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Dit jaarverslag is opgesteld volgens de 
opzet van het Iglo model1 , waarbij een 
verdeling is gemaakt tussen: 

(A) Basisvoorziening 
(B) Culturele en Sociaal Maatschappelijke 
activiteiten 
(C) Commerciële activiteiten 

Deze worden ondersteund door Cultureel 
Partnerschap, Cultureel Ondernemerschap 
en Innovatie. 

1 Ontwikkeld door adviesbureau Berenschot specifi ek voor de cultuursector.

Het jaar 2021
 in beeld

Covid 19
Het hele jaar 2021 heeft in het teken gestaan 
van corona, wat betekent dat 2021 een 
overgangsjaar was zoals eerder in het 
Crisis Bedrijfsplan is omschreven. Het 
Cultuurcentrum was geopend op het moment 
dat de maatregelen het toelieten en gesloten 
wanneer maatregelen dat voorschreven. Er zijn 
steeds (culturele) activiteiten georganiseerd en 
gefaciliteerd die binnen de beperkingen mogelijk 
waren. We hebben gekeken naar mogelijkheden, 
creatief en innovatief, om met deze moeilijke en 
onzekere periode door te komen. 

Het jaar 2021 kende een andere 
start dan andere jaren. Vanwege 
de coronamaatregelen was het 
Cultuurcentrum grotendeels gesloten. 
De toekomst was ongewis; het was niet 
duidelijk wanneer de deuren weer geopend  
konden worden. En het was onzeker of 
het Cultuurcentrum in de toekomst haar 
culturele rol weer zou kunnen uitoefenen 
zoals we dat in het verleden gewend waren. 
Ondanks deze onzekerheid was het team 
van het Cultuurcentrum op zoek naar wat 
wel mogelijk was. Het jaar 2021 heeft dan 
ook in het teken gestaan van de kunst van 
het kijken naar wat wél kan. 

Voorstellingen zijn, vaak meerdere 
malen, verzet of uiteindelijk geannuleerd. 
Kaartkopers werden geïnformeerd en 
steeds werd geanticipeerd op veranderende 
maatregelen. Met de ervaring van eerdere 
lockdowns hebben we bij de bekendmaking 
van nieuwe maatregelen eerst afgewacht 
tot alle informatie bekend was voor er actie 
werd ondernomen. 

Er is in 2021 met veel energie gebrainstormd 
over kansen. De medewerkers en het bestuur 
van het Cultuurcentrum hebben, net als in 
2020, een ongekende veerkracht laten zien 
wat zich o.a. heeft vertaald in CCDEE TV, een 
toekenning van subsidie vanuit het Kickstart 
Cultuurfonds en livestreaming van culturele 
en zakelijke activiteiten.

In september was de  Kick-Off van het 
nieuwe theaterseizoen ondanks dat 
op dat moment niet duidelijk was of de 
voorstellingen door konden gaan en onder 
welke voorwaarden. Het jaar is afgesloten 
met een lockdown waarbij niet duidelijk 
was wanneer er een versoepeling van de 
maatregelen te verwachten was. 

Achter de schermen zijn we volop aan de 
slag gegaan met de voorbereidingen voor 
na de heropening, wat zijn vruchten heeft 
afgeworpen op het moment dat we in 2022 
weer open mochten.

INLEIDING
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Leidraad
Met veel passie en energie is gewerkt aan 
een businessplan “Een toekomstbestendig 
Cultuurcentrum voor Deurne 2022-
2026” wat in juli klaar was. Het is een 
kompas geworden waarmee we een 
toekomstbestendig Cultuurcentrum 
willen realiseren. Met ondersteuning van 
Berenschot en in nauwe afstemming met 
het bestuur en de medewerkers is dit plan 
tot stand gekomen. Het plan voorziet in 
een ambitieus, maar haalbaar perspectief 
met als doel het realiseren van een 
toekomstbestendig Cultuurcentrum. Het 
Cultuurkader2 en het Iglo model vormen de 
leidraad voor het plan wat in oktober aan 
de gemeenteraad is gepresenteerd. Het 
plan geeft een goed beeld van de kansen 
en potentie van het Cultuurcentrum en de 
manier waarop deze benut kunnen worden. 
In oktober is het plan aangeboden aan het 
college van Burgemeester en Wethouders.

Waarde van Cultuur
Als een rode draad loopt de waarde 
van cultuur door het businessplan, het 
vormt de basis van de activiteiten van het 
Cultuurcentrum. Cultuur verrijkt, verbindt en 
verbaast. Het vergroot de leefbaarheid en het 
welzijn en maakt Deurne aantrekkelijk om in 
te wonen en recreëren.

Ondanks de beperkte mogelijkheden 
vanwege sluiting zijn we op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om een bijdrage te 
blijven leveren aan een mooier en socialer 
Deurne. Dit is gelukt en voor de inwoners 
van Deurne onder andere zichtbaar in de 
lancering van CCDEE TV, een lokale tv-show 
in samenwerking met Marco Swiggers en 
Loes Damen over cultuur in Deurne. Maar ook 
door het live streamen van de Kick Off van het 
theaterseizoen in september, het faciliteren 
van culturele activiteiten in de zalen binnen 
de geldende maatregelen en het bieden van 
ruimte voor dagbesteding tijdens lockdowns 
bleef het Cultuurcentrum een bijdrage leveren 
aan de maatschappelijke, artistieke en 
economische waarde van cultuur.

BUSINESSPLAN

2 Gemeente Deurne, 2020.
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Personeel en vrijwilligers
Tot juni 2021 was het Cultuurcentrum 
gesloten, daarom hebben we ervoor 
gekozen om de horecamanager pas vanaf 
mei 2021 te vervangen. Ook hebben we de 
kok niet direct vervangen maar hebben 
we rekening gehouden met een opbouw 
scenario op langere termijn. Dit heeft een 
kostenbesparing op de personeelskosten 
opgeleverd. Ook voor andere vacatures, 
zoals voor horecamedewerkers, zijn we 
terughoudend geweest met invullen 
vanwege de onzekere situatie. De vacature 
voor medewerker publiciteit hebben we 
tijdelijk met een ZZP-er opgevangen en de 
coördinator Gebouw en Techniek was enkele 
maanden gedetacheerd.

Vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn 
horeca- en techniekmedewerkers met een 
oproepcontract doorbetaald en ingezet op 
basis van de uren die ze voor sluiting hebben 
gewerkt. 

In het najaar hebben we drie stagiaires 
begeleid, twee stagiaires deden een 
Meewerkstage op het gebied van 
Eventmanagement en Vrijetijdsmanagement. 
De derde stagiaire heeft een marktonderzoek 
gedaan naar wat Deurne wil op het gebied 
van programmering in het kader van een 
afstudeerstage. 

De vrijwilligers die ondersteunen bij 
evenementen zijn minder ingezet vanwege de 
sluiting gedurende een gedeelte van het jaar, 
maar we hebben gedurende het jaar  contact 
gehouden. In de zomer is er bijvoorbeeld  een 
vrijwilligerslunch georganiseerd. 

BASISVOORZIENING (A) Huisvesting, infrastructuur en 
verduurzaming
Tijdens de perioden van sluiting is door 
de technici een gedeelte van achterstallig 
onderhoud aangepakt,  ondersteund door 
vrijwilligers. Hierbij hebben we kritisch 
gekeken naar wat nodig was en wat nog 
even kon wachten tot we weer open waren. 
Begin 2021 is de extra capaciteit van 20 
stoelen in de grote zaal gerealiseerd, dankzij 
een donatie van het Kickstart Cultuurfonds.

Daarnaast hebben we dankzij het 
Kickstart Cultuurfonds en effi ciencyslag 
kunnen maken bij het scannen van 
toegangsbewijzen en contactloos betalen. 
Ook hebben we nieuwe beeldschermen 
aangeschaft voor de beeldkrant, er is 
een extra scherm aan de gevel geplaatst. 
We maken dagelijks gebruik van de 
kamerschermen en een decoratief 
verplaatsbaar scheidingssysteem van 
doeken zorgt in de foyer voor een intieme 
sfeer waar je graag nog wat wilt drinken na 
een voorstelling.

In het najaar hebben een nieuw 
energiecontract afgesloten en zijn we 
aangesloten bij het energiecontract van 
Gemeente Deurne.
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Voorstellingen
Een aantal voorstellingen kon doorgaan, 
maar een groot gedeelte is meerdere keren 
verzet of zelfs geannuleerd. We hebben veel 
aandacht besteed aan de communicatie 
naar onze kaartkopers. Het is een van 
de weinige momenten waarop je met je 
gasten in contact komt als je gesloten bent 
en het is een belangrijk onderdeel van de 
gastbeleving. Een aantal voorstellingen is 
onder beperkende maatregelen doorgegaan 
en een aantal met volledige capaciteit, 
ook hebben we in de zomer een aantal 
voorstellingen geprogrammeerd. Het was 
regelmatig omschakelen op basis van de 
aangepaste omstandigheden. 

Er is gestart met de opzet van een Kleine 
Zaal programmering die vanaf seizoen 
2022/2023 van start zal gaan.

Concert
2 x   Geprogrameerd
1 x   Voltooid
1 x  Geannuleerd
1 x   Nieuwe datum in 2023 

Professioneel
23 x   Geprogrameerd
6 x   Voltooid
17 x  Geannuleerd
14 x   Nieuwe datum in 2022
1 x  Nieuwe datum in 2023

Lokaal
25 x   Geprogrameerd
2 x   Voltooid
23 x  Geannuleerd
3 x   Nieuwe datum in 2022

Cinema
20 x   Geprogrameerd
10 x   Voltooid
10 x  Geannuleerd

Carnaval  
9 x   Geprogrameerd
0 x   Voltooid
9 x  Geannuleerd

CULTURELE & 
MAATSCHAPPELIJKE 
ACTIVITEITEN (B)

Marketing
Met de donatie die we hebben ontvangen 
van het Kickstart Cultuurfonds hebben we 
een marketingcampagne voorbereid waarin 
het Cultuurcentrum als merk beter zichtbaar 
wordt, deze zal in 2023 worden gelanceerd.
We hebben deelgenomen aan een landelijke 
campagne genaamd ‘Mooier dan ooit’ 
waarin de bezoekers alvast ‘warm’ werden 
gemaakt voor theater voor het moment dat 
de theaters weer open zouden mogen.
Door een stagiair is in het kader van een 
afstudeerstage een onderzoek gestart naar 
welk programma-aanbod past bij wat de 
inwoners van Deurne willen. Dit onderzoek 
wordt in 2022 afgerond. 

Dagbesteding
Voor de cliënten van Gastvrij & Zo was het 
van belang om zoveel mogelijk de bestaande 
structuur te behouden. Daarom hebben we 
ORO de gelegenheid gegeven om, ook in 
perioden van sluiting, de dagbesteding door 
te laten gaan. 

Overzicht 
programmering

11
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Horeca
Op momenten dat het Cultuurcentrum was 
gesloten is er ingezet op de verkoop van 
afhaalmaaltijden onder de naam Gastvrij & 
Go. De horeca rondom voorstellingen werd 
steeds afgestemd op de op dat moment 
geldende maatregelen. 

Zaalverhuur 
Vanwege de verbouwing van 
het gemeentehuis werden de 
gemeenteraadsvergaderingen in het 
Cultuurcentrum gehouden. Ook hebben we 
een aantal livestreams mogen verzorgen 
voor zakelijke klanten. 

COMMERCIËLE 
ACTIVITEITEN (C)

12
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Samenwerking 
In 2021 zijn gesprekken gevoerd om vanaf 
2022 mogen we de Fietsvierdaagse weer 
in het centrum van Deurne verwelkomen, 
dankzij een mooie samenwerking tussen de 
horeca op de Markt en het Cultuurcentrum. 

De start zal plaatsvinden vanuit het 
Cultuurcentrum en de finish is op de Markt. 
Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij de 
horeca op de Markt willen aanvullen en hoe 
we de samenwerking aangaan om elkaar 
te versterken. Ook zijn we veel in gesprek 
geweest met de Bibliotheek en De Wieger, 
we hebben voorbereidingen getroffen voor 
een gezamenlijk initiatief om de Waarde van 
Cultuur voor Deurne onder de aandacht te 
brengen rondom de verkiezingen. 

Sponsoring, fondsen en donaties
In 2021 was er opnieuw de mogelijkheid 
om een donatie aan te vragen bij het 
Kickstart Cultuurfonds, nu met als doel 
om de bezoekers opnieuw de weg naar 
het theater te laten vinden. We hebben 
een donatie ontvangen waarmee we een 
marketingcampagne gaan houden in 2022.
Een aantal kaartkopers heeft het bedrag 
van hun kaartje geschonken aan het 

Cultuurcentrum, daarnaast hebben 
we vanuit de Rabobank Clubkas 
Campagne en private fondsen donaties 
ontvangen. Hiermee kunnen we, mede 
dankzij de steun van onze vrienden en 
CultuurOndernemers, talenten uit Deurne 
een podium kunnen geven in onze Kleine 
Zaal programmering. 

CULTUREEL 
ONDERNEMER- EN 
PARTNERSCHAP 

15

Innovatie
We zijn door Kunstloc geselecteerd als een 
van de drie partijen die mochten deelnemen 
aan een innovatietraject waarbij een waarde 
propositie werd ontwikkeld. Dit heeft twee 
mooie waarde proposities opgeleverd 
en veel kennis, inzicht en energie om 
hier verder mee aan de slag te gaan. Ook 
hebben we volop ingezet op livestreaming 
nadat we eind 2020 een streaming set 
hebben aangeschaft nadat we een donatie 
hadden ontvangen. Na een brainstorm 
met Marco Swiggers en het team van het 
Cultuurcentrum is CCDEE TV ontstaan. 

Duurzaamheid
Door de gemeente Deurne is een 
inventarisatie gedaan van vervanging 
van de verlichting in de theaterzalen 
door Ledverlichting. Dit wordt in 2022 
gerealiseerd. 

INNOVATIE & 
DUURZAAMHEID
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Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit de volgende personen: 

• P.J.F. van Kalken; voorzitter (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Raad van Bestuur LRCB (bezoldigd)
Nevenfuncties: n.v.t.

• A.J.M. Smolders; secretaris (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: n.v.t.
Nevenfuncties: 
• Lid/vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Zuiderbos – Vught (bezoldigd)
• Lid/vicevoorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Buitengewoon – Venlo (bezoldigd)
• Voorzitter Raad van Advies OMO Scholengroep Helmond (onbezoldigd)
• Voorzitter Jury Project Speciaal LECSO (onbezoldigd)
• Secretaris bestuur Alegria Canta (onbezoldigd); m.i.v. 21-5-2019
• Secretaris bestuur De Notoire Fanfare (onbezoldigd); m.i.v. 6-12-2019

• M.M.M. Jenneskens; penningmeester (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Accountant, relatiebeheerder en leidinggevende Van Lierop Adviseur en 
Accountants (bezoldigd)
Nevenfunctie: Zorgverlener WLZ; (bezoldigd); m.i.v. 1-9-2019

• H.H. M. Reijnen; lid (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Directeur HRMTool BV (bezoldigd)
Nevenfuncties: n.v.t.
   
• H.M.J. Raaijmakers; lid/vicevoorzitter(onbezoldigd); m.i.v. 1-1-2020
Hoofdfunctie: Manager Gehandicaptenzorg CZ-groep (bezoldigd)
Nevenfuncties: n.v.t. 

BESTUURSZAKEN
• Adviseur bestuur: T.P.E. Goossens (onbezoldigd); m.i.v. 1-6-2019
Hoofdfunctie:
• Beleidsmedewerker Vitus Zuid (bezoldigd)
• Programmamanager KLIN© Stichting Milo; (bezoldigd) 
Nevenfuncties:
• Vrijwilliger KHD (onbezoldigd) 
• Bestuurslid Oranjevereniging (Royal Music Night) Deurne (onbezoldigd) 
• Bestuurslid JFF band (onbezoldigd) 
• Vrijwilliger SV Deurne (onbezoldigd

Per 19 oktober is T. Goossens benoemd als secretaris van het bestuur en 
gestopt als adviseur.

Op 27 september is Addie Smolders, secretaris van het bestuur overleden.

Een open plek aan de bestuurstafel...

Een lege stoel, een open plek. Geen gewone open plek aan onze bestuurstafel maar één 
met veel betekenis. Een lege stoel die zoveel representeert. De stoel waar Addie zat met al 
haar kennis, haar ervaring, haar betrokkenheid, relativeringsvermogen, haar scherpte, haar 
kritische houding, haar warmte, haar oog voor cultuur en voor de mens, haar integriteit, haar 
senioriteit, haar uniciteit, haar gevoel voor humor, haar… Ik kan nog wel even doorgaan. 
Duidelijk is dat we Addie zullen missen om wie ze was en wat ze wist en wat ze kon. 
Addie heeft door haar culturele en maatschappelijke betrokkenheid Deurne een beetje mooier 
gemaakt. En Addie heeft ook vanuit deze zelfde drijfveren en door wie ze was het werken voor 
het Cultuurcentrum mooier gemaakt, beter gemaakt. 

Dit zou Addie al veel te veel eer vinden en luisterend naar haar moeten we ook vooruitkijken. 
We hebben als bestuur en management van elkaar geleerd en ik durf te zeggen dat we veel 
van Addie hebben geleerd. Dat wat we van Addie geleerd hebben, dragen we met ons mee 
en moeten we koesteren. Want als we dat van Addie hebben geleerd, kunnen we het ook zelf 
inzetten, vasthouden, en door ontwikkelen. Geen van ons kan al die eigenschappen van Addie 
eigen maken en inzetten maar samen zijn we zeker in staat om veel van Addie’s kwaliteiten 
voor het Cultuurcentrum te borgen. We hebben immers veel van haar geleerd. Met die 
gedachte denk ik dat we recht doen aan Addie. De open plek aan de bestuurstafel vullen we 
met herinneringen aan Addie, met wat we van haar geleerd hebben.  Ieder van ons op zijn of 
haar eigen manier maar laten we het doen met trots, positiviteit en een glimlach. Het was fi jn 
dat we Addie in ons midden mochten hebben en we koesteren alle mooie herinneringen.

P. van Kalken, voorzitter bestuur
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In november heeft de zelfevaluatie van het 
bestuur plaatsgevonden. De bijeenkomst 
werd ondersteund door een externe 
gespreksleider. Het centrale thema werd 
besproken: “Wat is de betekenis van de 
actuele situatie voor de rol van het bestuur 
(het businessplan was aangeboden aan het 
College van B&W). Tijdens de bijeenkomst 
werd gesproken over de vraag: “Wat voor 
taak en rol heeft het bestuur in deze fase?”

Voorafgaand aan elke bestuursvergadering 
vindt een bestuurlijk vooroverleg plaats; 
hierbij wordt gereflecteerd op het 
functioneren van het bestuur en op de 
samenwerking en communicatie tussen 
bestuur en algemeen manager. Bij de 
reguliere bestuursvergaderingen is de 
algemeen manager aanwezig en indien 
nodig vindt een terugkoppeling plaats van 
aandachtspunten vanuit het vooroverleg. 
Elke vergadering wordt afgesloten met 
een reflectie op het realiseren van de 
kernwaarden.

Governance Code Cultuur 
Met de volgende activiteiten beoogt het 
bestuur te voldoen aan het criterium 
‘passend onafhankelijk toezicht’:

• Externe controle werkwijze, procedures 
en jaarstukken door externe accountant

• Jaarverslag (bestuur) van Stichting en BV; 
naar gemeente + openbaar (op website)

• Inzicht in nevenfuncties van bestuur + 
adviseur; publicatie in jaarverslag en op 
website

• Met de Gemeente Deurne zijn afspraken 
gemaakt over de uitvoering van een 
audit in 2019 Inzake naleving van de 
Governance Code

• Jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur; 
elk tweede jaar met inzet van een externe 
begeleider. Ten behoeve van de evaluatie 
wordt vooraf informatie opgehaald bij 
stakeholders en interne geledingen.

Door de Gemeente Deurne is in 2019 een 
audit uitgevoerd als uitvloeisel van de 
voorwaarden bij de verhoging van de 
subsidie in 2017.  Door de impact van 
de coronacrisis, voor de bedrijfsvoering 
en alle beperkende maatregelen voor 
bijeenkomsten is in 2020 in goed overleg 
met de gemeente Deurne besloten om geen 
(nieuwe) thematische audit uit te voeren, 
deze zou in 2021 plaatsvinden. Gezien de 
ongewijzigde situatie heeft ook in 2021 geen 
audit plaatsgevonden.

In 2021 heeft het bestuur 12 keer 
vergaderd, daarnaast hebben er 
twee aandeelhoudersvergaderingen 
plaatsgevonden. De vergaderingen 
kennen een vaste structuur en naast 

de vaste jaarlijkse agendapunten zijn 
punten behandeld die gericht waren op 
de continuïteit en de bedrijfsvoering van 
de organisatie. Vanaf april zijn de meeste 
vergaderingen digitaal gevoerd; via Teams. 
In de periode juni-oktober heeft het bestuur 
enkele vergaderingen fysiek gevoerd in de 
grote zaal met inachtneming van noodzakelijk 
regels m.b.t. afstand, hygiëne etc. Daarna is 
weer overgestapt op digitaal vergaderen.

In januari vond de gebruikelijke strategische 
dag plaats, echter vanwege de beperkende 
coronaregels is het programma gesplitst. 
In januari is het waarde propositie traject 
aan de orde geweest in een online 
sessie en in februari is er een fysieke 
bijeenkomst geweest met de wethouder 
en een ambtenaar over de inhoud van het 
businessplan. Bij de samenstelling van het 
businessplan is er regelmatig afstemming 
geweest tussen manager en bestuur, in juni is 
het plan opgeleverd.

In 2021 zijn besluiten genomen over:
• Vaststelling verslagen, jaarrekening en 

businessplan
• Huurbetalingen aan de gemeente Deurne
• (Her)benoeming van bestuursleden H. 

Reijnen en M. Jenneskens
• Opstellen businessplan, ondersteuning bij 

het proces, financiële uitgangspunten en 
presentatie aan de gemeenteraad

• Rol van het Cultuurcentrum
• Betrokkenheid bestuur bij 

sollicitatieprocedures
• Verlenging uitvoeringsovereenkomst en 

huurovereenkomst
• Terugbetaling vouchers aan kaartkopers 
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Centrale thema
Door de realisatie van een vast stramien in 
het boekhoudproces in 2020 hebben we op 
elk moment in beeld wat de actuele situatie 
is. Dit heeft ons geholpen bij het monitoren 
van de fi nanciële situatie op het gebied 
van liquiditeit en rentabiliteit. Hiermee zijn 
we steeds in control geweest en konden 
we tijdig bij de gemeente aangeven wat de 
fi nanciële gevolgen van de crisis zouden 
zijn. 

Doelstelling
Doelstelling in het hele jaar is geweest dat 
we aan onze verplichtingen kunnen voldoen. 
We hebben ook dit jaar actief gestuurd 
op reserveren van de vooruit ontvangen 
ticketgelden, openstaande vouchers en 
niet bestede uitgaven binnen het kickstart 
cultuurfonds. 

Kostenbesparingen
Er zijn kostenbesparingen doorgevoerd in 
de vaste kosten. De grootste kostenposten 
zijn huur en de personeelskosten. Een 
gedeelte van de huur over 2021 is vertraagd 
betaald om de goede uitgangspositie 
van de liquiditeit te behouden. De 

personeelskosten zijn strak gevolgd, de 
horecamanager is pas per mei vervangen 
en de kok is nog niet vervangen. Het saldo 
van gereserveerde vakantie uren is zoveel 
mogelijk teruggebracht en er is afscheid 
genomen van een aantal medewerkers met 
tijdelijke contracten. Ook is bespaard op 
publiciteitskosten. Dit alles met het doel 
om de kosten te beperken om dit jaar te 
overbruggen. 

Steunmaatregelen
We hebben gebruik gemaakt van alle 
mogelijke noodzakelijke regelingen vanuit 
de overheid zoals de NOW-regelingen en 
TVL-regeling. Ook hebben we gezocht naar 
andere fi nancieringsmogelijkheden zoals het 
Kickstart Cultuurfonds. Er is geïnvesteerd 
in nieuwe materialen en technieken. Deze 
aanschaf is betaald vanuit fondsen, niet uit 
eigen middelen. 

Zoals begroot hebben we het jaar afgesloten 
met een negatief resultaat van € 119.750.

FINANCIËN
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We kijken terug op een onzeker 
jaar vol beperkingen waarin we de 
professionalisering door hebben gezet 
en alternatieven gevonden hebben om 
onze rol als faciliterende organisatie van 
cultuur te blijven uitoefenen. We hebben 
gezien dat het team van medewerkers, 
vrijwilligers en bestuur beschikt over een 
enorme veerkracht die zich geuit heeft in 
kansen benutten en creatief omgaan met de 
omstandigheden. Deze ervaring nemen we 
mee naar 2022.

AFSLUITING

www.ccdeurne.nl info@ccmvd.nl

Cultuurcentrum Deurne 
Bianca den Toom - algemeen manager - Juni 2021
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