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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Voor u ligt het Jaarverslag van Stichting Cultureel Centrum de Schalm. Ik bied u dat 

graag aan. Ook 2021 is door de sluiting van 1 januari tot in juni een jaar geworden 

waarin we onze ambitie en plannen maar beperkt waar hebben kunnen maken door 

de maatregelen die nodig waren om de coronacrisis het hoofd te bieden. Toch kijken 

we tevreden terug op wat we wel hebben kunnen realiseren. In de maanden dat we 

open waren, hebben we zeker positief bijgedragen aan het leefklimaat in Berkel-

Enschot.  

 

Een hoogtepunt in het afgelopen jaar was de Cultuurproeverij op 28 en 29 augustus: 

voor jong en oud was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten in en om Ons 

Koningsoord bij tal van interessante, ontspannende en gezellige activiteiten die door 

Cultureel Centrum De Schalm samen met twee culturele partners - de Bibliotheek 

Midden Brabant en Stichting Expo - werden georganiseerd.   

 

Na de sluiting was er in de tweede helft van 2021 een opleving in het gebruik van 

onze ruimtes. Naast onze vaste en de bekende incidentele gebruikers mocht De 

Schalm een twintigtal nieuwe gebruikers verwelkomen in de ruimtes. Steeds meer 

verenigingen, organisaties en bedrijven weten ons te vinden en waarderen de sfeer 

en ruimtes in Ons Koningsoord.  

 

De gesprekken met de verantwoordelijk wethouder over een multifunctionele zaal 

voor Berkel-Enschot bij Ons Koningsoord om sociaal-maatschappelijke en culturele 

programma’s aan te kunnen bieden aan grotere groepen en mindervalide inwoners 

zijn eind 2021 in een volgend stadium gekomen. Platform 533, Vastgoedontwikkelaar 

en bouwer Hendrik Roozen en Cultureel Centrum De Schalm zijn het in november 

2021 eens geworden over de programmering en over het programma van eisen voor 

deze zaal. We zijn als bestuur hoopvol gestemd en gaan ervan uit dat de procedure 

voor de bouw door de gemeente Tilburg binnen afzienbare tijd in gang zal worden 

gezet. 

 

Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over 2021 aan de 

subsidieverstrekker, maar ook aan alle belanghebbenden en belangstellenden. 

 

Namens het bestuur van Stichting Cultureel Centrum De Schalm, 

 

Marieke Spijkers-van der Wegen, 

Voorzitter  
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1.  VERSLAG VAN HET BESTUUR 

 

Inleiding 

Berkel-Enschot kent een groot en actief sociaal en cultureel leven. Voor jongeren, 

volwassenen en ouderen worden volop verschillende activiteiten georganiseerd. 

Stichting Cultureel Centrum De Schalm heeft in 2021 opnieuw in Ons Koningsoord 

onderdak en ondersteuning geboden aan personen en groepen bij die activiteiten, 

maar heeft ook zelf of in samenwerking met anderen culturele, sociale of 

maatschappelijke activiteiten georganiseerd die alle inwoners de mogelijkheid bieden 

tot ontmoeting & recreatie, vorming & educatie en cultuur & creativiteit. 

Cultureel Centrum De Schalm heeft hierin dus een dubbele rol: als facilitator van de 

activiteiten van anderen en als organisator van eigen activiteiten. 

 

1.1 De rollen van Cultureel Centrum De Schalm 

 

1.1.1 Facilitator 

Tijdens de lange periode dat we gesloten waren vanwege de lockdown hebben we 

ruimte en tijd gekregen om als facilitator zaken beter te organiseren. We hebben niet 

alleen de ruimtes verder opgeknapt maar ook nagedacht over hoe we de 

dienstverlening aan verenigingen en bezoekers kunnen vergroten en hoe we het 

gebruik van onze ruimtes kunnen laten groeien. Dit past in onze visie en missie: we 

willen immers het bruisend hart zijn van het nieuwe dorpscentrum en de thuisbasis 

van vele verenigingen en andere partijen. 

Zomeropenstelling 

Zo kende Cultureel Centrum De Schalm in 2021 geen zomersluiting: we waren voor 

het eerst in de zomermaanden juli en augustus volledig open. 

 

 
ZOMEROPENSTELLING 

 De zomeropenstelling was een groot succes. Verenigingen hebben hun   
 programma aangepast waardoor koersbal, yoga, bridgen, tai chi en het 
 biljarten gewoon door konden gaan. Zo ook de Koffieuurtjes. Er is volop 
 gebruik van gemaakt en we hebben hierdoor zeker ook in deze soms 
 moeilijke of stille periode voor degenen die niet op vakantie gaan, onze 
 sociaal-maatschappelijke functie waar kunnen maken.  
 Ook is er druk vergaderd door de Dorpsraad, Veilig Verkeer Nederland, 
 Contour de Twern, BEUH, Ons Koningsoord Cultureel, nieuwe toekomstige 
 bewoners enz.  
 En als het even kon verplaatsten vergaderingen of activiteiten zich naar 
 buiten op het terras en op het grasveld.  
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Terras 

Op de voorkant van het Jaarverslag prijkt een foto van het terras. In april hebben we 

dit terras opgeknapt en gezorgd voor een aangename sfeer. Vanaf het moment dat 

we in juni opengingen tot eind oktober is er van deze voorziening vaak en met veel 

plezier gebruik gemaakt door bezoekers en gebruikers. Het heeft de “huiskamer-

functie” die we nastreven zeker goed gedaan.  

 

 
 

Akoestische problematiek 

Om de akoestische problematiek van onze prachtige Kerkzaal en Kapittelzaal te 

overwinnen en gebruikers meer comfort te bieden, hebben we eind 2021 initiatieven 

genomen om deze problemen te compenseren en het geluid zo goed mogelijk te 

verbeteren. 

1 Een mobiele vergaderset is aangeschaft met twintig microfoons. Met deze 

discussieset kunnen grote groepen (20-40 personen) zich goed verstaanbaar maken 

en goed gehoord worden. Deze set met tussen iedere microfoon een lange kabel 

maakt het bovendien mogelijk om fysiek maar toch op veilige afstand van elkaar zelfs 

in coronatijd een bijeenkomst te organiseren. 

2 Deskundigen adviseerden ons de geluidsinstallatie te vervangen door een 

andere die veel beter geschikt is voor gebruik in onze hoge, wat akoestiek betreft 

lastige ruimtes. De ervaringen met deze nieuwe geluidsinstallatie zijn zeer goed en 

de zaal is naar tevredenheid gebruikt voor lezingen, presentaties enz.  
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Vergaderopstelling in de Kapittelzaal met 12 microfoons 

 

Bewegwijzering 

In onze overleggen met onze verhuurder hebben wij er als belangrijke gebruiker van 

Ons Koningsoord steeds opnieuw op aan gedrongen om zowel buiten als binnen een 

goede bewegwijzering te plaatsen. In 2021 is deze gerealiseerd.  

Nieuwe gebruikers 

Na opening in juni hebben we naast de verenigingen en organisaties die hun vaste 

thuisbasis bij CC De Schalm hebben, een groot aantal nieuwe gebruikers mogen 

begroeten. 

We merken dat onze accommodatie breder bekend wordt en ook vanuit Tilburg is er 

toenemende belangstelling om ruimtes te gebruiken voor verschillende doeleinden. 

De inspirerende omgeving, de authentieke uitstraling van de ruimtes, de centrale 

ligging en goede bereikbaarheid worden genoemd als redenen om bij ons een 

bijeenkomst, beurs of bedrijfsactiviteit te organiseren. Omroep Tilburg heeft in 2021 

meerdere malen op onze locatie opnames gemaakt.  

 

 

VOORZIENINGENNIVEAU 

De aanschaf van de mobiele vergaderset, de vervanging van de 

geluidsinstallatie en de nieuwe laserbeamer die veel beter beeld geeft in de niet 

te verduisteren ruimtes, maken dat de voorzieningen inmiddels op een 

bovengemiddeld niveau zijn aangekomen. 
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1.1.2. Organisator 

Deze rol past steeds beter. Als organisator biedt CC De Schalm zowel culturele als 

sociaal-maatschappelijke activiteiten aan. Met het gevarieerde programma van 2021 

wilden we nadrukkelijk proberen om onze doelen te verwezenlijken en met name de 

verbinding tussen de inwoners van Berkel-Enschot te versterken om daardoor de 

sociale samenhang en de sociale veerkracht te vergroten en vereenzaming tegen te 

gaan. We willen dat doen door contacten tussen mensen gemakkelijk te maken, door 

kennis, inzicht en vaardigheden van mensen te bevorderen en door deelname aan 

kunstbeleving en kunstbeoefening te stimuleren.  

Verschillende doelgroepen 

Het programma is gericht op verschillende doelgroepen, want het verbreden van de 

doelgroepen is een belangrijk speerpunt van Cultureel Centrum De Schalm en staat 

uitdrukkelijk vermeld in het beleidsplan voor deze periode. Nog niet alle doelgroepen 

worden echter even goed bereikt. Met name de jongeren en jongvolwassenen zien 

we te weinig; zij zijn moeilijker bereikbaar dan de kinderen, volwassenen en ouderen. 

Daarom zijn we in 2021 in gesprek gegaan met Mavo ’t Ruiven over samenwerking 

en met de Dorpsraad BE. 

Sociaal maatschappelijke activiteiten 

Vele verenigingen hebben bij CC De Schalm hun thuisbasis. Wekelijks bieden zij een 

vast programma aan activiteiten. Het zelf organiseren van sociaal-maatschappelijke 

activiteiten door De Schalm heeft al meer aandacht gekregen, maar dit willen we in 

2022 een impuls gaan geven om zo onze dorpshuis- en huiskamerfunctie te 

versterken. Daarnaast hebben verschillende verenigingen en de Raad van Advies 

ons gevraagd om verenigingen met elkaar in contact te brengen op zogenaamde 

netwerkbijeenkomsten. In het eerste kwartaal van 2022 organiseren we daartoe een 

eerste Meet Up. 

Culturele activiteiten 

Cultureel Centrum De Schalm organiseert zelf iedere maand een aantal culturele 

activiteiten, net zoals Stichting Expo en de Bibliotheek Midden-Brabant. Om tot een 

afgewogen keuze te komen heeft CC De Schalm een culturele commissie die 

minimaal vier en maximaal zes keer per jaar bij elkaar komt.  

Stichting Expo en de Bibliotheek organiseren hun eigen culturele activiteiten in de 

ruimtes van De Schalm. Zij streven vergelijkbare doelen na en de programma’s 

sluiten verrassend goed op elkaar aan zowel inhoudelijk als wat betreft de 

doelgroepen. We versterken elkaars initiatieven, maken gebruik van elkaars know 

how en van elkaars mogelijkheden. 

Alle culturele activiteiten worden samen op één overzicht in een flyer gepresenteerd 

aan de inwoners van BE onder de naam Ons Koningsoord Cultureel. 

Hoogtepunt van 2021 was de CultuurProeverij die als start van het nieuwe seizoen 

op 28 en 29 augustus werd gehouden in en om Ons Koningsoord. Het doorlopende 

programma voor verschillende smaken en doelgroepen was iets om trots op te zijn! 

Samenwerking 

Cultureel Centrum De Schalm is goed geworteld in de lokale netwerken. Belangrijke 

partners waarmee wordt samengewerkt zijn Stichting Welzijn Ouderen, Katholieke  
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Bond voor Ouderen, Katholiek Vrouwengilde, Stichting Jeugdwerk BE, Dorpsraad 

BE, de Bibliotheek Midden-Brabant, Stichting Expo, de bridge- en biljartclubs, EHBO, 

Contour de Twern, Platform Welzijn en vele andere verenigingen. 

 
Hieronder een gedeelte van het stukje over de CultuurProeverij op de site van het Brabants Dagblad 

 

  
Rondom het koningsoord vinden diverse activiteiten plaats voor jong en oud ter gelegenheid van de 
aftrap van het nieuwe cultuurseizoen. © Pix4Profs / Jules van Iperen 

Vliegende start voor theaterseizoen  
in Berkel-Enschot 
Rudof Robben 29-08-21 
Zaterdag en zondag werd een Cultuur Proeverij het startsein gegeven voor een nieuw 
theaterseizoen in Berkel-Enschot. Er was vooral euforie dat ‘we’ weer mochten. 
Op diverse locaties in het voormalig klooster Koningsoord zijn voorstellingen voor iedereen. 
Er zijn workshops dans voor kinderen, lezingen, theatervoorstellingen voor de jeugd en bui-
ten spelen diverse bands. Een afspiegeling van de programmering voor komend seizoen, 
stelt Jeroen Granneman, programmeur van Ons Koningsoord Cultureel: “Iedereen is heel blij 
dat we weer mogen. Dit weekend is zoals ons komende seizoen, waar we voor elk wat wils 
en voor alle leeftijden aanbod hebben. “Zowel binnen als buiten loopt een divers publiek 
rond. Bij de uitvoering van de concertharpiste geniet een wat ouder publiek, terwijl buiten 
kinderen dansen tijdens de workshop Dans Kids…………………….. 
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1.2 Goed bestuur 

 

Per 1 juli 2021 werd de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. In de 

zomermaanden hebben wij als bestuur van Stichting Cultureel Centrum De Schalm 

dan ook tijd ingeruimd om deze wet die bedoeld is om wanbestuur, 

onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste 

activiteiten binnen besturen te voorkomen, goed te bestuderen en daarna hebben we  

stappen gezet of beslissingen genomen om te voldoen aan deze WBTR. 

We zijn ervan overtuigd dat we waar nodig de puntjes op de i hebben gezet en dat 

we conform de WBTR integer en transparant handelen, werken vanuit en naar 

heldere doelen, bij onze besluitvorming het belang van de Stichting altijd voorop 

stellen, goed communiceren en aan risicobeheersing doen door actief fraude en 

onenigheid tegen te gaan met goede vastgelegde procedures en afspraken.   

 

1.3 Multifunctionele zaal 

 

6 december was een belangrijke dag voor Berkel-Enschot, Platform 533 en zeker 

ook voor Cultureel Centrum De Schalm. Op die dag zou er binnen de stuurgroep van 

de gemeente immers gesproken worden over het starten van de procedure om de 

komst van de grote multifunctionele zaal voor het klooster mogelijk te maken. De 

uitkomst daarvan was dat verdere voorbereidingen worden getroffen om het 

onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. 

In november al bereikten Platform 533, Hendrik Roozen, vastgoedontwikkelaar en 

bouwer Roozen van Hoppe, en het bestuur van Cultureel Centrum De Schalm 

overeenstemming over de programmering en over het programma van eisen voor de 

nieuwe zaal.  

De multifunctionele nieuwe zaal maakt het voor verenigingen en andere partijen 

mogelijk om ook grote groepen in de ruimtes van Cultureel Centrum De Schalm te 

ontvangen Zowel in de week als in de weekenden is daar binnen de programmering 

ruimte voor. Het nieuwe gebouw zal goed toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, 

zodat ook minder mobiele bezoekers weer gebruik kunnen gaan maken van 

Cultureel Centrum De Schalm. 

De nieuwe zaal was nog nooit zo dichtbij, maar het definitieve akkoord van de 

gemeente Tilburg en de bereidheid om de vergunningsaanvraag in behandeling te 

nemen, werd in 2021 niet meer bekend gemaakt. Hopelijk zal dit in 2022 snel 

gebeuren. 

Het stuk grond waar de zaal is gepland, ligt aan het parkeerterrein en wordt vanaf het 

begin van het ontstaan van het nieuwe dorpshart gemarkeerd door dikke 

boomstammen.  
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Prestatieafspraak: het uitvoeren van de openstelling en het beschikbaar stellen 

van de ruimtes met benodigde hulpmiddelen voor 1925 uren (343 dagen). 

Verplichte sluiting in verband met de lockdowns die door de regering zijn opgelegd, 

maakt dat we niet aan deze prestatieafspraak kunnen voldoen. De openstelling van 

de ruimtes van CC De Schalm in Ons Koningsoord met de benodigde hulpmiddelen 

was in 2021 1763 uur; daarmee is 91,6% van de doelstelling behaald. 

Met ingang van 2021 is CC De Schalm het gehele jaar geopend.  

 

1.4 Activiteiten 2021 

1.4.1 Algemeen 

In Cultureel Centrum De Schalm worden iedere week het hele jaar door sociaal-

maatschappelijke en culturele activiteiten georganiseerd.  

Bij de start van 2021 zaten we midden in de lockdown die half december 2020 

begon en die voor Cultureel Centrum De Schalm vergaande gevolgen had. De 

ruimtes van CC De Schalm in Ons Koningsoord zijn gesloten en de activiteiten 

zijn geannuleerd. Deze situatie duurde tot juni 2021. Aan het einde van het jaar 

was er opnieuw sprake van een lockdown.  

Veel activiteiten die gepland stonden in 2021 zijn helaas niet of in aangepaste vorm 

doorgegaan.  

 

1.4.2 Sociaal- maatschappelijke activiteiten 

Gebruikers met wekelijkse activiteiten in de ruimtes van De Schalm:  

Biljarten 

De biljartruimte is de hele week goed gevuld met club-biljarters en vrije biljarters. 

De volgende biljartclubs zijn bij De Schalm thuis: Biljart-KBO BE, De Carambole, 

Peerke Donders en De Poedelaars. Ook tijdens de zomermaanden juli en augustus 

waren alle biljarts steeds bezet. 

Bridgen 

De Bridgeclubs hebben op vaste dagdelen over de week verspreid hun competitie. 

We ontvingen wekelijks Bridgeclub BE, Bridgeclub SBE, KBO-soos/bridge. 

Bewegen 

Sportief en sociaal zijn de activiteiten die gericht zijn op het samen bewegen. Er kan 

gekozen worden uit koersbal, yoga, volksdansen, tai chi  en MBVO  

Ontmoeten 

Koffieuurtje Bewoners Ons Koningsoord, Koffieuurtje SWO/KBO, handwerkochtend 

van en voor buurtbewoners.  

Workshops / repetities 

Koren, Tekenclub J. de Wolf 

Gebruikers die zeer regelmatig activiteiten hebben in de ruimtes van De Schalm:  

Dorpsraad Berkel-Enschot, Katholiek Vrouwengilde, KBO, SWO, Stichting 

Jeugdwerk BE, Harmonie Concordia, Koren, Heijmans, Avans Hogeschool, Platform 

Welzijn enz. 
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1.4.3 Culturele en educatieve activiteiten 2021 

De programmering zag er als volgt uit. 
 

1 06012021 Healthy Life, Happy Mind   

2  12012021 Expositie Fotoclub B-E   

3 12012021 Rob en Emiel – Van Houdini tot Copperfield (try-out)   

4 13012021 PeuterVoorlezen  

5 13012021 In de Werkplaats; Minecraft Creative  

6 07012021 Schrijfatelier  

7 17012021 Kidscinema: Trash 12+  

8 20012021 Nationale VoorleesDagen (voorleesontbijt ism Hemels )  

9 21012021 Ouders MeetUp ‘zelfvertrouwen’  

10 24012021 Duo Animato   

11 27012021 Filmcafé: God only knows  

12 21012021 Schrijfatelier  

13 31012021 Voorleesdagen: theatervoorstelling ‘Coco kan het’   

15 10022021 PeuterVoorlezen  

16 10022021 In de Werkplaats; Stop Motion filmpje maken  

17 04022021 Schrijfatelier  

18 24022021 Filmcafé: Vele hemels boven de zevende  

19 18022021 Schrijfatelier  

20 28022021 Giardino Musicale   

21 02032021 Expositie Abd Alkader   

22 05032021 Miriam en Carla Wijnen – Toyboy   

23 09032021 KennisPlaats Vesper Event ‘Versterk Jezelf’  

24 10032021 PeuterVoorlezen  

25 10032021 In de Werkplaats; Fortnite Creative  

26 10032021 Literaire Avond met Tommy Wieringa   

27 01032021 Schrijfatelier  

28 12032021 Meer van der Meer   

29 14032021 Kidscinema: Laban maakt er een potje van 3+   

30 17032021 Lezing: Banksy door John Lommen   

31 18032021 Ouders Meet-Up Event ‘Lentekriebels’  

32 20032021 Cantiqua in Concert – New classics  

33 21032021 Roland Verstappen (Tribute to Paul Simon)   

34 15032021 Schrijfatelier  

35 28032021 Manito en Monica Coronado   

36 01042021 Schrijfatelier  

37 11042021 Hijme & Joris back to the 60’s   

38 14042021 PeuterVoorlezen  

39 14042021 In de Werkplaats; Maak je eigen You Tube game  

40 15042021 Schrijfatelier  

41 23042021 The Rosenberg Trio   

42 25042021 VIJF! (EXPO)  

43 29042021 Schrijfatelier  

44 06052021 Filosofische Avond  

45 12052021 PeuterVoorlezen  

46 16052021 Trio C tot de Derde   

47 18052021 Rob en Emiel – Van Houdini tot Copperfield   

48 06052021 Filosofische Avond  

49 20052021 Ouders Meet Up; Gesprekken over scheiden, rouw, ziekte  

50 27052021 Schrijfatelier  
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51 30052021 Dikkie Dik en de taart 2+   

52 08062021 KPVesper event  

53 09062021 PeuterVoorlezen  

54 10062021 Schrijfatelier  

55 13062021 Kikker zingt en leest voor 3+   

56 24062021 Schrijfatelier  

57 2906-3008 Expositie Wil Wassink (schilderijen)  

58 2906-0307 Mini beurs: Knit & knot verwennement & Paperpassion  

59 04072021 Kidscinema: Trash 12+  

60 04072021 Kidscinema: Mijn bijzonder rare week met Tess 8+  

61 06072021 KPV event Versterk jezelf  

62 07072021 Schrijfatelier  

63 14072021 Peutervoorlezen  

64 18072021 Dikkie Dik en de taart 2+   

 28&29 082021 CULTUURPROEVERIJ  

65 3108-0810 Expostie Helma Bierings-Huijbregts (schilderijen)  

66 01092021 Digi-spreekuur  

67 08092021 Peutervoorlezen  

68 15092021 In de Werkplaats  

69 15092021 Vos en Haas vieren feest 3+ (kindervoorstelling)   

70 16092021 Filosofiepodium  

71 19092021 Kinderyoga workshop   

72 19092021 Acting the Maggot   

73 22092021 Ouders MeetUp;Faalangst  

74 23092021 Filosofie Werkplaats  

75 29092021 Filmcafé: God only knows  

76 03102021 Belinfante Quartet   

77 13102021 Peutervoorlezen  

78 13102021 KBW Theatervoorstelling 'Worden wat je wil’   

79 13102021 Lezing Kleur- en interieuradvies Rebecca van Lier  

80 16102021 KBW Workshop Illustreren door Marja Meijer  

81 17102021 KidsCinema: Laban maakt er een potje van (3+)   

82 20102021 In de Werkplaats  

83 24102021 Roland Verstappen (Tribute to Paul Simon)   

84 27102021 Filmcafé: De liefhebbers  

85 31102021 Flor de Amor  

86 03102021 Belinfante Quartet   

87 01112021 Workshop speksteen  

88 0111-03012022 Expositie Joop Ghering (schilderijen)  

89 02112021 KPV Event; thema Versterk jezelf  

90 06112021 DJ Workshop (13+)   

91 06112021 Kindervoorstelling ‘Geluk zit in je staart’ (4+)   

92 07112021 The Busquitos   

93 10112021 Literaire avond met Griet op de Beeck  

94 10112021 Peutervoorlezen  

95 11112021 Schrijfatelier  

96 12112021 The Rosenberg Trio   

97 17112021 In de Werkplaats: Minecraft  

98 17112021 Ouders MeetUp; thema Samen sociaal online  

99 21112021 Hulpsint dansworkshop   

100 21112021 Hulpsint dansworkshop  

101 21112021 Hans Ligtenberg – A Diamond Salute   
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102 22112021  Workshop Mozaïek  

103 24112021  Filmcafé: Vele hemels boven de zevende  

104 25112021 Schrijfatelier  

105 28112021 Melodias del Corazon- Manito & Monica   

106 01122021 Digi spreekuur  

107 08122021 Peutervoorlezen  

108 09122021 Schrijfatelier  

109 09122021 FilosofiePodium met Ruud Welten  

110 11122021 Tilburgs Vocaal Ensemble Kerstconcert  

111 12122021 Di Gojim   

112 13122021 Workshop kerstdecoratie deurkrans   

113 14122021 Workshop kerstdecoratie kerststuk op schaal   

114 15122021 In de Werkplaats: LegoWeDo  

115 19122021 A Christmas concert  

116 19122021 Familievoorstelling Eefje Wentelteefje kerstshow   

117 23122021 Schrijfatelier  

 

Optreden in de Kerkzaal tijdens de CultuurProeverij  
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1.4.4 Aantal bezoekers CC De Schalm in 2020 

 
 

 
 

 

M
aan

d
 

A
an

tal 

Januari 0 

Februari 0 

Maart 90 

April 0 

Mei 0 

Juni 792 

Juli 1152 

Augustus 1587 

September 3630 

Oktober 3557 

November 3403 

December 631 

Totaal 14842 

 

Prestatieafspraak: Het realiseren 

van 30.000 bezoekers voor 2021. 

Met de 14.842 bezoekers (bijna 

50%) is deze prestatie door CC De 

Schalm dit jaar niet behaald.  

De Schalm heeft in 2021 van 1 

januari tot 4 juni geen bezoekers 

kunnen ontvangen vanwege de 

landelijke lockdown (m.u.v. het 

briefstemmen in maart). Vanaf 28 

november was er opnieuw sprake 

van een avondlockdown en was 

het bezoekersaantal vanwege de 

herinvoering van de anderhalve 

meter-regel weer teruggebracht tot 

1/3 van wat mogelijk is. Vanaf 19 

december was er opnieuw een 

algehele landelijke lockdown. In de 

periode dat CC De Schalm wel 

open was, was het toegestane 

aantal bezoekers bij culturele 

activiteiten maximaal 30. Veel 

verenigingen (bridgeclubs, KBO 

e.a.) hebben hun activiteiten om 

gezondheidsredenen niet door 

laten gaan.  
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2  TOEKOMST 
 
2.1 Initiatieven bestuur 
 

Versterken dorpshuisfunctie  

Om uit te groeien tot het bruisend culturele centrum dat we willen zijn en dat herkend en 

erkend wordt als het kloppend hart, de spreekwoordelijke “Huiskamer” van Berkel-

Enschot, waar elke inwoner van Berkel-Enschot en omgeving terecht kan voor 

ontmoeting, vorming en cultuur, willen we in 2022 graag onze dorpshuisfunctie 

versterken. Hiertoe zal in 2022 een nieuw bestuurslid worden aangetrokken die de 

sociaal-maatschappelijke activiteiten in portefeuille krijgt. Het vergroten van de sociale 

samenhang en de sociale veerkracht en het tegengaan van vereenzaming blijven 

belangrijke doelen waar we aan werken. Ontmoeten en verbinden, laagdrempelig en 

ontspannend, kennismaking, verdieping, en gezelligheid, zijn daarbij kernwoorden.  

Onderzoek 

Door de lange periode waarin we vanwege corona in 2021 gesloten waren, is ons 

voornemen om onderzoek te doen naar de impact van onze activiteiten zoals bij de 

subsidieaanvraag was aangegeven, niet uitgevoerd. Daarom vinden we het van groot 

belang om verschillende effecten in 2022 conform het onderzoeksplan te gaan meten. 

Uiteraard sluiten deze onderzoeken zowel aan bij onze eigen doelen als bij de 

maatschappelijke opgaven van de gemeente Tilburg. Doelgroepen, indicatoren, 

beschikbare informatie en onderzoeksmethoden zijn per effect vastgelegd.  

Doelgroepen 

Het verbreden van onze doelgroepen blijft ook in 2022 een uitdaging. Met name 

jongeren tussen 12 en 18 en jongvolwassenen zien we nog te weinig binnenlopen bij 

Cultureel Centrum De Schalm. Inmiddels is gebleken dat zich ook voor interessante 

workshops of aantrekkelijke voorstellingen voor deze doelgroepen, toch weinig 

bezoekers zich melden. We willen nadrukkelijk het gesprek zoeken in 2022 met scholen 

en begeleiders van deze jongeren en natuurlijk met de jongeren zelf. 

Communicatie 

In 2021 is een uitgebreid Communicatieplan geschreven om onze manier van 

communiceren te bezien en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Dit plan zal in het 

eerste kwartaal van 2022 binnen het bestuur uitgebreid besproken worden. Nadenken 

over communicatie roept immers ook vragen op die onze identiteit en doelen betreffen. 

 

Prestatieafspraak: uw organisatie zorgt voor voldoende bekendheid van uw 

aangeboden dienstverlening. 

Alle inwoners van Berkel-Enschot en omgeving ontvangen gratis een driemaandelijkse 

flyer met daarin alle activiteiten die georganiseerd worden in en door CC De Schalm (en 

de partners met wie wordt samengewerkt). Zo kan snel geschakeld worden en is het 

mogelijk up to date te blijven. Wekelijkse berichten in De Schakel (huis-aan-huisblad) 

en op digitale media informeren inwoners over activiteiten en ruimtes van CC De  

Schalm. 
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2.2 Continuïteit 

In gesprek met de gemeente Tilburg 

Cultureel Centrum De Schalm is structureel in gesprek met de gemeente Tilburg, die 

een substantiële subsidie verstrekt waardoor de werkzaamheden van De Schalm 

voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt worden. In het halfjaarlijkse 

accountgesprek dat De Schalm op 22 juli 2021 gevoerd heeft met de gemeente, 

waarin de activiteiten zoals uitgevoerd tijdens de eerste helft van 2021 een belangrijk 

agendapunt waren, zijn ook het subsidiebeleid van de gemeente voor de komende 

vier jaar aan de orde geweest en is vanuit de gemeente een toelichting gegeven op 

de procedure rond de subsidieaanvraag 2022. Eind oktober 2021 heeft De Schalm 

de subsidieaanvraag voor 2022 ingediend. 

Nieuwe bewoners 

In Berkel-Enschot worden in de directe omgeving van Koningsoord en Cultureel 

Centrum De Schalm net als in 2020 en 2021 vele nieuwe woningen gebouwd die in 

2022 bewoond gaan worden. Begin 2022 zullen wij als cultureel centrum samen met 

een groot aantal verenigingen in Berkel-Enschot bekijken hoe we deze nieuwe 

inwoners het beste kunnen verwelkomen en hoe we hen wegwijs kunnen maken in 

de mogelijkheden om -wel of niet in verenigingsverband- anderen te ontmoeten, met 

anderen te sporten, te ontspannen of cultuur te snuiven. Onze programmering zal 

daartoe ook in 2022 zeker uitnodigen.  

Reserveringen 

De reserveringen van de ruimtes door gebruikers lopen al ruim voor het einde van 

2021 voor 2022 goed door, zelfs boven verwachting. Er zijn in 2021 geen 

afmeldingen van de vaste gebruikers en we constateren bovendien dat steeds meer 

organisaties belangstelling hebben voor onze ruimtes. Daarnaast zien we dat nieuwe 

gebruikers meerdere momenten in 2022 al op voorhand hebben vastgelegd. Dit zal 

zich dan ook zeker vertalen naar een stijgende bezettingsgraad en stijgende 

bezoekersaantallen.  

Activiteiten 

In 2021 zijn zowel de sociaal-maatschappelijke als de culturele activiteiten met 

regelmaat geannuleerd vanwege de geldende beperkende coronamaatregelen. We 

gaan ervan uit dat in het tweede kwartaal van 2022 de situatie weer meer 

genormaliseerd zal zijn: er staat immers een interessant programma klaar. 
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3 ORGANISATIE 

3.1 Algemeen 

 
Stichting Cultureel Centrum De Schalm 
www.deschalm.net 

Ons Koningsoord 

Trappistinnentuin 77 

5057 DJ Berkel-Enschot 

T: 013-5331333 Mail:info@deschalm.net 

 

De organisatiestructuur van CC De Schalm zag er in 2021 als volgt uit. 

 

Raad van Advies 
 

Bestuur 
   

    

         

       
Boekhouder 

        

         

   
Bedrijfsleider 

   

      

       

 

 

Medewerker 

Doelstelling 

Stichting Cultureel Centrum De Schalm heeft ten doel: het beheren en exploiteren 

van Cultureel Centrum De Schalm door het op actieve wijze ondersteuning bieden 

aan personen en groepen bij het gestalte geven aan hun sociaal, cultureel en 

maatschappelijk leven en emancipatie in Berkel-Enschot en voorts al hetgeen wat 

met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, in de ruimste zin van het woord.  

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken  

1 door het bieden van ontmoeting/recreatie, vorming/educatie, cultuur/creativiteit en 

opvang.  

2 door het geven van voorlichting over en algemene ondersteuning bij activiteiten 

met een sociaal-cultureel karakter. 

3 door op te treden als coördinator en initiator van dergelijke activiteiten, waarbij ook 

belangenbehartiging tot de mogelijkheden behoort.  

CC De Schalm heeft in ook 2020 vele activiteiten ondernomen en begeleid die 

positief hebben bijgedragen aan het leefklimaat in Berkel-Enschot, een prachtig dorp 

dat onderdeel is van de gemeente Tilburg. Daarmee sluit onze aanpak aan op de 

kern van de visie van de gemeente Tilburg: het streven om een belangrijke bijdrage 

te leveren aan het geluk en de gezondheid van de bewoners.  

http://www.deschalm.net/
mailto:info@deschalm.net
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We zijn er in geslaagd het programma beter af te stemmen op de mogelijkheden van 

het gebouw. Onze centraal gelegen en sfeervolle locatie is prachtig maar kent helaas 

de nodige beperkingen. Hierdoor vraagt zoeken naar passende activiteiten extra tijd 

en inzet. Gelukkig hebben we in 2021 de akoestische problemen terug kunnen 

dringen met behulp van speciale apparatuur die geschikt is voor onze ruimtes en die 

de dienstverlening aanzienlijk verbetert.  

 

Prestatieafspraak: uw organisatie meet de kwaliteit van de dienstverlening. 

Het bestuur van CC De Schalm vergadert normaal gesproken in maart en in oktober 

met de Raad van Advies waarin alle vaste gebruikers van De Schalm zitting nemen.  

In 2021 hebben we in november uitgebreid met de Raad van Advies gesproken over 

hun rol, de visie & missie van CC De Schalm, de kwaliteit van de dienstverlening, de 

begroting en het Jaarverslag. Door de nieuwe opzet van deze bijeenkomst hebben 

we veel bruikbare en opbouwende feedback gekregen  

 
3.2 Bestuur 

Van 1 januari t/m 31 december 2021 was het bestuur als volgt samengesteld.  

Voorzitter      mevrouw M. Spijkers-van der Wegen 

Penningmeester     de heer T. van der Avoird 

Secretaris      mevrouw E. Strang-Appels 

Bestuurslid       de heer J. Granneman 

De bestuursleden van Stichting Cultureel Centrum De Schalm ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

 
Bewegwijzering buiten 
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3.3  Werknemers 

Cultureel Centrum De Schalm heeft in 2021 twee medewerkers* in dienst: 

Bedrijfsleider   1.0 fte 

Medewerker   1.0 fte 

 

*Begin januari is het dienstverband met de interieurverzorgster beëindigd. 
  

Prestatieafspraak: de bedrijfsvoering, waaronder personeel, administratie en 

ICT 

CC De Schalm leverde producten en diensten waaronder het organiseren en 

faciliteren van sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten zoals uitvoeringen, 

cursussen, activiteiten, lezingen, ontmoetingen, vergaderingen gericht op alle 

bewoners van Berkel-Enschot. De grote inzet van de medewerkers die altijd klaar 

staan voor de vrijwillige en professionele aanbieders en organisaties op het terrein 

van maatschappelijke en culturele dienstverlening, wordt zeer gewaardeerd.  

 

Workshop Lentekriebels 
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4.  JAARREKENING 

De Stichting CC De Schalm heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming 

met de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving RJK C1 Kleine organisaties zonder 

winststreven. Voor het jaar 2021 geldt op het gebied van financiën dat we alle 

activiteiten binnen het beschikbare budget hebben uitgevoerd. 

4.1 Balans 

`Per 31 december       

  
2021 

 
 

2020 

 
 

ACTIVA  €  €  

      

Vaste activa       

Materiële vaste activa   17.394    20.416   

      

Vlottende activa      

Vorderingen   26.171    15.236   

Liquide middelen   113.409    99.063   

      

TOTALE ACTIVA   156.974    134.715   

      

      

      

PASSIVA  €   €   

      

Eigen vermogen (vrije 

reserve) 
  106.340    83.671   

      

Langlopende schulden   14.400    14.400   

      

Kortlopende schulden   36.234    36.644   

      

TOTALE PASSIVA   156.974    134.715   
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Specificatie van de balans  
ACTIVA      

  2021   2020 

Vaste activa  €   €  

Materiele vaste activa      

Aanschafwaarden  57.838     57.838   

Afschrijvingen vorige jaren  37.422-    34.114-  

Afschrijvingen lopend jaar  3.022-    3.308-  

Totaal vaste activa   17.394     20.416  

Vlottende activa      

Vorderingen   26.171     15.236  

Liquide middelen      

Kas  1.703     2.161   

Rabobank rekening courant  36.420     46.622   

Rabobank bedrijfsspaarrekening  75.287     50.280   

Totaal vlottende activa   113.409     99.063  

Totaal activa   156.974     134.715  

PASSIVA      

Eigen vermogen      

Reserves per 1 januari  83.671     63.703   

Afstorting naar gemeente  19.968-     

Resultaat  42.637     19.968   

Reserves per 31 december  106.340     83.671   

Eigen vermogen per 31 december   106.340     83.671  

Langlopende schulden   14.400     14.400  

Kort lopende schulden      

Crediteuren  21.391     16.922   

Loonbelasting/Interpolis/Pensioen  9.144     9.967   

Omzetbelasting  694     277   

Overlopende passiva  5.005     8.315   

Vooruit ontvangen kaartverkoop  -       1.163   

   36.234     36.644  

Totaal passiva   156.974     134.715  
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4.1.1 Toelichting op de balans 

Algemeen 

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. De 

grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van voorgaand jaar. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of 

vervaardigingkosten, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van 

economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De 

afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste 

percentages van de verkrijgingprijzen op basis van de verwachte economische 

levensduur. 

Vorderingen 

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale 

waarden. Voor zover nodig is rekening gehouden met een aftrek voor mogelijke 

oninbaarheid. 

Lang- en kortlopende schulden 

Alle kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.  

De langlopende schuld ad € 14.400 betreft de in de toekomst te betalen bedragen 

naar aanleiding van de overgang van de pensioenvoorziening van Interpolis naar 

PFZW. Dit bedrag dient ter dekking van toekomstige aanspraken in verband met 

deze overgang. 

Bestemming resultaat 

Het positieve exploitatieresultaat van 2021 van € 42.637,- wordt volgens afspraak 

met de gemeente Tilburg in 2022 teruggestort naar de gemeente. Deze betaling 

wordt in 2022 rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen geboekt, zodat dit 

buiten de exploitatie van 2022 blijft. 

Het positieve exploitatieresultaat van 2020 van € 19.968,- is volgens afspraak met de 

gemeente Tilburg in 2021 teruggestort naar de gemeente. Deze betaling is in 2021 

rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen geboekt, zodat dit buiten de 

exploitatie van 2021 blijft. Het bestaande eigen vermogen kan aangesproken worden 

bij calamiteiten van De Schalm en dient als buffer beschouwd te worden om in de 

toekomst eenmalige tegenvallers op te vangen. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Met Koningsoord BV als eigenaar van het gebouw en met Koningsoord Horeca BV 

als mede-gebruiker is Stichting Cultureel Centrum de Schalm op 16 maart 2018 een 

Service Level Agreement (SLA) overeengekomen. In deze SLA worden vastgelegd 

de onderlinge rechten en plichten voor gebruik, beheer, onderhoud, horecaexploitatie 

en personeel alsmede de vergoedingen, welke daaraan gekoppeld zijn. De 

verschuldigde bedragen over de gebruiksperiode in 2021 zijn in de jaarrekening 

opgenomen. 

Ontvangen extra subsidie 

In 2021 is van de gemeente Tilburg een extra subsidie van € 40.000 ontvangen als 

compensatie voor het ontbreken van een functionele grote zaal.  
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4.1.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de 

diensten zijn verricht. 

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

BTW 

Met ingang van 1-7-2020 zijn alle omzetcategorieën onderhevig aan de afdracht van 

verschuldigde omzetbelasting en kan alle in rekening gebrachte omzetbelasting op 

de afdracht in mindering worden gebracht. 

Baten 

De baten worden gevormd uit de subsidieopbrengsten alsmede de opbrengst van 

leveringen van goederen en diensten, onder aftrek van de over de omzet geheven 

belastingen en verleende kortingen. 

Lasten 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.  
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4.2 Exploitatierekening 

 

      

 2021  2021  2020 

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Lasten €  €  € 

      

Personeelskosten  148.889    160.957    158.400  

Gebruikskosten  190.220    198.390    204.342  

Organisatiekosten  19.585    26.250    23.036  

Kosten culturele activiteiten  12.659    20.500    7.711  

Afschrijving en rente  3.322    3.322    3.577  

Overige kosten  16.790    29.600    1.329  

Buitengewone lasten  15    -      974  

Totaal lasten  391.480    439.019    399.369  

      

Baten €  €  € 

      

Subsidie gemeente  388.880    388.143    369.689  

Gebruiksinkomsten (culturele act.)  5.199    6.400    4.028  

Gebruiksvergoedingen ruimten  18.008    20.490    22.309  

Overige opbrengsten  21.988    23.986    23.273  

Buitengewone baten  42    -      38  

Totaal baten  434.117    439.019    419.337  

Resultaat  42.637    0    19.968  
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4.2.1 Specificatie en toelichting exploitatierekening: lasten 
          

         

Lasten 2021   2021   2020  

 Werkelijk €  Begroot €  Werkelijk € 

Personeelskosten         

Salaris bedrijfsleider  60.902     60.775     59.818   

Salaris ass.bedrijfsleider  43.736     43.646     42.964   

Salaris interierverzorging  3.374     1.119     13.215   

Transitievergoeding  4.248     5.061     -     

Kosten secretariaat  2.228     3.000     2.578   

Kosten administrateur  6.000     6.000     6.000   

Doorbelasting culturele activiteiten  1.008-    1.800-    1.494-  

Ontvangen ziekengeld  307-    500-    7.464-  

Ontvangen uitbesteding personeel RvH  -       -       -     

Ontvangen UWV transitievergoeding  4.248-    -       -     

Mutatie te betalen vakantiegeld/snip  4.210-    -       285-  

   110.715     117.301     115.332  

Sociale lasten         

Bedrijfsverenigingen  17.568     18.997     19.592   

Pensioenbijdrage  11.945     11.758     11.581   

   29.513     30.755     31.173  

Diverse personeelskosten         

Servicebureau Gamma  526     1.000     633   

Interpolis ZW-premie  7.752     10.000     10.412   

Consumpties medewerkers  32     300     109   

Deskundigheidsbevordering  265     600     460   

Diverse kosten  87     1.000     281   

   8.661     12.900     11.895  

Totaal personeelskosten   148.889     160.957     158.400  

         

Gebruikskosten         

Gebruiksvergoeding gebouw  185.457     186.190     202.700   

Externe huurverzoeken gebruikers  582     1.000     654   

Onderhoud eigen inventaris  112     6.000     749   

Seizoenskosten  48     500     239   

Kosten aankleding ruimtes  4.022     4.700     -     

   190.220     198.390     204.342  

Totaal gebruikskosten   190.220     198.390     204.342  
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Lasten 2021   2021   2020  

 Werkelijk €  Begroot €  Werkelijk € 

Organisatiekosten         

Verzekeringen         

Bedrijf Compact Polis  2.926     3.200     2.886   

   2.926     3.200     2.886  

Kantoorkosten         

Kantoorbenodigdheden  80     400     128   

Drukwerk  -       200     -     

Kopiëren  2.622     3.000     2.830   

Telefoon  190     200     233   

Porti  255     250     275   

Accountantskosten  5.475     6.500     6.103   

Overige kantoorkosten  232     500     543   

   8.854     11.050     10.112  

Promotiekosten         

Folders/advertenties/website  692     4.000     2.034   

Biljart toernooi  -       -       262-  

   692     4.000     1.772  

Diverse kosten         

Bumakosten  506     1.000     941   

Bestuurskosten  6.487     7.000     7.325   

Lidmaatschappen  120     -       -     

   7.112     8.000     8.266  

Totaal organisatiekosten   19.585     26.250     23.036  

         

Kosten culturele activiteiten         

Voorstellingen/activiteiten   9.724     18.000     6.407   

Diversen  2.936     2.500     1.304   

Totaal culturele activiteiten   12.659     20.500     7.711  

Afschrijving en rente         

Bankrente/kosten  299     300     269   

Afschrijving  3.022     3.022     3.308   

Totaal afschrijving en rente   3.322     3.322     3.577  

Overige kosten         

Kosten biljart/licht/geluid/middelen  16.790     29.600     1.329   

Totaal overige kosten   16.790     29.600     1.329  

Buitengewone lasten         

Diverse lasten  15        974   

Totaal buitengewone lasten   15     -       974  
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Baten 2021   2021   2020  

 Werkelijk €  Begroot €  Werkelijk € 

Subsidie         

Structurele subsidie  348.880     388.143     334.689   

Incidentele subsidie  40.000        35.000   

Totaal subsidie   388.880     388.143     369.689  

         

Gebruikersinkomsten          

Kaartverkoop culturele activiteiten   5.199     6.400     4.028  

         

Gebruikersvergoedingen         

Streekmuziekschool  -       -       5.149   

Culturele activiteiten  1.414     3.300     2.015   

Verenigingen  16.594     17.190     15.145   

Totaal gebruikersvergoedingen   18.008     20.490     22.309  

         

Overige opbrengsten         

         

Omzet fee  17.715     17.786     19.363   

Opbrengsten 

biljart/licht/geluid/middelen 
 4.273     6.200     3.910   

Totaal overige opbrengsten   21.988     23.986     23.273  

         

Buitengewone opbrengsten         

Diversen  42     -       38   

Totaal buitengewone opbrengsten   42     -       38  
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Kaartverkoop culturele activiteiten 

De kaartverkoop werd de laatste jaren, mede door de verhuizing naar de nieuwe 

locatie en de sluitingen in verband met covid-19, gekenmerkt door een grillige tendens. 

 

 

     

2009  € 11.484   2018  € 8.588  

2010  € 7.136   2019  € 6.777  

2011  € 8.840   2020  € 4.391  

2012  € 5.783   2021 € 5.667  

2013  € 7.944     

2014  € 4.393     

2015  € 9.230     

2016  € 6.114     

2017  € 9.524     

     

(cijfers zijn inclusief BTW) 

 
Personeelskosten  

De Schalm heeft ultimo 2021 2 FTE in vaste dienst. Deze beheerders worden 

volledig ingezet ten behoeve van de Schalm. Begin 2021 is afscheid genomen van 

de interieurverzorgster; zij werd ingeleend door Roozen van Hoppe. De door de 

Schalm aan haar, bij het ontslag,  betaalde transitievergoeding is volledig vergoed 

door het UWV. Deze betaling door het UWV was niet opgenomen in de begroting 

voor 2021. 

 

 

 

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
 -   

 2.000 

 4.000 

 6.000 

 8.000 

 10.000 

 12.000 

 14.000 

Kaartverkoop Culturele Act iviteiten

Column F
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Gebruikersvergoedingen 

Het niveau van de ontvangen gebruikersvergoedingen in 2021 is door de sluitingen 

in verband met covid-19 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

In onderstaande grafiek zijn de gebruiksopbrengsten per ruimte, biljarts 

(biljartverenigingen en gebruik via de klokken) en middelen (gebruik beamer, led-tv 

en opbrengst reclamepanelen) in € weergegeven: 

 

 

In onderstaande grafiek is weergegeven het aantal keren dat de diverse ruimtes zijn 

gebruikt en berekend aan de diverse gebruikers. 

Besteding extra subsidie ter compensatie van ontbreken functionele grote zaal 

 

De van de gemeente Tilburg ontvangen extra subsidie voor compensatie van het 

ontbreken van een functionele grote zaal is besteed aan derving 

gebruiksvergoedingen, vergoeding externe huurverzoeken van gebruikers, 
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aantrekkelijker maken van de bestaande ruimtes en het aanschaffen van technische 

middelen voor het verbeteren van de akoestiek.    

 

   

Ontvangen extra subsidie   40.000  

   

Besteding:   

Derving gebruiksvergoeding grote zaal  8.277   

Derving gebruiksvergoeding Factorium  10.566   

Externe huurverzoeken  582   

Aankleding ruimtes  4.022   

Verbetering akoestiek  16.767   

Totaal   40.214  

Resteert   214- 

   

 

 

Prestatieafspraak: voor de verhuur van ruimtes geldt voor niet-commerciële 

activiteiten een lager tarief dan voor overige activiteiten. 

CC De Schalm werkt conform deze afspraak met twee tarieflijsten. Een tarieflijst voor 

sociale verhuur en een voor commerciële verhuur. 

 

Prestatieafspraak: het is niet toegestaan de ruimte beschikbaar te stellen voor 

bruiloften, partijen en andere bijeenkomsten vanwege gebeurtenissen in de 

persoonlijke sfeer (m.u.v. huwelijksvoltrekking). 

Deze afspraak is in 2021 nagekomen: dit soort activiteiten heeft niet plaatsgevonden 

in de ruimtes van CC De Schalm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Jaarverslag 2021 Cultureel Centrum De Schalm Berkel-Enschot 

 

 
4.3 ONDERTEKENING OPSTELLING EN VASTSTELLING JAARREKENING  

Het bestuur van Stichting Cultureel Centrum De Schalm te Berkel-Enschot heeft dit 
jaarverslag en daarmee ook de jaarrekening vastgesteld in haar vergadering van  
21 april 2022. 

 

NAAM        HANDTEKENING 

 

Mevrouw M. Spijkers- van der Wegen  ter vaststelling  
voorzitter 

 

De heer T. van der Avoird   ter opstelling &  
penningmeester    ter vaststelling 

 

Mevrouw E. Strang-Appels   ter vaststelling 
secretaris 

 

De heer J. Granneman   ter vaststelling 

 
 

De heer P. Jansen    ter vaststelling  

 
 

De heer J. Opschoor   ter vaststelling 

 

 

 

Mevrouw M. Timmermans   ter vaststelling    
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5 Begroting 2022 
 

Lasten Begroot €  Werkelijk €  Begroot € 

 2022   2021   2021  

Personeelskosten         

Salaris bedrijfsleider  63.814     60.902     60.775   

Salaris ass. bedrijfsleider  45.829     43.736     43.646   

Salaris interieurverzorging  -       3.374     1.119   

Transitievergoeding  -       4.248     5.061   

Transitievergoeding vergoed door 

UWV 

 -       4.248-    -     

Kosten secretariaat  3.000     2.228     3.000   

Kosten administrateur  6.000     6.000     6.000   

Doorbelasting culturele 

activiteiten 

 1.900-    1.008-    1.800-  

Ontvangen ziekengeld  -       307-    500-  

Ontvangen uitbesteding personeel 

RvH 

 -       -       -     

Mutatie te betalen 

vakantiegeld/snip 

 -       4.210-    -     

   116.743     110.715     117.301  

Sociale lasten         

Bedrijfsverenigingen  19.736     17.568     18.997   

Pensioenbijdrage  13.373     11.945     11.758   

   33.108     29.513     30.756  

Diverse personeelskosten         

Serviceburo Gamma  1.000     526     1.000   

Interpolis ZW-premie  8.000     7.752     10.000   

Consumpties medewerkers  200     32     300   

Deskundigheidsbevordering  800     265     600   

Diverse kosten  1.500     87     1.000   

   11.500     8.662     12.900  

Totaal personeelskosten   161.351     148.890     160.957  

Gebruikerskosten         

Gebruikersvergoeding gebouw   191.951     185.457     186.190  

Onderhoud inventaris  1.000     112     1.000   

Externe (huur) verzoeken 

gebruikers 

 4.000     582     6.000   

Derving grote zaal enz  19.314         

Seizoenskosten  500     48     500   

Kosten aankleding ruimtes  650     4.022     4.700   

   25.464     4.764     12.200  

Totaal gebruikerskosten   217.415     190.220     198.390  
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Lasten 

 

Begroot €  Werkelijk €  Begroot € 

 2022   2021   2021  

Organisatiekosten         

Verzekeringen         

Bedrijf Compact Polis  3.200     2.926     3.200   

   3.200     2.926     3.200  

Kantoorkosten         

Kantoorbenodigdheden  900     80     400   

Drukwerk  200     -       200   

Kopiëren  2.800     2.622     3.000   

Telefoon  200     190     200   

Porti  250     255     250   

Accountantskosten  6.000     5.475     6.500   

Overige kantoorkosten  500     232     500   

   10.850     8.854     11.050  

Promotiekosten         

Kosten PR algemeen  5.000     692     4.000   

Biljart toernooi  -       -       -     

   5.000     692     4.000  

Diverse kosten         

Bumakosten  1.000     506     1.000   

Bestuurskosten  7.700     6.487     7.000   

Juridische kosten  500     -       -     

Lidmaatschappen  150     120     -     

   9.350     7.112     8.000  

Totaal organisatiekosten   28.400     19.584     26.250  

Kosten culturele activiteiten         

Voorstellingen/activiteiten   25.585     9.724     18.000   

Diversen  3.500     2.936     2.500   

Totaal culturele activiteiten   29.085     12.660     20.500  

Afschrijving en rente         

Bankrente/kosten  350     299     300   

Afschrijving  2.910     3.022     3.022   

Totaal afschrijving en rente   3.260     3.321     3.322  

Overige kosten         

Kosten biljart/licht/geluid/middelen  19.886     16.790     29.600   

Totaal overige kosten   19.886     16.790     29.600  

Buitengewone lasten         

Diverse lasten    -       15     -    
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Baten Begroot €  Werkelijk €  Begroot € 

 2022   2021   2021  

Subsidie         

Structurele subsidie  352.662     348.880     388.143   

Incidentele subsidie  40.000     40.000      

Totaal subsidie   392.662     388.880     388.143  

Gebruikersinkomsten          

Kaartverkoop culturele 

activiteiten 
  11.700     5.199     6.400  

Gebruikersvergoedingen         

Factorium  -       -       -     

Culturele activiteiten  3.258     1.414     3.300   

Verenigingen  25.413     16.594     17.190   

Totaal 

gebruikersvergoedingen 
  28.671     18.008     20.490  

Overige opbrengsten         

Horeca fee  18.336     17.715     17.786   

Opbrengsten 

biljart/licht/geluid/middelen 
 8.028     4.273     6.200   

Totaal overige opbrengsten   26.364     21.988     23.986  

Buitengewone opbrengsten         

Diversen  -       42     -     

Totaal buitengewone 

opbrengsten 
  -       42     -    

         

Exploitatie saldo  -0    42.637    0  
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Besteding extra subsidie compensatie grote zaal 

 

 Begroot €  Werkelijk €  

 2022   2021   

       

       

Ontvangen extra subsidie   40.000     40.000   

       

Besteding:       

Derving gebruiksvergoeding grote 

zaal 
 8.484     8.277    

Derving gebruiksvergoeding 

Factorium 
 10.830     10.566    

Externe huurverzoeken  4.000     582    

Aankleding ruimtes     4.022    

Verbetering akoestiek  16.686     16.767    

Totaal   40.000     40.214   

Resteert   -       214-  

       

 

 

Plafond Kapittelzaal 
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BIJLAGEN 

1 Inventarisoverzicht ultimo 2021 

2 Samengestelde Besluitenlijst 2021 Bestuur Stichting CC De Schalm  

3 Controleverklaring en memorandum Van Luxemborg en De Kok 
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Inventarisoverzicht ultimo 2021 

 

Omschrijving  Aanschafbedrag Afschrijf Aanschafjr Boekwaarde Nog af te  Boekwaarde 

   termijn 
+ afschr 

termijn 
31-12-2020 

schrijven 

jaren 
31-12-2021 

      2021  

        

steekwagens 2x 1993  € 127,06  15 2008  € -    0               € -    

archiefkast hoog 

2x 
1980  € 544,54  15 1995  € -    0  € -    

4-ladenkast 

theater 
2009  € 190,00  1 2010  € -    0  € -    

Scherm frame 2003  € 936,00  1 2004  € -    0  € -    

Doek los 2003  € 581,25  1 2004  € -    0  € -    

Beamer 2006  € 2.118,14  3 2009  € -    0  € -    

klokken 2x 1993  € 512,77  15 2008  € -    0  € -    

lampen 4x 1993  € 127,06  15 2008  € -    0  € -    

telborden 2x 1993  € 74,87  15 2008  € -    0  € -    

keuen 12x 1993  € 299,49  15 2008  € -    0  € -    

keuhouder  1993  € 120,25  15 2008  € -    0  € -    

biljarts 2x 1993  € 6.126,03  15 2008  € -    0  € -    

scoreborden 2x 1995  € 825,88  1 1996  € -    0  € -    

biljart-

keuhouder 2x 
1996  € 104,37  1 1997  € -    0  € -    

Biljart 2007  € 2.000,00  15 2022  € 266,67  1  € 133,33  

biljartscorebord 2001  € 412,94  1 2002  € -    0  € -    

brandkast 1993  € 476,47  15 2008  € -    0  € -    

PC met 

toebehoren 
2013  € 1.402,98  3 2016  € -    0  € -    

notebook 

theater 
2017  € -    1 2018  € -    0  € -    

klok 1993  € 45,38  15 2008  € -    0  € -    

brandvrije kast 2006  € 742,00  10 2016  € -    0  € -    

brandvrije kast 2005  € 1.022,63  10 2015  € -    0  € -    

piano met kruk 1993  € 5.806,12  15 2008  € -    0  € -    

kast 

geluidsmateriaal 
2001  € 234,60  1 2002  € -    0  € -    

balletvloer 2002  € 823,44  1 2003  € -    0  € -    

katheder 1982  € 340,34  15 1997  € -    0  € -    

vermeldings/ver 1993  € 202,84  15 2008  € -    0  € -    
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wijzingsbord 

microfoon 

draadloos 
1997  € 1.104,95  1 1998  € -    0  € -    

microfoons: 2x 1997  € 390,25  1 1998  € -    0  € -    

microfoon 

sennheiser 
2003  € 798,49  1 2004  € -    0  € -    

schilders ezels 

3x  
1996  € 185,14  1 1997  € -    0  € -    

schilders ezels 

2x 
2002  € 198,29  1 2003  € -    0  € -    

        

Investering 

2017 
       

Biljarts 

Koningsoord 
2017  € 8.314,11  10 2027  € 5.819,88  6  € 4.988,47  

Patchkasten 

enz 
2017  € 12.061,16  10 2027  € 8.442,81  6  € 7.236,70  

Horeca-

vergunning 
2017  € 1.417,45  10 2027  € 992,22  6  € 850,47  

Laptop 2017  € 856,74  3 2020  € -    0  € -    

        

Tablet Theater 2018  € 335,54  3 2021  € 111,85  0  € -    

Spots 

expositieruimtes 
2018  € 5.978,50  10 2028  € 4.782,80  7  € 4.184,95  

        

Boekwaarde      € 20.416,22    € 17.393,92  

        

Totaalbedrag   € 57.838,08     € 3.307,88    € 3.022,30  
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Samengestelde besluitenlijst 2021 

 

1. Patricia Wouters is aangesteld als nieuwe notulist 
2. Vergaderdata 2021 zijn vastgesteld 
3. De opzet van het jaarverslag 2020 blijft hetzelfde als in 2019. 
4. Visie/strategie krijgen structureel een plek op de agenda  
5. De gemaakte (concept)afspraken tussen Hemels en De Schalm worden door het 

bestuur gefiatteerd. 
6. Contracten/gebruikersovereenkomsten worden opgesteld. Betalingen moeten 

vooraf gedaan worden. 
7. Kwartaalrapportage komt na afloop van ieder kwartaal op de agenda . 

8. Parlatorium wordt de nieuwe naam voor de ruimtes die het Factorium in het verle-
den in gebruik had. 

9. Er is geen zomersluiting meer ter verbetering van de dienstverlening; voortaan 
spreiding vakantie Eugène en Tom.  

10. Subsidieaanvraag 2021 wordt vastgesteld en toegestuurd aan Roy Breuer. 
11. Anticiperen op de jaarrekening door een overschot in realisatie te zetten.  
12. Alle culturele activiteiten tot 15 maart zijn uitgesteld tot later dit jaar. 
13. De uitgifte van de 3e flyer van OKC is uitgesteld vanwege Corona. 
14. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd door het bestuur 

(april 2021) 
15. Raad van Advies wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen 

binnen CC de Schalm. 
16. Het bestuur gaat op zoek naar nieuw bestuurslid voor personeelszaken 
17. Een kort overzicht van de visie & missie wordt op de website geplaatst; zo ook de 

jaarverslagen. 
18. Onder protest wordt de volledige huur betaald: voor verhuurder is een coronakor-

ting niet bespreekbaar. 
19. Er komt een onderzoek,-/actieplan om de nieuwe bewoners in het dorp kennis te 

laten maken met CC De Schalm.  
20. Er komt een cultureel weekend als opening van het nieuwe seizoen op 28 en 29 

augustus in samenwerking met Stichting Expo en de Bibliotheek. 
21. Het bestuur van Cultureel Centrum De Schalm gaat akkoord met het concept van 

de 50% regeling voor de nieuwe multifunctionele zaal 

22. Aanpassing tarieven voor gebruikers met ingang van 1 januari 2022; vaststelling 
verhoging van 2,5 % met afronding € 0,50 naar boven. 

23. Mobiele vergaderset met 20 microfoons kan worden aangeschaft. 
24. Nieuwe geluidsinstallatie (Headset en speakers) die zeer geschikt is voor ruimtes 

zoals Kerkzaal en Kapittelzaal kan worden aangeschaft. 
25. Agendapunten voor de Raad van Advies zijn vastgesteld. 
26. De 50% regeling is vastgesteld; Voor CC De Schalm ligt het accent in de week en 

voor Hemels Eten en Drinken ligt het accent in het weekend. Over de 7 weekend-
dagdelen is afgesproken dat Cultureel Centrum De Schalm voor minimaal 30% 
van de tijd kan programmeren en Hemels Eten en Drinken voor maximaal 70%. 

27. Overleg Raad van Advies in november wordt weer fysiek gehouden. 
28. Iedereen uitgaande brieven altijd in de Dropbox plaatsen.  
29. Er mogen twee lockerkasten worden aangeschaft. 

30. Het Stappenplan WBTR is door het gehele bestuur vastgesteld en is daarmee een 
aanvulling op de Statuten.  
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31. Het tegenstrijdig belang komt voortaan als eerste punt op de agenda. Als je in 
“CC” staat bij algemene mail die toegezonden wordt, hoef je verder geen actie te 
ondernemen. 

32. Besloten is de maximale vrijwilligersvergoeding voor het bestuur (€150,-) uit te 
keren vanaf januari 2022.  
 

Voor akkoord, 
 

 

 

 

 

          

M. Spijkers-van der Wegen,  

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


