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Inleiding | Het Cultuurfonds Culemborg kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar 2021 . De 
corona pandemie liet soms openingen tot culturele activiteiten, maar vaker was het de veroorzaker 
van afgelastingen, leegstand en culturele armoede. Aan de andere kant heeft het Cultuurfonds door 
het toekennen van tijdelijk hogere bijdragen en infrastructurele steun de Culemborgse culturele 
sector een stevige duw in de rug kunnen geven. We hopen dat in 2022 weer meer mogelijk is op 
cultureel gebied. 
 
Corona pandemie | De pandemie had dus ook in 2021 duidelijk zijn weerslag op het Cultuurfonds. In 
de eerste helft van het jaar paste het Cultuurfonds daardoor de regels aan de corona-
omstandigheden aan door een aanmeldtermijn van vier weken te hanteren en de maximale bijdrage 
per project te verhogen naar 67% van de totaal begrote kosten. De tijdelijk verruimde criteria leidden 
wederom tot veel energie en originaliteit in de culturele sector van Culemborg. 
In de zomer had de pandemie een veel geringere invloed op het culturele leven en dat betekende 
voor het Cultuurfonds  dat de aanmeldtermijn voor de aanvraag van een bijdrage op acht weken 
kwam te liggen. De maximale bijdrage werd in de zomer 40% van het begrote projectbedrag (vorige 
jaren was de bijdrage maximaal 37%).  
Net als in 2020 realiseerde het Cultuurfonds zicht dat als gevolg van de doorlopende pandemie de 
continuïteit van de culturele infrastructuur in het gedrang dreigde te komen. De in 2020 ontworpen 
regeling voor een bijdrage aan organisaties met doorlopende vaste lasten werd gecontinueerd. Wij 
ontvingen in dit kader vijf aanvragen, waarvan er twee aan de criteria voldeden. Uit eigen middelen 
en met een extra financiële ondersteuning van de gemeente Culemborg  heeft het Cultuurfonds een 
bijdrage geleverd aan de vaste kosten van de twee betreffende organisaties: Theater de Fransche 
School en De Gelderland Cultuurfabriek. Het hiermee gemoeide bedrag is bepaald op maximaal 
€ 84.000,00. 
 
Aanvragen voor een bijdrage | Het Cultuurfonds heeft voor 2021 voor 61 projecten een aanvraag 
voor financiële ondersteuning gekregen. Ongeveer een derde van de beschikbaar gestelde gelden 
gaat naar muziek, een derde  naar theater en een derde naar expositie/presentatie.  
De verdeling van de aanvragers is: 

● 53 stichtingen & verenigingen 
● 8 personen 

Van de 61 aanvragen zijn 10 aanvragen afgewezen, omdat zij niet aan de criteria voldeden.  
Steeds meer aanvragers weten het Cultuurfonds al in een vroeg stadium te vinden om voorafgaand 
aan een aanvraag te overleggen om een zo volledig mogelijke aanvraag in te dienen. 
Er was ook extra aandacht voor een Uitmarkt die in dit jaar voor de eerste keer in Culemborg zou 
plaatsvinden, maar op het laatste moment niet doorging vanwege de pandemie. We gaan er van uit 
dat een Uitmarkt in 2022 en volgende jaren wel tot stand komt. 
 
Een volledig overzicht van alle aanvragen is als bijlage in dit verslag opgenomen.  
 
Financieel overzicht |  In 2021 zijn ondanks de pandemie veel initiatieven doorgegaan, zij het soms 
in aangepaste vorm. Zoals hierboven al is aangegeven is er, in overleg met de gemeente Culemborg 
net als in 2020 een corona regeling toegepast. Veel cultuurmakers hebben het Cultuurfonds 
gevonden en voor het eerst in het bestaan van het Cultuurfonds heeft dat geresulteerd in het 
volledig uitgeven van de voor 2021 toegekende subsidie.  Daar zijn we als Cultuurfonds best trots op. 
Zie hiervoor het overzicht van de begroting en realisatie 2021 onderaan dit jaarverslag.  
Het voor 2022 door de gemeente toegezegde subsidie volume is naast indexatie gelijk gebleven aan 
dat van 2021.  
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Beleidsplan | In het voorjaar publiceerde de gemeente de nieuwe Cultuurvisie. Ook het Cultuurfonds 
rondde het eigen beleidsplan af en publiceerde dat onder andere op de eigen website. Het doel van 
het Cultuurfonds is vooral om telkens per afzonderlijk geval te beoordelen in hoeverre een project 
aan de criteria voor het toekennen van een bijdrage voldoet. De culturele waarde voor Culemborg is 
één van die criteria.  
Tegelijkertijd ontstond  het “Projectteam Cultuur” dat tot doel heeft om aanjager te zijn voor allerlei 
culturele activiteiten in Culemborg en de speerpunten uit de Cultuurvisie. Dit projectteam houdt zich  
ook bezig met de culturele infrastructuur. Bestuursleden van het Cultuurfonds zijn ook betrokken bij 
dit projectteam.   
 
Communicatie | De online nieuwsbrief is zevenmaal naar aanvragers en geïnteresseerden gestuurd 
om de laatste ontwikkelingen kenbaar te maken. En natuurlijk kwamen alle berichten ook op de 
social media terecht. De website kreeg de nodige aandacht, vooral ook om de toegankelijkheid voor 
de (potentiële) aanvragers nog meer te verbeteren.  
Helaas kon vanwege de pandemie de geplande informatiebijeenkomst op 15 november op het 
laatste moment niet doorgaan.  Wanneer de maatregelen het toelaten, wordt deze zo snel mogelijk 
opnieuw georganiseerd. 
 
Het bestuur | Aan het einde van het jaar besloten Birgit Dulski en Pauline Huntjens hun functie in het 
bestuur ter beschikking te stellen, terwijl Ines van der Scheer toe trad als nieuw bestuurslid. 
Daarmee bestond het bestuur uit vier mensen en is direct een vacature uitgezet, waarbij de voorkeur 
uitgaat naar kandidaten met een migratieachtergrond en/of jongere kandidaten. 
 
Team Cultuurfonds Culemborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ton Lijten              Bart Heukelom    Stefan van den Oever   Ines van der Scheer Leontien van Honk 
            voorzitter        secretaris               penningmeester   bestuurslid   officemanager 

 
 
2022 | We constateren dat er begin 2022, na bijna twee jaar pandemie, een achterstand is in 
vermogensopbouw bij culturele organisaties, noodzakelijke investeringen niet mogelijk zijn geweest 
en dat een achterstand is opgelopen voor culturele activiteiten gericht op specifieke doelgroepen,  
met name voor jongeren en mensen met een migratie achtergrond. Daarnaast zien we dat culturele 
organisaties staan te trappelen om weer van start te gaan, maar dat de pandemie nog steeds onder 
ons is. Op basis van al deze constateringen zijn we in overleg om te bezien of er specifieke financiële 
regelingen kunnen worden ingevoerd om het culturele schip weer vlot te trekken. We hopen daar 
binnenkort meer over te berichten. Ondertussen blijven we natuurlijk onze reguliere activiteiten 
uitvoeren om zo een bijdrage te leveren aan een gezond cultureel klimaat in Culemborg. 
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Vastgesteld op 29 maart 2022 
 
 
A.J.M. Lijten   S.F.J. van den Oever  B. Heukelom   

Voorzitter    Penningmeester  Secretaris 

 

w.g.    w.g.    w.g. 

  



PROJECTENOVERZICHT 2021

Project Aanvrager Datum aanvraag gevraagde bijdrage Besluit verlening

#nietafgelast De Gelderlandfabriek 10-03-2021 4.900,00€                   2.534,00€               

5 Jaar Gelderlandfabriek De Gelderlandfabriek 09-04-2021 3.740,00€                   3.740,00€               

Anisymuz Alfons van der Mullen 13-08-21 420,00€                      420,00€                  

Anjerconcert Stichting Veteranen Culemborg 9-09-21 4.515,00€                   3.306,00€               

Autumn Leaves Capella Culemborg 22-09-21 1.140,00€                   1.140,00€               

Caberet voorstelling vrijwilligers ElkWelzijn 10-04-2021 2.175,00€                   2.175,00€               

Circado Stichting Kennisfusie 18-11-20 10.000,00€                 5.000,00€               

Community Arts project 'Hayat' Stichting Vida 14-09-21 10.582,00€                 10.582,00€             

Corona Concerten De Roos van Culemborg 25-11-20 2.000,00€                   2.000,00€               

Culemborgse Muziekparade 2021 Kunst Educatie Culemborg 19-07-21 1.500,00€                   1.500,00€               

Culemborgse SchoolOrkesten in coronatijd 2020-2021 KEC 11-04-2021 6.000,00€                   6.000,00€               

Culemborgse Verhalenboom Stg. Levende Verhalen Culemborg 16-10-19 2.000,00€                   2.000,00€               

Dameshandwerk & Noorderzon KuCu 24-12-20 1.825,00€                   1.825,00€               

Dance Art Studios Hometown Seline Koopman 30-04-2021 1.100,00€                   750,00€                  

De Ramptoerist De Gelderlandfabriek 21-06-21 6.000,00€                   5.000,00€               

De Ramptoerist -   GEANNULEERD De Gelderlandfabriek 18-11-20 5.000,00€                   5.000,00€               

Debuut EP Lies & Saar Lisa Schenk 10-06-2021 750,00€                      750,00€                  

Debuut EP Lies & Saar Sarah van Heuven 10-06-2021 750,00€                      750,00€                  

Expositie Dan liever de lucht in De Roos van Culemborg 2-01-21 5.000,00€                   5.000,00€               

Fototentoonstelling Auschwitz Birkenau Lek & Linge 19-08-20 4.900,00€                   4.900,00€               

Fransche zomer aan het spoel Werk aan het spoel 25-06-21 14.261,00€                 14.261,00€             
Het gezicht van het gezicht ElkWelzijn 12-05-2021 10.000,00€                 10.000,00€             

Huiskamer Kerstconcert Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia 21-10-21 1.366,00€                   1.366,00€               

Internationale Vrouwendag Stichting DIVC 15-1-21 1.100,00€                   1.100,00€               

Jubileumfestival EVA-Lanxmeer Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer 3-1-21 15.000,00€                 6.800,00€               

KEC Winterconcert 2021 KEC 21-10 3.000,00€                   3.000,00€               

Kerstconcert 2021 Kon Harmonie Pieter Aafjes 12-09-21 5.380,00€                   5.152,00€               

Kinderboekenweek 2021 Bibliotheek Rivierenland 13-04-2021 7.900,00€                   7.900,00€               

Kruipruimte boven de deur KuCu 24-12-20 3.240,00€                   3.240,00€               

Kunstroute Culemborg Stichting Kunstroute Culemborg 27-04-2021 7.785,00€                   7.785,00€               

Lek Art Jong Talent Stichting Lek Art 24-03-2021 12.000,00€                 10.400,00€             

Lief live lijf lied Yvette Ros 12-05-2021 750,00€                      750,00€                  

Mens en Omgeving anno 2021 Culemborgse Fotoclub Lek en Licht 23-04-2021 4.281,00€                   4.281,00€               

Online Jongerenfestival Lek & Linge 6-2-21 10.000,00€                 10.000,00€             

Operatie Oranje De Gelderlandfabriek 31-03-2021 4.715,00€                   4.715,00€               

Ouder en ouder, Pap en mamgedichten Marco Houtschild 01-04-2021 500,00€                      500,00€                  

Ouder en ouder, Pap en mamgedichten Rop Philippi 02-04-2021 500,00€                      500,00€                  

Piano Buiten Festival Stichting Pro Piano 7-07-21 10.000,00€                 10.000,00€             

Piano en Viooldag Stichting muziekeducatie Culemborg 26-04-2021 1.101,70€                   1.101,70€               

Talencafé en Taalwandelingen Maria van Vlerken 31-05-2021 750,00€                      750,00€                  

Themajaar Genoeg voor een heel weeshuis Elisabeth Weeshuis Museum 12-11-20 10.000,00€                 10.000,00€             

Toen en Nu (geannuleerd) Stichting Lek Art 31-03-2021 3.000,00€                   3.000,00€               

Uitbreiding Pilot Culemborgse Jeugdorkesten Stichting Muziekeducatie Culemborg 25-09-21 998,00€                      998,00€                  

Uitmarkt 2021 (geannuleerd) De Roos van Culemborg 22-05-2021 4.000,00€                   4.000,00€               

Uitvoering Requiem van Mozart Barbara Cantorij 21-09-21 3.430,00€                   3.430,00€               

Unknown Stories Stichting Nachtlicht 30-05-2021 2.500,00€                   2.500,00€               

Van ver gekomen, maar niet ver gebleven Stichting Vrijstadfestival Culemborg 4-10-21 4.000,00€                   3.820,00€               

Verbetering aanbod muziekonderwijs St. Openbaar Onderwijs Rivierenland 21-12-17 1.667,00€                   1.667,00€               

Voluit de Jamsessie Yvette Ros 26-08-21 750,00€                      375,00€                  

Workshops LekArt Air 2021 LekArt 7-09-21 1.120,00€                   1.120,00€               

Zoete Herinneringen - online De Fransche School 09-03-2021 3.937,52€                   3.937,52€               
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Jaarrekening 
 



BALANS 

Activa Passiva

31 dec. 2021 31 dec. 2020 31 dec. 2021 31 dec. 2020

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds gemeente Culemborg 6.979€                     19.466€              

Bestemmingsreserve Noodhulp Corona -€                         63.500€              

6.979€                     82.966€              

Vlottende Activa Kortlopende schulden

Terug te ontvangen bijdragen 5.786€                755€                   Crediteuren 5€                             81€                      

Vooruitbetaalde bijdragen 18.135€              18.092€              Nog te betalen bijdragen 49.695€                   61.220€              

23.921€              18.847€              Overlopende passiva 6.655€                     6.655€                

56.355€                   67.956€              

 Liquide middelen 39.413€              132.075€            

63.335€              150.922€            63.335€                   150.922€            
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Staat van baten en lasten

2018 2019 2020 2021 2021

werkelijk werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk

1

Vaststelling subsidie vorig jaar                   81.956                           -    -    -   

Niet bestede subsidie ontvangsten                  81.956-

Totaal Baten                113.746                279.156                197.200                     197.200                223.500 

LASTEN
Activiteiten                227.542                140.203                191.838 153.950 263.124

Voorziening terug te ontvangen bijdragen                     1.593 

Overhead

Bankkosten 3                        177                        196                        201 250 192

Automatisering/onderhoud website 4                          26                           -   4.000  -   

PR / marketing / info bijeenkomsten 5                     4.161                     1.649                           -   
2.000 52

Accountant 6                     3.630                     7.799                     6.655 5.500 6.803

Administratieve kosten 7                     1.936                     1.683                        885 
3.000 295

Totaal uitgaven overhead                     9.930                   11.327                     7.741                       14.750                     7.342 

Percentage tov totale begroting 8,7% 4,1% 3,9% 7,5% 3,3%

Uitgaven die verband houden met 

bijdrageverstrekking

Bestuurlijk Ondersteuner 8                   26.470                   20.947                   18.762 20.000 21.780

Website/aanvraagformulier 9                           -                       5.900                           -                                  -                             -   

Bezwaarcommissie 10                           -                             -                             -   1.500                           -   

Bestuurskosten 11                     8.875                     9.375                     6.867 7.000 7.239

Totaal uitgaven ivm bijdrageverstrekking                   35.345                   36.222                   25.629                       28.500                   29.019 

TOTAAL Lasten                274.410                187.752                225.208                     197.200                299.485 

Saldo van baten en lasten               160.664-                  91.404                 28.008-                               -                   75.985-

Bestemming saldo van baten en lasten 

Toevoeging aan bestemmingsfonds 

gemeente Culemborg
                          -                    91.404                           -                                 -   

 -   

Onttrekking bestemmingsfonds gemeente 

Culemborg
              160.664-                 28.008-                               -                   12.485-

Onttrekking bestemmingsreserve Noodhulp 

Corona
                63.500-

- Exploitatieresultaat boekjaar                 78.708-                    9.448                 28.008-                               -   
12.485-                 

- Afroming bestemmingsfonds tot 

   maximaal 10% subsidiebaten
                81.956-

- Toevoeging bestemmingsfonds overschot 

2018
                 81.956                           -                                 -                             -   

223.500

BATEN

Subsidie gemeente CFC 197.200

2

Het uitgangspunt van de stichting is dat maximaal 20% 

De nummering verwijst naar de 

toelichting per post.

               195.702                197.200                197.200 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting Cultuurfonds Culemborg heeft als doel:

Het bevorderen en het mede mogelijk maken van een gevarieerd en aantrekkelijk cultureel aanbod in

Culemborg voor een zo breed mogelijk en divers publiek door financiële ondersteuning, en het 

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Vestigingsadres

Stichting Cultuurfonds Culemborg (geregistreerd onder KvK-nummer 63698943) is gevestigd aan Wilgeboom 39 te Culemborg.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens door het bestuur van de stichting gekozen en beschreven 

grondslagen. Er is geen sprake van een wettelijk vereiste of anderszins vanuit de stakeholders op grond 

waarvan de jaarrekening op basis van algemeen aanvaarde grondslagen opgesteld zou moeten worden. 

De belangrijkste afwijking ten opzichte van de nu gekozen en beschreven eigen grondslagen en

de algemeen aanvaarde grondslagen: de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro 

en kleine rechtspersonen (Rjmk) C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven is dat lasten worden toegerekend 

aan het jaar waarin de subsidiabele activiteiten plaatsvinden. 

Een belangrijke stakeholder, de gemeente Culemborg (subsidieverstrekker), is van mening dat de gekozen 

en beschreven eigen grondslagen - die ongewijzigd zijn ten opzichte van voorgaand jaar -

toegepast door het bestuur voor het opstellen van de jaarrekening voldoende inzicht bieden voor het 

vaststellen van de structurele subsidie. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verstrekte bijdragen aan activiteiten worden verantwoord in 

het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd of gestart. Overige lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten 

indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 

vorderingen (waarbij wel rekening gehouden moet worden met eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid). De nominale waarde 

is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit het actief is ontstaan.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van 

de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar waarin de activiteit waaraan de bijdrage is 

toegezegd wordt uitgevoerd of gestart is.
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Toelichting balans 
 

Terug te ontvangen bijdragen  
Dit betreft een tweetal dubbel uitbetaalde voorschotbedragen.  
 
Vooruitbetaalde bijdragen / niet uit de balans blijkende bijdrageverleningen 
In de balans is een vordering opgenomen van € 18.135 ontstaan door uitbetaling van verleende 
voorschotten voor projecten en activiteiten die in 2022 e.v. worden uitgevoerd.  Indien voldaan 
wordt aan alle voorwaarden rondom de bijdrage verlening en het bestuur besluit de ingediende 
aanvraag voor het volledige bedrag vast te stellen, is de totale maximale bijdrage aan deze 
activiteiten € 25.450 en het maximaal nog bij vaststelling  uit te betalen bedrag € 7.315.  De definitief 
vast te stellen bijdrage aan deze projecten wordt toegerekend aan boekjaar 2022. 
 
Bestemmingsfonds gemeente Culemborg / Bestemmingsreserve Noodhulp Corona. 
Door de subsidieverstrekker, de gemeente Culemborg, zijn voorwaarden verbonden aan de 
besteding van de ontvangen subsidie. Op basis van de Algemene Subsidieverordening Culemborg 
2014 art. 30 lid 1 kan een exploitatieoverschot tot maximaal 10% van de verleende subsidiebedrag 
gereserveerd worden voor opvolgende jaren. Bij een subsidievaststelling lager dan de 
bevoorschotting door de gemeente ,dan wel bij ontbinding van de stichting, dient het saldo van het 
bestemmingsfonds te worden terugbetaald aan de gemeente.  
De gemeente Culemborg heeft bij brief gedateerd 17 december 2020 goedgekeurd dat een bedrag 
van ongeveer € 60.000 in 2021 mag worden ingezet voor noodhulp aan culturele organisaties met als 
doel de culturele sector zoveel mogelijk overeind te houden in deze coronatijd.  Conform deze brief 
is hiervoor in 2020 een bestemmingsreserve van € 63.500 gevormd.  In 2021 is deze 
bestemmingsreserve volledig benut.  
 
Verloop Bestemmingsfonds gemeente Culemborg 
 

        31 dec. 2021  31 dec. 2020 
Stand per 1-1       €    19.466        €   110.974 
Resultaatbestemming exploitatie boekjaar                 -/- €     12.485   -/- €    28.008 
Af: vorming bestemmingsreserve           -/-€               0   -/- €    63.000      
Stand per 31-12                 €       6.979        €     19.466 
 
Verloop Bestemmingsreserve Noodhulp Corona 

       31 dec. 2021  31 dec. 2020 
Stand per 1-1      €     63.500  €       0        
Resultaatbestemming exploitatie boekjaar                  -/- €     63.500  €         63.500        
Stand per 31-12     €        0  €         63.500    
 

 

  



 

Stichting Cultuurfonds Culemborg | Jaarverslag 2021      pagina 13 

 

Toelichting staat van baten lasten 
 
BATEN 
 
1. Subsidie gemeente  
De gemeente Culemborg heeft over boekjaar 2021 een structurele subsidie verleend van  
€ 203.000 en een incidentele subsidie ten behoeve van noodfonds corona van € 20.500. 
 
LASTEN 
 
2. Activiteiten 
Met betrekking tot het boekjaar 2021 heeft het Cultuurfonds Culemborg 63 aanvragen ontvangen. 
Op 53 van deze aanvragen is positief beschikt.  
Een aantal van de activiteiten zijn geannuleerd als gevolg van de overheidsmaatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus. 
 

3. Bankkosten  
Deze zijn iets lager uitgevallen dan begroot. 
 
4. Automatiseringskosten/onderhoud website 
Deze post houdt betrekking op het continue onderhoud én verbetering van de functionaliteit van het 
digitale aanvraagformulier en de website. In 2021 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.   
 
5. PR/marketing/bijeenkomsten 
Deze kosten behelzen onder andere promotiemateriaal en informatieavonden van het Cultuurfonds 
Culemborg. Mede als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus zijn hiervoor 
slechtst zeer beperkte kosten gemaakt. 
 
6. Accountant 
De accountantskosten betreffen het monitoren van de financiële administratie door de accountant, 
de kosten van de controle van de jaarrekening 2021 alsmede extra werkzaamheden in verband met 
incidentele advieskosten. 
 
7. Administratieve kosten 
Hieronder vallen de kosten voor inkoop toners en papier, gebruikt voor beschikkingen en dergelijken, 
alsmede de kosten van de vergaderruimte voor bestuursvergaderingen. 
 
8. Bestuurlijke ondersteuning 
Het Cultuurfonds Culemborg maakt sinds de oprichting gebruik van een Bestuurlijk Ondersteuner. 
Nagenoeg alle werkzaamheden van de Bestuurlijk Ondersteuner houden direct verband met het doel 
van de stichting. 
 
  



 

Stichting Cultuurfonds Culemborg | Jaarverslag 2021      pagina 14 

 

9. Website/aanvraagformulier 
In 2021 zijn geen kosten gemaakt ter verbetering van de website en het aanvraagformulier. 
 
10. Bezwaarcommissie 
In 2021 is door geen der aanvragers bezwaar gemaakt tegen een afgegeven beschikking. 
 
11. Bestuurskosten    
Dit betreft de vrijwilligersvergoeding voor de bestuursleden alsmede kosten gemaakt bij het afscheid 
van bestuursleden. 
 
Vastgesteld op 29 maart 2022 
 
A.J.M. Lijten   S.F.J. van den Oever  B. Heukelom   

Voorzitter    Penningmeester  Secretaris 

 

w.g.    w.g.    w.g. 

 








