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De kunst van het kijken
naar wat wél kan ...
hoe cultuur en creativiteit kunnen zorgen voor veerkracht

We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
‘Till the blue skies drive the dark clouds far away
Vera Lynn, 1939
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2020 IN BEELD
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TERUGBLIK OP 2020
Het jaar 2020 kende een veelbelovende
start. Een volle agenda met lokale
evenementen, voorstellingen, sta concerten
en zakelijke evenementen. Na een geweldige
carnaval met meer activiteiten dan eerdere
jaren moest op 11 maart de deur op slot
vanwege COVID-19.
Nadat we waren bijgekomen van de eerste
schrik zijn we onze gasten en organiserende
partijen gaan informeren. Hierbij sloten
we aan bij de landelijke afspraken ‘Bewaar
je ticket, geniet later.’ Met het bestuur is
een Crisis Bedrijfsplan opgesteld en zijn
er scenario’s benoemd en uitgewerkt. We
hebben gekozen voor het scenario van een
overgangsperiode.
De passie om cultuur te blijven faciliteren
uitte zich in Cultuur over de Vloer, waarbij
bezoekers oude voorstellingen konden
terugkijken, initiatieven voor cultuureducatie
en nieuwe landelijke en lokale corona
initiatieven werden gedeeld. Ook hebben
we een kleurplatenactie gehouden. Dit alles
is tot stand gekomen uit een brainstorm
met een aantal medewerkers en betrokken
vrijwilligers.

In juni mocht de deur weer open, in eerste
instantie met kleine aantallen bezoekers.
We hebben met een zomerprogrammering,
met kleine lokale voorstellingen in de foyer
en een Stil Theatervoorstelling op het terras,
ingespeeld op de ruimte die er was binnen de
geldende maatregelen. In de zomer kregen
we bericht dat onze aanvraag voor Kickstart
Subsidie was goedgekeurd waarmee we
extra stoelen op het balkon in de zaal
konden realiseren, we materialen konden
aanschaffen om de 1,5 meter voorschriften
te handhaven en we onze gasten konden
informeren over een veilig bezoek aan
het cultuurcentrum. Dit was een enorme
opsteker.
Nadat we in september met het
theaterprogramma waren gestart waarbij
enkele voorstellingen voor een klein
gezelschap hadden plaatsgevonden
moesten we de deuren weer sluiten. Op
dat moment zijn we op zoek gegaan naar
alternatieven, we hadden de verwachting
dat het deze keer wel langer kon gaan
duren omdat we de winter nog voor de boeg
hadden. We hebben vanuit een donatie
streaming apparatuur aangeschaft en
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hebben een studio gebouwd in de kleine
zaal. Hiermee hebben we onder andere het
Kerstconcert van het jeugdorkest van de
Koninklijke Harmonie Deurne gestreamd als
cadeau voor Deurne.
We zijn gekozen als een van de drie
organisaties die aan het Innovatietraject
Waardepropositie mochten deelnemen,
wat door Kunstloc in samenwerking met
Smart Connections werd aangeboden.
Dit traject heeft gezorgd voor een andere
manier van denken bij het samenstellen van
aanbod voor onze gasten en er zijn twee
mooie waarde proposities opgeleverd die
we kunnen inzetten zodra de maatregelen
worden versoepeld.
We zijn, ondanks de beperkingen waarmee
we een groot deel van het jaar zijn
geconfronteerd, steeds blijven brainstormen
en zoeken naar kansen en we hebben deze
ook benut. Dat heeft ervoor gezorgd dat we
met goed vertrouwen voor de toekomst
2020 afgesloten hebben.

5

VISIE VOOR
DE KOMENDE JAREN
Voor het jaar 2020 waren vooraf vijf
uitgangspunten benoemd, namelijk;
> 1. Het opstellen van een businessplan
waarbij een visie voor de komende jaren
wordt vastgesteld
> 2. Het realiseren van een gezonde balans
in de financiële situatie
> 3. Het verder versterken van de organisatie
> 4. Wat we doen, doen we goed
> 5. Samenwerking verder uitbreiden
1. Opstellen van het businessplan
In het begin van 2020 zijn we vol
enthousiasme gestart met het businessplan.
We hebben een interne en externe analyse
gedaan en zijn in gesprek gegaan met onze
stakeholders.
Op het moment dat we de deuren moesten
sluiten bleek het niet haalbaar om door te
gaan met het schrijven van het businessplan
omdat de mogelijke scenario’s voor langere
termijn onduidelijk waren. Daarom zijn we
vol energie gestart met het schrijven van een
Crisis Bedrijfsplan waarin we drie scenario’s
hebben uitgewerkt om de crisis door te
komen:

> Scenario 1: Per 1 september volledig open
zonder restricties
> Scenario 2: Overgangsperiode tot de
maatregelen vervallen
> Scenario 3: Het cultuurcentrum sluiten.
Hierbij hadden we de volgende
uitgangspunten benoemd:
> Cultuur blijft onze corebusiness
> We willen het voortbestaan van het
cultuurcentrum realiseren
> We komen onze verplichtingen na; we
willen een faillissement voorkomen en gaan
geen nieuwe verplichtingen aan wanneer we
ze niet na kunnen komen
> We maken verantwoorde keuzes, die niet
beperkend mogen zijn voor de periode na
komend seizoen. We stemmen daarover
goed af met de gemeente
> We volgen de richtlijnen van het landelijke
beleid
We hebben gekozen voor het scenario van
een overgangsperiode waarbij we blijven
kijken naar kansen en binnen de geldende
maatregelen cultuur blijven aanbieden.
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2. Een gezonde balans in de financiële
situatie realiseren
Het uitgangspunt van het businessplan
is het realiseren van een gezonde balans
in de financiële situatie. Het businessplan
geeft een reëel beeld van hoe wij als
cultuurcentrum denken onze rol te
moeten vervullen en wat nodig is om dit
te kunnen doen. Vanwege de coronacrisis
zal het businessplan een jaar later worden
opgeleverd, namelijk voor 1 juli 2021.
3. Het verder versterken van de
organisatie
Ondanks of misschien wel dankzij de
coronacrisis zijn de organisatie en het team
in de uitvoeringsorganisatie en het bestuur
verder versterkt. We hebben gemerkt dat
we verder konden bouwen op de kennis
en ervaring die we de afgelopen jaren
hadden opgedaan. Dit heeft tot gevolg dat
we gegroeid zijn qua professionaliteit en
hebben ontdekt dat we in het bezit zijn van
een enorme veerkracht.
Er staat een team wat gemotiveerd en
deskundig is en wat denkt in mogelijkheden.
Door gesprekken met partners ons netwerk,
waaronder de gemeente Deurne, konden
we tijdig anticiperen op de ontwikkelingen
gedurende deze crisis. We hebben ontdekt
dat we kunnen vertrouwen op een enorme
veerkracht waarbij we blijven denken in
mogelijkheden.
4. Wat we doen, doen we goed
Ook het uitgangspunt ‘wat we doen, doen
we goed’ hebben we steeds weer toegepast.
In de organisatie bij het bedenken van
nieuwe concepten, bij het handhaven van de
1,5 meter maatregelen en bij het inrichten
en in de markt zetten van de streaming
studio. Hierdoor hebben we steeds weer een
hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening
en service kunnen realiseren.

5. Samenwerking verder uitbreiden
In 2020 wilden we bestaande
samenwerkingen verder uitbreiden en actief
op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden
om samen te werken. Ons uitgangspunt voor
samenwerking is dat beide organisaties er
beter van worden. Het streven was om het
aantal cultuurondernemers van 8 naar 12 te
verhogen. Hiervoor wilden we de bestaande
cultuurondernemers als ambassadeur
inzetten en actief bedrijven gaan benaderen.
Dit heeft de afgelopen periode geen
prioriteit gehad omdat de partijen die we als
CultuurOndernemer wilden benaderen een
hele zware periode doormaken vanwege
de coronacrisis. We hebben de bestaande
CultuurOndernemers kunnen behouden.
Met De Wieger en Bibliotheek Helmond
De Peel is afgesproken dat we intensiever
gaan samenwerken op het gebied van
cultuureducatie. We gaan onderzoeken of
het haalbaar is om een fondsenwerver aan
te trekken om de activiteiten te financieren.
Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt.
Er is op ons initiatief een overlegverband
opgezet met een aantal andere culturele
centra in Noord Brabant waarbij informatie
wordt uitgewisseld over zaken waar alle
centra mee geconfronteerd worden, zoals
hoe om te gaan met wettelijke regels
omtrent coronamaatregelen, het houden
van veerkracht binnen je organisatie en
praktische tips over mogelijke activiteiten.
Dit is heel waardevol, je zit tenslotte
allemaal in dezelfde situatie.
We hebben met DMG verkennende
gesprekken gevoerd over samenwerking,
dit heeft niet geresulteerd tot een
samenwerkingsovereenkomst.
We gaan in 2021 praten over een
dienstenovereenkomst.
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PROGRAMMERING
De doelstellingen voor 2020 waren
een toename van het aantal lokale
activiteiten met 10% en een professionele
programmering van 25 voorstellingen. Ook
zouden we een programmering voor de
Martinetzaal introduceren en waren we
voornemens om tien commerciële films te
vertonen. Dit liep helaas anders.
We hebben in het eerste kwartaal een aantal
mooie voorstellingen gehouden tot we op
11 maart, de dag van de voorstelling van
Guido Weijers, de deur moesten sluiten. Als
alternatief hebben we Cultuur over de Vloer
aangeboden op de website. In de zomer en
in derde kwartaal hebben we een aantal
kleine lokale en professionele voorstellingen
verzorgd. Ook hebben we in samenwerking
met de Cinema, de filmliga van Stichting
De Nacht van het Witte Doek een aantal
filmhuisfilms vertoond. We hebben hierbij
speciale tariefafspraken gemaakt.

De lokale activiteiten werden in de foyer
gehouden, in een intieme setting konden
we lokaal talent een podium bieden. De
professionele voorstellingen hebben we
in de Rabo Cultuurzaal gehouden, hier
hadden we een opstelling van sets van twee
gemaakt waarbij de gasten op afstand van
elkaar de voorstelling konden bijwonen. Het
bleek erg lastig voor een cabaretier om in
te spelen op een zaal in een setting waarbij
iedereen ver uit elkaar zat.
Uit onderzoek bleek dat de drempel voor
gasten om weer naar een voorstelling te
gaan een stuk verlaagd werd als ze een
beeld te hebben van hoe een bezoek aan het
Cultuurcentrum eruitziet. Uit evaluatie is
gebleken dat onze gasten erg positief waren
over de manier waarop we een veilig bezoek
aan het Cultuurcentrum konden garanderen.
Hierbij hebben we het uitgangspunt ‘wat we
doen, doen we goed’ gehanteerd.
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ORGANISATIE
Management
De crisis heeft gevraagd om een andere
manier van leidinggeven. De medewerkers
werkten veel vanuit thuis, hadden te maken
met een gewijzigde persoonlijke situatie en
zagen een gedeelte van de werkzaamheden
wegvallen en andere taken hiervoor in
de plaats komen. Hier hebben we over
gesproken en we hebben workshops gevolgd
om inzicht te krijgen hoe de veerkracht van
de medewerkers vergroot kon worden. Er
was ruimte om te bespreken hoe het met de
ander ging, hier werd bewust naar gevraagd
en er was begrip en steun op momenten dat
de thuissituatie het niet toeliet om de uren te
maken.
Ook is door het management bewust
contact gezocht met medewerkers,
wanneer iedereen thuiswerkt is dit niet
vanzelfsprekend. Het steeds weer moeten
verzetten van voorstellingen, vragen
beantwoorden van gasten terwijl wij zelf het
antwoord ook nog niet wisten en het werk
waar je normaal gesproken energie van krijgt
weg zien vallen heeft veel impact gehad.
Het resultaat van deze aanpak is dat we zijn
blijven zoeken naar kansen en hebben we
gerealiseerd dat we aan het innovatietraject
mochten deelnemen, hebben we de Kickstart
donatie gerealiseerd en hebben we een
streaming studio kunnen bouwen.
Personeel
We hebben onze oproepkrachten
doorbetaald, zoals volgens de Wet
Arbeidsmarkt in Balans is voorgeschreven.
In het jaarplan hebben we aangegeven dat

dit een toename in aantal vaste uren in de
formatie betekende, omdat een voor ons
drukke periode de basis was voor het aantal
uren wat moest worden doorbetaald. Dit
was een forse kostenpost waar geen omzet
tegenover stond. Met onze medewerkers
hebben we de afspraak gemaakt dat ze
deze uren zoveel mogelijk compenseerden
door klussen te doen in het cultuurcentrum.
Zo is er schilderwerk verricht, zijn er
magazijnen opgeruimd en uitgebreide
schoonmaakwerkzaamheden in de zalen en
werkruimtes verricht.
De horeca- en evenementenmanager heeft
per 31 december onze organisatie verlaten
en ook de kok is uit dienst. We hebben er
bewust voor gekozen om de vacatures pas in
de loop van 2021 in te vullen.
In het voorjaar hebben we plaats geboden
aan twee marketing-stagiaires, in het najaar
hebben we ervoor gekozen om even geen
stagiaires te nemen vanwege de onzekerheid
rondom de COVID-19 maatregelen. De krapte
op de arbeidsmarkt voor horecapersoneel,
waarover in het jaarplan werd gesproken, is
vooralsnog niet meer aan de orde.
Vrijwilligers
Sinds de sluiting in maart zijn de vrijwilligers
niet actief geweest in het cultuurcentrum,
op een paar techniek-vrijwilligers na. We
hebben contact onderhouden via app en
mail, om ze op deze manier aangehaakt te
houden.
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Opleiding en scholing
Dit jaar heeft opleiding en scholing vooral in
het teken gestaan van inzicht krijgen in de
beste manier om met de crisis om te gaan.
Er werden online veel workshops gevolgd
op het gebied van het aanbieden van online
voorstellingen, opnieuw kijken naar je
strategie en beleid en samen brainstormen
over de beste manier om de crisis door
te komen. Hier hebben we veel tijd in
geïnvesteerd.
De noodzakelijke vakvaardigheidstrainingen,
zoals BHV en SVH zijn gevolgd, specifieke
horeca vaardigheidstrainingen zijn uitgesteld
tot dit ook in de praktijk weer kan worden
ingezet.
Ook hebben we van elkaar geleerd door
bespreekbaar te maken hoe lastig het soms
was, we zijn gaan wandelen en hebben
projectenochtenden gehouden.
Het Innovatietraject Waardepropositie
hebben we ook ervaren als een leertraject
waar we ook in de toekomst veel plezier van
gaan hebben.

Vanuit de NOW-regeling is er een
verplichting om je medewerkers te
informeren over de mogelijkheden om de
inzetbaarheid te vergroten door opleidingen
te volgen en een begeleidingstraject te
volgen. Hierover is met de medewerkers
gesproken en ze zijn hierover gemaild.
Netwerk
Wij hebben het initiatief genomen om
ons netwerk uit te breiden met lokale
cultuurcentra, om zodoende een regulier
overleg op te kunnen starten, dit was
erop gericht om van elkaar te kunnen
leren. Daarnaast hebben we een netwerk
van CultuurOndernemers, dit zijn onze
ambassadeurs en zij bieden een financiële
ondersteuning. Verder hebben we contact
met andere culturele partijen in Deurne
via het overlegverband Samen Sterk
wat door gemeente Deurne is opgezet.
De doelstelling van dit overleg is om
elkaar te informeren en samenwerking
te realiseren om zo de kwetsbaarheid
van de afzonderlijke organisaties te
verkleinen. Hierin hebben we een actieve
rol gespeeld door het inbrengen van actuele

10

onderwerpen, kennis en ervaring.
Verder hebben we bij het coronateam van
Gemeente Deurne ons gebouw aangeboden
voor calamiteitenopvang tijdens de
Peelbrand en voor corona-gerelateerde
activiteiten. We zijn hiervoor gedurende
een aantal weken dag en nacht bereikbaar
geweest.

Huisvesting en Techniek
Corona: Advies 1,5 meter maatregelen
De firma Tausch heeft een advies
uitgebracht met beheersmaatregelen om
een veilig bezoek aan het cultuurcentrum
te garanderen, dit is gefinancierd uit
de Kickstart donatie. Het advies is
geïmplementeerd.

Horeca
Realiseren inkoopvoordeel
In 2020 is een contract gesloten met
een nieuwe bierleverancier. Hiermee is
de inkoopprijs aanzienlijk gedaald. Dit
contract is in samenspraak met De Ruchte
in Someren en de Koninklijke Harmonie
Deurne opgesteld.

Planmatige aanpak onderhoud en
contracten
We hebben een jaarplanning opgesteld
waarin het onderhoud is opgenomen.
Hiervan is een groot gedeelte gerealiseerd in
2020, echter een aantal zaken zijn uitgesteld
tot we weer open zijn. Archivering van
overeenkomsten en contracten is verder
geprofessionaliseerd.

Verhogen omzet
We waren voornemens om theatermenu’s
aan te bieden bij alle professionele
voorstellingen, hier waren we in 2019
al mee gestart. Dit is in de periode voor
sluiting gerealiseerd. Ook was het plan om
Indische afhaalmaaltijden te gaan verkopen
en het aantal dagen van drie naar vijf dagen
open te verhogen. De afhaalmaatlijden
hebben we versneld gerealiseerd onder de
naam Gastvrij & Go omdat we tijdens de
lockdown wel afhaalmaaltijden mochten
verkopen.
Dit smaakt naar meer, ook na versoepeling
van de maatregelen willen we dit blijven
aanbieden. De dagbesteding voor de
cliënten van Gastvrij kon ook tijdens de
lockdown doorgaan, we hebben ons
gebouw hiervoor beschikbaar gesteld. Op
deze manier was het gebouw bewoond en
konden we starten met afhaalmaaltijden.
Dit doen we nu vijf dagen per week.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Voor het uitvoeren van onze risico RI &E
maken we gebruik van de prioriteitenlijst
in de RI&E. Voor het afgelopen jaar
heeft dat geleid tot aanpassing van het
calamiteitenplan, het opleveren van een
afgesloten techniekruimte en reparaties
in de keuken waarmee de veiligheid werd
vergroot en we aan de norm voldeden.
Gestandaardiseerde pakketten
We hebben gestandaardiseerde pakketten
per zaal per evenement, echter door de
beperkte mogelijkheden vanwege de
coronamaatregelen hebben we coulance
halve besloten om aangepaste tarieven te
hanteren om verenigingen en andere lokale
partijen tegemoet te komen. Voor het tarief
wat normaal gesproken voor de kleine zaal
werd gevraagd kon nu gebruik gemaakt
worden van de grote zaal. Zodra we weer
open mogen, gaan we offertegesprekken
voeren met gestandaardiseerde pakketten.
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Marketing, PR en Communicatie
Op het moment dat we de deuren moesten
sluiten lag onze prioriteit bij het informeren
van onze gasten over uitgestelde
voorstellingen en wat er met hun ticket
zou gebeuren. In eerste instantie hadden
wij nog geen beeld van de consequenties
en nieuwe afspraken, door aan te geven
dat ze op een later moment geïnformeerd
zou worden bleven we met ze in contact.
Het moment van communiceren is een
belangrijk aandachtspunt, daar hebben we
het afgelopen jaar weer meer ervaring in
opgedaan.
In juni is de website uitgebreid met
een nieuwsbriefmodule, in 2020 zijn er
in totaal 12 nieuwsbrieven verstuurd
naar verschillende doelgroepen zoals
muziekliefhebbers, theatervrienden en
kaartkopers voor een specifieke voorstelling.
De vindbaarheid van de website is verbeterd,
omdat vanaf maart de focus lag op online in
beeld zijn is hier extra aandacht aan besteed.
We waren van plan om het aantal
Theatervrienden te verhogen van 83 naar
100. Vanwege de sluiting door COVID-19
hebben we dit jaar geen activiteiten
ondernomen om vrienden te werven.
Dit doen we weer zodra we weer een
programmering kunnen aanbieden.
Achter de schermen hebben we
marketingactiviteiten voor de zakelijke
markt voorbereid. Eind 2020 hebben we dit
aangevuld met het in de markt zetten van
online streaming.
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Het bestuur
Het bestuur bestond van 1 januari – 31 december 2020 uit de volgende personen:
Naam

Functie

Hoofdfunctie

P.J.F.
van Kalken

Voorzitter
(onbezoldigd)

Raad van Bestuur LRCB
(bezoldigd)

A.J.M.
Smolders

Secretaris
(onbezoldigd)

N.v.t.

Nevenfuncties

> Lid Raad van Toezicht Stichting
Zuiderbos - Vught (bezoldigd)
> Lid 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)

Accountant, relatiebeheerder en leidinggevende Van Lierop Adviseur en
Accountants (bezoldigd)

> Zorgverlener WLZ
- (bezoldigd); m.i.v. 1-9-2019

H.H.M.
Reijnen

Lid
(onbezoldigd)

Directeur HRMTool BV
(bezoldigd)

> Vrijwilliger hockeyclub Deurne
- (onbezoldigd)

H.M.J.
Raaijmakers

Lid/vicevoorzitter
(onbezoldigd)

Manager Gehandicaptenzorg CZ-groep (bezoldigd)

N.v.t.

T.P.E.
Goossens

Adviseur
bestuur:
(onbezoldigd)

> Beleidsmedewerker
Vitus Zuid (bezoldigd)

> Vrijwilliger KHD (onbezoldigd);
> Bestuurslid Oranjevereniging
(Royal Music Night) Deurne
- (onbezoldigd)
> Bestuurslid JFF band - (onbezoldigd)
> Vrijwilliger SV Deurne - (onbezoldigd)

> Programmamanager
KLIN© Stichting Milo
(bezoldigd)

Mutaties:
> A. Smolders is per 1-4-2020 herbenoemd als secretaris voor een tweede termijn.
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Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur biedt het
normatieve kader voor goed bestuur
en toezicht voor culturele organisaties.
Daarmee laten de verantwoordelijke
bestuurders en toezichthouders aan de
buitenwereld zien hoe zij toepassing
geven aan de gangbare standaarden voor
goed bestuur in de cultuursector. Goed
bestuur kenmerkt zich door maatwerk en
verantwoordelijkheid nemen. De concrete
uitwerking van de Governance Code moet
passen bij de aard en de omvang van de
organisatie.
Met de invoering van de nieuwe Governance
Code Cultuur 2019 wordt nog meer nadruk
gelegd op onafhankelijkheid en integriteit
van het toezicht; het morele kompas van de
instelling.
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 op de
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. Bij deze audit is

vooral aandacht besteed aan de manier
waarop het bestuur de uitwerking van de
Governance Code Cultuur heeft geborgd in
haar werkwijze. Daarnaast zijn een aantal
procesmatige aspecten doorgelicht.
Door de impact van de coronacrisis, voor
de bedrijfsvoering en alle beperkende
maatregelen m.b.t. bijeenkomsten is in goed
overleg met de gemeente Deurne besloten
om in 2020 geen (nieuwe) thematische audit
uit te voeren. In principe zal dit plaatsvinden
in 2021.
In 2020 heeft het bestuur 12 keer vergaderd.
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 met ondersteuning van
externe deskundigen. Het thema was de
voorbereiding van het businessplan voor de
periode 2020-2025.
In verband met de corona-crisis hebben
twee extra vergaderingen plaatsgevonden.
Om diezelfde reden (corona) is er veelvuldig
extra overleg geweest van individuele
bestuursleden met de algemeen manager
m.b.t. onderwerpen vanuit de specifieke
aandachtsgebieden van de bestuursleden.
Door intensieve inzet en onderlinge
samenwerking zijn we erin geslaagd
om in een periode met grote financiële
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tegenvallers gezamenlijk de energie te
vinden om steeds actief en zichtbaar
onze maatschappelijke rol in de Deurnese
gemeenschap invulling te geven en uit te
dragen.
In de periode januari-maart zijn er
gesprekken gevoerd met alle raadsfracties
afzonderlijk over de ambities en
verwachtingen voor de koers van het
cultuurcentrum en de uitwerking daarvan
in bedrijfsvoering t.b.v. het businessplan.
De opstelling van het businessplan heeft
uiteraard forse vertraging opgelopen.
Dit is met de Gemeente regelmatig
afgestemd en in goed overleg is de
oplevering opgeschoven tot juli 2021; voor
de periode 2021-2026. Over deze genoemde
(onvoorziene) ontwikkelingen zijn in 2020
twee informatiebijeenkomsten gehouden
voor de leden van de gemeenteraad.
In 2020 zijn besluiten genomen over:
> Acceptatie overeenkomst en voorwaarden
lening Gemeente Deurne
> Contract leverancier drank
> Verzekering gevolgen ziekteverzuim
werknemers
> Diverse besluiten i.v.m. gevolgen
corona-maatregelen:
- Regeling vouchers voor reeds betaalde
tickets
- Inzet oproepkrachten
- Wijzigingen in programmering
- Aanvragen steunmaatregelen: NOW /
Kickstart cultuurfonds
- Indienen verzoek bij gemeente eenmalige
aanvullende subsidie i.v.m. tekorten
- Fondsenwerving t.b.v. aanschaf
apparatuur streaming
- Reductie formatie oproepkrachten
- Huurbetalingen 2020 aan gemeente

> Jaarplan en begroting 2021.
> Jaarverslag en jaarrekening 2019
> Samenstelling bestuur: Herbenoeming A.
Smolders (secretaris) per 1-4-2020
> Opdracht Audit Service / Brabant
Accountants t.b.v. controle Jaarrekening
2020.
In het najaar van 2020 heeft een commissie
vanuit het bestuur de jaarlijkse zelfevaluatie
voorbereid met de externe ondersteuner.
In verband met de corona-beperkingen is
de geplande bijeenkomst uitgesteld tot
een moment in 2021 wanneer er een fysiek
overleg mogelijk is.
Als uitvloeisel van de zelfevaluatie 2019 is
met ingang van januari 2020 een aanpassing
van de vergaderstructuur doorgevoerd.
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.
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Financiën
Centrale thema
Ook op het gebied van financiën was het
centrale thema leidend: het realiseren van
een gezonde financiële basis. Door bij het
boekhoudproces een vast wekelijks stramien
aan te houden van controleren, boeken en
het genereren van stuurinformatie hadden
we op elk moment in beeld wat de actuele
situatie is. Dit heeft ons enorm geholpen bij
het opstellen van het crisis bedrijfsplan en
de liquiditeitsprognoses. Hiermee zijn we
steeds in control geweest en konden we tijdig
bij de gemeente aangeven wat de financiële
gevolgen van de crisis zouden zijn. We kunnen
concluderen dat we hierin weer een grote
stap hebben gezet en hierdoor hebben we
de coronabijdrage van de gemeente mogen
ontvangen.
Doelstelling
Doelstelling in het hele jaar en ook binnen het
crisis bedrijfsplan is geweest dat we aan onze
verplichtingen kunnen voldoen. We hebben
actief gestuurd op reserveren van de vooruit
ontvangen ticketgelden en niet bestede
uitgaven binnen het kickstart cultuurfonds.
Mede door de lening van Gemeente Deurne
die begin 2020 is ontvangen van € 110.000
hebben we deze mogelijkheid gehad.

Kostenbesparingen
Er zijn kostenbesparingen doorgevoerd in
de vaste kosten. De grootste kostenposten
zijn huur en de personeelskosten. De
personeelskosten zijn strak gevolgd. Het
saldo van gereserveerde vakantie uren is
zoveel mogelijk teruggebracht, er is afscheid
genomen van een aantal medewerkers
met tijdelijke contracten en personeel
is gedetacheerd. 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 regelingen vanuit de overheid
zoals de NOW-regelingen en TVL-regeling.
Ook hebben we gezocht naar andere
financieringsmogelijkheden zoals het
Kickstart Cultuurfonds. Er is geïnvesteerd
in nieuwe materialen en technieken. Deze
aanschaf is betaald vanuit fondsen, niet uit
eigen middelen. Binnen de mogelijkheden die
er zijn geweest in 2020 hebben we het jaar
2020 afgesloten met een positief resultaat.
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