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Inleiding  
 

De samenstelling bestuur en directie  

De statutaire bestuursleden van de Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne in 2021:  
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  

2021 is het nieuwe Kulturhus beleid geïmplementeerd, daarnaast is er een nieuw beleid voor de 
samenwerkende bibliotheken ontwikkeld. In 2021 zijn de eerste stappen gezet richting de 

samenwerking met de gemeente op inhoudelijk en facilitair gebied vooruitlopend op de 

ontwikkelingen van de gezamenlijke huisvesting. In dit jaar is ook het bestuursmodel omgezet in een 
RVT model om het Kulturhus toekomstbestendiger te maken en daarmee aan te laten sluiten bij de 

nieuwe ontwikkelingen en extra taken. Ook dit jaar is het Kulturhus weer getroffen door corona en dat 

treft met name de eigen inkomsten van verhuringen en horeca. 

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. Er wordt nu uitvoering aan gegeven. De toekomstvisie Mijn Borne 
2030 is 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.  De transformatie naar een toekomstbestendige netwerk organisatie  

- Vergaande samenwerking met culturele en maatschappelijke partners die een zelfde 

maatschappelijke en commerciële balans willen hanteren. 
- Verder vormgeven van een autonome organisatie  

2.  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. 

Bezuiniging 

In augustus 2019 heeft de gemeente een taakstelling van € 300.000,- neergelegd bij het Kulturhus. Dat 

is ongeveer 25% van de inhoudelijke subsidie en om dit te kunnen realiseren is er een plan gemaakt 
in overleg met de gemeente. 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.  

Beschikking  

De gemeente heeft een lumpsum beschikking afgegeven van € 1.395.398,- waarin € 25.000,- speciaal 

gelabeld aan cultuureducatie. Daarnaast is er nog € 75.000,- uitgekeerd als coronaschade. De 

lumpsum beschikking is inclusief de vergoeding voor de kostprijs dekkende huur. 
 

Begroting versus realisatie 

2021 was wederom een corona jaar. De begroting wijkt daardoor sterk af van de realisatie. Door de 

beperkte openingstijden en de lockdown wijken met name de horecaopbrengsten en de 

huuropbrengsten af.  Doordat er minder cursussen zijn opgezet is daar de opbrengst ook lager. 
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. De overige opbrengsten zijn hoger en er zijn veel extra subsidies aangetrokken 
waaronder subsidies van de provincie, TVL, ESF, Taal Werkt en de landelijke cultuurregeling.  

Vooruitblik 2022 

2022 is het eerste jaar in het RVT Model. Daarnaast is het ook het eerste jaar waarin we onze 

bibliotheekmedewerkers in eigen dienst hebben en dus niet meer inlenen via de Rijnbrink. Dit is ook 
het jaar waarin we vorm gaan geven aan de nieuwe situatie met de gemeente in materiële zin, 

gebouwen en interieur en in organisatorische zin, verdienmodel, organisatie, samenwerking, 

personeel etc. De eerste maanden hebben we nog te maken met forse corona maatregelen maar we 

hopen dat het hierbij blijft. Volgens de planning gaan we eind van dit jaar beginnen met de 
aanpassingen inzake de huisvesting van de gemeente. De kulturhus organisatie is hier helemaal klaar 

voor. Het zal het jaar zijn waarin we onze ideeën betreffende de samenwerking zullen uitwerken. Er 

zal een nieuwe financiering van de activiteiten en de huur tussen Kulturhus en gemeente moeten 
worden uitgewerkt waarin we toekomstbestendigheid kunnen borgen. Daarnaast volgen wij ons 

beleidsplan waarin we o.a. werken aan inclusiviteit en externe activiteiten. 

De taakstelling van de gemeente 

In 2020 hebben we de eerste bezuiniging al opgebracht. Er is € 64.000,- uit onze beschikking 
gehaald. In 2021 zitten we cumulatief op € 150.000,- en in 2022 kunnen we cumulatief € 200.000,- uit 

onze beschikking opbrengen. In de vaststelling van 2020 krijgen we € 14.000,- terug omdat we deze 

in het eerste jaar teveel hebben betaald. Begin 2023 kunnen we volledig aan de taakstelling van € 
300.000,- voldoen. 
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Prestatieafspraken 

Samen met de gemeente zijn er over 2022 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Hierin zijn geen 

welzijnstaken meer opgenomen. Tevens is het model van de menselijke maat losgelaten en is in 

samenwerking met de gemeente gekeken naar een nieuw format die voor 2022 in gaat.  

Onderwijs 

Speerpunten voor ons dit jaar zijn de bibliotheek op school en het lokaal Muziekakkoord in 

samenwerking met de muziekverenigingen en het onderwijs.   

Voor cultuureducatie is er een nieuwe provinciale regeling voor de planperiode 2021-2024. Deze is in 

samenspraak met de beleidsadviseur van de gemeente Borne ingediend medio 2021. Hierdoor wordt 

er in 2022 een coördinator voor cultuureducatie aangesteld voor 16 uur in de week, en gaan de scholen 
structureel €7,50 per leerling bijdragen aan de programmering i.p.v. €3,50. De gemeente draagt € 

30.000,- per schooljaar bij. Deze nieuwe regeling zorgt voor meer uren bij een aan te stellen 

coördinator cultuureducatie en kan in de toekomst zorgen voor meer borging van cultuuronderwijs 
op de scholen.  

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, Wierden en Dinkelland. 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 
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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.  
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 
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- 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 ervoor 

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 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 samen met ons netwerk aan de uitdagende opgaven om de samenleving 

verder te helpen waarbij de lokale situatie altijd het uitgangspunt is. Landelijk: WSOB Pact Convenant 
2020-2023 Meedoen aan de basis, meedoen aan de top. Provinciaal: cultuurnota Raak! 2021-2024  

Onder programmalijn Geletterde Samenleving 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 2021 is het Prisma ook een dBos school geworden. Behalve de Vonder 

zijn nu alle basisscholen aangesloten, maar ook met de Vonder is goed contact. Dit betekent dat we 
bijna alle Bornse jeugd tot 12 jaar kunnen voorzien van boeken en een leesbevorderingsprogramma. 

In 2021 is het door de maatregelen tegen Corona lastig geweest om voor de VoorleesExpress aan de 

slag te gaan en hebben we niet kunnen bereiken wat we hebben beoogd. Ditzelfde geldt voor Taalhuis 
jr.   

Programmalijn Participatie in de informatiesamenleving is in Borne gevuld met het Taalhuis, Taalhuis 

junior, het IDO en workshops aangaande digitale geletterdheid. Cijfers van het Taalhuis vindt u 
hieronder. In 2021 is het door corona heel lastig geweest om de taalkoppels te ontvangen in de 
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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. Door 

het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) hebben we veel mensen kunnen helpen met de 

CoronaCheckapp en het maken van een afspraak voor een Corona vaccinatie. De mensen weten de 
Bibliotheek absoluut te vinden.

Een leven lang ontwikkelen 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 ‘Exploitatie’.

De vierde programmalijn is die van de Basis garanderen. Het inrichten van onze collectie zodat deze 

past bij onze inhoudelijke programma’s, als ook het aanbieden van 21e eeuwse workshops voor de 

jeugd in samenwerking met Tetem. Erg succesvolle workshops waar we veel jeugd mee bereiken. In 

het najaar van 2021 een Dementheek geopend. Dit is een plek waar mantelzorgers, (klein) kinderen 

informatie op kunnen halen over dementie en Alzheimer.
 

  

K U  L T U R H U S
DE BIJENKORF BORNE
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Cijfers 
 

Algemeen  

Aantal uitleningen 60512 
Uitleningen jeugd 32572 
Uitleningen volwassenen 27940 
Aantal leden 4632 
Aantal jeugdleden 3056 

 

Jeugd – De Bibliotheek op School 

Aantal deelnemende scholen  9 
Aantal leerlingen lid van de bibliotheek 1582 
Aantal uitleningen via Scholen  14662 
Aantal leerlingen die ook leende in de bibliotheek 1440 
Aantal uitleningen bibliotheek 16696 

Totaal aantal uitleningen 31358 
Vrijwillige bieb-ouders in Borne 100 
Deelnemende kinderen Scoor een boek 117 

  
Taalhuis Borne  

Deelnemers Taalhuis 28 
Vrijwilligers Taalhuis 31 
Deelnemers Taalhuis Junior 14  
Vrijwilligers Taalhuis Junior 11 
Bezoekers (digi)Taalcafe 25 
Belastingspreekuur 30 

 

Voorlees Express/Boekstart/TETEM 

Deelnemende Gezinnen Voorleesexpress 12 
Vrijwillige voorlezers + coördinator 13 
Boekstart in de Kinderopvang 3 locaties 
Boekstartkoffers (leden ingeschreven  0-1 jaar) 85 
Deelnemers Tetem/Lego activiteiten 255 
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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  
Ook in 2021 heeft het muziekonderwijs wederom geleden onder de verplichte maatregelen omtrent 
corona. Dit had tot gevolg dat er pas in mei weer 1 op 1 fysieke lessen in het Kulturhus gegeven konden 

worden. Het is aan de inzet van de docenten te danken dat het aantal leerlingen ten opzichte van eind 

2020 nagenoeg gelijk zijn gebleven. In 2021 is er zoveel mogelijk om de maatregelen heen doorgewerkt 
met het geven van de lessen, op welke manier dan ook. In april hebben wij de lessen deels weer 

kunnen opstarten door gebruik te maken van ‘niet-publieke’ gebouwen, waar er volgens de 

maatregelen al wel weer lessen konden plaatsvinden. Dit heeft veel werk en geduld gevergd van de 
organisatie om dit voor elkaar te krijgen. Vanaf juni konden ook eindelijk de groepslessen weer 

opgestart worden. Helaas heeft dit alles er wel voor gezorgd dat uitvoeringen niet aan de orde waren. 

Gelukkig waren er wel uitzonderingen voor bijvoorbeeld examens, zodat de theorie-examens in maart 

2021 wel fysiek hebben kunnen plaatsvinden in het Kulturhus. De cijfers hiervan zijn te vinden in de 

tabel verderop.  

In augustus zijn de lessen weer opgestart voor het nieuwe seizoen en dit kon gelukkig allemaal zonder 

beperkingen. Begin oktober is er een leerlingenconcert georganiseerd die goed is bezocht. De play-in 

voorafgaand om nieuwe leerlingen te trekken helaas niet. Dit was ook tevens weer de laatste 
uitvoering van 2021, gezien er eind van het jaar weer allerlei maatregelen zorgden voor beperkingen. 

In de avonduren mochten er geen lessen meer plaatsvinden en was het Kulturhus weer gesloten voor 

publiek.  

Aan het eind van 2021 zijn we gestart met het opzetten van een Lokaal Muziekakkoord. Ingegeven 

door het afscheid van Dokter van Enter, die zijn patiënten heeft opgeroepen om een donatie te doen 
voor Meer Muziek in de Klas. Dit hebben wij gezamenlijk opgepakt met de Stichting Meer Muziek in de 

Klas, Dr. Van Enter en Stichting Lokaal Fonds. In december heeft er een eerste online sessie 

plaatsgevonden om met de betrokken partijen (onderwijs, gemeente, muziekverenigingen) samen na 
te denken over wat Borne wenst qua muziekonderwijs voor haar kinderen. Dit wordt in 2022 verder 

vormgegeven.   

Cijfers 
Hieronder volgen de kwalitatieve gegevens van de Muziekschool in 2021.  

Het aantal leerlingen:            

Afdeling Leerlingen 
1-1-2020 

Leerlingen 
31-12-2020 

Leerlingen 
31-12-2021 

Instrumentaal/vocaal 219 182 183 
Ensembles 28 20 29 
Koren 29 27 21 
Bandjes 12 12 20 
Muziekcursussen 56 38 36 

 

De formatie, alleen bestaande uit docenten, was in 2021 als volgt: 
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Soort dienstverband Aantal 
2019 

FTE 
2019 

Aantal 
2020 

FTE 
2020 

Aantal 
2021 

FTE 
2021 

Vaste Arbeidsovereenkomst 6 2,02 5 1,74 3 1,05 
Overeenkomst tot opdracht (ZZP) 21* - 19 - 21 - 

*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. Begin 2021 zijn er 2 vaste contracten beëindigd door uitstroom en omzetting naar 

een ZZP-dienstverband. In 2022 gaat het aantal vaste arbeidsovereenkomsten naar 1, door het 

pensioen van 2 medewerkers.  

De administratieve en coördinerende taken liggen bij medewerkers met een arbeidsovereenkomst 

die ook andere taken hebben buiten de muziekschool om.  

Examenresultaten 2021: 

 

 

 

 

 

 

Bij de examens is een stijging te zien t.o.v. 2020. Het is goed om te zien dat er weer meer leerlingen 

met de A-theorie en praktijk zijn begonnen. De 1 op 1 lessen konden pas weer plaatsvinden in mei 

en toch zien we hier een grote stijging t.o.v. 2020. De praktijkexamens vonden plaats in de week van 

28 juni t/m 3 juli waardoor de voorbereidingstijd niet optimaal was. Er zitten ook leerlingen bij die de 
examens van 2020 door corona een jaar hebben uitgesteld, wat de stijging ook min of meer 

verklaart.  

 

 

 

 

  

Examens  Leerlingen 
2020 

Leerlingen 
2021 

Slagingspercentage 

Theorie A 7 9 100% 
Theorie B 5 4 100% 
Theorie C 2 2 100% 
Praktijk A 7 15 100% 
Praktijk B 3 4 100% 
Praktijk C 1 1 100% 
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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 
Ook hier wederom de gevolgen van corona zichtbaar door de verplichte maatregelen die ook voor de 

zaalverhuur en horeca golden in het begin van het jaar. In deze periode zijn de mensen van facilitair 
en techniek doorgegaan met het verfraaiien van het Kulturhus en is de volledige geluidsinstallatie en 

geluidstafel van de theaterzaal vervangen. Deze is gefinancierd middels een subsidie van het Kickstart 

Cultuurfonds. Vrijwilligers hebben dit voor het Kulturhus volledig ingericht in samenwerking met 
Decilux.  

Vanaf juni was het pas weer mogelijk om groepen te ontvangen voor vergaderingen / bijeenkomsten 

/ repetities etc. In de periode daarvoor mochten de BHV cursussen die altijd bij ons plaatsvinden al 
wel weer doorgaan wegens de noodzaak hiervan. De verhuringen liepen tijdens de zomer gestaag 

door, waar normaliter dit een tijd is van rust in het Kulturhus wegens vakanties. De laatste jaren, mede 

door corona, ziet het er wel naar uit dat het Kulturhus ook in de zomer drukker bezocht wordt en er 
meer activiteiten plaatsvinden.  

Aan het einde van het jaar kregen wij weer te maken met meer en strengere maatregelen die 
beperkingen opleverden voor verhuur en de horeca. Waar we eerst nog met toegangsbewijzen, 

mondkapjes en maximale aantallen redelijk ons weg wisten te vinden, werden we later beperkt door 

de sluitingstijd van 17:00 uur die gehanteerd moest worden. Hierdoor konden de verenigingen, die 
voornamelijk ’s avonds in het gebouw zijn, hun activiteiten ook niet meer door laten gaan. 

Voorstellingen in het theater waren al beperkt, maar door deze extra maatregelen kwamen ook deze 

niet meer uit de verf.  

Cijfers 

 2019 2020 2021 

Bezetting theaterzaal – 
percentage van dagen dat de 
theaterzaal verhuurd of bezet 
is  

73% 56% 57% 

Bezetting overige zalen – 
percentage van dagen dat de 
zalen gemiddeld bezet zijn 

71% 52% 53% 

Aantal verenigingen en 
stichtingen dat geregeld 
gebruik maakt van het 
Kulturhus 

44 44 45 
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Aantal vaste huurders – 
structurele huurders die een 
kantoor of werkruimte huren 

8 8 8 

 

De cijfers zijn t.o.v. 2020 ongeveer hetzelfde gebleven. De berekening is gebaseerd op het aantal 

dagen dat het Kulturhus geopend was. De dagen/maanden van verplichte sluiting zijn niet 

meegerekend. Is een zaal op een dag verhuurd dan wordt deze gerekend als 100%. Een theaterzaal 
kan namelijk vaak met voorstellingen maar 1x op een dag verhuurd worden i.v.m. opbouwtijd.   
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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 
De coronastorm heeft ook in 2021 flink huisgehouden. Tussen de lock downs door, was het 
puzzelen, passen en meten en zoeken naar mogelijkheden, altijd het vizier op wat wél kan en vooral 

ook vooruit kijken, naar betere tijden. 

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. Vanaf eind juni 

tot aan de volgende lockdown eind 2021, mochten wij weer mensen ontvangen voor deze co-
producties. Zoals: 

Leids Cabaret Festival – dit is een finalistentour met jong aanstormend talent die in de komende 
jaren de caberetpodia op de kop gaan zetten. Als Kulturhus zijn we all about talentontwikkeling én 

uitdaging. Met het LCF kunnen Hengelo en wij samen in een keer maar liefst 3 nieuwe artiesten 

aanbieden, die deze cabaretfinale hebben bereikt. 

Fabian Franciscus met ‘’Kleine Wereld’’ –  deze cabaretier is een hoopgevende inspiratie voor veel 

mensen. En daarom een heel graag geziene gast in ons theater. Hij heeft namelijk diverse 

aandoeningen die zijn leven een beetje een uitdaging maken: autisme, fobieen en angsten. Fabian 
heeft echter van zijn nood een deugd gemaakt, heeft zijn ‘’beperkingen’’ omarmd en is cabaretier 

geworden waarbij hij op humoristische wijze een kijkje geeft in zijn hoofd en gedachtengangen. Als 

we het hebben over vraag gestuurd programmeren, dan is dit een van de voorbeelden. 

Nathalie Baartman met ‘’Niet Normaal’’ – Landelijk bekende cabaretiere met een absurdistisch 

gevoel voor humor en twentse tongval en inwoonster van Borne. Natuurlijk kan Nathalie niet missen 
in het theater van Borne! Kwaliteit en ‘’kunnig volk’’.  

Central Park, the Story of Simon and Garfunkel – Beroepsmuzikanten Marcel de Groot en Niels 
van der Gulik namen ons publiek aan de hand van het repertoire van Paul Simon en Art Garfunkel 

mee naar New York, de stad waar het beroemde duo ooit begon. Een avond met verhalen en 

beelden uit de jaren zestig en zeventig. Ze vertellen over Simon en Garfunkels weg naar succes, hun 
botsingen, hun professionele scheiding en het reünieconcert in Central Park in 1981. Natuurlijk 

wordt het muzikale oeuvre van de heren niet vergeten. Een heerlijke avond vol muziek en memories. 

Roue Verveer met ‘’Zo goed als nieuw’’ – Cabaretier en stand up comedien, bekend van radio en 

tv, is een graag geziene gast in ons theater. Altijd bijzonder grappig, nooit grof, met grootstedelijke 

en Surinaamse vibes. Een feestje! 

Thijs Kemperink met ‘’Herboren’’ – een try out voor zijn nieuwjaarconference. Deze cabaretier uit 

Albergen is en graag gezien en bezochte gast in Kulturhus Borne. Na vijf succesvolle avondvullende 

theaterprogramma’s was het tijd voor een nieuwe stap; een nieuwjaarsconference. Thijs is een 
positieve jongen. Maar het afgelopen jaar had ook veel dieptepunten. Niet alleen vanwege de 

coronacrisis, maar ook op persoonlijk vlak. Over 2021, maar vooral ook over wat 2022 zou gaan 

brengen volgens deze eigenzinnige Tukker. 



   

17 
 

 

 

Wij presenteren natuurlijk ook los van Schouwburg Hengelo een scala aan interessante, leerzame, 
inspirerende, entertainende producties, die in samenwerking met andere partners, zoals artiesten, 

organisaties, verenigingen, instellingen en individuen tot stand komen: 

Fleur & Kai – Twee beginnende Twentse singersongwriters, net van het conservatorium 

afgestudeerd. Zij maakten in december 2020 deel uit van de artiesten die deelnamen aan onze 

‘’Anderhalf Meter Sessies’’; in een coronaproof setting, met maximaal 30 personen in de zaal, en met 
gesloten beurs, toch nog kunnen genieten van een avondje theater. Uiteindelijk konden ze pas in de 

zomer van 2021 optreden. Met prachtige luisterliedjes.  

Bijzonder project: Seniorenshow ‘’Opschepp’n hef alleen zin a-j honger hebt!’’, door  Thijs 

Kemperink - 8 voorstellingen in augustus 2021  

Fysieke ontmoetingen zijn zuurstof voor mensen. Samen activiteiten ondernemen, dingen beleven, 

bijleren, plezier maken, prikkelen en geprikkeld worden, dat is m.i. de kern van onze 

vrijetijdsbesteding in het maatschappelijke bestaan. De coronaplaag bracht een aardschok teweeg. 
En groeiend mentaal leed onder diverse bevolkingsgroepen, waaronder onze senioren. 

Georganiseerde culturele uitjes doen mensen, letterlijk en figuurlijk, uit hun huis én uit hun koker 
komen. ‘’Samen beleven’’ is zuurstof voor een warme samenleving en draagt bij aan het mentaal 

welzijn. Corona heeft ons letterlijk de adem benomen. De hoogste tijd voor zuurstof! 

''De meeste 75-plussers zijn tegen de zomer aan gevaccineerd. Waardoor er voor hen dan ook 
eindelijk weer wat bewegingsruimte ontstaat. Laten we een gezellig feelgoodmoment op eigen 

Twentse bodem organiseren, in het theater dat centraal ligt in het hart van Twente, Kulturhus Borne. 

Met een speciaal gemaakte voorstelling, in het Twents, door een Twentse cabaretier, Thijs 
Kemperink''. Dat dachten wij in het begin van 2021. En het is gelukt! 

Wij hebben onze handen ineen geslagen met maatschappelijke partners Wijksteunpunt de 
Raadskelder (TMZ 't Dijkhuis Borne) en Samen Uit Carint Reggeland én met Thijs Kemperink: met ons 

4-en zijn 8 gezellige uitjes gerealiseerd, met cabaret, lachen en genieten, met een hapje en een 

drankje. Coronaproof, dat spreekt voor zich. De Provincie Overijssel heeft dit mogelijk gemaakt 
dankzij een subsidie. 

In de eerste week van augustus was het zover! En hóe fantastisch is het dan, als mensen de zaal 
uitkomen met een lach en ''dit is echt een cadeautje'', ''wat was dat mooi'', ''ik heb zo lekker 

gelachen'', ''ff'n d'r oet, eindelijk'' en andere blij uitspraken. Niet alleen de bezoekers, ook wij worden 

daar onmeunig goed te pas van. Net zoals Thijs en iedereen die hier aan mee werkte. Onze 
Geluksfabriek (de naam van de theateraal) produceerde blijmaakstofjes, op volle toeren! 

Thijs heeft dus speciaal voor alle (kwetsbare) ouderen een dialectvoorstelling gemaakt. De 
voorstelling gaat over ons mooie Twente, onze cultuur en onze opvattingen over het leven. 

Herkenbaar en met veel nuchtere, Twentse grappen. 

De Spaghettirellen, locatietheater voor Kulturhus Borne – 12 t/m 14 augustus  

In het kader van het Textiel Festival Twente 2021 voerde Theatergroep De Jonge Honden in augustus 

en september de openluchtvoorstelling Spaghettirellen op. Het verhaal handelt over de 
'spaghettirellen' die in 1961 plaatsvonden tussen de Twentse jeugd en de Italiaanse gastarbeiders. 

Op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus was het plein vóór het Kulturhus in Borne het 

decor van de voorstelling die geregisseerd is door theatermaker Jolmer Versteeg. Eind jaren vijftig 
haalt de Nederlandse regering Italiaanse, jonge mannen naar Twente om als gastarbeider in de 

textielindustrie te werken. De Italianen gaan voor hun werk naar de fabriek, en wonen in kosthuizen 

en pensions. Maar in hun vrije tijd willen de Italianen ook iets te doen hebben: in discotheken, 
snackbars en op de kermis raken ze in contact met de Twentse jeugd. Over die ontmoeting gaat 
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Spaghettirellen, een avontuurlijke openluchtvoorstelling vol verliefde nozems en jongeren met 

dromen.  

Kulturhus Borne fungeerde als sparringspartner, facilitair ondersteuner, productiekantoor, 

kaartverkooppunt en fan. Elke avond was de voorstelling uitverkocht, honderden mensen hebben 
mogen genieten van een stukje lokale en regionale geschiedenis dat middels de kunstvorm theater 

opnieuw leven werd ingeblazen. 

Dorpsfilm 70+: natuurfilm WILD  

Dorpsfilm 70+ sluit aan bij een (iets) oudere doelgroep. Op de zondagmiddag gezellig samen naar de 
film, i.s.m. onze noabers ‘t Dijkhuis TMZ. Omdat de film 's middags wordt gedraaid hoeven bezoekers 

niet in het donker over straat. Er is geen tribune, doch een speciaal ingerichte zaal, zodat er volop 

ruimte is voor eventuele mobiele hulpmiddelen. Het doel is een culturele middag te organiseren 
waar senioren elkaar kunnen ontmoeten en genieten van een mooie speelfilm. De film wordt 

zorgvuldig geselecteerd voor deze doelgroep: het moet niet te snel, te heftig, te grof zijn. We 

vertoonden de film 2x op een middag. Per keer was er plek voor maximaal 30 volwassenen (i.v.m. de 
toen geldende coronamaatregelen). De tijden: om 13.00 uur en om 15.30 uur. 

Natuurfilm WILD: De Veluwe: zó mooi en zó dichtbij! De stem van André van Duin neemt ons mee 
door deze prachtige natuurfilm. We volgen gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie 

hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. Andere, kleinere rollen zijn voor de raaf, 

buizerd en ijsvogel. We zien de dieren jongen krijgen, die niet zonder slag of stoot, opgroeien naar 

volwassenheid. 

De ondertoon van de natuurfilm 'Wild' is onmiskenbaar luchtig door de met humor doorspekte 

voice-over van André van Duin, maar weet ook te ontroeren wanneer het zwijntje Dromer ten prooi 
valt aan moeder vos en wanneer een jonge buizerd nogal ongelikt uit de weg geruimd wordt door 

zijn broertje. 

Een fascinerende film over geboorte, opvoeding en de 'struggle for life', waarin de Veluwe tot in 

detail vertoond wordt. Geen detail werd overgeslagen waarbij een positief beeld werd geschetst over 

dit prachtige uitgestrekte natuurgebied. Eindeloze stuifzanden, prachtige bossen en uitgestrekte 
heidegebieden, het komt allemaal aan bod in 'Wild'. Prachtig worden de gezinnetjes vos, zwijn en 

hert in beeld gebracht. Een vertederende en mooie film. 

Mind my Mind, animatiefilm over autisme 

I.s.m. met Scauting. Scauting ondersteunt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme in wonen, 
werken en leren. De medewerkers van Scauting beschikken over veel expertise op het gebied van 

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), zoals Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme. Scauting biedt 

ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen. 

Een treffende, ontroerende en optimistische verbeelding van een leven met autisme.  

Mind My Mind van de Nederlandse animator, illustrator en regisseur Floor Adams won meerdere 

prijzen en stond afgelopen jaar op de shortlist voor de Oscars in de categorie Korte Animatiefilm. 

De feel good animatiefilm ‘Mind My Mind’ laat zien hoe de hersenen van een persoon met autisme 
werken. De dertig minuten durende film is een bijzonder mooie, handgetekende animatie met een 

ontroerend verhaal. 

De film gaat onder meer over een jonge man met autisme die ontdekt dat hij zichzelf mag zijn – dat 

hij niet hoeft te camoufleren. Maar hij gaat ook over autisme en de liefde, en over hoe ongelofelijk 

ingewikkeld het sociale leven kan zijn als je anders functioneert dan de mensen om je heen. Volgens 
kenners – onder wie veel ervaringsdeskundigen – geeft de animatiefilm verrassend goed weer hoe 

het kan zijn als je autisme hebt. 
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Mirjam Spitholt met ‘’Relax! Nothing is under control’’ - De Twentse Geluksgoeroe komt jaarlijks 

naar Kulturhus Borne om het publiek even weer flink te inspireren en diverse nieuwe inzichten voor 

te leggen. Het publiek komt altijd met rode konen de zaal weer uit, zwaar in gesprek met elkaar. "Als 
we afgelopen anderhalf jaar iets geleerd hebben, is het wel dat de controle die we dachten te 

hebben in het leven een schijncontrole bleek. Ik heb extreem veel mogen leren. Het letterlijk en 

figuurlijk naar binnengaan was confronterend en helend. Dat ging met vallen en opstaan dus er 
waren ook genoeg kansen om mijzelf te vergeven. Of we het nu leuk vinden of niet we zitten 

middenin een transformatieproces, anderen noemen het crisis. Kijk je in angst of pak je de kans? 

Graag neem ik jullie mee naar de plek waar liefde en geluk woont waar je heerlijk kunt relaxen. Wie 
wil dat nu niet in deze onzekere wereld?" Aldus Mirjam Spitholt, tevens docente economie bij Saxion. 

Erwin Nyhoff met ‘’Legends from Heaven’’ - Gewapend met zijn gitaar en fantastische stem 
vertolkte Sallander Erwin Nyhoff de songs van overleden legendes van de popmuziek. Muziek van 

onder andere John Lennon, Freddy Mercury, Johnny Cash, Kurt Cobain, Elvis Presley enzovoort. 

Laagdrempelig, herkenbaar en een theateruitje voor het hele gezin.  

Theaterduo Aangewaaid met ‘’Nieuwe kleren’’- Een kindervoorstelling i.s.m. Museum 

Bussemakerhuis, in de kinderhoek van onze bibliotheek, in het kader van Textiel Festival Twente, in 
de kindervakantieweek in de herfst. Nieuwe Kleren is een voorstelling gebaseerd op het boek Pelle’s 

nieuwe kleren. Een voorstelling met veel wol en een vleugje geschiedenis. Kleren kopen is de 

normaalste zaak van de wereld, de winkels hangen er vol mee. Hoe ging dat vroeger eigenlijk en wat 

heeft een schaap daarmee te maken? Een voorstelling waarin het proces van wol tot kleding op een 
leuke manier wordt verbeeld. Voor kinderen van 4-8 jaar. We konden deze voorstelling gratis 

aanbieden. 

Lezing Eddy Oude Voshaar - Een avondje met de Twentse schrijver Eddy Oude Voshaar: een 

voorstelling in het Twents die het midden houdt tussen humor, fotografie, kunst en cultuur. Aan de 

hand van prachtig beeldmateriaal nam de inmiddels bekende natuurfotograaf, verteller en poeet 
Eddy Oude Voshaar je op een werkelijk humoristische wijze mee op reis door het Land van de Dinkel. 

Dat stukje Nederland is volgens Eddy “het mooiste stukje van Europa, want verder ben ik nog niet 

geweest……”. Het is een avondvullend programma met Twentse verhalen vol humor, improvisatie, 
prachtige fotografie en passie. Eddy weet het land rondom de Dinkel te verheffen tot een waar 

kunstwerk. Je ziet het Land van de Dinkel zoals je het nog nooit hebt gezien. Eddy Oude Voshaar 

heeft inmiddels met succes 12 boeken uitgegeven waarvan er bij elkaar al zo’n tienduizend 
exemplaren verkocht zijn. Vooral vanuit Twentse heemkundeverenigingen en fotografieclubs was er 

een hele warme belangstelling voor deze lezing. 

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 2021 weer in het aanbod gezeten en zijn waar mogelijk ook door gegaan. Zie voor een overzicht 
de bijlage met de maandadvertenties van 2021. 

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 
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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 ICC-ers van de basisscholen.  

In het schooljaar 2020/2021 is er voor gekozen om alle culturele activiteiten aan te laten sluiten bij het 
thema ‘Mijn leven in 2040’.  

Discipline  Klas Activiteit  

Kunst   1+2 Mode in 2040 

Dans   1+2 Dansen in de Toekomst 

Kunst   3+4 Vervoer in 2040 

Techniek  3+4 Stop-motion 

Cultureel Erfgoed 3+4 Aap, Noot, Mies 

Cultureel Erfgoed 5+6 Waar zijn de knopjes 

Techniek  5 Textiel – Arbeiders en robots 

Techniek  6 Mijn eten in 2050 - Rabobank/Oyfo 

Deskundigheid  6 Creatief Schrijven (workshop Woesj voor 24 docenten/ICC) 

Cultureel Erfgoed 7+8 Open Monumenten Dag 

Cultureel Erfgoed 7+8 Joods Borne 

Kunst / Mediaeducatie 7 RTV Borne 

Techniek  7 Huisjes in 3D 

Techniek/Beeldend 8 Oyfo Huis van de Toekomst 

Omdat ook hier corona parten speelde zijn er workshops niet doorgegaan of op een beperkt aantal 

scholen. Er is dus niet volledig gebruik gemaakt van het budget, dit is doorgeschoven naar schooljaar 
21/22. Hier zijn we vanaf september meegestart en het thema is ‘Contact’. De eerste workshops 

hebben hier al plaatsgevonden, waaronder dans/drama workshops van Theaterschool ZOT, Podcast 

in de Klas van Bart Eshuis en bezoeken aan het Bussemakerhuis.   
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Bijlage – Overzicht activiteiten  
 

Voor een greep uit onze activiteiten zijn onderstaand maandadvertenties opgenomen.  
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE

Balans per 31 december 2021 na winstverwerking

€ € € €
Vaste Activa

Materiële vaste activa 95.489                 95.013                 

Vlottende activa

Voorraden 5.294                   5.517                   

Debiteuren 55.681                 70.046                 
Overige vorderingen 66.231                 114.319               
Liquide middelen 149.680               814.711               

276.886               1.004.593           

372.375               1.099.606           

€ € € €
Stichtingskapitaal

Algemene reserve 104.600               104.983               

Kortlopende schulden -                       -                       

Crediteuren 15.216                 61.629                 
Belastingen en 
premies sociale verzekeringen 49.245                 65.268                 
Vooruitontvangen subsidie -                       686.711               
Overige schulden 203.314               181.015               

267.775               994.623               

372.375               1.099.606           

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE

Staat van baten en lasten 2021

Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd
2021 2021 2020

BATEN € € €

Subsidie 1.484.398              1.414.312              1.534.423              
Overige subsidies 35.875                   -                              29.268                   
Overige opbrengsten 600.149                 735.270                 635.395                 

2.120.422              2.149.582              2.199.086              
LASTEN

Lasten overige subsidies 35.274                    -                              20.521                    
Inkoopwaarde overige opbrengsten 20.358                   62.700                   24.831                   
Personeelskosten 1.116.280              1.064.973              1.178.369              
Huisvestingskosten 583.267                 600.066                 581.913                 
Activiteitenkosten 47.215                   91.000                   62.500                   
Collectie en mediakosten 92.831                   89.775                   108.939                 
Algemene kosten 185.239                 195.318                 189.559                 
Afschrijvingskosten 37.966                   40.500                   36.816                   

2.118.430              2.144.332              2.203.448              

Bruto exploitatieresultaat 1.992                     5.250                     4.362-                     

Financiële baten en lasten 2.376-                     2.000-                     1.685-                     

Exploitatie resultaat 384-                         3.250                     6.047-                     

Resultaatbestemming

Exploitatieresultaat 2021 384-                         
Ten laste van de algemene reserve 384                         
Totaal 0
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE

Kasstroomoverzicht over 2021

€ € € €

Operationele activiteiten
Resultaat 384-                       6.047-                  
Afschrijvingen 37.966                 36.816               

37.582                30.769                  

Cashflow
Mutatie in:
Voorraden 223                       2.714                  
Vorderingen 62.453                 35.634               
Kortlopende schulden 726.846-               156.663-             

664.170-              118.315-                

626.588-              87.546-                  

Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 38.443-                 28.288-               

38.443-                28.288-                  
Saldo kasstromen 665.031-              115.834-                

Liquide middelen

Begin boekjaar 814.711               930.545             
Einde boekjaar 149.680               814.711             

665.031-              115.834-                

2021 2020
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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 2021

Bij de staat van baten en lasten en  toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2021,
is naast de begroting over 2021 ook de realisatie over het boekjaar 2020 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.
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

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 gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de con nuïteitsveronderstelling 

van de stichting. In 2021 heeft de stichting te maken gehad met de gevolgen van de coronapandemie.
De perioden van lockdown hebben er voor gezorgd dat de stichting niet alle activtieiten zoals gepland heeft kunnen 
uitvoeren zoals gepland. Waar mogelijk heeft de stichting een beroep gedaan op steunmaatregelen van de
nederlandse overheid en de Gemeente Borne. 
Ondanks de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, 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.

Gebeurtenissen na balansdatum

WNT

Operationele Leasing

eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, 
op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum 
van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie 
geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen 
van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers  van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke  regels.

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 
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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.

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
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar 
waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De 
overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Verlenen van diensten

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit .De beloningen van het personeel 
worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor 
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (keuzebudget, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord 
indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting 
van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit specifieke regelingen worden in 
aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van 
ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is 
verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief 
ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele 
afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening 
gebracht.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de 
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte 
kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze 
kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 
opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
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Pensioenen

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.

Financiële baten en lasten

Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op 
het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting 
Kulturhus de Bijenkorf Borne. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht 
bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne betaalt hiervoor premies waarvan 
de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 
door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de vereiste 
dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In januari  2022 bedroeg 
de beleidsdekkingsgraad 99,7%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 105%. Het bestuur van PFZW heeft besloten 
om de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 
0,8 procentpunt. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne 
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting 
Kulturhus de Bijenkorf Borne heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris

€
Boekwaarde per  31 december 2020 95.013                  
Investeringen 57.335                  
Investeringssubsidie 18.892-                  
Afschrijvingen 37.966-                  
Boekwaarde 31 december 2021 95.489                  

De investeringssubsidie betreft de ''kickstart cultuurfonds'' waarmee apparatuur is aangeschaft

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
31-12-2021 31-12-2020

€ €
Voorraad 5.294                    5.517                    

5.294                    5.517                    

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde.

Debiteuren

Debiteuren 55.681                  70.046                  
55.681                  70.046                  

Per 31 december 2021 is, evenals per 31 december 2020, geen voorziening opgenomen.

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

Te vorderen omzetbelasting 14.022                  66.995                  
Overige 52.209                  47.324                  

66.231                  114.319                

Liquide middelen

Kas 618                        1.232                    
Rabobank 148.702                811.964                
Kruisposten 360                        1.515                    

149.680                814.711                

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Stichtingskapitaal

Algemene reserve 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Algemene reserve 104.599                104.983                
104.599                104.983                

Stand per 1 januari 104.983                111.030                
Resultaat lopende boekjaar 384-                        6.047-                    
Stand per 31 december 104.599                104.983                

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 15.216                  61.629                  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 49.245                  65.268                  
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Borne -                             686.711                
Overige schulden 203.314                181.015                

267.775                994.623                

Belastingen en sociale lasten

Loonbelasting 41.785                  59.415                  
Pensioenfonds 7.460                    5.853                    

49.245                  65.268                  

De pensioenregelingen zijn ondergebracht bij pensioenfonds Zorg en Welzijn .

Overige schulden

Vooruitontvangen cursusgelden 71.016                  80.042                  
Accountantskosten 16.985                  17.100                  
Overige  115.313                83.873                  

203.314                181.015                

Onder de overige schulden is een bedrag ad € 8 558 opgenomen van een lening op activa waarbij sprake is
van een langlopend karakter.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Het pand wordt gehuurd van de gemeente Borne.
De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2021 € 430 764.
De huurverplichting over 2022 bedraagt € 441.577.

De organisatie is een operational leaseverplichting aangegaan voor het gebruik van een bestelbus en het gebruik
van een kopieermachine. De jaarlijkse kosten over 2021 hiervan bedragen € 13.140,- (9.720 voor de kopieermachine
& 3.420 voor de bestelbus).Na het verstrijken van de leasetermijn van 5 jaar is geen mogelijkheid tot koop 
van de activa.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

BATEN

Subsidies 2021 Begroting 2020
€ € €

Gemeente Borne 1.484.398             1.414.312             1.534.423            
Overige subsidies 35.875                  -                             29.268                  

1.520.273             1.414.312             1.563.691            

De subsidie gemeente is in 2021 en 2020 inclusief € 75.000  coronaschadevergoeding van de gemeente. 
In 2021 bestaat de subsidie van de gemeente Borne ook uit een deel voor cultuureducatie (€ 25 000).
Daarnaast is de € 14.000  te weinig beschikte subsidie van 2020 opgenomen.

De subsidies van de gemeente Borne worden opgenomen onder voorbehoud van vaststelling welke op basis van
de jaarrekening wordt aangevraagd. De subsidies van de gemeente Borne hebben een structureel karakter. 

Overige baten

Opbrengsten horeca 75.614                  209.000 104.214
Opbrengsten verhuur 128.165                177.270 134.146
Opbrengsten theater 29.502                  40.000 36.239
Opbrengsten cursussen 134.380                158.000 144.826
Opbrengsten Bibliotheek 87.921                  84.000 87.093
Opbrengsten verkopen VVV 220                        2.955 5.700
Opbrengsten TVL en TOGS -                             0 12.225
Overige opbrengsten 144.347                64.045 110.952

600.149                735.270 635.396

De horeca omzet is € 133.386 lager dan begroot. Door de coronacrisis zijn er nauwelijks omzetten geweest. 
De huurinkomsten zijn € 49.105 lager dan begroot. Dit zijn voornamelijk incidentele verhuringen die er door de
Coronacrisis aanzienlijk minder waren.
De opbrengsten van de cursussen zijn € 23.620 lager dan begroot. Dit komt doordat er door Corona veel minder 
aanbod van incidentele cursussen zijn geweest.
De overige opbrengsten zijn € 80.302 hoger dan begroot omdat de opbrengsten voor het management van de
bibliotheek Dinkelland hier als baten zijn opgenomen en er een management taakin Wierden is bijgekomen.

In 2021 is een beroep gedaan op TVL voor een drietal perioden (€ 18 555). De TVL is nog niet vastgesteld
en voorzichtigheidshalve niet opgenomen als bate in afwachting van de definitieve vaststelling. 

LASTEN OVERIGE SUBSIDIES

Lasten overige subsidies

Lasten overige subsidies 35.274                  -                             20.521                  
35.274                  -                             20.521                  
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STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE

INKOOPWAARDE OVERIGE OPBRENGSTEN

Inkoopwaarde overige opbrengsten 2021 Begroting 2020
€ € €

Inkoopwaarde overige opbrengsten 20.358                  62.700                  24.831                  
20.358                  62.700                  24.831                  

PERSONEELSKOSTEN

Personeelskosten

Personeelskosten 730.094                1.064.973             794.889                
Sociale lasten 138.524                -                             152.274                
Pensioenlasten 85.806                  -                             85.194                  
Personeel variabel 113.108                -                             101.425                
Overige personeelskosten 48.748                  -                             44.587                  

1.116.280             1.064.973             1.178.369            

De personele kosten zijn € 51,307 hoger dan begroot. In de begroting is een medewerker van de bibliotheek Dinkelland 
die werkt in de bibliotheek Borne versaldeert met management vergoeding.
In de jaarrekening is de management vergoeding opgenomen bij de overige opbrengsten en de kosten van de medewerker
bij de loonkosten.
In de begroting is geen uitsplitsing gemaakt in de sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten.
Deze zijn in de begroting onder één noemer gepresenteerd.
De totale overheadkosten bedragen € 218 705 (2020 : € 200 998).

Gemiddeld aantal werknemers

Per eind 2021 waren er bij de stichting 16 personeelsleden  (12,5 FTE) werkzaam. 
Per eind 2020 waren er bij de stichting 18 personeelsleden  (12,5 FTE) werkzaam. 

AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiele vaste activa 37.966                  40.500                  36.816                  
37.966                  40.500                  36.816                  
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OVERIGE LASTEN

Overige bedrijfslasten 2021 Begroting 2020
€ € €

Huisvestingskosten 583.267                600.066                581.913                
Activiteitenkosten 47.215                  91.000                  62.500                  
Collectie en mediakosten 92.831                  89.775                  108.939                
Algemene kosten 185.239                195.318                189.559                

908.552                976.159                942.911                

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.  

Huisvestingskosten

Huur Gemeente Borne 430.859                434.934                426.407                
Vaste lasten 20.408                  20.000                  21.311                  
Onderhoud 16.648                  20.000                  20.943                  
Energiekosten 40.808                  50.500                  37.949                  
Schoonmaakkosten 41.530                  40.000                  41.869                  
Verzekeringen 13.010                  10.000                  13.417                  
Overige huisvestingskosten 20.004                  24.632                  20.017                  

583.267                600.066                581.913                

Acitiviteitenkosten

Educatie 27.022                  51.000                   39.939                  
Programma 20.193                  38.000                   22.561                  
Communicatie -                             2.000                     -                         

47.215                  91.000                  62.500                  

Collectie en mediakosten

Boeken 46.876                  36.000                   50.387                  
Leenrecht 9.634                    14.500                   12.659                  
Uitleenadministratie 25.770                  17.100                   28.972                  
Tijdschrift dagbladen 7.687                    8.000                     6.760                     
Overig 2.864                    14.175                   10.161                  

92.831                  89.775                  108.939                

Algemene kosten

Accountantskosten 21.893                  -                         22.857                  
Kantoorkosten 16.090                  23.520                   17.127                  
Automatiseringskosten 47.247                  27.832                   54.099                  
Publiciteitskosten 15.392                  25.900                   17.027                  
Contributies en abonnementen 34.068                  37.040                   28.392                  
Niet aftrekbare voorheffing btw 35.743                  39.450                   31.655                  
Overige 14.806                  41.576                   18.402                  

185.239                195.318                189.559                
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne

Bezoldiging topfunctionarissen

1A. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 F.B.G. Droste

Functie(s) Directeur

Duur dienstverband in 2021 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? Echte

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Nvt

Individueel WNT-maximum 209.000

Bezoldiging 2021

Beloning 102.267

Belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 11.370

Subtotaal 113.637

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 2021 113.637

Motivering indien overschrijding: zie Nvt

Gegevens 2020

Duur dienstverband in 2020 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0

Bezoldiging 2020

Beloning 100.212

Belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 10.365

Totaal bezoldiging 2020 110.577

Individueel WNT-maximum 2020 201.000

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 
aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

Toezichthoudende topfunctionarissen Functie

K. Feenstra Voorzitter

T.D.J. Schrooten Lid

M. Stevelink Lid

S. Jager Lid

A.A.M.J. Lohuis 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 H. J. Buist - Pasveer De heer S. Jager

De heer J.B. Ter Beek De heer K.P. Feenstra

Mevrouw. M.J.C. Stevelink
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: de raad van toezicht van Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 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 2021 
2 de staat van baten en lasten over 2021 
3 het kasstroomoverzicht over 2021; 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) 2021 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 2021 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 nauwkeurig 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 zonder  
winststreven en de bepalingen bij en krachtens de Regeling Controleprotocol WNT 2021. 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 stichting 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 stichting 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 2021, 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 de raad van toezicht 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 de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het raad van toezicht 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, 28 maart 2022 
KroeseWevers Audit BV 
 
 
 
 
drs. E.W.J. Roelofs RA 


