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       In dit verslag legt de Raad van Toezicht van de stichting Cultuur Eindhoven verantwoording 
af over de wijze waarop hij in 2021 invulling heeft gegeven aan zijn taak. De governance- 
structuur van stichting Cultuur Eindhoven kent sinds de oprichting een Raad van Toezicht 
en een directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het 
college van B&W van de Gemeente Eindhoven. De taken en bevoegdheden van het bestuur 
zijn statutair en in het bestuursreglement vastgelegd. De directeur-bestuurder legt verant-
woording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement 
Raad van Toezicht. Stichting Cultuur Eindhoven hanteert de Governance Code Cultuur voor 
de eigen organisatie. Inzake benoeming en ontslag van de Raad van Toezicht wordt afgewe-
ken van de Governance Code Cultuur omdat de leden van de Raad van Toezicht benoemd en 
ontslagen worden door het college van B&W van de Gemeente Eindhoven.  

Conform artikel 14 van de statuten heeft de stichting Cultuur Eindhoven de volgende regle-
menten: het reglement Raad van Toezicht, het bestuursreglement, het huishoudelijk reglement 
en het reglement Cultuurraad. Alle reglementen zijn in 2016 vastgesteld of goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht en zijn gepubliceerd op de website van de stichting. In 2017 is ook het 
reglement Eindhoven Cultuurprijs vastgesteld door de Raad van Toezicht. Tevens worden op de 
website de samenstelling van de Raad van Toezicht en de neven functies van de leden gepubli-
ceerd. 
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Werkzaamheden 
De Raad van Toezicht heeft in 2021 zes keer vergaderd. In vijf reguliere vergaderingen is 
een gevarieerd spectrum van onderwerpen aan de orde gekomen. Daarnaast heeft de Raad 
van Toezicht een keer vergaderd over de invulling van de vacatures voor nieuwe leden. De 
Raad van Toezicht neemt indien nodig schriftelijke besluiten buiten de vergaderingen. 

Begin 2021 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van de tool 
conform Governance Code Cultuur. Op basis van de zelfevaluatie is het besluit genomen 
om twee nieuwe leden te werven. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om bij de brain-
storm over strategische vragen naast de directeur ook medewerkers en derden uit te nodi-
gen. Op 23 juni heeft een brainstorm plaatsgevonden over actuele situatie in de culturele 
sector in Eindhoven waar ook de voorzitter van de Cultuurraad en een deel van het team 
aan deelnam.    

De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over de uitvoering van het subsidiebeleid 
en heeft in bijna alle vergaderingen ook met de directeur van gedachten gewisseld over 
het steunpakket voor cultuur vanwege Covid-19. De Raad van de Toezicht ziet dat makers 
en culturele instellingen zwaar getroffen zijn door de beperkende maatregelen en maakt 
zich grote zorgen over continuïteit en stabiliteit van het cultuuraanbod in de stad. De Raad 
van Toezicht is van mening dat Cultuur Eindhoven in 2021 de juiste stappen heeft gezet 
om steun te bieden waar nodig en hoopt dat de gemeente Eindhoven komende jaren ook 
voldoende aandacht zal houden voor herstel en doorontwikkeling van de culturele sector. 
Eindhoven is een ambitieuze en snel groeiende stad, een breed palet aan cultuuruitingen 
en makers maakt er ook een bruisende stad van.  

De Raad van Toezicht heeft in 2021 drie nieuwe juryleden voor de jury Eindhoven Cultuur-
prijs benoemd en het besluit genomen over de herbenoeming van vijf leden van de Cul-
tuurraad voor een tweede termijn. Het jaarplan en de begroting 2022 zijn goedgekeurd in 
september waarna het jaarplan 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2024 eind september 
bij de gemeente werden ingediend. Over het jaarplan 2022 en vooruitzicht op opdracht-
verlening en samenwerking met de gemeente had de Raad van Toezicht in november ook 
samen met de directeur-bestuurder een overleg met de verantwoordelijke wethouder. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op financieel beleid. Financiële rapportage en stand 
van zaken met betrekking tot de uitvoering van subsidies worden ieder kwartaal geagen-
deerd. In de vergadering van de Raad van Toezicht op 14 april 2021 is ook overleg gevoerd 
met de controlerende accountant Jankhim Han. Financieel verslag en jaarverslag 2020 zijn 
in dezelfde vergadering goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In de vergadering van 
13 april 2021 had de Raad van Toezicht overleg met de controlerende accountant Jankhim 
Han over jaarrekening en jaarverslag 2021. In deze vergadering is de jaarverantwoording 
2021 goedgekeurd. 

De Raad van Toezicht heeft de werkgeversrol in 2021 vervuld door het functionerings-
gesprek met de directeur-bestuurder te voeren en door te besluiten over de algemene 
loonontwikkeling voor alle medewerkers van de stichting gebaseerd op de ontwikkeling 
van de CAO Gemeenten 2021-2022. Tevens heeft de Raad van Toezicht aanpassing in het 
functieboek goedgekeurd met betrekking tot de functies beleidsondersteuner en manage-
ment assistent.

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
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Samenstelling 
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden hebben 
zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor opnieuw 
vier jaar. De profielschets is tegelijkertijd met het voorstel voor organisatie-inrichting vast-
gesteld door de gemeenteraad in 2015, voorafgaand aan de oprichting van de stichting. 
Bij de werving en selectie van de Raad van Toezicht wordt het profiel in acht genomen, 
er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke invulling van gewenste competenties en 
expertise binnen de Raad van Toezicht. 

De leden treden af volgens een door de raad vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is 
zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en 
andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren.

De actuele stand van zaken met betrekking van nevenfuncties is gepubliceerd op de web-
site van de stichting.

Rooster van aftreden RvT
Vastgesteld op 16 februari 2022 op basis van de benoeming door het college van B&W:

Naam (geboortejaar) Functie Eerste 
benoeming

Einde 1e 
termijn

Definitief 
aftreden

Mw. G.M.M. van As-
seldonk (1956)

Voorzitter 21-01-2020 20-01-2024

Dhr. N.H.M. Jansen 
(1952)

Lid 21-01-2020 20-01-2024

Dhr. L. Heuts (1969) Lid 21-01-2020 20-01-2024

Mw. M.J. Piotrowska 
(1979)

Lid 10-02-2022 09-02-2026

Reflectie
Wat niemand voor mogelijk gehouden had: ook het jaar 2021 werd zwaar gedomineerd 
door de coronapandemie. Ook dit jaar was onverminderd zwaar voor makers en organi-
saties in de culturele sector. We zijn onder de indruk van de creativiteit en het doorzet-
tingsvermogen van de sector. Niet alleen bracht dat mooie dingen voort, waar inwoners 
van Eindhoven van genoten hebben. Het maakte ook duidelijk hoe groot het belang is van 
kunst en cultuur voor de samenleving.
Langzaam maar zeker worden de mogelijkheden kunst te maken en cultuur te tonen en 
ervan te genieten groter. De verschillende sectoren zullen wel tijd nodig hebben om te her-
stellen. Publiek moet de weg terug weer vinden, veel personeel in de culturele en creatieve 
sector is noodgedwongen vertrokken naar ander werk. De sector verdient steun, om weer 
op te krabbelen maar ook om zich goed voor te bereiden op komende ongewisse tijden.
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2.1 Activiteiten

Inleiding
In de statuten van de stichting Cultuur Eindhoven zijn de volgende doelstellingen  
geformuleerd:
A. het op transparante wijze uitvoeren van het cultuurbeleid, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad van de Gemeente Eindhoven;
B. de betekenissen van kunst en cultuur vergroten voor de stad Eindhoven, haar  

bewoners en gebruikers;
C. het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen  

de stad Eindhoven;
D. het stimuleren van creativiteit en kunstontwikkeling binnen de stad Eindhoven;
E. het adviseren van de gemeente Eindhoven over het (te ontwikkelen) cultuurbeleid;
F. het adviseren van (culturele of andere) organisaties, gericht op de realisatie van kunst, 

cultuur en creativiteit binnen de stad Eindhoven;
G. het financieren van het kunst- en cultuuraanbod binnen de stad Eindhoven en het 

bieden van financiële ondersteuning aan rechtspersonen die binnen de stad Eindhoven 
kunst- en cultuurprojecten realiseren.

Stichting Cultuur Eindhoven vertaalt de statutaire doelstellingen en kaders naar drie basis-
functies:  
A. Stichting Cultuur Eindhoven is een fonds dat op transparante wijze een gelijk speel-

veld creëert voor de verdeling van subsidies van kunst en cultuur in Eindhoven en 
verantwoording aflegt over de verdeling en impact van de middelen.

B. Stichting Cultuur Eindhoven is een expert die diverse stakeholders (met name indi-
viduele kunstenaars, instellingen en de gemeente) adviseert en beleid ontwikkelt, in 
afstemming met betrokken partijen en stakeholders.

C. Stichting Cultuur Eindhoven is een verbinder die door het aangaan en creëren van 
(nieuwe) netwerken zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst 
en cultuur in de stad.
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Bij de invulling van alle drie functies staat voor Cultuur Eindhoven de doelstelling voorop 
om bij te dragen aan de artistieke, de zakelijke en de publieksontwikkeling van kunst en 
cultuur in Eindhoven. 

In 2021 hebben er vanwege Covid-19 veel minder activiteiten en contactmomenten plaats 
kunnen vinden dan normaal gesproken het geval is bij Cultuur Eindhoven. De werkzaamhe-
den behorend bij het subsidieproces werden uitgevoerd conform het jaarplan.

2021 luidt een nieuwe beleidsperiode in van vier jaar. Voor de nieuwe beleidsperiode heeft 
de gemeenteraad op 26 november 2019 de Cultuurbrief 2021-2024 en Subsidieverordening 
Cultuur Eindhoven 2021-2024 vastgesteld. In de Cultuurbrief zijn zowel de kaders voor de 
uitvoering van het beleid door Cultuur Eindhoven als het subsidiebeleid vastgelegd. De 
Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 vormt de wettelijke grondslag voor 
subsidiëring van culturele organisaties, activiteiten en makers in Eindhoven.

Naast de reguliere subsidieprocessen is in 2021 veel extra werk verzet om een breed nood-
steunpakket voor Eindhovense makers en culturele instellingen voor te bereiden en uit te 
voeren. Zowel de gemeente Eindhoven als Cultuur Eindhoven hebben zich flexibel opge-
steld om steunmaatregelen regelmatig aan te passen en waar nodig uit te breiden vanwege 
verschillende effecten van beperkende maatregelen. Het doel is daarbij om het evenwicht 
in de culturele sector zo goed mogelijk te behouden en makers en culturele organisaties de 
kans te geven de crisis het hoofd te bieden.

De maatregelen omtrent Covid-19 waren in het begin van 2022 nog steeds van kracht. De 
negatieve gevolgen van langdurige lockdowns blijven voelbaar binnen de sector. Dit brengt 
aanzienlijke risico’s met zich mee. Hier blijven we op alert. Voor 2022 zijn reeds extra mid-
delen voor herstel en doorontwikkeling beschikbaar.

Waar 2020 een intensief jaar was vanwege de voorbereidingen voor de subsidieperiode 
2021-2024 was 2021 ook het jaar van de afsluiting van het Programma Creatieve Industrie 
en het laatste jaar waarin door het stichtingsbestuur van Brainport besluiten zijn genomen 
inzake investeringen in cultuur op basis van de Regio Deal 2018-2021. Beide  program-
ma’s waarin de gemeente specifieke meerjarige samenwerking met het Rijk is aangegaan 
betekenen een belangrijke impuls voor het culturele ecosysteem in Eindhoven en maken 
verbreding van aanbod en voorzieningen mogelijk. Cultuur Eindhoven heeft in 2017 het 
initiatief genomen voor het Programma Creatieve Industrie en dat in de periode 2017-2021 
uitgevoerd. Daarnaast heeft Cultuur Eindhoven op verzoek van het college een advise-
rende rol vervuld bij de uitvoering van de Regio Deal, zoals advies over aanvragen voor 
Makerspaces begin 2021, over de exploitatie van VONK en het ontwikkelplan van het 
Muziekgebouw.    
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Stichting Cultuur Eindhoven als fonds
Als fonds zorgt Cultuur Eindhoven dat het op transparante wijze een gelijk speelveld creëert 
voor de verdeling van subsidies voor kunst en cultuur in Eindhoven. De verantwoording over 
de verdeling en effect van de subsidies wordt gegeven zowel aan de gemeente als opdracht-
gever als openbaar door het publiceren van relevante rapportages. De Cultuurraad is het 
adviesorgaan dat subsidieaanvragen beoordeelt (m.u.v. van Snelgeld en gilden). Hieruit volgt 
een rangschikking van de aanvragen. De Cultuurraad adviseert aan de directeur-bestuurder. 
Als fonds komt Cultuur Eindhoven de volgende afspraken na en legt daarover verantwoor-
ding af: 

• 100% transparantie – door het publiceren van alle gegevens over subsidieverdeling 
(overzicht ingediende aanvragen, advies Cultuurraad en besluiten) is het proces trans-
parant ingericht.

• zorgvuldigheid – zorgvuldigheid tijdens het subsidieproces, vanaf de aanvraag tot 
vaststelling van subsidie uit zich in het handelen van Cultuur Eindhoven. Dit wordt met 
een tevredenheidsonderzoek onder aanvragers en gesubsidieerde organisaties ge-
meten. In het belevingsonderzoek in 2018 bleek dat 70% van de stakeholders Cultuur 
Eindhoven met een 7 of hoger waardeert. In 2021 is opnieuw een tevredenheidson-
derzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat het gemiddelde waarderingscijfer voor Cultuur 
Eindhoven uitkomt op een 7,4. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op 
pagina 25.

• een rapportage van verdeling en effect van de subsidiemiddelen van de gemeente 
Eindhoven, tijdig en optimaal aansluitend op de geformuleerde doelstellingen van 
het cultuurbeleid. Er worden KPI’s gehanteerd om te reflecteren op de effecten van 
subsidie. Deze rapportage wordt naast de tussentijdse rapportage aangeleverd aan de 
gemeente Eindhoven en gepubliceerd op de website van Cultuur Eindhoven. 

In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden die bij de taak van fonds (subsidieverstrekker) 
horen beschreven. De Cultuurbrief 2021-2024, de subsidieverordening 2021-2024 en het 
mandaatbesluit voor de uitvoering van de verordening vormen het kader voor de werk-
zaamheden van Cultuur Eindhoven. De Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 
is de geconcretiseerde uitwerking van de Cultuurbrief en daardoor bepalend voor de 
aanvragers van subsidie, de beoordeling van de aanvragen door de Cultuurraad en het 
definitieve besluit over de subsidieaanvragen door Cultuur Eindhoven.

Als bestuursorgaan is Cultuur Eindhoven gebonden aan een transparante, uniforme, 
rechtmatige en doelmatige werkwijze. Zodanig dat deze werkwijze voor belanghebbenden 
inzichtelijk en controleerbaar is. Cultuur Eindhoven werkt met een vier jaren cyclus en sluit 
daarmee aan bij de beleidscyclus van het Rijk en die van de provincie Noord-Brabant. Dit 
maakt het voor aanvragers (die bij meerdere overheden subsidie aanvragen) efficiënter. 

https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211028-Tussentijdserapportage-KPI-website.pdf
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De Subsidies 2021-2024
In 2021 is de uitvoering van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021 – 2024 ge-
continueerd. Binnen deze subsidieverordening bestaan er verschillende onderdelen die los 
van elkaar worden uitgevoerd, maar die beleidsmatig tevens een samenhangend geheel 
vormen. Het is een fijnmazig stelsel van financieringsmogelijkheden waar individuele kun-
stenaars en culturele organisaties in diverse stadia van hun ontwikkeling passende onder-
steuning door kunnen krijgen. 

Per onderdeel van de subsidieverordening wordt een subsidieplafond vastgesteld. Als 
alle positief beoordeelde subsidieaanvragen het desbetreffende subsidieplafond te boven 
gaan, wordt rangschikking op basis van punten per criterium toegepast. Subsidieverstrek-
king vindt dan plaats aan de aanvragers met de hoogste rangschikking. Een aanvrager kan 
dus ondanks een positieve beoordeling een negatief besluit krijgen, als gevolg van ontoe-
reikend budget en een te lage rangschikking. Dit is alleen het geval bij de onderdelen van 
de regeling waar een deadline voor het indienen van een aanvraag geldt. Bij behandeling 
van aanvragen op volgorde van ontvangst is rangschikking niet nodig.

Professionele Kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad is tot stand gekomen 
dankzij het bestuurlijk overleg BrabantStad van provincie Noord-Brabant met gemeente 
Breda, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, gemeente ’s-Hertogenbosch en ge-
meente Tilburg. Een subsidie voor maximaal vier jaar voor de periode 2021-2024 wordt 
verstrekt aan organisaties die zich richten op ontwikkeling, productie en presentatie van 
professionele kunsten. Het betreft producerende gezelschappen en presenterende in-
stellingen in alle disciplines, festivals, concoursen en ontwikkelinstellingen, zoals broed-
plaatsen en werkplaatsen.

Daarnaast zijn de volgende functies specifiek benoemd, zoals gemeld in de Cultuurbrief 
2021-2024:

A. festival voor kunst en technologie
B. presentatie-instelling hedendaagse beeldende kunst
C. symfonieorkest
D. urban cluster

De provincie subsidieert komende jaren tien culturele organisaties in de stad. Eindhovense 
organisaties hebben voor de periode 2021-2024 meer middelen van het Rijk toegekend 
gekregen dan in de vorige beleidsperiode: vijf organisaties hebben een plek in de landelijke 
basisinfrastructuur (BIS) en vier organisaties ontvangen meerjarige financiering van de 
rijksfondsen. 
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Met alle gehonoreerde organisaties zijn door Cultuur Eindhoven afspraken gemaakt over 
de wijze waarop in 2021 monitoring en verantwoording plaatsvindt.

De Eindhovense Basis is een vierjarig subsidieprogramma waarin subsidie wordt verleend 
voor in de Cultuurbrief geformuleerde functies:

A. bemiddelingsfunctie tussen onderwijs en culturele instellingen
B. bibliotheek
C. concertzaal
D. filmhuis
E. huis voor amateurkunst en cultuureducatie
F. poppodium
G. schouwburg
H. stedelijk cultuurhistorisch museum
I. vlakke vloertheater

Zo wordt een culturele infrastructuur gegarandeerd met belangrijke publieksfuncties en 
verbindingen met diverse spelers in het culturele veld. De aanvragen zijn in 2020 tot en 
met eind juni ingediend. Het besluit over de aanvragen is in oktober 2020 genomen. Jaarlijks 
vindt met de basisinstellingen een monitorgesprek plaats door directeur-bestuurder en de 
verantwoordelijke beleidsmedewerker.

Programma’s is een subsidie voor twee jaar die kan worden verstrekt aan organisaties 
die activiteiten ontplooien op het gebied van cultuureducatie en/of vrijetijdsaanbod en/of 
professionele kunst, met nadruk op talentontwikkeling, onderzoek, productie of presen-
tatie van kunst en cultuur binnen Eindhoven voor de periode 2021-2022 en voor de periode 
2023-2024. Aanvragen voor de periode 2021-2022 was mogelijk tot en met 31 augustus 
2020. Besluiten zijn in december 2020 genomen.   

Projectsubsidies worden verstrekt voor activiteiten die duidelijk afgebakend zijn in tijd 
en omvang. Het betreft een eenmalige subsidie voor activiteiten gericht op ontwikkeling, 
productie of presentatie van professionele kunsten, op onderzoek, op talentontwikkeling 
of cultuureducatie en cultuurparticipatie, zowel voor nieuwe activiteiten als terugkerende 
activiteiten of evenementen. Er vonden drie aanvraagrondes plaats in 2021, met de volgen-
de indieningstermijnen: 

• 2021 – tranche 2. Vanaf 1 januari t/m 29 januari 17.00 uur
• 2021 – tranche 3. Vanaf 1 mei t/m 31 mei 17.00 uur 
• 2022 – tranche 1. Vanaf 1 sep t/m 30 sep 17.00 uur
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Snelgeld is een regeling voor een eenmalige subsidie van maximaal € 3.000 waar zowel 
rechtspersonen als ook natuurlijke personen kunnen aanvragen. Natuurlijke personen 
kunnen ook voor een gezamenlijk project aanvragen, het maximale bedrag is dan € 9.000. 
Deze subsidie is bedoeld om een impuls te geven aan presentatie, onderzoek en/of uit voe-
ring van een specifiek project. Uit voorgaande jaren is gebleken dat er veel belangstelling 
is voor deze regeling. Er vonden twee rondes plaats in 2021 van Snelgeld. Het reguliere 
budget is daarbij aangevuld door het college in het kader van steunpakket voor makers. 

De negen Eindhovense gilden kunnen een vast bedrag van € 1.750 per jaar aanvragen voor 
het uitvoeren van specifieke en openbare gilde-activiteiten. Deze subsidie wordt verleend 
en ineens vastgesteld.

Daarnaast verstrekt Cultuur Eindhoven in mandaat van het college zogenaamde Gelabel-
de subsidies welke betrekking hebben op activiteiten die niet binnen de subsidieregeling 
vallen, maar in het beleid van de Gemeente Eindhoven wel van belang zijn. 

Het gaat hierbij in het kalenderjaar 2021 om subsidies voor:
•  Matching van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit die uitgevoerd wordt  

door CultuurStation als penvoerder;
•  Huurcompensatie van Broet en Baltan i.v.m. de huisvesting in het Natlab (zolang deze 

gevestigd zijn in het Natlab);
•  Bewonersbibliotheken (deze subsidie blijven we verstrekken op basis van de vast-

gestelde overeenkomst, daarmee continueren we de werkwijze van afgelopen jaren).



 Jaarverslag Cultuur Eindhoven 202114

Deel 2: Bestuursverslag

Subsidieverdeling 2021

Budget per regeling (inclusief 2% indexering) 2021

Professionele kunsten in samenhang met Brabantstad € 2.459.475

Eindhovense Basis € 17.792.370

Programma’s € 1.024.549

Projecten € 473.004

Snelgeld € 125.000

Gilden € 15.755

Gelabelde subsidies € 266.040

Meerjarige subsidies
In de Cultuurbrief 2021 - 2024 worden 12 functies geformuleerd:
1. festival voor kunst en technologie
2. presentatie-instelling hedendaagse beeldende kunst
3. symfonieorkest
4. urban cluster
5. Bemiddelingsfunctie onderwijs- en cultuuraanbieders 
6. Bibliotheek 
7. Concertzaal 
8. Filmhuis en Vlakkevloertheater 
9. Huis voor amateurkunst en cultuureducatie 
10. Poppodium 
11. Schouwburg 
12. Stedelijk cultuurhistorisch museum
De 12 functies werden in totaal beschikt voor een bedrag van € 18.726.011 dit jaar. Acht van 
de bovengenoemde functies worden gefinancierd als de Eindhovense Basis. 

Budgetverdeling aan functies van Eindhovense Basis
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In 2021 kregen acht instellingen een Eindhovense Basis subsidie van stichting Cultuur Eind-
hoven voor de periode 2021-2024. In totaal is er een bedrag van € 71.169.480 beschikt over 
de periode van 2021-2024, dit is inclusief de indexering van 2% die in 2021 in verstrekt. In 
het verslagjaar is het bedrag ad € 13.970.430 voor de functie van concertzaal beschikt over 
de periode 2022-2024. Het beschikte budget van 2021 afzonderlijk is € 17.792.370.

In 2021 werden er van de 18 aanvragen 17 gehonoreerd binnen Professionele Kunsten Eind-
hoven in samenwerking met BrabantStad en ontvingen deze Eindhovense instellingen voor 
de komende beleidsperiode subsidie. Eén aanvraag kreeg weliswaar een positief advies, 
maar eindigde als laatste in de rangschikking. Het beschikbare budget was niet toereikend 
om deze aanvraag te honoreren. In totaal is er een bedrag van € 9.909.300 beschikt voor 
de periode van 2021-2024. 
Voor de vier functies die binnen deze regeling vallen werd voor 2021 beschikt voor een be-
drag van € 947.325. Het beschikte budget van 2021 is in totaal € 2.459.475. Dit is inclusief 
2% indexering.

Programma’s 2021-2022
In augustus 2020 kon men een aanvraag doen voor meerjarige programma’s voor 2021-
2022. Er werden 21 aanvragen ingediend en 12 aanvragen werden gehonoreerd voor een 
totaalbedrag van € 2.039.571 over twee jaar. Dit bedrag is inclusief 2% indexering. Drie 
aanvragen ontvingen een negatieve beoordeling. Voor 6 aanvragen was ondanks een 
positief advies, onvoldoende budget om deze te honoreren. Twee aanvragers hebben niet 
eerder een programma-subsidie ontvangen, maar wel eerder een projectsubsidie. Deze 
twee aanvragers zijn in 2021-2022 doorgestroomd naar Programma’s. 

Projecten
In 2021 hebben drie projecten-rondes plaatsgevonden:

• 2021 – tranche 1 is uitgevoerd in het najaar 2020. Van de 9 ingediende aanvragen voor 
een totaalbedrag van € 130.703 zijn er 8 gehonoreerd. Van het beschikbare plafond 
van € 190.000 is € 114.400 verleend, restant bedrag is beschikbaar gesteld voor vol-
gende projectronde.

• 2021 – tranche 2. Vanaf 1 januari t/m 29 januari 17.00 uur kon men een aanvraag 
indienen. Er werden 14 aanvragen ingediend waarvan er één niet aan de voorwaarden 
voldeed en op formele gronden is afgewezen. 13 aanvragen voor een totaalbedrag 
van € 268.604 zijn door de Cultuurraad beoordeeld. In totaal werden 10 aanvragen 
ge honoreerd voor een totaalbedrag van € 178.604. Eén aanvraag kon niet worden 
gehonoreerd vanwege het bereiken van het subsidieplafond, twee aanvragen waren 
negatief beoordeeld. Het subsidieplafond was vastgesteld op € 180.000. Niet uitge-
geven middelen werden toegevoegd aan het subsidieplafond voor volgende project-
ronde. 

• 2021 – tranche 3. Vanaf 1 mei t/m 31 mei 17.00 uur kon men een aanvraag indienen. Er 
werden 17 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 332.434. 5 aanvragen zijn 
afgewezen op formele gronden. Van de 12 positief beoordeelden werden 9 aanvragen 
gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 180.000. Vanwege ontoereikend budget zijn 
drie aanvragen niet gehonoreerd.
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• 2022 – tranche 1. Vanaf 1 sep t/m 30 sep 17.00 uur kon men een aanvraag indienen. Het 
subsidieplafond is vastgesteld op € 180.000. Er werden 11 aanvragen ingediend voor 
een totaalbedrag van € 245.105. 8 aanvragen voor een totaalbedrag van € 169.405 zijn 
gehonoreerd, 2 aanvragen zijn ondanks een positief advies niet gehonoreerd vanwege 
het bereiken van het subsidieplafond. Eén aanvraag kreeg een negatief advies en is 
niet gehonoreerd.

In totaal werden in tranche 1 t/m tranche 3 van 2021 en tranche 1 van 2022 zeven aanvragen 
niet in behandeling genomen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden, 4 aanvragen 
werden negatief beoordeeld en 6 aanvragen konden niet gehonoreerd worden omdat het 
subsidieplafond al was bereikt.

In deze rondes werden 14 aanvragen gedaan door organisaties die niet eerder een aanvraag 
hebben ingediend bij Cultuur Eindhoven. Van die 14 aanvragen werden er 7 gehono reerd. 
Onder de aanvragers die wel eerder een aanvraag deden bij Cultuur Eindhoven ligt het 
percentage gehonoreerde aanvragers wat hoger: van de in totaal 26 aanvragen werden er 
20 gehonoreerd.
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Snelgeld
De eerste tranche van Snelgeld werd van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 opengesteld. 
Met behulp van de noodsteunmaatregelen werd het plafond verhoogd naar € 600.000. 
In totaal zijn er 151 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 617.727, waarvan 
er 99 gehonoreerd werden voor een totaalbudget van € 401.287. 89 aanvragen werden 
ingediend door aanvragers die niet eerder een aanvraag indienden bij Cultuur Eindhoven. 
Hiervan werden er 56 gehonoreerd. 62 aanvragen werden ingediend door aanvragers die 
wel eerder een aanvraag indienden. Ook binnen het Snelgeld ligt het percentage gehono-
reerde aanvragers in deze groep hoger, binnen deze groep werden namelijk 43 aanvragen 
gehonoreerd.

De tweede tranche van Snelgeld werd van 1 september tot en met 31 december open gesteld. 
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 300.000, dit is inclusief een cofinancieringsbijdrage 
van de Makersregeling van de provincie Noord-Brabant van € 25.000. De bijdrage van de 
Makersregeling is vanaf november toegekend en daarom toegepast als cofinanciering op 
de aanvragen vanaf dat moment. Dankzij de cofinanciering van de Ma kersregeling van de 
provincie Noord- Brabant zijn 12 aanvragen gehonoreerd. In totaal zijn er 100 aanvragen 
ingediend voor een totaalbedrag van € 409.120, waarvan er 53 geho noreerd werden voor 
een totaalbudget van € 205.107. 41 aanvragen werden ingediend door aanvragers die niet 
eerder een aanvraag indienden bij Cultuur Eindhoven. Hiervan werden er 17 gehonoreerd. 
59 aanvragen werden ingediend door aanvragers die wel eerder een aanvraag indienden. 
Wederom ligt binnen het Snelgeld het percentage gehonoreerde aanvragers in deze groep 
hoger, binnen deze groep werden namelijk 36 aanvragen geho noreerd.  

Wel 
gehonoreerd

Niet 
gehonoreerd

Totaal

Rechtspersonen

Geen rechtspersoon

8

144

6

93

14

237

Individueel

Collectief

107

45

69

30

176

75

Nederlands

Engels

124

28

81

18

205

46
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Noodsteunregeling Covid-19 
Vanwege Covid-19 lagen in 2021 veel culturele activiteiten stil. Om ervoor te zorgen dat 
makers en rechtspersonen die geen jaarsubsidie ontvangen wel verder kunnen is er een 
noodsteunregeling in het leven geroepen. Vanaf 16 april is het via het aanvraagportaal 
mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen deze regeling. De noodsteunregeling maakt 
onderscheid tussen de volgende vier onderdelen:

Tegemoetkoming rechtspersonen: een eenmalige subsidie die kan worden verstrekt als 
tegemoetkoming voor de materiele exploitatiekosten van de subsidieaanvrager voort-
vloeiend uit de reguliere activiteiten en de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering. De rege-
ling is toegankelijk voor rechtspersonen met hoofdvestiging in Eindhoven die geen jaar-
subsidie ontvangen van de gemeente of Cultuur Eindhoven. De noodsteun wordt verstrekt 
voor de periode 1 januari 2021 t/m 30 september 2021 en kon aangevraagd worden vanaf 16 
april 2021 tot en met 1 oktober 2021 17.00 uur. In totaal werden vijf aanvragen gehonoreerd 
voor een bedrag van € 286.068.

Tegemoetkoming individuele makers: open subsidieregeling waarbij professionele makers 
in staat worden gesteld om te blijven investeren in hun beroepspraktijk, zodat ze na ver-
soepeling van maatregelen weer kunnen ondernemen en opschalen. Deze is complemen-
tair aan generieke steun, zoals Tozo en TONK.

Het betreft een eenmalige subsidie en een tegemoetkoming voor de materiële exploita-
tie  kosten / beroepskosten. De bewezen kosten voor de beroepspraktijk worden niet in 
min dering gebracht bij Tozo. Het betreft bijvoorbeeld kosten voor huur atelier/praktijk- 
of presentatieruimte, overige huisvestingslasten, verbruiksmaterialen, scholingskosten, 
lid maatschappen die zijn gemaakt of op grond van aangegane verplichtingen. De rege-
ling is toegankelijk voor individuele makers die actief zijn in het maken of presenteren 
van cultureel aanbod of professioneel educatief aanbod voor uitingen van kunst en cul-
tuur. De noodsteun voor individuele makers was mogelijk voor de periode 1 januari 2021 
t/m 30 september 2021 en werd verlengd voor Q4 waarvoor kon worden aangevraagd tot 
en met 6 januari 2022 17.00 uur. De noodsteun voor makers was dus beschikbaar voor het 
hele kalenderjaar en kon worden aangevraagd in drie subsidierondes: voor de periode 1 
januari t/m 30 juni 2021, 1 juli t/m 30 september 2021 en 1 oktober t/m 31 december 2021. 
Het beschikbare subsidieplafond werd in twee rondes overvraagd. Op het voorstel van 
Cultuur Eindhoven is het plafond door het college verruimd.

Voor de Noodsteun individuele makers van Q1 t/m Q3 2021 zijn er in totaal 213 aanvragen 
ontvangen. 196 aanvragen werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 913.244,47.

Voor de Noodsteun individuele makers Q4 2021 zijn er in totaal 150 aanvragen ontvangen. 
131 aanvragen werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 393.771,72.

Voor Q4 was het mogelijk voor pas afgestudeerden om een aanvraag in te dienen. Deze 
kwamen eerder niet in aanmerking voor noodsteun. In totaal hebben er voor Noodsteun in 
Q4 48 startende makers een aanvraag ingediend.
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Garantiesubsidie: een eenmalige subsidie kon worden verstrekt als garantie voor culturele 
publieksactiviteiten die binnen Eindhoven worden gerealiseerd. Deze subsidie was toegan-
kelijk voor rechtspersonen met een hoofdvestiging in Eindhoven die geen jaarsubsidie ont-
vangen van de gemeente of Cultuur Eindhoven en te weinig eigen vermogen hebben om 
het risico van nieuwe culturele activiteiten te kunnen dragen. De subsidie kon tot en met 
1 oktober 2021 17.00 uur worden aangevraagd. Twee partijen hebben in totaal een bedrag 
van € 29.950 toegekend gekregen. 

Noodsteun voor meerjarige subsidieontvangers: een eenmalige subsidie kon uitsluitend 
worden verstrekt als tegemoetkoming voor de exploitatiekosten en de daaruit voorvloeiende 
activiteiten. De subsidie kon tot en met 1 oktober 2021 17.00 uur worden aangevraagd. Er 
zijn in totaal drie aanvragen binnengekomen en gehonoreerd voor een totaalbedrag van 
€ 216.581,00. De noodsteun wordt in 2022 gelijktijdig met de jaarverantwoording 2021 
verantwoord en vastgesteld.

Werkwijze 
De subsidiecyclus bestaat uit drie stappen, namelijk: subsidie verlenen, subsidie monitoren 
en subsidie vaststellen. De stappen van het proces zijn voor de verschillende onderdelen 
van de subsidieregeling in hoofdlijnen hetzelfde.

Cultuur Eindhoven communiceert actief over financieringsmogelijkheden en probeert 
iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld door informatie op de website, maar veelal ook via persoonlijk 
contact tijdens het spreekuur of informatiebijeenkomsten. Door corona hebben de infor-
matie bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden en vond individueel contact niet persoon lijk, 
maar via mail en telefoontjes plaats. We hebben uit de vragen die gesteld worden gemerkt 
dat de regelingen steeds bekender worden en minder uitleg behoeven, maar dat het spar-
ren over een aanvraag nog steeds als zeer zinvol wordt beschouwd. 

Cultuur Eindhoven maakt gebruik van formats voor aanbod, bereik en begroting bij de 
subsidieaanvraag. Dit vergemakkelijkt het verzamelen van data en benchmarken. Deze 
formats worden ook gebruikt bij het monitoren en verantwoorden van de subsidies. Voor 
aanvragen in de Eindhovense Basis zijn er formats voor de functies: 

• bemiddelingsfunctie tussen onderwijs en culturele instellingen 
• bibliotheek
• podia, muziek, theater en film
• amateurkunst en cultuureducatie
• stedelijk cultuurhistorisch museum

Voor de Programma's regeling is er een separaat format ontwikkeld. Voor Projectsubsidies 
is een apart format beschikbaar en voor Snelgeld is ook een apart vereenvoudigd format 
beschikbaar zonder aanbod en bereik. Projectsubsidies maken gebruik van een eenvoudi-
ger format dan aanvragen voor meerjarige subsidies. De formats zijn voor de periode van 
2021-2024 aangepast en gepubliceerd op de website van Cultuur Eindhoven.
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De meerjarige aanvragen en projectsubsidies worden beoordeeld door de Cultuurraad. Op 
basis van het advies van de Cultuurraad wordt door de directeur-bestuurder een besluit 
genomen. Voor Snelgeld wordt door de directeur-bestuurder besloten op basis van het 
advies van de beleidsmedewerkers. De aanvragen van de gilden worden getoetst aan de 
voorwaarden en verleend op basis van de beoordeling door desbetreffende medewerker 
van Cultuur Eindhoven.

Voor de noodsteun hebben we maatwerk afspraken gemaakt over werkwijzen:

• Aanvragen voor Tegemoetkoming rechtspersonen en Garantiesubsidie werden beoor-
deeld door een commissie die was samengesteld uit enkele leden van de Cultuurraad 
en de controller van Cultuur Eindhoven. Er werd een externe secretaris aangesteld.

• De aanvragen voor Makers werden inhoudelijk en financieel getoetst door medewerkers 
van Cultuur Eindhoven. 

• Voor de noodsteun meerjarige subsidieontvangers werd de beoordeling door de be-
leidsmedewerker gedaan die accounthouder is van de aanvrager en getoetst door de 
controller. 

In alle gevallen nam de directeur-bestuurder het besluit, rekening houdend met het advies.

De Cultuurraad
De Cultuurraad bestaat conform de statuten van de stichting uit ten minste 21 leden. De 
Cultuurraad staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat in 2021 uit 
24 leden (inclusief de voorzitter). Vijf van hen zijn in april 2021 door de Raad van Toezicht 
herbenoemd voor een tweede termijn. 

Per subsidieronde wordt een Commissie Integrale Afweging samengesteld, voor de project-
rondes in 2021 is dit zoveel mogelijk eenzelfde commissie. Bij een subsidieaanvraag formu-
leren steeds twee of drie leden van de Cultuurraad onafhankelijk van elkaar een schriftelijk 
preadvies. Deze adviezen vormen de input voor de Commissie Integrale Afweging. Deze 
commissie brengt onder leiding van voorzitter Bas van Spréw een definitief integraal advies 
uit over de subsidieaanvragen in een aanvraagronde. De directeur-bestuurder van stichting 
Cultuur Eindhoven, Tanja Mlaker, besluit op basis hiervan over de toekenning van subsidie.

Om de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren organiseert Cultuur Eindhoven 
informatieve bijeenkomsten voor de Cultuurraad. In 2021 is in november een bijeenkomst 
georganiseerd die in het teken stond van uitwisseling over actuele zaken. Meer bijeenkom-
sten waren niet mogelijk vanwege de beperkingen omtrent Covid-19. Aanvullend heeft de 
Cultuurraad in 2021 gewerkt aan een Cultuurverkenning die in maart 2022 werd gepubli-
ceerd.

Subsidie verlenen 
Voor de uitvoering van de subsidiecyclus is in 2016 het online subsidiesysteem (Funding 
Solutions) geïmplementeerd. Deze is in 2020 aangepast en uitgebreid waar nodig voor 
de aanvragen binnen de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. In het subsidiesysteem wordt 
door de aanvrager een online aanvraagformulier ingevuld en worden bijbehorende bijlagen 
geüpload. Mits een aanvraag tijdig en volledig is, wordt deze vervolgens in behandeling 
genomen. De eventuele monitoringsdocumenten en verantwoording worden tevens in het 
subsidiesysteem geüpload. 
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Monitoring 
Doel van de monitoring is enerzijds om afwijkende ontwikkelingen vroegtijdig te signa-
leren zodat bijsturing mogelijk is. Anderzijds geeft het de kans om ontwikkelingen in het 
veld te bespreken en levert de informatie uit de praktijk een bijdrage aan de beleid s -
ontwikkeling. Bij Eindhovense Basis-instellingen gebeurt monitoring op basis van een 
jaarlijkse tussenrapportage (in te sturen door de instelling voor 1 juli) en de jaarverant-
woording. De directeur-bestuurder voert samen met de verantwoordelijke beleidsme-
dewerker jaarlijks een monitorgesprek met iedere Eindhovense Basis-instelling. Met de 
overige instellingen worden specifieke afspraken met betrekking tot de monitoring in de 
subsidiebeschik king vastgelegd. De duur en de omvang van de subsidie spelen hierin een 
rol. Subsidies tot € 5.000 worden meteen vastgesteld.

Vaststellen 
Na afloop van de activiteiten waar de subsidie voor is verleend (> € 5.000), stuurt de subsi-
dieontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Vaststelling van de subsidie 
is de laatste stap die tevens de basis vormt voor verantwoording van Cultuur Eindhoven 
over effect en impact van verleende subsidiemiddelen. De aanvraag tot vaststelling wordt 
door de beleidsmedewerkers beoordeeld. Bij de beoordeling wordt gekeken of de pres-
tatieafspraken zijn nagekomen. In het geval van een positieve beoordeling wordt het res-
tant van het subsidiebedrag overgemaakt. Indien er sprake is van een onderprestatie heeft 
Cultuur Eindhoven de mogelijkheid om te korten op het beschikte subsidiebedrag. In het 
geval van een onderprestatie wordt gekeken naar de procentuele afwijking ten opzichte 
van het oorspronkelijke prestatieplan. Vanwege de lagere prestaties die behaald werden 
door de gevolgen van Covid-19, is in 2021 coulance toegepast op basis van het college-
besluit over subsidies voor 2020 en 2021.

Bezwaar, beroep & Klachten (BBK)
Cultuur Eindhoven is gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. In de wet is gere-
geld dat aanvragers bezwaar kunnen maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. 
Daarnaast heeft Cultuur Eindhoven een klachtenregeling. Bezwaren worden door BBK van 
de gemeente behandeld. Vanwege de uitvoering van het subsidiebeleid in mandaat is het 
college verantwoordelijk voor de besluiten op bezwaren.

Reflectie
Als fonds heeft Cultuur Eindhoven in 2021 naast de nieuwe regelingen binnen het subsidie-
beleid extra middelen in kunnen zetten voor een breed noodsteunpakket. Extra middelen 
zijn tevens beschikbaar binnen Snelgeld en dankzij de verruiming van dat budget ontstaan 
er veel nieuwe initiatieven en projecten. De culturele sector is goed geïnformeerd over de 
regelingen en weet Cultuur Eindhoven goed te vinden. Het budget is dikwijls ontoereikend 
voor alle positief beoordeelde aanvragen. 

Resultaten
In 2017 heeft Cultuur Eindhoven prestatie indicatoren geformuleerd om te kunnen reflec-
teren op de doelstellingen uit de Cultuurbrief 2017-2020. Dit betreft zowel gegevens m.b.t. 
aanvragen als resultaten op basis van de verantwoordingen van verleende subsidies. De 
subsidies over 2020 zijn in 2021 verantwoord en Cultuur Eindhoven heeft de subsidies vast-
gesteld met inachtneming van coulance met betrekking tot prestaties in 2020 in verband 
met Covid-19. Het overzicht en duiding van deze indicatoren behorende bij resultaten van 
subsidies 2020 is in een separate notitie te vinden op de website van Cultuur Eindhoven. 
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Stichting Cultuur Eindhoven als expert
Cultuur Eindhoven vervult de rol van expert in relatie tot individuele kunstenaars, culturele 
instellingen en de gemeente door het geven van advies en door beleidsontwikkeling in het 
algemeen.

Cultuur Eindhoven wil de expert zijn op het gebied van kunst en cultuur(beleid) en daartoe 
een zo goed mogelijk zicht hebben op het totale culturele aanbod in de stad en algemene 
trends in de sector en de maatschappij. Deelname aan symposia en netwerken, gerichte 
verdieping en gesprekken met diverse partnerorganisaties zijn de belangrijkste bronnen 
voor nieuwe kennis en maken het mogelijk om ervaringen uit Eindhoven te delen met 
anderen. Door de uitbraak van Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen hebben er 
in 2021 bijna geen fysieke contactmomenten en activiteiten plaats kunnen vinden. Wel is 
er ingezet op online activiteiten en ontmoetingen. Ook is in 2021 een tweede stakeholders-
onderzoek uitgevoerd. 

Activiteiten in relatie tot expert

Alle activiteiten zijn erop gericht om de kennis binnen de kunst- en cultuursector te ver-
groten. Cultuur Eindhoven faciliteert, initieert en deelt haar kennis op het gebied van de 
onderwerpen die zij in huis heeft. Door samenwerkingen te zoeken met partijen die speci-
fieke expertise in huis hebben die de stichting zelf niet heeft wordt er een netwerk ingezet 
om de expert rol te versterken.

In 2021 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

Advies en leertrajecten voor de sector:

• Spreekuur
         Het spreekuur is normaal gesproken een wekelijkse inloop op dinsdag van 10.00 tot 

12.00 uur, waar alle vragen gesteld kunnen worden t.a.v. aanvragen van subsidies, 
ideeën voor activiteiten en samenwerking. Door Covid-19 is dit fysieke moment komen 
te vervallen. Makers/instellingen hebben telefonisch en online veelvuldig contact 
gehad met medewerkers van Cultuur Eindhoven.

• Informatiebijeenkomsten
         Naast het gegeven dat Cultuur Eindhoven suggesties doet voor verschillende bijeen-

komsten, inventariseert de stichting regelmatig welke vragen er leven bij culturele 
organisaties en makers. Uit de contacten bleek dat veel partijen vanwege Covid-19 
vooral bezig zijn met overleven en behoefte hadden aan informatie over de extra 
financiering. Naast gesprekken en bijeenkomsten over noodsteunmogelijkheden voor 
cultuur in Eindhoven hebben we tevens gekeken naar overige fondsen die noodsteun 
kunnen bieden en daar bijeenkomsten voor opgezet.
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De volgende algemene bijeenkomsten hebben in 2021 online plaatsgevonden:

• Bijeenkomst Cultuur+Ondernemen, 2 maart 
         Cultuur+Ondernemen is het landelijke kenniscentrum voor ondernemerschap in de 

cultuursector. In het algemeen richt de organisatie zich op Zakelijk Ontwikkelen, 
Governance en Financieren. In deze online bijeenkomst/webinar legde Renate Timmer 
van Cultuur+Ondernemen uit hoe de organisatie te werk gaat en gaf ze informatie 
over de Cultuurlening die men op dit moment aanbiedt. Het biedt een goede intro-
ductie naar wat deze organisatie doet en welke financiële mogelijkheden er zijn, 
specifiek ten tijde van Covid-19. Er waren 36 mensen aanwezig van 35 verschillende 
instellingen/organisaties. 

• Bijeenkomst Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 19 maart
         Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, archi-

tectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Voor 2021 heeft het Stimu lerings-
fonds zes nieuwe regelingen geformuleerd. Naast vier regelingen die per 1 januari 2021 
vergelijkbare bestaande regelingen vervangen, zijn er ook twee nieuwe regelingen 
vastgesteld. Tijdens deze online bijeenkomst heeft Hoofd Subsidies Joris van Ballegooijen 
uitleg gegeven over deze regelingen en vragen hierover beantwoord. Er waren 37 mensen 
aanwezig van 37 verschillende instellingen/organisaties.

• Informatiebijeenkomst noodsteun 2021 makers, 1 april
         Uitleg over het noodsteunpakket van de gemeente Eindhoven dat halverwege april 

open ging en door Cultuur Eindhoven wordt uitgevoerd. Er vonden twee bijeenkomsten 
plaats met uitleg over de regelingen: eentje gericht op makers en eentje op rechtsper-
sonen. De bijeenkomst gericht op makers werd door 32 makers bezocht.

•  Informatiebijeenkomst noodsteun 2021 rechtspersonen, 8 april
         Uitleg over het noodsteunpakket van de gemeente Eindhoven dat halverwege april 

open ging. Er vonden twee bijeenkomsten plaats met uitleg over de regelingen: 
eentje gericht op makers en eentje op rechtspersonen. De bijeenkomst gericht op 
rechts personen werd door 22 mensen bezocht.

• Bijeenkomst Mondriaan Fonds voor kunstenaars, kunstpodia en kleine initiatieven, 22 
april

         Het Mondriaan Fonds biedt net als andere verschillende landelijke fondsen noodsteun-
maatregelen aan in verband met Covid-19. De regelingen die er zijn voor kunstenaars/
bemiddelaars en voor kleine initiatieven en kunstpodia lichtte Rebecca Nelemans 
(regiomakelaar) in een digitale informatiebijeenkomst toe. Deze bijeenkomst werd 
door vier mensen bezocht en uiteindelijk is er gekozen voor geen plenaire bijeenkomst 
maar kon iedereen individueel een gesprek aangaan met Rebecca Nelemans.

• Informatiemiddag coronabeleid binnen cultuur, 2 juli
         Informatiemiddag vanuit de gemeente Eindhoven met uitleg over de mogelijkheden 

binnen het coronabeleid van Eindhoven. De bijeenkomst werd door 11 mensen be-
zocht.
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• Digitale informatiebijeenkomst: herstel in de sector, 28 oktober
         Open bijeenkomst gericht op feedback over noodsteun en input over eventuele maat-

regelen die nog noodzakelijk zijn. De bijeenkomst werd door 9 mensen bezocht.

Open oproepen
In samenwerking met gemeente Eindhoven en in navolging van een eerdere succesvolle 
open oproep binnen het Programma Creatieve Industrie zijn er eind 2021 drie open oproe-
pen georganiseerd door Cultuur Eindhoven die in 2022 tot resultaten zullen leiden:

• Samen Uit Corona
         De coronacrisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn. Dat geldt in het 

bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals mensen met een beperking die 
begeleiding/dagbesteding ontvangen of (eenzame) ouderen. Zorgorganisaties en (wel-
zijn-/inwoner) initiatieven in de sociale basis doen er alles aan om de ondersteuning 
aan degenen die dat nodig hebben zo goed mogelijk vorm te geven en te continueren, 
maar uit de cijfers blijkt dat er een toename zichtbaar blijft in gevoel van eenzaamheid. 
Ook landelijk wordt dit gesignaleerd en daarom zijn er vanuit het Rijk aanvullende 
middelen beschikbaar gesteld die vrij besteedbaar zijn in het kader van de gevolgen 
van de coronacrisis. Deelname aan culturele activiteiten kan op een positieve manier 
bijdragen aan verbindingen in de stad en aan betekenisvolle nieuwe ervaringen die 
mentale en fysieke welzijn bevorderen. 

         Via een open oproep genaamd ‘Samen Uit Corona ‘ werden de verbindingen en 
samenwerkingen tussen culturele organisaties en zorginstellingen en/of buurtinitiatie-
ven actief bevorderd. Er werd een bijeenkomst georganiseerd om de wensen van de 
doelgroep en bestaande verbindingen/initiatieven te inventariseren. Vervolgens gaf 
Cultuur Eindhoven gericht advies over contacten bij het vormgeven van projecten.

         Via de gemeente Eindhoven is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor het initiëren van 
nieuwe culturele activiteiten. Van de acht ontvangen projectvoorstellen zijn er zes ge-
financierd. De zes projecten dragen bij aan de samenwerking tussen zorginstellingen 
(bijvoorbeeld Archipel) en culturele organisaties, bieden een mogelijkheid om door 
te ontwikkelen (bijvoorbeeld Ook Hallo!, AtelierNL en Museum in de Buurt) en zetten 
geheel nieuwe activiteiten op voor ouderen, zoals Architectuurlessen. De projecten 
worden in 2022 uitgevoerd en naar verwachting uiterlijk in mei 2022 afgerond. 

         De projecten en omschrijvingen zijn te vinden op onze website: 
        https://www.cultuureindhoven.nl/blog/projecten-samen-uit-corona/
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• Oproep Gezondheid voor Iedereen
         Een pilot omtrent het thema vitalere leefstijl en een gezonde leefomgeving. Het 

thema komt uit de gezondheidsnota ‘Gezondheid telt voor iedereen’ van de gemeen-
te Eindhoven. Eén van de doelstellingen binnen het thema is het bijdragen aan een 
vitalere leefstijl in een gezondere omgeving. Cultuur Eindhoven werkt hier graag aan 
mee om zo culturele makers en initiatieven bij dit doel aan te laten sluiten. Hiervoor is 
door de gemeente € 100.000 beschikbaar gesteld. Makers en organisaties die al bezig 
zijn met het thema gezondheid en het stimuleren van een gezondere levensstijl en/of 
die nieuwe plannen willen ontwikkelen konden zich aanmelden. We ontvingen negen 
aanmeldingen.

         In de vorm van twee workshops onder leiding van social designers van We Are op 9 
december en 13 december 2021 hebben deze negen deelnemers gewerkt aan een con-
creet projectvoorstel. Er is gewerkt aan vier verschillende projectvoorstellen waarbij 
twee allianties gesmeed zijn van verschillende partners. De projecten worden in 2022 
uitgevoerd en naar verwachting uiterlijk in mei 2022 afgerond. Social designers van 
Morgenmakers werken bijvoorbeeld samen met het Philips Museum aan ‘Health Lab 
on tour’ waarbij de mensen in verschillende wijken van Woensel-Zuid aan de slag gaan 
met hun gezondheid. MU en Parktheater werken samen met ontwerper Marleen van 
Bergeijk in een project waar ze zich richten op de mentale gezondheid van jongeren. 
De plannen kennen in totaal een breed spectrum aan gezondheidsaspecten, van ge-
zonde voeding tot mentale gezondheid.

• Oproep Techneut Zoekt Ontwerper deel 2
         Na een succesvolle eerste open call Techneut Zoekt Ontwerper binnen het Program-

ma Creatieve Industrie, gaat SIDN fonds samen met Cultuur Eindhoven door met 
het matchen van succesvolle samenwerkingen tussen techneuten en ontwerpers. 
Ontwerpers konden zich eind 2021 aanmelden en zich aansluiten bij negen, door het 
SIDN fonds gefinancierde projecten. In deze tweede call gaat het om technologische 
projecten van maatschappelijk belang. Cultuur Eindhoven en SIDN fonds zijn over-
tuigd van de meerwaarde van gerichte matching en begeleiding van samenwerking 
van ontwerpers met technologische bedrijven. Behalve rechtstreekse financiering van 
projecten wordt ook aandacht gegeven aan uitwisseling en opbouw van expertise wat 
voor ontwerpers leidt tot nieuwe kansen voor opdrachten. Rogier Klomp zal wederom 
het traject begeleiden.

         Elf ontwerpers hebben zich aangemeld en tijdens de online matchingsbijeenkomsten 
in december zijn er 8 matches gemaakt. Projecten worden uitgewerkt en uitgevoerd in 
2022.

Stakeholdersonderzoek
Cultuur Eindhoven zet zich sinds 2015 in om het culturele ecosysteem in de stad te verster-
ken. De organisatie heeft in 2021 voor de tweede keer via Markteffect een onderzoek laten 
doen naar de tevredenheid van de stakeholders. Het bereik van de activiteiten van Cultuur 
Eindhoven is gegroeid: waren er in 2018 142 respondenten, deze keer vulden 200 gebrui-
kers de enquête in. De uitkomst van het stakeholdersonderzoek 2021 is zeer positief. Het 
laat een groeiende waardering zien voor Cultuur Eindhoven vanuit het culturele veld van 
Eindhoven. De Net Promotor Score is hoog: deze steeg van -3 in 2018 naar +24 in 2021. Dat 
wil zeggen dat er meer gebruikers zijn die zeer tevreden zijn over Cultuur Eindhoven en dat 
ook uitdragen, dan gebruikers die hun kritische oordeel uitdragen.
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Net als in 2018 heeft 60% van de respondenten een aangevraagde subsidie ook toegekend 
gekregen. Van de respondenten die geen subsidie kregen, is ook de helft positief. Het 
gemiddelde rapportcijfer dat Cultuur Eindhoven kreeg is een 7,4.

De gehele rapportage en berichtgeving is via deze link terug te lezen.

Programma Creatieve Industrie
In de periode 2017-2021 geeft Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve 
Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeld stellende en innovatieve projecten/activiteiten te 
realiseren op het gebied van creatieve industrie. In totaal wordt hiervoor door het ministerie 
van OCW en de gemeente Eindhoven 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Programma 
Creatieve Industrie is ontwikkeld door Cultuur Eindhoven en de beleidsdirecties Media 
en Creatieve industrie (primair) en Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW. Het 
programma is bedoeld om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duur-
zaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en 
internationaal niveau verder uit te bouwen. De potentie van Eindhoven als stad van de cre-
atieve industrie kan worden versterkt door een programma dat kansen geeft aan designers 
en kunstenaars om te blijven innoveren (productontwikkeling), door het jaar heen beter 
zichtbaar te zijn in de stad (van evenementen naar jaarprogramma) en zich te verbinden 
met nieuwe netwerken en publieksgroepen op nationaal en internationaal niveau. Hierbij 
wordt nadrukkelijk gekeken naar de hele keten, van verankering ervan in het onderwijs tot 
productie en presentatie van (inter)nationaal belang. 

Cultuur Eindhoven rapporteert separaat over de voortgang van het Programma Creatie-
ve Industrie. De tussentijdse rapportage is op 23 juni 2021 ingediend. In die tussentijdse 
rapportage werd gefocust op de activiteiten die in 2021 zijn gestart of voornamelijk hebben 
plaatsgevonden.

In 2021 zijn de volgende projecten gerealiseerd of afgerond:

• Kunst van het Afkijken
         Met de open oproep De Kunst van het Afkijken wordt ondersteuning geboden aan 

jonge ontwerpers en architecten die willen leren van ervaren en gerenommeerde pro-
fessionals. Tussen 5 februari en 30 april 2021 zijn er achttien aanmeldingen ingediend. 
Naar aanleiding hiervan zijn twaalf gesprekken gevoerd waarvan uiteindelijk elf tra-
jecten gehonoreerd zijn. Omdat één traject uit twee makers bestaat worden met deze 
oproep twaalf makers bereikt. Zij werden door veertien verschillende mentoren in dit 
traject begeleid. Er is tevens aan één persoon een bijdrage gedaan als cofinanciering 
voor deelname aan het traject LinC: Leiderschap in Cultuur. Het grootste deel van de 
makers hebben in 2021 hun traject afgerond, de laatste twee trajecten worden begin 
2022 verantwoord.

• Pitch-it!
         De projecten binnen Pitch-it! hadden in 2020 al toezegging maar zijn doorgelopen 

in 2021. Er werd aan de voorkant ruimte gegeven voor organiseren van kennissessies 
maar de behoefte aan ondersteuning was erg uiteenlopend. Daarom is er gekozen 
voor twee intervisiesessies waar kennis en ervaringen konden worden uitgewisseld 
en is er een masterclass over business development georganiseerd met spreker Jelle 
Schunselaar van Brainport Eindhoven. Het project is in 2021 afgerond. 
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• KAS/CEE 
           Dit traject is al ver voor 2021 gestart. Het programma is inhoudelijk ontwikkeld. Door 

Covid-19 is de start van het programma diverse keren uitgesteld waardoor er vanwege 
planning besloten is dit traject binnen PCI geen doorgang te laten hebben. Buiten PCI om 
zal verder gewerkt worden aan het programma.

• Techneut zoekt Ontwerper
          Na een matchingsevent in 2020 hebben 8 teams in 2021 een projectplan ingediend bij het 

SIDN Fonds. Alle 8 plannen zijn goedgekeurd waarna de teams aan de slag konden. Er zijn 
tijdens het traject, in overleg met begeleider Rogier Klomp, door Cultuur Eindhoven en 
SIDN fonds diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers:

           -  Kennissessie over inclusiviteit op 18 februari 2021 met Jellie Tiemersma en Simon Dogger.
          -  Kennissessie over communitybuilding op 6 mei 2021 met Esther Crabbedam (Bits of 

Freedom).

           Daarnaast organiseerde Rogier verschillende (online) sessies voor de teams waarbij zij 
onderling kennis en ervaring konden uitwisselen. Tijdens de eindconferentie PCI in sep-
tember werden de projecten afgerond met presentaties. Vanwege de geldende beper-
kingen vanwege Covid-19 konden er geen externe gasten worden uitgenodigd. Evalua-
tiegesprekken hebben eind 2021 plaatsgevonden met SIDN Fonds en Cultuur Eindhoven. 
De deelnemers waren allemaal enthousiast over het traject en de resultaten die de 
samenwerking heeft opgeleverd. De gelijkwaardige samenwerking tussen techneuten 
en ontwerpers heeft veel meerwaarde ten opzichte van de reguliere opdrachtgever- 
opdrachtnemer relatie. Ontwerpers worden eerder in het proces betrokken en dat leidt 
regelmatig tot verrassende resultaten. Bovendien wordt er zo breder nagedacht over of 
een bepaald proces wel bij het juiste publiek landt en hoe dit publiek te verbreden. Som-
mige teams blijven ook in de toekomst samenwerken. Naar aanleiding van de positieve 
evaluatie is er gekozen om eind 2021 een tweede versie van TzO te organiseren.

• Erfgoed
          Tenslotte zijn er bij het traject Erfgoed vier prachtige projecten gerealiseerd, waarbij 

op 8 juli de afsluiting werd gevierd van het gehele traject in de Kazerne. Bij deze af-
sluiting zijn eerst door de deelnemers met elkaar ervaringen uitgewisseld en daarna 
zijn de resultaten gepresenteerd aan de genodigde raadsleden en pers. Wethouder 
Rik Thijs was tevens erbij aanwezig. Daarnaast hebben de projecten afzonderlijk ook 
presentatiemomenten gehad. Het Eindhoven Panorama was te zien op Koningsdag, al 
kon de stellage nog niet open voor publiek vanwege de restricties. Het is later, in juli, 
alsnog op het Stadhuisplein open gegaan voor publiek. De opening van Portal (Never) 
Looking Back was op 17 september op de markt. Daar waren wethouders Rik Thijs en 
Yasin Torunoglu bij aanwezig. Na een kort verblijf op de markt werd de Portal naar 
het Ketelhuisplein verplaatst waar het tijdens DDW2021 kon staan. Momenteel staat 
de Portal in de binnenstad. Cultuur Eindhoven is samen met het team op zoek naar 
mogelijkheden bij de gemeente om de Portal een vaste plek te geven. De Parels van 
Eindhoven zijn op 16 juni feestelijk gelanceerd op het NRE-terrein, waarbij wethouder 
Rik Thijs tevens aanwezig was. Wat betreft de beeldtaal van Stichting Wederopbouw 
is het nog onduidelijk wanneer de putdeksels in het straatbeeld zullen verschijnen.
 

           Het ontwerpteam en de projectgroep van de binnenstad hebben akkoord gegeven op 
het ontwerp dus het is nu afhankelijk van de planning van de werkzaamheden.
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 Afsluitend event
  Op 15, 22 en 24 september vond er een afsluitend event van het Programma Creatieve 

Industrie plaats in de Kazerne. Hierbij werden succesvolle projecten gepresenteerd tij-
dens een werkconferentie en resultaten tentoongesteld. Daarnaast werd het gesprek 
gevoerd over de kracht van design op het gebied van duurzaamheid, digitalisering 
en leven lang leren. Tijdens drie themadagen kwamen thema’s als duurzaam leven, 
digitaal samenleven en een leven lang leren aan bod. Creatieve makers en onderne-
mers, beleidsmakers en docenten hebben elkaar – en de kijkers van de livestream 
– uitgedaagd en geïnspireerd. De meer dan 60 innovatieve projecten die het Program-
ma Creatieve Industrie heeft ondersteund in de vier jaar dat het liep, boden genoeg 
inspiratie om met elkaar verder te onderzoeken wat vergaande samenwerking kan 
opleveren en welke adviezen voor de toekomst moeten worden geformuleerd. Alle 
verslagen van de drie themadagen zijn op onze website terug te vinden.

         Het programma is in 2021 ten einde gekomen. Cultuur Eindhoven zal de eindverant-
woording indienen bij zowel gemeente Eindhoven als het ministerie van OCW. Binnen 
die eindverantwoording zal ook een reflectie zijn op de doelstelling, effecten en de 
borging van het programma. In het kort zijn er nu al enkele observaties te maken. Het 
programma op scholen zorgt er voor dat kinderen en jongeren al op jonge leeftijd hun 
creativiteit ontdekken. Door ook ontwerp disciplines aan het aanbod toe te voegen 
leren de leerlingen de breedte van creativiteit kennen. Het heeft goed gewerkt om bij 
het ontwikkelen van die programma’s voor PO en VO enerzijds relevante stakeholders 
zoals CultuurStation en scholen(gemeenschappen) vroeg in het proces te betrekken. 
Daarnaast werkt het aansprekend voor zowel docenten als leerlingen om in te zetten 
op verschillende thema’s. Dit geldt ook voor open calls voor professionals. De inzet 
op thema’s draagt bij aan verbinding onderling. Ondanks dat ontwerpers een verschil-
lende achtergrond hebben, ontstaat er binnen dat gemeenschappelijke thema veel 
ruimte voor netwerk en kennisuitwisseling. Voor Cultuur Eindhoven heeft het goed 
gewerkt om afgelopen jaren de vrijheid te hebben thematisch te werken, op basis van 
de actualiteit en de potentie van de verbinding met de creatieve industrie. Daardoor 
konden er aansprekende trajecten worden opgezet die zowel bij ontwerpers als bij 
andere stakeholders snel aansloegen. Over het algemeen genomen wordt opgemerkt 
dat Cultuur Eindhoven binnen Eindhoven, maar ook daarbuiten, meer bekendheid 
als fonds en expert heeft verworven. Dat geldt enerzijds voor de bekendheid onder 
ontwerpers. Daarnaast is dit tevens terug te zien aan de vragen die vanuit andere 
stakeholders bij Cultuur Eindhoven worden neergelegd. De Open Calls die eind 2021 
van start zijn gegaan, Samen uit Corona, Gezondheid voor Iedereen en TzO 2, zijn daar 
mooie voorbeelden van.

• Beleidsontwikkeling en advies aan de gemeente
         Cultuur Eindhoven neemt als vertegenwoordiging van Eindhoven deel aan diverse 

beleidsmatige overleggen, zoals overleg BrabantStad en strategisch overleg met het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze rol levert Cultuur Eindho-
ven een bijdrage aan beleidsontwikkeling en afstemming tussen overheden. 
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         Binnen BrabantStad stonden de volgende onderwerpen op de agenda: impact Covid-19 
en steunpakket cultuur, uitvoering werkplan Regioprofiel BrabantStad met daarin 
specifieke aandacht voor evaluatie van de meerjarige subsidieregeling door Lysias en 
ontwikkelingen in cultuurbeleid bij het Rijk en bij de provincie. 

         Cultuur Eindhoven levert regelmatig advies aan de gemeente over uiteenlopende 
actuele onderwerpen. In 2021 richtte zich dat tevens op Covid-19 en de financiële 
gevolgen voor culturele sector in de stad. Na een uitgebreide inventarisatie door Cul-
tuur Eindhoven heeft de stichting advies uitgebracht aan de gemeente over verlening 
van aanvullende subsidie als noodsteun aan culturele organisaties en makers en zijn 
er in april 2021 twee noodsteunregelingen gepubliceerd die door Cultuur Eindhoven 
werden uitgevoerd. Vanwege aanhoudende beperkende maatregelen heeft Cultuur 
Eindhoven ook voor Q3 en Q4 een advies gegeven over steunmaatregelen voor cultuur 
en de uitvoering ervan gedaan. 

         Daarnaast is Cultuur Eindhoven goed aangesloten op landelijke ontwikkelingen op het 
gebied van cultuurbeleid en levert gerichte input, zoals b.v. in het beleidsnetwerk voor 
het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en in de werkgroep Cultuurparticipatie.

         Op gemeentelijk niveau wordt er nauw samengewerkt met sport en sociaal domein. 
Cultuur Eindhoven ontwikkelt samen met Eindhoven Sport een platform waarbij 
schoolgaande kinderen kennis kunnen maken met buitenschools aanbod op het 
gebied van cultuur en sport. Met sociaal domein is er overleg en samenwerking over 
specifieke onderwerpen zoals armoedebeleid en gezondheidsnota.  

         Met de afdeling BI van de gemeente heeft Cultuur Eindhoven al vanaf 2016 regulier 
overleg ten behoeve van optimaler gebruik van beschikbare gegevens. Inwonersen-
quête en de presentatie van de cultuurmonitor worden jaarlijks geëvalueerd en waar 
nodig aangepast.

         Cultuur Eindhoven werkt mee aan de publicatie Waarde van Cultuur die in Brabant 
wordt uitgevoerd door Kunstloc/PON in opdracht van BrabantStad. Cultuur Eindho-
ven heeft verschillende data aangeleverd voor de analyses, denkt mee met de opzet 
van het onderzoek en directeur-bestuurder Tanja Mlaker maakt onderdeel uit van de 
stuurgroep.

         In 2021 is Cultuur Eindhoven door het college regelmatig gevraagd om advies inzake 
de uitvoering van Regio Deal-projecten. Zo is in januari advies gegeven over de aan-
vragen voor Makerspaces waarbij 20 aanvragen zijn ontvangen voor 10 functies. Er zijn 
in totaal 11 aanvragen gehonoreerd door de gemeente op basis van het advies van Cul-
tuur Eindhoven. M.b.t. de uitbreiding van Eindhoven Museum naar een museumpark 
VONK in de Genneper Parken heeft Cultuur Eindhoven het exploitatieplan getoetst 
en daarover het advies aan het college geformuleerd. Op verzoek van het college is er 
ook advies gegeven over het ontwikkelplan van het Muziekgebouw dat de basis vorm-
de voor een aanvraag van Regio Deal-middelen in november 2021.

         Cultuur Eindhoven is daarnaast actief betrokken bij Culture Forum van Eurocities. De 
directeur-bestuurder en medewerkers nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten. In 
2021 hebben alle activiteiten digitaal plaatsgevonden. 
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         Directeur-bestuurder Tanja Mlaker is samen met de vertegenwoordiger van Gent 
co-voorzitter van de werkgroep Skills, creativity and work. Deze werkgroep organi-
seerde in 2021 drie digitale bijeenkomsten met als belangrijkste onderwerpen het ef-
fect van Covid-19 op cultuur en de creatieve industrie in Europa en hoe steden herstel 
en doorontwikkeling van de creatieve industrie kunnen aanjagen.

Activiteitentabel

Middel Doelgroep Aantallen

Spreekuur Culturele instellingen en 
makers

Telefonisch en per mail, 
geen aantallen bekend

Informatiebijeenkomsten 
-  Cultuur+Ondernemen,       

2 maart
-  Stimuleringsfonds Creati-

eve Industrie, 19 maart
-  Noodsteun 2021 makers, 

1 april
-  Noodsteun 2021 rechts-

personen, 8 april
-  Mondriaan Fonds voor 

kunstenaars, kunstpodia en 
kleine initiatieven, 22 april

-  Coronabeleid binnen     
cultuur, 2 juli

-  Herstel in de sector,          
28 oktober

Culturele makers en in-
stellingen - algemeen:  35 personen

- algemeen: 27 personen

- gericht: 32 personen

- gericht: 22 personen

- algemeen: 4 personen

- algemeen: 11 personen

- algemeen: 9 personen

Workshops
Gezondheid voor iedereen:
-  Werken aan een casus 

onder leiding van We Are, 
9 en 13 december

Culturele makers en in-
stellingen

- gericht: 10 personen
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Reflectie
De digitale bijeenkomsten stonden zowel in Eindhoven als landelijk, vooral in het teken 
van steun aan de culturele sector vanwege Covid-19. De advisering aan de gemeente en 
het overleg met andere overheden stond tevens in het teken van crisis en steun voor de 
sector. Er zijn goede ontwikkelingen geweest binnen het Programma Creatieve Industrie, 
waarbij projecten opgestart, uitgevoerd of afgerond zijn. Covid-19 heeft ook hierbij voor 
vertraging gezorgd, maar met aanpassingen heeft veel wel zijn doorgang kunnen vinden. 
Daarnaast stond de eerste helft van het jaar binnen het Programma Creatieve Industrie in 
het teken van de voorbereidingen voor de afsluiting van het programma. Mede dankzij de 
samen werking met een partij als Eindhoven365 is er meer aandacht gegeven aan projecten 
binnen het Programma Creatieve Industrie. 

Met een meer thematische aanpak van nieuwe oproepen wordt er ingespeeld op actuele 
vraagstukken die bij de gemeente en in de sector leven, zoals bij ‘Gezondheid voor Iede-
reen’ en ‘Samen Uit Corona’. Bij het uitzetten van de oproepen en het inspelen op die actuele 
vraagstukken wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opge-
daan binnen het Programma Creatieve Industrie.

Het stakeholdersonderzoek bevestigt dat Cultuur Eindhoven goed contact heeft met de sec-
tor en zeer gewaardeerd wordt door de sector. De resultaten bevestigen de meerwaarde van 
de organisatie. 
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Stichting Cultuur Eindhoven als verbinder
De rol van verbinder ziet Cultuur Eindhoven in de ruimste zin van het woord. Vanuit de 
expert-rol heeft Cultuur Eindhoven goed zicht op de ontwikkelingen in stad, regio en land. 
Om (nieuwe) verbindingen te stimuleren organiseert de stichting laagdrempelige bijeen-
komsten zoals de maandelijkse ontbijtsessie en werkbezoeken of debatten met een gerich-
te focus. Door de uitbraak van Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen hebben er 
minder activiteiten plaatsgevonden dan normaal gesproken het geval is. 

Gelukkig heeft Cultuur Eindhoven met de Eindhoven Cultuurprijs een terugkerende activi-
teit waarbij dankzij de publiekscampagne ook de zichtbaarheid van cultuur in algemene zin 
wordt versterkt.   

Activiteiten in relatie tot verbinder:

• Ontbijtsessies
         Doorgaans wordt één keer in de maand een ontbijtsessie georganiseerd in het Design-

huis. Door Covid-19 hebben er heel 2021 geen ontbijtsessies plaatsgevonden. Wel is uit 
het stakeholdersonderzoek gebleken dat er grote behoefte is naar deze sessie omdat 
hiermee ontmoetingen binnen de sector worden gestimuleerd. Deze zullen dan ook 
worden voortgezet zodra dit mogelijk is.

• Werkbezoeken
         In oktober 2021 is een werkbezoek van de Raad voor Cultuur georganiseerd. Het 

programma voor het werkbezoek is in afstemming met de Raad samengesteld door 
Cultuur Eindhoven. Het bezoek begon op donderdag met een lunch met wethouders 
van de B5 en afgevaardigde van de provincie Noord-Brabant. Vervolgens werd in de 
middag het Van Abbemuseum en de Graduation Show van DAE bezocht. ‘s-Avonds 
werd er gedineerd met verschillende vertegenwoordigers uit Eindhovense culturele 
sector. Vrijdagochtend begon het bezoek met een rondleiding bij MU en een paar 
DDW locaties. Er werd geluncht met vertegenwoordigers uit de urban scene en het 
programma werd afgesloten met een gesprek over podiumkunsten. 

• Eindhoven Cultuurprijs 
         Vanaf 19 april t/m 13 juni was het weer mogelijk om favoriete cultuurmakers of orga-

nisaties te nomineren voor de Eindhoven Cultuurprijs. In totaal werden er 37 partijen 
genomineerd door 221 personen. Begin juli heeft de Cultuurraad de shortlist samenge-
steld waarbij er 5 genomineerden per categorie overblijven, 5 voor Stimuleringsprijs 
en 5 voor Waarderingsprijs. De genomineerden zijn 23 augustus bekendgemaakt. 
Daarna kon er vanaf dat moment gestemd worden voor de Publieksprijs. De uitreiking 
van de Eindhoven Cultuurprijs 2021 vond op vrijdagavond 29 oktober plaats in het CKE 
en werd uitgezonden via Facebook, de website van Cultuur Eindhoven en via Studio040. 
De feestelijke uitreiking werd gepresenteerd door presentator Steye van Dam.
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         De winnaars werden gekozen door een jury. In 2021 zijn er 3 nieuwe juryleden be-
noemd door de Raad van Toezicht: Angelo Martinus (oud-winnaar Rabo Publieksprijs, 
eigenaar Collabros), Selin Şen (Marketing Manager Professionals, Talent en Educatie 
Nederlands Film Festival) en Marc Cootjans (Rabobank Regio Eindhoven). Daarnaast is 
jurylid Marjolein Calon tot voorzitter benoemd. 

           De winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs 2021 zijn:
         1. Iris Penning – Waarderingsprijs
         2. Wildpark – Stimuleringsprijs
         3. Meneer Rick – Rabo Publieksprijs 

• EindjeCultuur
         Cultuur Eindhoven en Studio040 zijn begin 2021 samen een talkshow over cultuur 

gestart genaamd EindjeCultuur. Het programma wisselt gesprekken met gasten in 
de studio af met items op locatie. Ondanks het gebrek aan grootse activiteiten bij de 
culturele instellingen vanwege Covid-19, zitten makers en organisaties zeker niet stil. 
Met EindjeCultuur wordt zichtbaar wat er wel allemaal gebeurt op het gebied van 
kunst en cultuur in deze tijden. Het programma wordt gepresenteerd door Anemoon 
Langenhoff die elke show wordt bijgestaan door een tafelgast. Stadsdichteres Iris Pen-
ning draagt elke uitzending een eigen werk voor. Precieze cijfers over het bereik via de 
televisie zijn er helaas niet, maar er zijn wel gemiddeld 150 plays per uitzending online 
op ons eigen kanaal. Via Studio040’s YouTube kanaal zijn er 140 - 240 views. 

        Op het YouTube-kanaal van Cultuur Eindhoven zijn alle afleveringen terug te vinden in 
een playlist:

                  Afl 1: Wat kan er nog wel op het gebied van kunst en cultuur in tijden van corona? 
         Met tafelgast: Maaike Mul van Vitalis
          Gasten: Gaia van Egmond van Tante Netty, Woody Veneman en Clemens Mathijsen 

van BEM (Bond  Eindhovense Muziekverenigingen)
         Items: Passie en Liefde Stoet CKE en koor B-Major.
                De aflevering werd uitgezonden op 27 maart en herhaald op 3 april. 
         De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken.

         Afl 2: Jeugd en cultuur
         Met tafelgast: Björn van der Doelen
         Gasten: Albert Kivits van Bibliotheek Eindhoven, Annemiek Nienhuis van Wildpark en 

Rafke Engels van Natlab.
         Items: Joes en Manon bij het Nuenens College en de Ontdekfabriek
         De aflevering werd uitgezonden op 10 april en herhaald op 17 april.
         De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken.
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         Afl 3: Erfgoed
         Met tafelgast: Thom Aussems
          Gasten: Sjoerd Geerts van Studio Speciaal en Marc van Abbe Henri van Abbestichting 

over het project Portal, Olga Coolen van het Philips Museum en Ward Rennen van 
Eindhoven Museum.

         Items: Atelier Mats over de Parels van Eindhoven met Eindhoven in Beeld en stadsar-
cheoloog Peter de Boer.

         De aflevering werd uitgezonden op 24 april en herhaald op 1 mei.
         De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken.         

         Afl 4: Cultuur voor iedereen
         Met tafelgast: Lucas Maassen
         Gasten: Stan van Herpen van Studio Kras, Marc Dirks van PopEi en Perle Miangue van 

Eindje0filter.
         Items: Simon Dogger in het Van Abbemuseum over kunst voor visueel gehandicapten 

en Mies-en-Scène over Vogelvrij.
         De aflevering werd uitgezonden op 8 mei en herhaald op 15 mei.
         De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken.

         Afl 5: Transitie in de stad
         Met tafelgast: Lonny van Ryswyck van Atelier NL
         Gasten: Philippe Rol van NulZes, Wikke Peters van CKE en Angelique Bellemakers van 

INBO architecten.
         Items: Campina terrein met BPD en Foundation We Are en Area51.
         De aflevering werd uitgezonden op 22 mei en herhaald op 29 mei.
         Bekijk de aflevering hier in zijn geheel terug.

         Afl 6: Toekomstvisie
         Met tafelgast: Iris Penning
         Gasten: Jos Feijen van de Effenaar, Milly van Maanen van het Parktheater en Ton van 

Gool van STRP festival.
         Items: TAC en Galerie Pennings.
         De aflevering werd uitgezonden op 5 juni en herhaald op 12 juni.
         Bekijk de aflevering hier in zijn geheel terug.

Reflectie
In de functie van verbinder valt hetzelfde te constateren als bij expert. Door Covid-19 kon 
er minder georganiseerd worden, maar daarom is er ingezet op zichtbaarheid in tijden 
waar de culturele sector beperkt zichtbaar was met activiteiten. Door middel van een te-
levisieprogramma in samenwerking met Studio040 en de zichtbaarheid van de Eindhoven 
Cultuurprijs 2021 is cultuur in de stad extra in het zonnetje gezet. Mede door deze tijden 
beseft men wat cultuur kan betekenen.
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2.2 Communicatie 
Cultuur Eindhoven gebruikt verschillende communicatiemiddelen om de doelgroep te in-
formeren over verschillende zaken op het gebied van haar functie als verbinder, expert en 
fonds. Er wordt in de breedte gecommuniceerd op social media en per mail, maar er wordt 
ook veel individueel en per segment gecommuniceerd richting aanvragers, cultuurmakers 
en andere geïnteresseerden. Daarnaast communiceert Cultuur Eindhoven intensief met de 
gemeente Eindhoven.

De lijn van het uitgebreide meerjarige strategische communicatieplan dat in april 2020 
door de Raad van Toezicht is goedgekeurd werd in 2021 voortgezet. De communicatiestra-
tegie voor de komende periode staat in het teken van het behalen van de volgende doelen:

• vergroten van de zichtbaarheid van de rollen van expert en verbinder van Cultuur 
Eindhoven;

• verder verstevigen van positie en profilering Cultuur Eindhoven.

Naast het stakeholdersonderzoek is er in 2021 tevens een benchmark onderzoek uitge-
voerd met een aantal vergelijkbare lokale en regionale partijen op het gebied van commu-
nicatie. In dit onderzoek zijn verschillende aantallen ontvangers met elkaar vergeleken, 
actieve gebruikers, contacten en websitebezoek/commentaar. De resultaten van het stake-
holdersonderzoek en het benchmark onderzoek bevestigen de zaken die we goed doen in 
de communicatie: persoonlijk contact wordt hoog gewaardeerd en het engagement van de 
betrokken partijen ligt zeer hoog. Cultuur Eindhoven scoort bovengemiddeld hoog als het 
gaat om respons op directe mailingen met een gemiddeld openingspercentage van 60%. 
Ook is er in het benchmark onderzoek gekeken naar de stakeholdersonderzoeken van de 
overige partijen. Cultuur Eindhoven scoort van alle partijen het hoogste waarderingscijfer 
van een 7.4 (ten opzichte van het gemiddelde van een 6.9) en tevens de hoogste NPS score 
van +24. Er is wel een verschil in timing van de metingen, omdat niet elke vergelijkbare 
organisatie in 2021 een onderzoek heeft uitgevoerd.
Een duidelijke opgave die aan de hand van het benchmark aan het licht is gekomen is het 
bereik van Cultuur Eindhoven: als we dit vergelijken met de overige partijen is deze dui-
delijk het kleinst. Vooral op het gebied van website bezoek en nieuwsbrief lezers is dit het 
geval. In 2021 zijn er enkele kleine online campagnes alvast ingezet om het verkeer naar de 
website en het aantal lezers van de nieuwsbrief te vergroten.
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Communicatiemiddelen
De volgende communicatiemiddelen zijn in 2021 ingezet:

• Website
         De centrale plek waar alle informatie te vinden is over de subsidies die stichting Cul-

tuur Eindhoven vergeeft, informatiebijeenkomsten, contactinformatie en al het nieuws 
omtrent de Eindhovense culturele sector. De website kende in 2021 meer dan 24.000 
sessies door 15.000 gebruikers. Dit is een daling ten opzichte van het jaar 2020 waar 
er 33.000 sessies waren door 26.000 gebruikers. Dit is te verklaren door de nieuwe 
beleidsperiode die in 2020 werd aangekondigd en deels van start ging, maar ook door 
Covid-19, waarbij nieuwe initiatieven minder ontplooid worden. 

• Twitter
         Een social medium dat ingezet wordt om nieuws vanuit de sector te vergaren, maar 

ook om eigen nieuws te verspreiden. Al het nieuws dat op de website gedeeld wordt, 
verschijnt op Twitter. Twitter wordt tevens ingezet als RSS-feed om op de hoogte te 
blijven van relevant algemeen nieuws binnen de culturele sector en culturele instel-
lingen. Hootsuite wordt gebruikt om dit bij te houden. Het Twitterkanaal van stichting 
Cultuur Eindhoven groeide in 2021 naar 844 volgers (van 797 in 2020).

• Facebook
         Een social medium dat ingezet wordt om informatie te delen, activiteiten te delen en 

dialogen te starten. In 2021 heeft de Facebook-pagina 945 volgers vergaard (dit waren 
er 832 in 2020).

• LinkedIn
         Social medium dat vooral gericht is op werk en al het nieuws omtrent bepaalde bran-

ches. In 2021 is LinkedIn verder ingezet door Cultuur Eindhoven, waarbij al het nieuws 
dat op overige social media kanalen werd gedeeld, ook op dit medium werd gedeeld. 
Op LinkedIn heeft Cultuur Eindhoven inmiddels 367 volgers ten opzichte van 174 vol-
gers in 2020.

• Nieuwsbrief
         Door middel van een nieuwsbrief worden lezers op de hoogte gehouden van de ont-

wikkelingen binnen de sector en mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies. In 
2021 ontvingen 998 mensen de nieuwsbrief, dat waren in 2020 nog 834 mensen. 79% 
van de abonnees lezen de nieuwsbrief vaak (dat betekent dat ze zelden een nieuws-
brief niet openen). Het percentage per nieuwsbrief dat de mail opent ligt tussen de 
50-70%. Gemiddeld ligt dit bij Mailchimp tussen de 20-30%.  
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• Persberichten
         Om de media en de inwoners op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen omtrent 

stichting Cultuur Eindhoven worden er persberichten verstuurd. In 2021 zijn de volgen-
de persberichten richting de media gegaan:

         *  18-02 'Jury Eindhoven Cultuurprijs bekend', meegenomen door ED, Studio040, Groot 
Eindhoven en Mestmag 

         *  11-03 'Studio040 en Cultuur Eindhoven maken talkshow over cultuur', meegenomen 
door ED, Groot Eindhoven, Mestmag en Studio040

         *  22-07 'Afsluiting Programma Creatieve Industrie gevierd met meerdaags event', mee-
genomen door Groot Eindhoven en Studio040

         *  23-08 'Genomineerden Eindhoven Cultuurprijs bekend', meegenomen door Groot 
Eindhoven, Studio040, ED en Mestmag

         *  29-10 'Prijswinnaars Eindhoven Cultuurprijs bekend', meegenomen door Studio040 
(tevens live uitgezonden), Groot Eindhoven, ED (online) en indebuurt Eindhoven.

         Naast de persberichten zijn er verschillende nieuwszaken zonder persbericht onder de 
aandacht gebracht via de media. Zo is de Portal bij het erfgoed project binnen het Pro-
gramma Creatieve Industrie bij verschillende media onder de aandacht gebracht met 
uitleg over het object, was de Panorama van Florian de Visser te zien bij Koningsdag 
op de NPO en was er afstemming met de gemeente over het culturele programma op 
Koningsdag. Ook Eindhoven365 heeft meerdere content gemaakt op het gebied van 
de projecten van het Programma Creatieve Industrie, de afsluiting van het Programma 
Creatieve Industrie en de Eindhoven Cultuurprijs.

• Contactmomenten en spreekuur 
         Spreekuren bieden belangrijke contactmomenten en input voor Cultuur Eindhoven om 

te weten welke zaken er spelen. Door Covid-19 hebben er vanaf maart geen spreek-
uren in levende lijve plaatsgevonden, maar telefonisch. Partijen namen niet alleen con-
tact op op die dinsdagochtend tussen 10.00-12.00 uur, maar ook op andere tijdstippen 
om gerichte vragen te kunnen stellen. 

• Website Eindhoven Cultuurprijs / campagne
         In 2021 is voor de vijfde keer de Eindhoven Cultuurprijs uitgereikt. Op de website 

www.eindhovencultuurprijs.nl wordt informatie over de prijs gedeeld en er is een 
promotiecampagne gestart om de bekendheid van de prijs te vergroten. Daarnaast 
was de campagne erop gericht om mensen te laten stemmen op zijn of haar favoriete 
maker die deze prijs verdient. 

         De campagne bestond uit de volgende fases:
         *  nomineer jouw favoriet voor de Eindhoven Cultuurprijs, waarbij genomineerden 

konden worden aangedragen;
         * bekendmaking genomineerden;
         *  stem nu op jouw favoriet: ondersteund met video’s van de genomineerden. De video’s 

per genomineerde partij varieerden van 300 tot 2000 thruplays (dus in zijn geheel 
afgekeken) en van 840 tot 4000 views en zijn dus goed bekeken op Facebook. Een 
algemene campagne met video werd tevens gestart voor de city beacons;

         *  bekendmaking van de winnaars: via een livestream op Facebook en Studio040 kon 
men meekijken. De livestream is bijna 1000 keer bekeken op Facebook. 
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         Elke fase zorgde voor een nieuwe communicatiestroom. Per communicatiestroom 
werden verschillende middelen ingezet. Genomineerden werden uitgerust met pro-
motiematerialen, waarbij zij zelf ook opriepen tot stemmen. Daarnaast is er van elke 
genomineerde een video gemaakt die zorgde voor meer zichtbaarheid van de prijs én 
de genomineerde. 

         221 mensen droegen partijen aan die volgens hen genomineerd moesten worden. Men 
droeg daarbij 37 verschillende makers of initiatieven aan. In totaal stemden bijna 6000 
mensen op hun favoriet. De website werd meer dan 12.000 keer bezocht door meer 
dan 10.000 gebruikers. 

Communicatietabel

Reflectie
Op het gebied van communicatie zien we dat het publiek omtrent de Eindhoven Cultuur-
prijs gestaag verder groeit en dat de doelgroepen via social media goed bereikt worden. 
Vanaf 2020 werd er ingezet op meer zichtbaarheid in de stad en dat aantal is in 2021 dan 
ook verder gegroeid, wanneer we kijken naar het aantal stemmen. Op de website zien we 
daar dan ook een lichte stijging. Dit geldt niet voor de website van Cultuur Eindhoven: we 
zien daar dat er minder naar informatie gezocht werd over subsidieaanvragen, maar dat er 
vooral informatie is opgezocht op het gebied van noodsteun en de mogelijkheden binnen 
die regelingen. Dat is een logisch gevolg van de maatregelen omtrent Covid-19 en de posi-
tie waar makers/organisaties in 2021 in verkeerden. We zien daarnaast dat de mensen die 
we bereiken geïnteresseerd zijn in de informatie die we verzenden: zo worden de nieuws-
brieven zeer goed gelezen en bereiken we met onze oproepen de juiste personen wat 
resulteert in gevarieerde subsidieaanvragen en bijvoorbeeld goede matches in het geval 
van Techneut Zoekt Ontwerper. 

Middel Doelgroep Aantallen

Website
cultuureindhoven.nl

Alle doelgroepen 24.042 sessies
15.089 gebruikers

Website
eindhovencultuurprijs.nl

Alle doelgroepen 12.362 sessies
10.167 gebruikers

Twitter
@cultuur_ehv

Alle doelgroepen 844 volgers

Facebook Alle doelgroepen 945 volgers

LinkedIn Alle doelgroepen 367 volgers

Nieuwsbrief Abonnees 998 abonnees

Persberichten Alle doelgroepen Eindhovens Dagblad, Mest 
Magazine, Groot Eindhoven, 
Studio 040
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2.3 Organisatie en financiën  
               Organisatie

Cultuur Eindhoven had in 2021 een team van 12 medewerkers in dienst voor totaal 8,62 
fte. Het team is in 2020 tijdelijk aangevuld met een trainee ter ondersteuning van de be-
leidsmedewerkers. De uitbreiding heeft te maken met extra werkzaamheden ter voorberei-
ding op de nieuwe bestuursperiode 2021 – 2024. De aanstelling van trainee liep door tot 1 
februari 2021.
In december 2020 heeft een beleidsmedewerker de organisatie verlaten. Deze vacature is 
intern ingevuld door wijziging van de functie van een medewerker. Eind 2021 is besloten 
om deze aanstelling niet te verlengen en extern een nieuwe beleidsmedewerker te werven. 
Om de organisatie goed te equiperen is er een nieuwe vacature uitgezet voor beleidsme-
dewerker die begin februari 2022 is ingevuld. 
Daarnaast zijn er in 2021 twee tijdelijke medewerkers aangesteld ter ondersteuning van de 
organisatie i.v.m. extra werkzaamheden voor subsidies noodsteun en afsluiting Programma 
Creatieve Industrie. Een van de tijdelijke medewerkers was een BBL-er die dankzij haar 
werkervaring bij ons ook haar diploma kon halen. 
Het team is divers samengesteld met betrekking tot specifieke kennis over cultuur, leeftijd 
en afkomst. In 2021 is er vanwege Covid-19 minder geïnvesteerd in scholing. In december 
is een traject van teamontwikkeling gestart dat doorloopt in 2022.

Door de richtlijnen van de landelijke overheid ten aanzien van Covid-19 hebben de mede-
werkers in 2021 de meeste tijd werkzaamheden vanuit thuis verricht. Ook contacten met 
derden hebben vooral digitaal plaatsgevonden. Op het kantoor zijn maatregelen getroffen 
conform richtlijnen van het RIVM inzake Covid-19. De aanwezigheid van medewerkers op 
kantoor is gereduceerd tot noodzakelijke functionele werkzaamheden.    

Financiën
Stichting Cultuur Eindhoven heeft van de gemeente Eindhoven over het verslagjaar in 
totaal het bedrag van € 1.040.050 aan bijdrage ontvangen voor de organisatiekosten. Dit 
bedrag bestaat uit de reguliere bijdrage van een opdrachtovereenkomst met de gemeente 
voor de periode 2021-2024 die door de gemeenteraad is vastgesteld plus een incidenteel 
bedrag van € 65.000. Het overeengekomen incidenteel bedrag is bestemd voor de uitvoe-
ring van diverse noodsteunregelingen. Daarnaast is een bedrag van € 5.000 aan gemeente 
gefactureerd voor de adviezen Makerspaces. Aan het Muziekgebouw is het bedrag van 
€ 17.065 gefactureerd voor de doorbelasting van de 19e termijn inzake het Arbokrediet.
Hierdoor komt het totale bedrag aan baten uit op € 1.062.115.
Het exploitatieresultaat is € 40.725 positief. In de begroting was een positief resultaat 
voorzien van € 17.396. Het resultaat is positiever uitgepakt, omdat de uitvoering van 
noodsteunmaatregelen en het Programma Creatieve Industrie grotendeels door de eigen 
organisatie is uitgevoerd waardoor de kosten voor de inhuur externe capaciteit alsmede de 
personeelskosten lager zijn uitgevallen.

Over het verslagjaar dient het bedrag van € 7.187 aan vennootschapsbelasting afgedragen 
te worden. Omdat het resultaat over het jaar 2020 negatief was zal een deel middels carry 
back gecompenseerd worden. In de meerjarenbegroting zijn de jaren 2021 en 2022 met 
een positief resultaat begroot, de jaren 2023 en 2024 negatief. De reden hiervan is dat 
richting einde van de beleidsperiode meer kosten gemaakt worden die te maken hebben 
met de voorbereidingen voor de opvolgende beleidsperiode 2025 - 2028.
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Rente
Omdat Euribor rente op de financiële markten negatief is brengen de Nederlandse 
systeembanken vanaf 2020 negatieve rente in rekening. De huisbankier heeft in 2021 
negatieve rente van 0,5% in rekening gebracht over het bedrag van meer dan € 100.000 
per bankrekening. Stichting Cultuur Eindhoven maakt gebruik van 3 bankrekeningen 
waardoor rente betaald moet worden bij een overstand van meer dan € 300.000. Om de 
rentelast zo beperkt mogelijk te houden is aan de hand van de liquiditeitsprognose 2021 
de bevoorschotting in overeenstemming met gemeente Eindhoven zodanig aangepast 
dat extra kosten zoveel mogelijk beperkt blijven. Een volledige eliminatie van de extra 
rentelast is onmogelijk aangezien Stichting Cultuur Eindhoven een ondergrens aan liqui-
diteit (= werkkapitaal) nodig heeft om de bedrijfsvoering efficiënt en risicoloos te kunnen 
uitvoeren. Deze aanpassing van het rentebeleid door alle systeembanken heeft geleid tot 
een overschrijding van € 5.080 t.o.v. de begroting.

Balans
Het eigen vermogen bestaat uit gebonden en vrije reserves. Bestemmingsfondsen zijn 
gebonden reserves. Het bedrag in het bestemmingsfonds bestaat uit meerdere onderdelen 
zoals, het reguliere subsidie bestemmingsfonds, noodfonds 2020, noodsteun 2021 en het 
bestemmingsfonds Programma Creatieve Industrie.

Door de terugstorting van de onbenutte middelen over de noodsteun 2020 en de versnelde 
uitvoering van het Programma Creatieve Industrie in het verslagjaar zal het totaalbedrag van 
de bestemmingsfondsen € 1.033.541 lager uitvallen vergeleken met het vorig jaar.
Door het positieve resultaat in het verslagjaar zullen de vrije reserves uitkomen op €  113.796. 
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Subsidies

• Bestemmingsfonds
          Jaarlijks worden de subsidiebeschikkingen in het bestemmingsfonds verwerkt.
          Aan het einde van de beleidsperiode 2021 – 2024 vindt definitieve afrekening van de 

subsidie plaats met gemeente Eindhoven. Tussentijdse overschotten in het reguliere 
bestemmingsfonds worden ingezet in de opvolgende subsidiejaren. Stichting Cul-
tuur Eindhoven heeft voor het jaar 2021 het bedrag ad € 22.295.000  van gemeente 
Eindhoven ontvangen. Daarnaast is het bedrag van € 25.000 van provincie Brabant 
ontvangen specifiek voor de Makersregeling als matching voor Snelgeld in de maan-
den november en december. Aan culturele organisaties en individuele makers is het 
bedrag van 22.204.480,-- aan subsidies verstrekt. Het overschot van € 115.520 is met 
name veroorzaakt door een onbenut deel aan Snelgeld subsidie. Deze middelen zullen 
worden ingezet voor Snelgeld subsidie in het jaar 2022.

• Noodsteun 2021
         Naast de reguliere subsidies zijn er middelen verstrekt ter ondersteuning van culturele 

organisaties. Gemeente Eindhoven heeft hiervoor € 2.700.000 aan middelen voor dit 
noodsteunpakket ter beschikking gesteld. Totaal is er voor € 2.674.722 aan noodsteun-
subsidies verstrekt waardoor het onbenut bedrag voorlopig uitkomt op € 25.278. Op 
dit moment loopt nog een bezwaar. Na de uitkomst op het bezwaar zal het onbenut 
deel aan subsidie retour worden gestort aan de gemeente Eindhoven.

• Bestemmingsfonds Programma Creatieve Industrie
         Middels een convenant met de gemeente Eindhoven en het ministerie van OCW 

is het gezamenlijke bedrag van € 1,4 miljoen verstrekt voor een periode van 4 jaar. 
Het programma zou afgerond worden in het jaar 2020. Echter is door de Covid-19 
crisis vertraging ontstaan met het uitrollen van de projecten waardoor verlenging is 
aangevraagd en het programma doorloopt in het jaar 2021. Beide financiers hebben 
hiervoor toestemming gegeven. De totale uitgaven aan de diverse deelprogramma’s 
bedragen € 1.377.157. Het overschot van € 22.843 wordt naar rato van bijdrage terug-
gestort naar de financiers.
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Risico’s en risicobeheersing
De risico’s binnen de eigen organisatie zijn zoveel mogelijk beperkt. Middels verzekeringen 
zoals een WA, bestuurdersaansprakelijkheid en ziekteverzuim worden diverse risico’s 
afgedekt.

Binnen de organisatie wordt op verschillende onderdelen en taken een strikte functieschei-
ding toegepast. In het subsidiesysteem en betalingsverkeer is d.m.v. een rechtenstructuur 
de functiescheiding aangebracht. Intern is de organisatie zo ingericht om risico’s zoveel 
mogelijk te beperken, wat een noodzakelijke eis is voor een goedkeurende accountantsver-
klaring.

Stichting Cultuur Eindhoven ontvangt jaarlijks een beschikking van de gemeente Eindho-
ven, terwijl aan de culturele organisaties meerjarige subsidiebeschikkingen zijn afgegeven. 
Meerjarige subsidies zijn verleend onder de opschortende voorwaarden dat de gemeente 
Eindhoven voldoende middelen ter beschikking stelt. In de opdrachtovereenkomst met de 
gemeente is bepaald dat in geval van opzegging van deze overeenkomst door de gemeen-
te de financiële gevolgen van een deugdelijke afwikkeling van de dan lopende subsidiever-
plichtingen door de gemeente worden gedragen. 

Vanaf 2017 liep een juridische procedure tussen een subsidieontvanger en Cultuur Eindho-
ven en later gemeente Eindhoven over de hoogte van het reeds beschikte subsidiebedrag 
over de periode 2017-2020. Naar aanleiding van dit dispuut heeft de Raad van State op 
datum 13 februari 2019 uitspraak gedaan waarbij middels een vonnis is aangegeven dat 
Cultuur Eindhoven niet bevoegd is om subsidies te verstrekken. Gemeente Eindhoven 
heeft met terugwerkende kracht deze bevoegdheid hersteld middels de mandaat van het 
college aan directeur-bestuurder Cultuur Eindhoven. Op 27 januari 2021 heeft de Raad van 
State uitspraak gedaan waarbij de tegenpartij in het ongelijk is gesteld en geen recht heeft 
op extra subsidie. Het risico is hiermee volledig komen te vervallen. In het verslagjaar lopen 
geen rechtsgedingen meer. De Raad van State heeft in hetzelfde vonnis aangegeven dat de 
mandaatconstructie legitiem en correct is toegepast in 2019-2020. Met betrekking tot de 
nieuwe juridische constructie met delegatie van bevoegdheid aan Cultuur Eindhoven heeft 
de Raad van State in zijn uitspraak aangegeven dat de delegatie binnen de Gemeentewet 
niet mogelijk is. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het college voor de uitvoering van 
Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 een mandaat gegeven aan directeur-
bestuurder van  Cultuur Eindhoven. 

Toekomstverwachtingen
De continuïteit van Cultuur Eindhoven is gewaarborgd aangezien gemeente Eindhoven 
de opdracht voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 heeft verleend. De organisatie is in 
2021 doorontwikkeld en beschikt over de benodigde expertise om de opdracht naar tevre-
denheid ten uitvoering te brengen. De financiële positie van Cultuur Eindhoven is gezond.  
Door de aanhoudende Covid-19 crisis zijn de negatieve gevolgen voor culturele organisa-
ties en makers in de stad begin 2022 nog steeds voelbaar. Hoe het herstel in de culturele 
sector zal verlopen is vooral afhankelijk van de in 2022 geldende maatregelen en gedrag 
van het publiek. Cultuur Eindhoven blijft alert en in gesprek met de sector om passende 
steun te kunnen bieden waar nodig.
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2 Algemene gegevens
  
2.1 Zakelijke gegevens van de onderneming
  
rechtsvorm stichting 
bedrijfsadres Stadhuisplein 3, 5611 EM Eindhoven 
statutaire naam Stichting Cultuur Eindhoven 
handelsnaam Stichting Cultuur Eindhoven 
Kamer van Koophandel 63694956 
Toezichthouders T.  Mlaker 
 G. van Asseldonk 
 N. Jansen 
 L. Heuts 
 M. Piotrowska 
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3 Fiscale positie
  
3.1 Verschuldigde vennootschapsbelasting 2021
 
Het fiscale resultaat over 2021 van Stichting Cultuur Eindhoven is als volgt berekend: 
  €   
  
resultaat voor belastingen  47.911 
  

    
Belastbaar bedrag  47.911 

    
 
Berekening vennootschapsbelasting  
 
Over het belastbaar bedrag is aan vennootschapsbelasting verschuldigd: 

 €  
 

15% van € 47.911  7.187  
    

Belastingbedrag  7.187  
    

 
Overige specificaties vennootschapsbelasting 
 
De per balansdatum verschuldigde vennootschapsbelasting van de stichting is als volgt samengesteld: 
  €  
  
belastingbedrag boekjaar   7.187  
voorlopige aanslagen   -  

      
Te verwachten aanslag   7.187  
 
Over voorgaande boekjaren verschuldigd of te vorderen:    
te vorderen vennootschapsbelasting 2020  -1.512   

     
   -1.512  

      
   5.675  

      
  
  
3.2 Vaststelling aanslagen vennootschapsbelasting
 
De aanslagen vennootschapsbelasting zijn tot en met 2019 definitief vastgesteld. 
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Stichting Cultuur Eindhoven te Eindhoven
 

1 Balans per 31 december 2021
(ná verwerking voorstel resultaatbestemming) 

  

ACTIVA    

 
  31 december 2021   31 december 2020  

  €    €    €    €   

Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
 

   

inventaris   4.826   8.826  
      

Vlottende activa 
 

  

Vorderingen 
 

   

debiteuren   121.000   -  
vennootschapsbelasting   -   1.512  
overige vorderingen   77.119   21.142  
          
    198.119    22.654  
      
Liquide middelen 
 

   

bank, rekening-courant   1.911.494   2.584.578  
 
         
   2.114.439    2.616.058  
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PASSIVA   

  31 december 2021   31 december 2020  
  €    €    €    €   

Eigen vermogen 
 

   

bestemmingsfondsen   291.654   1.325.195  
overige reserves   113.796   73.072  
          
    405.450    1.398.267  
      

Kortlopende schulden 
 

     

bank, rekening-courant   51   209  
crediteuren   1.132   15.150  
omzetbelasting   56.262   23.781  
vennootschapsbelasting   5.675   -  
overige schulden   1.557.108   1.116.050  
overlopende passiva   88.761   62.601  
          
    1.708.989    1.217.791  
 
         
   2.114.439    2.616.058  
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Stichting Cultuur Eindhoven te Eindhoven
 

2 Staat van baten en lasten over 2021
  
     begroot   afwijking     

  01-01-2021   01-01-2021   budget t.o.v.   01-01-2020  

  t/m   t/m   realisatie   t/m  
  31-12-2021   31-12-2021   2021   31-12-2020  

  €   €   €   €  
Baten      
Bijdrage gemeente beheerslasten   975.050   975.050   -   975.050  
overige inkomsten   87.065   17.065   70.000   17.765  
              
  1.062.115   992.115   70.000   992.815  
      
Lasten      
werk door derden   7.020   5.000   2.020   6.600  
kosten cultuurraad   51.026   55.000   -3.974   61.461  
lonen en salarissen   546.248   559.957   -13.709   566.644  
sociale lasten   87.942   89.593   -1.651   86.018  
pensioenlasten   100.702   89.593   11.109   93.806  
afschrijving vaste activa   4.000   3.600   400   4.128  
huisvestingskosten   33.208   28.356   4.852   33.038  
overige activiteitkosten materieel   41.654   35.000   6.654   32.363  
inventariskosten   -   550   -550   -  
marketing- en communicatiekosten   21.658   22.000   -342   20.529  
overige personeelskosten   50.845   36.000   14.845   29.189  
algemene kosten   63.504   46.000   17.504   63.412  

              
   1.007.807   970.649   37.158   997.188  

              
Bedrijfsresultaat   54.308   21.446   32.842   -4.373  
      
Financiële baten en lasten      
rentelasten en soortgelijke kosten   6.397   1.000   5.397   4.791  

              
resultaat voor belastingen   47.911   20.466   27.445   -9.164  
belastingen   -7.187   -3.070   -4.117   327  

              
Resultaat na belastingen   40.724   17.396   23.328   -8.837  
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3 Kasstroomoverzicht 
   

  2021   2020  

   
Bedrijfsresultaat   54.308    -4.373  

 
Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat     
aanpassingen voor afschrijvingen  4.000    4.128   

         
   4.000    4.128  

 
Veranderingen in werkkapitaal     
afname (toename) van handelsdebiteuren  -121.000    363   
toename (afname) van handelscrediteuren  -14.018    6.765   
afname (toename) van overige vorderingen  -54.465    5.510   
toename (afname) van overige schulden  505.374    246.693   

         
   315.891    259.331  

         
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   374.199    259.086  

  
_ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _  

     
ontvangen winstbelasting  -    1.512   
betaalde interest  -6.397    -4.791   
betaalde winstbelasting  -7.187    -1.185   

         
   -13.584    -4.464  

         
Kasstroom uit operationele activiteiten   360.615    254.622  
     
verwerving van materiële vaste activa  -    -2.988   

         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -    -2.988  
     
toename (afname) van de schulden aan banken  -158    209   
overige kasstromen  -1.033.541    632.997   

         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -1.033.699    633.206  
         
mutatie geldmiddelen   -673.084    884.840  
geldmiddelen begin boekjaar   2.584.578    1.699.738  
         
geldmiddelen einde boekjaar   1.911.494    2.584.578  
         
    
De geldmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:    
    
   31-12-2021   31-12-2020  
    
liquide middelen    1.911.494   2.584.578  
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4 Toelichting op de jaarrekening
  
4.1 Algemene informatie
 
statutaire naam Stichting Cultuur Eindhoven 
rechtsvorm stichting 
statutaire zetel Eindhoven 
Kamer van Koophandel 63694956 
bedrijfsadres Stadhuisplein 3, 5611 EM Eindhoven 
  
4.2 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
 
Ondernemingsactiviteiten
 
De ondernemingsactiviteiten bestaan uit: 
- het op transparante wijze uitvoeren van het cultuurbeleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente 

Eindhoven; 
- de betekenissen van kunst en cultuur vergroten voor de stad Eindhoven, haar bewoners en gebruikers; 
- het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuur klimaat binnen de stad Eindhoven; 
- het stimuleren van creativiteit en kunstontwikkeling binnen de stad Eindhoven; 
- het adviseren van de gemeente Eindhoven over het (te ontwikkelen) cultuurbeleid; 
- het adviseren van (culturele of andere) organisaties gericht op de realisatie van kunst, cultuur en creativiteit binnen 

de stad Eindhoven; 
- het financieren van het kunst- en cultuuraanbod binnen de stad Eindhoven en het bieden van financiële 

ondersteuning aan rechtspersonen die binnen de stad Eindhoven kunst- en cultuurprojecten realiseren. 
 
Toepasselijk verslaggevingsstelsel
 
Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 BW 2) is de rechtspersoon geen stichting waarop de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing zijn. De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld volgens de 
bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven. 
 
Schattingen  
 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de leiding van de onderneming schattingen en gaat van bepaalde 
veronderstellingen uit die van invloed kunnen zijn op de waardering van de activa, passiva en de uitkomsten van de 
winst-en-verliesrekening. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen.
 
Financiële instrumenten
 
Algemeen 
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten, die in de balans als 
activa en passiva zijn verantwoord. De op de balans opgenomen financiële instrumenten bestaan voornamelijk uit 
financiële vaste activa, handelsdebiteuren, effecten, liquide middelen, (achtergestelde) lang- en kortlopende leningen 
en leveranciers en handelskredieten. Over deze financiële instrumenten loopt de onderneming rente- en kredietrisico. 
De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om deze risico's af te dekken. 
  
  

4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
 
Algemeen  
 
De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, tenzij hierna anders 
aangegeven. Niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen. 
De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. 
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Bijzondere waardeverminderingen 
 
Periodiek wordt beoordeeld of er aanleiding is voor een bijzondere waardevermindering van de vaste activa. Bij 
toepassing van een bijzondere waardevermindering wordt de realiseerbare waarde bepaald op basis van de contante 
waarde van in de toekomst door het betreffende actief te genereren kasstromen of de directe opbrengstwaarde van 
het actief. Als de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van het actief, wordt het verschil als bijzondere 
waardevermindering op de boekwaarde in mindering gebracht. De waardeverandering komt, voor zover aanwezig, 
eerst ten laste van de herwaarderingsreserve. Het eventueel resterende deel wordt als last in de exploitatierekening 
verantwoord. De afboeking wordt ongedaan gemaakt, zodra de waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. 
 
Materiële vaste activa
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De 
afschrijvingen zijn in het algemeen lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte economische levensduur, met 
inachtneming van de restwaarde. 
 
Vorderingen  
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 
transactiekosten. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij het ontbreken 
van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Debiteuren 
De debiteuren zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de 
kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de vordering. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de aldus bepaalde waarde van de vordering. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover liquide middelen niet ter vrije 
beschikking staan, is hiermee indien noodzakelijk, bij de waardering rekening gehouden. 
 
Personeelsbeloningen
 
Periodiek betaalbare beloningen 
Periodiek betaalbare beloningen zoals lonen, salarissen, premies sociale verzekeringen en doorbetalingen bij vakantie 
en ziekten, zijn als last in de exploitatierekening verantwoord. Voor zover deze lasten nog niet zijn voldaan, zijn deze als 
verplichting in de balans opgenomen. 
 
Verplichtingen aan de pensioenuitvoerder 
De verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerder zijn als last in de exploitatierekening verantwoord. Voor zover de 
premies nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen of als een vordering indien de betaalde 
premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden
 
Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden bij het ontbreken van 
(dis)agio. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de kortlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als 
interestlast verwerkt. 
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4.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
 
Resultaatbepaling
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van verkrijgingsprijzen. 
Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor voorzieningen. 
 
Baten 
De baten omvatten alle Baten van diensten aan derden. Baten van diensten worden opgenomen op het moment dat de 
diensten zijn verricht of naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde 
periode toegerekend. 
 
Lasten 
De kosten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen. Afschrijvingen zijn berekend volgens de grondslagen 
vermeld bij de vaste activa. 
 
Financiële baten en lasten 
De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar. 
 
Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat vóór belastingen, rekening houdend met vrijgestelde 
winstbestanddelen, fiscaal niet of slechts gedeeltelijk erkende kosten en verliescompensaties. Het verschil tussen de 
aldus berekende belasting en de op korte termijn verschuldigde of te vorderen belasting wordt als latente 
belastingverplichting of latente belastingvordering in de balans verwerkt en berekend tegen het geldende 
belastingtarief. Activering van latente belastingvorderingen blijft achterwege als niet zeker is of verrekening in de 
toekomst kan plaatsvinden. 
  
  
4.5 Kasstroomoverzicht
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Het is afgeleid van de exploitatierekening en 
de mutaties in de begin- en eindbalans. Balansmutaties waarmee geen kasstromen gepaard gaan, worden niet 
opgenomen. 
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5 Toelichting op de posten van de jaarrekening 
  
5.1 Vaste activa  
 
Materiële vaste activa
 
Het waardeverloop van inventaris is als volgt samen te vatten: 
 
  €  
Stand begin boekjaar  
aanschaffingsprijs  20.580  
cumulatieve afschrijvingen  -11.754  

    
Boekwaarde  8.826  

    
Mutaties  
afschrijvingen  -4.000  

    
Stand einde boekjaar  
aanschaffingsprijs  20.580  
cumulatieve afschrijvingen  -15.754  

    
Boekwaarde  4.826  

    
 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op een gemiddelde gebruiksduur van 2-5 jaar. 
  
  
5.2 Vlottende activa
 
Vorderingen  
 
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
 
 
Debiteuren 
Het saldo is als volgt te specificeren:   

  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
debiteurensaldo einde boekjaar  121.000   -  
af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid  -   -  
       
  121.000   -  
       
 
Overige vorderingen 
De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren: 
  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
vooruitbetaalde kosten  2.119   21.134  
overige vorderingen  25.000   -  
te vorderen subsidie gemeente Eindhoven  50.000   -  
rente  -   8  
       
  77.119   21.142  
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Liquide middelen
 
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:   
  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
Rabobank betaalrekening  1.411.433   584.578  
Rabobank spaarrekening  250.054   1.000.000  
Rabobank bedrijfsspaarrekening  250.007   1.000.000  
       
  1.911.494   2.584.578  
       
 
5.3 Eigen vermogen
 
Bestemmingsfondsen 
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 
  Stand per   Toevoeging   Onttrekking   Stand per  

  01-01-2021   boekjaar   boekjaar   31-12-2021  
  €   €   €    €  

 
regulier bestemmingsfonds  58.586   56.934   -   115.520  
subsidie noodfonds cultuur 2020  747.475   -737.475   -   10.000  
subsidie noodfonds cultuur 2021  -   25.278   -   25.278  
bestemmingsfonds Samen uit Corona  -   21.440   -   21.440  
bestemmingsfonds Gezondheid telt voor iedereen  -   96.573   -   96.573  
bestemmingsfonds programma creatieve industrie  519.134   -496.291   -   22.843  

              
  1.325.195   -1.033.541   -   291.654  

              
 
Regulier bestemmingsfonds: 
Jaarlijks worden de subsidiebeschikkingen in het bestemmingsfonds verwerkt. 
Aan het einde van de beleidsperiode 2021 – 2024 vindt subsidie afrekening plaats met gemeente Eindhoven.  
Tussentijdse overschotten in het reguliere bestemmingsfonds worden ingezet in de opvolgende subsidiejaren. 
Stichting Cultuur Eindhoven heeft voor het jaar 2021 het bedrag ad € 22.295.000,-- van gemeente Eindhoven 
ontvangen. Daarnaast is het bedrag ad € 25.000,-- van provincie Brabant ontvangen specifiek voor de Makersregeling. 
Het overschot ad € 115.520,-- is veroorzaakt door een onbenut deel aan Snelgeld subsidie. 
Deze middelen zullen worden ingezet in het jaar 2022 als extra impuls voor Snelgeld. 
 
Bovengenoemde ontvangen subsidiebedragen zijn als volgt ingezet: 
 
Professionele kunsten in samenhang met BrabantStad   2.459.475 
Meerjarige subsidie Eindhovense basis   17.792.370 
Tweejarige programma subsidie    1.024.549 
Projectsubsidies   473.004 
Snelgeld   123.287 
Gelabelde subsidies    266.040 
Brabantstad   35.000 
Gilden    15.755 
Eindhoven Cultuurprijs   15.000 
   
      
Totaal    22.204.480  
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Bestemmingsfonds programma creatieve Industrie: 
Het saldo van het programma creatieve industrie bedraagt per 31 december 2021 € 22.843,--. 
Dit saldo is als volgt opgebouwd: 
 
programma creatieve 
Industrie 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 Totaal 

       Stand begin boekjaar 519.134 584.367 248.251 195.418 0 
 ontvangen beschikking 

gemeente Eindhoven 0 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 
ontvangen beschikking 
ministerie OCW 0 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 
beschikt en uitgaven -496.291 -415.233 -13.884 -297.167 -154.582 -1.377.157 

       Stand einde boekjaar 22.843 519.134 584.367 248.251 195.418 22.843 
 
De middelen zijn middels een convenant met de gemeente Eindhoven en het ministerie van OCW voor een periode van 
4 jaar verstrekt. Het programma zou afgerond worden in het jaar 2020. 
Echter is door de Covid-19 crisis vertraging ontstaan met het uitrollen van de projecten waardoor verlenging is 
aangevraagd en het programma doorloopt in het jaar 2021.  
Beide financiers hebben hiervoor toestemming gegeven. 
Ter ondersteuning van het programma is een parttime medewerker ingehuurd. Deze loonkosten ad € 20.000,-- zijn 
doorbelast aan het bestemmingsfonds programma creatieve industrie. 
Door de hogere arbeidsintensiteit van het programma creatieve industrie in het afsluitend jaar was de inzet van extra 
capaciteit vanuit de eigen organisatie noodzakelijk om de uitvoering van de diverse deelprogramma’s mogelijk te 
maken. 
Hierdoor is het bedrag van € 28.692,-- voor de personele inzet van eigen vaste medewerkers doorbelast aan het 
bestemmingsfonds programma creatieve industrie.  
 
Het totaalbedrag ad € 1.377.157,-- aan totale beschikte subsidie en uitgaven zijn ingezet voor onderstaande 
programma’s: 
 
Reunie 2032 | Ontdekpodium 159.960 
Toren van Babel 110.934 
Materialen voor de toekomst  148.785 
GO! vmbo 112.604 
Eindhovens Erfgoed 218.382 
Pitch-it! 103.947 
Techneut zoekt ontwerper 155.807 
Creative Ecosystem Eindhoven 11.420 
De Kunst van het Afkijken 56.190 
Onderzoek 39.134 
Netwerkvorming 22.195 
Verankering kennis en projecten 189.107 
Overhead 48.692 
Totaal 1.377.157 

 

 
Subsidie noodfonds cultuur 2020: 

 
subsidie 

 
noodfonds 

 
cultuur 2020 

Stand begin boekjaar 747.475 
Retourstorting aan gemeentekas Eindhoven -747.475 
Lagere vaststelling noodsteun 10.000 

  Stand einde boekjaar 10.000 
 
Het onbenut deel aan subsidie noodsteun is op datum 27 mei 2021 retour gestort aan de gemeente Eindhoven. 
Het overschot ad € 10.000,-- heeft te maken met een lagere vaststelling op datum 17 juni 2021 van een culturele 
organisatie die noodsteun over het jaar 2020 heeft ontvangen. 
Dit bedrag zal worden retour gestort aan de gemeente Eindhoven. 
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Subsidie noodfonds cultuur 2021: 

 
subsidie 

 
noodfonds 

 
cultuur 2021 

Gemeente Eindhoven noodsteun beschikking 5823123  2.700.000 
Beschikte subsidies en uitgaven -2.674.722 

  Stand einde boekjaar 25.278 
 
Het totaalbedrag ad € 2.674.722,-- is als volgt ingezet: 
 
Subsidieregeling individuele makers 

 
1.307.016 

Snelgeld regeling noodsteun 
 

480.107 
Subsidieregeling rechtspersonen 

 
286.068 

Subsidieregeling rechtspersonen meerjarige subsidies 
 

216.581 
Ondersteunen amateurverenigingen via CKE 

 
200.000 

Extra noodsteun De Effenaar 
 

150.000 
Garantiesubsidies rechtspersonen 

 
29.950 

Bijdrage benefietavond 
 

5.000 

   Totaal subsidie noodsteun jaar 2021 
 

2.674.722 
 
Bij de subsidieregeling individuele makers loopt nog een bezwaar voor het totaalbedrag van € 6.480. Indien het 
bezwaar wordt toegekend zal dit ten laste van resterend bedrag worden geboekt. Restant bedrag zal retour worden 
gestort aan de gemeente Eindhoven. 
 
Bestemmingsfonds Samen uit Corona: 

 
subsidie 

 
Samen uit 

 
Corona 

Beschikt en ontvangen bedrag gemeente Eindhoven 100.000 
Beschikte subsidies -78.560 

  Stand einde boekjaar 21.440 
 
Stichting Cultuur Eindhoven heeft een offerte ingediend voor de uitvoering van het programma “Samen uit Corona” 
Doel van dit programma is eenzaamheid en isolatie in Coronatijd te bestrijden middels een specifiek cultureel aanbod. 
Op datum 13 juli 2021 heeft B&W een goedkeurend besluit hierover genomen. De offerte aan gemeente is op datum 3 
augustus 2021 door gemeente ondertekend. 
In 2021 zijn er 6 subsidiebeschikkingen aan organisaties verstrekt. Het programma loopt door in het jaar 2022. 
 
Bestemmingsfonds Gezondheid telt voor iedereen: 

 
subsidie 

 
Gezondheid 

 
voor iedereen 

Beschikt en ontvangen bedrag gemeente Eindhoven 100.000 
Uitgaven -3.427 

  Stand einde boekjaar 96.573 
 
Stichting Cultuur Eindhoven heeft een offerte ingediend voor de uitvoering van het programma “Gezondheid telt voor 
iedereen” Doel van dit programma is om aan te sluiten op de gezondheidsnota 2021 – 2025.  
In 2021 zijn er voorbereidende kosten gemaakt. Het programma loopt door in het jaar 2022.  
De offerte aan gemeente is op datum 27 oktober 2021 door gemeente ondertekend. 
 
Overige reserves 
In de overige reserves hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:  
  €  
Stand begin boekjaar  73.072  
 
Mutatie gedurende de periode  
allocatie van het resultaat  40.724  

    
Stand einde boekjaar  113.796  
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De onttrekkingen hebben betrekking op de resultaatbestemming in het boekjaar, zie Staat van baten en lasten over 
2021. Conform opdrachtverlening van de Gemeente Eindhoven is de stichting bevoegd om een overige reserve op te 
bouwen tot maximaal 5% van het subsidiebudget per jaar. Dit weerstandvermogen kan opgebouwd worden door 
efficiëntere bedrijfsvoering dan begroot en gefactureerd en/of voortvloeien uit inkomsten van derden. 
  

5.4 Kortlopende schulden
 
Bank, rekening-courant 
  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
ICS Visa card  51   209  
       
 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Het saldo is als volgt samengesteld: 

  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
crediteuren  1.132   15.150  
       
 
 
Omzetbelasting 
  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
4e kwartaal  56.262   23.781  

       
 
Vennootschapsbelasting 
De te betalen vennootschapsbelasting is als volgt samengesteld: 
  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
vennootschapsbelasting  5.675   -1.512  
       
   
 
Overige schulden 
De overige schulden zijn als volgt te specificeren: 
  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
rente  1.552   -  
beschikte subsidies BIS  2.357   670.540  
beschikte subsidies PLUS  7.489   203.280  
beschikte subsidies Snelgeld  99.266   -  
beschikte subsidies samen uit Corona  11.450   212.200  
beschikte subsidies programma creatieve Industrie  43.980   3.390  
beschikte subsidies gelabeld  3.928   -  
beschikte subsidies noodfonds  310.125   -  
Beschikte subsidies BAS  872.175   -  
Beschikte subsidies Brabantstad  120.563   -  
Beschikte subsidies tweejarig  50.223   -  
Beschikte subsidies projecten  34.000   -  
nog te betalen subsidies  -   26.640  
       
  1.557.108   1.116.050  
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Overlopende passiva 
De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 
  31-12-2021   31-12-2020  
  €   €  
   
reservering vakantiegeld  27.984   25.991  
reservering verlof- en ATV dagen  19.694   18.517  
nog te ontvangen facturen  22.483   2.193  
accountants- en administratiekosten  18.600   15.900  
       
  88.761   62.601  
       
 

5.5 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
  

Niet in de balans opgenomen activa
 
Subsidiebeschikking Gemeente Eindhoven 
Middels een B&W besluit op 14 december 2021 heeft de gemeente Eindhoven in 2021 een beschikking aan Stichting 
Cultuur Eindhoven afgegeven waarin een subsidie voor 2022 is verleend van € 22.607.000,--. 

  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
 
Huurverplichtingen 
Op 15 december 2020 is middels een allonge op het huurcontract de duur van huur verlengd tot en met 31 december 
2023. De aangegane huurverplichting bedraagt € 28.877,-- op jaarbasis. 
 
Afgegeven subsidiebeschikkingen 
Stichting Cultuur Eindhoven heeft in 2020 binnen de kaders van het cultuurbeleid 2021 – 2024 zoals opgenomen in de 
Cultuurbrief subsidies beschikt aan instellingen over de jaren 2021 tot en met 2024.  
De subsidies worden verleend onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad van Eindhoven voldoende 
gelden ter beschikking stelt aan Stichting Cultuur Eindhoven. 
In de opdrachtovereenkomst met de gemeente is bepaald dat in geval van opzegging van deze overeenkomst door 
gemeente de financiële gevolgen van een deugdelijke afwikkeling van de lopende subsidieverplichtingen door de 
gemeente zal worden gedragen.  
 
Het totaalbedrag aan niet in de balans opgenomen langlopende verplichtingen heeft de volgende looptijd: 
 
Off balance verplichtingen jaar 2021   

binnen 1 jaar 
tussen  

1 en 5 jaar 
  

na 5 jaar 
Totaal 

verplichtingen 
 
    

 
Subsidies Eindhovense basis € 17.792.370 € 35.584.740 € 0 € 53.377.110 
Subsidies in samenhang met Brabantstad € 2.490.075 € 4.959.750 € 0 € 7.449.825 
Subsidies tweejarig € 1.015.022 € 0 € 0 € 1.015.022 
Subsidies Gelabeld € 249.994 € 365.994 € 0 € 615.988 
Subsidies project € 169.405 € 0 € 0 € 169.405 
Subsidies Gilden € 15.755 € 0 € 0 € 15.755 

    
 

Totaal € 21.732.621 € 40.910.484 € 0 € 62.643.105 
 
In 2020 zijn subsidiebeschikkingen verstrekt voor de beleidsperiode 2021 - 2024. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling 
van Stichting Cultuur Eindhoven. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in 2020 wereldwijd, zijn door de 
Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. 
Door de landelijke overheid zijn in 2021 strenge lockdowns en avondklokken afgekondigd met als doel het aantal 
besmettingen omlaag te brengen. Dit betekent dat de financiële consequenties van dit beleid doorlopen in het jaar 
2022. Herstel van de cultuursector zal in het jaar 2022 noodzakelijk zijn om op pre-corona niveau te komen. 
Op grond van de financiële positie van Stichting Cultuur Eindhoven per balansdatum en het feit dat gemeente de 
opdracht tot en met het jaar 2024 heeft verstrekt zullen negatieve financiële gevolgen beperkt blijven. 
De continuïteit van Stichting Cultuur Eindhoven zal niet geraakt worden. 
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Gemeente Eindhoven heeft in 2021 het bedrag ad € 3.067.706,-- aan ondersteuning van de landelijke overheid 
ontvangen voor de gehele culturele infrastructuur in Eindhoven waarvan 2,7 miljoen aan Cultuur Eindhoven is verleend 
voor uitvoering van steunpakketten conform besluiten van het college B&W. 
Voor het jaar 2022 heeft gemeente Eindhoven het bedrag ad € 750.000,-- aan noodsteun beschikt. 
Dit bedrag aan noodsteun zal ingezet worden ter ondersteuning aan een basis instelling en individuele makers. 
Aan een basis instelling in podiumkunsten is het bedrag ad € 450.000,-- reeds beschikt. 
Voor de makers wordt het bedrag ad € 300.000,- ingezet voor drie verschillende trajecten: Snelgeld, subsidieregeling 
Toekomstperspectief Makers 2022 en Hybrid Music Vibes. 
Aangezien deze crisis Stichting Cultuur Eindhoven zelf niet zal raken voorziet het bestuur een duurzame voortzetting 
van de activiteiten zoals gepland. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de van veronderstelling van 
continuïteit van de instelling. 
 

5.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
 
   

  2021   2020  
  €   €  
 
BATEN   
 
Bijdrage gemeente beheerslasten   
beheerslasten personeel  728.050   728.050  
beheerslasten materieel  247.000   247.000  
       
  975.050   975.050  
       
 
Overige inkomsten   
overige bijdragen  87.065  17.765 
          

Gemeente Eindhoven heeft voor de uitvoering van diverse noodsteunregelingen een extra bijdrage van € 65.000,- 
toegekend, deze middelen dekken de overschrijding voor software, inhuur extra capaciteit en advieskosten. 
   
 
LASTEN   
 
Werk door derden   
uitzendkrachten/payrolling  7.020   6.600  
       
   
 
Kosten Cultuurraad   
facturen  35.646   49.604  
vacatiegelden  15.380   11.586  
catering  -   271  
       
  51.026   61.461  
       
 
Lonen en salarissen   
lonen en salarissen  505.992   494.869  
vakantiegeld  39.470   40.582  
eindejaarsuitkeringen  34.747   33.627  
afvloeiingskosten/afkoopsommen personeel  10.722   -  
loontoeslagen/overwerk  4.034   2.300  
verlof- en ATV dagen  2.273   7.038  
reservering vakantiegeld  1.993   -911  
ziekengeld/WAO-uitkering WG  -4.291   -10.861  
doorbelasting Personeelskosten PCI  -48.692   -  
       
  546.248   566.644  
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  2021   2020  

  €   €  
 
Sociale lasten   
WAO/AOV en overige premies invaliditeit  40.969   38.101  
ZVW vergoeding  35.295   32.375  
WW-premies  11.678   15.542  
       
  87.942   86.018  
       
   
 
Pensioenlasten   
pensioen- en pré-pensioenpremies  100.702   93.806  
       
Personeel 
Stichting Cultuur Eindhoven had over het jaar 12 medewerkers in dienst voor totaal 8,62 FTE. 
In het jaar 2021 was een parttime medewerkster in dienst ter ondersteuning van de extra werkzaamheden.  
De totale loonkosten zijn conform begroting. 
Door de arbeidsintensiteit van uitgestelde en afsluitende programma’s binnen programma creatieve Industrie is een 
deel van de loonkosten doorbelast aan dit programma. 
 
Afschrijving vaste activa   
 
Materiële vaste activa   
afschrijving inventaris  4.000   4.128  
       
   
Overige Lasten   
 
Huisvestingskosten   
huur Stadhuisplein 3 te Eindhoven  28.158   27.866  
schoonmaakkosten  5.050   5.172  
       
  33.208   33.038   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 
Overige activiteitlasten materieel   
activiteitlasten materieel overige  17.933   13.328  
activiteitlasten materieel Eindhoven cultuurprijs  14.601   19.035  
activiteitlasten materieel onderzoek  9.120   -  
       
  41.654   32.363   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Verkoopkosten   
marketing- en communicatie  21.658   20.529   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 
Overige personeelskosten   
ziekteverzuimverzekering  17.785   15.747  
scholingskosten  11.655   183  
vaste kostenvergoeding WKR  6.938   100  
onbelaste reiskosten  6.747   7.472  
overige personeelskosten  2.543   400  
overige kosten WKR  2.400   1.180  
kerstpakketten en geschenken  849   1.741  
personeelsfestiviteiten (extern)  767   518  
maaltijden zonder zakelijk belang WKR  595   668  
reis- en verblijfkosten  566   1.180  
       
  50.845   29.189   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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  2021   2020  

  €   €  
 
Algemene kosten   
kosten subsidiesysteem  28.686   27.935  
controlerend accountant  15.600   14.400  
verzekeringen  2.945   1.934  
accountants- en administratiekosten  2.840   4.616  
advieskosten  2.770   469  
loonadministratie  1.983   1.644  
representatiekosten  1.804   261  
relatiegeschenken  1.661   2.785  
webhosting en licenties IT  1.447   1.429  
kantoorkosten  1.440   1.585  
bespreking/advisering  1.048   300  
boekhoudsysteem  535   516  
vergaderruimte  373   -  
abonnementen, vakliteratuur   278   250  
Raad van Toezicht declaraties  96   223  
administratieve dienstverlening  -   493  
kosten catering  -   507  
juridische en fiscale werkzaamheden  -   3.330  
overige algemene kosten  -2   735  
       
  63.504   63.412   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

Materieel 
De overschrijding van algemene kosten heeft te maken met extra kosten voor licenties van het subsidiesysteem die te 
maken hebben met de uitvoering van diverse subsidieregelingen t.b.v. noodsteun. 
       
Totaal overige Lasten  210.869   178.531  
       
 
Rentelasten en soortgelijke kosten   
bankrente  6.080   4.508  
bankkosten  317   264  
rente en kosten banken  -   19  
       
  6.397   4.791  
       
 
Belastingen   
vennootschapsbelasting 2019  -   -1.185  
vennootschapsbelasting 2020  -   1.512  
vennootschapsbelasting 2021  -7.187   -  
       
  -7.187   327  
       
   
Het fiscaal resultaat over 2021 bedraagt € 47.912,-- positief. Over dit resultaat dient 15% vennootschapsbelasting 
afgedragen te worden. 
Middels Carry back kan het huidig resultaat gecompenseerd worden met het negatief resultaat uit 2020. 
 

5.7 Beloning bestuurder en toezichthouders 
 
De directeur-bestuurder ontvangt een beloning waarbij statutair vastgestelde richtlijnen voor het beloningsbeleid in 
acht worden genomen. 
De stichting heeft een arbeidsvoorwaardenreglement waarbij salarisschalen gebaseerd zijn op de Collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten. 
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Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking (verantwoordingsmodel 1.a.). 

  Gegevens 2019   
bedragen x € 1 Tanja Mlaker 
Functiegegevens Directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01  -  31-12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 
Dienstbetrekking? ja 
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 96.392 
Beloningen betaalbaar op termijn 18.251 
Subtotaal 114.643 
    
 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0 
    
Bezoldiging 114.643 

   
  
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 
  
Gegevens 2020   
bedragen x € 1 Tanja Mlaker 
Functiegegevens Directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01  -  31-12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 
Dienstbetrekking? ja 
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 94.962 
Beloningen betaalbaar op termijn 16.896 
Subtotaal 111.858 
    
Bezoldiging 111.858 

 

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700,-- of minder (verantwoordingsmodel 1.d.) 

  Gegevens 2021   
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 
Gabrielle van Asseldonk voorzitter Raad van Toezicht 
Nico Jansen lid Raad van Toezicht 
Leon Heuts lid Raad van Toezicht 

 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden, alleen 
onkostendeclaraties worden vergoed. In 2021 is € 96,-- aan onkosten verstrekt. 
   
Bestemming resultaat boekjaar 
  €  
  
toevoeging overige reserves  40.724  
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Eindhoven, .........................2022 
 
Het bestuur en raad van toezicht 
 
 
 
Directeur-bestuurder 
Mevr. Tanja Mlaker 
 
 
 
Voorzitter raad van toezicht 
Mevr. Gabrielle van Asseldonk 
 
 
 
Lid raad van toezicht 
Dhr. Nico Jansen 
 
 
 
Lid raad van toezicht 
Dhr. Leon Heuts 
 
 
 
Lid raad van toezicht 
Mevr. Magdalena Piotrowska 
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 Was getekend, 
 Het bestuur en raad van toezicht.
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Overige gegevens



 

Astrium Overheidsaccountants B.V. Tel: (079) 36 23 613 IBAN NL10RABO0322622360 

Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer Fax: (079) 361 57 77 BTW nr. NL810591625B01 

www.astrium.nl info@astrium.nl KVK: 34168056 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: Het bestuur van de Stichting Cultuur Eindhoven 

A. Verklaring over de in de jaarstukken (subsidieverantwoording) opgenomen 

jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de in de jaarstukken (subsidieverantwoording) opgenomen jaarrekening 2021 van 

de Stichting Cultuur Eindhoven te Eindhoven gecontroleerd.  

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over de periode 1 januari 2021 tot en met  

31 december 2021 als van de activa en passiva van de Stichting Cultuur Eindhoven per  

31 december 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 

Organisaties zonder winststreven en de Beleidsregels toepassing Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT); 

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde basten en lasten alsmede de balansmutaties over 

2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen, waaronder de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene 

subsidieverordening gemeente Eindhoven en de Subsidieverlening 2021 (kenmerk 

5493706); 

• Zijn de subsidiegelden besteed aan de activiteiten waarvoor de gelden beschikbaar zijn 

gesteld, en is voldaan aan de verplichtingen van de subsidieverleningsbeschikkingen: 

• kenmerk 5493706 ad € 22.295.000,-- inzake reguliere subsidie 2021 van gemeente 

Eindhoven; 

• kenmerk 5823123 ad € 2.700.000,-- inzake noodsteun subsidie 2021 van gemeente 

Eindhoven; 

• kenmerk B1273487 ad € 600.000,-- over de jaren 2017 t/m 2021 inzake 

projectsubsidie programma creatieve industrie van het ministerie van OC&W; 

• kenmerk 2017/00730-6 ad € 800.000,-- over de jaren 2017 t/m 2021 inzake 

projectsubsidie programma creatieve industrie van gemeente Eindhoven. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2021; 

2. Het overzicht van baten en lasten over 2021; 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. 
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Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Cultuur Eindhoven zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 

of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 

volledig is. 

Benadrukking van de gevolgen van het Coronavirus 

Het Coronavirus heeft ook invloed op de Stichting Cultuur Eindhoven. Wij vestigen derhalve 

de aandacht op de paragraaf ‘belangrijke gebeurtenissen na balansdatum’ in de jaarrekening 

waarin door het bestuur is toegelicht wat haar visie is op de impact van het virus op de 

stichting en met wat voor impact zij verder rekening houdt. 

 

Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds onzekerheden blijven bestaan. Het bestuur geeft 

daarbij aan dat er geen sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de 

continuïteit van de stichting.  

 

Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld 

en zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Op grond van de 

door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van 

mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van 

deze controleverklaring zijn, de stichting de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar 

jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het verslaggevingsstelsel. 

Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de controlestandaarden - een 

goedkeurend oordeel verstrekt. 

 

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het verslag Raad van Toezicht 2021; 

• het Bestuursverslag 2021; 

• inhoudelijke verantwoording 2017-2021 Programma Creatieve Industrie. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 

de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 

in  de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Standaard 640. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen 

van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, waaronder de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene 

subsidieverordening gemeente Eindhoven en de subsidieverlening. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 

het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 

relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de financiële positie 

voldoende is om de stichting in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering 

financieel op te vangen. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de 

jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting.  

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons te 

geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 

indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 

oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, 

dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op 

deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde afweging dat de Stichting in staat is de 

risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 

en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar 

financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat de stichting de financiële risico’s niet kan opvangen;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 

gekomen. 
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Zoetermeer, 14 april 2022 

Astrium Overheidsaccountants B.V.   

 

 

Was getekend,  

Drs. D.J. Han RA 
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