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Beste lezer, 
 
Cultuur Moerdijk heeft net als veel andere organisaties in het culturele veld een bijzonder lastig jaar 
achter de rug. De wereldwijde verspreiding van het Covid-19 virus zorgde ervoor dat het overgrote deel 
van de culturele wereld stil kwam te liggen. Voor Cultuur Moerdijk betekende dit dat een groot deel van 
de geplande activiteiten niet konden plaatsvinden.  
In dit Jaarverslag 2020 kunt u lezen welke activiteiten er nog wel konden plaatsvinden. Deze waren 
ondanks alles toch zeer succesvol. Het publiek genoot en de vrijwilligers ook! 
 
Voor onze vrijwilligers was het uiteraard een bittere pil om zoveel mooie activiteiten te moeten 
afblazen. Zij doen dit met hart en ziel zodat er dicht bij huis veel te genieten valt. Zo dragen zij bij aan 
een prettige leefomgeving in onze gemeente.  
Wij zijn de gemeente Moerdijk erkentelijk voor het constructief meedenken over de (on)mogelijkheden 
tijdens de coronaperiode, en vooral ook weer voor de tijd die daarna komt.  
 
Twee gerealiseerde zaken willen wij hier alvast noemen.  
Cultuur Moerdijk fungeert niet alleen als paraplu voor de verschillende werkgroepen maar heeft ook 
een platformfunctie. Zo kon er een overlegplatform voor de Moerdijkse muziekverenigingen worden 
opgericht.  
Al enkele jaren leefde de wens om onze communicatiemiddelen technisch en visueel te actualiseren. 
Vorig jaar konden wij een budget vrijmaken om dit te realiseren. Daar was door de omstandigheden 
voldoende tijd voor. Als we weer volop aan de slag kunnen met de activiteiten staan er een prachtige 
nieuwe website en verschillende sociale mediakanalen klaar om actief met het publiek te kunnen 
communiceren.  
 
Ondank alle tegenslag kijken we positief naar de toekomst. Veel mensen hebben ontdekt dat er dicht bij 
huis ook zoveel moois is te zien en te beleven. Daarom zien wij kansen om een groter publiek te 
bereiken. Zo blijven we met alle vrijwilligers, andere culturele organisaties én publiek werken aan een 
aantrekkelijk woon- en leefomgeving.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Willemstad, 25 april 2021 
Namens alle vrijwilligers en bestuur, 
 
Marjolein de Wit – Greuter   Jos Boeters 
voorzitter      penningmeester 
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1. Bestuur 
 
 
Algemeen 
 
SCM bevordert het culturele leven in de gemeente Moerdijk. 
In dit verslagjaar 2020 is dat helaas op een heel laag pitje komen te staan als gevolg van de corona 
pandemie. In maart 2020 kwam het leven, en daardoor ook het culturele leven bijna tot stilstand. 
Tijdens de zomer keerden we enigszins terug naar normaal en konden er nog enkele activiteiten worden 
georganiseerd. Aan het eind van de herfst ging Nederland in een strenge lockdown en bleek er op 
cultureel gebied niets meer mogelijk. Onze vrijwilligers moesten helaas constateren dat alle 
aantrekkelijke activiteiten die zij in de wacht hadden staan, niet meer konden worden uitgevoerd en 
moesten worden doorgeschoven of afgelast.  
 
Toch hebben we niet helemaal stilgezeten. Naast enkele activiteiten van de werkgroepen die we 
verderop in dit verslag beschrijven hebben we onze website, digitale nieuwsbrief en facebookpagina een 
nieuwe frisse look gegeven. Ze voldoen nu aan actuele eisen van gebruikers en zijn op alle apparaten 
goed te gebruiken.  
Op de website is een duidelijke agenda te vinden en locatieoverzichten van alle te organiseren 
activiteiten. Koppelingen met sociale media zijn geïntegreerd en er is een ticketmodule waarbij 
afrekenen vooraf mogelijk is. Er is dan geen afrekencontact meer bij de ingang van een activiteit of 
evenement.  
De gehele website is daarmee klaar voor de toekomst en klaar voor de (her)start van de activiteiten! 
 
 
Bestuur en vrijwilligers 
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 
penningmeester en vier algemene bestuursleden. Er is o.a. expertise in het bestuur aanwezig op het 
gebied van digitalisering, financiën, communicatie, besturen en organiseren, beeldende kunst, muziek, 
(jeugd)theater. 
 
Voor de stichting zijn ruim 50 vrijwilligers werkzaam (vaste basis). Ook worden er op incidentele basis 
extra vrijwilligers aangetrokken en ingeschakeld. 
 
 
 

2. Activiteiten 
 
De stichting heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de 
breedste zin van het woord. Dit doen wij o.a. door het organiseren van uiteenlopende activiteiten. 
 
Hieronder volgt een overzicht per onderdeel van de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2019. 
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2.1 Algemeen Bestuur 
 
Op de kostenplaats Algemeen Bestuur worden de organisatie-brede kosten verantwoord zoals de 
vrijwilligerskosten, bankkosten en de kosten van automatisering.  
 
De bemiddelingstaak van het algemeen bestuur is vorig jaar tot uitdrukking gekomen door als 
initiatiefnemer alle muziekverenigingen (hafasy) bij elkaar rond de tafel te brengen. Op een eerste 
bijeenkomst begin vorig jaar waren alle verenigingen vertegenwoordigd en inmiddels is er een platform 
tot stand gekomen dat regelmatig bij elkaar komt. Zeker in deze coronapandemie een grote steun voor 
alle verenigingen. Door samen op te trekken helpt men elkaar, ondersteunt men elkaar door samen de 
problemen te bespreken waar men tegenaan loopt, samen één stem te vormen richting het 
gemeentebestuur, samenwerking te zoeken waar nodig is, ook muzikaal gezien. Dit platform is een mooi 
voorbeeld van een bevorderlijke samenwerking. 
 
De kosten van automatisering vergen bijzondere toelichting. 
In 2020 heeft Cultuur Moerdijk haar gehele website en digitale nieuwsbrief platform laten vernieuwen. 
Deze nieuwe website voldoet aan de moderne eisen van de gebruikers en is op alle apparaten goed te 
bekijken. Ook voorziet deze website in een duidelijke agenda en locatie overzichten van alle te 
organiseren activiteiten. Ook koppelingen met sociale media zijn geïntegreerd evenals een ticketmodule 
waarbij de afrekening van te voren kan plaatsvinden en er geen afrekencontact meer is aan de ingang 
van een evenement.  
De gehele website is klaar voor de toekomst en klaar voor de start van de activiteiten! 
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2.2 Exposities 

 
De expositie over de Oude en Nieuwe Haven is georganiseerd in samenwerking met de heemkundekring 
Willem van Strijen. Het was een zeer druk bezochte expo die ondanks de corona maatregelen toch nog 
bijna 600 bezoekers heeft getrokken. 
Op meerderen panelen waren foto’s van de oude en de nieuwe haven te zien. Tevens was er een 
maquette van de oude haven. Helaas was het niet mogelijk de maquette van de nieuwe haven ter 
plaatse te bezichtigen maar dat was wel mogelijk in het havenkantoor.  
Door de maatregelen mochten maximaal maar 30 personen naar binnen en daardoor stonden er soms 
wachtrijen. Maar gesteld kan worden dat met enig geduld alle belangstellenden desondanks aan hun 
trekken kwamen en de expositie hebben kunnen zien.Door de coronapandemie konden er verder geen 
exposities georganiseerd worden.  
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2.3 Kunst en Monumentenroute Moerdijk 2020 
 
Er waren grootse plannen om met alle werkgroepen binnen de stichting een twee weken durend 
spektakel te organiseren met kunst, cultuur, film, theater en muziek. De plannen waren al tot in detail 
besproken. Het kwam er echter totaal anders uit te zien. De uiteindelijke opties waren: gaan we wél 
door, gaan we niet door, in welke samenstelling en hoe passen we de regelgeving juist toe. Het werd 
een klein maar fijn event. Het deel kunst hebben we toch in samenwerking met enkele grote 
monumentale locaties kunnen organiseren. Het Mauritshuis, Fort de Hel, Fort Sabina, Hoeve Cecilia en 
De Keet waren de locaties waar met inachtneming van alle regelgeving rondom Covid de kunst 
geëxposeerd kon worden. 
 
In Het Mauritshuis kon men prachtige kleurrijke glaskunst en sieraden zien en kopen. Twee 
ambachtslieden, een schoenmaker en een timmerman gaven ook acte de présence met hun 
demonstraties.  

 
Op Fort De Hel exposeerden de uit 13 leden bestaande kunstgroep Heerlijke Kunst en Dichterscollectief 
De Ganzeveer. Het werd een mooie week van interessante en mooie kunstwerken op een prachtige 
locatie met stralend weer. Een en ander werd muzikaal opgeluisterd onder andere door het duo 
Marieke & Pieter. 
 

  
 
Exposeren op Fort Sabina werd gedaan door 15 kunstenaars. De organisatie daarvan ging in nauwe 
samenwerking met de Stichting Fortsabina.nl. Van student tot professional namen deel. In leeftijd 
verschillend van 12 tot 70+. De deelnemers waren de gehele week aanwezig en er was een gezellige 
sfeer waarbij ze veel bezoekers mochten ontvangen, op 1.5 meter natuurlijk.  
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Hoeve Cecilia was ook dit jaar weer van de partij met een grote diversiteit aan kunstenaars. Negen 
kunstenaars namen deel en trokken in de grote schuur veel aandacht van de bezoekers. 
 

   
Als laatste expositielocatie De Keet waar José van der Valk voor het laatst deel nam aan de route. Het 
onderhoud van het industrieel erfgoed laat zij graag vanaf nu aan anderen over. Zowel binnen als in de 
tuin had ze haar keramiek en brons tentoongesteld.  
 
Met eerder genoemde monumenten en monumenten zonder exposities zoals de Hervormde Catharina 
Kerk en het gebouw van De Heemkundekring in Zevenbergen, De Keene Sluis in Standdaarbuiten, het 
Klundertse Stadhuis en De Stad Klundert was het een fraaie Monumenten Route waar genoeg te zien en 
te beleven viel. 
 

 
Alles was terug te vinden op website openmonumentendagen.nl, in de folder, de vele 
facebookberichten en op de website van Cultuur Moerdijk. Ook werd in de media aandacht besteed aan 
het evenement. 
 
Over de aantallen bezoekers valt deze route niet met zekerheid iets te zeggen. Het zal minder geweest 
zijn dan voorgaande jaren maar er was een goede aanloop en daarmee was het zeker de moeite van het 
bezoeken waard. De bezoekers hebben kunnen genieten van een mooi aanbod Kunst en Monumenten 
in Moerdijk.  
Voor 2021 hopen we weer meer locaties, meer kunstenaars en meer bezoekers in alle leeftijden te 
mogen begroeten. We gaan er vol enthousiasme mee aan de slag.  
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2.4 Cultuurprijs 2020 
 
 
Ieder jaar zijn er vier kandidaten voor de Cultuurprijs Moerdijk. Deze worden voorgedragen door een 
jury die bestaat uit zes leden. Zij houden het hele jaar hun oren en ogen open om de mooiste, meest 
bijzondere of opvallende culturele uitingen binnen de gemeente Moerdijk te ontdekken en te 
nomineren. 
Als gevolg van de Coronamaatregelen kon er in 2020 geen cultuurprijs worden uitgereikt. 
 
 
 
 
 
 

2.5 Kunst op School 
 
Als gevolg van corona kon in 2020 slechts een les worden verzorgd. Dat was op 16 september op de 
basisschool De Springplank te Fijnaart. Thema was “Ik Jij Wij”.. 
De kinderen hebben het woord IK geleerd en vandaag hebben ze zichzelf op een creatieve manier bezig 
gehouden met het maken van een huis/kamer die ze mooi vinden. Er werd gewerkt met wascokralen, 
ijzerdraad, stof en knopen om het te versieren en in te richten. Als laatste mochten ze in klei zichzelf 
verbeelden. Soms werden er ballen, konijntjes, poezen en zelfs een ligbed gemaakt. 
Dit is de enige les die we hebben kunnen geven helaas. 
 
Voor 2021  staan er tot nu toe 7 lessen geboekt, we hopen dat deze weer door zullen gaan. 
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2.6 Filmhuis Cine7 
 
Cine7 heeft in 2020 als gevolg van de Corona-uitbraak in maart 2020 slechts 6 voorstellingen kunnen 
verzorgen. De groei in de bezoekcijfers,  die al tijden waarneembaar is,  zette in 2020 onverminderd 
door.  Vier van de zes voorstellingen waren uitverkocht met als toppers Rocket Man, Yesterday en Le 
Grand Bain. De laatste voorstelling was de Ladies Night op 6 maart met de film Singel 39. Ook deze trok 
veel bezoeksters.  

 
Onder de geannuleerde voorstellingen zaten onder andere 2 voorstellingen van Parasite (de film die 
vele prijzen waaronder belangrijke Oscars in de wacht heeft gesleept), beide uitverkocht voor in totaal 
160 plaatsen en een speciale voorstelling van Fisherman’s Friends met een optreden van de De Bossche 
Maten 
 
In het aantal bestelde de Cine7-passen was de stijgende trend overduidelijk zichtbaar: voor 2020 
werden er 70 uitgegeven, bijna een verdubbeling met het jaar ervoor.  Vanwege de gestegen animo 
waren er al plannen om de frequentie van de filmvoorstellingen te verhogen. Binnen de agendering van 
Theater de Schuur kon hiervoor ruimte worden gevonden. Helaas gooide de pandemie roet in het eten 
en kon er na maart 2020 helemaal geen voorstelling meer worden georganiseerd. 
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2.7 Concerten 
 
Door de coronapandemie konden er slechts drie in plaats van tien à twaalf concerten doorgaan.  
Wel is er in 2020 met succes een bijzondere voorstelling voor kinderen georganiseerd in de vorm van 
een kinderopera. 
 
In Zevenbergen waren twee concerten.  
Op 26 januari traden de contrabassist James Oesi en pianiste 
Helena Basilova op in de Moerdijkzaal. Op 8 maart verzorgde het 
Trio C tot de Derde een sfeervol concert bij Van der Hooft in 
Zevenbergen. Het trio combineerde de klezmer, gipsy, jazz en 
klassieke muziek tot een wervelend feest. 
In Willemstad is één concert georganiseerd. Op 15 februari trad 
het vocaal kwartet Petit Four met veel succes op in kerkelijk 
centrum De Gaard. 
 
Na maart 2020 konden er door alle geldende maatregelen geen concerten meer georganiseerd worden. 
Zodra het weer kan en mag, gaan we uiteraard weer aan de slag met het organiseren van concerten. 
SCM kiest er bewust voor om de concerten laagdrempelig te houden. De muziek is toegankelijk, goed in 
het gehoor liggend, en van een professionele kwaliteit, waarbij jongeren tot 18 jaar gratis toegang 
krijgen om het concertbezoek onder deze generatie te stimuleren.  
 
Kinderopera Het Boompje 

 
In een nieuwe samenwerking met Meer 
Moerdijk heeft Cultuur Moerdijk een bijzondere 
voorstelling voor de allerkleinsten 
georganiseerd. 
Op 27 januari 2020 hebben drie voorstellingen 
plaatsgevonden in De Stad Klundert.  
Deze voorstellingen zijn bezocht door de 
onderbouw leerlingen van alle basisscholen in 
Klundert en Moerdijk. Bijna 400 kinderen 
hebben deze fantastische voorstelling kunnen 
meemaken. 
 

Het Boompje is gebaseerd op een oud gedicht van Friedrich Rückert: Vom Baümlein, das andere Blätter 
hat gewollt (1813), en het daarop geïnspireerde prentenboek dat bijna iedere kleuter kent: Het 
Boompje van Loek Koopmans (uitgeverij Christofoor, 2008). De Utrechtse dichter en (jeugd)librettist 
Ruben van Gogh maakte voor muziekgezelschap Alle Hoeken van de Kamermuziek van dit tijdloze 
verhaal een hedendaagse, poëtische en grappige versie, voor de allerkleinste operabezoekers. Bastiaan 
Woltjer schreef hier sfeervolle en tegendraadse muziek bij waarin je de seizoenen hoort verstrijken. En 
hij bewijst met zijn muziek ook dat een opera kan swingen! 
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Muzikale activiteiten rondom het 
Bevrijdingsfeest 
 
Het project 75 jaar vrijheid zoals SCM dat voor ogen 
had bestond uit drie pijlers: 
 
1. Een multimediale scholenvoorstelling voor de 

bovenbouw basisonderwijs en onderbouw 
voortgezet onderwijs, getiteld Vrij Land. Deze 
voorstelling is uitgevoerd op 28 oktober 2019. 
Alle info over deze succesvolle en 
indrukwekkende voorstelling is terug te vinden in 
het jaarverslag 2019.  

2. Een play-in voor de Moerdijkse muzikanten op 18 april 2020 overdag onder leiding van de chef 
dirigent van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Deze workshop zou ingaan op de specifieke 
aspecten van het spelen van lichte muziek, hét genre waarin het orkest van de luchtmacht zo 
gespecialiseerd is. 

3. Een galaconcert getiteld ‘75 jaar vrijheid’ door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 18 april 
2020 in de avond. Bij dit galaconcert zou extra aandacht besteed worden aan de Moerdijkse 
veteranen; naast een gratis toegangskaart voor dit bijzondere concert zouden zij ook uitgenodigd 
worden voor een sfeervol samenzijn voorafgaande aan het concert waarbij tevens een diner 
aangeboden zou worden. 
 

Helaas zijn het 2e en 3e onderdeel van het beoogde totaalproject gedwongen verplaatst en door de 
aanhoudende pandemie is nog niet duidelijk wanneer en in welke vorm hier alsnog een vervolg aan 
gegeven zal kunnen worden. 
 
 

2.8 Lezingen en cursussen 
 
Ook lezingen konden als gevolg van de pandemie in 2020 niet worden georganiseerd. Wat betreft de 
cursussen De lessen ‘Kijken naar kunst’ van de lopende cursussen in 2020 moesten worden afgebroken. 
Nog bezien wordt hoe deze reeds in 2019 betaalde lessen financieel kunnen worden afgehandeld en op 
welke wijze een eventueel vervolg aan de cursussen kan worden gegeven.
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3. Samenwerking  
 
Binnen SCM wordt samengewerkt met kunstenaars, andere cultuuraanbieders, andere organisaties en 
verenigingen, heemkundekringen, eigenaren van monumenten en bijzondere locaties, scholen, 
bibliotheek, organisatoren van evenementen, teveel om op te noemen. SCM zal ook in 2021 
samenwerken met diverse cultuuraanbieders en kunstenaars. Zodra het weer kan en mag zullen we 
meteen van start gaan met diverse culturele activiteiten. 
 
 

4. Vooruitblik 
 
We staan te popelen om onze activiteiten weer in dezelfde frequentie en op hetzelfde niveau door te 
laten gaan. Daarbij zullen we natuurlijk onze vertrouwde activiteiten weer organiseren, maar we gaan 
zeker ook op zoek naar vernieuwing. 
We zijn een financieel gezonde organisatie. We kunnen aan onze verplichtingen voldoen en voor zover 
binnen de geldende maatregelen en richtlijnen mogelijk is, voeren we uit wat we hebben afgesproken. 
 
Met name communicatie vinden we heel belangrijk en daarin proberen we actief en up-to-date te zijn.  
We staan nog steeds voor de volle honderd procent achter onze kernwaarden zoals hieronder vermeld. 
Dat willen we als bestuur samen met onze vrijwilligers uitdragen. Deze kernwaarden zeggen iets over 
wat we doen, en waarom we het doen.  
 
 
Plezier, Inspirerend, Vitaal, Samenwerken, Toegankelijk 
 
 
Plezier:  de activiteiten van Cultuur Moerdijk zorgen voor plezier, zowel voor publiek, 

deelnemers en vrijwilligers 
 
Inspirerend:  bezoekers, deelnemers en vrijwilligers inspireren anderen én elkaar met cultuur 
 
Vitaal:  vitaal staat voor bruisend, er gebeurt veel. Vitaal staat voor veel deelnemers, 

bezoekers, vrijwilligers. Maar ook staat het voor een gemeenschap waar SCM 
een belangrijke bijdrage aan levert om deze vitaal te houden. 

 
Samenwerken:  we werken op heel veel plekken met vele verschillende mensen en organisaties 

samen om de activiteiten tot stand te brengen.  
 
Toegankelijk:  we zijn er voor iedereen, we zijn laagdrempelig, cultuur voegt iets toe aan ieders 

leven  
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BALANS SCM per 31 december 2020    
      
   2020  2019 
ACTIVA      
      
Liquide middelen  57.650  39.845 

      
Overlopende activa  4.517  1.154 

      
Totaal activa   62.167   40.999 

      
PASSIVA      
      
Kapitaal   5.670  5.670 

      
Voorzieningen  50.030  27.330 

      
Overlopende passiva 6.467  7.999 

      
Totaal passiva   62.167   40.999 
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Winst- en verliesrekening SCM over 2020 
      
   2020  2019 
Inkomsten     
      
Subsidies   36.750  31.800 
Kaartverkopen  4.224  11.519 
Omzet horeca  92  1.799 
Overige inkomsten ‘)  2.189  10.242 
Totale inkomsten  43.255  55.360 

      
Uitgaven      
      

Vergoedingen derden 
 

7.744  23.989 
Horeca kosten  678  5.032 
Materiaalkosten 1.878  7.920 
Huur    2.143  4.488 
Vrijwilligerskosten 1.500  2.346 
Drukwerk/promotiemateriaal  1.056  2.576 
Kantoor/automatiseringskosten’)                      1.132  919 
Overige algemene kosten’) 924  1.478 

      
Bijzondere baten/lasten    
Toevoeging aan voorzieningen’) 26.200  6.409 

      
Totale kosten  43.255  55.157 

      
Resultaat   0  203 

 

‘) Zie toelichting winst- en verliesrekening over 2020 hierna. 
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Algemene toelichting 
 
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. 
 
Personeel 
 
De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel is een vijftigtal vaste vrijwilligers voor de stichting 
werkzaam zonder vergoeding. 
 
 
Grondslagen voor de waardering 
 
Materiële vaste activa 
 
De stichting heeft geen aanschaffingen/investeringen geactiveerd. Voor duurzame aanschaffingen zoals 
expositieborden worden zo mogelijk voorzieningen gevormd. De investeringen in Theater de Schuur ten 
behoeve van filmhuis Cine7 in 2019 zijn in beheer van de de beheerder, de Stichting Stoffer en Blik, 
gegeven. 
 
Vorderingen, schulden en liquide middelen 
 
De vorderingen, schulden en lquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
Als resultaat is bepaald het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde diensten/prestaties en 
de exploitatielasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld. 
 
Inkomsten en Uitgaven 
 
De inkomsten en uitgaven worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin de diensten/prestaties zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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Toelichting op de balans SCM per 31 december 2020 
 
Activa 
 
Liquide middelen      2020  2019 
 
Kas                9           9 
Kleine kas concerten            75         75  
Kleine kas exposities          292       826 
Kleine kas filmhuis          268         268 
Rabo – rekening courant          946    1.363 
Rabo – rekening courant              0            0 
Rabo – telerekening        56.060   37.304  
 
Totaal         57.650   39.845   
 
Overlopende activa 
 
Aanbetaling reservering De Parel               0        200 
Nog te verrekenen opbrengst film               0        313 
Nog te ontvangen cursusgelden                0        640 
Nog te ontvangen huurcompensatie        4.517            0   
 
Totaal            4.517     1.153       
  
Passiva 
 
Kapitaal 
 
Stand per 1 januari           5.670     5.467 
Resultaat                    0         203 
 
Totaal              5.670      5.670 
 
Voorzieningen 
 
Voorziening Cultuurprijs Moerdijk          4.044      4.044 
Voorziening Bevrijding 75 jaar           4.500      1.500 
Voorziening investeringen werkgroepen       13.793    12.793 
Voorziening doorontwikkeling Canon Levensecht        1.282      1.282 
Voorziening Culturele parade           1.375      1.375 
Voorziening apparatuur Filmhuis          2.836         836 
Voorziening Cultuur en Monumentenroute         5.000      2.000 
Vooriening automatisering           2.000      3.500 
Voorziening Culturele Impulsen          15.200              0 
 
Totaal             50.030     27.330  
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Overlopende passiva 
 
Overloop cursussen            1.000       3.000 
Overloop lezingen                    0       1.000 
Bijdrage concerten               750        2.450  
Bumarechten                200           400 
Huurnota’s Theater de Schuur           4.517              36 
Overloop kosten kerstexpo                   0                    1.113 
Totaal               6.467         7.999   
 
 
Toelichting op de Verlies- en Winstrekening SCM over 2020  
 
Overige opbrengsten 
 
Sponsorbijdrage Cultuurprijs      0        4.000 
Bijdrage exposanten kerstexpositie                  0           340 
Sponsorbijdrage Rabobank                   0           212 
Cursusgelden               2.000        4.800  
Vergoeding bemiddelingskosten Stichting Popmonument           100                0 
Netto horecaopbrengst filmhuis                89                0 
Bijdrage scholen KOS       0            900  
               2.189       10.242 
Kosten automatisering 
 
Kosten provider Your Hosting              264           264 
Kosten vernieuwing website door YZ Communicatie   4.102 
Dekking vanuit voorziening automatisering    3.500 
Ten laste van exploitatie 2020              602          ___0 
Totaal                 866           264 
 
Bankkosten 
 
Kosten rekeningen courant              168            120 
Bankrente                    5              4 
Totaal                 163             116 
 
Stortingen in voorzieningen 
 
Voorziening investeringen werkgroepen          1.000          1.000 
Voorziening Cultuurprijs Moerdijk                   0          2.591 
Voorziening filmhuis              2.000          2.500 
Voorziening Kunst- en Monumentenroute          3.000          2.000 
Voorziening bevrijdingconcert            3.000     0 
Voorziening automatisering            2.000          3.500 
Voorziening Culturele Impulsen         15.200             0 
Totaal            26.200         6.409 
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Exploitatie 2020 specificatie per werkgroep 
 
 
 

 
  

Algemeen Bestuur
Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening

2019 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020
INKOMSTEN
Subidies 31.800 32.250 36.750 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kaartverkopen 11.519 14.600 4.224 0 0 0 0 200 0
Omzet horeca 1.799 1.430 92 0 0 0 1.482 1.200 0
Ov. Inkomsten 10.242 11.800 2.189 0 0 100 340 0 0

Totale inkomsten 55.360 60.080 43.255 3.500 4.000 4.100 5.822 5.400 4.000

UITGAVEN
Vergoeding derden 23.989 27.625 7.744 0 400 0 450 725 0
Materiaalkosten 7.920 5.450 1.878 0 0 0 1.404 650 388
Huur 4.488 5.300 2.143 0 200 0 1.393 1.400 580
Vrijwilligerskosten 2.346 5.650 1.500 1.220 3.000 1.500 408 650 0
Promotiemateriaal 2.576 8.000 1.056 0 1.000 120 413 450 288
Kantoorkosten 919 1.400 1.132 487 150 1.132 0 0 0
Horeca kosten 5.032 3.325 678 0 1.000 272 1.089 325 21
Overige algemene kosten 1.478 3.300 924 788 1.000 163 134 50 212

Totale uitgaven 48.748 60.050 17.055 2.495 6.750 3.187 5.291 4.250 1.489

Saldo inkomsten - uitgaven 6.612 30 26.200 1.005 -2.750 913 531 1.150 2.511

Toerekening overhead 0 270 0 -2.471 -2.928 -832 317 255 89
Toevoeging voorzieningen 6.409 43 26.200 3.500 0 17.200 1.000 1.000 1.000

Eindsaldo 203 -283 0 -24 178 -15.455 -786 -105 1.422

SCM Geconsolideerd           Exposities
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Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening
2019 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020

INKOMSTEN
Subidies 7.500 5.000 8.500 0 0 0 3.250 3.250 3.250
Kaartverkopen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omzet horeca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ov. Inkomsten 0 1.500 0 4.000 4.000 0 900 1.000 0

Totale inkomsten 7.500 6.500 8.500 4.000 4.000 0 4.150 4.250 3.250

UITGAVEN
Vergoeding derden 3.126 1.500 2.121 5.160 2.500 0 2.889 3.500 86
Materiaalkosten 73 0 0 665 0 0 481 0 0
Huur 86 500 31 225 200 786 500 726
Vrijwilligerskosten 436 750 0 0 0 0 0 0
Promotiemateriaal 1.436 3.000 481 120 250 0 0 300 0
Kantoorkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horeca kosten 1.272 105 421 500 0 0 0 0
Overige algemene kosten 156 500 443 0 0 0 0 0 0

Totale uitgaven 6.585 6.250 3.181 6.591 3.450 0 4.156 4.300 812

Saldo inkomsten - uitgaven 915 250 5.319 -2.591 550 0 -6 -50 2.438

Toerekening overhead 395 375 191 155 207 0 249 258 49
Mutaties voorzieningen 2.000 0 3.000 -2.591 343 0 0 -300 0

Eindsaldo -1.480 -125 2.128 -155 0 0 -255 -8 2.438

    Cult & Monum. route Cultuurprijs Kunst op School
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Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening
2019 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020

INKOMSTEN
Subidies 500 0 0 2.000 2.000 2.000 9.000 9.500 10.500
Kaartverkopen 0 0 0 6.410 5.400 2.703 4.672 7.500 1.521
Omzet horeca 0 0 0 317 230 92 0 0 0
Ov. Inkomsten 0 0 0 202 0 89 0 0 0

Totale inkomsten 500 0 0 8.929 7.630 4.884 13.672 17.000 12.021

UITGAVEN
Vergoeding derden 100 0 0 500 500 0 7.789 10.500 3.150
Materiaalkosten 50 0 0 3.996 4.000 1.320 1.049 700 170
Huur 0 0 0 880 1.100 220 426 600 586
Vrijwilligerskosten 0 0 0 282 250 0 0 0 0
Promotiemateriaal 0 0 0 209 750 84 339 1.000 83
Kantoorkosten 0 0 0 30 0 0 267 1.000 0
Horeca kosten 0 0 0 318 0 0 1.256 1.500 280
Overige algemene kosten 0 0 0 0 0 30 0 750 76

Totale uitgaven 150 6.215 6.600 1.654 11.126 16.050 4.345

Saldo inkomsten - uitgaven 350 0 0 2.714 1.030 3.230 2.546 950 7.676

Toerekening overhead 9 0 0 373 396 99 668 963 261
Mutaties voorzieningen 0 0 0 2.500 500 2.000 0 0 0

Eindsaldo 341 0 0 -159 134 1.131 1.878 -13 7.677

Canon Levenecht     Filmhuis Cine7         Concerten
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Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening Rekening Begroting Rekening
2019 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020

INKOMSTEN
Subidies 750 500 500 300 3.000 3.000 500 500 500 500 500 500
Kaartverkopen 0 0 0 0 0 0 437 1.500 0 0 0 0
Omzet horeca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ov. Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 5.300 2.000

Totale inkomsten 750 500 500 300 3.000 3.000 937 2.000 500 5.300 5.800 2.500

UITGAVEN
Vergoeding derden 0 500 0 0 2.000 0 1.000 1.500 0 2.975 4.000 2.387
Materiaalkosten 0 0 0 95 0 0 0 100 0 107 0 0
Huur 0 0 0 397 0 0 50 0 0 245 800 0
Vrijwilligerskosten 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
Promotiemateriaal 0 0 0 0 1.000 0 59 250 0 0 0 0
Kantoorkosten 0 0 0 0 250 0 0 0 0 135 0 0
Horeca kosten 0 0 0 575 0 0 0 0 0 101 0 0
Overige algemene kosten 0 50 0 0 250 0 0 0 0 400 700 0

Totale uitgaven 0 550 0 1.067 4.500 0 1.109 1.850 0 3.963 5.500 2.387

Saldo inkomsten - uitgaven 750 -50 500 -767 -1.500 3.000 -172 150 500 1.337 300 113

Toerekening overhead 0 33 0 0 270 0 67 111 0 238 330 143
Mutaties voorzieningen 0 0 0 0 -1.500 3.000 0 0 0 0 0 0

Eindsaldo 750 -83 500 -767 -270 0 -239 39 500 1.099 -30 113

         CursussenNieuwe activiteiten   Bevrijdingsfeest            Lezingen


