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Doelstelling en kernwaarden 

Doelstelling 

CultuurLocaal heeft ten doel cultuureducatie te verzorgen voor alle inwoners van Barendrecht op alle 
terreinen behalve beeldende vakken. CultuurLocaal verzorgt lessen voor kinderen vanaf de jongste 
leeftijd (Muziek op Schoot) tot een koor voor senioren. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt 
met de scholen in samenwerking met de Cultuurregisseur.  Er wordt gewerkt binnen de 
beleidskaders van de Cultuurnota van de gemeente Barendrecht  2017 – 2020 “Doe Mee met 
Cultuur”.  
 
Naast de muzieklessen is CultuurLocaal zoveel als mogelijk  aanwezig in het “Barendrechtse”. Door 
de coronamaatregelen zijn veel projecten komen te vervallen.  Zie ook het verslag van de activiteiten 
in Hoofdstuk 3. 
 

Kernwaarden 

De kernwaarden van CultuurLocaal   
• Betrokkenheid  
• Kwaliteit  
• Ontwikkeling  
• Samenwerking  
• Openheid  
• Veelzijdigheid  
• Creativiteit  
 
zijn terug te vinden in het dagelijks beleid.   
 
Betrokkenheid: CultuurLocaal is maatschappelijk betrokken en heeft banden met de bibliotheek, het 
Theater Het Kruispunt, de Beuk, andere culturele instellingen zoals Harmonievereniging Barendrecht, 
Hospice de Reiziger, Kunst Creatief Barendrecht, Kibeo, het primair onderwijs en SEDOB.  
 
Kwaliteit: De docenten zijn allen gekwalificeerd en worden uitgedaagd om elkaar te inspireren en tot 
creatieve uitvoeringen te komen. Uit de docentengesprekken kwam o.a. naar voren, dat men ook 
graag van elkaar wil leren. Vanuit de “scholingspot” zal dit worden opgepakt na de coronaperiode. 
 
Ontwikkeling: “Stilstand is achteruitgang”. Door ons te blijven oriënteren wat er in de wereld om ons 
heen gebeurt omarmen we nieuwe ontwikkelingen. Zo waren we door de coronacrisis in staat snel te 
schakelen naar vormen van digitaal lesgeven.  

Samenwerking: Op allerlei niveaus proberen we de samenwerking te stimuleren: tussen docenten 
om tot nieuw aanbod of nieuwe projecten te komen. Met diverse  andere maatschappelijke en 
cultuur organisaties binnen Barendrecht onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking. 
Hierbij kun je denken aan de inhoudelijke gesprekken die zijn gevoerd met de Harmonie vereniging 
om wederzijds elkaar sterke punten te onderschrijven. Daarbij nemen we deel aan het 
samenwerkingsverband Cultuureducatie Barendrecht (CEB), in samenwerking met de 
cultuurregisseur die door de gemeente is benoemd.  

Openheid: Als bestuur dat is ontstaan door een burgerinitiatief staan we open voor het afleggen van 
verantwoording aan de Barendrechts bevolking. In de formele vorm doen we dit door (financieel) 
inzicht te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders. In informele vorm doen we dit 
door informatie te verschaffen via onze website (zo is ons jaarverslag terug te vinden op onze 
website) en staan we altijd open voor gesprekken: ‘onze deur staat altijd open’.   
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Veelzijdigheid: Een goede mix van verschillende lesvormen, muziekvormen en onderzoeken van 
nieuwe ontwikkelingen draagt bij aan ons streven naar veelzijdigheid. “Verandering als een gegeven” 
betekent dat we steeds onderzoeken hoe we ons kunnen verbreden door te zoeken naar grotere 
mate van veelzijdigheid.  

Creativiteit: Een kernwaarde die niet voor niets wordt geschaard onder de vaardigheden die nodig 
zijn om van betekenis te zijn in de 21ste eeuw. Aangezien we ernaar streven om ook tot ver in die 
21ste eeuw van betekenis zijn, moeten en willen we creatief zijn. Nieuwe ideeën worden om die 
reden door het bestuur altijd serieus onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd. We proberen 
hierbij leren én te falen, want we zien falen als is een waardevol leermoment.   
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Bestuur, personeel en vrijwilligers 

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen: 
 
Voorzitter      - Ard Kramer  
Penningmeester         - Ger Nas  
Secretaris      - Coby van der Schee  
Algemeen lid/vicevoorzitter   - Dirk Jan Versendaal   
Algemeen lid     - Rien Vos  
  
De voorzitter, Ard Kramer,  heeft te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. Hij heeft 
toegezegd aan te blijven als bestuurslid tot de besluitvorming omtrent huisvesting definitief is 
afgerond. Dirk Jan Versendaal volgt hem op als voorzitter. 
Algemeen bestuurslid Rien Vos zal in verband met zijn leeftijd zijn functie neerleggen per 1.1.2021. 
Tot zijn opvolger zal worden benoemd Huub Nijs.  
 
Het bestuur vergaderde dit verslagjaar 17x (deels digitaal). Bij deze vergaderingen zijn ook de drie 
coördinatoren aanwezig.  
 

Personeel  

Een muziekschool valt of staat met de kwaliteit en het enthousiasme van haar medewerkers en 
vrijwilligers en de omstandigheden waarin zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ook in 2020, 
ondanks de lastige omstandigheden, hebben wij de inzet, de samenwerking en de blijheid van al onze 
medewerkers als hoog ervaren. 
 
De vaste formatie van de medewerkers bleef ongewijzigd, namelijk: 
- 1 FTE administratief medewerker 
- 1 FTE beheerder 
 
 
Het verzuimcijfer onder de medewerkers in loondienst is bij 2 medewerkers niet reëel.  
 
Het aantal docenten die aan CultuurLocaal zijn verbonden is ook in 2020 verder toegenomen. Wij zijn 
blij met hen, zodat wij in vrijwel alle aanvragen voor lessen kunnen voorzien, maar ook dat de 
leerling een keuze heeft welke docent het beste aansluit qua klik, lesvorm en muziekstijl. 
Alle docenten hebben een ondertekende modelovereenkomst, goedgekeurd door de Belastingdienst. 

 

Coördinatoren 

Als coördinator waren in 2020 werkzaam: 
 
Henk Elderson  - het hele jaar 
Monique Kruidenberg - met ingang van 1.9.2020 
Hanneke Meijer - het hele jaar 
Wim Soeters  - tot 1.9.2020 
 
Wim Soeters heeft per 1.9.2020 zijn functie overgedragen aan Monique Kruijdenberg. Hij zal ter 
ondersteuning 2 uren als coördinator werkzaam zijn in het schooljaar 2020-2021. De formatie van 
Coördinatoren is vanaf augustus 2020 tijdelijk uitgebreid met 2 uren per week. Monique 
Kruijdenberg (8 uren per week) is Wim Soeters opgevolgd in de functie van Coördinator. Wim zorgt 
voor een goede overdracht naar Monique en is beschikbaar voor het maken van arrangementen en 
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overige zaken. Aan het einde van het schooljaar 2020/2021 eindigt de inzet van Wim als coördinator 
en daarmee de tijdelijke uitbreiding. 

 

Vertrouwenspersoon 

Mariëtte Kaasschieter heeft Monique Kruijdenberg in de zomer van 2020 opgevolgd als  
vertrouwenspersoon bij CultuurLocaal. Haar naam en gegevens staan vermelden op de website: 
https://cultuurlocaal.nl/vertrouwenspersoon/ en is daarmee voor iedereen toegankelijk. 
Ook in 2020 zijn er geen meldingen geweest van ongewenst gedrag. 
 

Regelgeving 

In 2020 is er geen wijziging in regelgeving geweest die invloed had op CultuurLocaal. Er is geen 
aanspraak gemaakt op alle regelingen die de overheid heeft afgekondigd om de (financiële) 
consequenties van COVID te ondervangen. De extra kosten waren minimaal, gezien het feit dat de 
lessen online doorgang konden vinden. 

 

Datalek 

Ook in 2020 zijn er geen meldingen van een datalek gedaan bij de Compliance Officer en dus ook niet 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Vrijwilligers 

CultuurLocaal beschikt over een flink aantal vrijwilligers. Naast de lokale commissie, vrijwilligers die 
helpen bij uitvoeringen, grote evenementen m.n. in de Baerne Zaal, zijn er vrijwilligers die helpen bij 
beheer, administratie en techniek. Deze vrijwilligers zijn onverminderd onmisbaar. Ondanks dat er in 
2020 veel minder uitvoeringen waren, zijn de vrijwilligers nauw betrokken. In de periode dat fysieke 
lessen mogelijk waren onder strenge restricties, waren de vrijwilligers er om de leerlingen te 
begeleiding en toe te zien op naleving van de RIVM richtlijnen. 
  
 

Certificering 

CultuurLocaal is lid van de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Kwaliteit en certificering is een 
belangrijk thema voor deze organisatie.  
In maart vond een auditbespreking plaats met het CBCT aan hand van de diverse ingezonden 
beleidsnotities. CultuurLocaal ontving een voorlopige erkenning. Op 21 december 2020 ontving 
CultuurLocaal een schrijven dat zij officieel gecertificeerd was voor een periode van 4 jaar.  
In de komende jaren zal CultuurLocaal aan de hand van een actielijst de visies en ambities vorm gaan 
geven.  
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Huisvesting 

De Baerne 

CultuurLocaal is gehuisvest in het gebouw De Baerne. Het gebouw is de afgelopen jaren onderwerp 
geweest van verschillende (her)huisvestingsplannen. Hierdoor is het onderhoud van het gebouw 
beperkt gebleven en is alleen het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Het gevolg is dat er sprake is 
van achterstallig groot onderhoud, wat onder andere blijkt uit de staat van de riolering. Daarnaast 
waren er problemen met het ventilatiesysteem op het dak en het bedieningspaneel van de ventilatie 
in De Baerne Zaal. Deze twee problemen zijn inmiddels verholpen.  
 
Na vele gesprekken en workshops bleek in de loop van 2020 dat CultuurLocaal, KCB en de Harmonie 
niet samen in het gebouw ’t Trefpunt passen.  
Er kwam al snel een nieuwe optie op tafel: een verhuizing naar het pas aangekochte gebouw 
Edudelta. CultuurLocaal en de Harmonie vonden dat zij in het centrum van Barendrecht thuishoren  
en wezen dit voorstel definitief af. 
 

De Riederhof 

CultuurLocaal huurt 2 ruimtes van stichting Kibeo in De Riederhof in Carnisselande.  
Op deze locatie wordt iedere dag op diverse instrumenten muziekles aangeboden.  



Jaarverslag CultuurLocaal 2020 
10 

Public relations 

Nieuwsbrieven leerlingen en ouders 

CultuurLocaal onderhoudt via nieuwsbrieven het contact met de leerlingen (en hun ouders) en 
scholen.  
 

Nieuwsbrief voor docenten 

Om de docenten optimaal te kunnen informeren over de huisvestingsperikelen, de jaarplanning etc. 
geeft het bestuur regelmatig een nieuwsbrief uit. 
 

Zichtbaarheid 

Via raamdecoraties aan de voorzijde van de Baerne zijn CultuurLocaal en Kunst Creatief Barendrecht 
beter zichtbaar.  
 

Pers 

Via wekelijkse persberichten van onze coördinatoren wordt de Barendrechtse bevolking op de 
hoogte gehouden van alle activiteiten van CultuurLocaal.  
  

Website 

Op de website www.cultuurlocaal.nl is het gehele aanbod en alle evenementen van CultuurLocaal te 
vinden. 
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3. Activiteiten in 2020 
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Aanbod 

Lesvormen en samenwerkingsverbanden 

Het hart van het muziekonderwijs bij CultuurLocaal wordt gevormd door de lange leerlijnen waarbij 
continuïteit en kwaliteit voorop staan. Veel leerlingen kiezen, al dan niet na het volgen van een van 
de kortlopende instrumentale- of zangcursussen, voor de duo- of individuele les.  
 
CultuurLocaal heeft vanaf 15 maart 2020 tot 2 juni 2020 online muziekles verzorgd voor onze 
leerlingen. Niet alle leerlingen hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Er zijn dan ook enkele 
opzeggingen geweest vanwege de lockdown. In december werd opnieuw een lockdown ingesteld, 
waardoor opnieuw lessen online moesten worden gegeven. Dit zal in 2021 opnieuw druk geven op 
de leerlingaantallen. 
 
In onze jaarlijn worden veel activiteiten benoemd waarbij de samenwerking tussen docenten én 
leerlingen verankerd is. Zo kunnen we garanderen dat CultuurLocaal méér is dan een verzameling 
individuele muziekdocenten. Terugkerende items zijn de popavonden van de afdeling lichte muziek, 
de afsluiting van de kortlopende kindercursussen, de diverse meespeelorkesten tijdens bijvoorbeeld 
ons Festival CultuurLocaal en de Kerstuitvoeringen, het ensemble STRIJK! en de Talent Concertant 
uitvoering voor de meer gevorderde leerlingen. Ook de uitvoering voor onze volwassen leerlingen is 
een populair item. Dat blijkt wel uit het feit dat we maar liefst twee uitvoeringen voor volwassen 
gepland hadden. En natuurlijk is er jaarlijks een GitaarGala in het Kruispunt. Ook de samenwerking 
tussen BaerneKoor en onze professionele collega-musici zorgt voor een goede onderlinge band.  
 
Bij al onze activiteiten is de inzet van onze lokale commissie in de Baerne onontbeerlijk. Zij zorgen 
voor koffie, hapjes, broodjes en goede sfeer.  
 
Helaas konden dit jaar, als gevolg van Covid-19, veel van deze activiteiten geen doorgang vinden. 
 

Samenspel en projecten 

CultuurLocaal stimuleert het samenspelen van leerlingen in projecten, bandjes, koren en ensembles. 
Daarbij slaan klassieke en lichte muziek regelmatig bruggen: klassieke instrumenten doen mee aan 
popnummers en in popbandjes en vice versa. Er zijn elk jaar Meespeelorkesten die tijdens de 
kerstuitvoering, ons eigen Festival en bij het Zomerfeest actief zijn en waar leerlingen gratis, vrijwillig 
en op projectbasis aan meedoen. Daarnaast zijn er de tradities van het GitaarGala in het Kruispunt en 
van de Carolsdag in de Dorpskerk. Leerlingen treden op tijdens leerlingenuitvoeringen van 
individuele docenten of bij samenwerkingsverbanden tussen docenten. Voor volwassenen is er het 
Baernekoor, het Vrouwenensemble (zang), Bohemian popkoor, het BaerneEnsemble en 
hoornensemble HoornKracht. 
 

Cultuurlocaal groeit door 

De meer dan 30 docenten werken met plezier bij CultuurLocaal, soms meerdere dagen per week, in 
de Baerne of in Carnisselande. Ons docententeam is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe 
pianodocenten. Dat heeft te maken met het feit dat we afscheid moesten nemen van een 
pianodocente die haar werkzaamheden bij CultuurLocaal niet meer kon combineren met haar 
overige verplichtingen elders. Wegens privéomstandigheden en naderende pensioenleeftijd bouwt 
Wim Soeters zijn werkzaamheden bij CultuurLocaal langzaamaan af. Per 1 september 2020 is hij 
teruggetreden als coördinator. 
 
Het publiek weet CultuurLocaal uitstekend te vinden en het is inmiddels ’vanzelfsprekend’ dat men 
voor veel verschillende muzieklessen bij ons aanklopt. CultuurLocaal denkt op allerlei niveaus mee 
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over de toekomst van cultuureducatie in Barendrecht, of het nu gaat om het aanbod voor 
basisscholen, het soort locaties dat daarvoor nodig is, het organiseren van gastlessen en projecten op 
het PO of om het ontwikkelen van projecten voor nieuwe doelgroepen, zoals ouderen, 
Alzheimerpatiënten en gehandicapten. 
 
CultuurLocaal heeft in haar docententeam betrokken en enthousiaste docenten die open staan voor 
vernieuwing en bereid zijn om zich in allerlei muzieksituaties in te zetten. Een voorbeeld daarvan is 
het ukelele project op ODS De Zeppelin. 
 
CultuurLocaal is per 1 januari 2021 gecertificeerd en introduceert stapsgewijs inhoudelijke kaders die 
docenten houvast bieden bij het aanbieden van specifieke lesstof. Tijdens het festival in februari 
2019 is op die manier het zogeheten vier-akkoordenspel voor alle leerlingen uitgewerkt. In februari 
2020 is, ook weer tijdens het festival, de parameter ‘ritme’ als inhoudelijk kader op een bijzondere 
manier aan bod gekomen en uitgewerkt. 
 
Diverse scholen in zowel Carnisselande als in het oude Barendrecht zijn bereikt door middel van 
muzieklessen met instrumenten in de groepen 4 en 5. Bijna 600 leerlingen in het PO hebben 
kennisgemaakt met diverse instrumenten. Vanwege Covid-19 houden veel PO scholen de deuren 
dicht voor externen, vandaar dat dit aantal nu lager is dan voorgaande jaren. 
 
De doorstroom vanuit de kortlopende kindercursussen voor véél verschillende instrumenten is groot 
en blijkt steeds weer de ideale kweekvijver voor nieuw, jong muziektalent. De huurinstrumenten, die 
onder meer voor deze cursussen zijn aangeschaft door het Instrumentenfonds CultuurLocaal, worden 
veelvuldig ingezet. Met de groei van het aantal leerlingen neemt ook de druk op de administratie 
toe. Dankzij vrijwilligershulp in de administratie- en boekhoudsfeer kunnen we nog volstaan met één 
administratieve kracht. In februari 2021 is begonnen met de trainingen voor het nieuw in te voeren 
cursisten administratiesysteem, Cursad, dat per september 2021 in werking zal treden. 
 

Muziek in Carnisselande 

Op locatie Riederhof vinden dagelijks muzieklessen plaats. Er worden lessen gegeven op de 
instrumenten gitaar (2 lesdagen), keyboard en piano (2 lesdagen), dwarsfluit, viool en er is ook 
zangles. Uitbreiding van de lessen op deze locatie bij Kibeo is helaas niet mogelijk, omdat ook Kibeo 
erg vol zit. 
 
In januari 2020 heeft CultuurLocaal op CBS de Vrijenburg gitaar- en keyboard lessen gegeven in groep 
4 en 5. In samenwerking met de Bibliotheek Aanzet is er op 3 februari 2020 een Babydrive-in 
geweest in de beide bibliotheken van Barendrecht. Helaas zijn allerlei activiteiten, zoals het 
Lentefeest bij Kibeo, niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. 
 

Muziek op de PO scholen 

Op ODS de Zeppelin zijn gitaarlessen gegeven aan het docententeam en tegelijkertijd ukelele lessen 
in groep 4 in de periode januari tot maart en september tot december 2020. De periode daartussen 
was dat niet mogelijk vanwege lockdown. Op 17 december 2020 zou het kerstfeest worden gevierd 
met muzikale bijdrage van CultuurLocaal, maar ook dat is niet doorgegaan door de plotselinge 
tweede lockdown. 
 
Eind augustus 2020 heeft OBS De Draaimolen ons gevraagd een schoolbreed kerstproject te 
bedenken voor hun twee locaties Stellingmolen en Bachlaan. CultuurLocaal heeft KCR 
(Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, door gemeente Barendrecht aangesteld als 
cultuurregisseur) en Theater Hofplein daarbij betrokken. Begin november 2020 zijn de lessen gestart 
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in alle groepen op beide locaties rond de liedjes van de musical “De Laatste Kerstboom”. Iedere 
groep had zijn eigen instrument en heeft onder leiding van onze docenten twee liedjes ingestudeerd. 
De leerkrachten van de school zijn zeer betrokken geweest bij het proces in het kader van hun 
deskundigheidsbevordering. Alle groepen hebben theaterlessen gehad van Hofplein theater. 
Muzieklessen zijn in november en december gegeven op diverse instrumenten: djembé, harp, viool, 
keyboard, dwarsfluit, klarinet, xylofoon en gitaar gedurende. Ook hebben alle groepen zangles 
gehad. In verband met Covid19 zouden de presentaties van alle groepen gefilmd worden voor de 
ouders. Op locatie Bachlaan hebben we dat inderdaad kunnen doen, maar op locatie de 
Stellingmolen is dat niet gelukt vanwege de tweede lockdown. 

 

Zomerschool muziekweek 24 tot en met 28 augustus 2020 

Eind juni 2020 heeft de gemeente Barendrecht ons gevraagd een zomeractiviteit te organiseren voor 
de jeugd van Barendrecht. We zijn daar direct mee aan de slag gegaan en hebben een programma 
gemaakt voor de laatste week van de zomervakantie voor de leeftijdsgroepen 4 tot 6 jaar, 6 tot 12 
jaar en 12 tot 16 jaar. Een samenwerking Kunst Creatief Barendrecht bleek vanwege de zeer korte 
aanloopperiode niet haalbaar.  
 
Ongeveer 80 kinderen hebben die week lessen gevolgd op diverse instrumenten (dwarsfluit, viool, 
klarinet, hoorn, saxofoon, piano en keyboard). De kinderen waren in enkele uren les vaardig met een 
paar muzieknoten op hun instrument en speelden het muziekstuk Nefeli van Einaudi mee met het 
docentencombo. Voor de jongste kinderen was een mooi verhaal geschreven rond het thema: de 
knuffelbeer. Voor de leeftijdsgroep 12-16 jaar was er de mogelijkheid om in te schrijven voor drum-, 
gitaar-, zang-, piano- en DJ les, met een popnummer als uitgangspunt. 
 
Al deze activiteiten, die in de Zomermuziekweek door CultuurLocaal werden georganiseerd waren 
gratis toegankelijk. De kosten zijn gedragen door CultuurLocaal met een bijdrage van KCR. 
In de zomer van 2021 gaan wij weer een zomermuziekweek organiseren, dit keer in combinatie met 
het gehele vakantieprogramma van Kijk op Welzijn en Jongerenwerk Barendrecht. Het overleg 
daarover is op 25 februari 2021 van start gegaan. 
 

De Cultuurregisseur 

In 2020 is het beleid met het betrekken van het PO bij de activiteiten van de cultuurregisseur 
Annemarie Timmermans van KCR in samenwerking met de culturele partners van CEB voortgezet. 
CEB vergadert maandelijks met de cultuurregisseur en brengt 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit naar 
alle basisscholen. 
 
CEB bestaat uit de culturele partners CultuurLocaal, Hofpleintheater, Bibliotheek Aanzet, Kunst 
Creatief Barendrecht en theater Het Kruispunt. Door middel van de matchregeling Cultuurproef 
worden scholen financieel ondersteund en zijn er bijvoorbeeld projecten op ODS De Zeppelin en OBS 
de Draaimolen gerealiseerd. Bijzonder was het kersproject op OBS De Draaimolen omdat voor de 
eerste keer een samenwerking ontstond tussen CultuurLocaal en Hofplein theater. 
 
Voor de toekomst streven KCR en de culturele partners naar meer samenwerkingsprojecten en 
overlap tussen de disciplines. KCR heeft voor de komende 4 jaar het mandaat van de gemeente 
Barendrecht. Ook heeft zij weer de beschikking over de CMK -geld regeling 2021-2024. 
Voor 2021 wordt op initiatief van KCR het huidige beleid (vraag-gestuurde cultuurprojecten) 
losgelaten. Op dit moment wordt er onder leiding van KCR een nieuw beleidsplan geschreven met 
meer aanbodgericht cultuuronderwijs in de vorm van een kunstmenu. Helaas liggen de 
cultuurproeven ondertussen stil. 
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Van januari tot half maart 2020 zijn er op de Dr. Schaepmanschool muzieklessen gegeven ter 
deskundigheidsbevordering van het docenten team door CultuurLocaal die tot stand kwamen door 
de Cultuurproef. Als gevolg van de coronapandemie staat dit werk sindsdien stil.  
CultuurLocaal was ook betrokken bij de feestelijke heropening van de bibliotheek (locatie 
Carnisselande). Echter, door de lockdown heeft dit ook geen doorgang kunnen vinden.  
 
CultuurLocaal is betrokken bij de studiedag van ODS De Zeppelin. Deze was gepland op 4 januari 
2021. Echter door de tweede lockdown is deze verplaatst naar 1 april 2021. Door de aanhoudende 
tweede lockdown is deze studiedag onlangs geannuleerd door het bestuur van de scholenkoepel. 
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Overzicht van activiteiten in 2020 

Een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten is hierboven al benoemd.  
 
De activiteiten bij CultuurLocaal startten in februari 2020 met het jaarlijkse Festival. Thema was dit 
keer de parameter ´ritme´ voor alle instrumenten. De Talent Concertant uitvoering in april, die de 
breedte toont van het muzikaal talent bij CultuurLocaal, is een jaarlijks feestje voor het publiek dat 
de meer gevorderde leerling aan het werk ziet. Helaas kon dat dit jaar niet doorgaan vanwege de 
coronapandemie. 
 
Een goede samenwerking met de bibliotheek was er in januari in zowel Carnisse als in het Kruispunt 
met de Baby Drive-inn, verzorgd door onze docente Annemarie Rijkée.  
 
CultuurLocaal zou een muzikale bijdrage leveren aan de Kunstroute, het Zomerfeest en de culturele 
markt 2020. Al deze activiteiten zijn vanwege Covid-19 geannuleerd. Ook de concerten van het 
BaerneKoor in de dorpskerk en Carnissehaven, die gepland stonden voor de lente en de winter, 
konden geen doorgang hebben. 
 
Twee keer per jaar organiseert de afdeling lichte muziek een bandavond. In januari vond er een 
sfeervolle uitvoering plaats met gitaar en zang. In december zou er voor de derde keer een 
succesvolle Top2000 avond worden gehouden. Wegens Covid-19 kon deze bandavond niet doorgaan. 
De Uitmarkt in september is voor CultuurLocaal een prima moment om zich te presenteren aan het  
publiek. Er komen steeds weer nieuwe leerlingen uit voort! Ook de Uitmarkt kon dit jaar vanwege 
Covid-19 geen doorgang vinden. 
 
Het docentenconcert, dat docenten jaarlijks gratis en als dank aanbieden aan bestuur, de gemeente 
en vrijwilligers vond dit najaar in aangepaste vorm plaats, met een beperkt publiek van 30 personen.  
 
De 18e Carolsdag van Mariët Kaasschieter, die ook dit jaar weer gepland stond in de Dorpskerk in de 
winter, kon vanwege Covid-19 geen doorgang hebben.  
 
CultuurLocaal organiseerde ook in 2020 drie keer De Speelfabriek, de immer succesvolle 
improvisatievoorstelling van Tessa Vugts voor jonge kinderen. Daarbij wordt ook muziek gemaakt 
door steeds een andere docent van onze muziekschool. Door Covid-19 werden er bij de Speelfabriek 
van oktober en november 2 voorstellingen op één middag gegeven om zodoende het publiek te 
kunnen spreiden. 
 
Naast al het bovenstaande waren er in maart, juni en juli kleinschalige uitvoeringen door leerlingen 
van- en met docenten fluit, klarinet, piano, cello en trombone. Vanwege Covid-19 konden er niet 
méér kleinschalige uitvoeringen plaatsvinden. Het jaar werd afgesloten met een Kerstuitvoering door 
het traditionele Meespeelorkest, zonder publiek deze keer. 
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4. Toekomstige ontwikkelingen  
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 Vooruitblik 

CultuurLocaal is een gewaardeerde en zichtbare partner in de gemeente Barendrecht met betrekking 
tot cultuureducatie. Wij blijven ons ontwikkelen en verbeteren. Aan hand van een inventarisering zijn 
we voornemens om de mate van tevredenheid of verbeterpunten in relatie leerling – docent te 
meten. Daarnaast zullen wij moeten onderzoeken hoe we nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. 
 
Wat de huisvesting betreft worden in de komende periode  verschillende scenario’s onderzocht t.w. 
nieuwbouw, verbouw al dan niet samen met de Harmonie en/of Kunst Creatief Barendrecht.    
 
Door de omstandigheden gedwongen zijn we de waarde van digitale hulpmiddelen voor het lesgeven 
gaan ontdekken en waarderen. De komende tijd zullen we onderzoeken hoe we deze, als verrijking 
van de fysieke lessen en activiteiten, meer kunnen inzetten. 
 
Ook blijven we zoeken naar samenwerking met andere Barendrechtse organisaties. In het kader van 
de vakantie-activiteiten hebben we voor 2021 afspraken kunnen maken met KijkopWelzijn en 
Blok0180 om daar muzikale activiteiten te kunnen aanbieden. 
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Begroting 2021 

 
 Begroting 2021 Resultaat 2020 Begroting 2020 
 € € € € € € 
BATEN       
Lesgelden leerlingen  303.000   300.281  296.300  
Opbrengsten projecten  10.000   11.087  10.000  
Inkomsten overige activiteiten  6.400   3.358  6.400  

Directe inkomsten   319.400   314.726  312.700 
       
Subsidie  259.600    259.600   264.650  
Overige indirecte inkomsten 0   842  0  

Indirecte inkomsten   259.600   260.442  264.650 
       

Totaal baten   579.000   575.168  576.350 
       
LASTEN       
       
Kosten docenten lessen  300.550   293.522  294.800  
Kosten projecten  35.150   24.550  35.000  
Overige directe kosten 300  419  0  

Directe kosten   336.000   318.491  329.800 
       
Personeelslasten  150.850  148.803  147.250  
Huisvestingskosten  60.900   58.680  58.700  
Organisatiekosten  15.600   19.306  18.200  
Administratiekosten 4.000   2.766  4.600  
Afschrijvingen 0  345  0  
Overige indirecte kosten  8.800   9.915  8.800  

Indirecte kosten   240.150   239.815  237.550 
       

Totaal lasten   576.150   558.306  566.350 
       

Exploitatieresultaat  2.850  16.862  10.000 
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5. Jaarrekening 
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Toelichting van de penningmeester 

Na vijf jaar heeft de Stichting CultuurLocaal zijn bestaansrecht bewezen. Ook het afgelopen kalender- 
en boekjaar wist onze Stichting, ondanks de corona-crisis, volop leerling aan te trekken en aan zich te 
binden. Door het voortduren van de corona-crisis heeft de Stichting nog geen goede gelegenheid 
gezien om stil te staan bij haar vijfjarig jubileum. Ons voornemen is om, zodra de mogelijkheden zich 
voordoen, daar middels een muziekmarathon invulling aan te geven.  
 
Zoals uit de jaarrekening blijkt, wist onze Stichting met een positief resultaat het boekjaar af te 
sluiten, mede door de bestaande financieringsstructuur. We zijn verheugd een “overschot” te 
kunnen presenteren van ruim 16.000 euro. In de jaarrekening wordt dit toegelicht. Wij streven naar 
een eigen vermogen van 10% van de omzet of minimaal 50.000 euro, exclusief de 
bestemmingsreserves en -fondsen. Om die reden willen wij dan zoals ook in de begroting voorzien, 
10.000 euro toevoegen aan de Algemene Reserve.  
 
Het restant willen we reserveren voor twee doelen: noodzakelijk onderhoud aan de piano’s in De 
Baerne en extra activiteiten om compensatie te bieden voor alle activiteiten die in 2020 niet door 
konden gaan. Meer details hierover zijn vermeld in hoofdstuk 8. 
 
De huidige tariefstelling blijft erop gericht de variabele docentkosten (inclusief reiskosten), rekening 
houdend met een beperkt debiteurenrisico, te dekken. De verkregen subsidie blijft dus geheel 
beschikbaar ter dekking van de vaste lasten en organisatie/overheadkosten. Op deze wijze kunnen 
de lessen altijd gedekt worden uit de verkregen lesgeldinkomsten (en is er geen groeibelemmering). 
 
Zoals al eerder opgemerkt is dit boekjaar duidelijk gebleken dat daardoor de corona-crisis geen 
negatieve financiële invloed heeft op onze financieringssituatie. Door de flexibele structuur zijn dus 
de financiële gevolgen beperkt en komen we vooralsnog op een gezonde wijze deze corona-crisis 
door. Op grond van bovenstaande gegevens hebben wij deze jaarrekening opgesteld uitgaande  van 
de continuïteitsveronderstelling en op going-concernbasis.  
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Balans per 31 december 2020 

(Na resultaatbestemming) 
 31 december 2020 31 december 2019 
ACTIVA € € € € 
     
Vaste activa     
     
Immateriële vaste activa     
Software  4.206  11.417 
     
Materiële vaste activa     
Inventaris  5.168  5.754 
     
Vlottende activa     
     
Vorderingen     
Debiteuren 19.844      47.807   
Belastingen en sociale premies 0  2.481   
Overige vorderingen 0  420  
Overlopende activa 2.748            650   

  22.592  51.358 
     
Liquide middelen  152.233  120.403 
     

Totaal activazijde  184.199  188.932 

  
 31 december 2020 31 december 2019 
PASSIVA € € € € 
     
Eigen vermogen     
Algemene reserve 23.974   13.974   
Bestemmingsreserves     33.697       26.835   

   57.671   40.809 
     
Egalisatierekeningen     
Egalisatierekening 8.216  16.783  

  8.216  16.783 
     
Kortlopende schulden     
Crediteuren 48.675  43.233  
Belastingen en sociale premies 10.952  4.966  
Overige schulden 14.305  25.248  
Overlopende passiva 44.380  57.894  

   118.312   131.341 
     

Totaal passivazijde  184.199  188.932 
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Staat van baten en lasten over 2020 

 2020 Begroting 2020 2019 
 € € € € € € 
BATEN       
Lesgelden leerlingen 300.281  296.300   301.411   
Opbrengsten projecten 11.087  10.000   6.723   
Inkomsten overige activiteiten 3.358  6.400   7.277   

Directe inkomsten  314.726  312.700   315.411  
       
Subsidie  259.600   264.650   259.600   
Overige indirecte inkomsten 842  0  2.784   

Indirecte inkomsten  260.442  264.650   262.384  
       

Totaal baten  575.168  576.350   577.795  
       
LASTEN       
       
Kosten docenten lessen 293.522  294.800   298.850   
Kosten projecten 24.550  35.000   32.163   
Overige directe kosten 419  0   1.279   

Directe kosten  318.491  329.800   332.292  
       
Personeelslasten 148.803  147.250   133.099  
Huisvestingskosten 58.680  58.700   58.708   
Organisatiekosten 19.306  18.200   26.240   
Administratiekosten 2.766  4.600   2.761   
Afschrijvingen 345  0  97  
Overige indirecte kosten 9.915  8.800   13.417   

Indirecte kosten  239.815  237.550   234.322  
       

Totaal lasten  558.306  566.350   566.614  
       

Exploitatieresultaat  16.862  10.000  11.181 

 

Bestemming exploitatieresultaat 
 2020 2019 
 € € 
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Meubilair 0 1.181 
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Projecten corona 4.000 0 
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Onderhoud instrumenten 2.862 0 
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT 0 10.000 
Toevoegen aan Algemene reserve 10.000 0 

 16.862 11.181 
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Kasstromenoverzicht 2020 

 2020 2019 
 € € € € 
 .    
Bedrijfsresultaat       16.862   11.181  
     
Aanpassingen voor:     
Afschrijving materiële vaste activa 1.701    1.210   
Afschrijving immateriële vaste activa        7.211    3.004   
Vrijval reserves 0   -18.180   
Mutatie egalisatierekening -8.567   13.942   

Totaal            345    -23 

Kasstroom uit operationele activiteiten       17.207   11.158  
     
Verandering in werkkapitaal     
Debiteuren 27.962   -36.605   
Overige vorderingen 154    -2.447   
Overlopende activa 650    212   
Kortlopende schulden (exclusief banken)  -13.028   -2.846  

Totaal  15.738   -41.686  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  32.945    -30.528  
     
Ontvangen interest  0   0    

Kasstroom uit operationele activiteiten  32.945    -30.528  
     
Investeringen in materiële vaste activa -1.115    -3.639   
Desinvesteringen in materiële vaste activa     
Investeringen in immateriële vaste activa 0   -14.421   
Desinvesteringen in immateriële vaste activa      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.115   -18.060 
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0   0    

     
Mutatie geldmiddelen  31.830    -48.588  

     

Verloop mutatie geldmiddelen     

Stand per begin boekjaar  120.403  168.991 

Mutaties in boekjaar  31.830  -48.588 

Stand per eind boekjaar  152.233  120.403 
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Waarderingsgrondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving, RJ 640 voor organisaties zonder winststreven, toegespitst 
op kleine organisaties en BW2 titel 9. 
 

Informatieverschaffing over continuïteit  
De jaarrekening van Stichting CultuurLocaal is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. Het is duidelijk dat de uitbraak van het coronavirus impact heeft op de 
mondiale, Europese en Nederlandse economie; dus ook invloed heeft op de activiteiten van Stichting 
CultuurLocaal. De precieze impact op CultuurLocaal zal afhangen van de snelheid waarmee de corona 
crisis onder controle komt in binnen- en buitenland, hetgeen op dit moment niet met zekerheid is te 
voorspellen. CultuurLocaal heeft door de inrichting van haar activiteiten en de dekkingsbijdrage van 
de gemeente Barendrecht voor de vaste lasten tot op heden beperkte negatieve financiële gevolgen 
ondervonden.  
 
CultuurLocaal houdt de interne en externe gevolgen en ontwikkelingen van de corona crisis 
nauwlettend in de gaten. Indien noodzakelijk zal  CultuurLocaal meteen passende maatregelen 
nemen en indien mogelijk ook gebruik maken van het pakket van overheidsmaatregelen. 
 
Op basis van voorgaande heeft het bestuur positieve verwachtingen ten aanzien van het vermogen 
van de stichting om haar continuïteit te handhaven. Om die reden is bij de toepassing van de 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling uitgegaan van duurzame voortzetting van de 
activiteiten van de stichting. 
 

Informatieverschaffing over schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 
van CultuurLocaal zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting CultuurLocaal, statutair gevestigd aan de Buitenlandse Baan 1, 2991 GA 
Barendrecht, bestaan voornamelijk uit het verzorgen van muziek- en theaterlessen. De feitelijke 
activiteiten worden uitgevoerd op het vestigingsadres, alsmede aan de Riederhof 39, 2993 XJ 
Barendrecht. 

 

Valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Er is geen sprake van financiële grootheden in andere valuta. 
 

Grondslagen voor de balanswaardering 

Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Voor zover nodig wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid. 
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Immateriële en materiële vaste activa 
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of 
vervaardigingskosten. Afschrijving wordt gedaan in overeenstemming met de verwachte 
economische levensduur. Voor software is deze termijn gesteld op twee jaar. 
 

Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover nodig wordt rekening gehouden 
met het risico van oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking aan 
de stichting. Het betreffen direct opeisbare tegoeden bij bankinstellingen en kasmiddelen. 
 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, bestemmingsreserves en 
bestemmingsfondsen. 
 

Bestemmingsreserves  
Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar de 
doelen zijn geen verplichtingen. Er zijn bestemmingsreserves gevormd voor grotere uitgaven die in 
de toekomst te verwachten zijn. Het bestuur heeft de beperking in de bestedingsdoelen zelf 
aangebracht. In de toelichting op de balans wordt het doel waarvoor deze reserves zijn gevormd 
nader uiteengezet. De reserves maken onderdeel uit van het eigen vermogen van CultuurLocaal. 
Dotaties aan de bestemmingsreserves vinden overeenkomstig bestuursbesluiten plaats ten laste van 
de exploitatierekening. De werkelijke uitgaven in enig jaar worden aan de bestemmingsreserves 
onttrokken en in geval dat de bestemmingsreserve een investering betreft wordt een 
egalisatiereserve gevormd. De bestemmingsreserves zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 

De egalisatiereserve 
Uit de bestemmingsreserve zijn investeringen gedaan die in twee tot vijf jaren wordt afgeschreven. 
De egalisatiereserve valt evenredig aan de afschrijving vrij ten gunste van het resultaat. 
 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De vooruitbetaalde lesgelden per 
31 december zijn berekend naar rato van de nog resterende lesdagen tot het einde van het lopende 
lesseizoen. De overige kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 
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Bedrijfskosten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. 

 

Belastingen 
Stichting CultuurLocaal is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 
 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen 
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.   
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Toelichting op de Balans 

Activa 

Immateriële vaste activa 
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 

Software 2020 2019 
 € € 
Aanschafwaarde 14.421 0 
Cumulatieve afschrijvingen -3004 0 

Boekwaarde per 1 januari 11.417 0 

   
Investeringen 0 14.421 
Desinvesteringen 0                                         0                                         
Afschrijvingen desinvesteringen 0                                         0                                         
Afschrijvingen -7.211  -3.004 

Mutaties boekjaar -7.211 11.417 

   
Aanschafwaarde 14.421 14.421 
Cumulatieve afschrijvingen -10.215  -3.004 

Boekwaarde per 31 december 4.206 11.417 

 
De immateriële vaste activa bestaan uit gespecialiseerde software voor de leerlingen- en financiële 
administratie. De afschrijvingstermijn is in verband met verwachte vervanging in 2021 op 2 jaar 
gesteld. 

 

Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 

Inventaris 2020 2019 
 € € 
Aanschafwaarde 7.178 3.540 
Cumulatieve afschrijvingen -1424 -214 

Boekwaarde per 1 januari 5.754 3.326 

   
Investeringen 1.115 3.638 
Desinvesteringen 0 0 
Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 
Afschrijvingen -1.701  -1.210 

Mutaties boekjaar -586 2.428 

   
Aanschafwaarde 8.293 7.178 
Cumulatieve afschrijvingen -3.125  -1.424 

Boekwaarde per 31 december 5.168 5.754 

 
De inventaris bestaat uit computerapparatuur en kantoormeubilair. De afschrijvingstermijn is in 
overeenstemming met algemeen gangbaar gebruik op 5 jaar gesteld. 
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Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren 
 2020 2019 
 € € 
Debiteuren lesgelden 21.096 48.535 
Overige debiteuren 0 743 
Af: voorziening oninbare vorderingen -1.252 -1.471  

Debiteuren 19.844 47.807 

 

Verloop voorziening oninbare vorderingen 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 1.471 3.229 
Afschrijvingen ten laste van de voorziening -730 -58 
Mutatie 31 december 511 -1.700 

Stand per 31 december 1.252 1.471 

 
 

Belastingen en sociale premies 
 2020 2019 
 € € 
Terug te ontvangen sociale premies 0 2.481 

Belastingen en sociale premies 0 2.481 

 

Overige vorderingen 
 2020 2019 
 € € 
Nog te betalen knipkaarten 0 420 

 0 420 

 

Overlopende activa 
 2020 2019 
 € € 
Vooruitbetaalde verzekeringspremies *) 2.748 0 
Nog te ontvangen verzekeringsuitkeringen *) 0 650 

 2.748 650 

*) Dit betreft de Ziekteverzuimverzekering bij De Goudse. 
 

Liquide middelen 
 2020 2019 
 € € 
Rekening-courant bank 151.696 119.968 
Kas 537 435 

 152.233 120.403 
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Passiva 

Eigen vermogen 

 2020 2019 
 € € 
Algemene reserve 23.974 13.974 
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT 20.578 20.578 
Bestemmingsreserve Meubilair 5.844 5.844 
Bestemmingsreserve Projecten corona 4.000 0 
Bestemmingsreserve Onderhoud instrumenten  2.862 0 
Bestemmingsreserve Lift 413 413 

 57.671 40.809 

 

Verloop Algemene reserve 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 13.974 13.974 
Dotatie uit voorgestelde bestemming batig saldo 10.000 0 

Stand per 31 december 23.974 13.974 

  

Bestemmingsreserves 
 

Verloop bestemmingsreserve Vernieuwing ICT 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 20.578 25.000 
Onttrekkingen 0 -14.422 
Dotatie uit voorgestelde bestemming batig saldo 0 10.000 

Stand per 31 december 20.578 20.578 

De bestemmingsreserve Vernieuwing ICT is gebaseerd op een projectplan voor vernieuwing van de 
leerlingen- en financiële administratie in 2021. 
 

Verloop bestemmingsreserve Meubilair 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 5.844 7.010 
Onttrekkingen 0 -3.638 
Dotatie uit herbestemming reserves en fondsen 0 1.291 
Dotatie uit voorgestelde bestemming batig saldo 0 1.181 

Stand per 31 december 5.844 5.844 

De bestemmingsreserve Meubilair is gebaseerd op een inschatting van te vervangen meubilair in 
leslocatie De Baerne. 
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Verloop bestemmingsreserve Projecten corona 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 0 0 
Dotatie uit voorgestelde bestemming batig saldo 4.000 0 

Stand per 31 december 4.000 0 

De bestemmingsreserve Projecten corona is gebaseerd op een plan voor extra projecten om 
leerlingen te binden in coronatijd. 
 

Verloop bestemmingsreserve Onderhoud instrumenten 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 0 0 
Dotatie uit voorgestelde bestemming batig saldo 2.862 0 

Stand per 31 december 2.862 0 

De bestemmingsreserve Onderhoud piano’s is gebaseerd op een inschatting van noodzakelijk 
onderhoud van de piano’s in de leslocaties. 
 

Verloop bestemmingsreserve Lift 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 413 413 
Onttrekkingen 0 0 

Stand per 31 december 413 413 

 
Bestemmingsfondsen 
 

Verloop bestemmingsfonds Vrijwilligerspot 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 0 1.411 
Onttrekkingen 0 -120 
Onttrekking uit herbestemming reserves en fondsen 0 -1.291 

Stand per 31 december 0 0 

 
 
Egalisatierekeningen 
 

Verloop egalisatierekening 
 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari 16.783 2.841 
Dotatie i.v.m. activering investeringen 0 18.060 
Afschrijvingen ten laste van egalisatierekening -8.567 -4.118 

Stand per 31 december 8.216 16.783 

De egalisatierekening is gevormd uit investeringen die uit de bestemmingsreserves ICT en Meubilair 
zijn gefinancierd. 
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Kortlopende schulden 

Crediteuren 
 2020 2019 
 € € 
Crediteuren docenten 29.137 36.703 
Crediteuren overig 19.539 6.530 

 48.675 43.233 

Belastingen en sociale premies 
 2020 2019 
 € € 
Te betalen BTW 7.656 4.966 
Te betalen loonheffingen en sociale premies 3.297 0 

 10.952 4.966 

Overige schulden 
 2020 2019 
 € € 
Accountantskosten jaarrekening verslagjaar 9.400 11.600 
Rekening courant Vrijwilligerspot 1.857 1.812 
Opgelopen huur dependance Riederhof 2.558 7.671 
Rekening courant Instrumentenfonds 0 1.578 
Kruisposten 0 125 
Overig 490 2.462 

 14.305 25.248 

 

Overlopende posten 
 2020 2019 
 € € 
Vooruitbetaalde lesgelden 33.999 54.108 
Nog te ontvangen docentfacturen 6.826 0 
Voorziening vakantiegeld 3.554 3.786 

 44.380 57.894 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 Looptijd Maandelijkse lasten 
  € 
Huurovereenkomst De Baerne Onbepaalde tijd 3.462 
Huurovereenkomst Riederhof Onbepaalde tijd 450 
Huurovereenkomst Ricoh (kopieermachine) Tot 2022 66 
Licentie-overeenkomst CursAd software Onbepaalde tijd 460 
Licentie e-Boekhouden Onbepaalde tijd 10 

 

Verbonden partijen 

 
De Stichting Instrumentenfonds CultuurLocaal verhuurt instrumenten via Stichting  CultuurLocaal aan 
leerlingen en verstrekt instrumenten en apparatuur voor gebruik in de leslocaties van CultuurLocaal. 
De hierbij behorende overeenkomsten hebben een zuiver zakelijk karakter. 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

 
 2020 2019 
 € € 

Baten   

Lesgelden   

Cursussen (<21 jaar) 15.774 17.550 
Lessen jeugd (<21 jaar) 208.087 208.175 
Lessen knipkaarten (<21 jaar) 1.175 1.075 
Lessen ensembles (<21 jaar) 250 81 
Lessen volwassenen 51.866 63.861 
Cursussen volwassenen 454 1.429 
Lessen knipkaarten volwassenen 14.038 4.846 
Lessen ensembles volwassenen 15.096 7.112 
Reducties (Harmonie, senioren etc) -1.235 -2.717 
Gemiste lesgelden i.v.m. coronamaatregelen -5.223 0 

 300.281 301.411 

   

Opbrengsten projecten   

Inkomsten Schoolprojecten  7.465 1.220 
Inkomsten Kindervoorstellingen  547 502 
Inkomsten evenementen  3.075 5.002 

 11.087 6.723 

   

Inkomsten overige activiteiten   

Verkoop consumpties 335 1.157 
Verhuur ruimte 3.023 6.119 

 3.358 7.277 

   

Subsidie   

Gemeente Barendrecht 259.600 259.600 

   

Overige indirecte inkomsten   

Correctie Voorbelasting BTW  455 910 
Inkomsten overig indirect  0 1.715 
Inkomsten voorgaande boekjaren 387 159 

 842 2.784 

   

Lasten   

Kosten docenten lessen   

Uurloon 283.197 285.066 
Reiskosten 7.359 9.836 
Overige kosten 2.966 3.949 

 293.522 298.850 
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 2020 2019 

 € € 

Kosten projecten en uitvoeringen   

Docenteninzet Schoolprojecten  9.083 2.277 
Docenteninzet kindervoorstellingen  45 1.858 
Docenteninzet leerlingenuitvoeringen  723 1.111 
Docenteninzet evenementen  10.040 15.151 
Docenteninzet werving  774 2.417 
Docenteninzet productontwikkeling  0 267 
Kosten schoolprojecten  1.280 50 
Kosten kindervoorstellingen  1.677 1.870 
Kosten leerlingenuitvoeringen  212 1.205 
Kosten evenementen  716 5.782 
Kosten werving  0 175 

 24.550 32.163 

   

Overige directe kosten   

Inkoop consumpties 419 1.279 

 419 1.279 

   

Personeelslasten*   

Loonkosten beheer en administratie** 89.369 77.998 
Kosten coördinatie 56.424 52.251 
Vrijwilligerskosten 1.230 1.037 
Overige personeelskosten 1.780 1.813 

 148.803 133.099 

* Het bestuur is onbezoldigd   
** Hierin is in 2019 begrepen een bate van 4.807 als gevolg van 

terug te vorderen sociale premies over voorgaande boekjaren 
  

   

Huisvestingskosten   

Huur Baerne  42.229 40.344 
Schoonmaak  gebouw  9.431 11.046 
Huur dependances    5.361 5.114 
Onderhoud gebouw  1.081 1.091 
Onderhoud inventaris 578 1.113 
   

 58.680 58.708 
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 2020 2019 

 € € 

Organisatiekosten   

Verzekeringen  4.828 4.331 
Contributies en abonnementen 3.482 3.369 
PR  reclame en advertenties  1.640 2.286 
ICT  Automatisering  6.339 13.158 
Cursussen/seminars 585 0 
Drukwerk   1.213 1.334 
Reis- en verblijfkosten 0 23 
Relatiegeschenken 788 85 
Representatie en verteer algemeen  340 1.654 
Overige organisatiekosten 92 0 

 19.306 26.240 

   

Administratiekosten   

Telefoon en internet 941 943 
Kantoorbenodigdheden  305 236 
Automatisering Programmatuur administratie  516 785 
Bankkosten  733 741 
Porto kosten  104 35 
Overige kantoorkosten  167 21 

 2.766 2.761 
   

Afschrijvingen   

Afschrijving immateriële vaste activa 7.211 3.004 
Afschrijving materiële vaste activa 1.701 1.210 
Vrijval egalisatierekening -8.567 -4.117 

 345 97 

   

Overige indirecte kosten   

Accountantskosten jaarrekening 9.400 11.376 
Advieskosten 0 2.000 
Afschrijving oninbare vorderingen 511 0 
Betalingsverschillen 4 0 
Uitgaven voorgaande boekjaren  0 41 

 9.915 13.417 
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6. Overige gegevens 
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Resultaatbestemming 

Als subsidie-ontvangende organisatie is Stichting CultuurLocaal in principe gehouden een overschot 
terug te geven aan de gemeente Barendrecht. Een organisatie kan echter niet bestaan zonder een 
Algemene reserve, die afgestemd is op de risico’s die de organisatie loopt. Als richtlijn/vuistregel 
voor de hoogte van een afdoende Algemene reserve wordt wel 10% van de omzet gehanteerd. Dit 
niveau is nog niet bereikt. In de begroting is daarom jaarlijks een aanvulling van €10.000 opgenomen. 
Nu het resultaat over 2020 hoog genoeg is, willen wij conform begroting de algemene reserve 
verhogen met €10.000. 
 
In 2020 zijn veel geplande activiteiten niet doorgegaan. Juist de activiteiten buiten de reguliere 
lessen om geven CultuurLocaal een meerwaarde ten opzichte van andere aanbieders van muziekles. 
Ook de lessen zelf zijn, zolang coronamaatregelen van kracht zijn, niet van het niveau dat zowel 
leerlingen als docenten zouden wensen. Om toch leerlingen aan ons te kunnen (blijven) binden is een 
extra inspanning gewenst. Daarom willen we een deel van het positieve resultaat verminderd met de 
aanvulling van de algemene reserve bestemmen voor extra projecten voor leerlingen in 2021. We 
denken aan videoproducties waarbij leerlingen samen muziekstukken spelen. De kosten hiervan 
worden geraamd op €4.000. 
 
Enige tijd geleden is een inventarisatie gedaan van noodzakelijk onderhoud aan de instrumenten in 
de lesruimten en voor verhuur. Uitvoeren van alle werkzaamheden alleen al aan de piano’s zou ruim 
€13.000 kosten. Volgens de afspraken met het Instrumentenfonds zouden deze kosten door het 
Instrumentenfonds gedragen moeten worden, maar daar zijn onvoldoende middelen voor. Om toch 
onderhoud mogelijk te maken, willen we het positieve resultaat, verminderd met de toevoegingen 
aan algemene reserve en bestemmingsreserve voor extra projecten, te weten €2.862, bestemmen 
voor onderhoud en reparatie van piano’s. 
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7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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8. Kengetallen 
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Ontwikkeling aantal leerlingen en lesuren 2016 - 2020 

 31-12-
2016 

31-12-
2017 

31-12-
2018 

31-12-
2019 

31-12-
2020 

Doorlopende lessen      

Aantal leerlingen       
Jeugd 274 311 347 341 347 
Volwassenen 57 61 76 94 96 
Ensembles 88 90 91 113 40 

 419 462 514 548 473 

      
Aantal lesuren per week      
Jeugd 90 103 114 110 115 
Volwassenen 18 19 25 30 31 

 108 122 139 140 146 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 

Korte cursussen      

Aantal leerlingen      
Basiscursussen 17 38 47 60 69 
Klaslessen Muziek 25 135 105 117 97 
Klaslessen Theater 14 11 0 0 0 
Knipkaarten 11 29 35 47 25 

 67 213 187 224 191 

      
Aantal lesuren      
Basiscursussen 41 57 82 105 60 
Klaslessen 78 258 203 226 240 

 119 315 285 331 300 

      

Incidenteel      

Aantal leerlingen      
Werving op basisscholen 1.300 1.000 1.000 1.000 100 
School- en externe projecten 8 492 658 110  
Baby drive in Bibliotheek     30 
Muzieklessen Schaepmanschool     207 
Kerstproject Draaimolen     470 
Zeppelin ukeleleproject 2020     50 

 1.308 1.492 1.658 1.110 857 

      
Aantal lesuren      
Werving op basisscholen 87 71 63 69 16 
School- en externe projecten 9 151 112 13  
Baby drive in Bibliotheek     2 
Muzieklessen Schaepmanschool     18 
Kerstproject Draaimolen     80 
Zeppelin ukeleleproject 2020     14 

 96 222 175 82 130 
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Geografische spreiding van leerlingen 


