissen

2020,00

K. Feenstra

Voorzitter

T.D.J. Schrooten

Lid

M. Stevelink

Lid

S. Jager

Lid

A.A.M.J. Lohuis

Lid

D. Wolberg

Lid
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Ondertekening directie en Raad van Toezicht

Aldus opgemaakt te :
Borne, …..........................................

DIRECTIE/BESTUUR

De heer F.B.G. Droste
directeur/bestuurder

RAAD VAN TOEZICHT

Mevrouw A.A.M.J. Lohuis

De heer S. Jager

De heer T.D.J. Schrooten

De heer K.P. Feenstra

Mevrouw. M.J.C. Stevelink

Mevrouw D. Woldberg
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Audit

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Enschede, Colosseum 1
Postbus 142, NL-7500 AC
Tel +31 (0)53 850 49 00
kroesewevers.nl
KroeseWevers Audit BV
Handelsregister 08150987

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne te
Borne gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne op 31
december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ Richtlijn RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen
van en krachtens de WNT.
De jaarrekening bestaat uit:
1
de balans per 31 december 2020
2
de staat van baten en lasten over 2020
3
het kasstroomoverzicht over 2020; en
4
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van
een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede
of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met RJ
Richtlijn RJk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.
C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ Richtlijn RJk C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven en de bepalingen bij en krachtens de Regeling Controleprotocol WNT 2020. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

•

•

•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Enschede, 6 augustus 2021
KroeseWevers Audit BV

drs. E.W.J. Roelofs RA
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