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Inleiding |  

 

Gelukkig kon de samenleving in het begin van 2022 de extra maatregelen vanwege de 

coronapandemie afbouwen. Bij het Cultuurfonds Culemborg (CFC)  betekende dit, dat het CFC bij 

reguliere aanvragen voor culturele activiteiten weer de “oude” maximale bijdrage van 40 % van de 

kostenbegroting als bijdrage ging hanteren, in plaats van maximaal 66% tijdens de coronaperiode. 

Tegelijkertijd constateerde het CFC dat de coronapandemie tot grote financiële problemen bij 

culturele organisaties had geleid. In overleg met de gemeente stelde deze daarom eenmalig extra 

financiële middelen ter beschikking voor de culturele sector in de stad. Het ging daarbij om het: 

● versterken van weerstandsvermogen van culturele organisaties, zodat deze een 

buffer konden opbouwen voor eventuele toekomstige financiële tegenvallers; 

● kunnen doen van noodzakelijke investeringen, welke in de corona periode niet 

gedaan konden worden;. 

● stimuleren van culturele activiteiten met een spin-off voor het realiseren van de 

cultuurvisie, d.w.z. activiteiten gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren en 

mensen met een migratie achtergrond. 

Deze extra financiële middelen bracht de gemeente Culemborg onder bij het CFC, om voor een 

goede verdeling hiervan zorg te dragen  Het CFC maakte deze extra voorzieningen in het voorjaar 

bekend, waarna diverse organisaties een beroep op  deze extra middelen deden. Organisaties 

konden kon zich tot 1 november 2022 voor deze extra financiële middelen bij het CFC melden.  

 

In 2022 was er meer aandacht voor specifieke doelgroepen in Culemborg, zoals jongeren en mensen 

met een migratieachtergrond, evenals voor diverse samenwerkingsvormen tussen verschillende 

groepen. Het CFC ondersteunde graag de projecten waarbij deze elementen aanwezig waren.  

 

Aanvragen voor een bijdrage | Het Cultuurfonds heeft voor 2022 voor 62 projecten een aanvraag 

voor financiële ondersteuning gekregen. Ruim de helft van de beschikbaar gestelde gelden ging naar 

muziek, een kwart naar een mengvorm van culturele disciplines en het overige naar dans, theater en 

overige disciplines.   

De verdeling van de aanvragers is: 

● 35 stichtingen  

● 18 verenigingen 

● 9 personen 

Van de 62 aanvragen zijn er 6 afgewezen, omdat zij niet aan de criteria voldeden. 2 Projecten zijn 

door de organisatoren geannuleerd en 1 aanvraag is ingetrokken.  

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. 

 

De 62 aanvragen betreffen zeer uiteenlopende activiteiten, om dit enigszins te illustreren hierbij 

enkele vier voorbeelden:   

1. Jopie Biesters maakt  in haar atelier beeldende kunst samen met  jongeren en 

jongvolwassenen uit de asielzoekersopvang aan de Bellweg leidend tot een bescheiden foto-

presentatie. 
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2. Nine Sligter heeft in nauwe samenwerking met Theater De Fransche School een klassieke 

muziekreeks gerealiseerd. De concerten die daaruit voortvloeiden, met o.a. optredens van 

jonge topmusici als Niek Baar & Ben Kim, het Brackmann Trio en het Dudok Quartet waren 

een groot succes met een telkens uitverkocht theater. 

3. In het weekend van 28 oktober vond de jaarlijkse Kunstroute plaats. Op verschillende 

locaties in de stad stelden Culemborgse beeldende kunstenaars hun werken tentoon. De 

Kunstroute trok zeer veel belangstellenden. 

4. Op 18 april organiseerde Anthony Zielhorst in de R.K. Barbarakerk een goed bezocht 

benefietconcert voor de kinder-slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne. Dit leverde 

een mooie opbrengst op welke Unicef ter plaatse bracht.  

  

Een volledig overzicht van alle (gehonoreerde) aanvragen staat in de bijlage bij dit verslag. 

 

Financieel overzicht | Veel cultuurmakers hebben het Cultuurfonds wederom gevonden, waarmee 

wij ook dit jaar weer alle beschikbare, reguliere gelden konden inzetten. Zie hiervoor het overzicht 

van de begroting en realisatie 2022 onderaan dit jaarverslag. Het jaar 2022 was door de extra 

incidentele regelingen zoals genoemd in de inleiding ook weer een bijzonder jaar. De uitvoering van 

deze regelingen was eveneens een taak voor het CFC. In een aparte bijlage geeft het CFC een 

verantwoording van de inzet van deze middelen in het kader van de Incidentele Regelingen 2022. 

Het voor 2023 door de gemeente toegezegde subsidie volume is, exclusief de toegepaste indexatie, 

gelijk gebleven aan dat van 2022.  

 

Beleidsplan | Ook in 2022 evalueerde het CFC werd het beleidsplan, dit heeft niet tot wijzigingen 

geleid. Wel wil het CFC in bepaalde omstandigheden een meer proactieve positie kiezen.  

Zo’n situatie deed zich voor toen bleek dat de Uitmarkt in september door persoonlijke 

omstandigheden van de organisator niet door zou kunnen gaan. Samen met de Gelderland 

Cultuurfabriek  is toen naar een oplossing gezocht. 

Op verzoek hielp het CFC  vijf potentiële aanvragers bij het opstellen van een aanvraag. Het is geen 

beleid om deze vorm van ondersteuning standaard aan te bieden, maar activiteiten mogen ook niet 

belemmerd worden door onbekendheid met de procedures van het CFC.  

 

Communicatie |  

In het voorjaar lanceerde het CFC een volledig nieuwe website met aanvraagformulier. Naast 

efficiency in de aanvraagprocedure is een frisse uitstraling met meer ruimte voor beeld de winst van 

deze nieuwe site.  

De online nieuwsbrief is negen maal naar 188 aanvragers en geïnteresseerden gestuurd om de 

laatste ontwikkelingen kenbaar te maken. En natuurlijk kwamen alle berichten ook op de social 

media kanalen terecht.  

 

De informatiebijeenkomst kon gelukkig in 2022 ook weer doorgaan. Het werd een mooie avond waar 

“ontmoeten” centraal stond. Een ontmoeting tussen het bestuur van het CFC met aanvragers en 

geïnteresseerden, maar ook een ontmoeting tussen cultuurmakers onderling. De voorzitter van het 

CFC blikte terug op 2021 en vooruit naar 2022, bracht de incidentele regeling in 2022 onder de 

aandacht en beantwoordde vele vragen. Het projectteam Cultuur praatte de deelnemers bij en  

jonge artiesten gaven de avond een mooie culturele omlijsting. 
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Ook was het CFC aanwezig met een stand op de Uitmarkt op zaterdag 17 en zondag 18 september in 

de Grote of St. Barbarakerk. Het was een mooie gelegenheid om het CFC te presenteren en in 

contact te (laten) komen met cultuurmakers in Culemborg.  

 

Het bestuur | De samenstelling van het bestuur is in 2022 gelijk gebleven. Helaas is nog geen 

geschikte kandidaat gevonden voor de vacature die al het gehele jaar open staat, waarbij de 

voorkeur uitgaat naar het inclusiever maken van het team met bij voorkeur een jonge bestuurder 

met een migratie-achtergrond.  

 

Team Cultuurfonds Culemborg 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Ton Lijten              Bart Heukelom    Stefan van den Oever   Ines van der Scheer Leontien van Honk 

            voorzitter        secretaris               penningmeester   bestuurslid   officemanager 

 

 

2023 | Een bruisend cultuurrijk Culemborg aanwakkeren blijft ook in 2023 het doel. Het CFC is ervan 

overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt. Daarom 

bevorderen en ondersteunen wij als bestuurders een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar 

mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg. De regeling versterking 

weerstandsvermogen zal ook in 2023 van toepassing zijn, waarvoor culturele organisaties die aan de 

vereisten voldoen, weer een aanvraag kunnen indienen. 

 

Vastgesteld op 28 maart 2023 

 

A.J.M. Lijten   S.F.J. van den Oever  B. Heukelom   

Voorzitter    Penningmeester  Secretaris 

 

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

 

  

       



Project Aanvrager

Datum 

aanvraag

Gevraagde 

bijdrage

Besluit 

verlening

Jazz workshop contrabas Melvin Koenings 16-08-21 550,00€          550,00€          

Barok aan de Lek De Roos van Culemborg 22-09-21 3.000,00€       3.000,00€       

Jubileumfestival EVA-Lanxmeer Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer 27-09-21 8.000,00€       7.749,00€       

Breaks ins and outs Popkoor the Happening 15-10-21 7.500,00€       7.500,00€       

Peer Gynt, een muzikaal theateravontuur Betuws Symfonie Orkest 2-11-21 7.210,00€       7.210,00€       

Klassieke reeks TDFS 3-11-21 2.879,13€       3.230,00€       

Als muren konden praten Senioren Collectief Culemborg 9-11-21 6.000,00€       6.000,00€       

An evening at the factory stichting de Gelderland Cultuurfabriek 19-11-21 4.360,00€       4.360,00€       

Avond van de AMAI 2022 Stichting Amai 10-12-21 750,00€          750,00€          

Concert Capella Culemborg 2-01-22 2.137,00€       2.137,00€       

Kuilenburg Feest De Roos van Culemborg 7-01-22 960,00€          960,00€          

Stabat Mater De Roos van Culemborg 9-01-22 700,00€          700,00€          

Drieluik "Van de schoonheid en van de troost" Stichting Gewoon Klassiek 23-01-22 3.528,00€       3.528,00€       

In de voetsporen van oude meesters Roger Klaassen 24-01-22 750,00€          750,00€          

Het Affuitproject Stadswerkplaats-Culemborg/Houtatelier Nerf V. 26-01-22 5.000,00€       5.000,00€       

LOF the Neighbours A-Capellagroep The Neighbours 27-01-22 1.950,00€       1.950,00€       

Revitalisatie concert Culemborgs Kamer Koor Culemborgs Kamer Koor 29-01-22 2.692,00€       2.692,00€       

Schubertiade - Tijdloze romantiek Culemborgs Mannenkoor 7-02-22 1.170,00€       1.170,00€       

KEC Samenspeelconcerten KEC 11-02-22 1.500,00€       1.500,00€       

Johannes Passion Barbarij Cantorij 11-02-22 4.054,00€       4.054,00€       

De kunst van het herinneren De Roos van Culemborg 12-02-22 2.400,00€       2.400,00€       

La Quarantaine Stichting Archief Collectief 14-02-22 5.000,00€       5.000,00€       

Orgelconcerten Stichting Muziek in de Grote of Barbarakerk 28-02-22 1.100,00€       1.100,00€       

Buitengewoon Zingen 2022 Werk aan het Spoel 21-03-22 1.000,00€       1.000,00€       

Kinderboekenweek 2022 Bibliotheek Rivierenland 28-03-22 8.900,00€       8.900,00€       

LekArt festival 2022 LekArt 3-04-22 12.500,00€     10.000,00€     

Benefietconcert Oekraïne Anthony Zielhorst 5-04-22 1.171,00€       1.171,00€       

Kunstroute Culemborg 2022 Stichting Kunstroute Culemborg 7-04-22 4.050,00€       4.050,00€       

Kindermuseumnacht 2022 Elisabeth Weeshuis Museum 9-04-22 2.220,00€       2.220,00€       

Het zijn net mensen (hernieuwde aanvraag) Stichting Artous 10-04-22 1.617,39€       1.617,39€       

Jubileumjaar Volksdansvereniging Oriënt Volksdansvereniging Oriënt 22-04-22 1.950,00€       1.950,00€       

Talencafé Maria van Vlerken 24-04-22 750,00€          750,00€          

KEC Filmklassiekers KEC 29-04-22 4.250,00€       4.250,00€       

Dekoor Close Harmony - Perspectief DeKoor Projecten 7-05-22 1.300,00€       1.300,00€       

Piano Buiten Festival Pro Piano 18-05-22 6.000,00€       6.000,00€       

Themajaar 'Wij waren wees, wie ben jij?' Elisabeth Weeshuis Museum 29-05-22 12.000,00€     12.000,00€     

The art of Dance Art Studios 31-05-22 750,00€          750,00€          

Spoelfestival Werk aan het Spoel 31-05-22 7.250,00€       7.250,00€       

Buurtcentrum Bolderburen Werelddag 2022 ElkWelzijn 31-05-22 1.000,00€       1.000,00€       

Afrikaanse zang- en percussiegroep Wereldwinkel Culemborg 8-06-22 272,50€          272,50€          

Grijze Koppenorkest ElkWelzijn 13-06-22 2.378,00€       1.171,20€       

Amai Zomermeetup 2022 Stichting AMAI 17-06-22 750,00€          750,00€          

Uitmarkt 2022 stichting de Gelderland Cultuurfabriek 22-07-22 4.000,00€       4.000,00€       

Mendelssohn Drie Psalmen Barbarij Cantorij 26-07-22 4.738,00€       4.738,00€       

Klassieke reeks #2 TDFS 31-07-22 3.435,64€       3.435,64€       

Concert Capella Culemborg 1-08-22 1.935,00€       1.935,00€       

Reis door de Nacht Culemborgs Kamer Koor 26-08-22 3.522,39€       3.522,39€       

A Culemborg Carol Stichting Instandhouding RK Kerkgebouw 5-09-22 10.000,00€     10.000,00€     

Requiem van G. Fauré Barbarij Cantorij 25-09-22 2.908,00€       2.908,00€       

Purple Friday MAE Stage Productions 17-10-22 750,00€          750,00€          

Birdy nam nam Jopie Biesters 17-10-22 750,00€          750,00€          

Conference van Gas los Theo Elfrink 31-10-22 500,00€          500,00€          

Componeren muziek en drukken muziekboek Stichting Anisymuz 8-11-22 479,50€          479,50€          

PROJECTENOVERZICHT 2022
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Project Aanvrager

Datum 

aanvraag

 gevraagde 

bijdrage 

 Besluit 

verlening 

De Gelderland Cultuurfabriek DGF 1-08-22 22.200,00€     nnb

Elisabeth Weeshuis Museum Elisabeth Weeshuis Museum 1-10-22 11.946,00€     nnb

Theater De Fransche School Theater De Fransche School 20-10-22 12.935,00€     nnb

Aanschaf piano KEC 26-10 855,74€          855,74€          

Nacht van het weeshuis Elisabeth Weeshuis Museum 7-6 5.600,00€       5.600,00€       

Culemborg Mondiaal KEC 27-6 6.920,00€       6.920,00€       

Cultuurkanjers stichting de Gelderland Cultuurfabriek 18-8 3.600,00€       3.600,00€       

Winterconcert 2022 KEC 17-10 4.250,00€       4.250,00€       

Theaterproject Gestrand Stichting Senioren Collectief Culemborg 28-10 10.000,00€     10.000,00€     

Theater De Fransche School Theater De Fransche School 20-10 39.800,00€     

Elisabeth Weeshuis Museum Elisabeth Weeshuis Museum 21-10 27.075,00€     

Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes 25-10 5.050,00€       

De Gelderland Cultuurfabriek De Gelderland Cultuurfabriek 28-10 27.455,00€     

REGELING 4 | BIJDRAGE AAN VASTE LASTEN 

INCIDENTELE REGELINGEN 2022

REGELING 1 | WEERSTANDSVERMOGEN

REGELING 2 | NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN 

REGELING 3 | CULTURELE ACTIVITEITEN MET SPIN-OFF TBV CULTUURVISIE 
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Jaarrekening 

 

 

 



BALANS 

Activa Passiva

31 dec. 2022 31 dec. 2021 31 dec. 2022 31 dec. 2021

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds gemeente Culemborg 20.900€                   6.979€                

Bestemmingsreserve incidentele regelingen 13.313€                   

34.213€                   6.979€                

Vlottende Activa Kortlopende schulden

Subsidie structureel 11.207€                   

Terug te ontvangen bijdragen -€                    5.786€                Crediteuren 1.930€                     5€                        

Vooruitbetaalde bijdragen 24.076€              18.135€              Nog te betalen bijdragen 118.575€                 49.695€              

24.076€              23.921€              Overlopende passiva 8.500€                     6.655€                

140.212€                 56.355€              

 Liquide middelen 150.349€            39.413€              

174.425€            63.335€              174.425€                 63.335€              
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Staat van baten en lasten

2019 2020 2021 2022 2022

werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk

1

Incidentele subsidie regeling 

weerstandsvermogen
                 40.000 

Incidentele subsidie coronasteun 

infrastructuur
                 61.000 

Incidentele subsidie noodzakelijke 

investeringen
                 60.000 

Incidentele subsidie cultuurvisie 2022                  30.000 

Totaal incidentele subsidies                191.000 

Vaststelling subsidie vorig jaar                  81.956 

Niet bestede subsidieontvangsten 11.207-                 

Totaal Baten                279.156                197.200                223.500                209.000                388.793 

LASTEN
Activiteiten structureel                140.203                191.838 263.124 191.838 127.371

Regeling weerstandsvermogen 47.081

Regeling coronasteun infrastructuur 99.380

Regeling noodakelijke investeringen 856

Regeling cultuurvisie 2022                  30.370  
Totaal activiteiten incidenteel                177.687 

Totaal uitgaven activiteiten                140.203                191.838                263.124                191.838                305.058 

Overhead

Bankkosten 3                        196                        201 192 250 192

Automatisering/onderhoud website 4                            -    -   500 418

PR / marketing / info bijeenkomsten 5                     1.649                            -   
52 2.000 0

Accountant 6                     7.799                     6.655 6.803 6.655 8.949

Administratieve kosten 7                     1.683                        885 
295 2.000 2.569

Totaal uitgaven overhead                  11.327                     7.741                     7.342                  11.405                  12.128 

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

Uitgaven die verband houden met 

bijdrageverstrekking

Bestuurlijk Ondersteuner 8                  20.947                  18.762 21.780 20.000 21.780

Website/aanvraagformulier 9                     5.900                            -                              -   3.000                  16.456 

Bezwaarcommissie 10                            -                              -                              -   500                            -   

Bestuurskosten 11                     9.375                     6.867 7.239 7.000 6.137

Totaal uitgaven ivm bijdrageverstrekking                  36.222                  25.629                  29.019                  30.500                  44.373 

TOTAAL Lasten                187.752                225.208                299.485                233.743                361.559 

Saldo van baten en lasten                  91.404                 28.008-                 75.985-                 24.743-                  27.234 

Bestemming saldo van baten en lasten 

Toevoeging aan bestemmingsfonds 

gemeente Culemborg
                 91.404                           -   

 -   
                          -   

 -   

Toevoeging bestemmingsfonds gemeente 

Culemborg
                28.008-                 12.485-                           -                    13.921 

Onttrekking bestemmingsreserve Noodhulp 

Corona
                63.500-  , 

Toevoeging aan bestemmingsreserve 

incidentele regelingen
                 13.313 

- Exploitatieresultaat boekjaar                    9.448                 28.008-                 12.485-                           -                    27.234 

- Afroming bestemmingsfonds tot 

   maximaal 10% subsidiebaten

- Toevoeging bestemmingsfonds overschot 

2018
                 81.956                           -                             -                             -                             -   

2

Het uitgangspunt van de stichting is dat maximaal 20% van de uitgaven gebruikt mag worden voor overhead. 

Hiervan houdt minimaal 10% rechtstreeks verband met werkzaamheden die het doel van de stichting 

ondersteunen.

209.000223.500

BATEN

209.000

De nummering verwijst naar de 

toelichting per post.

               197.200                197.200 Structurele subsidie gemeente CFC
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2022

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 
 

Vooruitbetaalde bijdragen / niet uit de balans blijkende bijdrageverleningen 
In de balans is een vordering opgenomen van € 24.076 ontstaan door uitbetaling van verleende 
voorschotten voor projecten en activiteiten die in 2023 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 € 31.656 en het maximaal nog bij vaststelling  uit te betalen bedrag € 7.580. 
De definitief vast te stellen bijdrage aan deze projecten wordt toegerekend aan boekjaar 2023. 
 
Bestemmingsfonds gemeente Culemborg  
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.  
 
Bestemmingsreserve Noodzakelijke Investeringen  
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  incidente subsidies van totaal € 191.000 is slechts gedeeltelijk benut in 2022. 10% van het 
subsidiebedrag wordt gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Het restant van de niet benutte 
subsidie wordt als terug te betalen aan de gemeente verantwoord.  
 
Verloop Bestemmingsfonds gemeente Culemborg 
 

        31 dec. 2022  31 dec. 2021 
Stand per 1-1       €       6.979        €    19.466 
Resultaatbestemming exploitatie boekjaar                       €      27.234   -/- €    12.485 
Af: vorming bestemmingsreserve           -/- €      13.313   -/- €              0      
Stand per 31-12            -/- €      20.900         €     6.979 
 
Verloop Bestemmingsreserve incidentele regelingen  

       31 dec. 2022  31 dec. 2021 
Stand per 1-1      €                   0  €       0        
Resultaatbestemming exploitatie boekjaar                  -/- €         13.313  €                  0        
Stand per 31-12     €         13.313  €                  0    
 
 
Terug te betalen subsidie noodzakelijke investeringen  
Dit betreft het niet benutte gedeelte van de incidente subsidies en de structurele subsidie na aftrek 
van het gedeelte van 10% dat voor toekomstige uitgaven gereserveerd mag worden.  
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Toelichting staat van baten lasten 
 
BATEN 
 
1. Subsidie gemeente  
De gemeente Culemborg heeft over boekjaar 2022 de volgende subsidies verleend: 

- een structurele subsidie van € 209.000 
- een incidentele subsidie van € 40.000 ten behoeve van de regeling weerstandsvermogen 
- een incidentele subsidie van € 61.000 ten behoeve van de regeling coronasteun 

infrastructuur (Vaste Lasten) 
- een incidentele subsidie van € 60.000 ten behoeve van de regeling noodzakelijke 

investeringen 
- een incidentele subsidie van € 30.000 ten behoeve van de regeling spin-off cultuurvisie 

2022vermogen 
 
Van de structurele subsidie is € 127.371 besteed, van de incidentele subsidies is € 177.687 besteed. 
Er mag 10% van het verleende subsidiebedrag worden gereserveerd voor opvolgende jaren, zodat  
€ 11.207 structurele subsidie terug betaald dient te worden aan de gemeente.  
 
LASTEN 
 
2. Activiteiten 
Met betrekking tot het boekjaar 2022 heeft het Cultuurfonds Culemborg 62 reguliere aanvragen 
ontvangen. Op 53 van deze aanvragen is positief beschikt.  
Daarnaast zijn voor de incidentele regelingen toegekend  
3 aanvragen voor de regeling weerstandsvermogen,  
1 aanvraag voor de regeling noodzakelijke investeringen 
5 aanvragen voor activiteiten met spin-off tbv cultuurvisie 2022 
4 aanvragen voor de regeling coronasteun infrastructuur 
 

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.  
 
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 2022 alsmede extra werkzaamheden in verband met 
incidentele advieskosten. Ten gevolge van de incidentele subsidies is dit bedrag hoger dan begroot. 
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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.  
 
9. Website/aanvraagformulier 
In 2022 is voor € 16.456 aan kosten gemaakt ter verbetering van de website en het 
aanvraagformulier. 
 
10. Bezwaarcommissie 
In 2022 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 28 maart 2023 
 
A.J.M. Lijten   S.F.J. van den Oever  B. Heukelom   

Voorzitter    Penningmeester  Secretaris 

 

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


