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Jaarverslag 2013 Stichting Beheer Kulturhus Beesd

Onderwerp
Jaarverslag 2013 Stichting Kulturhus Beesd.
Kennisnemen van
Inhoud jaarverslag 2013 alsmede jaarrekening 2013.
De jaarrekening 2013 ligt ter inzage bij de griffie.
Inleiding
Ontwikkelingen
De stichting beheer Kulturhus Beesd is met ingang van medio 2011 gestart met de exploitatie en
beheer van Het Klokhuis te Beesd.
Op grond van de statuten dient het stichtingsbestuur het jaarverslag binnen 6 maanden na afloop
van het voorafgaande jaar op te stellen. Dit is niet gelukt vanwege een aantal ontwikkelingen.
De ontwikkelingen die hier bedoeld zijn:
- beëindiging van het contract met PartyPoint te Beesd voor het horecagedeelte van Het Klokhuis en
uiteindelijk het in loondienst nemen van de coördinator door de stichting.
- vanwege de hiervoor genoemde zaken en de consequenties hiervan, heeft men in de eerste helft
van 2014 uitvoerig overleg gevoerd met de belastingdienst, waardoor de financiële cijfers pas in de
tweede helft van 2014 konden worden opgesteld.
Aktiviteiten
Zoals al in het jaarverslag van 2012 stond opgenomen, is de grootste uitdaging voor de stichting het
ontwikkelen van een operationeel en flexibel beheer en een kostendekkend exploitatiemodel.
Door middel van een in het voorjaar van 2013 gehouden enquête heeft men de inwoners van Beesd
gevraagd naar ideeën en suggesties. Deze enquête heeft een goed beeld gegeven waar men zich
op zou kunnen richten.
Aan de hand van die resultaten is men in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en
verenigingen. Op basis van gesprekken is het bestuur in de herfst van 2013 gestart met een
aktiviteitenprogramma, dat op verschillende manieren onder de aandacht wordt gebracht.
Cingelplein
Het Klokhuis heeft een coördinerende rol in het Cingelplein. Het Cingelplein verbindt de volgende
accommodaties:
- Het Klokhuis
- Basisschool Lingelaar
- Basisschool Sint Antonius
- Bibliotheek
Gezamenlijk wordt gekeken welke aktiviteiten er georganiseerd kunnen worden en welke
accommodatie daar het best geschikt voor is.
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Kernboodschap
Het stichtingsbestuur heeft binnen de gestelde kaders haar werkzaamheden verricht en dit heeft
geresulteerd in een nadelig exploitatieresultaat, dat binnen de marge ligt van de afgesloten
exploitatieovereenkomst.
Consequenties
Op grond van de uitkomsten van de jaarcijfers over 2013 is de instandhoudingsbijdrage voor dat jaar
definitief vastgesteld op € 238.002,72.
Communicatie
Op basis van de vastgestelde definitieve bijdrage is een brief gezonden aan het bestuur van de
Stichting Beheer Kulturhus.
Vervolg
nvt
Bijlage(n)
Jaarverslag 2013 van de Stichting Beheer Kulturhus.
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
de secretaris,
de burgemeester,
J.C. Steurrijs
Mevrouw dr. M.W.M. de Vries
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