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bestuursverslag

In dit verslag over 2020 vindt u de inhoudelijke en financiële verantwoording van de prestatieafspraken 
met de gemeente. Zowel het verslag van de activiteiten als de presentatie van de financiële resultaten 
geven een goed beeld van de centrale plek die Cultura inneemt in de Edese samenleving. 

doelstelling en Kernactiviteiten 
Cultura is het centrum voor kunst en cultuur en bestaat uit een bibliotheek, kunstencentrum, filmhuis, 
erfgoedcentrum en een theater. De formatie bestaat ultimo 2020 uit 38,5 FTE, (73 medewerkers) en 
daarnaast een groot aantal ZZP-ers en vrijwilligers. 
Het is onze opdracht kunst en cultuur in Ede zichtbaarder te maken zodat de mogelijkheden voor 
nieuwe initiatieven groter en bestaande initiatieven en organisaties bekender worden. 
Doel van het beleid is een goed cultuuraanbod, waardoor inwoners van Ede zich kunnen ontwikkelen en 
ontplooien en hun identiteit kunnen vormgeven. 
Heel concreet:
• Vervullen we een coördinerende en regietaak en faciliteren we een cultureel centrum.
• Faciliteren we bibliotheekwerk volgens de eisen en functies van de Bibliotheekwet.
• Verzorgen we een netwerk voor erfgoed en cultuur.
• Faciliteren we in het theater naast een brede professionele programmering ook amateurkunst en 

schoolvoorstellingen.
• Bieden we op een laagdrempelige manier cultuureducatie voor vrije tijd en onderwijs.
• Matchen de cultuurmakelaars vraag en aanbod van cultuureducatie, waardoor het aanbod past bij 

het onderwijs en doorgaande leerlijnen worden bevorderd.

Ontwikkelingen van het afgelopen jaar 
Corona
Het was een bijzonder jaar dat voor een groot deel in het teken stond van COVID-19. De crisis bracht 
veel veranderingen in ons professionele en privéleven, de manier van (samen)werken en gaf nieuwe 
uitdagingen op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De beperkende maatregelen van het 
RIVM vroegen veel van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze medewerkers. Zo schakelde de 
bibliotheek snel naar de afhaalservice ‘Bieb2Go’. De aanhoudende onzekerheid en duur van de crisis 
leidde voor Cultura tot de vraag wat COVID op langere termijn betekent voor onze culturele functie en 
welk effect dit heeft op onze dienstverlening. De vraag is, krijgen we een verschraling van het culturele 
leven, gaan we terug naar hoe het was of krijgen we een ‘nieuw’ normaal waarbij we meenemen wat we 
geleerd hebben. 

Bibliotheekconvenant
Mee kunnen doen in de samenleving wordt steeds belangrijker. De evaluatie van de Bibliotheekwet uit 
2015 liet het belang zien van de bestrijding van laaggeletterdheid en het ontwikkelen van digitale 
vaardigheden. De aanbevelingen uit de evaluatie leidde tot een bibliotheekconvenant waarin de drie 
overheidslagen met partijen uit het bibliotheeknetwerk afspraken hebben vastgelegd over drie grote 
maatschappelijke opgaven. Het convenant geeft voor de komende 4 jaren richting aan de bijdrage van de 
bibliotheekvoorziening aan de opgaven ‘Geletterde samenleving’, ‘Participatie in informatie samenleving’ 
en ‘Leven lang ontwikkelen’. Ook vanuit de andere afdelingen zochten we naar verbindingen tussen kunst 
& cultuur en zorg & welzijn. 
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Visie op het gebouw/De fysieke verandering van Cultura
Lokale cultuurcentra zijn de afgelopen twintig jaar een steeds meer integraal onderdeel van onze samen-
leving geworden. Het zijn toegankelijke plekken waar inwoners hun interesses kunnen verdiepen en zelf 
aan de slag kunnen gaan met cultuur, ontmoeting en verbinding. De fysieke omgeving van Cultura vroeg 
om meer verbinding tussen theater, bibliotheek, kunsteducatie en nieuwe technologieën. Het afgelopen 
jaar ontwikkelden we een visie op het gebouw waarin we financieel deugdelijk en met aandacht voor 
duurzaamheid het gebouw gefaseerd geschikt kunnen maken tot een plek waar Edenaren graag zijn en 
hen met elkaar verbindt. In de zomer werd de publieksruimte op de begane grond en de bibliotheek op 
de eerste verdieping verbouwd. Met de nieuwe inrichting is nog meer zichtbaar wat Cultura te bieden 
heeft en zijn er meer studeer-, werk en ontmoetingsplekken gecreëerd.  

innovatie
Het afgelopen jaar kon veel niet of niet op de gebruikelijke manier uitgevoerd worden. Wereldwijd werd 
digitaal communiceren gemeengoed en de ingezette digitale ontwikkeling maakte juist door corona een 
versnelling door. Cultura experimenteerde met nieuwe digitale diensten en onderzocht hoe we dit in de 
toekomst breder in kunnen zetten binnen onze dienstverlening. Nieuwe technieken, zoals livestreaming 
en creatieve oplossingen werden ingezet om onze klanten cultuur te kunnen blijven bieden. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het digitaal educatief aanbod in de cultuurvakken dat het thuisonderwijs van de 
scholen ondersteunde.    
 
strategisch beleidsplan
Naast alle coronaperikelen verloren we de lange termijn niet uit het oog. We voerden een tussentijdse 
evaluatie uit op de doelen van het huidige strategisch beleidsplan en we volgden trends en ont- 
wikkelingen voor de komende jaren. Sommige doelen zijn al behaald, andere liepen mede door corona 
vertraging op. Met de resultaten van de tussentijdse evaluatie en de trends en ontwikkelingen maakten 
wij een start met de strategische visievorming voor de beleidsperiode 2022 – 2025. Hierbij  betrokken we 
de transitieopgaven voor de culturele en creatieve sector, genoemd in het adviesrapport “Onderweg naar 
overmorgen” van de Raad van Cultuur van november 2020. De managers inventariseerden de aandachts-
gebieden in hun vakgebied. Het verslag van deze eerste bevindingen  deelden we met de raad van 
toezicht. Bij het vervolg betrekken we lokale stakeholders, zoals de gemeente. 

organisatieontwikkeling
De in april 2019 geïmplementeerde organisatiestructuur werpt zijn vruchten af. De medewerkers 
bewegen makkelijker mee met veranderingen en de onderlinge samenwerking werd bevorderd. Tijdens 
de coronacrisis werd dit duidelijk zichtbaar. Organisatieontwikkeling is nooit klaar. Verschillende 
werkgroepen gingen dit jaar aan de slag met de thema’s coachend leiderschap, kaders en verantwoorde-
lijkheden, lerende organisatie, open aanspreekcultuur en interne communicatie. 

samenwerking 
Samen bereik je meer dan alleen! Bij grote maatschappelijke opgaven is Cultura vaak één van de spelers 
in de aanpak van deze opgaven en kunnen we niet zonder samenwerking met partners uit het sociaal 
domein. Het Taalhuis en de Voorleesexpress zijn hier mooie voorbeelden van. 
In onzekere tijden is het goed om vooruit te kijken. Op provinciaal niveau onderzochten we de kansen 
voor een toekomstbestendige culturele infrastructuur van de regio. Dit leidde tot een gezamenlijke 
lobby naar rijk en provincie, maar ook tot regionale samenwerking op (internationale) projecten, zoals 
de Shared Studios. Het ontwikkelen van een regionale infrastructuur en een bovenlokale cultuurvisie 



5

per regio is niet makkelijker zonder corona, maar vergt in crisistijd nog meer inspanning van alle partijen.  
Dichter bij huis werkten we voor de scholen samen met het Kröller Möller museum, op het gebied van 
erfgoed met Ede Marketing en met de kerken op het gebied van zingeving. 
Vanuit de partners rondom de Doe- en Leerplaats werd de mEdemakersgroep opgestart. Het doel van 
deze mEdemakersgroep is de medewerkers en de activiteiten van de Doe-en Leerplaats in Ede Zuid te 
ondersteunen. Dit was het eerste jaar van de afgesproken tweejarige samenwerking met poppodium 
Astrant. Een aantal geplande samenwerkingsprojecten, zoals Zomerbries en een aantal projecten met 
Astrant konden niet doorgaan. 

Resultaten
Met een drietal sluitingen, beperkende maatregelen voor bezoekers en volledige sluiting van de horeca 
is een vergelijking met vorige jaren niet reëel. Daar waar mogelijk startten we alternatieve dienstver-
lening op, wat dankbare en enthousiaste reacties van klanten opleverde. Uitgangspunt was steeds: ‘Wat 
kunnen we nog wel”. Hiervoor onderhielden we korte lijnen met gemeente en veiligheidsregio. Met 
goedkeuring van deze instanties kon Cultura in tijden van gedeeltelijke lockdown opgedeeld worden in 
drie compartimenten met een coronaproof routing. Klanten van zowel de bibliotheek, als van het 
theater en cursisten konden op deze manier Cultura bezoeken.
Het aantal leden van de bibliotheek liep terug met 601 leden, naar 25.122. Met een percentage van 
21,4% van de totale bevolking van Ede, ligt dit nog steeds boven het landelijk gemiddelde van 2019 van 
20,8%.
De minste terugloop is te zien bij Cultuureducatie. De groepsgrootte van cursussen viel lange tijd binnen 
de maximale aantallen van de RIVM maatregelen en konden grotendeels digitaal doorgaan. Het aantal 
cursisten in 2020 lag zelfs met 1.072 hoger dan in 2019 met 1.063 cursisten. Het totaal aantal 
deelnemers aan cursussen en eenmalige activiteiten lag wel een stuk lager met 2.895 in 2020 en 6.612 
deelnemers in 2019. De oorzaak van deze daling ligt vooral in het niet doorgaan van de vele sociale 
activiteiten in Stadspoort, waar ontmoeting centraal staat.  
De beperkingen voor het Filmhuis en Theater zorgde voor een grote teruggang in aantallen bezoekers. 
Met 49 voorstellingen in 2020 trok het theater 5.586 bezoekers tegenover 14.521 bezoekers voor 95 
voorstellingen in 2019. Voor het Filmhuis waren dit 1.800 bezoekers voor 24 films in 2020 tegenover 
3.274 bezoekers voor 32 films in 2019. Geprobeerd is de teruggang te beperken door meerdere voorstel-
lingen op een dag te programmeren. 

De terugval van activiteiten is zichtbaar in de lagere opbrengsten ten opzichte van begroting en 
voorgaande jaren. Ook zichtbaar zijn de lagere kosten. Cultura is er in voldoende mate in geslaagd om de 
kosten navenant te verlagen. Hieruit blijkt dat, daar waar mogelijk in de afgelopen jaren, kosten flexibel 
zijn gemaakt. 

financiële resultaten 
Het eigen vermogen van de Stichting Cultura is in 2020 afgenomen van € 2.265.422 ultimo 2019 tot 
€ 2.204.173 ultimo 2020. De afname is het gevolg van het negatief resultaat over 2020 en de mutaties in 
de bestemmingsreserves van het eigen vermogen. De liquiditeit is per 31 december afgenomen met 
circa € 1.537.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de investering in ons gebouw en door de 
wijziging in de bevoorschotting van de gemeentelijke subsidie. De solvabiliteit bedraagt 45,7% (vorig 
boekjaar 38,1%). 
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risico’s 
Vanuit het strategisch beleidsplan zijn de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht en zijn maatregelen om de 
risico’s te beheersen verder uitgewerkt. Voortvloeiend uit dit risicomanagement wordt het risicoprofiel 
van Cultura bepaald. Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn de risico’s weer opnieuw tegen 
het licht gehouden en is het risicoprofiel opnieuw berekend. Aanleiding daartoe zijn een aantal gebeurte-
nissen, zoals de (afgeronde) verbouwing en de consequenties van COVID ten aanzien van de bedrijfs-
voering van Cultura. De verminderde zichtbaarheid van Cultura, het wegvallen van eigen inkomsten en het 
risico dat onze klanten niet meer of minder gaan komen zijn hierbij van belang. Deze risicio’s zijn onderdeel 
in de uitwerking van de interne jaarwerkplannen. Naar aanleiding van deze herijking is de benodigde 
risicoreserve berekend op € 1.040.000. 

begroting 2021
De begroting 2021 sluit met een positief saldo van € 7.064. De begroting is (samengevat) 
alsvolgt samengesteld:
 
Baten                           € 
      Lidmaatschap            455.300
      Vrije verkoop, dienstverlening en overige baten         772.921 
      Subsidies          5.701.435 
          -------------- 
Totaal Baten          6.929.656

Lasten 
      Personeel          3.243.164 
      Huisvesting          1.775.594 
      Overige lasten         1.903.834 
          -------------- 
Totaal Lasten          6.922.592 
 
Saldo                   7.064
          ========  

Toekomst
De verwachting voor het komende jaar is terughoudend. Er wordt rekening gehouden dat tot en met deze 
zomer er niet zoveel mag, als gevolg van de corona-maatregelen. Cultura blijft inzetten op innovatie. 
Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Daarnaast wordt ingezet op de mogelijkheden van 
streaming. Afgelopen jaar is al ervaring hiermee opgedaan. Voor de verdere uitrol en gewenste in- 
vesteringen is een bestemmingsreserve gevormd.
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tenslotte 
Wordt 2021 een jaar van herstel en stabiliteit ? We houden er rekening mee dat we voor een transitie 
staan en niets meer wordt zoals het was. Ook zonder corona is de samenleving aan verandering onder-
hevig. Denk aan mensen met verschillende culturele achtergronden, minder jongeren, meer ouderen en 
groei van de steden. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar cultuur.
De uitdaging voor 2021 is de focus voor een leven na corona te bepalen, rekening houdend met een 
veranderende samenleving en overeenkomstige keuzes te maken. De prestatieafspraken met de 
gemeente en de cultuurnota van de gemeente Ede zijn hierbij leidend. Het nieuwe cultuurbeleid van OCW, 
ontwikkeld in samenwerking met de cultuursector, gemeenten en provincies nemen we mee in de beleids-
vorming. Uitganspunt is hoe Cultura een basisinstelling blijft die cultuur in Ede kan versterken. 
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In het begin van 2020 hoorden we ergens in de verte iets over een virus. Nog voordat de lente begon, moest 
Cultura op 16 maart haar deuren sluiten. Een leeg theater. Boeken in de kast. Coronastil gebouw. Terwijl de 
wereld op z’n kop stond, stonden alle medewerkers van Cultura schouder aan schouder om vragen te 
beantwoorden die nooit eerder gesteld waren. De raad van toezicht is onder de indruk van de enorme 
prestatie die alle medewerkers geleverd hebben. Er werden nieuwe manieren gezocht en gevonden om met 
de inwoners van gemeente Ede in contact te blijven; ook de verbouwing ging door. 

corona en verbouwing 
In 2020 speelde een aantal zaken een prominente rol: de coronacrisis en de verbouwing vormden de  
belangrijkste ingrediënten. We kijken terug op een jaar waarin veel is gebeurd en we de eerste stappen 
hebben gezet voor de volgende fase van de ontwikkeling van Cultura. De raad van toezicht van Cultura 
houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen Cultura en op het functioneren van het 
bestuur. De raad van toezicht toetst niet alleen achteraf, maar denkt ook actief mee met de  
directeur-bestuurder over de toekomst en strategische opties van de organisatie. De prestatieafspraken 
met de gemeente Ede zijn leidend bij het bepalen van het beleid. 

samenstelling 
Zoals in het verslag van de raad van toezicht 2019 reeds is aangekondigd, is de raad in dat jaar tijdelijk  
uitgebreid van vijf naar zes toezichthouders: Peter Schaap (voorzitter tot 11 juni 2020, daarna vice- 
voorzitter), Ruud van Zuilen, Tessa Steenbergen, Norma van Burgsteden, Jolle Landman en Karin Pullen  
(vice-voorzitter tot 11 juni 2020, daarna voorzitter). Op 1 december 2020 zijn Peter Schaap en Ruud van 
Zuilen afgetreden in verband met het verstrijken van hun zittingstermijn. Sinds 1 december 2020  
bestaat de raad uit een voorzitter en drie leden en is de werving en selectie gestart. 
 
Gelet op de grootte van de raad in combinatie met de omvang van Cultura is ervoor gekozen om niet te 
werken met separate commissies, maar om in gezamenlijkheid de thema’s integraal te agenderen, te  
volgen en te bespreken. Zodra de raad van toezicht weer compleet is, wordt dit opnieuw geagendeerd. 

deskundig en onafhankelijk 
Het is belangrijk dat de raad van toezicht haar taken onafhankelijk kan vervullen. De leden van de raad 
zijn deskundig, hebben brede ervaring en organiseren reflectie en jaarlijkse zelfevaluatie. Alle leden zijn 
verantwoordelijk voor continue professionalisering en volgen opleidingen, bezoeken masterclasses of 
bijeenkomsten van de NVTC - De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur, het platform voor toezicht en 
bestuur van cultureel Nederland, een initiatief van toezichthouders voor toezichthouders.

verbindende rol 
De raad van toezicht ondersteunt de directeur-bestuurder bij ingewikkelde processen/beslissingen 
zonder daarbij de rollen van bestuurder en toezichthouder te vermengen. De raad heeft een essentiële 
verbindende rol als ‘oren en ogen’ van de organisatie en houdt hierbij rekening met diverse stakeholders 
zoals de ondernemingsraad, het managementteam, het bestuur en de gemeente Ede. Op 18 juni heeft 
de directeur-bestuurder samen met de voorzitter van de raad van toezicht gesproken met de verant-
woordelijke wethouder en de beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Ede. Om de banden te ver- 
stevigen is de raad van toezicht graag en regelmatig aanwezig bij diverse evenementen en  
gebeurtenissen. Helaas is dat in 2020 zeer beperkt mogelijk geweest vanwege de coronacrisis.

jaarverslag rvt
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vergaderingen 
De raad van toezicht kwam in 2020 vijf keer als voltallige raad bijeen. De reguliere vergaderingen vonden 
plaats op 20 januari, 25 maart, 21 april, 11 juni, 9 september en 19 november. Op 28 april heeft de raad een 
extra vergadering ingelast vanwege corona en op 13 mei was er een extra vergadering in verband met de 
overdracht van de voorzittersrol. De jaarlijkse ontmoeting met het MT vond plaats op 19 november. Op  
23 november nam een delegatie van de raad van toezicht deel aan een OR-vergadering. 
 
Voorafgaand aan iedere vergadering hebben de directeur-bestuurder en de voorzitter van de raad van  
toezicht overleg om de agenda te bespreken. Tussentijds is de raad van toezicht met nieuwsbrieven, mails en 
foto’s tijdig en adequaat geïnformeerd over stand van zaken en voortgang. 
 

Governance code cultuur 
De raad van toezicht hanteert de principes van de Governance Code Cultuur. De acht principes zijn in vier  
vergaderingen besproken aan de hand van vooraf ingevulde vragenlijsten. Om het proces van zelfevaluatie 
naar ontwikkelingsagenda te ondersteunen, heeft de raad van toezicht zich in de zomer laten adviseren door 
een externe deskundige.

adviesrol 
Vanuit haar adviesrol geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. Deze rol 
wordt ingevuld tijdens de vergaderingen met de directeur-bestuurder maar ook op ad hoc basis buiten de 
vergadering.

werkgeversrol 
De raad van toezicht heeft een formele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de besturing van Cultura 
en het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. Hierbij zijn zowel aspecten als control & compliance aan 
de orde als aspecten met een meer externe oriëntatie via de verbindingsrol met de maatschappij (weten wat 
er leeft, speelt in de regio, het speelveld van cultuur, vastgoed, personeel etc.). Het jaargesprek met de  
directeur-bestuurder vond plaats op 21 juni.  

toezichthoudende rol 
De raad van toezicht houdt toezicht op de beleidsvorming- en uitoefening door de directeur-bestuurder. 
Daarnaast is er toezicht van de raad op het beleid en het resultaat van de organisatie via bespreking van 
tussentijdse cijfers en beschikbare rapportages.

corona 
Het grootste deel van het jaar stond uiteraard in het teken van de coronacrisis. In de periode na de  
wereldwijde lockdown zorgde het team van Cultura op inventieve wijze voor de lancering van bezorg- 
service Bieb2Go op 19 maart. Om cultuureducatie op afstand te bieden, werd er maandag 23 maart  
speciaal voor basisscholen een gratis nieuw kanaal online gelanceerd: Cultura TV.
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verbouwing 
De geplande verbouwing is eerder in het jaar gestart; omdat het gebouw nagenoeg leeg was, bleek 
dit een uitgelezen kans om de werkzaamheden vroegtijdig aan te pakken. Al voor de zomer kon de 
bibliotheek op de begane grond geopend worden. Het tekort aan studieplekken is opgelost en het 
techlab is naar beneden verhuisd. Cultura is nog toegankelijker geworden voor iedereen; het  
gebouw ademt gastvrijheid. 
 

complimenten en waardering 
Zoals gezegd is de raad van toezicht onder de indruk van de enorme prestatie die alle mede- 
werkers geleverd hebben. De raad complimenteert de directeur-bestuurder, het managementteam 
en de medewerkers met de geleverde kwaliteit van dienstverlening en spreekt haar  
waardering uit naar de medewerkers die een grote mate van inzet tonen in de veranderende  
omgeving en complexe omstandigheden.

Karin Pullen
Voorzitter raad van toezicht 
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samenstelling 
De Raad van Toezicht Cultura bestaat uit de volgende personen:

Naam Beroep Functies en nevenfuncties

Dhr. P. Schaap        
(voorzitter tot 11-06-2020, 
einde termijn 1-12-2020)

Directeur RSG  
Lingecollege vwo/havo/isk 
te Tiel

Mevr. K.A. Pullen  
(vicevoorzitter tot  
11-06-2020,  voorzitter vanaf 
11-06-2020)

Voorzitter college van be-
stuur Zone.college

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Ygdrasil - Wijhe

Voorzitter Raad van Toezicht  
KleinGeluk - Apeldoorn

Dhr. R.F. van Zuilen      
(einde termijn 1-12-2020)

Directeur Cultuurbedrijf 
Tiel

Lid van bestuur Stichting WAT WE DOEN 
(Een stichting van theatermaker Floris van 
Delft)

Lid van bestuur Stichting Kunst in de Klas 
(stichting van actrice Elsie de Brauw,  
realisatie theaterprojecten in scholen).

Mevr. T. Steenbergen - 
du Pré 

Zelfstandig filmmaker  
en trainer

Mevr. J.G.N. van Burgsteden - 
Lebbink (vicevoorzitter vanaf             
9-9-2020)

Manager Zorg - Rijnstate 
Ziekenhuis Arnhem

Dhr. J. Landman Programmadirecteur  
Ontwikkelplan en  
Transitie - RIVM

Lid RvT - KNSB (voorzitter auditcommissie)

Projectcoach Cohezy

Voorzitter CvA - Wageningsk  
Studinteselskip foar Fryske Studzje



in gesprek met... 
Karin Pullen: voorzitter van de Raad van Toezicht 

“Ik ben 7 jaar lid van de raad van toezicht en sinds 
de zomer van 2020 voorzitter. In het dagelijks 
leven ben ik bestuursvoorzitter van een grote 
scholenkoepel voor VO en MBO: groen onderwijs 
voor alle generaties. Een leven lang leren staat 
bij ons hoog in het vaandel en dat is meteen de 
link naar Cultura. Ik ben met cultuur opgegroeid. 
Ik ging al jong naar de bibliotheek en met mijn 
ouders naar musea en nam deel aan allerlei 
culturele activiteiten. 

De kleinschaligheid van Cultura trekt mij altijd aan. 
Je wordt warm ontvangen en de foyer is een 
prettige ruimte om te verblijven. De intimiteit van 
de zaal vind ik heel aantrekkelijk. Waar je ook zit in 
de zaal je kunt je heel goed verbinden met dat wat 
op het podium gebeurt. Ik was al klant voor ik 
toezichthouder werd in Cultura en toen de 
gelegenheid zich voordeed werd ik lid van de raad 
van toezicht. Er is altijd een leuk en gevarieerd 
programma. Dat heb ik zien groeien in aantal en 
diversiteit. Het palet van Cultura werd diverser en 
rijker.  

Het afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar. Op 
alle niveaus zag ik dat Cultura haar best deed om 
een huis van verbinding te blijven. Iedereen droeg 
een steentje bij. Indrukwekkend hoe Cultura dit 
voor elkaar kreeg. Dat verdient echt een dikke 
pluim. Ik was onder de indruk van de zorg- 
vuldigheid en de snelheid van de verbouwing. 
Ineens stonden alle kasten van de bibliotheek in 
het atrium met balie en bemensing. Medewerkers 
die met een glimlach de nieuwe service presen-
teerden. Een sluiting door een virus had niemand 
ooit meegemaakt en toch ging Cultura meteen 
online en bediende de klant. Cultura heeft een 
fantastische en zeer inspirerende bestuurder die 
altijd denkt in mogelijkheden en samen met het 
hele team de schouders eronder zet.  

Mijn droom is dat alle stoelen in het theater weer 
gevuld zijn met geroezemoes, plezier,  
gezelligheid, dat kinderen weer boeken komen 
lenen, leuke workshops volgen. Dat het gebouw 
weer leeft.”
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“Cultura is een huis 
van verbinding en 
verbeelding.  
 
Of je een boek leest, 
een voorstelling 
bezoekt of een cursus 
volgt. Cultura biedt 
een mooi perspectief”.
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cultuur kan je verwonderen
Cultuur leert je anders kijken naar de wereld en laat zien wat waardevol is. Het draagt bij aan de vorming 
van eigenwaarde en identiteit. Ieder op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen interesse. Zo staat het 
beschreven in het Strategisch beleidsplan, dat ook in 2020 ons spoorboekje was. Maar we kregen te 
maken met storingen en konden de dienstregeling niet helemaal volgen.

inhoudelijk 
jaarverslag 2020

Corona maakte 2020 tot een jaar waarin alles anders ging. Als we terugkijken zien we dat we veel 
gedaan hebben, maar wel telkens moesten schakelen van fysiek naar online. We haalden niet alle 
gestelde doelen. Er ontstonden nieuwe ideeën en gezamenlijk zetten we er de schouders onder. We 
investeerden in digitale ontwikkeling. Cultura bleef online het hele jaar open en klanten maakten 
gebruik van wat wél kon. In dit verslag kijken we terug op dit jaar, maar ondertussen kijken we ook 
vooruit. Wat nemen we mee en kunnen we ook na corona gebruiken en inzetten. We staan als het ware 
op een kantelpunt. Niets zal meer zijn zoals het was. We oriënteren ons op hoe we nu verder gaan. 
Daarbij houden we steeds onze klant voor ogen. Hoe kunnen zij zich ontwikkelen, ontplooien en hun 
eigen identiteit vorm geven. Zo sluit Cultura aan bij en geeft vorm aan het cultuurbeleid van de 
gemeente Ede.  

In dit verslag verantwoorden we het jaar 2020 en geven door de beschrijving van een selectie van de 
activiteiten een beeld van het jaar dat achter ons ligt. De cijfers geven een totaal beeld van onze 
prestaties. De aantallen zijn uiteraard lager dan in 2019. 
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Stadsdichter Larissa Verhoeff schreef dit jaar speciaal voor Cultura gedichten. 
Eén van de gedichten is:

Het feest van normaal
Het mooiste woord
van allemaal
- wie had dat ooit gedacht -
dat is het woord normaal
weg afstand van elkaar en
zwaaien achter glas
We snakken naar straks
naar vastpakken
als we weer mogen
doodknuffelen
omhelzen
platkussen
en alles daartussen
Wat een feest zal dat zijn
voor ons allemaal
het bijzondere feest
van normaal
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bibliotheek

De bibliotheek ontwikkelt zich naar een brede maatschappelijke 
instelling. Dit is verankerd in de Bibliotheekwet uit 2015. Een 
belangrijk uitgangspunt voor de bibliotheek is het convenant dat 
in september 2020 ondertekend is door de Vereniging Openbare 
Bibliotheken (VOB), de VNG, het IPO, de samenwerkende POI’s 
Nederland, de KB en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Het convenant voor de jaren 2020 – 2023 is 
ontstaan naar aanleiding van de evaluatie van de Bibliotheekwet 
en heeft de focus op drie opgaven: 

1. het bevorderen van geletterdheid en leesplezier
2. digitale inclusie en digitaal burgerschap
3. een leven lang ontwikkelen: basisvaardigheden en blijvende 

inzetbaarheid 

Hier wordt op landelijk niveau aan gewerkt en ook lokaal geven 
we dit vorm. Elke bibliotheek is een onderdeel van het grote 
geheel. We werkten aan leesbevorderingsprogramma’s voor 
scholen en voor kinderen in de vrije tijd, bijvoorbeeld tijdens de 
Nationale Voorleesdagen (1). Het Taalhuis richtte zich steeds 
meer op laaggeletterde gezinnen in plaats van op de individuele 
vrager. Ook het Informatiepunt Digitale overheid, dat in 2021 zal 
openen, was een punt van aandacht (2). De vestigingen, waar 
jong en oud ook in de lockdown periodes terecht kon voor het 
lenen van een boek via de online service. In de periode dat we wel 
open waren gaven zij ruimte om te lezen en te studeren (3). Dit 
jaar was de bibliotheek niet altijd fysiek maar online wel 24/7 
open! 

Bij de sluiting van Cultura in maart zette de bibliotheek als 
alternatief een bezorgservice op: Bieb2Go. Leden van de biblio-
theek konden digitaal boeken bestellen, die bij de mensen thuis 
bezorgd zijn. Dit was een groot succes. Er is veel reclame gemaakt 
voor het lenen van e-books en luisterboeken via de landelijke 
online bibliotheek. In Ede steeg het aantal uitleningen van 
e-books met 41 % naar 45.544. Tijdens de eerste lockdown 
konden ook niet-leden gebruik maken van deze service via de 
ThuisBieb-app.  

Waardering van de klanten
‘Graag wil ik u bedanken voor de voortreffelijke manier waarop u 
tijdens de corona-tijd de boeken beschikbaar maakt. Wat mij 
betreft bent u een levenslijntje naar een normale en zinvolle 
samenleving. Via de app had ik een lange lijst gemaakt van 
boeken die ik ooit nog eens zou willen lezen. Zo’n lijst geeft hoop. 
Heel erg bedankt dat u het mogelijk maakt dóór te lezen’. 

Cijfers Bibliotheek:

Uitleningen 2020
Jeugd   364.980
Volwassenen  292.966
Totaal   657.946 
Uitleningen e-b ooks    45.544 

Uitleningen 2019
Jeugd   452.194
Volwassenen  389.445
Totaal   841.639 
Uitleningen e-books    32.322
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Uitleningen
Het aantal uitleningen daalde met 22%. Dit gaat om de fysieke 
uitleningen. De uitleningen van e-books zijn niet in dit aantal 
meegenomen. Het totaal aantal uitleningen inclusief e-books 
daalde met 19.5%. De daling  van de fysieke uitleningen komt 
vooral door de sluiting van de bibliotheek tijdens de lockdowns. 
De daling van de uitleningen aan de Molenstraat was sterker dan 
in de filialen, waar na de sluiting de uitleningen weer sneller op 
het oude niveau lagen. De filialen hebben een 
belangrijke plek in de dorpen en in de wijk. De Bieb2Go kon de 
daling maar ten dele compenseren. Ook de herinrichting aan de 
Molenstraat was een reden voor minder uitleningen omdat de 
leners maar uit een gedeelte van de collectie rechtstreeks konden 
lenen. 

Leden
Het aantal leden daalde met 2%. De bibliotheek was dit jaar 
minder zichtbaar en dat vertaalde zich in minder nieuwe inschrij-
vingen terwijl  er wel leden hun abonnement opzegden. Normaal 
gesproken schrijven veel kinderen zich in via de schoolbezoeken. 
Deze bezoeken vonden dit jaar veel minder plaats. Ook het aantal 
18 jarigen nam fors af.  Bewoners in de nieuwbouwwijken zijn dit 
jaar aangeschreven met informatie over alle  
onderdelen van Cultura en kregen een aanbod voor een kennis- 
makingsabonnement van de bibliotheek. Dit leverde 55 nieuwe 
leden op. Voor 2021 zal het werven van nieuwe leden een 
speerpunt zijn en wordt een plan voor ledenwerving en leden-
behoud gemaakt.  

Wat vindt de klant? 
Dit jaar vond er een landelijke onderzoek plaats onder bezoekers 
van de bibliotheek die geen lid zijn. Bezoekers zijn positief over de 
bibliotheek, maar kennen het aanbod, buiten de boeken, meestal 
niet goed. Zij hebben wel belangstelling voor cursussen, goede 
werkplekken voor jongeren, kinderactiviteiten, informatieve 
bijeenkomsten voor 55 plussers en hulp bij het invullen van 
formulieren voor lager opgeleiden. Dit laatste punt zal vorm 
krijgen in het Informatiepunt Digitale Overheid dat in 2021 start. 

Daarnaast vond een onderzoek plaats onder leden over hun 
ervaringen tijdens de eerste sluiting in maart. De dienstverlening 
en communicatie tijdens de sluiting zijn positief beoordeeld. De 
leden die de (online) diensten gebruikten, leenden vooral e-books 
en reserveerden boeken. De coronacrisis heeft vrijwel geen 
invloed op het beeld dat leden hebben van de bibliotheek. Leden 
zijn tevreden over de dienstverlening en communicatie na de 
heropening van de bibliotheken.  

Leden 2020
Jeugd  17.359
Volwassenen   7.224
Instellingen       539
Totaal  25.122 

Leden 2019
Jeugd  17.651
Volwassenen    7.561
Instellingen       511
Totaal  25.723

In 2020 was 21,4 % van de Edese 
bevolking lid van de bibliotheek. 
Dit percentage ligt nog boven het 
landelijk gemiddelde van 20,8%. 
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taalhuis

Volwassen begeleiding 1 op 1  
of in kleine groepjes
2020 221
2019 179

Bezoekers Taalcafé
2020 262
2019 555

Bezoekers spreekuur en digitaal 
inloopspreek uur
2020 112
2019 116

Aantal deelnemers Klik & Tik
2020   50
2019 188

Digitale vaardigheden en het kunnen lezen en schrijven is essentieel 
om je te kunnen redden in de samenleving. Het Taalhuis zet zich in 
om bij een toenemend aantal inwoners uit Ede hun taalvaardigheid 
op peil te krijgen. Het Taalhuis startte dit jaar met spreekuren, 
intakes en taalondersteuning en tijdens sluitingen was er tele- 
fonisch contact met de vrijwilligers en met de Edenaren die vragen 
stelden. Mensen zijn doorverwezen naar online oefenmogelijk-
heden. Deze periode is ook gebruikt om te kijken hoe we Edenaren 
die Nederlands als eerste taal hebben, maar toch niet goed kunnen 
lezen en schrijven, beter kunnen bereiken. De aandacht verschuift 
van individuele taalvragers naar laaggeletterde gezinnen en naar 
Edenaren die de taal niet beheersen en problemen met schulden 
hebben. Om deze groepen te bereiken willen we de kennis over 
laaggeletterdheid bij de vindplaatsen, zoals consultatiebureaus 
vergroten. De website is aangepast en toegankelijker gemaakt voor 
mensen die niet goed kunnen lezen. Voor het open leercentrum is 
een zelfstudiecollectie aangeschaft die toegankelijk is voor 
iedereen die zelfstandig aan de slag wil met het vergroten van de 
basisvaardigheden. Tot slot is een Informatiepunt Digitale overheid 
(IDO) voorbereid. Dit punt zal in februari 2021 geopend worden.

Het geven van de Klik & Tik cursus was een uitdaging. Op 
momenten dat we fysiek konden lesgegeven moesten we  
1,5 meter afstand houden. Ook durfden niet alle, vooral oudere, 
cursisten naar Cultura te komen.
De helft van het aantal Klik & Tik deelnemers lukte het dit jaar om 
één of meerdere modules te voltooien op het gebied van sociale 
media en het veilig surfen op internet. 
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Toen Cultura tijdens de eerste lockdown niet open was voor publiek, kon de al geplande verbouwing van 
het pand aan de Molenstraat vervroegd van start gaan. Het doel van de verbouwing was om het gebouw 
om te vormen tot één geheel en aan te passen aan de inzichten en wensen van deze tijd. De basis in het 
concept was het zoeken naar verbinding tussen de verschillende functies van Cultura waarbij het café de 
verbindende factor is. In de nieuwe situatie ligt de bibliotheek verspreid over twee verdiepingen en is 
duidelijk zichtbaar als je het gebouw binnenstapt. 

verbouwing en 
verhuizing

 
De nieuwe ruimte voelt alsof je overal tegelijkertijd bent. Er kan op elk moment een lezing of concert 
plaatsvinden, maar met hetzelfde gemak pak je een boek uit de kast naast je. Aan de ene kant bouw je 
met lego een robot of timmer je je eigen fantasiewezen, terwijl je aan de andere kant wegkruipt in onze 
kidshoek met je favoriete boek of een schilderij op je in laat werken. Dat alles telkens met de 
mogelijkheid om een kop goede koffie, een lekker glas wijn of een goede lunch te bestellen. Terwijl de 
verbouwing nog in volle gang was, kon op 20 mei de bibliotheek weer open en konden de cursussen 
doorgaan.  

Toen de bibliotheek aan de Molenstraat weer opende was het grootste gedeelte van de boeken van de 
eerste verdieping verhuisd naar het atrium. Het andere gedeelte stond in een magazijn. Uit deze 
collectie konden de leners reserveren, de boeken in het atrium waren beschikbaar tijdens de openings-
tijden. Zo kon tijdens de verbouwing de uitlening toch doorgaan. Bezoekers konden terecht in een ruime 
eigentijdse bibliotheek. Tegelijkertijd zijn de openingsuren verruimd met 10 uur. We zijn op werkdagen 
open van 9.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. 
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in gesprek met... 
Jet Lok: lid van de bibliotheek en de Boekenbende 
en cursist Musical.

“Zij vertelt “Ik ben Jet Lok en ik ben 11 jaar. Ik ga 
niet naar school want ik krijg altijd thuison-
derwijs met mijn broertjes en zusjes en dat vind 
ik heel leuk. Ik houd heel erg van lezen en 
knutselen maar vooral van lezen. Ik woon in Ede. 
Ik ga sinds september naar musicalles en voor de 
les ga ik meestal even naar de bieb. Ik zoek in de 
kast totdat ik een leuke titel tegenkom. Het is 
wel jammer dat de bibliotheek dicht is, maar als 
ik geen boeken meer heb, lees ik boeken op mijn 
e-reader. Ik houd erg veel van de Grijze jager 
serie. Ik heb ze wel 3 of 4x gelezen. En boeken 
over dolfijnen en paarden vind ik leuk.  

De musicalles gaat best goed via zoom. Het is 
heel leuk en je kan eigenlijk alles wel doen. En je 
hoeft niet te fietsen. Maar het leukste is wel in 
Cultura. Ik heb drie docenten voor theater, 
zingen en dansen. Ze doen alle drie een stukje. 
We zijn nu met ‘Junglebook’ bezig en dat gaan 
we in de zomer uitvoeren. We hebben het script 
en dan oefenen we de ene keer de liedjes en de 
andere keer de danspasjes en via zoom zie ik dan 
de hele groep. 

Ik ben ook lid van de Boekenbende. Ik heb 
‘Dwars door de storm’ gelezen en de schijfster 
kwam in Cultura. Volgend jaar wil ik weer mee 
doen met andere kinderen die ook veel van lezen 
houden. 

Ik vind dat Cultura gaaf verbouwd is. Ik kom nu 
met de musicalles en het TechLab ook op andere 
plekken in Cultura dan alleen in de bibliotheek. 
In het TechLab kun je bijvoorbeeld een legorobot 
maken en dan zo programmeren dat die doet 
wat je wilt. Of met de 3D pen vind ik ook erg 
leuk.”
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“Het is jammer dat ik 
niet naar Cultura kan 
maar ik lees nog 
steeds veel boeken!”
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Cultuureducatie geeft uitvoering aan het doel ‘Cultuur heeft een plaats in het leven van elk kind’ uit het 
Strategisch beleidsplan. We ontwikkelen zelf aanbod en faciliteren activiteiten van andere organisaties, 
die met leren, maken en cultuur in Ede te maken hebben. We bieden een podium voor Ede, voor en door 
mensen en verbinden cultuur aan andere terreinen zoals, sport, welzijn, techniek, erfgoed en onderwijs. 
Dit krijgt vorm via de 5 leerlijnen en de cursussen en activiteiten in de vrije tijd. De 5 leerlijnen zijn: 
Leesbevordering en literatuur, Muziek (Muziek in de klas (MIK)), Erfgoed, Beeldend en Theater. Omdat 
activiteiten binnen de leerlijn zijn gecombineerd met die in de vrije tijd, leest u over beide onderdelen 
per leerlijn. We bieden veel activiteiten online aan. Nadat we weer open waren bleef dit een vast 
onderdeel in ons aanbod. Een manier die we ook zullen integreren in onze normale werkwijze. 

Cultuureducatie

innovatie
Dit jaar zetten we belangrijke stappen in ons digitale aanbod. Een ontwikkeling die al gestart was, maar 
versneld is door corona. Ook was er ruimte voor vernieuwing, bijvoorbeeld door combinaties te maken 
tussen literatuur en erfgoed, digitale lessen en experimenten met kunstvormen als graffiti en hiphop. 
Daarnaast combineren we steeds vaker de realiteit met een virtuele wereld om bezoekers, leerlingen en 
cursisten mee te nemen in een culturele ervaring. Dat doen we rondom erfgoed, landschap en literatuur. 
Dit jaar zijn de projecten rondom de bevrijding van Ede en de Airborne gelanceerd, volgend jaar volgen 
de projecten rondom landschap en literatuur. Vernieuwing is een belangrijke aanbeveling van de Raad 
voor Cultuur. Naast de hieronder beschreven leerlijnen en activiteiten kreeg het aanbod voor scholen 
vorm via Cultura TV. Toen in maart bekend werd dat we moesten sluiten is dit snel in het leven geroepen 
en zijn er elke dag filmpjes gemaakt rondom een thema dat paste bij de tijd van het jaar, zoals Feest, 
Meten is weten. Ook toen de scholen weer open gingen, ging Cultura TV door. Al het materiaal is 
overzichtelijk op de website geplaatst zodat scholen het kunnen blijven gebruiken. 

Deze pagina vind ik niet heel fraai. Ik kan nog 
wat met beeld doen en/of de tekst met “de vijf 
leerlijnen” hierheen verplaatsen maar dan zit je 
met de opsommingen. 
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Aantal deelnemers  
Leesbevordering & Literatuur
2020    7.307
2019  10.031 

De vijf leerlijnen
Alle leerlijnen bestaan uit inhoudelijke lessen en deskundigheids-
bevordering van de leerkrachten. 
• Leesbevordering en Literatuur
       Hieronder leest u meer over activiteiten, die gericht zijn             
       op peuters en de VoorleesExpress. 

• In het begin van het jaar stond tijdens de Nationale 
Voorleesdagen het bekroonde prentenboek van het jaar, 
‘Moppereend’ centraal. We lazen voor en combineerden 
dit met muziek op schoot, een voorstelling en een 
activiteit met Beebots. Dit jaar werkten we ook samen 
met een consultatiebureau in Harskamp en met zwembad 
De Peppel, door aan het peuterzwemmen voorlezen te 
koppelen. Tijdens deze dagen vond het peuterfestival 
plaats. Ruim honderd peuters en kleuters bezochten 
Cultura voor workshops en een voorstelling. 

• In november startten we met het organiseren van peuter-
ochtenden. Er is elke week een activiteit die gericht is op 
de ontwikkeling van kinderen en de communicatie met 
hun ouders. Ouders reageerden positief verrast op deze 
activiteit voor hun kinderen.

• De VoorleesExpress ging aan de slag met alternatieven. De 
deelnemende gezinnen kregen via de mail tips voor leuke 
(taal)opdrachten om samen met het kind te doen. Veel 
voorlezers kozen ervoor om digitaal voor te lezen, anderen 
gingen zelf of met tips op zoek naar mogelijkheden. De 
voorleesgezinnen kregen een gratis boek met materialen 
om met de kinderen aan de slag te gaan. 
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Zoals elk jaar hebben scholen de Monitor ‘Lezen en Schrijven’ 
ingevuld. Dit zijn de resultaten:
De leerkrachten vermelden dat zij meer doen aan lezen in de klas, 
door middel van voorlezen en stillezen. Bij de lessen creatief 
schrijven is er meer aandacht voor de verschillende stappen in het 
schrijfproces. Er zijn meer alternatieve schrijfopdrachten aange-
boden en er is gebruik gemaakt van gastlessen, naast de  
gebruikelijke methode.

De leerlingen scoren op leesplezier vergelijkbaar als vorig jaar, 
maar lezen vaker thuis een boek. Kinderen lezen vooral graag 
leesboeken en strips. Op één van de scholen valt op dat poëzie-
bundels en informatieve boeken in populariteit zijn toegenomen. 
Er is op deze school de afgelopen jaren meer aandacht geweest 
voor poëzie. De meeste kinderen krijgen boekentips van ouders, 
gevolgd door vriendjes en vriendinnetjes en de leerkracht. 
Ongeveer 88% van de kinderen bezoekt regelmatig de  
bibliotheek.
• Muziek in de Klas (MIK) 

Bijna alle scholen kozen ervoor om digitale muziek lessen af 
te nemen met filmpjes en lesbrieven die elke week op maat 
zijn gemaakt door de muziekdocenten. Na de zomer zouden 
drie scholen starten met het vernieuwende project MIK en 
URBAN. De bedoeling is dat geïnteresseerde kinderen op hun 
eigen school in de vrije tijd les krijgen. Daarna maken de 
kinderen een rap of song en voeren die uit in Cultura. Het 
project gaat van start zodra dit binnen de richtlijnen die de 
scholen aanhouden rondom Corona weer kan. 

• Theater
       Ook voor de leerlijn theater was het telkens schakelen. Acht  
       scholen namen deel en op momenten dat de scholen open  
       waren, ontvingen zij vakdocenten in de klas. Een aantal  
       scholen bezocht een voorstelling in Cultura. In het laatste  
       kwartaal is er voor gekozen om teamtrainingen digitaal te  
       geven en de leerkrachten op afstand te coachen en te onder 
       steunen met lesvoorbeelden en werkvormen. 

Aantal leerlingen MIK 
2020 
2.958   
18 scholen
 
2019  
3.085  
19 scholen

Aantal leerlingen Theater
2020  
9 scholen 
1.632 leerlingen 

2019  
8 scholen  
1.317 leerlingen
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Aantal leerlingen Beeldend
2020  
3 scholen  
612 leerlingen

2019  
4 scholen   
618 leerlingen

Aantal deelnemers Erfgoed
2020  
6 scholen  
1.190 leerlingen 

2019  
6 scholen  
1.190 leerlingen

Activiteiten jeugd
2020   420 deelnemers
2019  180 deelnemers

Activiteiten voor volwassenen
2020 3.109 deelnemers   
 (inclusief kijkers Mooi Zo) 
2019 982 deelnemers

• Beeldend
       De leerlijn beeldend is dit jaar op drie scholen uitgevoerd. Eén  
       van de scholen was een school voor speciaal onderwijs, de  
       Fonkel. Zij liet zich inspireren door de beelden uit de  
       beeldentuin bij het Kröller Mullermuseum. De school maakte  
       gebruik van onze atelierruimte om kunstwerken te maken.  
       Voor sommige kinderen was dit een eerste kennismaking met  
       Cultura. Ook de expositie van de beeldentuin vond plaats in  
       Cultura. 
• Erfgoed
       Na een intensieve voorbereiding op het fysieke programma  
       ‘Nederland 75 jaar bevrijd’, schakelde Cultura Erfgoed en 
       bood dit programma digitaal aan net als de Edese Freedom  
       Experience waarin bezoekers via een realistische animatie  
       de bevrijding van Ede, Otterlo en Lunteren meemaakten. 
       De nieuwe website www.edetoenennu.nl, die gezamenlijk  
       ontwikkeld is door Cultura-Erfgoed en de Edese erfgoedin 
       stellingen, ging online. Hierop is te ontdekken wat er te  
       doen is rondom erfgoed en musea en welke lespakketten  
       beschikbaar zijn. Kinderen én volwassenen zijn geïnteres 
       seerd in ArcheoHotspot. Jong en oud duiken in de archeo 
       logie van Ede en helpen mee aan archeologisch onderzoek.     
       De jaarlijkse open dag is dit jaar online gehouden. Via de live  
       uitzending van ‘Mooi Zo’ kwam de lokale geschiedenis van  
       bijna alle dorpen in Ede aan bod. 
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Tijdens de lockdownperiode zijn veel cursussen online gegeven 
en fysiek zodra dit weer mogelijk was. Sommige cursussen zijn in 
een leslokaal gegeven en andere buiten op het schoolplein, 
zoals de dans- en musicallessen. Ook het seniorentheater ging 
door. De docent en de cursisten pakten de lessen online op via 
zoom. De einduitvoeringen van de musicals konden met de 
nodige maatregelen in de theaterzaal doorgaan. Uitvoeringen 
waar cursisten een hele cursus naar toe hebben gewerkt om te 
laten zien wat ze hebben geleerd. 
 
Wat vindt de klant?
We evalueerden de cursussen via een online vragenlijst. Van de 
cursisten vond ruim 90% de inhoud van de cursus goed en bijna 
90% vond dit ook van de manier waarop lesgegeven is. Bijna 
80% van de cursisten geeft de organisatie van de lessen een 8 of 
hoger!
Regelmatig onderstreepten de cursisten dit met opmerkingen 
als: ‘Volop lof en waardering’ en ‘De docent is gewoon een 
kanjer in het geven van les’. 
40% van de cursisten volgt een cursus om iets nieuws te leren en 
24% omdat het een vorm van ontspanning is. 

Aantal cursisten
2020  1.072
2019  1.063

Cursussen
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in gesprek met... 
lucy de boer cursist kindertheater

“Zij vertelt: ‘Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van 
de Wilhelminaschool in Bennekom. Ik zit op 
theaterles bij Silke. Mijn hobby’s zijn theater, 
tekenen en atletiek. Ik zit nu wel veel achter mijn 
beeldscherm: voor school heb ik meetings en 
voor de theaterlessen ook. Ik vind de 
theaterlessen heel leuk. Ik vind het leuk om 
rolletjes te spelen en even iemand anders te zijn. 
Ik ben begonnen met de lessen toen ik ongeveer 
6 jaar was en heb nu al die jaren al les. We geven 
kleine voorstellingen in ons lokaal en dan komen 
de ouders kijken. Nu zit ik in de productiegroep. 
We werken aan een voorstelling. Ik kom ook in 
de bibliotheek in Collage. Ik vind lezen ook leuk 
en lees de boeken van Harry Potter, want ik houd 
van fantasyboeken. 

We beginnen de les vaak met opwarmings- 
spelletjes en dan beginnen we met een scène en 
oefenen en denken na over het script. Dat 
verzinnen we met elkaar. Er zitten ongeveer 8 
kinderen in de groep. Eerst praatten we met 
elkaar over waar we boos over worden en toen 
kwamen we op modeshows en talentenshows 
met pushende ouders. En toen zeiden we tegen 
elkaar ‘Dat is een leuk onderwerp’. We bepalen 
eigenlijk zelf wat we doen en hebben het verder 
uitgewerkt. Silke leert ons hoe we iets beter of 
anders kunnen doen. We spelen vaak met een 
klein groepje voor de hele groep. In het begin 
vond ik dat wel spannend maar daar wen je aan 
omdat je de groep steeds beter kent. 

Ik vind het jammer dat de school en Cultura dicht 
zijn. Ik kan mijn klasgenootjes nu niet zien. 
Cultura en de theaterlessen vind ik altijd heel 
leuk. Eerst gingen ze helemaal niet door en nu 
gelukkig wel via zoom.”
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“Ik vind het leuk om 
rolletjes te spelen en 
even iemand anders te 
zijn.”
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Vakantieactiviteiten
Voor elke schoolvakantie was er een programma met  
verschillende activiteiten. Het programma in de zomer en de 
herfst kon doorgaan in de vorm zoals we bedacht hadden. In de 
mei- en kerstvakantie is dit digitaal aangeboden via Ede TV. Voor 
de meivakantie was er een vakantiedoeboek als alternatief voor 
de sportolympiade die samen met Sportservice Ede was 
ontwikkeld.  

Socratisch café
Een nieuw maandelijks initiatief in Cultura is het Socratisch café, 
waarvoor meteen belangstelling was. Het café kon twee keer 
doorgaan. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek door het 
uitwisselen en toetsen van meningen en argumenten. 
Deelnemers oefenden met elkaar om een onderwerp inhoudelijk 
uit te diepen en genoten van een goed gesprek. 

Deelnemers activiteiten en 
workshops
2020 2.895
2019 6.112* 

* in 2019 waren er veel minder 
activiteiten en workshops.
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De belangstelling voor het TechLab groeit en techniek werd een 
onlosmakelijk onderdeel van ons culturele aanbod. Ook scholen 
zijn geïnteresseerd. Op een school in Ede en in Barneveld werd 
een techniekdag georganiseerd door ons TechLab. Kinderen uit 
alle klassen konden aan de slag met een 3D pen, programmeren 
en robots. 

Na de sluiting startte ook de open inloop van het TechLab weer. 
Deelnemers moesten zich van te voren wel aanmelden om te 
zorgen dat alles coronaproof kon verlopen. In het komende jaar 
wil het TechLab naast het programmeren en coderen zich ook 
meer richten op het maken van een werkstuk. De open inloop op 
vrijdag zal daarom plaatsmaken voor een maakmiddag. Kinderen 
kunnen dan met de lasersnijder, 3D printer en transferpers 
creaties maken en mee naar huis nemen. Het TechLab wordt 
hiermee onderdeel van onze Makersplaats. Daarnaast  
ontwikkelen we een cursus waarin de kinderen naar een 
eindproduct toewerken. 

Aantal deelnemers
2020 1.618
2019 1.825

techlab



in gesprek met... 
David IJzerman lid van de bibliotheek, cursist en 
bezoeker van het TechLab en voorstellingen.

“Hij vertelt: “Ik ben 10 jaar en zit op de Paasberg-
school. Mijn hobby’s zijn tennis, gitaarspelen 
lezen en spelletjes doen. Ik hou van strategische 
en geluksspelletjes zoals pesten en schaken met 
mijn vader. Ik kom veel in het TechLab en ben 
daar gevraagd als assistent. Het is leuk om 
proefjes te doen en ik kan wel een uur staren 
naar de 3D-printer. Ik vind veel workshops leuk. 
Er is eigenlijk voor iedereen wel wat leuks te 
doen. Ik zit ook nog op gitaarles, maar niet in 
Cultura. Ik heb een keer meegedaan aan een 
musical week in de vakantie en toen voerden we 
de ‘Kleine zeemeermin’ op in de grote 
theaterzaal. Ook heb ik een jaar theaterles 
gevolgd, heb drumles gehad en een cursus 
waarin ik allerlei muziekinstrumenten leerde 
kennen. 

Ik was nog maar een half jaar toen ik lid werd van 
de bibliotheek. Ik heb alle boeken van  
‘Bakkerij Bliss’ gelezen en de serie ‘De Grijze 
jager’. Soms leen ik een film of een leuk stripboek 
van Suske en Wiske. Ik ben bijna 10 jaar lid van de 
bibliotheek en ik kom er graag.
Ook een theatervoorstelling is leuk om heen te 
gaan. Als je er 5 minuten bent, vergeet je alles 
om je heen en zie je alleen wat er voor je 
gebeurt. Bijvoorbeeld Dummie de Mummie was 
echt heel gaaf.  

In groep 5 heb ik een spreekbeurt gehouden over 
Cultura. Ik kreeg toen goodiebags voor iedereen 
in de klas. Wel leuk om te vertellen dat sommige 
kinderen die tas nog steeds als gymtas 
gebruiken.   

Net voor Cultura sloot heb ik een hele stapel 
boeken uitgekozen en heb toen nog advies 
gevraagd voor mijn werkstuk over boeken en 
schrijven. En ook rondgekeken hoe het geworden 
is. Ik vind het aan de ene kant leuk. Meer kleur en 
leuke banken maar het was wel even wennen. De 
brug vind ik heel leuk. Daar ga ik elke keer als ik 
kom overheen. 

Ik vond het heel jammer dat de bieb dichtging 
want ik hou heel veel van lezen en kan nu niet 
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naar TechLab en theater. Maar wat ik ook mis is
dat ik gewoon rondloop en mijn vrienden 
tegenkom en kan zeggen: ‘Zullen we naar die 
workshop gaan’. Ik reserveer heel veel boeken. 
Bij de vorige lockdown was het leuk dat je een 
pakket kreeg met boeken waarvan ik de schrijver 
niet kende.”

“Ook een theater- 
voorstelling is leuk 
om heen te gaan. Als je 
er 5 minuten bent, 
vergeet je alles om je 
heen en zie je alleen 
wat er voor je 
gebeurt”
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De makelaars bemiddelen tussen de vragen van de scholen voor 
primair onderwijs en het cultuuraanbod. Doordat een aantal 
scholen geen uitstapjes buiten de deur maakte, zochten de 
makelaars samen met de scholen naar een oplossing om het 
culturele aanbod toch naar de school te brengen. Een voorbeeld 
daarvan is het volgende: Het theatergezelschap ‘Maanlanders’ 
ontwikkelde een project dat op een veilige manier uitgevoerd 
kon worden in een tent op het schoolplein. Het project: ‘Herrie 
in de tent’ is op drie scholen uitgevoerd en in deze tent zijn een 
week lang verschillende cultuurworkshops gegeven. 
 
Samen met een school voor speciaal onderwijs is een cultureel 
programma samengesteld. Door de contacten met de school 
ontstond ook een andere vraag naar ondersteuning. Tijdens de 
sluiting constateerden de leerkrachten namelijk laag- 
geletterdheid bij sommige ouders en de beperking die dit geeft 
bij onderwijs op afstand. Daarom bezocht een medewerker van 
het Taalhuis de school zodat tijdens de oudergesprekken de 
ouders konden langskomen voor advies.  

De subsidieaanvraag voor de nieuwe periode van Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CmK3) is verstuurd naar het Fonds voor Cultuur-
participatie. Dit schooljaar is er al gestart met pilots in de nieuwe 
CMK3 opzet. De pilotscholen kozen dit schooljaar niet voor één 
leerlijn, maar hadden de keuze uit verschillende pakketten 
samengesteld uit: theater, dans, muziek, techniek, literatuur, 
erfgoed of beeldend. 

Bemiddeling en advies
Aantal scholen
2020  56
2019  62

Aantal projecten
2020  33
2019  52

Deelnemers aan projecten en 
leerlijnen
2020  22.946
2019  24.477

cultuurmakelaars



30

Wat vindt de klant?
De leerlijnen zijn geëvalueerd. Een korte samenvatting:
• Leerlijn Leesbevordering en Literatuur

Scholen zien dat het leesplezier zowel bij leerlingen als bij 
leerkrachten gegroeid is. Literatuur is meer zichtbaar 
geworden in de school. De leerkrachten voelen zich op dit 
moment voldoende deskundig om literatuur in de les in te 
zetten.  

• Leerlijn Erfgoed
De erfgoedinstellingen hebben beleid ontwikkeld m.b.t. 
educatie aan het onderwijs. Men vindt het belangrijk dat 
leerlingen leren een onderzoekende en open houding aan te 
nemen en dat zij zich verbonden voelen met de eigen 
omgeving en achtergrond. Dit laatste punt is voor de 
scholen het belangrijkste doel.

• Leerlijn Muziek
De deskundigheid van leerkrachten op het gebied van 
muziekeducatie wisselt, maar is gemiddeld genomen 
voldoende. Men is gemotiveerd deze deskundigheid verder 
te versterken, het draagvlak voor muziek in het schoolteam 
is groot.

• Leerlijn Theater
Van de speciaal onderwijsschool krijgen we veel positieve 
reacties op de theaterinvulling. Docenten zijn zelf ook actief 
in het geven van de lessen omdat ze zien dat het een 
positief effect heeft op de leerlingen.  
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‘Cultura is de gastvrije en inspirerende plek waar gasten graag 
verblijven’ is één van de concrete doelen uit het strategisch 
beleidsplan. Het theater en filmhuis geven hier invulling aan. Een 
avond in het theater is een avond in een andere wereld. Het 
theater verzorgt een uitgebalanceerd en gevarieerd programma 
voor een breed publiek. Aandachtspunten bij de theaterprogram-
mering zijn kwaliteit, vernieuwing, het stimuleren van talenten,  
maatschappelijke thema’s en meer aandacht voor try-outs. De 
voorstellingen passen binnen de grootte en intimiteit van de zaal. 
Het jaar begon goed met een drukbezocht theaterweekend met 
improvisatiecabaret ‘Op sterk water’ en het SingerSongwriterfes-
tival. Met een prachtige dansvoorstelling sloot het theater haar 
deuren door de coronacrisis. 

We schakelden en dachten na over alternatieven voor het nieuwe 
theaterseizoen en op welke manier we in de tussentijd contact 
konden houden met onze klanten. Via het ‘podium van belofte’ 
konden zij alvast voorproefjes nemen van de voorstellingen die 
we in het nieuwe seizoen geprogrammeerd hadden. Daarnaast 
bereidden we de livestreaming van voorstellingen voor: een 
voorstelling die fysiek in de zaal wordt uitgevoerd en waarvan 
via livestreaming genoten kan worden in elke huiskamer.

Aantal professionele  
voorstellingen 
2020 49
2019 95 

Aantal bezoekers
2020   5.586
2019 14.521

Gemiddelde zaalbezetting
2020  114 
2019 152,7

theater, filmhuis en 
projecten
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Veel aandacht besteedden we aan het verplaatsen van voorstel-
lingen naar het nieuwe seizoen. We legden contact met de 
impresariaten  en maakten nieuwe afspraken en op 28 augustus 
presenteerden we ons programma op de digitale Uitmarkt. Dit 
was ook meteen de start van de marketingprogramma voor het 
nieuwe seizoen. In september startte het seizoen met twee 
uitverkochte shows van Jeangu Macrooy. Dit jaar schakelden we 
van volledige sluiting naar een zaalbezetting van 120 bezoekers 
naar een zaalbezetting van 30 personen en weer naar een 
sluiting.  

Geweldig om bezoekers te ontvangen en teleurstelling om de 
deuren weer te sluiten. Hoogtepunten waren de Sinterklaasvoor-
stelling met Dirk Scheele voor de kinderen en de maatschap-
pelijk voorstelling van Bright Richardson met de voorstelling 
‘Bright side of life’ over zijn eigen leven. Daaraan gekoppeld was 
een project met dromen van jonge vluchtelingen uit Ede. 
 
Filmhuis
Het filmhuis neemt een belangrijke plek in bij de bezoeker en de 
programmering in Cultura. Bezoekers komen in de eerste plaats 
voor de film maar waarderen ook de sociale contacten. Om alles 
coronaproof te laten verlopen en zoveel mogelijk bezoekers te 
kunnen ontvangen zijn er drie voorstellingen per dag gegeven: 
ochtend, middag en avond. 
De middagvoorstelling trekt de meeste bezoekers. Voor de 
middagvoorstelling is er een lezing als inleiding op de film. Uit de 
evaluatie, die in oktober gehouden is, blijkt dat bezoekers de 
lezing leerzaam vinden en het waarderen om achtergrond- 
informatie over de film te ontvangen. Door de film geeft 80% 
aan een ander beeld te krijgen van een maatschappelijk 
onderwerp, vindt 66% het belangrijk om andere mensen te 
ontmoeten en vindt bijna 90% het belangrijk om naar een 
activiteit buiten de deur te gaan. Op de vraag wat bezoekers van 
het Filmhuis vinden, antwoordde iedereen positief. Een paar 
reacties: ‘Geweldig initiatief en onmisbaar in een stad als Ede’ en 
‘Ontzettend leuk, mooie diversiteit aan films’. 

projecten
Projecten bieden de mogelijkheid om samen te werken met 
organisaties in Ede, andere doelgroepen te bereiken en om 
eenmalig iets uit te proberen. Een project in Cultura is er op 
gericht om cultuur bereikbaar te maken voor iedereen, culturen 
met elkaar te verbinden en groepen te bereiken die Cultura niet 
(goed) kennen. Een aantal projecten konden we fysiek uitvoeren 
en een aantal zijn online aangeboden. 

Aantal	films
2020 24
2019 32

Aantal bezoekers
2020 1.800
2019 3.274

Gemiddeld aantal bezoekers
2020   75
2019 102,3
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Een paar projecten zijn hieronder uitgelicht:  
Stille helden
In dit project werkten het Muziekplein, de Wilhelminaschool in 
Bennekom, de cursisten van Cultura en de afdeling Theater en 
Educatie samen. Het Muziekplein richtte een projectorkest op en 
voerde in het voorprogramma van ‘De dochter van Meijer’ van 
het Amsterdam Consort & Pauline Broekema speciaal hiervoor 
gearrangeerde werken uit. Het project trok ruim 300 bezoekers. 
 
Culturele Uitmarkt 
De uitmarkt leek in eerste instantie niet door te gaan, vanwege 
het annuleren van de Heideweek. Toch ging de uitmarkt digitaal 
door via het platform uitmarktede.nl. Op 4 verschillende locaties 
in Ede waren er meer dan 27 acts van een half uur te zien. Ook in 
Cultura waren er optredens en konden er per deel maximaal 30 
personen naar binnen. 

Elkaars cultuur proeven
Na bijna 2 jaar oefenen, konden de muzikanten van het project 
‘Elkaars cultuurproeven’ laten zien waar ze aan gewerkt hadden. 
Het was een prachtig concert van muzikanten van verschillende 
culturele achtergronden. Turkse, Poolse, Syrische, Russische, 
Molukse, Surinaamse, Syrische en Nederlandse muzikanten 
traden samen op en speelden liedjes uit elkaars cultuur. De 
avond kon in de zaal maar ook thuis beluisterd en bekeken  
worden.  

Meet the ancestors
Met het nieuwe kunstproject ‘Meet the ancestors’ wil Ede 
jongeren uitdagen om wat te laten zien van de culturele uitingen 
uit het land van hun voorouders. Hiermee hoopt de organisatie 
dat jongeren trotser worden op hun eigen roots, maar wil ze ook 
aandacht vragen voor cultureel erfgoed. Na een auditie gaan 20 
jongeren een klein jaar werken aan dit project en door middel 
van een kunstvorm maken zij kennis met hun eigen culturele 
geschiedenis. 

Ede viert Kerst
In dit bijzondere jaar vierden we samen met heel Ede Kerst. Het 
evenement is uitgezonden door XON (Ede TV) en was te volgen 
via Facebook.  Deelnemers aten thuis een 5-gangendiner dat 
samen met 5 Edese topkoks was klaargemaakt. Vijf Edese 
artiesten  brachten de kerstmuziek top 5 van Edese bevolking 
ten gehore. 

Aantal projecten
2020 15
2019 16

Aantal bezoekers
2020   2.125 en 17.450 views
2019 10.986
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culturele en 
maatschappelijke 
evenementen
Het jaar startte met verschillende nieuwjaarsrecepties en 
try-outs van nieuw talent. Met dit laatste geeft Cultura een 
podium aan cultuur voor en door mensen. In de dagen voordat 
Cultura sloot gaf het Marnix College nog drie voorstellingen.  
Het fysiek verhuren van ruimtes lag bijna drie maanden stil. 
Gelukkig konden we daarna weer van start. Hiervoor moesten 
we veel regelen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers 
te waarborgen en zochten we uit hoe we dit binnen de richt-
lijnen konden realiseren. In juni hadden we weer ons eerste 
evenement. Voor de Rotary faciliteerden we een bijeenkomst in 
de theaterzaal met 30 personen.  

De Koorschool Midden Gelderland nam per 1 september haar 
intrek in Cultura en werd de nieuwe bewoner van ons pand. We 
zijn blij met de komst van de koorschool, die ons kunstzinnige en 
creatieve aanbod aanvult. 

Voorstelling ‘Mijn Indische familie’
Mijn Indische familie is een amateurvoorstelling en gaat over de 
enerverende belevenissen van Mike’s over-grootouders, de ware 
VOC-mentaliteit en 350 jaar Nederlands Indië, over de te- 
werkstelling in de Japanse werkkampen en over de opkomst van 
het Indonesisch nationalisme. Dit theaterstuk is een terugblik op 
het Nederlands Indische leven. 

Aantal amateurvoorstellingen 
2020  10 
2019  38
 
Aantal bezoekers
2020  1.249 
2019  5.906 
 
Gemiddelde zaalbezetting 
2020  124,9 
2019  155,4 
 
Aantal evenementen 
2020  5 
2019  57 
 
Aantal bezoekers evenementen 
2020     200 
2019  5.139 
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Aantal exposities en bezoekers
2020 3    890
2019 8 3.927

Galerie
Na de verbouwing van Cultura zijn de exposities duidelijk 
zichtbaar vanaf de Molenstraat en staan nu in dezelfde ruimte 
als de boeken, tijdschriften en lees- en studieplekken. De galerie 
is een geïntegreerd onderdeel van Cultura en de bezoeker loopt 
makkelijk door om de kunstwerken te bezichtigen. Het is een 
fijne ruimte om langer te verblijven. Dit jaar waren minder 
exposities te zien, maar wanneer Cultura open was, konden 
bezoekers genieten van kunstwerken of foto’s. De kindergalerie 
die aan de exposities is verbonden kreeg plek in de nieuwe 
Makersplaats, een container op de begane grond aan de kant 
van de Telefoonweg.  

De eerste expositie na de verbouwing was een foto-expositie met 
foto’s van Gert-Jan Koster met de titel ‘En toen’ over Ede in de 
jaren ’80 en ’90. Het thema verwees naar de Kinderboekenweek. 
 
De laatste expositie van dit jaar was ‘Gevonden werk…. Found 
work’ van August Robin-Peters. Toevallig gevonden materialen 
uit het dagelijks leven vormen een voortdurende inspiratiebron 
voor de kunstenaar. Geïsoleerd uit de oorspronkelijke omgeving 
wordt door hem een andere betekenis toegedicht aan heel 
gewone zaken. 
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Overig
Contact met de klant
We onderhielden dit jaar intensief contact met onze klanten. 
Natuurlijk stond de klant centraal in de maanden dat we wél 
open waren, maar ook in de weken van de sluiting was er contact 
via de sociale media, nieuwsbrieven, de krant en de teksten aan 
de buitenkant van onze gebouwen. We hadden ongeveer 4x per 
week persoonlijk contact met onze klanten via de chat op social 
media. De vragen waren heel divers: van het verlengen van de 
boeken, komt de bibliobus, moet ik een mondkapje dragen enz. 
Daarnaast publiceerden we veel berichten op onze social media 
kanalen, waarvan Instagram en Facebook de belangrijkste zijn. 
We hadden 12% minder websitebezoekers dan vorig jaar. De 
website is het meest gebruikt voor het reserveren en verlengen 
van boeken. Het aantal bezoekers dat Cultura fysiek welkom 
heette was 300.000.  

Samenwerking
Cultura werkt samen met veel organisaties in Ede. Het doel is 
om steeds meer mensen te bereiken en mooiere producten neer 
te zetten. We werken samen waar dat kan en werken alléén als 
samenwerken niet mogelijk is. Belangrijke samenwerkings-
partners zijn Poppodium Astrant, Sportservice Ede, de  
Christelijke Hogeschool Ede, de Cultuurregio Ede-Wageningen, 
de Doe- en Leerplaats Ede-Zuid, de Gelderse Podia, de Junushoff 
in Wageningen en het Schaffelaartheater in Barneveld.  

Certificering en lid van brancheorganisatie
Cultura is een gecertificeerde instelling en is gecertificeerd door 
de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal 
(CBCT) en is lid van de brancheverenigingen VOB (Bibliotheken), 
Cultuurconnectie (Kunstencentrum) en VSCD (Theater).
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verkorte 
jaarrekening
Balans per 31 december 2020 
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)
       

                  31-12-2020              31-12-2019
            €        €
ACTIVA

Vaste activa    
Materiële vaste activa     1.450.703   1.009.733 
    
Vlottende activa    

Voorraden              1.376        13.657
 
    
Vorderingen          437.435      454.058 

    
Liquide middelen     2.936.806   4.473.721 

      
Totaal activazijde     4.826.320                5.951.169 
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                  31-12-2020              31-12-2019
        €   €    €   €
PASSIVA

Eigen vermogen    
  Stichtingskapitaal    23    23  
  Bestemmingsreserve    1.167.137        1.232.825 
  Continuïteitsreserve    1.037.013             1.032.574        
         2.204.173   2.265.422
    
Voorzieningen 
Overige voorzieningen                           932.730      982.744 
 
 
Kortlopende schulden     1.689.417   2.703.003 
    

      
Totaal passivazijde     4.826.320   5.951.169 
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grondslagen van waardering  
en resultaatbepaling 

       
Algemeen
Stichting Cultura te Ede (handelsregisternummer: 091 309 03) is een organisatie zonder winstoogmerk, 
waarbij de volgende activiteiten worden verricht: 
• de exploitatie van een bibliotheek 
• de exploitatie van een theater voor het houden van professionele voorstellingen
• het geven van cursussen/educatie op het gebied van dans/theater en beeldende kunst
• dienstverlening en verhuur van materialen (dit betreft het ter beschikking stellen van materiaal en 

ruimte aan amateurgezelschappen) 
• exploitatie van horecagelegenheid 

Deze opbrengstcategorieën zijn van onvoldoende omvang om door de Stichting in haar levensonderhoud 
te kunnen voorzien. Derhalve is sprake van een materiële subsidiestroom, welke wordt verstrekt door de 
Gemeente Ede. De Gemeente Ede verstrekt een exploitatiesubsidie op basis van een onderliggende 
subsidieverordening.  

De Stichting Cultura hanteert bij het opstellen van haar jaarrekening Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
640: “organisaties zonder winststreven”. Deze Richtlijn sluit aan bij het ontbreken van een winststreven 
en het in belangrijke mate afhankelijk zijn van subsidieontvangsten, van de Stichting Cultura. Tevens sluit 
dit aan op het vastgestelde beleid van de Gemeente Ede.

Daarnaast worden ook de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Ede 
(2012), inclusief het uitvoeringsbesluit gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening.

Informatieverschaffing over continuïteit
Stichting Cultura heeft in het boekjaar 2020 en 2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 
Als gevolg van de beperkende maatregelen van de overheid hebben de activiteiten van Stichting Cultura 
beperkt plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een daling van de baten van het theater, horeca, de 
stadswinkel en evenementen. De direct hieraan gerelateerde lasten zijn eveneens gedaald. 
Een belangrijk deel van de baten bestaan uit ontvangen subsidies en deze hebben geen daling laten zien 
als gevolg van de coronacrisis. Het bestuur van Stichting Cultura verwacht niet dat ontvangen subsidies 
terugbetaald hoeven te worden als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de daaraan gekoppelde 
activiteiten.
Op basis hiervan heeft het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de  
activiteiten van Stichting Cultura. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteits- 
veronderstelling.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grond-
slagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen 
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
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grondslagen voor waardering  
van activa en passiva
    
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
Inrichting 10-20%
I.C.T.  33,3%
Transport 20%

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs onder toepassing van First in First out.
 
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaar-
deerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Cultura dient ter afdekking van bedrijfsrisico’s. Het resultaat over 2020 krijgt de 
volgende bestemming:

Mutatie bestemmingsreserve: 
 Vrijval boekjaar               € -295.688
 Toevoeging boekjaar               -   230.000
Continuïteitsreserve                             -        4.439
Totaal                 €    61.249

De gepresenteerde balans is de balans na bestemming van het resultaat.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd ten behoeve van de bedrijfsrisico’s.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserves zijn gevormd ten behoeve van investeringen, ter dekking van afschrijvingen en 
voor eenmalige kosten.



41

Voorzieningen
Cultura kent voorzieningen voor specifiek aanwijsbare verplichtingen en risico’s. Voorzieningen, 
behoudens de jubileumvoorziening, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op de balans zijn 
de volgende voorzieningen opgenomen en deze hebben over het algemeen een langlopend karakter:

Jubileumvoorziening
Dit betreft een schatting van het bedrag met betrekking tot opgebouwde rechten van het personeel 
voor de in de toekomst door Stichting Cultura uit te keren jubileumvergoedingen. Deze voorziening is 
gewaardeerd op contante waarde met een rekenrente van 4%, waarbij rekening is gehouden met blijf-
kansen.

Voorziening uitvoering transitie Kunstencentrum
Deze voorziening betreft de personele consequenties van de uitvoering van de transitie van de afdeling 
Kunstencentrum inhoudende dat per 1 september 2016 geen muziekonderwijs in de vrije tijd door 
Cultura wordt aangeboden.

Onderhoudsvoorziening
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald 
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud volgens het meerjaren onderhoudsplan en 
de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.  De voorziening is 
gevormd voor het toekomstig onderhoud aan vloeren en schilderwerk. 

Voorziening langdurige zieken
Voor uitgaven langdurig zieke werknemers is een voorziening gevormd. De toevoegingen aan deze 
voorziening worden gevormd door schattingen van toekomstige uitgaven op basis van daadwerkelijke 
uitgaven in het heden en verleden. 

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en worden gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs. 

Pensioenen
De bijdragen aan de pensioenregelingen worden als last in de Staat van baten en lasten opgenomen in 
de periode waarop zij betrekking hebben.
De volgende pensioenregelingen zijn van toepassing:
• CAO Openbare Bibliotheken:  

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken: per 1 januari 2004 middelloonstelsel
• CAR-UWO:  

ABP pensioenfonds: per 1 januari 2004 middelloonstelsel
• CAO Kunsteducatie:  

Pensioenfonds Zorg en Welzijn: per 1 januari 2004 middelloonstelsel
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij 
tot ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar hebben geleid. Verliezen en risico’s worden verantwoord 
zodra zij voorzienbaar zijn. Onder inkomsten wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar geleverde 
diensten onder aftrek van de BTW. 

Belastingen
Cultura is ‘ondernemer’ in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de omzetbelasting 
op kosten (voor een deel) te verrekenen is met de af te dragen omzetbelasting. Cultura is niet vennoot-
schapsbelastingplichtig.
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overige toelichtingen
WNT-verantwoording 2020 Stichting Cultura
In het kader van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) volgt 
hieronder een overzicht van de topfunctionarissen met daarbij de uit de wet voorvloeiende te vermelden 
gegevens.

Raad van Toezicht
De bezoldiging van de Raad van Toezicht bestaat uit het jaarlijkse honorarium.

Naam    Functie  Duur dienstverband  Totale bezoldiging
                        2020                    2019                  2020       2019
De heer P. Schaap  voorzitter 1/1 – 1/12 1/1 – 31/12 € 3.000      € 4.000
    per 11/6 lid  
Mevrouw K.A. Pullen  Lid  1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 € 3.000      € 2.000
    per 11/6 
    voorzitter 
De heer R. van Zuilen  lid  1/1 – 1/12 1/1 – 31/12 € 2.000      € 2.000
Mevrouw T. Steenbergen  
– du Pré   lid  1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 € 2.000      € 2.000
Mevrouw J.G.N. van  
Burgsteden-Lebbink  lid  1/1 – 31/12 1/4 – 31/12 € 2.000      € 1.500
De heer J. Landman  lid  1/1 – 31/12 1/4 - 31/12 € 2.000      € 1.500
 
Het toepasselijk WNT-maximum voor de Raad van Toezicht  bedraagt € 30.150 (2019: € 29.100) voor de 
voorzitter en € 20.100 (2019: € 19.400) voor de overige leden (bedragen op jaarbasis). 

Dagelijks bestuur
De bezoldiging van het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende bruto componenten: salaris, vakantie-
toeslag, eindejaarsuitkering en de werkgeverslasten van het pensioen. 

bedragen x € 1                                                                                            G. Poelert

2020 2019

Functiegegevens Directeur/bestuurder Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband  
(als deeltijdfactor in fte)

1,0 1,0

Dienstbetrekking Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare  
onkostenvergoedingen

€ 105.257 € 101.880

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.832 € 13.561

Totale bezoldiging € 119.089 € 115.441

Individueel toepasselijke  
bezoldigingsmaxium

€201.000 €194.000
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Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:

Resultaat voor verdeling               €      -61.249
Vrijval bestemmingsreserve               -     295.688
Dotatie bestemmingsreserve                -    -230.000
Resultaat naar continuïteitsreserve                           €         4.439

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

Samengevatte	financiële	overzichten 
De samengevatte financiële overzichten zijn afgeleid van de gecontroleerde financiële overzichten in de 
jaarrekening 2020. Stichting Cultura valt niet onder Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor 
er geen sprake is van een publicatieverplichting van de volledige jaarrekening. 

overige gegevens
Op de volgende pagina is de controleverklaring van CROP registeraccountants opgenomen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van Stichting Cultura te Ede

Ons oordeel

De verkorte jaarrekening 2020 (hierna: de samengevatte jaarrekening) van Stichting Cultura

te Ede is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Cultura. 

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte financiële overzichten in alle van materieel 

zijnde opzichten consistent met de gecontroleerde financiële overzichten 2020 van Stichting 

Cultura, in overeenstemming met de grondslagen zoals vermeld op pagina 39 t/m 42 van het 

samengevatte overzicht.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

1. de verkorte balans per 31 december 2020;

2. de grondslagen van waardering en resultaatbepaling; en

3. de overige toelichtingen.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis 

van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven. Het 

kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet 

in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 

Cultura en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de 

gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben 

plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 31 maart 2021.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2020 van 

Stichting Cultura in onze controleverklaring van 31 maart 2021.  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en toezichthouden orgaan voor de samengevatte 

jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis 

van de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in 

alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op 

basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 810 'Opdrachten om te rapporteren betreffende 

samengevatte financiële overzichten'.

Nieuwegein, 1 juni 2021

CROP registeraccountants

P. van Roemburg MSc RA
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