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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (in euro's na resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

vaste activa 14.800 804

voorraad 2.600 2.600

vorderingen 25.260 31.223

liquide middelen 16.604 13.866

TOTAAL 59.264 48.493

PASSIVA

eigen vermogen 5.810 4.742

langlopende schulden 0 0

kortlopende schulden 53.454 43.751

TOTAAL 59.264 48.493

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

BATEN

subsidies en bijdragen 86.600 75.800

omzet 119.377 102.722

SALDO BATEN EN LASTEN 205.977 178.522

LASTEN

beheer personeel 35.888 20.815

beheer materieel 27.008 25.052

activiteiten personeel 60.099 65.540

activiteiten materieel 81.914 79.827

TOTAAL 204.909 191.234

SALDO BATEN EN LASTEN 1.068 -12.712

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 0 0

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 1.068 -12.712

mutatie bestemmingssreserve 0 13.000

MUTATIE ALGEMENE RESERVE 1.068 288
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ALGEMEEN

De stichting hield zich in 2019 bezig met de volgende activiteiten:

* een goede bezetting van de Cultuurhuis Zalen

* de vierde editie van de ‘Uitplanner Abcoude Baambrugge’

* de derde editie van ‘Festival de Zomertuin’

* het ontroerende dorpsspektakel ‘Jong belegen-the battle’

* de ‘Hoogstraat-expositie Buitenplaatsen’

* kunsteducatieprogramma voor basisscholen

* Impuls Muziekonderwijs

* de ‘Forten Expeditie

* de tweede editie van de ‘Wintertuin’

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Stichting Cultuurhuis Abcoude staat voor een rijk cultureel klimaat  voor de dorpen Abcoude en 

Baambrugge. 

Hiervoor faciliteert, beheert en exploiteert zij de Cultuurhuis Zalen en ontwikkelt zij Cultuurhuis 

programma’s op het gebied van educatie, talentontwikkeling en participatie.

Cultuurhuis Abcoude is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van een theaterzaal en 

studio’s. Op de zaterdagen van het culturele seizoen vindt er een professioneel theaterprogramma 

plaats met aanbod op het gebied van toneel, muziek, cabaret en jeugdtheater onder de naam 

‘Theater Piet Mondriaan’ van Stichting Ab-art. De zalen zijn multifunctioneel en fungeren als 

podiumzaal en als losse studio’s. Er vinden cursussen plaats op het gebied van theater, dans, zang, 

muziek, beweging en yoga. De bezetting van de zalen is ongeveer 70%. Doordeweeks tijdens 

schoolweken worden de studio’s vooral in de ochtend en ’s avonds gebruikt, op de zaterdagen in de 

middag en avond en op zondagen een lange ochtend. Gedurende de week maken tijdens het 

cursusaanbod 16 verenigingen, stichtingen en cultureel ondernemers gebruik van de zalen, met een 

ongeveer 800 kinderen en volwassenen die wekelijks onze Zalen betreden. 

Vanuit de visie dat kunst en cultuur verdiept, ontwikkelt, inspireert, verbindt en van grote betekenis 

kan zijn voor de samenleving, zorgt Cultuurhuis Abcoude met haar Programma’s voor verdere 

ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie, talentontwikkeling en -participatie. Het Cultuurhuis zet 

kunst en cultuur in voor de leefbaarheid en beleving van de gemeenschap en de aantrekkelijkheid van 

Abcoude en Baambrugge. De dorpen bevinden zich tussen grote steden. De vele initiatieven die daar 

worden ontplooid bereiken onze regio praktisch niet. Bij deze programma’s is de verbinding met een 

omgeving van scholen, naschoolse opvang, amateurclubs, culturele partners, ondernemers, 

jongerenwerkers, instellingen en verenigingen voor ouderen, gehandicapten, vrije tijdsverenigingen, 

etc, van groot belang.  

Stichting Cultuurhuis Abcoude is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling.

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen C1. De materiële vaste activa worden vanaf € 450 

in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van 

aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Gehanteerd afschrijvingspercentaga is 20%. Alle activa 

en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro's. De baten en lasten worden toegerekend 

aan de periode waarop deze betrekking hebben.



TOELICHTING OP DE CIJFERS

Subsidies en bijdragen

Omzet

Er zijn incidentele projectbijdragen voor diverse Culturele Projecten ontvangen van Gemeente De 

Ronde Venen,  Provincie Utrecht, Prins Bernhard Cultuurfonds, KF Hein Fonds, en Rabobank. 

De post omzet bestaat uit inkomsten verhuur zalen, horecainkomsten, publieksinkomsten , 

sponsoring en advertentieinkomsten, bijdragen scholen en donaties.

Gemeente De Ronde Venen kende in 2019 een instandhoudingsbijdrage van € 30.000 toe ten 

behoeve van Cultuurhuis Zalen. Daarnaast werd een cultuursubsidie toegekend van € 15.600 ten 

behoeve van de Cultuurhuis Kunsteducatie en –participatie programma’s . 


