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    2021 2020 2020 2019 
Baten    Begroting realisatie begroting realisatie 

    € € € € 
Bijdragen aandeelhouders        1.000,00      5.165,00      1.000,00          4.425,00  
Opbrengsten hoed, tikkies ,vaste bijdragen en giften    10.000,00   21.710,14      5.000,00        13.815,60  
Giften Steunfonds Roos 5              1.175,00  
Subsidie overige lustrumactiviteiten             2.875,00  
Eigen bijdrage uit Steunfonds        3.000,00       8.900,00   
Opbrengsten tentoonstellingen            200,00         850,00         200,00              656,91  
OpbrengstenJesus Christ Superstar/ Matheus/ opera      2.000,00            1.736,00  
Opbrengsten Musicale Pepernoten           900,00          900,00              839,20  
Opbrengsten Culemborgse ommetjes       3.500,00     
Subsidie en overige opbrengsten ZEVEN     20.000,00     
Subsidie en overige opbrengsten Dan liever de lucht in      7.000,00     
Subsidie en overige opbrengsten Boven de Kronen          10.110,50  
Subsidie en overige opbrengsten Bonhoeffer   17.250,00   46.800,00   
Subsidie en overige opbrengsten Vliegend Vrij    19.701,00   20.500,00   
Subsidies en overige opbrengsten diversen    10.322,00    
Provisies         1.180,00    
Netto opbrengsten verkoop boekjes, brochures etc.   14.041,52    
Subsidie stadsdichter         1.250,00      1.250,00      1.250,00   
Totaal baten       48.850,00   91.469,66   84.550,00        35.633,21  

        
Lasten        
Kosten publiciteit algemeen en projecten       2.300,00      4.429,89      1.000,00          3.958,94  
Kosten bijeenkomsten         8.000,00   16.454,80      7.000,00        10.813,29  
Bankkosten             200,00         233,45         200,00              211,48  
Kosten dividend         1.200,00      4.802,00         900,00              860,84  
Kosten organisatie/verspreiden affiches           500,00         500,00         500,00              500,00  
Kosten Jesus Christ Superstar/ Matheus/ opera      2.000,00                861,00  
Kosten Musicale Pepernoten            900,00          900,00              880,60  
Kosten Culemborgse ommetjes        4.000,00     
Kosten project ZEVEN       30.000,00     
Kosten project Dan liever de lucht in     15.000,00     
Kosten project Bonhoeffer     23.697,04   46.800,00   
Kosten Boven de Kronen            12.861,39  
Kosten overige lustrumactiviteiten             6.349,67  
Kosten Vliegend Vrij      27.167,84   26.000,00   
Kosten Mind Repair         1.140,00    
Kosten In Wolken uitgesneden        2.148,20    
Kosten stadsdichter         1.250,00      1.339,30      1.250,00   
Totaal lasten       65.350,00   81.912,52   84.550,00        37.297,21  

        
Winst ( +) / verlies(-)     -16.500,00      9.557,14                   -           -1.664,00  

        



VOORUITZICHT 2021 

De Roos zou -normaal gesproken-2021 ingaan met het voornemen opnieuw 8 a 10 
activiteiten per maand te organiseren. Met 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. Vanaf half maart 
2020 konden we het gewone programma voor dit jaar afwerken. Nu aan het begin 
van 2021 zijn de vooruitzichten niet erg positief te noemen. Geplande activiteiten 
voor de maanden januari, februari en maart zijn inmiddels geannuleerd. 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. Voor ons zijn economische rampen, die voor veel cultuurcentra 
gelden, niet van toepassing. 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 ‘Dan liever de 
lucht in’ (in de maand mei, eventueel te verplaatsen naar september) met 
kunstwerken in de gehele bovenste helft van de Grote Barbara van nationale en 
lokale kunstenaars. Ook de jubileumexpositie ‘Ken zijn naam’ van Henk Pietersma  
(zelfde periode) is 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 aandeelhouders. De unieke formule van het aandeelhouderschap 
(eenmaal 25 euro, eeuwig aandeelhouder) maakt het nodig steeds nieuwe 
aandeelhouders te vinden.  Per 31 december 2020 hebben we er 1109.                       
Door de bijzondere omstandigheden is de looptijd van het Bonhoeffer-project 
verlengt tot aan het eind in 2021. Met een grote landelijke werkgroep werken we aan 
de opvolger  en wel ‘Zeven, wegen van barmhartigheid’ In de maand april wordt het 
werkschrift (72 pagina’s informatie, schilderijen, foto’s, gedichten, liederen, theater, 
songs enz.) in 30.000-voud over heel Nederland verspreid. De presentatie van dit 
grote project vindt plaats op 29 mei corona volente).                                                                    
In het najaar hopen we een grote manifestatie te organiseren rond de opmerkelijke 
figuur van Culemborger Nicolaas Heinsius: vermoedelijk moordenaar, 
medicijnmeester en schrijver van de mooiste Nederlandse schelmenroman.                                                         
De Roos is bovendien druk doende met de culturele partners de eerste Culemborgse 
Uitmarkt te organiseren op 25 en 26 september.  De tijden zijn ongewis, de Roos 
probeert er toch wat van te maken. 

Het dreigende tekort ad. € 16.500,00 kunnen we dekken uit de opgebouwde 
algemene reserve. 

Stichting De Roos van Culemborg,     Slotstraat 8, 4101 BH Culemborg 



Nummer Kamer van Koophandel  629 555 94;    RSIN   855 027 927 

Website  www.deroosvanculemborg.nl 

Telefoonnummer  0345-778855 

Doelstelling van de stichting: Het ( doen) stimuleren van beeldende kunst, muziek en 
literatuur in de driehoek kerk, cultuur en samenleving, dit in de ruimste zin van het 
woord. 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Culemborg,    maart 2021 

 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 
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