
Stichting De Roos van Culemborg 

Begroting 2020 

    2020 2019 2019 2018 
Baten    begroting realisatie begroting realisatie 

    € € € € 
Bijdragen aandeelhouders          1.000,00          4.425,00       1.500,00      5.475,00  
Opbrengsten hoed, vaste bijdragen en giften        5.000,00        13.815,60       7.000,00   11.274,06  
Subsidie en overige opbrengsten Barbara festival     24.220,03  
Giften Steunfonds Roos 5            1.175,00       2.500,00      5.850,00  
Eigen bijdrage uit Steunfonds Roos5/Barbara        8.900,00     
Subsidie overige lustrumactiviteiten           2.875,00       4.000,00   
Opbrengsten tentoonstellingen              200,00              656,91          436,00  
Opbrengsten Matheus/ opera            1.736,00       5.211,00  
Opbrengsten Musicale Pepernoten             900,00              839,20    
Opbrengsten Retraite en  maaltijden         2.715,00  
Opbrengsten min kosten project Neus van de Zalm/Kunstroute             89,32  
Subsidie en overige opbrengsten Boven de Kronen        10.110,50    12.000,00   
Subsidie en overige opbrengsten Bonhoeffer      46.400,00     17.500,00   
Subsidie en overige opbrengsten Vliegend Vrij       20.500,00     
Subsidie stadsdichter           1.250,00     
Totaal baten         84.150,00        35.633,21    44.500,00   55.270,41  

        
Lasten        
Kosten publiciteit algemeen en projecten         1.000,00          3.958,94       3.000,00      3.308,46  
Kosten bijeenkomsten           7.000,00        10.813,29       7.000,00      7.370,70  
Kosten Barbara festival        26.294,69  
Dotatie aan Steunfonds Barbara Festival            475,00  
Dotatie aan Steunfonds Roos 5          5.850,00  
Bankkosten               200,00              211,48          180,00         168,11  
Kosten dividend               900,00              860,84          520,00         452,39  
Kosten organisatie/verspreiden affiches             500,00              500,00          500,00         500,00  
Kosten  Matheus/ opera                861,00       2.793,23  
Kosten Musicale Pepernoten              900,00              880,60    
Kosten Retraite en  maaltijden          2.084,50  
Kosten min opbrengsten  C700 en HH en boekje stadsdichters          578,66  
Kosten project Bonhoeffer        46.400,00     21.800,00   
Kosten Boven de Kronen          12.861,39    16.000,00   
Kosten overige lustrumactiviteiten           6.349,67       4.000,00   
Kosten Vliegend Vrij         26.000,00     
Kosten stadsdichter           1.250,00     
Totaal lasten         84.150,00        37.297,21    53.000,00   49.875,74  

        
Winst ( +) / verlies(-)                        -           -1.664,00     -8.500,00      5.395,67  

        
 

 



VOORUITZICHT 2020 

De Roos ging 2020 in met het voornemen opnieuw 8 a 10 activiteiten per maand te 
organiseren. Vooral culturele maar ook met maatschappelijke en verdiepende 
thema’s. Daarin zouden het grote aantal aandeelhouders (1000), de programmatisch 
wendbaarheid, de goede relaties met een tiental vaste partners in de Culemborgse 
samenleving en vooral het intensieve netwerk van musici, dichters en theatermakers 
belangrijk zijn. Tien behulpzame locaties in de stad zijn daarbij onmisbaar. Het 
gebruik van het woord ‘zouden’ duidt al op een noodzakelijk andere invalshoek. 
Inderdaad: het coronavirus. Tot half maart kunnen we het gewone programma voor 
dit jaar afwerken. Nu (begin april) is het allemaal afwachten  In de maand maart 
hebben rond de 50 (!) geplande activiteiten voor de maanden maart, april en mei 
moeten annuleren. Jammer natuurlijk van het vele werk dat daarvoor al verricht is. 
Maar voor musici, beeldende kunstenaars en andere creatieve plannenmakers is het 
veel erger. De Roos kent geen vaste kosten voor huur van een gebouw, geen 
personeelskosten en geen organisatiekosten. Een belangrijk doel in dit coronajaar 
zal zijn er voor de kunstenaars nog een redelijk jaar uit te slepen door ze, zodra het 
mogelijk is, snel en effectief een podium te bieden. Veel verwachten we van de 
expositie ‘Vliegend Vrij’ (verplaatst naar 28 augustus – 4 oktober) met kunstwerken in 
de gehele bovenste helft van de Grote Barbara met nationale kunstenaars. Ook de 
expositie ‘Vrij’ met 25 Culemborgse kunstenaars (zelfde periode) biedt een geschikt 
frame voor dit doel. De Fondsen steunen ons in deze improvisatorische plannen en 
we hebben de steun van eigen en gelukkig steeds weer nieuwe. De unieke formule 
van het aandeelhouderschap (eenmaal 25 euro, eeuwig aandeelhouder) maakt het 
nodig steeds nieuwe aandeelhouders te vinden.  Het onlangs bereiken van de 
duizend-aandeelhouders grens is een prachtig resultaat in onzekere tijden. Door de 
bijzondere omstandigheden is de looptijd van het Bonhoeffer-project verlengt tot aan 
het eind van 2020. Op 31 oktober staat de landelijke slotmanifestatie gepland. Het 
project is tot nu toe een groot succes. De  grote verkoop van materiaal is daarbij een 
belangrijke factor is. Het geeft de Roos financieel armslag om landelijk het belang 
van Bonhoeffer te benadrukken.  

Het dreigende tekort ad. € 8.900,00 kunnen we dekken uit het opgebouwde 
steunfonds. 

 
    

Culemborg, 20 april 2020 

 R.Hoogenkamp,  voorzitter bestuur Stichting De Roos van Culemborg 

NBAA Vonk-Wartena,   secretaris bestuur Stichting De Roos van Culemborg 

E.F.Blankenstijn,    penningmeester bestuur Stichting De Roos van Culemborg 

 



 


