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Ons oordeel
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Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Cultuurhuis
Garenspinnerij per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisatieszonder-winststreven en de bepalingen bij of krachtens de WNT.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en

3. 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 het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling

van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid IQ) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste
toelichting juist en volledig is.

Van Ree Accountani.s is een handelsnaam van Var'. Ree Accountants Vvest BV.

Op al onze diensten zijn ds SRA-ASgemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 40481490 bij de Kamer van KoophandeE te Utrecht.
Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden.
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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;
het verslag van de raad van toezicht
de overige gegevens.

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 controle 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 de andere informatie in overeenstemming met
RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht 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 C1 Kleine
Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen bij of krachtens de WNT.
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
zander afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.
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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.

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, het Controleprotocol WNT 2020, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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
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echter toe leiden dat een onderneming 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.

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 de 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.
Alphen aan den Rijn, 20 mei 2021
Van Ree Accountants

Was getekend:

mr.drs. G.J. de Jong RA

Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij
Gouda
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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,
worden de financiële uitkomsten over 2020 van Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda weergegeven. In het
algemeen kan worden gesteld dat de jaarrekening een aantal doelen dient, namelijk:
1. 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 2020
Het bestuur van Cultuurhuis Garenspinnerij biedt hierbij het financieel verslag over 2020 aan.
Cultuurhuis Garenspinnerij sluit 2020 af met een negatief exploitatiesaldo van € 19.720 ten opzichte van een begroot
negatief exploitatiesaldo van € 32.650. Het verschil wordt in de ‘Analyse financiële resultaten’ uitgebreid toegelicht.
Begroting 2021
De begroting 2021 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
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:
1- cursussen en lessen in de vrije tijd;
2- cultuureducatie in het onderwijs;
3- amateurkunst;
4- sociaal domein;
5- ontmoeting
De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2020 waren:
Het jaar 2020 is het jaar waar Nederland (en de rest van de wereld) overvallen werd door een pandemie. Cultuurhuis
Garenspinnerij zag in 2020 een flinke beperking om groepslessen in de Garenspinnerij en cultuureducatie in de scholen te
mogen geven, festivals en activiteiten voor grote groepen te mogen organiseren en horeca- en verhuurfaciliteiten aan te
bieden.
CHG heeft een flinke deuk opgelopen in 2020, maar heeft als culturele onderneming laten zien deze klap in financieel
opzicht op te kunnen vangen. De organisatie is wendbaar, flexibel en innovatief. Waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd
in programma’s en werkwijzen. Hierdoor waren we in staat - ook tijdens de pandemie - een deel van onze culturele
activiteiten door te laten gaan. Uiteraard gaat dit niet op voor alles. Het festival op Koningsdag moesten we annuleren en
Zotte Zaterdag mocht op het laatste moment in oktober – ook in aangepaste versie – toch niet doorgaan.
Docenten
We zien pijn bij onze docenten, zeker bij de freelancers. Groepslessen werden uitgesteld. Veel cultuureducatie activiteiten
die CHG inzet in het onderwijs kwamen stil te liggen omdat de scholen dicht moesten. Dit had allemaal verstrekkende
gevolgen voor de inzetbaarheid van onze docenten. Met name docenten die op zzp-basis werken misten hierdoor veel
inkomsten.
Er is onzekerheid bij docenten over de toekomst van de culturele sector. Zij hebben het afgelopen jaar veel werk zien
verdwijnen in concertzalen, exposities, beurzen en festivals. Sommige van hen zoeken naar – tijdelijk – alternatief werk om
rond te komen. CHG zocht in 2020 naar oplossingen om zaken alternatief of anders aan te bieden en onze docenten
hiervoor in te zetten. Dit heeft een tweeledig doel: we kunnen lessen en activiteiten uitvoeren om leerlingen en cursisten te
bieden wat ze het liefste willen én we steunen onze docenten door declareerbare uren te creëren in een tijd waar veel
werk voor ze wegvalt. Helaas was dit onvoldoende om het verlies aan werkzaamheden en inkomsten geheel weg te nemen.
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De loondienstdocenten werden in Covid tijd doorbetaald voor de reguliere cursussen. Gelukkig konden de individuele
muzieklessen online worden gegeven. Zo bleven ook zzp muziekdocenten grotendeels uitbetaald. De zzp docenten die
groepslessen gaven konden in 2020 de lessen deels inhalen. Tevens bood CHG activiteiten aan via ‘Cadeaulessen’ om de
cursisten tegemoet te komen, werd er in augustus een ‘Zomeracademie’ georganiseerd en startte het seizoen 2020-2021
met ‘Verrijk-je-kijk’ lessen.
Gemeente Gouda
Het is hier op z’n plaats om de gemeente Gouda een compliment te geven. Vanaf de eerste maatregelen was er een directe
lijn met de wethouder, de ambtenaar en met verschillende verantwoordelijke coördinatoren die CHG hulp boden om de
beste beslissingen te nemen in een voortdurend wijzigend landschap. Mede door deze korte lijn waren wij in staat snel te
handelen.
Strategie in Covid-tijd
Meer dan anders werd CHG uitgedaagd om haar eigen motto in de praktijk te brengen. ‘Tik tegen je brein, ontdek jouw
talent!’. Je kunt dit vertalen met: Je weet zeker dat de wereld sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en
verrijken je, zo ben je morgen meer dan vandaag, maar ook anders dan vandaag. Wij stellen ons steeds de vraag: Waarom
ben je als organisatie op aarde en wat zijn de kwaliteiten waarmee CHG zich onderscheid? Deze waarden zijn de leidraad bij
met maken van lastige keuzes in een ingewikkelde tijd.
CHG verdiepte zich in 2020 in strategie en lange termijn doelstellingen. Zo anticipeerden wij zo goed als mogelijk op
bedreigingen als een pandemie en hebben daarvoor een draaiboek ontwikkeld. Hierdoor is CHG als organisatie
wendbaarder en effectiever om in een veranderde wereld snel aanpassingen door te voeren en zaken anders in te plannen.
De directie, coördinatoren en medewerkers zetten zich daarvoor optimaal in. Dit is een doorlopend proces.
NOW-steungelden en TOGS-gelden
Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 19.720 negatief. Dit resultaat is hoger dan de begroting die sluit met een
resultaat van € 32.651 negatief. Hoewel de coronacrisis een grote impact op de organisatie heeft gehad, zeker op
operationeel vlak, is het werkelijke resultaat dus positiever uitgevallen dan begroot. Alle baten, met uitzondering van de
baten uit gemeentelijke subsidie, zijn lager dan begroot als gevolg van de lockdowns die in 2020 hebben plaatsgevonden.
Hierdoor konden veel activiteiten niet uitgevoerd worden. De lesgelden voor het seizoen 2019-2020 zijn wel betaald, veel
cursisten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om niet genoten lessen op een later tijdstip alsnog te volgen. Ook
scholen zijn een deel van het jaar gesloten geweest. De lessen cultuureducatie konden daardoor geen plaats vinden.
Doordat veel activiteiten niet zijn uitgevoerd, zijn ook de activiteits- en uitvoeringskosten een stuk lager dan begroot. Ook
de personeelskosten zijn lager dan begroot doordat een deel van het personeel niet in loondienst is bij de stichting, maar
via een zzp-constructie werkt. Per saldo is het resultaat door beide ontwikkelingen licht beter uitgevallen dan begroot.
Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de afweging is gemaakt of het ethisch verantwoord was om de ontvangen
NOW-steungelden en TOGS-gelden, alsmede ondersteuning vanuit gemeentelijke regelingen, te behouden. In overleg met
de raad van toezicht is besloten dat in 2020 geen gebruik wordt gemaakt van deze regelingen. Wij hebben geconstateerd
dat de ontvangen voorschotten daarom als schuld op de balans zijn opgenomen.
Nieuwe werkelijkheid
Door de veranderende werkelijkheid dacht CHG na over de manier waarop wij moesten acteren: ‘aanpassen’,
‘overbruggen’, ‘overleven’ of ‘transformeren’. In juni 2020 trokken wij de conclusie dat het scenario ‘Transformeren met
behoud van alle goede dingen die we al doen’ het meest voor de hand ligt: de crisis duurt langer en we gaan niet meer
(geheel) terug naar de bestaande werkwijze.
Om succesvol te anticiperen zijn we gaan kijken naar al onze activiteiten. We hebben gekeken of de activiteiten:
o Onveranderd – in de oude vorm - door kunnen gaan;
o In aangepaste vorm door kunnen gaan;
o Tijdelijk of permanent geannuleerd moeten worden;
o Er tijdelijke veranderingen nodig waren om de activiteiten uit te voeren;
o Er permanente veranderingen nodig waren om de activiteiten uit te voeren;
o Er nieuwe activiteiten ontwikkeld moeten worden.
Vanaf seizoen 2020-2021 (september 2020) zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
•
•

Garantie van lessen. Zo voorkomen we het vraagstuk van restitutie bij uitval lessen:
We verzekeren leerlingen en cursisten dat al hun lessen gegeven worden, is dit niet mogelijk dan wordt het resterende
cursusgeld gerestitueerd;
Muzieklessen worden online gegeven als volwaardige lessen tijdens een lockdown;
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Groepslessen worden in gehaald, eventueel deels in de schoolvakanties.
Nieuw aanbod wordt blijvend aanbod:
‘Verrijk-Je-Kijk’ lessen wordt een vast onderdeel voorafgaand aan het seizoen. Voor € 35 mag je 2 lessen volgen. Zo is de
drempel wel heel laag. Deze leerlingen proberen we te verleiden om over te stappen naar reguliere lessen.
Premiumlessen, duurdere lessen met 5 leerlingen voor meer persoonlijke aandacht (en meer afstand). Ook dit wordt
een vast onderdeel en is succesvol.
Sociaal domein:
In 2020 zijn orkesten in 11 zorgcentra georganiseerd, er zijn online activiteiten uitgezet zoals CultuurTHUIS prikkels voor
kinderen en jongeren en er zijn diverse speciale workshops voor en met het speciaal onderwijs en met jongeren met
een beperking geweest. Ook zijn er theater- en beeldende workshops voor eenzame ouderen georganiseerd.
Vanaf 2020 biedt CHG jaarlijks educatieworkshops voor kinderen uit het speciaal onderwijs uit Korte Akkeren aan in de
vakantieperiodes.
Marketing en communicatie:
In 2020 is speciale aandacht besteed om een mogelijke ‘Corona dip’ te voorkomen bij de aanmeldingen van het seizoen
2020-2021 in september. Een strikt protocol werd ingevoerd om te voldoen aan alle RIVM regels. Op deze manier
konden we voorkomen dat cursisten en leerlingen afhaakten. Sterker nog, in september zagen we zelfs een stijging van
het aantal aanmeldingen!
Via memo’s, zoom-overleg en overige manieren is gezorgd dat de medewerkers, docenten en vrijwilligers tijdens de
lockdowns aangehaakt bleven en geïnformeerd werden.
Personeelsbeleid:
Er zijn geen ontslagen als gevolg van Covid-19 doorgevoerd in 2020.
Thuiswerken werd in 2020 voor kantoormedewerkers de norm, zeker tijdens de lockdowns. Door de spreiding is de
werkbaarheid op kantoor toegenomen, er is meer afstand, rust en het klimaat op kantoor is beter dan bij de reguliere
bezetting.
Er kwam speciale aandacht voor zzp-docenten om de moeilijke Covid-19 periode door te komen. CHG bood extra
werkzaamheden aan waarmee we onze docenten konden ondersteunen. Zo droegen we bij aan het verzachten van de
pijn.
Cultuureducatie in de scholen:
Schoolworkshops kwamen te vervallen tijdens de lockdowns. Door het goede netwerk en de nauwe samenwerking met
de scholen kon CHG snel schakelen en zoeken naar alternatieven. Deels werd dit gezocht in onlineaanbod. In de praktijk
kozen de scholen voor annuleren of verschuiven. Steeds bloeide het aantal workshops weer op zodra de mogelijkheden
verruimd werden. Dit neemt niet weg dat we helaas minder kinderen hebben bereikt in de scholen.
Workshops in de buitenschoolse dagopvang:
In 2020 was het niet mogelijk de workshops bij Quadrant BSO geheel uit te voeren. Wel is er een speciale brochure
ontwikkeld met speciale workshops voor alle BSO’s. Daarmee kwamen we tegemoet aan de vraag van de directie van
Quadrant en hopen we in 2021 alle BSO’s te gaan bereiken. Ook de BSO en Kinderdagverblijven die niet verbonden zijn
aan Quadrant zijn geïnformeerd over dit aanbod.
Verhuur faciliteiten en horeca:
De verhuur had in 2020 veel last van steeds nieuwe protocollen. De toegestane aantallen wijzigden verschillende keren.
Hierdoor durfden vele organisatoren het niet aan om lezingen, voorstellingen, presentaties en symposia door te laten
gaan. De theaterzaal werd ingericht op 30 personen op 1,5m. CHG heeft geïnvesteerd in online streaming en webbinar
mogelijkheden, waardoor we met een beperkte fysieke aanwezigheid, verhuurders een groot bereik konden bieden. Dit
biedt ons mogelijk een nieuw verdienmodel voor de toekomst.
De horeca is nauw verbonden met de verhuur, en kwam daardoor grotendeels tot stilstand. Door take away toe te
passen, konden cursisten in de leslokalen gebruik maken van een kopje koffie.
Verduurzaming:
De gemeente Gouda heeft in 2020 de achtergevel van CHG geïsoleerd en voorzien van monumentenglas. Hiermee is
een flinke reductie van CO2 gerealiseerd. Dit past binnen de doelstelling van verduurzaming van de gemeente.
Door de eerste lockdown werd duidelijk dat de energiekosten flink daalde in tijden van sluiting. Dit bracht het beheer
ertoe scherp toe te zien op het aan- en uitzetten van de verschillende luchtbehandelingskasten in het gebouw. In
samenspraak met de administratie werden lessen dusdanig gepland dat voorkomen werd dat grote delen van het
gebouw geventileerd en verwarmt werden voor een enkele docent met leerling. Deze energiebezuiniging zorgde tevens
voor een CO2 reductie.
In het theater van CHG zijn diverse lampen vervangen voor LED. Hiermee reduceerden we het stroomgebruik.
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•

•
•

•
•

Met ingang van 2020 laten we drukwerk drukken op gerecycled papier.

Lockdowns:
Na de eerste lockdown konden we terugvallen op het draaiboek wat ontwikkeld was. Hierdoor was CHG in staat snel te
handelen aanpassen bij opvolgende lockdowns.
Ondersteunend personeel en docenten werden steeds goed geïnformeerd en waardoor ze gelijk konden doorstarten op
momenten dat dit weer toegestaan was.
Scenario’s eigen vermogen:
Het eigenvermogen van CHG was toereikend om de financiële klappen op te vangen van Covid-19 in 2020.
Op basis van de financiële resultaten en het eigen vermogen acht CHG het niet wenselijk en noodzakelijk gebruik te
maken van de noodmaatregelen van Rijk en Gemeente.

Bereik
Cultuurhuis Garenspinnerij zag, ondanks al de getroffen maatregelen om flexibel en efficiënt om te gaan met Covid-19, de
bereikcijfers in 2020 kelderen. Bereikten we in 2019 nog ruim 70.000 mensen, in 2020 bracht CHG ‘slechts’ 21.731 mensen
in contact met kunst en cultuur.
Sociaal domein
Naast de hoofddoelstellingen van CHG (Cultuureducatie in het onderwijs, Cursussen vrije tijd, Amateurkunstmakelaar) ging
in 2020 speciale aandacht naar de extra hoofddoelstelling: sociaal domein. Juist in een pandemie bleek onze culturele
organisatie van groot belang om een toegevoegde waarde te bieden. Dat deed CHG door het geven van concertjes voor
eenzame ouderen, speciale workshops voor kinderen uit aandachtswijken en voor én met mensen met een beperking.
Samen met Bram Tackenberg werd een groot fotoproject ‘De Woonkamers van Korte Akkeren’ gerealiseerd. In de
Herenstraat werden 20 grote foto’s opgehangen en in de expositieruimte van CHG hingen 40 prachtige fotowerken. Ca 150
mensen bezochten – geheel Corona proof – de opening en gedurende de expositieperiode bezochten zeker 1.000 mensen
de tentoonstelling. Heel veel bewoners uit Korte Akkeren, vaak met een migratieachtergrond kwamen kijken hoe zijzelf of
de buren op de foto’s stonden. Op deze manier hebben we de drempel van CHG verlaagt voor de buurt en zijn we nog meer
een onderdeel geworden van de wijk.
Juist in tijden van onzekerheid is cultuur een baken en kan het mensen verbinden en positiviteit brengen. Cultuurhuis
Garenspinnerij heeft laten zien dat zij haar creativiteit in heeft gezet om Gouda en de Gouwenaars te bereiken en zinvol te
zijn voor de stad. Samen met de culturele organisaties van de C4 blijven we hieraan bouwen en zijn we zo de pijlers onder
het cultuurbeleid van de gemeente en dragen we sterk bij aan het feit dat je in Gouda wilt wonen, werken en verblijven.
W.J. van den Broek
Directeur-bestuurder
Gouda, …………. 2021
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Cultural Governance en Culturele ANBI
Cultuurhuis Garenspinnerij 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.
Borging 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 1 januari 2021 uit de volgende personen, te weten:
Naam:
rol:
Aftredend per:
Herbenoembaar/aftredend:
De heer Rien Fraanje
voorzitter
juli 2022
herbenoembaar
Mevrouw Eline Levering
secretaris
juli 2024
herbenoembaar
De heer Theo Vermeij
audit cie
juli 2021
aftredend
Mevrouw Margreet Bos
audit cie
jun 2022
herbenoembaar
De heer Marien Brand
lid
feb 2022
herbenoembaar

Culturele ANBI
Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(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 2020
vijf keer bijéén met de directeur-bestuurder en één keer zonder de directeur-bestuurder. Een keer kwamen de Raad van
Toezicht en de directeur-bestuurder samen om het jaarthema te bespreken. De Raad van Toezicht wordt geadviseerd door
de Audit Commissie, bestaande uit twee leden. De Audit Commissie kwam in 2020 vijf keer samen met de directeurbestuurder en de controller. Periodiek werd de RvT door de directeur-bestuurder meegenomen in de voortgang van het
Jaarplan 2020 en de ontwikkelingen rondom Corona.
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Verslag Raad van Toezicht over 2020
De Raad van Toezicht volgde in 2020 met vijf formele vergaderingen de reguliere vergaderfrequentie. In de
januarivergadering stelde de Raad de begroting voor 2020 vast en besprak hij het Jaarplan 2020. In april stelde hij het
Jaarplan voor 2020 vast. Dat was ook de vergadering dat de accountant een toelichting gaf op de jaarcijfers voor 2019 en de
Raad vervolgens het Jaarverslag over 2019 kon vaststellen. Het zal niet verbazen dat de Raad in de vergaderingen van juni,
september en november steeds uitgebreid stil stond bij de gevolgen van de coronacrisis voor Cultuurhuis Garenspinnerij.
De Raad kwam ook nog in november bijeen zonder directeur-bestuurder om onder meer zijn eigen functioneren te
evalueren.
Naast de formele vergaderingen kwam de Raad in februari van het jaar bijeen voor een brainstorm over zijn Jaarthema. De
Raad heeft voor zichzelf en het bestuur vier Jaarthema’s aangewezen waaraan hij de komende jaren extra aandacht wil
geven. Voor 2020 was dat: in gesprek met de stad, van aanbod naar vraaggestuurde organisatie. Na de vruchtbare
startbijeenkomst in februari is dit Jaarthema blijven liggen omdat de coronacrisis alle aandacht opeiste. De Raad besloot dit
thema daarom door te schuiven naar 2021. Dat betekent dat ook de andere gekozen thema’s [personeel & organisatie, de
strategische positie van het gebouw de Garenspinnerij en een ondernemende organisatie] opschuiven.
De Raad van Toezicht heeft in zijn gesprekken over de impact van de coronacrisis kunnen vaststellen dat Cultuurhuis
Garenspinnerij zich vooralsnog relatief goed door deze uitzonderlijke situatie heeft geslagen, zeker als we in ogenschouw
nemen hoe zwaar veel culturele organisaties en de mensen die met hart en ziel in de cultuursector werken door de
coronacrisis zijn getroffen. Daarvoor ziet hij drie oorzaken. In de eerste plaats heeft het Cultuurhuis veel van zijn lessen,
met name voor muziek, relatief snel via beeldbellen kunnen hervatten. Veel medewerkers van het Cultuurhuis bleken
bereid en in staat om snel te schakelen en flexibel in te spelen op de nieuwe situatie. Bij de start van de tweede lockdown
kon de organisatie snel en gemakkelijk terugvallen op de opgedane ervaringen in het voorjaar van 2020 toen de
Garenspinnerij voor de eerste keer moest sluiten. Een tweede reden dat het Cultuurhuis dit jaar relatief goed heeft kunnen
afsluiten, is dat de eerste lockdown van half maart tot mei als neveneffect leek te hebben dan mensen zich zijn gaan
bezinnen op wat voor hen van waarde is. Het leidde in september tot meer aanmeldingen voor het nieuwe cursusseizoen
van mensen die een eerder gekoesterde wens om een muziekinstrument te leren spelen of anderszins hun creatieve kant
aan te spreken nu in praktijk wilden brengen. Ten slotte had in deze coronacrisis het Cultuurhuis als voordeel dat hij kon
terugvallen op een goede basis; in enkele jaren tijd is zijn financiële positie verstevigd met een reserve en eigen vermogen
die bij een gezonde organisatie past zodat die ook tegenslag kan opvangen.
De RvT onderging in 2020 geen wijzigingen. Eind 2020 bestond de RvT daarmee uit: Margreet Bos, Marien Brand, Rien
Fraanje (voorzitter), Eline Levering (secretaris) en Theo Vermeij. De leden ontvingen voor hun werkzaamheden een
vrijwilligersvergoeding van duizend euro. Willem van den Broek is als directeur-bestuurder adviseur van de RvT. Margreet
Bos en Theo Vermeij vormden samen de Auditcommissie. De directeur-bestuurder en de controller, Francina van Kleij zijn
adviseurs van deze commissie.

Rien Fraanje
Voorzitter Raad van Toezicht
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1. Jaaroverzicht
1.1 Kernactiviteiten en organisatiedoelen
Visie
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.
Missie
Want wij zijn van mening dat de ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, esthetiek, communicatie
en samenwerking enorm verrijkend zij voor wie en wat we zijn als mens, in deze steeds complexere samenleving.
Motto
‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’ is het motto van CHG. Je kunt dit vertalen met: Je weet zeker dat de wereld
sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en verrijken je, zo ben je morgen meer dan vandaag, maar ook
anders dan vandaag.
Om onze visie en missie te realiseren organiseert Cultuurhuis Garenspinnerij 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:
1. Cursussen en lessen in de vrije tijd
Cultuurhuis Garenspinnerij ontwikkelt een aantrekkelijk en innovatief cursusprogramma voor alle leeftijden en
disciplines in de Garenspinnerij. Daarnaast biedt zij verschillende vormen om samenspel te bevorderen, zoals
orkesten, koren, bands en ensembles.
2. Cultuureducatie in het onderwijs
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft de belangrijke rol als aanbieder van vraaggestuurde cultuureducatie workshops in
het primair en voortgezet onderwijs. Wij werken hierin intensief samen met de Brede School en bereiken zo alle
scholen in Gouda. Daarnaast bevordert CHG via Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) de deskundigheid van
leerkrachten, biedt cultuureducatie en bouwt aan de verbinding tussen workshops in het primair onderwijs en de
verbinding naar vrije tijds aanbod. CHG werkt hierin binnen CmK samen in Midden Holland en bouwt hiermee aan
haar regiofunctie door het organiseren van een regionale cultuurdag en ICC-trainingen voor leerkrachten PO uit de
gehele regio.
3. Amateurkunst
De amateurkunstmakelaar werkt vanuit de Garenspinnerij en verbindt het amateurkunstveld en stimuleert
onderlinge samenwerking tussen amateurs, stichtingen en verenigingen. De AKM organiseert festivals. Zotte
Zaterdag is daarvan het belangrijkste festival en verbindt daar ca 300 vrijwilligers en diverse instellingen met elkaar.
Vanaf 2019 is het een Sterevenement met minimaal 15.000 bezoekers.
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. In 2020 heeft de Garenspinnerij – samen met de collega instellingen van de C4 – een Urban Curator
in dienst genomen om cultuur ‘Gouda breed’ in te zetten voor het sociaal domein.
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. Cultuurhuis Garenspinnerij 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 2020
Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van Covid-19. Veel zaken die in het Jaarplan 2020 waren opgenomen zijn –
met enige vertraging uitgevoerd, verplaatst of geannuleerd.
Annuleringen en aanpassingen 2020:
•
Cultureel festival Koningsdag is in 2020 geannuleerd;
•
Excursie Sevilla/Cordoba in 2020 is geannuleerd (verschoven naar 2021);
•
Zotte Zaterdag is geannuleerd in 2020 (verschoven naar oktober 2021);
•
Het Gouds Korenfestival is geannuleerd in 2020 en doorgeschoven naar 2021.
•
Diverse lezingen en optredens zijn in 2020 geannuleerd;
•
Cultuureducatie in de scholen heeft tijdens de lockdowns stil gelegen;
•
Muzieklessen zijn online gegaan in de lockdowns;
•
Groepslessen zijn in de lockdowns stilgelegd. Deels is restitutie van het cursusgeld uitbetaald. Grotendeels
hebben cursisten gebruik gemaakt van de ‘Cadeaulessen’ welke wij aanboden als alternatief;
•
De tweede Culturele Business Netwerkborrel van de C4 in november 2020 is geannuleerd.
•
Vanaf 4 november ging CHG weer in lockdown, de groepslessen zijn uitgesteld, de 1 op 1 lessen gingen online
door.
1. 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 90 cursussen voor volwassenen, boden wij een ruime keuze voor
actieve kunstbeoefening in Gouda. Naast traditionele cursussen bood Cultuurhuis Garenspinnerij ook bijzondere cursussen
aan. Cultuurhuis Garenspinnerij 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.
CHG heeft een dip in aanmeldingen door Covid-19 voorkomen bij de start van het seizoen 2020-2021 in september en een
stabiel leerlingen en cursistenaantal behouden. In september 2020 is tevens de Goudse Dichtersschool gestart.
Er namen in 2020 1.200 volwassenen aan de cursussen deel. (2019: 1.344). Dit is een daling van 10,7 %

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. 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 2020 werd de talentklas muziek en beeldend voortgezet. 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.
CHG heeft een dip in aanmeldingen door Covid-19 voorkomen bij de start van het seizoen 2020-2021 in september en een
stabiel leerlingen en cursistenaantal behouden.
De stijging t.o.v. 2019 wordt met name veroorzaakt door meer workshops in het BSO.
Er namen in 2020 1.922 jongeren aan cursussen deel (2019: 1.110), dat is een stijging van 73,2%.
3. Onderwijs
3.1 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
Cultuurhuis Garenspinnerij behoudt de belangrijke rol als aanbieder van vraag gestuurde cultuureducatie workshops in het
primair en voortgezet onderwijs. Wij werken hierin intensief samen met de Brede School. Voor het primair onderwijs. Voor
BSO en VO ontwikkelt CHG haar eigen aanbod. Gedurende de lockdowns konden we niet terecht in de scholen. Vanaf
juni is dit weer op gang gekomen en vanaf augustus weer volledig hervat tot dat het in november weer moest stoppen.
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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 in 2020 workshops gegeven aan in totaal 2.082 leerlingen. Ten opzichte van 2019: 4.936 is dit een daling van
57.8%. Dit is geheel te wijten aan Covid-19.
3.2 Primair Onderwijs
Het aanbod voor het Primair Onderwijs wordt voornamelijk aangeboden via de Brede School Gouda. Ook hier speelde
Corona het onderwijs parten. Tijdens de lockdowns konden er geen cultuureducatielessen gegeven worden.
In het Primair Onderwijs namen dit jaar 4.011 leerlingen deel aan activiteiten. Ten opzichte van 2019 (5.709) is dit een
daling van29,7%. Dit is geheel te wijten aan Covid-19. Deze aantallen zijn exclusief het kunstmenu van de Werkgroep
Kunsteducatie die hieronder verantwoord worden.
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. Hiermee bevorderen we de doorstroming van binnenschoolse naar buitenschoolse lessen.
3.4 Cultuureducatie met Kwaliteit
De tweede tranche Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 loopt af aan het einde van het schooljaar 2020-2021. Door
Covid-19 mogen we gelden doorschuiven tot de zomer van 2021. CHG was in 2020 niet langer sub-penvoerder van CmK
Midden Holland. Per 1 januari 2020 heeft Parkvilla, Alphen aan den Rijn het gehele penvoerderschap voor CmK
overgenomen. In 2020 is in overleg met de gemeente Gouda besloten het penvoerderschap CmK voor de volgende tranche
onder te brengen bij Cultuureducatiegroep Leiden. Zij werken voor een tiental gemeenten en zijn gespecialiseerd in het
uitvoeren van CmK. CHG is geen sub-penvoerder meer, maar blijft uitvoerder, samen met de gemeenten Zuidplas,
Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk. Zo blijft het verband Midden-Holland bestaan. CHG zal een
regionale rol blijven spelen bij trainingen, opleidingen en cultuurdagen.
Cultuurhuis Garenspinnerij voerde in 2020 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). Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland heeft geleid tot een succesvolle inzet van
cultuureducatie in het primair onderwijs.
In 2020 bereikte CmK – net als in 2019 - wederom 32 scholen en 5.450 leerlingen.
3.5 Werkgroep Kunsteducatie
Gezien het grote aanbod dat op de leerkrachten afkomt en om overlap te voorkomen, hebben we voor een nieuwe vorm
gekozen waarop we met dit budget kinderen kennis laten maken met kunst en cultuur. Voor elke bouw gaan we op zoek
naar een voorstelling die onder schooltijd gratis wordt aangeboden. Aan elke voorstelling zijn verdiepende workshops
gekoppeld die in de klas worden gegeven.
Er werden dit jaar 1.072 kinderen via de Werkgroep Kunsteducatie bereikt, dat is een daling van 76,2% ten opzichte van
2019 (4.501). Dit is geheel te wijten aan Covid-19.
4. 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 2020 op het inzetten op publieke activiteiten in het algemeen en Zotte Zaterdag in
het bijzonder. Ondanks de aanpassing naar Corona tijd met een ‘Pest variant’ op kleinere schaal, kon Zotte Zaterdag niet
uitgevoerd worden omdat we wederom in lockdown gingen. Wel kon de Grote Geschiedenis Quiz voor het primair
onderwijs worden uitgevoerd en bereikte 180 kinderen.
Er werden in totaal 1.635 mensen bereikt met diverse onderdelen van Amateurkunst (2019: 16.120). Een daling van 89,8 %.
Dit is geheel te wijten aan Covid-19.
5. Overige opdrachten.
5.1 Projecten en presentaties.
Cultuurhuis Garenspinnerij is de ‘Culturele Huiskamer van de Stad’ en organiseert normaal gesproken het gehele jaar door
activiteiten, lezingen en voorstellingen. Dit doen we in de Garenspinnerij maar ook in de stad. Cultuurhuis Garenspinnerij
werkt samen met de C9, de C4 en de ondernemers van Gouda in diverse activiteiten. Door de beperkingen omtrent Covid19 werden veel activiteiten geannuleerd of konden niet worden georganiseerd.
In 2020 werden deze activiteiten door 3.130 mensen bezocht. Ten opzichte van 2019 (15.017) is dit een daling van 79,2%. Dit
is geheel te wijten aan Covid-19.
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5.2 Beheer Cultuurhuis Garenspinnerij
Cultuurhuis Garenspinnerij is de beheerder van de Garenspinnerij en beheert het gebouw tevens voor het Jeugdtheaterhuis
en StudioGonz. Naast de eigen activiteiten richtte Cultuurhuis Garenspinnerij zich in 2020 op het verhuren van haar
faciliteiten aan particulieren, instellingen en bedrijven. Door in 2020 te investeren in extra faciliteiten van webbinars en
online streaming is getracht de verhuringen enigszins op niveau te houden. Voor 2020 heeft dit nog geen grote
aanzuigende werking gehad, grotendeels omdat CHG geheel in lockdown was en ook kleinere gezelschappen niet mocht
ontvangen.
In 2020 realiseerde Cultuurhuis Garenspinnerij door middel van verhuringen een bereik van totaal 2.864 bezoekers. Ten
opzichte van 2019 19.313 is dit een daling van 85,2%. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat de de wekelijkse
verhuur van de theaterzaal aan een kerkelijke instelling kwam te vervallen. Daarnaast heeft Covid-19 het aantal verhuring
sterk doen verminderen.
5.3 Bereik Cultuurhuis Garenspinnerij in 2020
In 2020 zag CHG het bereik drastisch dalen door Covid-19.
Wat is de waarde van het bereik?
Cultuurhuis Garenspinnerij brengt mensen in contact met kunst en cultuur. Dat gebeurt op diverse manieren en met
verschillende mate van intensiteit. Daarom maakt CHG een onderscheid in waarde van dit bereik.
Vrije Tijd
De leerlingen en cursisten die CHG bereikt in de vrije tijd zijn van grootste waarde. De cursisten volgen – vaak langdurig workshops, cursussen en lessen onder begeleiding van een professionele docent en verdiepen zich in één of meer
disciplines.
Onderwijs
CHG brengt kinderen en jongeren onder schooltijd in aanraking cultuureducatie. Dit gebeurt via workshops in de scholen en
met leerlingen in de Garenspinnerij. Hiermee bereiken we ook kinderen en jongeren waarvan het de thuissituatie niet
vanzelfsprekend is dat zij in contact komen met kunst en cultuur. Met cultuureducatie draagt CHG bij aan de ontwikkeling
van de 21eeuwse vaardigheden en onze missie: ‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’. CHG acht dit bereik van grote
waarde.
Ontmoeten
CHG heeft een groot bereik onder de Goudse bewoners tijdens de vele culturele activiteiten die wij organiseren in het
gebouw en in de stad. Ook uit de regio bereikt CHG veel mensen. Bezoekers en toeristen komen in de stad af op grote
culturele activiteiten en festivals. Via o.a. festivals, optredens, exposities, manifestaties, lezingen, kunstreizen en
verhuringen brengt CHG mensen laagdrempelig in aanraking met kunst en cultuur. Zo bouwt CHG aan de ‘gunfactor’ voor
cultuur in het algemeen en voor CHG in het bijzonder. Onder ‘ontmoeten’ tellen wij ook de bezoekers en gebruikers van
onze verhuurfaciliteiten. Deze kunnen variëren van externe culturele workshopaanbieders tot grote symposia en zakelijke
bijeenkomsten. De intensiteit en de duur van ‘ontmoeten’ is sterk afhankelijk van de activiteit.
2020

2019

1.200
1.922
3.122

1.344
1.110
2.454

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Kunsteducatie
Cultuureducatie met Kwaliteit
Totaal onderwijs

4.011
2.082
1.072
5.450
12.615

5.709
4.936
4.501
5.450
20.596

Amateurkunst (incl. festivals)
Projecten
Cultuurhuis Garenspinnerij verhuur
Totaal ontmoeten Cultuurhuis Garenspinnerij

1.635
3.130
2.864
5.994

16.120
15.017
19.313
50.450

21.731

73.500

Cursussen vrije tijd volwassenen
Cursussen vrije tijd jeugd
Totaal cursussen vrije tijd

Totaal bereik Cultuurhuis Garenspinnerij
Het totaal bereik laat een daling zien t.o.v. 2019 van 70,4%.
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1.3 Personeel
Personeelssamenstelling
Het personeel was op 31 december 2020 als volgt samengesteld:
Directeur-bestuurder (1),
controller (1),
docenten (80),
bureau - en projectmedewerkers (12),
beheer en huishoudelijke medewerker (4),
winkel/horecamedewerkers (9),
ondersteunende vrijwilligers (19).
In totaal waren er in 2020 126 mensen werkzaam bij Cultuurhuis Garenspinnerij.
Van hen waren 20 personen als vrijwilliger voor Cultuurhuis Garenspinnerij werkzaam, 46 werkten in dienstverband en 60
verleenden hun diensten op contractbasis.
Personeel in loondienst
De personele bezetting in loondienst bestond per 31 december 2020 uit 46 personen, totaal 15,22 FTE.
Op 31 december 2019 bestond de personele bezetting uit 52 personen, totaal 14,34 FTE.
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1.4 Communicatie
Interne communicatie
Wekelijks hielden directeur-bestuurder en controller managementoverleg, periodiek werd het MT aangevuld met de
coördinatoren van de cursussen, de foyer en de medewerker communicatie. Vanaf de eerste lockdown zijn de
ondersteunende medewerkers online vanuit huis gaan werken. In de eerste lockdown was er twee maal per week
bureauoverleg via ZOOM met alle ondersteunende medewerkers. Op deze manier konden we snel schakelen bij nieuwe
ontwikkelingen rondom Corona. Elke maandag bleef dit overleg bestaan, ook op de momenten dat CHG open mocht voor
publiek. Vanaf de lockdown in november is er wekelijks bureauoverleg via ZOOM. Daarnaast onderhouden medewerkers
contact via telefoon, mail en app.
In september konden wij de Open Dag organiseren. Daaraan voorafgaand gaand kwamen de docenten en medewerkers
bijeen op de algemene docentenvergadering. Deze werd voorgezeten door de directeur-bestuurder.
De coördinator muziek en de coördinatie beeldend hebben wekelijks overleg met de directeur-bestuurder en sturen zelf de
docenten aan.
De directeur-bestuurder had 2 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. Zeker in Corona tijd is er veel en intensief overleg
geweest tussen de directies. Soms in gezamenlijkheid met de wethouder of burgemeester.
Wegens Corona kon slechts een van de Culturele Businessborrel georganiseerd door de C4 waar de politiek, de cultuur en
ondernemers worden uitgenodigd doorgaan.
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. De directie van CHG
neemt namens de C4 deel aan Platform Binnenstad, het adviesorgaan voor strategische vraagstukken in en om de
binnenstad van Gouda.
Publiciteit en promotie
In 2020 is de communicatie en marketing verder uitgebouwd. Veel stond in het teken van Covid-19 en de extra activiteiten
die Cultuurhuis Garenspinnerij organiseerde voor (eenzame) ouderen en andere doelgroepen uit het sociaal domein.
In de zomer is een speciale krant van 12 pagina’s huis-aan-huis verspreid om het programma onder de aandacht te
brengen. Naast print wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale online marketingmogelijkheden.
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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 2020 en met de realisatie 2019.
Financiële positie
De vermogenspositie:
Op 31-12-2020 beschikte Cultuurhuis Garenspinnerij over een Algemene Reserve van € 332.157.
Voor dekking van ziekte en uitval is er een speciaal Bestemmingsreserve personeel van € 134.076.
Deze jaarrekening is gecontroleerd door Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV.

Resultaatvergelijking 2020 ten opzichte van de begroting 2020
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft in 2020 een negatief exploitatiesaldo van € 19.720 gerealiseerd.
De oorspronkelijke begroting 2020 bedroeg een exploitatietekort van € 32.650.
Het verschil van ongeveer € 13.000 is, in grote lijnen, als volgt te verklaren:
BATEN
*Cultuureducatie
De activiteiten in het onderwijs waren in 2020 ongeveer € 53.000 lager t.o.v. de begroting 2020.
Na een heel goede start in het onderwijs in het eerste kwartaal 2020 zijn echter COVID-19 en de daarop
volgende Lock downs in 2020 de oorzaak van de daling van de activiteiten in het onderwijs ten opzichte
van de begroting 2020.
De subsidiestroom van Cultuureducatie met Kwaliteit is per 1 januari 2020 overgedragen naar
penvoerder Parkvilla in Alphen aan den Rijn. Dit betreft een bedrag van circa € 124.000.
Deze subsidiebaten zijn echter wel in de begroting 2020 opgenomen.

Verschil
€
-177.000

*Cursusgelden Vrije tijd
-67.000
De ontvangen lesgelden zijn ongeveer € 67.000 lager t.o.v. de begroting 2020.
Door COVID-19 zijn er lessen niet doorgegaan. Dankzij de cursisten, die massaal afzagen van
het recht op restitutie van de niet gegeven lessen heeft de Garenspinnerij het verlies aan lesgelden
weten te beperken.
Echter de begrote groei in cursusgelden zijn, eveneens door COVID-19 niet gerealiseerd.
Het totaal bedrag aan lagere cursusgelden Vrije Tijd t.o.v. de begroting bedraagt uiteindelijk € 49.000 (8%).
Daarnaast is de jaarlijkse kunstreis van ongeveer € 18.000 vooralsnog uitgesteld naar 2021.
*Ontmoeten
De gerealiseerde baten in 2020 zijn ongeveer € 108.000 lager t.o.v. de begroting.
In het 1e kwartaal 2020 werd de positieve lijn van 2019 doorgezet. Echter doordat de foyer (horeca)
en het theater diverse malen, geheel of gedeeltelijk, moesten sluiten wegens COVID-19 zijn de baten
horeca & verhuur maar liefst € 108.000 (52,7%) gedaald t.o.v. de begroting 2020.

-108.000

* Subsidies & Fondsen derden
-24.000
De gerealiseerde baten in 2020 zijn ongeveer € 24.000 lager dan begroot.
De subsidies & fondsen derden worden sterk beïnvloed door de (extra) activiteiten die de
Garenspinnerij uitvoert. Voor deze specifieke activiteiten worden fondsen en sponsoren aangeschreven.
Echter door CODID-19 hebben veel minder activiteiten kunnen plaatsvinden.
Koningsdag en Zotte Zaterdag heeft de Garenspinnerij niet kunnen organiseren.
Hierdoor zijn de subsidies & fondsen derden sterk gedaald.
Totaal lagere baten

-376.000
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LASTEN:

Verschil
€

* Personeelskosten
De personeelskosten zijn ongeveer € 154.000 lager t.o.v. de begroting 2020.

-154.000

De directe personeelskosten (docenten en cultuurcoach) zijn in totaal € 121.000 lager dan begroot.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- minder inzet door lagere omzet cultuureducatie
- minder inzet docenten door lagere baten cursussen vrije tijd
- geen deeltijdontslagen dus geen transitievergoeding
- minder inzet docenten door minder activiteiten
De indirecte personeelskosten zijn ongeveer € 8.000 hoger t.o.v. de begroting.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- meer administratiekosten door functie-aanpassingen en extra uren
€ 15.000
- lagere personeelskosten beheer door beëindiging contract medewerker
€ - 6.000
De overige personeelskosten zijn ongeveer € 6.000 lager t.o.v. begroot.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- minder reiskosten door minder activiteiten (COVID-19)
- meer kosten deskundigheidsbevordering door diverse coaching trajecten
- lagere overige personeelskosten

€ - 5.000
€ 4.000
€ - 4.000

De doorberekende personele kosten aan activiteiten zijn ongeveer € 35.000 hoger t.o.v. de begroting.
De belangrijkste reden hiervoor is het project Talentklas.
Dit project is in 2020 voor het eerst uitgevoerd en het doorberekende deel van docenturen
aan activiteitkosten bedraagt ongeveer € 13.000. Daarnaast zijn de kosten voor cultuurcoaches
anders verwantwoord in de cijfers. (€ 30.000).
* Huisvestingskosten
De gerealiseerde huisvestingskosten in 2020 zijn ongeveer € 6.000 lager t.o.v. begroot.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- lagere dotatie voorziening groot onderhoud
€ -7.000
- lagere schoonmaakkosten
€ -4.000
- hogere onderhoudskosten gebouw en installaties
€ 2.000
- lagere kosten kleine aanschaffingen
€ -4.000
- hogere overige huisvestingkosten door btw correctie
€ 8.000
* Bureau- en organisatiekosten
De bureau- en organisatiekosten in 2020 zijn ongeveer € 5.000 lager ten opzichte van de begroting.
De voornaamste oorzaak hiervan zijn de lagere automatiseringskosten ( € 5.000) t.o.v. begroot.
Daarnaast waren de begrote advieskosten € 2.000 lager en ook de overige organisatiekosten
waren in 2020 € 2.000 lager dan begroot.
Daarentegen is er in 2020 ongeveer € 4.000 meer uitgeven aan publiciteitskosten dan begroot.

-6.000

-5.000

* Activiteitkosten en Uitvoeringskosten
De activiteitkosten en uitvoeringskosten waren in 2020 ongeveer € 222.000 lager dan begroot in 2020.
-222.000
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
-minder activiteitkosten t.a.v. amateurkunst, Zotte Zaterdag en ook andere activiteiten konden
door COVID-19 geen doorgang vinden. (€ 30.000)
-lagere kosten voor overige activiteiten door geen inkoop kunstreis, geen festivals, en overige activiteiten
door COVID-19 (€ 38.000)
-lagere kosten door minder activiteiten in sociaal domein. (€ 4.000)
-hogere kosten voor cultuurcoach doordat op een andere manier de kosten hiervan verwantwoord zijn
t.o.v. de begroting (€ 30.000)
-lagere uitvoeringkosten in 2020 t.o.v. begroot doordat er door Lock downs veel minder uitvoeringen
in 2020 hebben plaatsgevonden. (€ 6.000)
-per 1 januari 2020 worden de activiteitkosten Cultuureducatie met Kwaliteit betaald uit de subsidiegelden
van de penvoerder Parkvilla. (€ 124.000). Deze zijn echter wel begroot.
- door lagere omzet horeca en verhuur door COVID-19 is er ook een lagere inkoop t.o.v. begroot. (€ 50.000)
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*Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn € 18.000 lager dan begroot.
De oorzaak hiervan is dat de geplande herinrichting van het meubilair in de foyer in 2020,
en de daarbij horende afschrijvingen, zijn uitgesteld.

-18.000

*Bijzondere baten en lasten
De bijzondere lasten ad € 16.000 betreffen uitgaven die met name gemaakt zijn voor COVID19.

16.000

Totaal lagere lasten

389.000

Totaal lagere baten
Totaal lagere lasten
Per saldo een positief verschil

376.000
389.000
13.000
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1.6 Risicoanalyse
Cultuurhuis Garenspinnerij ziet voor de toekomst de volgende risico’s:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Het jaar 2021 zal voor een groot deel in het teken staan van Covid-19. Cultuurhuis Garenspinnerij zag in 2020 een
flinke beperking om groepslessen in de Garenspinnerij en cultuureducatie in de scholen te mogen geven, festivals
en activiteiten voor grote groepen te mogen organiseren en verhuurfaciliteiten aan te bieden. Ook een flink deel
van 2021 zal nog grote beperkingen geven. Het niet uitvoeren van activiteiten door Covid-19 betekent ook dat de
kosten hiervoor niet (of veel minder) worden gemaakt. CHG gaat uit van verminderde inkomsten in de eerste
helft 2021. Ook zal het totale bereik CHG achterblijven t.o.v. een regulier jaar. Om de inkomstenderving op te
vangen wordt teruggevallen op het eigen vermogen. Het eigen vermogen is toereikend. Per medio 2021
verwachten we dat de beperkingen verdwijnen en we ons programma weer kunnen gaan aanbieden. In de
begroting 2021 is hier al rekening mee gehouden.
CHG verwacht de 1e 6mnd van 2021 niet of nauwelijks terecht te kunnen in het onderwijs. Hierdoor zal het bereik
cultuureducatie van kinderen achterblijven t.o.v. een regulier jaar. Per medio 2021 verwachten we dat de
beperkingen verdwijnen en we ons programma weer volledig kunnen gaan aanbieden. In de begroting 2021 is
hier al rekening mee gehouden.
In 2021 verwacht CHG een enorme daling van groepslessen beeldend in de 1e 6 mnd aan cursusinkomsten als
gevolg van Covid-19. Door de ‘derde golf’ vervalt het voorjaarsdeel van seizoen 2020-2021 voor de groepslessen.
Door het missen van een half jaar aan groepslessen houdt CHG rekening met verminderde inkomsten in de eerste
helft 2021. In de begroting 2021 is hier al rekening mee gehouden.
Horeca/verhuur: CHG verwacht nauwelijks omzet over de eerste 6 mnd, herstel vanaf tweede helft jaar. CHG gaat
uit van verminderde inkomsten uit de horeca en verhuur in de eerste helft 2021. In de begroting 2021 is hier al
rekening mee gehouden. Grenzen verhuur: CHG ziet de grens van mogelijkheden om externe verhuurders te
kunnen faciliteren. Zeker omdat dit doorgaans gebeurt op momenten dat de primaire activiteiten ook
plaatsvinden. Door incidenteel slim gebruik te maken van de eigen ruimtes van Jeugdtheaterhuis en StudioGonz is
er nog een kleine mogelijkheid tot groei.
CHG is in volle voorbereiding voor Gouda750 met het grote sociale kunstproject De Goudse Iconen. CHG legt zelf
een substantieel deel in op de totale begroting. De overige dekking komt uit externe fondsen en zijn grotendeels
al toegekend, er wordt nog een toezegging van € 45.000 van FondsCultuurParticipatie verwacht. Zonder deze
dekking bestaat het risico dat het niet mogelijk is het project geheel uit te voeren of dat er een gedeelte ten laste
van de eigen exploitatie komt.
Bij wijziging van de huidige gemeentecoalitie na de verkiezingen van 2022, het wisselen van wethouders en de
financiële weerslag van Covid-19 kunnen nieuwe inzichten ontstaan ten opzichte van het subsidiebeleid. Daarbij
kan het risico ontstaan dat de huidige meerjarige subsidie afspraken niet worden doorgezet. Juist in deze periode
heeft de gemeente Gouda zich sterk gemaakt om de kwetsbare culturele sector overeind te houden. Het ligt dan
ook in de verwachting dat CHG vanaf 2023 wederom kan rekenen op een meerjarige subsidieconvenant op een
vergelijkbaar niveau als het huidige.
De Amateurkunstmakelaar (AKM) organiseert diverse grote festivals. In 2020 bleek het niet mogelijk Zotte
Zaterdag door te laten gaan, ook niet in aangepaste Covid-editie. De voortdurende pandemie zal er ook in 2021
voor kunnen zorgen dat grote activiteiten verschoven of in het uiterste geval geannuleerd moeten worden. Dit
heeft zijn beslag op het bereik van CHG. De AKM gaat eind 2021 met pensioen. Medio 2021 wordt er een
vacature uitgezet om de opvolging te regelen. De AKM heeft een beperkte aanstelling in betaalde uren. Hierin
loopt betaald werk en vrijwilligerswerk in elkaar over. Bij de opvolging van de AKM moet blijken of het aantal
uren afdoende is om de doelstellingen in de komende jaren te realiseren. Met de ambtenaar cultuur zijn we in
gesprek over het voortzetten van de subsidie voor de AMK en onderzoeken we de mogelijkheid om dit te
koppelen aan de mogelijkheden die een extra combinatiefunctionaris kan bieden.
Bijdragen van Vrienden zijn afhankelijk van de betrokkenheid en vrijgevigheid van de gever. Economische
ontwikkelingen spelen mee in de financiële ruimte die mensen hebben en de bereidheid om een bijdrage te doen.
Sponsorcontracten worden jaarlijks geëvalueerd alvorens ze worden verlengd. Ook hierin speelt mee in hoe verre
de bedrijven last hebben van de pandemie en recessie. De impact van dit risico is op te vangen uit het eigen
vermogen.
Landelijke ontwikkelingen om flexibilisering van het arbeidsrecht tegen te gaan zorgen er mogelijk voor dat CHG
in de toekomst minder wendbaar is in haar bedrijfsvoering.
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1.7 Toekomstvisie
‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’ is het motto van CHG en is onszelf ook op het lijf geschreven. Je kunt dit vertalen
met: Je weet zeker dat de wereld sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en verrijken je, zo ben je morgen meer
dan vandaag, maar ook anders dan vandaag. In 2021 gaan we dit motto verder laden via diverse communicatiemiddelen.
CHG neemt dit motto mee in haar werkwijze en in alles wat wij bieden aan onze gebruikers. Wij stellen ons steeds de vraag:
Waarom ben je als organisatie op aarde en wat zijn de kwaliteiten waarmee CHG zich onderscheid? Deze waarden zijn de
leidraad bij met maken van lastige keuzes in een ingewikkelde tijd.
CHG verdiept zich in strategie en lange termijn doelstellingen. Zo anticiperen wij op bedreigingen als een pandemie en
hebben daarvoor een draaiboek ontwikkeld. Hierdoor is CHG als organisatie wendbaar en effectief om in een veranderde
wereld snel aanpassingen door te voeren en zaken anders in te plannen. De directie, coördinatoren en medewerkers zetten
zich daarvoor optimaal in. Op basis van gewenste profielen verbinden wij medewerkers aan CHG om samen te komen tot
het beste team om dit te kunnen.
CHG kijkt verder dan deze pandemie. Wij hebben een belangrijke missie en taak in Gouda. CHG bouwt aan een merk. We
bouwen aan een gunfactor, aan een culturele onderneming die ‘schouder aan schouder’ staat met de stakeholders: de
gemeente, de Gouwenaars, de binnenstadwinkeliers, de ondernemers, het onderwijs, de BSO, de culturele partners en de
regio. CHG is wendbaar en ondernemend. Door de vraag op te halen bij het publiek en de afnemers, bouwen we aan een
zichtbare en aantrekkelijke culturele organisatie die van grote waarde is voor de stad. We zijn partner van de gemeente in
het uitvoeren van het cultuurbeleid en voegen waarde toe ‘waarom je in Gouda wilt wonen, werken en verblijven’. We zijn
er voor alle Gouwenaars: van het buurtjongetje die voor het eerst talent ontdekt waarvan hij nooit gedacht hadden dat hij
het in zich hadden, tot grote talenten die we begeleiden naar conservatoria en kunstacademies. Met een uitgebreid
doelgroepen beleid richten we ons op de inclusieve stad. Hiervoor is CHG ‘op aarde’ hiervoor zetten we ons in 2021 in.
Binnen de huidige subsidiestructuur heeft CHG ruimte gemaakt binnen haar begroting om al haar taken en doelstellingen te
kunnen realiseren. We bieden – naast activiteiten binnen onze primaire taken – een breed scala aan programma’s en
activiteiten binnen het sociaal domein. We doen veel in de wijken en de binnenstad, we organiseren diverse festivals. CHG
is partner in vele samenwerkingsverbanden, zowel met de overige culturele instellingen in de stad als met de
maatschappelijke organisaties en de Goudse (binnenstad) ondernemers. CHG zet daarmee haar gemeentelijke subsidie
optimaal in met de meest mogelijke output voor de stad. Juist op deze manier bieden we een grote culturele meerwaarde
voor Gouda. Dit willen we blijven doen, ook in een komende subsidieperiode vanaf 2023. In samenspraak met de gemeente
Gouda streven we ernaar dat het huidige subsidieniveau wordt doorgezet en er wederom een convenant voor vijf jaar
wordt afgesloten. Juist deze meerjarige afspraak biedt stabiliteit en geeft CHG de mogelijkheid om meerjarig beleid te
ontwikkelen waarmee we onze middelen optimaal kunnen inzetten.
Voor grote evenementen en producties – bijvoorbeeld De Goudse Iconen voor Gouda 750 – investeert CHG zelf én vindt zij
externe financiering bij gemeentelijke en landelijke Fondsen. Tevens zet CHG inkomsten en middelen in vanuit diverse
partnerschappen en sponsors. Het totaal aan middelen maakt dat CHG haar activiteiten voor alle Gouwenaars kan
realiseren. Enkele voorbeelden waarvoor externe financiering wordt gevonden zijn:
•
Koningsdag, multicultureel festival (in 2021 helaas niet mogelijk)
•
Zotte Zaterdag, Middeleeuws festival (Sterevenement)
•
Cultuureducatie met Kwaliteit (regiorol in Midden Holland, bereik alle 32 scholen in Gouda)
•
Urban Curator (gezamenlijke aanstelling C4 voor sociaal domein)
•
Gouds Korenfestival (indien mogelijk met Covid-19)
•
De Goudse Iconen, het grote sociaal-kunstproject voor Gouda750
Cultuurhuis Garenspinnerij gaat zich de komende jaren verder inzetten om de belangrijke rol te behouden in het onderwijs
in Gouda en de regio. Ze wil zichtbaar en aantrekkelijk zijn voor een breed publiek met een aantrekkelijk en innovatief
programma en daarmee een breed palet aan doelgroepen bereiken.
Met de amateurmakelaar zet CHG zich in om zichtbaar en benaderbaar te zijn voor amateurverenigingen en stichtingen en
met festivals zoals Zotte Zaterdag een groot publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. In het jubileumjaar 2022
zal CHG een belangrijke rol spelen met haar sociaal kunstproject. Het wordt echt een project waarbij ‘oude en nieuwe
Gouwenaars’ op een voetstuk worden geplaatst en ‘Gouda aan de toekomst doorgeven’. De connecties met een diversiteit
aan sleutelfiguren in de stad, maatschappelijke organisaties en culturele partners zal CHG blijvend inzetten om mensen met
cultuur te verbinden. Zo bouwen we samen aan een stad waar we willen wonen, werken en verblijven.
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1.8 Begroting Cultuurhuis Garenspinnerij 2021

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Begroting
2021
€

Begroting
2020
€

Baten
Cultuureducatie
Cursusgelden Vrije Tijd
Ontmoeten
Gemeente subsidies
Subsidies & Fondsen derden

81.451
441.407
130.732
1.028.298
29.545

266.819
569.582
204.602
1.040.540
33.545

Totaal baten

1.711.433

2.115.088

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureau- en organisatiekosten
Activiteits- en uitvoeringskosten
Afschrijvingen

1.155.515
284.091
130.089
212.334
44.737

1.304.949
298.466
127.450
354.592
62.282

Totaal lasten

1.826.766

2.147.739

Exploitatiesaldo

-115.333

-32.651

Bestuur Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij
De heer W.J. van den Broek BA
Directeur-bestuurder

Gouda, ……. 2021

20

JAARREKENING 2020

2.1 Balans Cultuurhuis Garenspinnerij per 31-12-2020
(na resultaatbestemming)

Activa
31-12-2020

31-12-2019

€

€

1.

Materiële vaste activa

1.1

Inventaris en kantoormachines

106.506

121.963

1.2

Eigen instrumenten

5.927

7.638

1.3

Vervoermiddelen

5.881

8.821

118.314

138.422

2.

Vlottende activa

2.1

Voorraad

2.2

Debiteuren

2.3

Vooruitbetaalde kosten

2.4

Liquide middelen

Totaal

21.769

21.750

134.266

149.730

55.311

39.503

867.705

924.715

1.079.051

1.135.698

1.197.365

1.274.120

Passiva
3.

Eigen vermogen

3.1

Algemene reserves

332.157

341.849

3.2

Bestemmingsreserve vervanging personeel

134.076

131.288

3.3

Bestemmingsreserve vervanging instrumenten/talentontwikkeling

7.184

20.000

473.417

493.137

4.

Voorzieningen

4.1

Voorziening opleidingsfonds

32.300

32.231

4.2

Voorziening groot onderhoud

19.697

14.265

51.997

46.496

5.

Vreemd vermogen lang

5.1

Financial Lease verplichting

10.434

13.862

6.

Vreemd vermogen kort

6.1

Crediteuren

6.2

Cultuureducatie met Kwaliteit

6.3

Belastingen en premies sociale verzekeringen

48.334

39.500

6.4

Vooruitgefactureerd lesgeld

280.121

268.200

6.5

Overige overlopende passiva

287.020

196.561

661.517

720.625

1.197.365

1.274.120

Totaal

46.042

94.961

0

121.403
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2.2 Staat van Baten en Lasten Cultuurhuis Garenspinnerij 2020

1.

Baten

1.1

Cultuureducatie

1.2

Cursusgelden Vrije Tijd

1.3

Ontmoeten

1.4

Gemeente subsidie

1.5

Subsidies & fondsen derden

Totaal baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

€

€

€

89.281

266.819

502.554

569.582

287.566
542.224

96.878

204.602

209.525

1.040.540

1.040.540

1.005.960

9.981

33.545

39.541

1.739.234

2.115.088

2.084.816

1.151.071

1.304.948

1.236.932

2.

LASTEN

2.1

Personeelskosten

2.2

Huisvestingskosten

292.330

298.468

299.084

2.3

Bureau- en organisatiekosten

123.113

127.449

148.350

2.4

Activiteits- en uitvoeringskosten

132.891

354.592

352.232

2.5

Afschrijvingen

43.530

62.282

45.530

2.6

Bijzondere baten

16.019

0

-28.398

1.758.954

2.147.739

2.053.730

-19.720

-32.651

31.086

Totaal lasten
Exploitatiesaldo
Resultaatbestemming:
Mutatie Cultuureducatie met Kwaliteit
Mutatie algemene reserves
Mutatie bestemmingsrerserve vervanging personeel

0

257

-9.692

27.347

2.788

3.482

Mutatie bestemmingsreserve vervanging instumenten

-12.816

0

Exploitatiesaldo

-19.720

-32.651

31.086

,
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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 C1
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

5 & 10 jaar

- Duurzame inventaris Cultuurhuis

10 jaar

- Gereedschap etc.

5 jaar

- Automatisering/computerapparatuur

3 jaar

- Vervoersmiddelen

5 jaar

Afschrijvingen voor eigen instrumenten:
- Piano's

20 jaar

- Akoestische instrumenten

10 jaar

- Elektrische instrumenten

7 jaar

- Modegevoelige elektrische instrumenten

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

Vorderingen
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 en onttrekkingen aan deze reserves worden geboekt via de resultaatbestemming.
Indien een bestemmingsreserve door het bestuur wordt opgeheven, valt deze reserve vrij ten gunste
van de Algemene reserve.
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Personeelsbeloningen
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming
met de arbeidsovereenkomsten.

Pensioenregelingen 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 92,6% ultimo 2020
(2019: 97,5%). 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%. Ieder 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 93,2% (2019:97%). 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%. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

Voorzieningen
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.

Voorziening 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.

Grondslagen voor resultaatbepaling
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 voor de omzetbelasting.

Loonbelasting
De stichting is belastingplichtig voor de loonbelasting.
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2.4 Toelichting op de balans Cultuurhuis Garenspinnerij per 31-12-2020
ACTIVA
1.

Vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

€

€

1.1 Inventaris en kantoormachines
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen in het verslagjaar
Af: desinvesteringen

121.963

136.142

23.422

26.851

145.385

162.993

0

0

Af: afschrijvingen in het verslagjaar

-38.879

-41.030

Boekwaarde per 31 december

106.506

121.963

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

374.622

351.200

-225.730

-186.851

Schenkingen van derden

-42.386

-42.386

Boekwaarde per 31 december

106.506

121.963

7.638
0
7.638
0
-1.711
5.927

13.276
0
13.276
0
-5.638
7.638

128.797
-96.485
-26.385
5.927

128.797
-94.774
-26.385
7.638

8.821

11.761

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

1.4 Vervoermiddelen
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen in het verslagjaar

0

0

8.821

11.761

-2.940

-2.940

5.881

8.821

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december

11.761

11.761

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

-5.880

-2.940

5.881

8.821

Af: afschrijvingen in het verslagjaar
Boekwaarde 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 € 1.603.700.
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2.

Vlottende activa
31-12-2020

31-12-2019

€

€

2.1 Voorraad
2.2 Debiteuren

21.769

21.750

134.266

149.730

55.311

9.849

De openstaande debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen op cursisten.

2.3 Vooruitbetaalde kosten
Overige vooruitbetaalde kosten
Teveel uitbetaald netto loon

0

1.916

Te ontvangen subsidie Cultuureducatie Met Kwaliteit

0

27.738

55.311

39.503

2.4 Liquide middelen
Kas

509

1.119

Rabobank 0322.4223.37

162.621

162.452

Rabobank Spaarrekening 1470.415.798

392.019

392.019

Rabobank 0135.7833.72

312.556

369.125

867.705

924.715

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

PASSIVA
3.

Eigen vermogen

3.1 Algemene reserve
Saldo per 1 januari

31-12-2020

31-12-2019

€

€

341.849

Resultaatbestemming in het verslagjaar
Saldo per 31 december

314.502

-9.692

27.347

332.157

341.849

Conform het bedrijfsplan is het streven om de algemene reserve (weerstandsvermogen) te laten toenemen tot
tot € 400.000.

3.2 Bestemmingsreserve 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:
2020

2019

€

€

Saldo per 1 januari

131.288

127.806

Af: uitgekeerde ziekengelden

-32.212

-26.518

Af: transitievergoedingen
Bij: dotatie
Saldo per 31 december

0

-8.641

35.000

38.641

134.076

131.288
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3.3 Bestemmingsreserve vervanging instrumenten/talentontwikkeling
Dit betreft een reservering voor het aanschaffen van instrumenten en bevordering van talentontwikkeling.
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:

2020

2019

€

€

Saldo per 1 januari

20.000

20.000

Af: besteding talentklas

-12.816

0

Saldo per 31 december

7.184

20.000

4.

Voorzieningen

4.1

Voorziening opleidingsfonds

32.300

4.2

Voorziening groot onderhoud

19.697

14.265

51.997

46.496

2020
€
32.231
69
32.300

2019
€
34.106
-1.875
32.231

31-12-2020

31-12-2019

€

€
32.231

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

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

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

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

2020
€
14.265
5.432
19.697

2019
€
11.578
2.687
14.265
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5.

Vreemd vermogen lang

5.1 Financial Lease verplichting
Dit betreft een financiele 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:
2020
2019
€
€
Saldo lease per 31 december 2019
17.290
20.718
Af: aflossingen 2020
-3.428
-3.428
Saldo lease per 31 december 2020
13.862
17.290
Af: aflossingsverplichting 2021
-3.428
-3.428
Saldo langlopend deel per 31 december 2020
10.434
13.862

6.

Vreemd vermogen kort

6.1 Crediteuren

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Crediteuren

46.042

94.961

6.2 Cultuureducatie met Kwaliteit
In 2020 is het beheer van deze gelden overgedragen aan de penvoerder van Cultuuredcuatie met Kwaliteit midden Holland,
Parkvilla te Alphen aan den Rijn.
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
overdracht saldo aan penvoerder
Saldo per 31 december

2020

2019

€

€

121.403

121.146

0

124.665

121.403

245.811

-11.905

-124.408

-109.498
0

121.403

Loonbelasting

30.406

31.242

Omzetbelasting

17.928

8.258

48.334

39.500

280.121

268.200

6.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4 Vooruitgefactureerd lesgeld
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6.5 Overige overlopende passiva

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Accountantskosten

13.000

12.525

Pensioenverzekering

-7.782

-4.105

Salaris, reiskosten

7.364

8.617

0

8.146

31.807

33.511

0

4.274

Transitievergoedingen
Reservering vakantiegeld
Reservering eindejaarsuitkering
Huisvestingskosten, huur en energie

16.994

9.866

Kunsteducatie

22.194

5.406

Zotte Zaterdag

13.891

4.088

Makelaar Amateurkunst

-2.275

2.080

Experimentele activiteiten e.d.

4.742

4.742

Instrumentenfonds

3.271

3.271

Vooruit ontvangen Weborders

4.426

6.134

Ontvangen waarborgsom

0

1.400

Nog te besteden subsidiegelden*

50.000

80.000

Terug te betalen steunmaatregelen

99.706

0

3.428

3.428

Aflossingsverplichting De Lage Landen Lease
Vooruit ontvangen baten en overige overlopende passiva

*

26.254

13.178

287.020

196.561

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 1 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 1 oktober 2019 i.v.m. functionele aanpassingen in de
Werkschuit.
Vanaf 1 februari 2019 huurt Cultuurhuis Garenspinnerij tevens unit 3 van de Gemeente Gouda.
De jaarlijkse huur van deze unit bedraagt € 3.656.
In februari 2020 is overeengekomsten dat Cultuurhuis Garenspinnerij een bijdrage gaat betalen m.b.t.
de verduurzaming van het pand. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 4.800 en gaat 1 maand na oplevering
(februari 2021).
Er is voor kantoorapparatuur een contract aangegaan met een looptijd van 5 jaar. De totaal
resterende verplichting per 31 december 2020 bedraagt € 5.320.
Dit gehele bedrag zal in 2021 worden afgelost.
Er is voor een koffiemachine een contract aangegeaan met een looptijd van 6 jaar.
De totaal resterende verplichting per 31 december 2020 bedraagt € 13.862 waarvan
€ 10.434 een looptijd langer dan één jaar.
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2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Cultuurhuis Garenspinnerij 2020

1.
1.1

BATEN

1.4

2019

€

€

€

19.283

57.479

59.049

Cursusgeld Brede School

20.405

26.525

23.043

Cursusgeld cursussen Primair Onderwijs

28.707

52.776

66.051

Cursusgeld overig onderwijs e.d.

20.886

5.373

14.759

0

124.666

124.664

89.281

266.819

287.566

498.473

549.393

532.771

Overige activiteiten

1.863

10.970

7.126

Inkomsten uit verhuur instrumenten & verkoop materiaal

2.218

9.219

2.327

502.554

569.582

542.224
48.524

Cursusgelden Vrije Tijd

Ontmoeten
Beheerbijdrage

49.685

48.750

Horeca

29.623

81.875

83.597

Verhuur

17.570

73.977

77.404

96.878

204.602

209.525

Gemeentesubsidie
Gemeente Gouda

966.556

967.898

932.716

Gemeente Gouda inzake Kunsteducatie

28.320

27.558

27.900

Gemeente Gouda inzake Makelaar Amateurkunst

21.664

21.084

21.344

Gemeente Gouda inzake Combinatiefunctie

24.000

24.000

24.000

0

0

0

1.040.540

1.040.540

1.005.960

Bijdrage Vrienden

1.440

750

795

Overige fondsen en bijdragen

8.541

32.795

38.746

9.981

33.545

39.541

1.739.234

2.115.088

2.084.816

Gemeente Gouda inzake Transitie

1.5

Realisatie

2020

Cultuureducatie

Cursusgeld cursussen Vrije Tijd

1.3

Begroting

2020

Cursusgeld cursussen CKV

Cultuureducatie met Kwaliteit

1.2

Realisatie

Subsidies & fondsen derden

Totaal baten
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2.

LASTEN

2.1

Personeelskosten
Personeelskosten direct
Docenten loondienst

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

€

€

€

275.753

382.592

327.976

38.157

31.636

20.062

221.427

234.503

248.207

0

7.500

8.208

535.337

656.231

604.453

113.362

113.400

111.301

Administratie

317.944

302.501

303.718

Horeca

128.087

129.283

134.915

Beheer

52.871

58.676

56.693

612.264

603.860

606.627

Reiskosten docenten

28.535

34.000

33.469

Deskundigheidsbevordering

12.190

8.635

-837

6.129

7.703

7.456

130

1.232

650

Cultuurcoaches
Docenten zzp
Risicobudget onderdekking

Personeelskosten indirect
Directie

Overige personeelskosten

Bedrijfgezondheidszorg
Werving
Vrijwilligers
Overige kosten

Doorberekende personeelskosten aan projecten
Totale personeelskosten

0

0

0

8.802

10.270

10.552

55.786

61.840

51.290

-52.316

-16.983

-25.438

-52.316

-16.983

-25.438

1.151.071

1.304.948

1.236.932
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2.2

Huisvestingskosten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

€

€

€

2.2 a Huur
Huur Garenspinnerij
Incidentele huur

155.925

156.010

153.677

0

0

0

155.925

156.010

153.677

2.2 b Overige huisvestingskosten
Voorziening groot onderhoud intern
Energie

12.000

2.687

54.853

59.134
11.322

Zakelijke lasten/verzekeringen

10.888

12.268

Schoonmaakkosten

33.728

37.414

38.336

7.501

10.270

19.314

Onderhoudskosten gebouw
Onderhoudskosten installaties

10.361

5.135

9.405

Beveiligingskosten

1.396

1.286

1.887

Kosten ophalen afval

2.206

2.949

2.651

Kleine aanschaffingen

2.120

5.708

2.921

Overige huisvestingskosten

Totaal huisvestingskosten
2.3

5.432
53.655

9.118

575

-2.250

136.405

142.458

145.407

292.330

298.468

299.084

Bureau- en organisatiekosten

2.3 a Bureaukosten
Kantoorbenodigheden

347

861

1.033

10.797

11.929

12.156

Telefoonkosten (incl. internet)

4.204

4.588

4.307

Porto- en bezorgkosten

1.191

1.059

974

0

0

0

16.539

18.437

18.470

Ondersteuning automatisering

15.348

20.399

37.662

Accountantskosten

13.677

12.838

13.217
2.544

Druk- en kopieerkosten

Overige bureaukosten

2.3 b Organisatiekosten

Advieskosten

1.373

3.398

Kosten salarisbureau

8.265

8.482

8.922

Bestuurskosten

6.403

7.042

7.647

Autokosten en overige reiskosten personeel

3.411

5.131

4.580

Contributies, documentatie, diversen

14.364

9.948

11.250

Bank- en incassokosten

1.337

1.788

1.750

Verzekeringspremies

7.094

6.387

6.302

0

0

3.887

Certificeringskosten
Overige organisatiekosten

1.044

3.055

4.386

72.316

78.468

102.147

2.3 c Publiciteitskosten
Advertentiekosten
Kosten website
Drukwerk en overige publiciteitskosten

Totaal bureau en organisatiekosten

13.838

6.516

9.054

4.893

3.488

4.184

15.527

20.540

14.495

34.258

30.544

27.733

123.113

127.449

148.350
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2.4

Activiteits- en uitvoeringskosten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

€

€

€

2.4 a Activiteitskosten
Kunsteducatie

23.320

22.558

Cultuurcoach

30.000

0

9.938

Makelaar Amateurkunst

27.518

57.719

66.501

6.908

10.850

Sociaal domein
Overige activiteiten en projecten

22.900

18.935

55.972

45.881

106.681

147.099

145.220

Dans-toneel-muziek presentaties

3.182

1.300

3.808

Onderhoudskosten instrumenten

2.998

4.630

4.565

Overige uitvoeringkosten

2.030

4.563

3.394

161

4.227

4.945

8.371

14.720

16.712

0

124.666

124.408

0

124.666

124.408

17.839

68.107

65.892

132.891

354.592

352.232

38.879

49.125

36.952

0

2.168

0

Afschrijving eigen instrumenten

1.711

5.284

5.638

Afschrijving bus

2.940

5.705

2.940

43.530

62.282

45.530

16.019

0

-28.398

2.4 b Uitvoeringskosten

Outillage

2.4c Cultuureducatie met Kwaliteit

2.4d Horeca & verhuur
Totale activiteits- en uitvoeringskosten
2.5

Afschrijvingen
Afschrijving inventaris inclusief boekverlies
Afschrijving instrumenten verhuur

2.6

Bijzondere baten en lasten
Buitengewone baten en lasten
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden,
is als volgt:

Naam: W.J. van den Broek

2020

2019

Functiegegevens
directeur-bestuurder

01/01-31/12

Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking

01/01-31/12
1,0

1,0

ja

ja

93.324

90.245

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

9.659

9.955

Subtotaal

102.983

100.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Totaal bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

102.983

100.200

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Naam leden Raad van Toezicht:

Functie:

E. Levering

€ 1.000

T.R. Vermeij

€ 1.000

Lid RvT
Vice-voorzitter RvT

M. Brand

€ 1.000

Lid RvT

M.J. Fraanje

€ 1.000

Voorzitter RvT

O.M. Bos-Steenbergen

€ 1.000

Lid RvT

Ondertekening van de jaarrekening
De heer W. J. van den Broek BA
Directeur-bestuurder
Gouda, …………………... 2021
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Het jaar 2021 zal voor een groot deel in het teken staan van Covid-19. Cultuurhuis Garenspinnerij zag in
2020 een flinke beperking om groepslessen in de Garenspinnerij en cultuureducatie in de scholen te
mogen geven, festivals en activiteiten voor grote groepen te mogen organiseren en verhuurfaciliteiten
aan te bieden. Ook een flink deel van 2021 zal nog grote beperkingen geven.

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft voldoende financiele middelen om de opertationele uitgaven te kunnen
financieren.

Statutaire bepaling van het resultaat
In de statuten is geen bepaling over de resultaatbestemming opgenomen.

Bestemming van het resultaat 2020
Cultuurhuis Garenspinnerij hebben in 2020 een negatief resultaat gerealiseerd van

€ 19.720.

Het voorstel tot resultaatbestemming is als volgt:
Mutatie bestemmingsreserve vervanging personeel
Mutatie bestemmingsreserve vervanging instumenten/talentontwikkeling
Mutatie algemene reserves

2.788
-12.816
-9.692
-19.720

Het voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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