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STICHTING KULTURHUS WARNSVELD

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING 2015

1. Inleiding
Sinds 1 januari 2014 is Stichting Kulturhus Warnsveld overeenkomstig de hiervoor met de gemeente Zutphen
afgesloten exploitatieovereenkomst gedurende vijf jaar verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van
het Warnshuus.
Ten behoeve van de financiële begroting voor het boekjaar 2015 zijn de afspraken welke vastliggen in de
exploitatieovereenkomst met de gemeente Zutphen, de daaraan gekoppelde huurovereenkomst, de exploitatie
over het eerste halfjaar van 2014 en de verwachtingen en speerpunten voor 2015 als uitgangspunt genomen.
Onderstaande wordt per onderdeel uit de begroting een toelichting gegeven.

2. Samenvatting financieel
Het begrote resultaat voor 2015 is een verlies van € 14.078,-. Het verlies zal worden gedekt vanuit de reserve
van de Stichting.
De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat zijn de extra huurverhoging van € 10.000,- die aan de
gemeente per 2015 voldaan moet worden en het wegvallen van de eenmalige btw verrekening à € 13.900,die in 2014 aan de exploitatie is toegevoegd.
Met de begroting wordt tot uitdrukking gebracht dat zowel het versterken van de exploitatiebasis via extra
activiteiten, meer incidentele verhuur en het vinden van nieuwe huurders van groot belang is om de stichting
toekomstbestendig te laten zijn. Daarnaast is kostenbewustzijn een belangrijke opgave, daar de begroting
weinig ruimte kent voor extra uitgaven.
Het voorgaande neemt niet weg dat er budgettaire ruimte vrijgemaakt wordt om de groeidoelen mogelijk te
maken. Hiervoor kan de bestemmingsreserve worden aangewend onder de voorwaarde dat hieraan een door
het bestuur goedgekeurd bestedingsvoorstel ten grondslag ligt.

3. Toelichting per onderdeel
3.1 INKOMSTEN
Er wordt tenzij anders aangegeven uitgegaan van een omzetgroei van 7% ten opzichte van 2014. In dit
groeipercentage komt de ambitie van de stichting tot uitdrukking om te komen tot een structurele versterking
en meer toekomstbestendiger exploitatiebasis.
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3.1.1 HORECA (INCLUSIEF LUNCHES)
Het Warnshuus heeft een kleine bar en bijbehorende keuken. De horeca-mogelijkheden zijn ondersteunend
aan de activiteiten. Daarnaast worden vanuit de keuken tegen betaling lunches verzorgd voor de gebruikers
van ruimten in het Warnshuus.

3.1.2 ACTIVITEITEN
Onder de inkomsten uit activiteiten vallen bijdragen van deelnemers aan activiteiten en de omzet van beurzen.
In 2015 dienen middels activiteiten meer inkomsten gegenereerd te worden door, aansluitend en voortgaand
op de in 2014 in gang gezette maatregelen:
- verruimen openingstijden Warnshuus;
- opening en bieden attractief en doelgroepgericht activiteitenaanbod tijdens de vakantieperioden;
- verbreden en uitbreiden van het activiteitenaanbod.

3.1.3 VASTGOED
Onder vastgoed vallen de structurele huurovereenkomsten met een looptijd voor een aangesloten periode van
één jaar of langer. De inkomsten uit incidentele verhuur van ruimten zijn separaat verantwoord. Ten opzichte
van 2014 worden huurtarieven en de bijdrage voor servicekosten geïndexeerd met 2%. Het definitieve
prijsindexgetal wordt in het najaar van 2014 vastgesteld.
De Stichting hanteert verschillende tarieven voor verhuur: een commercieel tarief en een tarief voor huurders
met een doelstelling die past bij de sociaal-culturele activiteiten.
Ten opzichte van de begroting voor 2014 zijn er twee structurele huurders bijgekomen, te weten Carea
facilitaire services en Woortman ICT. Beide huurovereenkomsten kennen een looptijd van 1 jaar en zijn reeds in
2014 ingegaan. Naar verwachting zullen de overeenkomsten na het verstrijken van de looptijd in 2015 worden
verlengd.
Er wordt nog gezocht naar tenminste een structurele huurder. Hiervoor is de Stichting, in nauw overleg met de
gemeente, actief op zoek naar huurders.

3.1.4 INCIDENTELE ZAALVERHUUR
Incidentele verhuur betreft alle verhuur van ruimtes tot maximaal een jaar aaneensluitend.

3.1.5 LAGERE BTW VERREKENING
In 2014 heeft de gemeenteraad van Zutphen € 13.900,- voor het verrekenen van btw met de belastingdienst,
eenmalig bestemd voor de dekking van het exploitatietekort van de Stichting Kulturhus Warnsveld.
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3.1.6 ONTVLECHTINGSBIJDRAGE PERSPECTIEF
Deze bijdrage van € 20.000 per jaar gedurende vijf jaar komt voort uit het feit dat Perspectief zich concentreert
op de ondersteuning van kwetsbare burgers en zich waar mogelijk geleidelijk, terug trekt waar actieve burgers
activiteiten zelf overnemen. De hoogte van deze bijdrage blijft gedurende vijf jaar ongewijzigd.

3.2 UITGAVEN
De uitgaven worden tenzij anders vermeld geïndexeerd ten opzichte van de begroting van 2014.

3.2.1 PERSONEELSKOSTEN
Ten aanzien van de personele lasten worden cao ontwikkelingen gevolgd. De Stichting volgt de cao Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening 2012 - 2013. Momenteel vinden tussen werkgevers en werknemers
onderhandelingen plaats voor het vaststellen van een nieuwe cao voor de periode 2014 en verder. Vooralsnog
wordt uitgegaan van een loonsverhoging op basis van indexering.

3.2.2 VRIJWILLIGERS
De Stichting werkt vooral met vrijwilligers. Jaarlijks ontvangen vrijwilligers een teken van waardering. Daarnaast
worden conform het vrijwilligersbeleid bij gelegenheden attenties verstrekt.

3.2.3 ORGANISATIEKOSTEN
De organisatiekosten zijn begroot conform het volgende overzicht:

Omschrijving
Drukwerk (briefpapier)
Kantoorbenodigdheden
Automatisering
Mobiele telefoon coördinator
Bankkosten
Administratie/Accountantskosten
Portokosten
Telefoon, fax, internet
Representatiekosten
Bestuurskosten
P.R.-kosten
Overige kosten
TOTAAL BEGROOT 2015

Begroot
€
100,00
€
500,00
€
700,00
€
500,00
€
400,00
€
300,00
€
200,00
€ 1.100,00
€
250,00
€
200,00
€ 2.000,00
€
250,00
€ 6.500,00

Ten opzichte van 2014 wordt uitgegaan van een verlaging van de organisatiekosten, daar sprake was van
enkele incidentele uitgaven. Tevens ligt er voor de Stichting een besparingsopgave in deze post besloten.
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Het PR budget is verruimd naar € 2.000,- om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de promotionele
activiteiten.

3.2.4 INKOOP
Voor de organisatie van activiteiten en de inkoop van de bar worden kosten gemaakt. De kosten groeien
navenant mee met de begrote omzetgroei.

3.2.4 HUUR
De gemeente brengt per 1 januari 2014 € 40.200 in rekening bij de Stichting voor het gebruik van het pand op
basis van een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar.
Onderdeel van de huurovereenkomst is een vaste jaarlijkse huurverhoging gedurende de looptijd van het
contract. Per 2015 bedraagt deze huurverhoging € 10.000,-.

3.2.5 VOORZIENING DAGELIJKS ONDERHOUD
In de demarcatielijst die onderdeel is van de huurovereenkomst is een afbakening van de verantwoordelijkheid
tussen gemeente en Stichting voor wat betreft beheer en exploitatie van het pand in detail beschreven.
Samengevat is de gemeente als eigenaar verantwoordelijk voor groot onderhoud aan pand en installaties en
de glasbewassing, overige taken zijn voor rekening van de Stichting. De Stichting is als huurder
verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het pand.
Jaarlijks wordt een bedrag van € 5.000 gereserveerd voor dagelijks onderhoud. Van een deel van dit bedrag
wordt een voorziening gevormd voor de toekomstige vervanging van tapijt en overige inrichting.

3.2.6 SERVICEKOSTEN
De servicekosten hebben betrekking op gas, water, licht, schoonmaakkosten en afvalverwijdering. Deze
kosten worden deels doorberekend aan de vaste huurders.

Oktober 2014,
Mathieu Joppe, penningmeester SKW
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BEGROTING 2015
Begroting
2014

Begroting
2015

Verschil

Inkomsten
Horeca (incl. lunches)
Activiteiten

€
€

24.317
21.682

€
€

26.019
23.200

€
€

1.702
1.518

Vastgoed

€

66.812

€

73.484

€

6.673

Zaalverhuur

€

18.669

€

19.976

€

1.307

Lagere btw-verrekening

€

13.900

€

€

13.900-

Overig
Ontvlechtingsbijdrage Perspectief

€

20.000

€

20.000

€

-

TOTAAL OPBRENGSTEN

€ 165.380

€ 162.679

€

2.701-

Personeelskosten
Vrijwilligers
Organisatiekosten
Inkoop

€
€
€
€

47.500
2.000
7.000
19.491

€
€
€
€

48.450
2.040
6.500
20.855

€
€
€
€

950
40
5001.364

Vastgoed
Huur
Extra huur conform projectplan
Voorziening dagelijks onderhoud
G/W/L
Schoonmaak
Afval

€
€
€
€
€
€

40.200
5.000
19.215
20.988
650

€
€
€
€
€
€

40.200
10.000
5.000
20.560
22.457
696

€
€
€
€
€
€

10.000
1.345
1.469
46

TOTAAL KOSTEN

€ 162.043

€ 176.757

€

14.714

RESULTAAT

€

€

€

17.415-

-

Uitgaven
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