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Bestuursverslag Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij

Inleiding

In het financieel verslag, waarin opgenomen de jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van de Raad van Toezicht,
warden de financiële uitkomsten over 2019 van Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda weergegeven. In het
algemeen kan worden gesteld dat de jaarrekening een aantal doelen dient, namelijk:

l. een financiële weergave van het door het bestuur in het afgelopen jaar gevoerde beleid;
2. basis voor het te voeren financiële beleid in de komende jaren;
3. een verantwoordingsstuk van het bestuur;
4. een verantwoordingsstuk van de Raad van Toezicht

Resultaat 2019
Het bestuur van Cultuurhuis Garenspinnerij biedt hierbij het financieel verslag over 2019 aan.

Cultuurhuis Garenspinnerij sluit 2019 af met een positief exploitatiesaldo van € 31.086 ten opzichte van een begroot
exploitatiesaldo van € 3.764. Het verschil wordt in de 'Analyse financiële resultaten' uitgebreid toegelicht.

Begroting 2020
De begroting 2020 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en opgenomen in het jaarverslag.

Culturele basisvoorziening Gouda
De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda
en de Bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio. Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van
cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Gouwenaars die als leerling,
cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie
met Kwaliteit in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wij zijn een broedplaats waar co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze
activiteiten. Op het brede gebied van cultuur en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.
Dit doen we door:

l- cursussen en lessen in de vrije tijd;
2- cultuureducatie in het onderwijs;
3- amateurkunst;
4-sociaal donnein;
5- ontmoeting

De belanpriikste inhoudelijke ontwikkelineen in 2019 waren:

l. Cultuurhuis Garenspinnerij bracht in 2019 ruim 68.000 mensen in aanraking met kunst en cultuur. Dit was een stijging
van 10,9% ten opzichte van het vorige jaar.

2. Op 12 juni 2019 is Cultuurhuis Garenspinnerij gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en
Taal. Conclusie rapport: Het auditteam concludeert dat Cultuurhuis Garenspinnerij toekomstbestendig is. De financiële
aspecten zijn op orde. De eigen inkomsten vertonen een stijgende lijn en zijn met 53% reeds aanzienlijk. Er wordt in de
medewerkers geïnvesteerd middels opleiding, coaching en intervisie, waardering en aandacht. Samenwerking met andere
instellingen, doelgroepen en het onderwijs zijn geïntensiveerd. De instelling is een gewaardeerd partner. Het aanbod van
producten en diensten wordt continue gemonitord en vernieuwd.

3. In het afgelopen jaar heeft Cultuurhuis Garenspinnerij stappen gezet om de ambities te realiseren en het bereik te
vergroten en het cursistenaantal stabiel te houden. Dat het totale cursistenaantal in 2019 toch lager ligt, komt door de
specifieke samenwerking met Quadrant kinderopvang. Om het jaar bereiken we alle BSO's in Gouda en regio, dit was het
geval in 2018 en zal wederom gebeuren in 2020. We wisten in 2019 2.454 cursisten te bereiken. Naast de stijging van het
reguliere cursistenbereik (2.3311 o.v. 2.127) zijn er ook workshops in samenwerking met Museum Gouda, de Bibliotheek
e.a. uitgevoerd. Hiermee zijn in 2019 79 cursisten bereikt.

4. Het Cultuurhuis Garenspinnerij ontvangt jaarlijks vele cursisten, leerlingen, scholieren, bezoekers, huurders en andere
gebruikers en is daarmee geworden tot een bruisend cultuurhuis, met een grotere aanwezigheid in de Goudse
samenleving. In 2019 is het Beleidsplan 2020-2023 geschreven en zijn er nieuwe doelen en ambities bepaald. Er is tevens
hard gewerkt aan het opzetten van een ambitieus projectplan voor de viering van Gouda 750 jaar.
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5. De rol die Cultuurhuis Garenspinnerlj invult in het primair en voortgezet onderwijs Is niet meer weg te denken. Alle
scholen kunnen gebruik maken van het aanbod en we zien een toenemende vraag naar kunstzinnige projecten en
workshops. Op deze manier kan Cultuurhuls Garenspinnerij steeds beter Invulling geven aan haar rol van spin in het web
van cultuureducatie In Gouda, In 2019 bereikte Cultuurhuls Garensplnnerij 15.743 (2018:15.592) kinderen en jongeren met
cultuureducatie workshops op locatie In de scholen of in de Garenspinnerij, onder schooltijd (Primair Onderwijs &
Voortgezet Onderwijs).
Cultuurhufs Garenspinnerij is coördinator Midden-Holland voor Cultuureducatie met Kwaliteit en biedt in de gemeente
Gouda, Zuidptas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk deskundigheldsbegeleiding aan in het primair onderwijs.

6. Voor de derde maal organiseerde Cultuurhuis Garensplnnerij het jaarlijkse Middeleeuwse Festival Zotte Zaterdag. Het
festival is In deze jaren uitgegroeid tot een toonaangevend festival voor Gouwenaren, winkeliers, ondernemers en toeristen
en kreeg in 2019 de erkenning als 'sterevenement'. Ruim 400 mensen brengen we op de been om een professioneel
programma te bieden. Er zijn 40 organisaties betrokken bij het festival en er zijn 45 - onmisbare - vrijwilligers om het
geheel te doen slagen. In oktober 2019 trok Zone Zaterdag ruim 15.000 bezoekers.

7. Instellingen en maatschappelijke organisaties weten Cultuurhuis Garenspinnerlj te vinden voor samenwerkingsprojecten,
Doelgroepen met een multi-culturele achtergrond, statushouders en mensen met een beperking hebben onze aandacht en
we denken met hen mee In het realiseren van activiteiten en tentoonstellingen. Waar mogelijk bieden wij onze faciliteiten
aan vooreen gereduceerd tarief. In het kader van het sociaal domein bieden we o.a. gratis lessen 'Zing Nederlands met me'
aan voor statushouders en hebben we speciale workshops en lezingen gegeven aan ouderen In vertorglngstehuizen.
Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking hebben we een festival mogelijk gemaakt. In Korte Akkeren
werkten we o.a, samen met de Marokkaanse Gouwenaars op het culturele, festival Konlngsdag, ca 4.000 mensen van jong
tot oude bezochten het festfval met kunst, straattheater, muziek en Marokkaanse theeceremonie.

8. Cultuurhuis Garenspinnerij was in 2019 vrijwel het gehele jaar actief met cursussen, lessen, excursies, kunstrelzen,
tentoonstellingen, lezingen, symposia, voorstellingen en optredens. Ook in de zomermaanden was er een aanbod van korte
workshops via de ZomerAcademle,

9. Door sterk te communiceren heeft de organisatie een ruime bekendheid onder de Gouwenaren weten te realiseren.
Cultuurhuis Garenspinnerij Is niet meer weg te denken in Gouda en is zichtbaar op social media, in de kranten, op de
digitale schermen in de Chocoladefabriek, met kwartaal boekjes In de stad, en een huis-aan-huts-krant in de zomer,

10. Cultuurhuis Garenspinnerlj Is een belangrijke culturele ontmoetingsplaats in Gouda. Daarnaast zijn we zichtbaar In de
stad op bij vele evenementen als participant (Cheese Sensation, Sinterklaas, Gouda bij Kaarslicht, 4/5 mei viering, Open
Monumentendag, Koningsdage.a.).

11, De amateurkunstmakelaar heeft een belangrijke rol om de amateurkunst te stimuleren en te ondersteunen. In 2019
organiseerde hij naast Zotte Zaterdag onder andere 'Muziek Maak Je Samen' een samenwerkingsverband tussen de Goudse
harmonieverenigingen De Pionier, Caecilla en Cultuurhuls Garenspinnerij. Ook de Brede School was hierin een belangrijke
partner. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 maakten tien weken tang kennis met het bespelen van een instrument in een groep.
De amateurkunstmaketaar Is een belangrijke 'spin in het web' voor kennis en verbinding binnen het amateurkunswetd.
Ook tijdens het Paasontbljt in de stad waren wij aanwezig met figuren van Zotte Zaterdag en bereikten we hiermee ca
1.000 bezoekers,

In 2019 heeft Cultuurhuls Garenspinnerij wederom laten zien dat wij In staat is om op een ondernemende manier een een
belangrijke culturele bijdrage te leveren aan Gouda. Cuttuurhuis Garenspinnerij heeft met haar activiteiten ,voor vele
Gouwenaars, wederom een stijging van 10,9 procent kunnen realiseren. Zo maakt de Garenspinnerlj waar dat ze een van de
pijlers Is onder het Goudse cultuurbeleid en zo substantieel bijdraagt dat Gouda een stad is waar Je graag verblijft, werkten
woont.

?. J. van den Broek
Oirecteur-bestuurder
Gouda, 8 april 2020
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Cultural Governance en Culturele ANBI
Cuituurhuls SarensplnneriJ hanteert de Governance Code Cultuur. Met de Governance Code Cultuur laten de
verantwoordelijke directeur-bestuurder en toezichthouders zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de
cultuursector. De statuten van Cultuurhuis Garenspinnerij volgen de Governance Code Cultuur en de ANBI-vereisten.

Barging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid Raad van Toezicht
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht. Het minimum aantal leden van de RvT
bedraagt drie personen. De samenstelling moet van dien aard zijn dat de RvT haar werk goed kan uitoefenen. Het beleid
van de organisatie moet door elk lid beoordeeld kunnen worden en elk lid draagt met een eigen deskundigheid bij aan de
kennis en expertise van de RvT. De RvT waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd en geslacht). De maximale zittingsperiode
is twee maal vier jaar en dit is statutair vastgelegd. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden
van te veel leden. Toezichthouders en bestuurder vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De RvT ziet hier op toe.
Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende Interne procedures en externe
controle.

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat per l Januari 2020 uit de volgende personen, te weten;
Naam: rol: Aftredend oer;
De heer Rlen Fraanje voorzitter Juni 2022
Mevrouw Etfne Levering secretaris mei 2024
De heer Theo VermeiJ audit de feb 2021
Mevrouw Margreet Bos audit cie jun 2022
De heer Marien Brand lid feb 2022

Herbenoembaar/aftredend:
herbenoembaar
herbenoembaar
aftredend
herbenoembaar
herbenoembaar

Per 1 juli 2019 heeft de heer B.A. Sinnlge afscheid genomen van de Raad van Toezicht en per dezelfde datum is opgevolgd
door mevrouw Eline Levering.

Culturele ANBI
Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende tnstelllng>(ANBI). Dit houdt
in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Raad van Toezicht
Cultuurhuis Garenspinnerij kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kwamen In 2019
zeven keer bijeen met de dlrecteur-bestuurder en één keer zonder de dlrecteur-bestuurder. De Raad van Toezicht wordt
geadviseerd door de Audit Commissie, bestaande uit twee leden. De Audit Commissie kwam In 2019 vijf keer samen met de
directeur-bestuurder en de controller. In 2019 was er een speciale zelfevaluatie door een externe deskundige van
Cultuur+Ondernemen voor de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurderom hun rol, werkwijze en het
werken volgens de Cultural Governance Code te analyseren en te versterken. In 2019 is speciale aandacht besteed aan het
opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periods 2020-2023, Periodiek werd de RvT door de directeur-
bestuurder meegenomen in de voortgang van het Jaarplan 2019. Verder zijn aan de orde geweest: personeelsbeleid,
huisvesting, beheerconstructle, sociaal domein en financiële positie.
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Verslag Raad van Toezicht over 2019

De Raad van Toezicht kende in 2019 een relatief hoge vergaderfrequentie: hij kwam in totaal acht keer bijeen. Vijf
bijeenkomsten waren reguliere RvT-vergaderingen üanuari, april, juni, september, november). Daarnaast hield de RvT in
mei een brainstormsessie over het op te stellen Meerjarenplan voor de periode 2020-2023. In oktober was de jaarlijkse
evaluatie over het eigen functioneren. Een maand later volgde de jaarlijkse bijeenkomst zonder de directeur-bestuurder.

Tijdens de reguliere vergaderingen werden In ieder geval de gangbare zaken afgehandeld. In de januarivergadering stemde
de RvT In met het Jaarplan voor 2019, Tijdens de tweede RvT-vergadering In april stelde de Raad het Jaarverslag over 2018
vast. In juni, september en december besprak de Raad steevast de voortgang van de uitvoering van het Jaarplan.

Dit jaar ging veel aandacht van de Raad uit naar de totstandkoming van een nieuw Meerjarenplan voor de periode 2020-
2023. Het vorige plan liep van 2017 tot en met 2020, Maar de dlrecteur-bestuurder en de RvT stelden eind 2018 vast dat de
doelen van het vorige Meerjarenplan al waren gerealiseerd. In samenspraak besloten Raad en dlrecteur-bestuurder het Jaar
2019 te gebruiken tot een nieuw en breed gedragen Meerjarenplan voor de vier jaar vanaf 2020 te komen. Daartoe stame
de directeur-bestuurder aan het begin van het Jaar een traject waarbij hij onder meer de Ideeën van medewerkers binnen
de organisatie en betrokkenen buiten de organisatie ophaalde.
De RvT liet zich in zijn (reguliere) aprilvergadering voor de eerste maal Informeren over de voortgang van dit traject, om
vervolgens in een speciaal Ingelaste brainstormsessle in met zelf aan de slag te gaan met het Meerjarenplan. In september
besprak de Raad voor de eerste maal een volledige conceptversie. Tijdens zijn vergadering zonder de dlrecteur-bestuurder
in november besprak de Raad een nieuwe versie van het Meerjarenplan. Uiteindelijk stemde de Raad In zijn reguliere
vergadering van efnd november In met een nieuw Meerjarenplan 2020-2023,
Daarbij wees de Raad voor diezelfde periode vier strategische jaarthema's aan met als bedoeling om elk kalenderjaar een
van die thema's voor het Cultuurhuls Garenspinnerij uit te werken. Voor 2020 wordt dat jaarthema: het gesprek met de
stad, In 2021 staan personeel en organisatie centraal. Een jaar later wil de RvT de strategische positie en mogelijkheden van
het gebouw doordenken. In 2023 ten statte, wil de Raad een voorschot nemen naarde nieuwe periode voor het volgende
Meerjarenplan door als jaarthema 'een ondernemende organisatie' te kleden.

Het Cultuurhuls Garenspinnerij maakte per l april 2018 de overstap naar het Raad-van-Toezichtmodel. Dat betekent dat
2019 het eerste volledige kalenderjaar was dat het Cuituurhuis met een Raad van Toezicht werkte. De Raad wil werken
volgens de Culturele Governance Code. Bij de evaluatievergadering In oktober heeft de Raad zichzelf volgens een
evaluatiemethode van Cultuur+Ondernemen kritisch doorgelicht. De Raad merkt dat hij nog steeds een beetje zoekende Is
naar de juiste balans tussen distantie en betrokkenheid. Hij wil enerzijds enigszins op afstand staan om de directeur-
bestuurder de ruimte te geven en anderzijds betrokken en benaderbaar zijn voor de directeur-bestuurder en de
organisatie. Uit die evaluatie ontstond de Indruk dat de Raad er steeds beter In slaagt om genoemde balans te vinden,
zonder dat kan worden gesteld dat hij het juiste evenwicht definitief heeft gevonden.

2019 was het eerste jaar dat de leden van de RvT een vrijwllligersvergoeding van duizend euro voor hun werkzaamheden
ontvingen. De RvT nam per l juli 2019 afscheid van zijn secretaris Ben Sinnlge. Eline Levering nam vanaf l juli 2019 de
functie van secretaris van de RvT over. Eind 2019 bestond de RvT daarmee uit: Margreet Bos, Marien Brand, Rlen Fraanje
(voorzitter), Ellne Levering (secretaris) en Theo Vermeij (penningmeester). Willem van den Broek is als directeur-bestuurder
adviseur van de RvT.
Marien Brand en Theo Vermei] vormden samen tot l mei de Auditcommissie. Daarna nam Margreet Bos het stokje van
Marien overdoe dlrecteur-bestuurder en de controller, Franclna van Kleij zijn adviseurs van deze commissie.

^ ya/i^€ fiff^>^
Riep^raanje

irzitter Raad van Toezicht
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l. Jaaroverzicht
1.1 Kernactiviteiten en organisatiedoelen

Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!
Bovenstaande is de titel van het beleidsplan 2020-2023 en tevens het motto dat we de komende jaren gaan inzetten om
mensen te laten genieten van kunst en cultuur.

Visie en missie (statuten)
Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een inspirerende confrontatie met muziek, kunst en cultuur waardoor zij hun kijk
op de wereld verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen functioneren in - en een bijdrage leveren aan - de samenleving
van morgen. Want wij zijn van mening dat de ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, esthetiek,
communicatie en samenwerking enorm verrijkend zijn voor wie en wat we zijn als mens, in deze steeds complexere
samenleving.

Om onze visie en missie te realiseren organiseert CultuurhuisGarenspinnerij aantrekkelijke en eigentijdse ontmoetingen met
muziek, kunst en cultuur voor - en tussen - een grote diversiteit aan doelgroepen. De Garenspinnerij zet daartoe vijf
cultuurinhoudelijke functies in:

l. Cursussen en lessen in de vrije tijd
Met een breed aanbod van cursussen, lessen en workshops met voortdurend aandacht voor innovatie.

2. Cultuureducatie in het onderwijs
dialoog gestuurd, in samenwerking met de partners in het onderwijs.

3. Amateurkunst

Bieden van faciliteiten en ondersteuning vanuit professionals, zowel aan verenigingen als individuen.
4. Sociaal domein

Met kunst en cultuur verbinden we speciale doelgroepen zoals statushouders, (eenzame) ouderen, mensen met een
beperking en bijvoorbeeld de Marokkaanse buurtbewoners. Cultuurhuis Garenspinnerij werkt tevens met vrijwilligers
en biedt stageplaatsen voor leerlingen en studenten en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

5. Ontmoeting

Als Culturele Huiskamer van de Stad biedt de Garenspinnerij een laagdrempelige ontmoetingsplek voor een breed

publiek. Tevens bieden wij veel faciliteiten voor verhuur en presentaties. CultuurhuisGarenspinnerij organiseert ook
buiten haar gebouw, in de stad culturele activiteiten en festivals waar mensen op een laagdrempelige manier in contact komen
met kunst en cultuur.

^
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1.2 Verslag van de activiteiten 2019

l. Cursusaanbod volwassenen (Vrije Tijd)
Cultuurhuis Garenspinnerij bood een ruim aanbod cursussen en workshops aan voor volwassenen en jeugd op het gebied
van muziek, beeldend, dans, theater en media. Met ruim 100 cursussen voor volwassenen, boden wij een ruime keuze voor
actieve kunstbeoefening in Gouda. Naast traditionele cursussen bood Cultuurhuis Garenspinnerij ook bijzondere cursussen
aan. CultuurhuisGarenspinnerij volgt de ontwikkelingen van de markt en stemt jaarlijks haar programma af op nieuwe
vraag uit de markt. Zo bood Cultuurhuis Garenspinnerij jaarcursussen en halfjaarcursussen aan, maar ook 'knipkaarten'
waarmee leerlingen en cursisten zelf konden bepalen wanneer zij lessen volgen. Met de ZomerAcademie bood Cultuurhuis
Garenspinnerij ook in de zomermaanden korte workshops aan. Cultuurhuis Garenspinnerij is aangesloten bij de
Rotterdampas en biedt zo speciale mogelijkheden aan deze doelgroep.
Er namen in 2019 1.344 volwassenen aan de cursussen deel. (2018: 1.233). We zien stijging van het aantal volwassen
cursisten 9,0,%).

2. Cursusaanbod jeugd (Vrije Tijd)
Met ruim 60 cursussen voor jeugd en jongeren bood Cultuurhuis Garenspinnerij een breed, op elkaar aansluitend
programma van cursussen met de mogelijkheid om een traject te doorlopen waarbij de leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
De afdeling muziek had het grootste aantal leerlingen jeugd en jongeren. Al vanaf heel jonge leeftijd brengt Cultuurhuis
Garenspinnerij kinderen in contact met muziek via cursussen als '1,2,3...Muziek' en 'Allemaal muziek'. Ontmoeting en
samenspel zijn belangrijke waarden bij Cultuurhuis Garenspinnerij. Juist samenspelen biedt een meerwaarde ten opzichte
van individuele lessen. Jonge leerlingen konden terecht in de vele ensembles, orkesten, koren en bandjes die Cultuurhuis
Garenspinnerij rijk is. Leerlingen konden hieraan voor heel interessante tarieven deelnemen. In 2019 is gestart met een
talentklas muziek en een talentklas beeldend. Leerlingen die later mogelijk naar het conservatorium of kunstacademie
willen bieden we veel extra's zoals optredens, het bezoeken van concerten, exposities en museumbezoek. De leerlingen
krijgen meer les en mogelijkheden geboden. Tevens bood Cultuurhuis Garenspinnerij professionele opnamemogelijkheden
in de studio.
Samen met de Brede School verzorgde Cultuurhuis Garenspinnerij cultureel-educatief aanbod in de scholen in Gouda. Dit is
een belangrijke manier om de jeugd in aanraking te laten komen met cultuur, ook als ze dat van huis uit niet meekrijgen.
Tevens bevorderde Cultuurhuis Garenspinnerij zo de doorstroming van onderschoolse naar naschoolse activiteiten. Ook de
samenwerking met Quadrant Kinderopvang is structureel en laat kinderen al op heel jonge leeftijd kennismaken met kunst
en cultuur. Samen met Quadrant werkten we aan een nieuw educatiefprogramma, wat in 2020 van start zal gaan.
Er namen in 2019 987 jongeren aan de cursussen deel. (2018: 894). Dat is een stijging van 10,4%
Het totaal aantal jongeren die bereikt zijn met bovengenoemd cursusaanbod bedraagt in 2019:1.110 ten opzichte van
3.306 in 2018. Dit betreft een daling van 66,4%.
De daling heeft twee factoren; ten eerste omdat de samenwerking met Quadrant om het jaar is en in 2020 weer veel extra
kinderen zal bereiken (2018:1.820 kinderen) en ten tweede omdat we in 2018 een eenmalig groot educatieproject
"Schurken en Tijdkreukels" organiseerde. In 2019 zijn er in samenwerking met o.a. Museum Gouda en de Bibliotheek
workshops ontwikkeld, hiermee zijn 79 cursisten bereikt. In 2018 bereikten we 592 kinderen in hun vrije tijd mede door
"Schurken en Tijdkreukels".

3. Onderwijs
3.1 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
Het aantal workshops Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) voor het voorgezet onderwijs heeft Cultuurhuis
Garenspinnerij ook in 2019 kunnen behouden met een groot bereik in leerlingen als gevolg. Alle schoolgemeenschappen in
het Voorgezet Onderwijs kochten voor hun verschillende locaties workshops in: Driestar College (Gouda en Lekkerkerk), De
Goudse Waarden, Carmelcollege, Het Segment, GSG Leo Vroman, Coornhert Gymnasium en VSO De Ark. Daarnaast ook het
Coenecoop College uit Waddinxveen. De workshops werden veelal gegeven op de locatie van Cultuurhuis Garenspinnerij,
soms ook op de scholen zelf.
Er werden dit jaar workshops gegeven aan in totaal 4.936 leerlingen. Ten opzichte van 2018 (4.614) is dit een stijging van
7%.

3.2 Primair Onderwijs
Het aanbod voor het Primair Onderwijs wordt voornamelijk aangeboden via de Brede School Gouda. Er was regelmatig
overleg met de Brede School om het programma zoveel mogelijk op maat te maken en goed gecoördineerd te laten
verlopen.
In het Primair Onderwijs namen dit Jaar 5.709 leerlingen deel aan activiteiten. Ten opzichte van 2018 (4.041) is dit een
stijging van 41,3%. Deze aantallen zijn exclusief het kunstmenu van de Werkgroep Kunsteducatie die hieronder verantwoord
worden.

ter i<(fentificatie
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3.3 Combinatiefunctie (cultuurcoach)
Cultuurhuis Garenspinnerij geeft in samenwerking met de Brede School vorm aan één van de combinatiefuncties die de
gemeente Gouda gesubsidieerd. Vanuit het onderwijs is aangegeven dat er behoefte is aan ondersteuning in de discipline
muziek. De docent Algemene Muzikale Vorming van Cultuurhuis Garenspinnerij vult de combinatiefunctie in met de
combinatie van lessen Algemene Muzikale Vorming binnen Cultuurhuis Garenspinnerij en, samen met vier instrumentale
docenten, het uitvoeren van het project "Orkest in de Klas".

4. Projecten en presentaties.
Cultuurhuis Garenspinnerij is de 'Culturele Huiskamer van de Stad' en organiseert het gehele jaar activiteiten, lezingen en
voorstellingen. Dit doen we in de Garenspinnerij maar ook in de stad. Docenten organiseerden voorspeelavonden waarop
hun leerlingen podiumervaring op konden doen. Cultuurhuis Garenspinnerij werkt samen met de C9, de C4 en de
ondernemers van Gouda in diverse activiteiten. Voorbeelden zijn de Hofstedendagen, Sinterklaas, Gouda bij Kaarslicht,
Sensation Cheese, Cultured festival op Koningsdag, 4 mei, en diverse optredens in zorgcentra en een
overzichtstentoonstelling in het Huis van de Stad.
Bij elkaar zijn deze activiteiten door 15.017 mensen bezocht, 1.949 minder dan 2018 (16.966). Een daling van 11,5%.

5. Overige opdrachten.
5.1 Werkgroep Kunsteducatie
Het aanbod werd ingekocht door de coördinator onderwijs van Cultuurhuis Garenspinnerij. De grote lijn die de afgelopen
jaren is gevolgd werd voortgezet: poppentheater voor groep l en 2, kunstenaar in de klas voor groep 3, muziek voor groep
4, een theaterworkshop voor groep 5, een dansworkshop voor groep 6 en een literatuur workshop voor groep 7 en een
voorstelling in de Goudse Schouwburg voor groep 8. Daarnaast organiseerden wij samen met de culturele instellingen van
Gouda het Kinderboekenfeest. Dit vond plaats in de Schouwburg met de speciale kindervoorstelling 'BEER' van het
Jeugdtheaterhuis.
Er werden dit jaar 4.501 kinderen via de Werkgroep Kunsteducatie bereikt, dat is een daling van 21,74% ten opzichte van
2018 (5.750). De daling werd veroorzaakt doordat er in 2018 een eenmalig festival "Superschurken en Tijdkreukels" heeft
plaatsgevonden met een bereik van 1.250 kinderen.

5.2 Amateurkunst (AK).
De amateurkunstmakelaar behoort tot de primaire taken van Cultuurhuis Garenspinnerij. De belangrijkste opdracht voor
AK-makelaar is het praktisch en inhoudelijk ondersteunen van amateurkunstverenigingen en niet georganiseerde
amateurkunstenaars. De site netwerkamateurkunst.nl is een belangrijk middel en trekt 200 unieke bezoekers per maand.
Alle voorstellingen en exposities door de deelnemende partijen worden op deze site en op social media geplaats. De
amateurkunstmakelaar richtte zich in 2019 op het inzetten op publieke activiteiten in het algemeen en Zotte Zaterdag in
het bijzonder. Het promoten van de Garenspinnerij als 'place to be' voor optredens en evenementen is ook een speerpunt.
In 2019 bezochten tijdens Zotte Zaterdag ruim 15.000 bezoekers de 50 activiteiten in het Stadhuis, de Sint Jan en de
museumtuin. Met 400 vrijwilligers is Zotte Zaterdag een goed voorbeeld van participatie met een keur aan Gouwenaren en
culturele- en historische organisaties. Zotte Zaterdag is opgenomen in het evenementenbeleid van de gemeente Gouda als
Sterevenement. Voor het Paasontbijt in de stad werden figuren van Zotte Zaterdag ingezet, ca 1.000 maakten gebruik van
dit ontbijt.
Er werden in totaal 16.120 mensen bereikt met diverse onderdelen van Amateurkunst (2018:15.000). Een stijging van 7,5%.

5.3 Cultuureducatie met Kwaliteit
Cultuurhuis Garenspinnerij voerde in 2019 als coördinator voor de regio Midden-Holland deze regeling uit samen met haar
partners: Brede School Gouda, Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ) en Interregionaal Samenwerkingsverband
Midden-Holland (ISMH). Voor de tranche van 2017-2020 werd samengewerkt met penvoerder Parkvilla uit Alphen aan den
Rijn. Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland heeft geleid tot een succesvolle inzet van cultuureducatie in het
primair onderwijs.
In 2019 kreeg CmK vaste voet onder de scholen, werd het beleid uitgerold in het primair onderwijs en bereikte Cultuurhuis
Garenspinnerij 597 leerlingen (2018:1.187) Intussen kunnen 6 scholen zich CmK school noemen.
Het jaar 2019 stond in het teken van deskundigheidsbevordering van de leerkrachten uit het primair onderwijs en de
medewerkers van de culturele instellingen en het opleiden van de vakdocenten. Een flink aantal scholen in Gouda heeft nu
een Interne Cultuur Coördinator. Deze ICC-ers werken intensief samen met Cultuurhuis Garenspinnerij.
In 2019 is een inspiratiedag georganiseerd voor de leerkrachten, vakdocenten en medewerkers uit het culturele veld.
In de gemeenten Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard bereiken we 83 van de 97
scholen. Op 42 van deze scholen is minimaal één Interne Cultuur Coördinator opgeleid en zijn zo nauw verbonden met
Cultuureducatie met Kwaliteit. Op 30 scholen worden meerdere keren per jaar cultuureducatie activiteiten ingezet en
wordt deelgenomen aan de inspiratiedagen. Op 11 scholen wordt cultuureducatie ingezet. Alle 31 scholen in Gouda worden
bereikt met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
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5.4 Beheer Cultuurhuis Garenspinnerij
Cultuurhuis Garenspinnerij is de beheerder van de Garenspinnerij en beheert het gebouw tevens voor hetJeugdtheaterhuis
en StudioGonz. Naast de eigen activiteiten richtte Cultuurhuis Garenspinnerij zich in 2019 op het verhuren van haar
faciliteiten aan particulieren, instellingen en bedrijven.
In 2019 realiseerde Cultuurhuis Garenspinnerij 406 verhuringen met in totaal 19.313 bezoekers. Ten opzichte van 2018(282
verhuringen met 9.784). Dit is een stijging van 97,4%. Deze stijging wordt me name veroorzaakt door een wekelijkse verhuur
van de theaterzaal aan een kerkelijke instelling.
Per 2020 heeft deze kerkelijke instelling een andere plek om samen te komen en zal het bereik met 6.500 gaan dalen.

Bereik Cultuurhuis Garenspinnerij
Cultuurhuis Garenspinnerij bracht in 2019 68.647 mensen in contact met kunst en cultuur. Wij maken echter een
onderscheid in de waarde van dit bereik.

Vrije tijd
De leerlingen en cursisten die wij bereiken in de vrije tijd en in het onderwijs zijn daarbij van grootste waarde. De cursisten
vrije tijd volgen les onder leiding van een professionele docent en verdiept zich in een discipline.

Onderwijs
De jongeren in het onderwijs groep wordt op jonge leeftijd onder schooltijd in contact gebracht met kunst en cultuur en
ontwikkelt mede hierdoor de 21eeuwse vaardigheden.

Ontmoeten

Daarnaast zien wij de waarde van het overige bereik. Met een breed bereik onder de Goudse bewoners, bezoekers uit de
regio en toeristen dragen wij bij aan de culturele waarde van de stad. Het bereik in 'ontmoeten' is op sommige onderdelen
gebaseerd op schattingen van aantallen bezoekers*.

Voor particulieren, organisaties en bedrijven zijn wij faciliterend en voldoen wij aan een groeiende vraag.
Het geheel draagt bij aan de naamsbekendheid van Cultuurhuis Garenspinnerij en de verbondenheid met de stad en regio.

Product:

Vrijetijd Volwassenen
Vrijetijd Jeugd
Totaal cursussen vrije tijd

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Kunsteducatie
Cultuureducatie met Kwaliteit
Totaal onderwijs

2019

1.344
1.110
2.454

5.709
4.936
4.501

597
15.743

2018

1.233
3.306
4.539

4.041
4.614
5.750
1.187

15.592

Amateurkunst*
Projecten*
Cultuurhuis Garenspinnerij
Totaal ontmoeten Cultuurhuis Garenspinnerij

Totaal bereik Cultuurhuis Garenspinnerii

Het totaal bereik laat een stijging zien t.o.v. 2018 van 10,9%.

16.120
15.017
19.313
50.450

68.647

15.000
16.966
9.784

41.750

61.881
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1.3 Personeel

Personeelssamenstelling
Het personeel was op 31 december 2019 als volgt samengesteld:
Directeur-bestuurder (l),
controller (1),
docenten (77),
bureau - en projectmedewerkers (11),
beheer en huishoudelijke medewerker (3),
winkel/horecamedewerkers (13),
ondersteunende vrijwilligers (19).

In totaal waren er in 2019 125 mensen werkzaam bij Cultuurhuis Garenspinnerij.
Van hen waren 18 personen als vrijwilliger voor Cultuurhuis Garenspinnerij werkzaam, 52 werkten in dienstverband en 55
verleenden hun diensten op contractbasis.

Personeel in loondienst
De personele bezetting in loondienst bestond per 31 december 2019 uit 52 personen, totaal 14,34 FTE.
Op 31 december 2018 bestond de personele bezetting uit 52 personen, totaal 14,0 FTE.

ter identificatie
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1.4 Communicatie

Interne communicatie

Wekelijks hielden directeur-bestuurder en controller managementoverleg, periodiek werd het MT aangevuld met de
coördinatoren. Om de week had de directeur-bestuurder met het ondersteunend personeel bureauoverleg (met
verslaglegging) en om de week een meer informeel overleg keek-op-de-week. De directeur-bestuurder zat beiden
overleggen zelf voor. Er is een coördinator muziek, coördinator foyer en de coördinatie beeldend werd in 2019 gedaan door
de directeur-bestuurder. De vakgroepvergaderingen werden door de coördinator muziek en de directeur begeleid. Twee
maal per jaar zat de directeur de algemene docentenvergadering voor. De directie voert gemiddeld lx per anderhalf jaar
een voortgangsgesprek met de docenten in loondienst en het ondersteunend personeel.

De directeur-bestuurder had 6 x overleg met de OR. Een delegatie van de OR heeft een gesprek gehad met een delegatie
van de Raad van Toezicht.

Externe communicatie
De directie hecht aan een goede samenwerking met de C4 partners. Elke 6-7 weken in het seizoen was er een gezamenlijk
directeurenoverleg en we organiseerden 2x een Culturele Busjnessborrel als netwerkbijeenkomst waar de politiek, de
cultuur en ondernemers werden uitgenodigd.
De coördinatoren educatie hadden regelmatig overleg met de C9 partners en initiëren gezamenlijke activiteiten.
Met de ondernemers in de stad is regelmatig overleg geweest om activiteiten te ontplooien en te initiëren. Cultuurhuis
Garenspinnerij kijkt daarbij steeds naar mogelijkheden om zich te presenteren in de stad.

Publiciteit en promotie
In 2019 is de communicatie en marketing verder uitgebouwd. Er is gekozen voor een maandelijkse gerichte communicatie
via de regionale krant De Goudse Post, een jaarlijkse eigen huis-aan-huis-krant en presentaties op de schermen in de
Chocoladefabriek en in het Filmhuis. 'In de Buurt', facebook, Instagram, nieuwsbrieven en de website werden ingezet voor
publiciteit en promotie. Cultuurhuis Garenspinnerij geeft een eigen kwartaalbrochure uit met daarin tevens de activiteiten
van Jeugdtheaterhuis en StudioGonz, deze ligt op ca 20 plekken in Gouda.

/^
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1.5 Analyse financiële resultaten

Inleiding

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid en de vastlegging daarvan.
In de jaarrekening is opgenomen de uitwerking en de resultaten van onze financiële plannen in vergelijking met de
begroting 2019 en met de realisatie 2018.

Financiële positie
De vermogenspositie:
Op 31-12-2019 beschikte Cultuurhuis Garenspinnerij over een Algemene Reserve van € 327.530.
Voor dekking van ziekte en uitval is er een speciaal Bestemmingsreserve personeel van € 131.288.

Deze jaarrekening is gecontroleerd door Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV.

Resultatenvergelijking 2019 ten opzichte van begroting 2019

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft in 2019 een positief exploitatiesaldo van € 31.086 t.o.v. een begroot exploitatiesaldo van
€ 3.764. Het verschil van ongeveer € 27.000 is, in grote lijnen, als volgt tot stand gekomen.

BATEN:
* Cultuureducatie

De activiteiten in het onderwijs waren, in samenwerking met andere culturele partners en kinderdag-
verblijven, per saldo ongeveer € 62.000 hoger dan begroot. De stijgingen zijn met name veroorzaakt
door hogere omzet in het voortgezet onderwijs, ongeveer € 19.000, en in het Primair Onderwijs,
namelijk €33.000.

* Cursusgelden Vrije tijd
De ontvangen lesgelden zijn ongeveer € 13.000 lager t.o.v. de begroting.
In het eerste tot en met het derde kwartaal 2019 lieten de lesgelden nog een stijging zien. Echter in
het nieuwe seizoen, ingaande per l september 2019, blijven de lesgelden achter. Deels is de oorzaak
te vinden in een normaal verloop van opzeggingen door leerlingen die gaan studeren afstoppen omdat
docenten wisselen. Met het vertrek van een koordirigent vertrokken 52 leden. Ook zien we bij de
privé-muzieklessen steeds meer leerlingen die gebruik maken van de losse knipkaart in plaats van de
reguliere wekelijkse jaarcursus. Met gerichte acties bereiken we veel potentiële nieuwe leerlingen,
die we stimuleren door te stromen naar het reguliere cursusaanbod.

* Ontmoeten

De gerealiseerde baten in 2019 zijn ongeveer € 24.000 hoger
De omzet horeca is ongeveer € 14.000 gestegen t.o.v. de begroting.
De verhuur is ongeveer € 10.000 hoger t.o.v. de begroting. De hogere verhuur wordt met name
veroorzaakt doordat er in 2019 een wekelijkse verhuur was van de theaterzaal aan een kerkelijke
instelling. Met ingang van 1-1-2020 heeft deze kerkelijke instelling een ruimte buiten het Cultuurhuis
gevonden en zullen deze huurinkomsten komen te vervallen.

* Gemeentesubsidie
De gemeentesubsidie is ongeveer € 24.000 lager t.o.v. de begroting. Dit wordt veroorzaakt
doordat er van de ontvangen subsidie 2019 € 50.000 is gereserveerd voor de resterende
subsidiejaren 2020 tot en met 2022. Daarnaast is de subsidie begin 2019 geïndexeerd met
ongeveer € 26.000. Deze indexering is niet in de begroting 2019 opgenomen.

* Subsidies & fondsen derden
De ontvangen subsidies en fondsen van derden zijn in 2019 € 26.000 hoger dan begroot.
Het betreft hier met name hogere subsidies en fondsen en sponsoring (DPG-groep, GoudApot, Rabobank,
Graaf Floris m.b.t. Zotte Zaterdag en Koningsdag. Doordat Zotte Zaterdag de status van 'sterevenement'
heeft verkregen ontvangt Cultuurhuis Garenspinnerij hiervoor € 10.000 van de gemeente.

Verschil
€

62.000

-13.000

24.000

-24.000

26.000
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Totaal hogere baten 75.000

LASTEN:
* Personeelskosten
De personeelskosten zijn ongeveer € 117.000 hoger t.o.v. de begroting.

De directe personeelskosten (docenten) zijn in totaal ongeveer € 58.000 hoger dan begroot.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

meer inzet van docenten t.b.v. cultuureducatie, ongeveer € 47.000.
per 1 januari 2019 is een CAO-verhoging doorgevoerd van 1,5%.
deze verhoging was niet opgenomen in de begroting en bedraagt ongeveer (€ 5.000)

De indirecte personeelskosten zijn ongeveer € 53.000 hoger dan begroot. De belangrijkste
oorzaken hiervan zijn:

lagere personeelskosten directie (€ 8.000)
hogere personeelskosten horeca door fulltime coördinator: professionalisering en
ziekte, (totaal € 66.000)

De overige personeelskosten zijn ongeveer €3.000 lager dan begroot.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de lagere kosten voor deskundigheidsbevordering.
Deze deskundigheidsbevordering wordt opgebouwd conform de CAO-KE. Door het vertrek van
enkele docenten en omdat het maximumbedrag bij enkele werknemers bereikt is, zijn de kosten
€ 11.000 lager dan begroot.
De reiskosten voor woon-werkverkeer zijn € 3.000 hoger t.o.v. de begroting.
De overige personeelskosten zijn € 3.000 hoger dan begroot.
De doorberekende personeelskosten aan projecten waren € 10.000 lager dan begroot.

* Huisvestingkosten
De gerealiseerde huisvestingskosten in 2019 zijn ongeveer € 21.000 hoger t.o.v. de begroting 2019.
De hogere huisvestingkosten worden veroorzaakt door

* hogere onderhoudskosten gebouw en installaties € 8.000
* hogere energielasten € 4.000
* hogere huurlasten doordat indexering niet is opgenomen in begroting € 2.000
* lagere dotatie voorziening groot onderhoud € 7.000

* Bureau- en organisatiekosten
De bureaukosten en organisatiekosten zijn ongeveer € 1.000 hoger ten opzichte van de begroting.

De voornaamste oorzaak hiervan zijn eenmalige hogere kosten automatisering € 17.000 door de
transitie naar werken in "the cloud" met Office 365. Daarnaast waren er niet begrote kosten
t.b.v. certificering van € 4.000.Daarentegen waren er lagere publiciteitskosten van ongeveer
€ 20.000 o.a door minder drukwerk en meer digitale communicatie. Door betere prijsafspraken
zijn de advertentiekosten gedaald.

* Activiteitkosten en Uitvoeringskosten
De activiteitskosten en uitvoeringskosten waren ongeveer € 50.000 lager dan begroot.
De belangrijkste oorzaken van deze verschillen zijn: in 2019 zijn voor € 48.000 projecten
doorgeschoven naar de komende jaren 2020-2022. Ook waren de uitvoeringkosten € 13.000
lager ten opzichte van de begroting.
Daarentegen waren de kosten voor de organisatie van Zotte Zaterdag € 20.000 hoger.

* Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten zijn € 2.000 hoger ten opzichte van de begroting.
De oorzaak hiervan is het boekverlies bij inruil van de koffiemachine

*Bijzondere baten en lasten
Dit betreffen met name teruggave omzetbelasting uit voorgaande jaren (€ 21.000) en een
nagekomen teruggave energiebelasting 2017 (€ 7.000).

Totaal hogere lasten

Per saldo een positief verschil

117.000

7.000

1.000

-50.000

2.000

- 29.000

-48.000

27.000
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1.6 Risicoanalyse

Cultuurhuis Garenspinnerij ziet voor de toekomst de volgende risico's:

l. Cultuurhuis Garenspinnerij ontwikkelt een groot sociaal-kunstproject voor de viering van Gouda 750. Zelf heeft de
Garenspinnerij een eigen bijdrage gereserveerd voor de realisatie van de plannen gedurende de jaren 2020-2022. Bij het
Fonds Gouda750 is een substantiële bijdrage aangevraagd. Zonder deze dekking en uit overige fondsen bestaat het risico
dat het niet mogelijk is het sociaal-kunstproject uit te voeren. Ook bij andere Fondsen en via sponsoring en de inzet van
vrijwilligers zal het gehele project ondersteund worden. Binnen het projectplan is een uitgebreide risicoanalyse gemaakt.

2. Zotte Zaterdag wordt georganiseerd door Cultuurhuis Garenspinnerij. Omdat dit sterevenement een jaarlijks terugkerend
festival is, is er jaarlijks geld nodig om de begroting rond te krijgen. De gemeentelijke bijdrage van € 10.000
(Sterevenement) is niet toereikend om de totale begroting te dekken. Juist het jaarlijks terugkerende karakter maakt het
lastig om jaarlijks bij Fondsen dezelfde aanvraag voor te leggen. (Bij bijvoorbeeld de GoudApot, het Prins Bernhardfonds en
overige fondsen).

3. De nieuwe wetgeving (WAB) heeft gevolgen voor de inzet van flexibele arbeidskrachten op basis van een oproepcontract.
Diverse medewerkers in de foyer zullen in 2020 een vaste aanstelling krijgen. Gezien de flexibiliteit die nodig is bij het
inzetten van extra personeel bij verhuringen kan dit problemen opleveren. Extra gewerkte uren dienen na 3 maanden
opgenomen te worden in een nieuw, vast gemiddeld aantal arbeidsuren per maand. Binnen de wet is er geen mogelijkheid
om werknemers minder uren in te zetten als het aantal in te zetten tegenvalt. Hierdoor neemt de flexibiliteit af en worden
er wellicht extra kosten gemaakt.

4. We zien de komst van culturele aanbieders in Gouda.
Theaterbakkerheij, biedt muziek en theaterproducties en een podium.
Popschool Gouda en muzieklesaanbieders vanuit huis bieden voor een lage prijs lessen aan.

Cultuurhuis Garenspinnerij is gebonden aan de cao-kunsteducatie en heeft afgestudeerde conservatoriumdocenten in
dienst. Hierdoor is er een gegarandeerde kwaliteit op het gebied van vakdidactische en culturele vaardigheden. Daarnaast
onderscheiden we ons door de diversiteit aan faciliteiten en mogelijkheden zoals de mogelijkheden voor samenspel en
optredens in koren, bandjes, ensembles en orkesten. Het risico bestaat dat potentiële leerlingen kiezen voor goedkopere
aanbieders. Waar mogelijk zoekt de Garenspinnerij naar samenwerking met overige aanbieders.

5. Cursussen Vrije Tijd: Met name jongeren zijn moeilijker te binden voor reguliere jaarcursussen muziek. Aanmeldingen
voor reguliere jaarcursussen muziek lopen daardoor wat terug. Hiervoor komen de knipkaarten en korte (introductie)
cursussen deels voor terug. We streven ernaar om de leerlingen te verleiden om daarna weer over te stappen op de
reguliere wekelijkse jaarcursus. hlet risico bestaat dat hierdoor minder cursisteninkomsten worden gegenereerd.

6. Ontmoeten: we zien een toename van verhuur en gebruik van het gebouw door externe partijen. De primaire
doelstelling van cultureel gebruik conflicteert soms met semi-commerciële verhuur. Ondanks het feit dat wij het belang
inzien van deze vorm van cultureel ondernemerschap, onderstrepen wij het feit dat de primaire activiteiten altijd voor
gaan. We hanteren hierbij de volgorde: reguliere lessen, vaste activiteiten Jeugdtheaterhuis en StudioGonz, overige
culturele activiteiten Cultuurhuis Garenspinnerij, verhuringen van vaste partners, verhuuraanvragen van externe partijen.
Het bereik bij 'ontmoeten' is sterk afhankelijk van de externe vraag. In 2019 maakte een muzikaal jongeren
kerkgenootschap wekelijks gebruik van onze theaterzaal, met 120-150 bezoekers per zondag. Begin 2020 hebben zij een
eigen ruimte gevonden.

7. De gemeentesubsidie wordt jaarlijks geïndexeerd, echter kan de indexering van de gemeentesubsidie lager zijn dan de
indexering van de kosten en of verplichte CAO-verhogingen. In 2020 was de indexering subsidie 1,5%, terwijl de verhoging
cao-Kunsteducatie per 1 januari 2020 steeg met 3% en de consumentenprijsindex met 2,7% per december 2019.

8. Fondsen en bijdragen: doordat er de komende jaren veel verschillende nieuwe projecten op stapel staan die alleen
mogelijk gemaakt kunnen worden door Fondsen en bijdragen van derden, ontstaat de kans dat - door de veelheid van
aanvragen door Cultuurhuis Garenspinnerij - er sommige niet gehonoreerd zullen worden.

9. De Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) zal voor Cultuurhuis Garenspinnerij gevolgen hebben.
Door de onderstaande maatregelen wordt de flexibiliteit ontnomen die nodig is voor wendbaarheid in de bedrijfsvoering.
Het moment van de voorgestelde maatregelen en de financiële impact hiervan is op dit moment nog niet duidelijk.
Het gaat om de volgende maatregelen:

Het verschil tussen flexkrachten, zelfstandigen en werknemers verdwijnt.
De belastingvoordelen voor zelfstandigen (ZZP-ers) verdwijnen. Hierdoor zullen meer docenten de keuze maken
voor loondienstverband i.p.v. werken op contractbasis.

VAN REE
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• Doordat het aanbod cursussen vrije tijd steeds flexibeler wordt, komen de aanbevelingen t.b.v. minder flexibiliteit
in het arbeidsrecht in conflict met elkaar.

Forse hervorming van de arbeidsverzekering voor alle werkenden. Op dit moment is onduidelijk welke financiële
gevolgen dit zal hebben voor Cultuurhuis Garenspinnerij als werkgever.

• Permanente scholing om werkenden beter voor te bereiden op veranderingen in het werk; de werkgevers
moeten conform de aanbevelingen in dit rapport een maandelijkse bijdrage in dit individuele budget storen.

• Hogere premies sociale zekerheid voor flexwerkers te betalen door werkgever.
Hoger wettelijk minimumloon voor flexwerkers.
Tijdelijke contracten worden contracten voor onbepaalde tijd na 2 jaar (per 1-1-2020: 3 jaar).
Oproepkrachten krijgen per kwartaal een minimaal aantal uren toegezegd

In het rapport van de Commissie Regulering van Werk staan daarentegen ook maatregelen die positief zijn voor de
werkgever, namelijk;

de versoepeling van het (deeltijd) ontslag voor werknemers.
• Bij ziekte betaalt de werkgever één jaar het loon door in plaats van twee jaar.

10. In 2020 wordt de achtergevel van Cultuurhuis Garenspinnerij verduurzaamd in opdracht van de gemeente Gouda.
Onduidelijk is hoeveel (geluids-)overlast dit gaat opleveren voor leerlingen, docenten en bezoekers.

11. Met het uitbreken van het corona virus is er een bijzondere periode aangebroken. Met ingang van 15 maart 2020 zijn
alle activiteiten van Cultuurhuis Garenspinnerij opgeschort tot ten minste 6 april. Op dit moment is nog onduidelijk hoelang
deze crisis zal aanhouden en wat de gevolgen voor de culturele sector in het algemeen en de Garenspinnerij in het
bijzonder zal zijn. Op het moment van schrijven is een crisisteam geformeerd en analyseren wij de mogelijke risico's.

^\
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1.7 Toekomstvisie

Beleidsplan 2020-2023
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een nieuw beleidsplan ontwikkeld voor de jaren 2019-2023. Hierin is opgenomen hoe we
de komende jaren onze ambities gaan waarmaken en welke doelen we daarbij willen bereiken.
httos://www.cultuurhuisearensDinnerii.nl/informatie/beleidsplan

Continuïteit 2019-2023
De meerjarige subsidieafspraak met de gemeente maakt dat we op een goede manier risico's kunnen verspreiden over
meerdere jaren. We vertrouwen erop dat we vanaf 2023 wederom op deze wijze een subsidieafspraak met de gemeente
aangaan. In de komende jaren zal Cultuurhuis Garenspinnerij investeren in diverse extra projecten bovenop de reguliere
taken. Onze eerste aandacht zal altijd uitgaan naar onze primaire taken. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Speerpunten Cultuurnota
In de komende jaren zal Cultuurhuis Garenspinnerij zich richten op de speerpunten uit de cultuurnota. Daarnaast heeft zij
een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld voor de jaren 2020-2023. We bouwen verder aan een toekomstbestendige
infrastructuur. Dat doen we door als culturele ondernemers Cultuurhuis Garenspinnerij te ontwikkelen tot een broedplaats
waar co-creatie, vraag-gestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Hierin werken we
samen met onze partners in het Cultuurhuis: Jeugdtheaterhuis en StudioGonz. In het jubileumjaar 2021-2022 pakken we
groots uit met diverse speciale projecten.

Samenwerking partners: Cultuurhuis Garenspinnerij - Jeugdtheaterhuis - StudioGonz
Cultuurhuis Garenspinnerij werkt met regelmaat samen metJeugdtheaterhuis en StudioGonz. We presenteren ons als één
geheel via onze kwartaalbrochure. Op Koningsdag is StudioGonz de partner op het culturele festival op het Erasmusplein en
verzorgt de horeca. Het Jeugdtheaterhuis biedt haar theatercursussen mede aan via de website en brochure van
Cultuurhuis Garenspinnerij. Daarnaast zijn ze met grote regelmaat partners in het uitvoeren van educatieve workshops in
het onderwijs.

Samenwerking C4 en de overige culturele instellingen
In 2019 is de intensieve samenwerking tussen de C4 voortgezet. Tweemaal per jaar nodigen we de gemeente, het
bedrijfsleven en de culturele organisaties uit op een netwerkborrel. Regelmatig is er overleg op directieniveau. Cultuurhuis
Garenspinnerij organiseert samen culturele workshops en we zetten elkaars marketing in om potentieel publiek te trekken.
Tijdens Zotte Zaterdag wordt er samengewerkt met het Museum Gouda en de Sint Jan, met de bibliotheek organiseren wij
o.a. hetVerhalenfestival en het Kinderboekenfeest. Gedurende het Jaar zoekt Cultuurhuis Garenspinnerij voortdurend de
samenwerking met de overige culturele instellingen. Vanaf 2020 gaat de C4 gezamenlijk de Urban Curator inzetten in het
sociaal domein.

Sociaal Domein
Cultuurhuis Garenspinnerij speelt een actieve rol in het Sociaal Domein en ontwikkelde daarvoor in 2019 speciale
activiteiten voor statushouders en ouderen. Wij organiseren o.a. gratis lessen het 'Zingen van Nederlands met me' voor
statushouders en hun maatjes. In zorgcentra hebben we voor ouderen speciale workshops en optredens georganiseerd.
Op Koningsdag organiseren we een laagdrempelig festival met professionele kunst, straattheater en muziek. De horeca
wordt georganiseerd door vrijwilligers van StudioGonz en de hapjes komen van een Marokkaanse cateraar.
Wederom organiseren we een speciaal kunstproject met kinderen uit Korte Akkeren. Rachida Chabani is daarbij ons
contactpersoon. Het geheel bestaat uit diverse workshops schilderen en vloggen en een tentoonstelling. De (allochtone)
ouders worden uitgenodigd bij de opening door de wethouder.

Gouda 750 jaar
Cultuurhuis Garenspinnerij ontwikkelt een groots sociaal-kunst project om het jubileumjaar 2021-2022 te vieren. Naast dit
project zal Cultuurhuis Garenspinnerij partner zijn in diverse muzikale en culturele activiteiten in de vorm van festivals,
concerten en optredens. Hiermee bereiken we onze doelstelling om zichtbaar te zijn in Gouda voor alle Gouwenaars, met
een succesvol doelgroepenbeleid voor ouderen en migranten. Tevens bouwen we zo aan onze naamsbekendheid.

Cultuur voor heel Gouda en omgeving
Cultuurhuis Garenspinnerij is al lang niet meer enkel een plek waar je lessen cultuureducatie kunt volgen. Er zijn exposities,
lezingen, debatten en voorstellingen. We organiseren kunstreizen in Nederland en naar culturele steden in het buitenland.
We zoeken daarnaast de verbinding met initiatieven in de stad. We hebben een grote rol op de scholen in Gouda en in de
regio. Bedrijven en instellingen weten ons steeds beter te vinden en maken dankbaar gebruik van onze faciliteiten in deze
inspirerende omgeving. We bieden een plek voor vrijwilligers, mensen met een afstand op de arbeidsmarkt en we denken
mee met organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking.

Juist zo draagt Cultuurhuis Garenspinnerij daadwerkelijk bij aan een mooiere stad waarin je graag wilt wonen en werken.

tif^cter ideftitiffcatie
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1.8 Begroting Cultuurhuis Garenspinnerij 2020

l. Baten
1.1 Cultuureducatie
1,2 Cursusgelden Vrije Tijd
1.3 Ontmoeten
1.4 Gemeente subsidies
1.5 Subsidies & Fondsen derden

Totaal baten

Begroting
2020
€

266.819
569.582
204.602

1,040.540

2.115.088

Begroting
2019

€

225.166
555,000
186.000

1.029.903
13.C

2.009.069

2. Lasten
2.1 Personeelskosten
2,2 Huisvestingskosten
2.3 Bureau- en organisatiekosten
2.4 Activiteits- en uitvoeringskosten
2.5 Afschrijvingen

1.304.949
298.466
127.450
354.592

62.282

1.120.016
292.558
147,500
402,231
43.0C

Totaal lasten

Exololtatiesaldo

2.147.733

_32,65r

2.005.305

•Toelichting: In 2019 is er een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van € 31.086. Dit komt mede doordat we speciale
projecten verschoven hebben van 2019 naar 2020. In 2020 worden meer kosten gemaakt i.v.m. professionaliseringen
uitvoeringskosten projecten.
Door de stand van het eigen vermogen, heeft Cultuurhuis Sarenspinnerij de keuze gemaakt extra eenmalige projecten
uit te voeren die passen binnen haar ambities en doelstellingen.

tlchting Cultuurhuls Garenspinnerij

De heer WJ. van
Directeur-bestuurder

Gouda, 8 april 2020
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2.1 Bafól'liSCüfFfttfttiUis GiafëlfW^per 31-12-2019
(na resultaatbestemming)

Activa

l. Materiële vaste activa

1.1 Inventaris en kantoormachines

1.2 Eigen instrumenten

1.3 Instrumenten voor verhuur

1.4 Vervoermiddelen

31-12-2019

€

121.963

7.638

o

8.821

31-12-2018

€

136.142

13.276

o

11.761

2. Vlottende activa

2.1 Voorraad

2.2 Debiteuren

2.3 Vooruitbetaalde kosten

2.4 Liquide middelen

138.422

21.750

149.730

39.503

924.715

161.179

19.473

177.393

7.672

880.128

1.135.698 1.084.666

Totaal

Passiva

1.274.120 1.245.845

3. Eigen vermogen
3.1 Algemene reserves

3.2 Bestemmingsreserve vervanging personeel

3.3 Bestemmingsreserve vervanging instrumenten/talentontwikkeling

341.849

131.288

20.000

493.137

314.502

127.806

20.000

462.308

4. Voorzieningen
4.1 Voorziening opleidingsfonds

4.2 Voorziening groot onderhoud

5. Vreemd vermogen lang
5.1 Financial Lease verplichting

32.231

14.265

46.496

13.862

34.106

11.578

45.684

17.290

6. Vreemd vermogen kort
6.1 Crediteuren

6.2 Cultuureducatie met Kwaliteit

6.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4 Vooruitgefactureerd lesgeld

6.5 Overige overlopende passiva

94.961

121.403

39.500

268.200

196.561

47.818

121.146

45.834

293.217

212.548

720.625 720.563

Totaal 1.274.120 1.245.845

A
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2.2 Staat van Baten en Lasten Cultuurhuis Garenspinnerij 20191

l. Baten
1.1 Cultuureducatie

1.2 Cursusgelden Vrije Tijd
1.3 Ontmoeten

1.4 Gemeente subsidie

1.5 Subsidies & fondsen derden

Totaal baten

Realisatie
2019
€

287.566

542.224

209.525

1.005.960

39.541

2.084.816

Begroting
2019
€

225.166

555.000

186.000

1.029.903

13.000

2.009.069

Realisatie

2018
€

240.307

569.862

168.907

883.180

13.191

1.875.447

2. LASTEN
2.1 Personeelskosten

2.2 Huisvestingskosten

2.3 Bureau- en organisatiekosten

2.4 Activiteits- en uitvoeringskosten

2.5 Afschrijvingen

2.6 Bijzondere baten

Totaal lasten

Exploitatiesaldo

Resultaatbestemming:

1.236.932

299.084

148.350

352.232

45.530

-28.398

2.053.730

31.086

1.120.016

292.558

147.500

402.231

43.000

o

2.005.305

3.764

1.117.572

284.153

118.190

268.949

38.634

783

1.828.281

47.166

Mutatie Cultuureducatie met Kwaliteit

Mutatie algemene reserves

Mutatie bestemmingsrerserve vervanging personeel

Mutatie bestemmingsreserve vervanging personeel

Exploitatiesaldo

257
27.347
3.482

o

31.086 3.764

34.731
7.382
5.053

o

47.166

r
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling;

Activiteiten

De activiteiten van de Cultuurhuis Garenspinnerij, statutair gevestigd te Gouda, bestaan uit het
kennis laten maken van deelnemers met de kunsten in het algemeen en de daadwerkelijke
beoefening hiervan in het bijzonder.

Verbonden partijen

De Stichting heeft geen verbonden partijen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl
kleine organisaties zonder winststreven'.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
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.

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De afschrijvingsduur bedraagt:
- Verbouwing

- Duurzame inventaris Cultuurhuis

- Gereedschap etc.

-Automatisering/computerapparatuur
-Vervoersmiddelen

5 & 10 jaar
10 jaar
5 jaar
3 jaar
5 jaar

Afschrijvingen voor eigen instrumenten:
- Piano's

- Akoestische instrumenten

- Elektrische instrumenten

- Modegevoelige elektrische instrumenten

20 jaar

10 jaar

7jaar
Sjaar

ter ide^üficatie

VAN REE ACCOUNTANTS



Voorraad

De voorraad betreft materialen en wordt gewaardeerd op basis van oorspronkelijke inkoopprijzen of,
indien lager, de marktwaarde.

Vorderineen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De post liquide middelen bestaat uit banktegoeden en eventueel kortlopende deposito's die
zijn uitgezet bij banken. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Algemene reserve

Het eigen vermogen betreft de (uit dit jaar en voorgaande jaren resterende) saldi van de subsidies
en andere baten. Het saldo na resultaatbestemming wordt met het eigen vermogen van de Stichting
verrekend.

Het bestuur kan zonder belemmeringen over deze reserve beschikken (vrij beschikbaar vermogen).

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn middelen die met een specifiek doel door het bestuur zijn gereserveerd.
De vorming van deze reserves geschiedt na resultaatbestemming. Bestedingen waarvoor zulk een
reserve is gevormd, warden ten laste van het resultaat gebracht. Onttrekkingen aan deze reserves
warden geboekt via de resultaatbestemming. Indien een bestemmingsreserve door het bestuur wordt
opgeheven, valt deze reserve vrij ten gunste van de Algemene reserve.

^L
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Personeelsbeloningen

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming
met de arbeidsovereenkomsten.

Pensioenreeelineen personeel.
De stichting hanteert voor haar medewerkers een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkeringen zijn gebaseerd op
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn
(PFZW) en bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten
verantwoord.

Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. De risico's voor prijsindexatie en
beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige bijdragen aan het PFZW en aan het ABP.
Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het PFZW en
ABP heeft de stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstig hogere premies.

Momenteel is sprake van een tekort in het pensioenfonds PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad van 97,5% ultimo 2018
(2017:101,1%). PFZW heeft in maart 2018 een geactualiseerd herstelplan ingediend uitgaande van de financiële situatie
ultimo 2017. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2027 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De dekkingsgraad
die PFZW dan bereikt moet hebben bedraagt 124,8%. leder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring
voorgelegd aan DNB.

Momenteel is sprake van een tekort in het ABP. Het fonds heeft een dekkingsgraad van 97% (2017:104,4%). Het ABP heeft in
maart 2018 een geactualiseerd herstelplan ingediend uitgaande van de financiële situatie ultimo 2017. Volgens dat plan kan
ABP in het jaar 2027 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De dekkingsgraad die ABP dan bereikt moet hebben
bedraagt 128,2%. leder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

Voorzienineen

Tenzij anders is vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Voorzienine groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te verwachte
kosten over een reekst van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van
deze voorziening gebracht.

Grondslaeen voor resultaatbepaline

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies, lesgelden en overige

inkomsten enerzijds en de exploitatiekosten opgenomen tegen historische uitgaafprijzen anderzijds en

voorts met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering.

De subsidies en lesgelden zijn verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan c.q. voorzienbaar zijn.

Vennootschapsbelasting

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Omzetbelasting

De stichting is belastingplichtig voorde omzetbelasting.

Loonbelasting

De stichting is belastingplichtig voor de loonbelasting.

Q
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Z^l loeiicnting op ae paians cuituurnuis üarenspinnenj per 31-1Z-Z019

ACTIVA

l. Vaste activa

1.1 Inventaris en kantoormachines

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Boekwaarde per 1 januari

Bij: investeringen in het verslagjaar

Af: desinvesten'ngen

Af: afschrijvingen in het verslagjaar
Boekwaarde per 31 december

136.142

26.851

162.993

o

-41.030
121.963

147.271

18.249

165.520

o

-29.378
136.142

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

Schenkingen van derden
Boekwaarde per 31 december

351.200

-186.851

-42.386
121.963

324.349

-145.821

-42.386
136.142

1.2 Eigen instrumenten

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen in het verslagjaar

Af: schenkingen van derden
Af: afschrijvingen in het verslagjaar
Boekwaarde per 31 december

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december
Schenkingen van derden
Boekwaarde per 31 december

13.276
o

13.276
o

-5.638
7.638

128.797
-94.774
-26.385

7.638

19.199
o

19.199
o

-5.923
13.276

128.797
-89.136
-26.385
13.276

1.3 Instrumenten voor verhuur

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen in het verslagjaar

Af: desinvesteringen
Af: afschrijvingen in het verslagjaar
Boekwaarde per 31 december

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december
Verschil
Boekwaarde per 31 december

o
o
o
o
o
o

32.792
-32.792

o
o

393
o

393
o

-393
o

32.792
-32.792

o
o
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1.4 Vervoermiddelen
31-12-2019

€

31-12-2018

€

Boekwaarde per 1 januari

Bij: investeringen in het verslagjaar

Af: afschrijvingen in het verslagjaar

Boekwaarde per 31 december

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

Boekwaarde per 31 december

Voor de materiële vaste activa is een zogenaamde inventaris/goederenverzekering
afgesloten bij de Goudse Verzekeringen. De verzekerde waarde bedraagt € 1.540.000.

2. Vlottende activa

2.1 Voorraad

2.2 Debiteuren

De openstaande debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen op cursisten.

2.3 Vooruitbetaalde kosten
Overige vooruitbetaalde kosten
Teveel uitbetaald netto loon

Te ontvangen subsidie Cultuureducatie Met Kwaliteit

11.761
o

11.761
-2.940
8.821

14.701
-5.880
8.821

21.750

149.730

9.849
1.916

27.738

o

14.701
14.701
-2.940
11.761

14.701
-2.940
11.761

19.473

177.393

7.672
o
o

39.503 7.672

2.4 Liquide middelen
Kas

Rabobank 0322.4223.37

Rabobank Spaarrekening 1470.415.798
Rabobank 0135.7833.72

ING Bank N.V., Zakelijke Rekening

ABN AMRO Bank N.V., bestuur rekening

ABN AMRO Bank N.V., vermogensrekening

Kruisposten

De liquide middelen betreffen primaire en secundaire liquiditeiten en staan ter vrije
beschikking van de Stichting.

1.119
162.452

392.019
369.125

o
o
o
o

924.715

679
221.193
395.424

259.840
2.323

219
421
29

880.128

n
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

3.1 Algemene reserve
31-12-2019

€

31-12-2018

€

Saldo per 1 januari

Resultaatbestemming in het verslagjaar

Saldo per 31 december

314.502

27.347
341.849

307.120

7.382
314.502

Conform het bedrijfsplan is het streven om de algemene reserve (weerstandsvermogen) te laten toenemen tot
tot € 350.000.

3.2 Bestemminesreserve vervanging personeel

Om voldoende dekking te hebben ingeval van ziekengelduitkering, vervanging van personeel of verschuldigde
transitievergoedingen bij ontslag, is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve te reserveren.
Vanuit risicoberekeningen is besloten om deze bestemmingsreserve te laten toenemen tot € 150.000.

Het verloop van het bestemmingsreserve in het verslagjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari
Af: uitgekeerde ziekengelden
Af: transitievergoedingen
Bij: dotatie
Saldo per 31 december

3.3 Bestemminesreserve vervangine instrumenten/talentontwikkeline

2019

€

127.806

-26.518

-8.641

38.641
131.288

2018

€
122.753

-13.556

-11.391

30.000
127.806

In het verslagjaar vormt Cultuurhuis Garenspinnerij een bestemmingsreserve vervanging instrumenten.

Deze bestemmingsreserve zal gebruikt worden voor het aanschaffen van en het onderhouden van instrumenten.

Daarnaast zal deze bestemmingsreserve gebruikt worden ten behoeve van talentonwikkeling voor jong talent.

De bestemmingsreserve "vervanging instrumenten" is gevormd uit gelden van Stichting Vrienden van Kunstpuntgouda.

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari

Bij: dotatie

Saldo per 31 december

2019 2018

€ €

20.000

o

20.000

o

20.000 20.000

/-N
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4. Voorzieningen

4.1 Voorziening opleidingsfonds

4.2 Voorziening groot onderhoud

31-12-2019

€

32.231

14.265

46.496

31-12-2018

€

34.106

11.578

45.684

4.1 VoorzieninK opleidinesfonds

Dit betreft een reservering voor opleidingskasten in het kader van toekomstgericht opleiden.
De medewerkers hebben conform de CAO kunsteducatie recht op een jaarlijks opleidingsbudget.

2019
Het verloop in het verslagjaar is als volgt:
Saldo per 1 januari
Bij: dotatie in het verslagjaar
Saldo per 31 december

4.2 Voorzienine eroot onderhoud

€
34.106
-1.875
32.231

2018
€

27.125
6.981

34.106

Dit betreft een reservering voor groot onderhoud ten aanzien van onderhoudskosten van het pand.
Samen met de gemeente Gouda is een meerjarenbegrotlng ten aanzien van groot onderhoud samengesteld.
Deze voorziening is bestemd om in de toekomst het pand in goede staat te houden.

2019 2018
Het verloop in het verslagjaar is als volgt:
Saldo per 1 januari
Bij: dotatie in het verslagjaar
Saldo per 31 december

€ €
11.578
2.687

o
11.578

14.265 11.578

^
ter idrfntificatie
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5. Vreemd vermogen lang

5.1 Financial Lease verplichting

Dit betreft een financiële lease-huurkoopovereenkomst (bij de Lage Landen Lease) ter financiering van een koffieapparaat.
De leaseverplichting zal in 72 termijnen van € 285,66 worden voldaan. Het verloop van de lease in
het verslagjaar is als volgt:

Saldo lease per 31 december 2018
Af: aflossingen 2019
Saldo lease per 31 december 2019
Af: aflossingsverplichting 2020
Saldo langlopend deel per 31 december 2019

6. Vreemd vermogen kort

6.1 Crediteuren
Crediteuren

6.2 Cultuureducatie met Kwaliteit

31-12-2019

€

94.961

2019
€

20.718
-3.428
17.290
-3.428
13.862

31-12-2018

€
47.818

Dit betreft een verschuldigd saldo ten behoeve van Cultuureducatie met Kwaliteit. Het saldo
dient in 2020 en 2021 te worden besteed aan activiteiten waarvoor de subsidie is verkregen.

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari

Bij: ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Af: uitgaven Cultuureducatie met Kwaliteit

Saldo per 31 december

2019

€

121.146

124.665

245.811

-124.408

121.403

2018

€

86.415

124.665

211.080

-89.934

121.146

6.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting

Omzetbelasting

31.242

8.258
39.500

35.765

10.069
45.834

6.4 Vooruiteefactureerd leseeld 268.200 293.217

4
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31-12-2019 31-12-2018

6.5 Overige overlopende passiva
Accountantskosten

Pensioenverzekering
Salaris, reiskosten

Transitievergoedingen

Reservering vakantiegeld

Reservering eindejaarsuitkering

Huisvestingskosten, huur en energie
Kunsteducatie

Zotte Zaterdag
Makelaar Amateurkunst

Experimentele activiteiten e.d.

Instrumentenfonds

Vooruit ontvangen Weborders

Ontvangen waarborgsom

Nog te besteden subsidiegelden*

Aflossingsverplichting De Lage Landen Lease

Vooruit ontvangen baten en overige overlopende passiva

€ €

12.525

-4.105

8.617

8.146

33.511

4.274

9.866

5.406

4.088

2.080

4.742

3.271

6.134

1.400

80.000

3.428

13.178

7.787

4.417

15.935

11.391

32.775

o

2.500

13.035

o

o

4.742

3.271

8.813

1.400

90.000

3.428

13.054
196.561 212.548

De Gemeente Gouda heeft een meerjarensubsidie afgegeven voor de periode 2018-22. In artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit
zijn regels verwoord omtrent een meerjarige subsidie. Het is in overeenstemming met het Uitvoeringsbesluit voor meerjarige
subsidies om binnen de subsidie-jaarschijven budgetten te verschuiven: dit moet specifiek zichtbaar worden gemaakt in de
jaarlijkse rapportage. Een subsidie jaarschijf mag dus een overschrijding dan wel een onderschrijding vertonen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Het op 16 juni 2014 opgemaakte huurcontract, dat op l mei 2014 is ingegaan, heeft een
looptijd van 10 jaar. De jaarlijkse huursom bedraagt € 141.226 exclusief een jaarlijks
bedrag van € 2.768 met een looptijd tot l oktober 2019 i.v.m. functionele aanpassingen in de
Werkschuit.
Vanaf l februari 2019 huurt Cultuurhuis Garenspinnerij tevens unit 3 van de Gemeente Gouda.
De jaarlijkse huur van deze unit bedraagt € 3.656.

Eris voor kantoorapparatuur een contract aangegaan meteen looptijd van 5 jaar. De totaal
resterende verplichting per 31 december 2019 bedraagt € 11.704 waarvan € 5.320 een looptijd
langer dan één jaar heeft.
Er is voor een koffiemachine een contract aangegeaan met een looptijd van 6 jaar.

De totaal resterende verplichting per 31 december 2019 bedraagt € 17.290 waarvan
€ 13.862 een looptijd langer dan één jaar.

ter iidfentjficatie
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2.5 Toelichtine op de Staat van Baten en Lasten Cultuurhuis Garenspinnerii 2019 3

l. BATEN

1.1 Cultuureducatie

Cursusgeld cursussen CKV
Cursusgeld Brede School

Cursusgeld cursussen Primair Onderwijs
Cursusgeld overig onderwijs e.d.
Cultuureducatie met Kwaliteit

1.2 Cursusgelden Vrije Tijd

Cursusgeld cursussen Vrije Tijd
Overige activiteiten

Inkomsten uit verhuur instrumenten & verkoop materiaal

1.3 Ontmoeten
Beheerbijdrage
Horeca

Verhuur

1.4 Gemeentesubsidie
Gemeente Gouda

Gemeente Gouda inzake Kunsteducatie

Gemeente Gouda inzake Makelaar Amateurkunst

Gemeente Gouda inzake Combinatiefunctie

Gemeente Gouda inzake Transitie

Realisatie
2019
€

59.049

23.043
66.051

14.759
124.664
287.566

532.771
7.126

2.327
542.224

48.524
83.597
77.404

209.525

932.716
27.900
21.344
24.000

o

l.005.960

Begroting
2019
€

40.000
20.000

33.000
7.500

124.666
225.166

530.000
15.000
10.000

555.000

48.000
70.000

68.000
186.000

957.980
27.151

20.772
24.000

o
1.029.903

Realisatie
2018
€

44.306

18.169
36.112
17.056

124.664
240.307

549.628
12.114
8.120

569.862

47.506
64.052
57.349

168.307

811.090
27.246

20.844
24.000

o

883.180

De ontvangen geïndexeerde subsidie van de Gemeente Gouda in 2018 bedroeg € 995.960. Een deel van de gereserveerde subsidie uit 2018
te weten € 60.000 Is in 2019 gebruikt. Een deel van de ontvangen subsidie 2019, € 50.000, is gereserveerd voor de resterende subsidiejaren
2019 tot en met 2022. Dit bedrag zal worden ingezet worden om de ambities te bereiken.

1.5 Subsidies & fondsen derden
Bijdrage Vrienden
Overige fondsen en bijdragen

Totaal baten

795

38.746
500

1Z.500
39.541 13.000

950
12.241
13.191

2.084.816 2.009.069 1.875.447

/^-
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2. LASTEN

2.1 Personeelskosten

Personeelskosten direct

Docenten loondienst

Cultuurcoaches

Docenten zzp

Risicobudget onderdekking

Personeelskosten indirect

Directie

Administratie

Horeca

Beheer

Overige personeelskosten
Reiskosten docenten

Deskundigheidsbevordering

Bedrijfgezondheidszorg
Werving

Vrijwilligers
Overige kosten

Doorberekende personeelskosten aan projecten

Totale personeelskosten

Realisatie
2019

€
327.976

20.062
248.207

8.208
604.453

111.301

303.718
134.915
56.693

606.627

33.469
-837

7.456
650

o
10.552
51.290

-25.438
-25.438

1.236.932

Begroting
2019
€

350.941
15.546

180.078
o

546.564

119.070
302.153

70.374
62.333

553.930

30.421

10.397
5.817

623
o

7.403
54.661

-35.139

-35.139
1.120.016

Personele bezetting per 31 december 2019 bestaat uit 52 personen, totaal 14,34 FTE, in loondienst.
(2018: 14,0 FTE)
Daarnaast zijn meerdere freelancers voor Cultuurhuis Garenspinnerij werkzaam.

Realisatie

2018
€

347.207
12.497

198.014
11.391

569.109

107.409
295.483

84.725
45.194

532.811

29.087
7.751
5.424

342
o

8.083
50.687

-35.035
-35.035

1.117.572

ter identificatie
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2.2 Huisvestingskosten

Realisatie

2019
€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018
e

2.2a Huur
Huur Garenspinnerij

Incidentele huur

2.2 b Overige huisvestingskosten
Voorziening groot onderhoud intern
Energie
Zakelijke lasten/verzekeringen
Schoonmaakkosten

Onderhoudskosten gebouw
Onderhoudskosten installaties

Beveiligingskosten
Kosten ophalen afval
Kleine aanschaffingen
Overige huisvestingskosten

Totaal huisvestingskosten

2.3 Bureau- en oreanisatiekosten

153.677
o

153.677

2.687
59.134
11.322
38.336
19.314
9.405
1.887
2.651
2.921

-2.250

145.407

299.084

151.558
o

151.558

10.000

55.000
10.000

35.000
13.000

7.500
2.000

2.500
5.000
1.000

141.000

292.558

148.280

500
148.780

11.578

58.660
8.898

35.791
11.929

3.890
1.906

2.105
2.862

-2.246
135.373

284.153

2.3 a Bureaukosten

Kantoorbenodigheden
Druk- en kopieerkosten

Telefoonkosten (incl. internet)
Porto- en bezorgkosten

Overige bureaukosten

2.3 b Organisatiekosten
Ondersteuning automatisering

Accountantskosten

Adv i es koste n

Kosten salarisbureau

Bestuurskosten

Autokosten en overige reiskosten personeel

Contributies, documentatie, diversen

Bank- en incassokosten

Verzekeringspremies

Certificeringskosten

Overige organisatiekosten

1.033

12.156

4.307

974
o

18.470

37.662

13.217
2.544
8.922
7.647
4.580

11.250
1.750

6.302
3.887

4.386

1.000
12.000
5.000

1.500
o

19.500

20.000

13.500
5.000

3.000
5.750

5.000
11.500

1.750
6.000

o

3.500

686
11.491
4.593
1.141

o

17.911

18.907
12.000
5.412
8.716

547

4.140
13.216

1.796
4.758

o
1.234

102.147 81.000 70.726

2.3 c Publiciteitskosten
Advertentiekosten

Kosten website

Drukwerk en overige publiciteitskosten

Totaal bureau en organisatiekosten

3.054
4.184

14.495
27.733

148.350

15.000
4.000

28.000
47.000

147.500

11.630
7.027

10.896
29.553

118.190

f\
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2.4 Activiteits- en uitvoerineskosten

2.4 a Activiteitskosten
Kunsteducatie

Cultuurcoach

Makelaar Amateurkunst

Overige activiteiten en projecten

Realisatie

2019

e

22.900

9.938
66.501
45.881

Begroting
2019

€

23.402
15.000
45.772
94.250

145.220 178.424

Realisatie
2018

€

22.248
17.503

21.671
40.977

102.399

2.4b Uitvoeringskosten
Dans-toneel-muziek presentaties
Onderhoudskosten instrumenten

Overige uitvoeringkosten
Outillage

2.4c Cultuureducatie met Kwaliteit

2.4d Horeca & verhuur

Inkoop Horeca
Inkoop Verhuur

Totale activiteits- en uitvoeringskosten

2.5 Afschriivineen
Afschrijving inventaris inclusief boekverlies
Afschrijving instrumenten verhuur

Afschrijving eigen instrumenten
Afschrijving bus

2.6 Bijzondere baten en lasten

Nagekomen baten en lasten voorgaande jaren

3.808
4.565
3.394
4.945

16.712

124.408
124.408

42.736
23.156

65.892

352.232

36.952
o

5.638

2.940
45.530

-28.398

5.000
10.000
5.000

10.000
30.000

124.666

124.666

44.186
24.955

69.141

402.231

31.000

2.500
6.000

3.500
43.000

o

5.757

6.755
3.930

6.604
23.046

89.933

89.933

31.245
22.326
53.571

268.949

29.378

393
5.923

2.940
38.634

783
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Wet normering bezoldiging topfunrtionarissen publieke en semlpublleke sector (WNT)

|De betoldiging van de functlon*rissen die over 2019 n h«t kader van de WNT verantwoord worden,
|i5 als volgt;

(Naam: WJ. van den Broek

[Functlegegevens
|Aanuang en einde lunaievervulling n 2018

|0rnvang dienstverband j n fte)
IDIenslbelrakkiing

|Beioldiging
l Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
|8eloningen betaalbaar op termijn
[Subtotoof

Individueel toepassel jke bezold'gingsrnax mum
|-/-On»eTSChuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
|Totaal bezoldiging

IReden waarom de overschrijd'ng al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vcrdering wegens onverschuldigde belalïng

2019

diretteur

directe.-r-bestuurder 01/01- 31/12
1,0
fa

90.245
9.9S5

100.200

194.000
n.i/.t.

100.200

n.v.t.

r>,v.t.

2018

01/01-13/2 •
14/2-31/12

1,0:
ial

S9.050
B.492

97,542

1B9.000
nvt

97.542

nvt

n v t.

Tophinctionarlssen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Naam leden Raad van Toelicht:
B.A.Sinnige €600
E. Levering €500
T.R. Vermei} £1.000
M. Brand C 1,000
MJ, Fraanje € 1.000
O.M. Bos-Steenberien £ 1.000

Functie;
Lid RvT

secretaris
Audit de
Lid ftvT

Voorzitter RvT
Audit ce

Ondertekentna van de laarrekenlna

De heer W. J. van den Broek BA

Direrteur-bestuurder

Gouds, ...V^.^..."l,^::2020

n
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Overige gegevens)

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld moeten worden.

Statutaire bepaling van het resultaat

In de statuten is geen bepaling over de resultaatbestemming opgenomen.

Bestemming van het resultaat 2019

Cultuurhuis Garenspinnerij hebben in 2019 een positief resultaat gerealiseerd van € 31.086.

Het voorstel tot resultaatbestemming is als volgt:

Mutatie bestemmingsfonds Cultuureducatie

Mutatie bestemmingsreserve vervanging personeel

Mutatie algemene reserves

Het voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

257
3.482

27.347
31.086
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