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STICHTING GROTE KERK CULTUREEL
Doelstelling, missie en visie
Samen met vrijwilligers, medewerkers en donateurs/vrienden is het de bedoeling dat veel
mensen de Grote Kerk bezoeken en dat het gebouw in stand blijft.
De doelstelling luidt dan ook:
“Het (doen) exploiteren van de Grote Kerk in Emmen als maatschappelijk en cultureel centrum
voor de gehele omgeving met het oog op de instandhouding van de Grote Kerk in Emmen als
monument voor de stad Emmen.”
Missie
Zoveel mogelijk bezoekers uit de gemeente Emmen en de verre omgeving laten genieten van
Kunst en Cultuur in de Grote Kerk. Het prachtige monumentale gebouw met haar geweldige
akoestiek en bijzondere sfeer is hiervoor uitermate geschikt. Naast de programmering van
klassieke concerten en het houden van exposities verhuren wij de kerk als podium voor
amateurkunst en voor educatieve doeleinden. Ook voor overige activiteiten en bijeenkomsten is
de kerk te huur zoals voor recepties, vergaderingen, tentoonstellingen, beurzen, huwelijken,
begrafenissen en symposia. Zo heeft het gebouw naast de kerkelijke- ook een culturele en
maatschappelijke functie.
Visie:
De Stichting Grote Kerk Cultureel wil het aantal activiteiten in de Grote Kerk gaan uitbreiden. Zij
wil samen met vrijwilligers en vrienden het gebouw als herkenbaar en uniek monument in Emmen
voor de bevolking behouden en tevens toegankelijker maken als zijnde een multifunctioneel
cultureel en maatschappelijk ontmoetingspunt. Een podium voor zowel professionele- als
amateurgezelschappen, voor kunst en cultuur educatie en een locatie voor particulieren,
bedrijven en instellingen. Kwaliteit, gastvrijheid, het bieden van arrangementen op maat en het
verzorgen van gerichte publiciteit zal er toe bijdragen dat het gebouw optimaal benut wordt. Zo
kan de Grote Kerk voor de toekomst behouden blijven.
De stichting voldoet aan de ﬁscale voorwaarden om de exploitatie vrijgesteld te houden van Btwheﬃng en staat tevens geregistreerd als ANBI-culturele instelling.
Algemene activiteiten
Onze stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:
1. Het kerkgebouw op een waardige manier te exploiteren (verhuur van het gebouw)
2. Het organiseren van maatschappelijke en culturele activiteiten
3. Het verwerven van subsidies, sponsorgelden en andere bijdragen
Alle activiteiten leveren een bijdrage aan het in stand houden van het monumentale kerkgebouw.
Duizenden mensen komen door deze activiteiten binnen in de Grote Kerk die er anders niet waren
gekomen. Het kerkgebouw heeft daardoor een bredere functie in de samenleving en een groter
maatschappelijk draagvlak verkregen.
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Mattheus Passion
Evenals voorgaande jaren werd op Goede Vrijdag de Mattheus Passion ten gehore gebracht door
een projectkoor van het Toonkunstkoor Emmen met medewerking van diverse solisten. De
wijkgemeente Grote Kerk Emmen en Stichting Grote Kerk Cultureel werken belangeloos mee om
deze uitvoering mogelijk te maken. In 2018 was de Grote Kerk met bijna 300 bezoekers volledig
uitverkocht.
Opening Cultureel Seizoen, “Uitmarkt”
Een goede gewoonte is ook onze deelname aan de jaarlijkse opening van het nieuwe culturele
seizoen op de 2e zaterdag van september. In samenwerking met diverse culturele organisaties
wordt het culturele seizoen ingeluid met optredens op diverse podia in het Rensenpark en
optredens in de Grote Kerk. Tevens heeft de Stichting Grote Kerk Cultureel deelgenomen aan een
informatiemarkt in het Rensenpark. In 2018 werden de optredens in de Grote Kerk bezocht door
450 bezoekers.
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Van Goede Grond
In de Cultuurnota ‘Van Goede Grond’ van de gemeente Emmen staat dat het de ambitie is
culturele vrijwilligersorganisaties te koesteren en in te zetten op continuïteit en daarvoor
vierjarige subsidies toe te kennen. In de nota is de Stichting Grote Kerk Cultureel genoemd die
voldoet aan de voorwaarden, waardoor tot 2022 een jaarlijkse subsidie zal worden toegekend van
€ 15.000.
De kunst ontmoetingsdag
De kunst ontmoetingsdag (voorheen CKV- dag) is een dag voor leerlingen van het voorgezet
onderwijs die kennismaken met kunst en cultuur. In de Grote Kerk hebben dit jaar honderden
jongelui kennis gemaakt met orgel (Roelf-Meyer orgel), zang, piano, fotograﬁe en expositie,
waarbij middels een quiz en ﬁetspomp orgel de betrokkenheid werd gestimulee
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PROGRAMMA
Concerten
Stichting Grote Kerk Cultureel organiseerde in 2018 15 concerten waaronder acht orgelconcerten
en zes klassieke concerten.
Giardiono Musicale
Grupo del Sur
Duo Dimitrov-Boelee, piano
NNO-duo Judith Boyuman en Siebert Nix
Duo Malkin-Elias
Henriëtte de Groot en Tjako van Schie
Egbert Jan Louwerse en Manja Smits
Totaal aantal bezoekers concerten

69
49
34
28
42
76
50
348

Inlooporgelconcert Mannes Hofsink, Meppel
Inlooporgelconcert Mattijs de Vreugd mmv Joost de Ridder, ﬂuit
Inlooporgelconcert Henk Stekelenburg mmv Janet Emmelkamp, zang
Inlooporgelconcert Willem Boog, Zeist
Inlooporgelconcert Liga Vilmane, Haaksbergen
Inlooporgelconcert Vincent Hensen, Appingedam
Inlooporgelconcert Peter van der Zwaag, Groningen
Inlooporgelconcert Wietse Meinardi, Assen
Totaal aantal bezoekers orgelconcerten

65
73
150
50
70
85
75
70
638

Het aantal bezoekers van de door de Stichting Grote Kerk Cultureel georganiseerde concerten in
2018 komt daarmee totaal op 986.
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EXPOSITIES
Een bedrieglijke werkelijkheid
7 april t/m 16 juni 2018
Vanaf 2014 hebben vier oud-studenten van de Klassieke Academie in Groningen zich verenigd in
K4.In deze expositie laat ieder van hen haar persoonlijke interpretatie van een subjectieve
werkelijkheid zien.
Susan Baxter gebruikt beelden die uit hedendaagse kwesties voortkomen. Haar eigen ideeën en
fantasie maken hiervan een wereld vol tegenstellingen, die gepresenteerd wordt met een
satirische kijk op waar de wereld mee bezig is. De kijker wordt uitgedaagd eigen conclusies te
trekken.
Saskia Dingelstad schildert en tekent over ontmoetingen: van mensen met elkaar of met hun
omgeving. Soms is juist het niet-ontmoeten het onderwerp, de afwezigheid van contact. Een
schilderij ontstaat uit in lagen samengebrachte foto’s en schetsen. Die gelaagdheid versterkt
samen met een combinatie van ﬁjnschilderen en abstractie de sfeer van het uiteindelijke schilderij.

Marian Gerrits maakt grote portretten in houtskool op linnen, meestal van haar onbekende
mensen waarvan de vraag is wie zij zijn, hoe ze leven, óf ze nog leven. Haar nieuwste werk maakt
ze in gemengde techniek op linnen. Het zijn “droombeelden (of zijn het nachtmerries)”, waarin
werkelijkheid en fantasie door elkaar lopen.
Monika Wolgast probeert het onvatbare van de tijd toch te vangen in haar schilderijen. Kleur en
compositie vertellen over herinneringen en mijmeringen over andere kanten van de
werkelijkheid. Een schilderij ontstaat uit associaties waaruit zich een mentaal beeld vormt dat
leidt tot een schets van de compositie. Basis zijn een of twee monochrome lagen, bepalen van het
kleurengamma, tinten en tonen mengen en in de laatste laag de verbinding tussen materie en
gedachten.
Aantal bezoekers: 2051
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Taking place
23 juni t/m 21 juli 2018
Beeldend werk van Elly Kroeze
Beeldend werken in de besloten ruimte van een atelier kan uitgroeien tot een persoonlijke
noodzaak. Indrukken, beelden, emoties, mensen en zaken die het leven in beslag nemen vormen
aanleiding. De werkelijkheid wordt waargenomen en dat leidt tot innerlijke processen die om
aandacht vragen. Tijdens het werken wordt afgetast, zichtbaar gemaakt, en iets omgezet in
materie. Je zoekt naar beelden. Je maakt, en verandert, bent niet tevreden totdat je een vorm
vindt, die past. En gedurende het omvormingsproces van waarneming naar verbeelding
verheldert zich iets. De beelden die ontstaan vormen soms een spiegel, voor jezelf. Maar dat niet
alleen.Er heft zich iets uitgekristalliseerd dat ook communicatie met de omgeving blijkt te kunnen
aangaan. En dan wérkt kunst. Of het nu beeldende kunst, ballet, muziek, poëzie of andere
uitingsvormen betreft.
De combinatie van de termen heeft meerdere betekenislagen. Het internet noemt:
To take place:
Plaats vinden
Plaats (in)nemen
Plaats hebben
Activiteit die plaatsvindt, gebeurt
Iets speelt zich af, gaandeweg of onmiddellijk, momenteel.
To take:
Nemen, aannemen, pakken, aanvaarden, accepteren, erkennen,
opvatten, in beslag nemen, ontvangen.
To place:
Plaatsen, leggen, stellen, zetten, aanbrengen, monteren,
bewerken, adapteren, situeren.
Het werk in de expositie bestaat uit meerdere technieken. Werken op rijstpapier heeft als
bijzonderheid dat het papier elke aanraking ‘onthoudt’. Al is het een waterdruppel , gevuld met
een minieme hoeveelheid inkt, het blijft zichtbaar. Elke directe beweging wordt vastgelegd.
De expositie werd geopend door Johan Meeske, kunstschilder.
Aantal bezoekers: 906
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Sferische landschappen
29 juli t/m 22 september 2018
Kitty Boon laat een wereld zien die vervreemdend, mysterieus en poëtisch is. Boon neems ons
mee in haar werk op een sferische reis, deze reis is soms absurd en soms verwarrend. Alledaagse
beelden en persoonlijke ervaringen worden door Boon gebruikt en gemanipuleerd om nieuwe
verhalende werelden te scheppen. Voor Boon is het proces van creëren interessant; ﬁlosoferend,
onderzoekend, regisseert ze een beeldverhaal. In de foto’s ontstaat mysterie, vervreemding en
melancholie. Het totaal maakt dat de kijker een ervaring van een gevoelige poëtische sfeer kan
waarnemen.

Bertus Hidding maakt foto’s van meteriaal dat vergaat, maar waarin nieuwe werelden zichtbaar
worden. Als je kijkt naar de foto’s weet je vaak letterlijk niet wat je ziet. Je vraagt je af wat hier is
gefotografeerd, welk materiaal het is en waar dat is gevonden. Maar tegelijk word je
meegezogen in het landschap dat zich voor je ontvouwt, dat je uitnodigt om in deze wereld te
stappen die vreemd is, maar toch ook herkenbaar. Je blijft kijken.
De exposite werd geopend door de kunstenaars en Margriet Hidding las gedichten die zij bij de
beelden van Bertus maakte.
Aantal bezoekers: 1921
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De werkelijkheid van de fantasie
29 september t/m 24 november 2018
Schilderijen en beelden van Edith Stoel
Mijn werk ontstaat vooral in mijn hoofd n.a.v. gebeurtenissen of omgevingen die me boeien.
Soms gebruik ik foto’s als herinnering aan de sfeer van een plek. Maar mijn sterkste leidraad is
mijn gevoel en geheugen. Ik schets net zo lang totdat de ontstane beeltenis ‘klopt’ met mijn
gevoel. Of het andere uiterste: Ik begin gewoon en kijk welke ‘geheimen’ het werk tijdens het
ontstaansproces aan mij prijs geeft: Waarheen het zich wil ontwikkelen.
Ik werk in gemengde techniek/collages. Dit geeft me de mogelijkheid om op verschillende
manieren met de huid van een werkstuk bezig te zijn en de ‘toevalligheden’ die tijdens het werk
ontstaan ook weer te integreren. Het werken met collages groeide uit tot driedimensionale
beelden van brons en glas, nu oook te zien in de galerie “Bij Leth’ in Emmen.
Naast het maken van eigen werk geef ik ook al ruimt 40 jaar teken- en schilderles. Het is een
boeiend proces om te zien hoe de cursisten zich ontwikkelen en waar ze tegenaan lopen. Wat me
vooral bezighoudt is wat er zich in de hersenen afspeelt bij het maken van een werk; door dit te
benoemen wordt vaak heel veel duidelijk van wat er gebeurt tijdens het tekenen of schilderen.
Ingo Leth opende de tentoonstelling en Edith Stoel gaf een toelichting op haar werk.
Aantal bezoekers: 1680

Het aantal bezoekers van de door de Stichting Grote Kerk Cultureel georganiseerde exposities in
2018 komt daarmee totaal op 6558.
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VERHUUR
Het aantal verhuringen in dagen dan wel dagdelen gemeten bedraagt 35, vijf minder dan in 2017.
Het totaal aantal bezoekers bij deze verhuringen was in 2018: 7200
Overzicht van de verhuur activiteiten:
20-01-2018
20-01-2018
26-01-2018
16-02-2018
17-02-2018
17-02-2018
10-03-2018
15-03-2018
17-03-2018
19-03-2018
30-03-2018
07-04-2018
26-04-2018
26-05-2018
01-06-2018
02-06-2018
16-06-2018
17-06-2018
19-06-2018
30-06-2018
23-07-2018
18-09-2018
21-09-2018
22-09-2018

Uitvaart
Presentatie kunstproject Iris Sijbom
Jubileumconcert Drents Symfonie Orkest
Beneﬁetconcert Lions mmv Michiel Roosen
Basiscursus fotograﬁe
Beneﬁetconcert Lions mmv Michiel Roosen
Basiscursus fotograﬁe
Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen
The Cruciﬁxion door chr. Mannenkoor Valerius
Inleiding Mattheus Passion voor leerling VO
Mattheus Passion
Basiscursus fotograﬁe
Uitreiking koninklijke onderscheidingen
Basiscursus fotograﬁe
Voorjaarsconcert Emmens Mannenkoor
The Spy and the Butcher festival
Alles Kids Festival
Alles Kids Festival
Inloopbijeenkomst herinrichting Hoofdstraat-Zuid
Basiscursus fotograﬁe
Super VIPS Gouden Pijl
Kunst Ontmoetings Dag leerlingen VO
Bierfestival
Bierfestival
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30-09-2018
06-10-2018
07-10-2018
01-11-2018
03-11-2018
16-11-2018
07-12-2018
09-12-2018
12-12-2018
13-12-2018
15-12-2018
16-12-2018
20-12-2018
22-12-2018
23-12-2018

Miss en Mister Emmen verkiezing
Concert muziekverenigingen ODO en Erica-Zuidlaren
Afscheidsconcert VOCE
Popronde Nederlands
Basiscursus fotograﬁe
Herdenkingsconcert Leonard Leutscher
Afscheidsreceptie wethouder Bouke Arends
Wereldlichtjesdag
Wijnproeverij Jumbo
Joris’ Kerstboom ism Rotary
Basiscursus fotograﬁe
Kerstconcert Drents Kamerkoor mmv Spijkerpakkenband
Kerstconcert Emmens Mannenkoor
Kerstshow Dilana
Kerstconcert vocaal ensemble Magniﬁcat
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Algemeen
In het bestuur is afscheid genomen van de heer K. Dijkslag en is mevr. T. Pietersma toegetreden.
Het bestuur van de Stichting Grote Kerk Cultureel bestond aan het eind van het verslagjaar 2018
uit de volgende personen:
De heer P. de Kroon
voorzitter
De heer J.T. Blaauwgeers
penningmeester
De heer H.F. Klinkhamer
lid
De heer F.K. de Vries
lid
Mevr. T. Pietersma
lid
Mevrouw H.J. Katerberg

ambtelijk secretaris

Commissie en werkgroep
Ten behoeve van de realisatie van de verschillende evenementen wordt gebruik gemaakt van
werkgroepen en commissies.
Werkgroep (klassieke) concerten
Deze werkgroep is belast met de opzet van het klassiek jaarprogramma, het contracteren van de
uitvoerenden en het verzorgen van de PR rondom deze activiteiten.
De klassieke concerten worden georganiseerd door klassiek podium ‘PANCRAS’, onderdeel van
Stichting Grote Kerk Cultureel. Daarnaast worden contacten onderhouden en, waar mogelijk,
samenwerkingsverbanden gezocht met het Atlas theater, de Kunstbeweging, CBK (Centrum voor
Beeldende Kunst) en de Bibliotheek. Met genoemde organisaties wordt o.a. samengewerkt voor
de organisatie van de “Uitmarkt”, de start van het culturele seizoen, de kunst ontmoetingsdag
voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
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De werkgroep bestond aan het einde van het verslagjaar uit:
Mevrouw P. Westen
De heer C. van Meerten
De heer P. de Kroon
In 2018 heeft mevr. Alting mede de kunst-ontmoetingsdag georganiseerd.

Werkgroep orgelconcerten
Gedurende de maanden juli en augustus van elk jaar vinden er een achttal orgelconcerten plaats.
Wederom was voor alle orgelconcerten de toegang gratis met de mogelijkheid van een vrije gift
na het concert.
De werkgroep bestond aan het einde van het verslagjaar uit:
De heer H. Stekelenburg
Mevrouw M. de Groot
De heer P. de KroonWerkgroep exposities
Deze werkgroep is belast met het organiseren en samenstellen van de exposities van de stichting
in de Grote Kerk in de periode van Pasen tot Kerst. Er worden doorgaans 3 of 4 exposities
georganiseerd. In de periode tussen Kerst en Pasen worden de exposities door de commissie
Geloof, Cultuur en Samenleving van de wijkgemeente Grote Kerk samengesteld.
De werkgroep bestond in 2018 uit:
Mevrouw M. van Proosdij
Mevrouw K. Valentien – Pikart
Mevrouw D. Folkerts
De heer H. Klinkhamer
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Commissie Programmering
Leden van de verschillende werkgroepen bespreken in de commissie programmering de agenda
voor het komende jaar en stemmen een en ander op elkaar af.
De commissie bestond aan het eind van het verslagjaar uit:
De heer P. de Kroon
voorzitter
Mevrouw H.J. Katerberg
secretaris
Mevrouw P. Westen
lid – (klassieke)concerten, PANCRAS
De heer H. Stekelenburg
lid – orgelconcerten
Mevrouw M. de Groot
lid – orgelconcerten
Mevrouw M. van Proosdij
lid - exposities
Mevrouw K. Valentien-Pikart
lid - exposities
Mevrouw D. Folkerts
lid - exposities
De Heer G. Veltman
lid - webmaster
Afstemmingsoverleg met de wijkgemeente
Om de activiteiten van de stichting Grote Kerk Cultureel en wijkgemeente goed op elkaar af te
stemmen en elkaar optimaal te informeren is er een zogenaamd afstemmingsoverleg. Vanuit de
stichting Grote Kerk Cultureel nemen hieraan deel:
de heer P. de Kroon
mevrouw H.J. Katerberg
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RAAD VAN TOEZICHT
Het toezicht op het beleid van het bestuur van de Stichting Grote Kerk Cultureel en op de
algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan de Commissie van Toezicht. Afscheid
is genomen van de heer Ensing die is opgevolgd door de heer Groenwold. De commissie bestond
aan het einde van het verslagjaar uit de navolgende personen:
De heer H.F. van Oosterhout onauankelijk voorzitter
De heer H. Groenwold
lid namens Wijkgemeente Grote Kerk
De heer M.A. Haasken
lid namens Stichting Vrienden van de Grote Kerk

PERSONELE ORGANISATIE
De facilitaire activiteiten rondom verhuringen, concerten en exposities worden uitgevoerd door
de heer F. Mulder en mevrouw H.J. Katerberg, vaak bijgestaan door vrijwilligers. Inzet van
vrijwilligers is bij veel van de activiteiten onmisbaar en hun geweldige inzet maakt de vele
activiteiten van de stichting dan ook mogelijk. Het bestuur is allen veel dank verschuldigd voor de
getoonde inzet voor
onze stichting. Het is zeer verdrietig dat we afscheid moesten nemen van onze Freddy Mulder die
overleed aan een ernstige ziekte. Een markante persoonlijkheid die voor een ieder klaar stond en
die we grote dank zijn verschuldigd voor het werk dat hij heeft gedaan voor de Grote Kerk.
Eind december bereikte mevrouw H.J. Katerberg de AOW gerechtigde leeftijd, waarbij het
arbeidscontract eindigde. Er is een tijdelijk contract tot 1 juli 2019 aangeboden. Ondertussen is het
proces gestart naar het zoeken van goede opvolgers.

VRIENDEN VAN DE STICHTING GROTE KERK CULTUREEL
Om de ﬁnanciële basis van onze stichting te versterken is in het verleden het begrip “Vriend”
geïntroduceerd. Voor een jaarlijkse bijdragen van € 25,00 is men vriend van de stichting (samen
met partner € 35,00). Per ultimo 2018 staan 153 vrienden geregistreerd, hetzelfde aantal als in
2017 .
Donaties via lijfrente
In 2012 is de mogelijkheid aangeboden om door middel van een lijfrenteconstructie als vriend een
duurzame binding van de Stichting Grote Kerk Cultureel aan te gaan, waarbij de gift ﬁscaal voor
125%/150% aftrekbaar is zonder drempel voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting.
ANBI
De Stichting Grote Kerk Cultureel is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door
donateur te worden steunt u niet alleen de instandhouding van het prachtige monument, de
Grote Kerk in het centrum van Emmen, maar ook diverse culturele activiteiten in het gebouw. De
concerten, lezingen, tentoonstelling enz. zijn voor een breed publiek toegankelijk tegen lage
entreeprijzen, waarop u als donateur vaak ook nog korting krijgt. Daarnaast komen donateurs in
aanmerking voor belastingaftrek. In de inkomstenbelasting: volgens artikel 6.39a van de Wet IB
2001 worden giften aan culturele instellingen voor de giftenaftrek verhoogd met 25%, maar ten
hoogste met € 1250,00. Het maximale eﬀect van de multiplier wordt bereikt als in een jaar €
5000,00 aan culturele ANBI’s wordt gedoneerd.
Het maximum van de gewone giften van artikel 6.39 wordt verhoogd als gevolg van de multiplier.
In de vennootschapsbelasting: de multiplier voor de giftenaftrek is 50% van het bedrag aan giften
aan culturele instellingen, maar bedraagt ten hoogste € 2500,00. Het maximale eﬀect wordt
bereikt bij een gift van € 5000,00.
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FINANCIËN
In het hierna volgende balansoverzicht zien we dat het stichtingsvermogen per 31 december 2018
ten opzichte van 31 december 2017 is toegenomen met € 1.212,00 zijnde het exploitatieoverschot
over het boekjaar 2018. Het stichtingsvermogen dient voor het opvangen van onvoorziene
uitgaven en dekking van exploitatie - verliezen, waarbij de omvang van dat vermogen rond 1 keer
de jaarexploitatiekosten dient te zijn.
BALANS
31-dec-‘18

31-dec-‘17

31-dec-‘18

ACTIVA

PASSIVA

Vlottende activa

Kapitaal

Vorderingen

€

2.075 €

3.825 Stichtingsvermogen

Liquide middelen

€ 40.653 € 36.316 Best. reserve vernieuwing

31-dec-’17

€ 25.452 € 24.240
€

6.500 €

7.500

Best. reserve concerten

€

2.000 €

2.100

Best. reserve bevrijding

€

2.500

Kortlopende schulden
Belastingen / premies

€

48 €

385

Overige schulden

€

6.228 €

5.916

€ 42.728 € 40.141

€ 42.728 € 40.141

De resultatenrekening sluit met een positief saldo van € 1.212,00 welk bedrag is toegevoegd aan
het eigen vermogen.
De analyse van de verschillen ten opzichte van de begroting ziet er op de te onderscheiden
hoofdstukken als volgt uit:

realisatie

EXPLOITATIE RESULTAAT 2018

begroot

verschil

Verhuur

€

8.870 €

13.500 €

(4.630)

Subsidies, sponsoring, giften

€

19.121 €

21.525 €

(2.404)

Expositie

€

(8.451) €

(10.000) €

1.549

Concerten

€

(3.361) €

(8.000) €

4.639

Horeca

€

3.621 €

4.000 €

(379)

Overige kosten

€

(18.588) €

(21.025) €

2.437

€

1.212 €

0 €

1.212
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Uit onderstaande tabel blijkt dat:
a) Het bruto bedrijfsresultaat is lager doordat de verhuuropbrengsten lager zijn dan in
voorgaande jaren.
b) De loonkosten zijn gedaald door de vacature die is ontstaan door het overlijden van de heer F.
Mulder.
c) De overige bedrijfskosten licht gestegen zijn ten opzichte van 2017 door het ontbreken van
een bijzondere bate in dit jaar. Omdat we met een krappe begroting moeten werken wordt er
altijd heel kritisch gekeken naar de uitgaven.
BOEKJAAR

2018

2017

2016

Bruto bedrijfsresultaat

€

36.423 €

37.188 €

41.462

AF: Loonkosten

€

(18.940) €

(21.308) €

(21.949)

AF: overige bedrijfskosten

€

(16.271) €

(16.286) €

(18.173)

RESULTAAT

€

1.212 €

(406) €

1.340

Jaarverslag 2018 | Stichting Grote Kerk Cultureel

17

Exploitatie resultaat
Verhuuropbrengsten
Kerk
Podium
Vleugel/orgel
Beamer
Loonkosten verhuur

rekening 2018

begroting 2018

14.525
600
1.500
400
-8.155

21.000
500
1.750
250
-10.000
8.870

Subsidies en giften
Sponsoring
Gemeente Emmen Subsidie
Subsidie Van goede grond
Donateurs

671
0
15.000
3.450

-439
-1068
-6.613
-146
362
-958
411

-1.046
10.027
-1.014
-9.473
-1.855

21.525
-97
-713
-5.392

500
-1.000

332
-787
230
-10.000

-1.000
8.000
-1.500
-10.000
-3.500

5.570
-2.856
907

-408
5.878
-453
-8.962
-2.296

8.000
-4.000

-2.317

4.000

Resultaat
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3.627
-3.253
-240
-609
-980
-1.076
-28
-10.000
-794
-163
-138
-219
-559
-750
-82
-211
979
-729

-250
-559

-6.241
7.218
-3.641
50

-3.000
-250
-250
-1.500
-2.000
-25
-10.000
-800
-500
-250
-200
-750
-750

-688
-1.098
-957
-9
-10.000
-803
-265
-151
-197
-956
-588

-6.427

-8.000

3.621
Overige kosten
Loonkosten overig
Kleine aanschaﬃngen
Kantoorkosten
Algemene PR kosten
Kosten website/social media
Relatiegeschenken
Huur kerk
Verzekering
Telefoon- en internetkosten
Contributies en abonnementen
Bankkosten
Kosten salarisadministratie
Stemmen vleugel verhuur
Onderhoud inventaris
Cursus/seminars
Bijzondere lasten
Overige algemene kosten

16.504

-500
-1.000
-8.000

-3.361
Horeca
Verkoop consumpties
Inkoop drank
Fee Catering

10.983
2.000
2.775
7.500
4.229

2.775
15.000
3.750

-8451
Concerten
Drukwerk
Opbrengst concerten
Kosten concerten
Vergoeding artiesten
Lonen concerten

18.950
400
1.750
250
-10.367
13.500

19.121
Exposities
Kosten opening
Porti
Loonkosten Exposities
Kosten exposities
Opbrengst exposities
Drukwerk (kstn exposities)
Overige opbrengsten

rekening 2017

-500
-18.588

-21.025

-18.852

1.212

0

-406
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