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Inleiding  
Voor u ligt ons jaarverslag van 2018. Een jaar waarin Het Stadshuus zich weer verder heeft 

ontwikkeld als de ontmoetingsplek van de plaats Lochem. Ca. 450 activiteiten zijn er dit jaar geweest 

in Het Stadshuus ! Een aantal daarvan heeft ook een plekje gekregen in dit jaarverslag. In dit jaar 

hebben wij ook onze totaal verbouwde keuken(studio) in gebruik genomen, een aanwinst voor Het 

Stadshuus. Daarnaast hebben we dit jaar 25.000 nieuwe bewoners gekregen in de vorm van de 

verzameling oude kinderboeken, die met de Stichting ’t Oude Kinderboek zijn meeverhuisd van 

Deventer naar Lochem. Ook met deze aanwinst zijn wij erg blij. Financieel ziet het er allemaal nog 

steeds goed uit voor Het Stadshuus, ondanks enkele grote investeringen die dit jaar gedaan zijn 

(naast de verbouwing van de keuken ook een gloednieuwe brandmeld-installatie. E.e.a. heeft er dan 

ook toe geleid dat de evaluatie die dit jaar door de Gemeente gehouden is een positieve uitkomst 

had. We hebben als Stadshuus ons plekje verworven in het sociaal-culturele landschap van Lochem. 

Heel veel dank aan iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen. Eén van hen is ons dit jaar 

helaas ontvallen: meneer Aad. Hij heeft dit jaar voor de laatste keer de trossen los gegooid en is 

begonnen aan zijn laatste reis.  We zullen hem missen.  

 

Peter van Waveren Hogervorst 

Voorzitter 

 

Evenementen en exposities 
De evenementen- en kunstcommissie van het Stadshuus organiseerden in 2018 wekelijks een aantal 

activiteiten:  

 Elke woensdagochtend muziekcafé met verschillende muzikanten. Ook de soepbrigade was 

regelmatig aanwezig op de woensdagochtend 

 Elke woensdagmiddag sjoelen 

 Elke donderdagmiddag handwerk café 

 2x per week was het Stadsbrocantehuus geopend 

 Legpuzzelruil 

 

De soepbrigade was ook aanwezig tijdens activiteiten buiten het Stadshuus, t.w. de Keidagen, 

Lochem Land Fair, met Hart & Ziel van Radio 4 op de Markt, en bij de Goede Doelen markt in de 

Gudulakerk. 

 

De open dag van het Stadshuus vond plaats op 22 September, maandenlang hebben we met 

man/vrouw en macht gewerkt om de keuken, de patiokamer en de binnentuin te renoveren, en 

daarna de grote schoonmaak met een heerlijke lunch en de soepbrigade! 

In Oktober was er de druk bezochte en oergezellige Jamsession in het Muziekcafé met de 

Soepbrigade en heerlijke hapjes!  
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Op 5 December vierde de goed heilig man zijn verjaardag bij ons in de huiskamer, hij nam afscheid 

van Gerthe en Keetje op zijn eigen wijze!! Eind december zijn we gestart met “Heel het Stadshuus 

bakt”, we bakten oliebollen, appelbeignets en wafels met de vrijwilligers die er enorm veel plezier 

aan hebben beleeft.   

  

 

In het verslagjaar waren er de volgende exposities: 

- Januari, expositie Pieter van de Pol  

- Februari/maart, exposite Cynthia van Unen en Wim Leussink 

- April, verzameld werk van deelnemers jaarlijkse Kunstroute Lochem 

- Mei/juni Lochem Festival 50 jaar  

- Juli/ augustus/september, expositie Toon Klaver 85 jaar 

- Oktober/november, expositie Annelies Wolma en cursisten 

- December 2018, expositie schildersgroep Willow, De Vier Jaargetijden 

 

Na zijn succesvolle periode als “artist in residence” in 2017 sloot Pieter van de Pol zijn periode in het 

Stadshuus af met een expositie van zijn nieuwe werken. Het schildersatelier bood hem gelegenheid 

ongestoord te werken terwijl bezoekers toekeken, of hen uit te nodigen in gesprek te gaan over zijn 

werk- en zienswijze; een kijkje in een “kunstkeuken”.  

Zowel de expositie van Cynthia van Unen en Wim Leussink in februari/maart als die van de 10 

deelnemende Stadshuus-exposanten aan de Kunstroute Lochem in april trokken veel bezoekers. Het 

Stadshuus is voor velen de uitvalsbasis van de jaarlijkse kunstroute en werd gedurende het 

Paasweekend door ca 400 kunstliefhebbers bezocht. 
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Bijzonder geslaagd was de expositie van het 50 jarig bestaan Lochems Festival in de maanden mei en 

juni. Hier werden ca 1250 bezoekers geteld, er werd veel over geschreven en gesproken in de media. 

Via Facebook werden vooral veel herinneringen en foto’s gedeeld. Deze expositie sloot aan bij 

meerdere  activiteiten in Lochem die terugblikten op de voorloper van Pinkpop; een pioniersfase 

waarin energieke en gedreven Lochemmers een belangrijke rol speelden. 

 

De bijzondere expositie van een van Lochems meest bekende kunstenaars, Toon Klaver, gedurende 

de periode van juli tot en met september trok ca 1000 bezoekers. Niet alleen uit onze gemeente, 

maar uit heel Nederland. Hoewel in eerste instantie aarzelend, exposeerde Toon vol trots zijn werken 

en was vrijwel dagelijks aanwezig om bewonderaars te woord te staan. Een financiële bijdrage van 

het Lochemse Steunfonds maakte deze expositie tot een groot succes. 
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In december richtte de schildersgroep Willow een expositie in van landschappen onder het thema De 

Vier Jaargetijden, nu eens niet van Vivaldi. De groep komt uit Lochem en directe omgeving en de 

schilders toetsten hun werk niet alleen aan elkaars opvattingen, maar ook aan die van het publiek. Zij 

bleven nog over de jaargrens t/m januari 2019 genieten van de belangstelling. 

Verhuur 
 

Vaste verhuur 

De bezettingsgraad is in 2018 iets toegenomen van 85% naar 87%.  

 

Nieuwe huurders: 

Unive 

Stichting ’t Oude Kinderboek 

WeMindZ 

Talent en Leren 

Stadshuus Brocanten 

Hadouchi security Services 

TekstEnz 

 

Vertrokken huurders: 

KijkG 

Radio 573 

Fresh Idea Factory 

123 Nederlands 

Grazia Italia 

 
Incidentele verhuur 
Wij zien de aanvragen voor reserveringen voor vergaderingen of trainingen en evenementen steeds 
meer groeien. Het totale aantal keren dat incidenteel werd verhuurd was 470. Een willekeurig aantal 
voorbeelden hiervan: 
 
In de Marktkamer hadden we weer een aantal Power Groep bijeenkomsten van SWL  en meerdere 
vergaderingen/trainingen. In de Huiskamer werd 2-wekelijks een Balfolk avond georganiseerd wat 
een succes was. Er is een opzet gemaakt voor een Geschiedeniscafé van het Historisch Genootschap. 
Dit is zo’n succes geweest dat er bijna een gastenstop moest plaatsvinden, zoveel mensen kwamen 
er op af.  De Vredesweek startte ook vanuit de Huiskamer en leerlingen van het Staring College 
verzorgden in samenwerking met SWL een fijne middag voor ouderen. Nog steeds zijn er onze 
“trouwe bezoekers ” zoals  de diverse schildersgroepen, de wandelgroep en de koffiegroep van SWL, 
de Spaanse lessen en diverse bedrijven die bij het Stadshuus vergaderen of een kantoorruimte 
huren.  
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De Molenzaal is een stukje groter geworden en biedt nu plaats voor maximaal 90 personen. De 
lezingen van o.a. het Historisch Genootschap trekken veel bezoekers. Ook hebben we van een paar 
concerten van Arabische en Perzische muziek kunnen genieten.  
De Molenzaal is ook nog omgebouwd tot een echte beurs, namelijk de kunststripbeurs. In diverse 
marktkramen door de Huiskamer en Molenzaal heen werden stripboeken verkocht en een paar van 
de schrijvers van stripboeken van deze tijd waren aanwezig.  Focko de Zee presenteerde zijn laatste 
deeltje “over Lochem” en we hebben de boekpresentatie over De Cloese mee mogen maken. Ook 
werden we verblijd met Jump85 bridgeclub die een horecadrive rond de kerk organiseerde. Het 
begin en de prijsuitreiking aan het einde werd door het Stadshuus verzorgd. Er waren toen ca. 100 
personen in huis. 
   
Het gelegenheidskoor LOKO repeteert 2-wekelijks in de Molenzaal. Helaas heeft Popcorn een ander 
onderdak gevonden.  Het Lochems Mannenkoor komt regelmatig inzingen voor hun uitvoeringen in 
de Gudula Kerk. 
 
Ook mochten wij onderdak verlenen aan de leden van orkest en koor voor de uitvoering van het Bach 

Weinachtsoratorium. Ze kwamen bij ons in de kookstudio eten en ook moesten we  kleedkamers 

voor dames en heren verzorgen.   

 

Overzicht aantal incidentele verhuur 2018 

 

 

Vrijwilligers 

Aantal vrijwilligers 

In 2018 hebben ruim 60 vrijwilligers zich voor het Stadshuus ingezet. De meeste van deze vrijwilligers 

hebben zich ingezet als gastvrouw of gastheer. Verder zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor het 

gebouwbeheer, 7 muzikanten die volgens een rooster op woensdagochtend hun muziek ten gehore 
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brengen. Daarnaast zijn er vrijwilligers voor de boekhouding,  coördinatoren van de verschillende 

commissies,  leden van de evenementen- en de kunstcommissie en de bestuursleden. 

 

Nieuwe/vertrokken vrijwilligers 

In het verslagjaar hebben zich 15 nieuwe vrijwilligers gemeld en 6 vrijwilligers zijn gestopt met  hun 

werkzaamheden voor het Stadshuus. 

 

Overleden 

Aad Ritsma, een van onze markante gastheren die vanaf het begin betrokken was bij het Stadshuus is 

op 86-jarige leeftijd overleden op 4 juli. Een aantal van de vrijwilligers heeft zijn uitvaart bijgewoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen voor vrijwilligers 

Als vrijwilliger bij het Stadshuus geniet je een aantal voordelen:  

- Vrijwilligers worden  automatisch en  gratis lid van het Stadshuus. 

- Vrijwilligers die zich minimaal 1x per week inzetten voor het Stadshuus kunnen de 

kookstudio en de Huiskamer 1x per jaar gratis huren.  

- Vrijwilligers krijgen (op vertoon van hun Stadshuus legitimatiebewijs) gratis koffie in het 

Stadshuus ook als zij niet in functie zijn. 

 

Schoonmaakdag 

Op 19 juli werd een schoonmaak dag georganiseerd met alle vrijwilligers om te poetsen,  stof af te 

nemen, ramen te lappen etc. , allerlei werkzaamheden die niet door de wekelijkse schoonmaakdienst 

worden aangepakt, maar die wel  1x per jaar nodig zijn om te doen. 

De schoonmaak dag werd feestelijk afgesloten met een heerlijke maaltijd in onze nieuwe kookstudio   

 

BBQ 

Zoals elk jaar was er ook in 2018 weer de traditionele BBQ met alle vrijwilligers. Het merendeel van 

de vrijwilligers was hierbij aanwezig. De muziek werd verzorgd door Roelof Herings die op zijn 

accordeon liedjes speelde uit verschillende landen. 
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Gebouwbeheer 
 

Tweede coördinator gebouwbeheer 

We hebben in dit jaar geen geluk gehad in onze zoektocht naar een tweede coordinator 

gebouwbeheer, die de begeleiding van de klussenploeg op zich neemt. Twee keer dachten we 

iemand hiervoor te hebben, maar beide personen namen ook weer vrij snel afscheid.  

 

Opfrissen eerste verdieping 

Onder aanvoering van Astrid van Bakkum werd de eerste verdieping danig opgefrist door het 

schilderen van muren en het beter verlichten met spots. 

 

Brandmeldinstallatie 

Gedurende de tweede helft 2018 werd de brandmeldinstallatie in het gehele gebouw vernieuwd. Na 

de installatie heeft het certificeringsbureau in december de certificeringsinspectie afgerond. Een van 

de voorwaarden voor certificering is dat de organisatie over een Beheerder Brandmeld- en 

Ontruimingsinstallaties moet beschikken. De coördinator Gebouwbeheer heeft de cursus gevolgd 

met het benodigde certificaat als resultaat. Aan alle eisen is nu voldaan. Het wachten is nu op het 

door de certificatie-instelling te verstrekken certificaat van de totale installatie. 

 

Interne veiligheid 

In augustus werd door 16 Stadshuzers het BHV-examen voor BedrijfsHulpVerlening afgelegd. Alle 16 

slaagden. Daarnaast werd het veiligheidsbeleid en het geactualiseerde Ontruimingsplan vastgesteld.  

 

Bewegwijzering 

In oktober werd de bewegwijzering sterk verbeterd. Bezoekers worden nu in de entree en op de 

verdiepingen verwezen naar waar ze moeten zijn. 

 

Nieuwe keuken en patiozaal 
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In maart werd begonnen met de vervanging en herinrichting van de keuken en patiozaal. In 

September was de uiteindelijke voltooiing en op 22 september werd keuken en patiozaal door onze 

klussers Frans en Wouter officieel geopend en vervolgens in gebruik genomen.  

 

Wifi 

Omdat de wifi in het gebouw niet altijd optimaal werkte, werd in het derde kwartaal 2018 de wifi-

installatie geheel vervangen door een nieuwe en sterkere installatie met hoog 

betrouwbaarheidsniveau. 

 

Vuilwaterpomp 

Het afgelopen jaar ontstonden veel storingen in een van de vuilwaterpomp installaties. De sterk 

verouderde pomp werd vervangen door een nieuwe, waardoor de problemen tijdens het gebruik van 

de nieuwe keuken (hopelijk) tot het verleden gaan behoren. 

 

Overige zaken 

AVG 

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG 

is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door 

particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. 

Ook het Stadshuus heeft daarom een protocol privacy beleid Stadshuus opgesteld waarin de regels 

voor verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers, leden en huurders is vastgelegd. Dit privacy 

protocol is opgenomen op de website van het Stadshuus. 

 

Bewegwijzering/informatieschermen 

Het is dit jaar gelukt om de informatieschermen in de hal en voor het raam aan de Marktkant aan de 

praat te krijgen.  

De aanschaf en installatie van deze schermen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 

van de Stichting Maatschappelijk Belang Lochem. Hiervoor zegt het Stadshuus hen hartelijk dank! 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsgegevens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
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Financiële jaarrekening 

Waarderingsgrondslagen 

Afschrijving van de vaste activa op basis van technische en/of economische levensduur. 

Het Stadshuus heeft in principe geen crediteuren, factuurdatum=betaaldatum. 

De enige crediteuren positie in 2018 betreft de verrekening energiekosten. 

 

Baten en Lasten 

Alle baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Cash-flow versus resultaat 

De Cash-flow geeft het verschil aan tussen alle ontvangen inkomsten en alle betaalde uitgaven. 

De Cash-flow is lager dan de het financiële resultaat, omdat investeringen op de balans worden 

verantwoord als bezittingen waarop wordt afgeschreven.  

 

Functiescheiding 

Het Stadshuus heeft een scheiding aangebracht tussen betalingen en de boekingen.  

 

Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit 2 personen, George J. Udcoff en Fred Heintzbergen. 

De kascommissie heeft 27 mei 2018 de administratie gecontroleerd en zal in de Algemene Leden 

Vergadering haar bevindingen toelichten. 
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Balans per 31 december 2017 en 2018 

 

 

Toelichting op de balans 

Er is in 2018 totaal 74.676 euro geïnvesteerd. Er is een nieuwe brandmeldinstallatie aangelegd van 

80.000 euro. De Gemeente Lochem eigenaar van het gebouw heeft 60.000 euro voor haar rekening 

genomen en het Stadshuus heeft 20.000 euro bijgedragen. Verder bleek de Wi-Fi niet meer te 

voldoen. Er is een nieuwe installatie aangelegd van ca 8.500 euro. De Kookstudio vergde een 

investering van ca 46.000 euro. Er is in dit investeringsjaar direct gestart met de afschrijving op deze 

investeringen. Het banksaldo is ten gevolge van deze investeringen fors afgenomen.  

De starterslening van de Gemeente is in 2018 geheel afgelost. De jaarlijkse aflossing van de 

starterslening wordt in 2019 omgezet is huur. Daarmee komt de jaarlijkse huur van het Pand aan de 

Markt 3 op ruim 21.000 euro per jaar. 

De post huurverplichtingen vraagt om een korte toelichting: Er zijn diverse huurders die per (half)jaar 

vooruit betalen. Per jaar ultimo heeft het Stadshuus nog voor bijna 39.000 euro aan huur te leveren. 

In 2017 is het Eigen Vermogen naar beneden aangepast. Het eigen Vermogen was in 2017 ruim 

68.000 euro. Deze aanpassing heeft te maken met de nog te leveren huurverplichtingen. Ten 

onrechte hadden we dit in het Eigen Vermogen opgenomen. Het betreft een kortlopende schuld aan 

de huurders (nog te leveren huurtermijnen). Dit is nu gecorrigeerd in de balans. 
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Resultatenrekening per 31 december 2017-2018 
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Toelichting resultatenrekening per 31 december 2017-2018 

 

De winst is ten opzichte van 2017 toegenomen. Dit heeft de volgende oorzaken:  

 De opbrengsten consumpties en evenementen/kunst zijn flink gestegen ten gevolge van 
toename aantal activiteiten in het Stadshuus.  

 In 2018 zijn alle (vervanging)investeringen op de balans opgenomen waarop wordt 
afgeschreven en drukken daarmee niet rechtstreeks op het resultaat 

 Wederom hadden we een zachte winter, waardoor een meevaller op de energierekening.  

 De bezettingsgraad van de permanente verhuur is ten opzichte van 2017 iets toegenomen 
van 85% naar 87%, maar t.g.v. een tweetal faillissementen van huurders is het huursaldo 
ongeveer gelijk gebleven. 

 Verder hebben we ‘n financiële bijdrage mogen ontvangen van het Oranje Fonds voor de 
kookstudio en ‘n sponsorbijdrage voor de beeldschermen van St. Maatschappelijk Belang. 

 Een meevaller in het onderhoud van het gebouw in 2018.  
 

Er waren ook een paar tegenvallers: 

 De promotiekosten zijn flink gestegen als gevolg van de extra (advertentie)kosten voor de 
Open Dag.  

 De afschrijvingskosten zijn door de forse investeringen toegenomen.  

 De investering in de keuken is fors hoger uitgevallen dan begroot. 

 We hebben onvoorzien geïnvesteerd in een nieuw Wi-Fi netwerk. 
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Cashflow 

 

 

 

Toelichting op de cashflow 

Belangrijker dan het resultaat is de ontwikkeling van de cashflow. Cashflow is het saldo waarmee de 

liquide middelen van de vereniging toe of afnemen. In 2018 heeft het Stadshuus geïnvesteerd in een 

nieuwe kookstudio, brandmeldinstallatie en Wi-Fi netwerk. We konden dit doen omdat we 

voldoende middelen op de bank hadden gereserveerd in de voorgaande jaren. Door deze 

investeringen is in 2018 is onze liquiditeit met ruim 27000 euro afgenomen. In de begroting van 2019 

streven we naar een positieve cash-flow van minimaal 20.000 euro. 

 

 


